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Afscheid van het
Volkskundig Bulletin

Voor u ligt het laatste nummer van het Volkskundig Balle-
tin.De laatste tien jaar heeft de volkskunde-beoefening in
Nederland een aantal belangrijke veranderingen onder-
gaan. De recent verschenen inleiding (Volkscaltuar Een

inleid.ing in de Ned.erløndse etnologiø) en de onlangs inge-
stelde leerstoel Nederlandse Etnologie (aan de Universi-
teit van Amsterdam, te bekleden door Gerard Rooijak-
kers) getuigenvan deze omslag. In zoo¡ zal ook een nieuìM

tijdschrift gaan verschijnen. Het zaI een meer uitdagend
karakter krijgen, zal zich sterker dan voorheen op de ei-
gentijdse samenleying oriënteren en het wil ook een bre-
dere, meer open alliântie a ng ãn met een reets naburige
disciplines.

Ook dit laatste nummer van het Volkskundig Bulletin
laat iets zien varL de nieuwe wegen die de vollakunde of
Nederlandse etnologie nu is ingeslagen. Het artikel van
Ton Dekker staat geheel in de kritisch-historiografische
traditie die zich de laatste jaren in en rond het Meertens
Instituut heeft aangediend. Het openingsartikel van Marc

Jacobs, met zijn pleidooi voor onderzoek naar Internet
(en allerlei verwante, eveneens recente verschijnselen) leek
ons een passende afsluiting van een tijdschrift dat in de

zesentwintig jaar van zijn bestaan steeds nieuwe gebieden
heeft willen verkennen.

Met dit nummer wordt iets bijzonders afgesloten. Ifet
Volkskund.ig Balletin heeft altijd iets dwarsigs en verfrissends

gekend. IIet moest opereren in de marges van het acade-
mische bestel. Dat bracht problemen met zich mee, maar
het had ook zijn goede kânten - er was ruimte voor onortho-
doxe opvattingen en ideeën. Dat die aan de lezers waren
besteed, moge blijken uit de vier korte terugblikken, in
feite vier persoonlijke impressies, die eveneens in dit nummer
zijn opgenomen. Ze \¡¡erden op uitnodiging van de redac-
tie geschreven door onderzoekers die, ieder vanuit hun



Volkskunde op eigen kracht 

Ton Dekker 

Wat mij in de geschriften van onze voorgangers, Schrij
nen, De Vries, Van der Ven en Meertens, altijd het meest 
heeft getroffen, is hun 'emotionele betrokkenheid bij de 
volkscultuur. Die was voor hen niet alleen maar een 
onderzoeksobject, maar vertegenwoordigde een essentiële 
menselijke en nationale waarde. Schrijnen en Meertens 
toonden een bijna devote eerbied voor de volkscultuur. 

Zo verwijt Meertens in I93I de Utrechtse organisato
ren van een folkloristisch feest, waarop een Marker brui
loft, een Zeeuwse ringrijderij en volksdansen uit Vlaande
ren worden vertoond, dat zij niet alleen deze cultuur
verschijnselen uit hun natuurlijke context halen, maar dat 
ze hierdoor ook "de rechten van het verleden ( ... ) misken
nen en die van de volksaard ( ... ) verloochenen". Zware 
woorden, maar Meertens beschouwde feesten dan ook "als 
het teerste dat met de volksaard verbonden is" en "het 
heiligste dat mensen bezitten".1 

Al eerder, in I9I9, had zijn leermeester in de volks
kunde, Jos. Schrijnen, dezelfde kritiek geuit op een soort
gelijke vertoning van volksgebruiken op het terrein van 
het Openluchtmuseum te Arnhem. Schrijnen had toen 
het bestuur van het museum zelfs gedreigd zich de vol
gende keer direct tot de minister te wenden. Het bestuur 
stelde zijn beleid bij, er werden geen volksgebruiken meer 
in het Openluchtmuseum opgevoerd. Schrijnen karakte
riseerde de volks cultuur als een kruidje-roer-me-niet, dat 
met rust gelaten moest worden, en wees iedere vorm van 
organisatie van volksgebruiken af in het belang van hun 
voortbestaan en authenticiteit. 2 

Andere volkskundigen, evenzeer met hart en ziel bij de 
volks cultuur betrokken, zoals Van der Ven, Rasch en later 
ook De Vries, voelden daarentegen wel voor een actieve 
ondersteuning van de volks cultuur. Met name Van der 
Ven zette hiertoe moderne media, communicatiemidde-

I 

Ton Dekker, 'De blik omlaag gericht. 
Over koerscorrecties in de volks
kunde', Volkskundig Bulletin 21 (1995) 

35I-369: 352-353· 
2 

Ad de Jong, 'Volkskunde in de open 
lucht. Musealisering en nationalisering 
van het platteland 1850-1920, in: Ton 
Dekker, Paul Post en Herman 
Roodenburg (ed.), Antiquaren, 
liefhebbers en professoren (= Thema
nummer Volkskundig Bulletin 20 nr. 3 

(1994) 29°-308: 300-30I). 

len en zelfs het toerisme in. Hoe meer belangstelling, des 
te beter. Dit kon alleen maar leiden tot versterking en 
revitalisering van de volkscultuur.3 

Het engagement van deze volkskundigen, kwam voort 
uit hun opvatting van de volkscultuur als meest authen
tieke uitingsvorm van de nationale volksziel of volksaard. 
Het betreft hier het oude kernconcept van de volkskunde, 
dat in de achttiende eeuw in Duitsland al door Herder 
was geformuleerd en later door de Grimms en anderen 
verder was uitgewerkt. De volks cultuur, voorheen als on
beschaafd en minderwaardig beschouwd, werd in deze vi
sie de moreel superieure tegenhanger van de elitecultuur. 
Het bestuderen, bewaren en bevorderen van de volks
cultuur werd een zaak van nationaal belang. 

Het probleem van deze koppeling van volkscultuur aan 
volksaard was dat de volksaard als een onveranderlijk, bijna 
biologisch verschijnsel werd opgevat. De volksaard en volks
cultuur van het conservatieve, niet aan vreemde invloe
den blootgestelde platteland werd tot nationale norm ver
heven, waaraan de kwaliteit van de andere sociale groe
pen en hun cultuur, met name die van stedelingen, arbei
ders en intellectuelen, werd afgemeten. Volkskundigen, 
ook in Nederland, hebben tot ver na de Tweede Wereld
oorlog dit complex van ideeën zonder veel reflectie ge
hanteerd en zijn zich niet bewust geweest van het gevaar
lijke ideologische karakter ervan. 

Die ideologie is al volop aanwezig in het eerste N eder
landse volkskundehandboek van Schrijnen dat tijdens de 
Eerste Wereldoorlog verschijnt.4 Schrijnen karakteriseert 
hierin de volks cultuur als het bezit van de "eenvoudigen 
van harte", dat door de moderne prozaïsche buitenwereld 
werd bedreigd. De volkskunde kon volgens Schrijnen door 
de studie van de volkscultuur de kloof tussen volk en be
ter opgeleiden overbruggen, een verzoening der standen 
bewerkstelligen en echte vaderlandsliefde opwekken. Met 
deze taakstelling kreeg de volkskunde een sterke affiniteit 
tot bepaalde maatschappelijke en politieke idealen. 

Schrijnen gaf zijn boek verder de leus mee "Aan de 
bevolking van Groot-Nederland hereenigd in dagen van 
beproeving". Deze solidariteitsbetuiging midden in de eerste 
Wereldoorlog, niet aan de Belgische bevolking, maar aan 
het Nederlands sprekende deel ervan, was een rechtstreeks 
gevolg van zijn geloof in de ondeelbare Nederlandse stam 
en volksaard, die tot expressie komen in de gemeenschap
pelijke taal en cultuur. Schrijnen had uitsluitend de cultu-
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3 
Ton Wagemakers, 'Het Vaderlandsch 
Historisch Volksfeest. Over D.J. van 
der Ven, massatoerisme en de moderne 
folklore', Jaarboek Nederlands 
Openluchtmuseum 2 (1996) I70-187. 

4 
Schrijnen, J os., Nederlandsche 
Volkskunde (Zutphen I9I5-I9I7; 
'I930-1933) 



rele, niet de staatkundige verbondenheid van Vlamingen 
en Nederlanders op het oog. 

Hij was zich van de politieke effecten van zijn leus 
bewust, want nog tijdens de Eerste Wereldoorlog schrijft 
hij een artikel waarin hij eerst verklaart dat de politiek 
niet zijn terrein is en vervolgens uitlegt dat ras, natie (volk) 
en staat drie verschillende begrippen zijn en dat niet de 
taal, maar de volkscultuur de "ziel der natie" is.5 

Schrijnen betitelt de enorme versterking van het natio
nale bewustzijn van de volkeren tijdens de Eerste Wereld
oorlog voor de volkskundige als een "troostend" verschijnsel 
omdat hierdoor de volkscultuur beter opgewassen is te
gen de "gladstrijkende" moderne tijd. Hij erkent dat dit 
toenemende nationale bewustzijn politiek misbruikt kan 
worden door "de helpende hand biedende broederen", 
maar dit weerhoudt hem er niet van om te pleiten voor 
versterking van de banden tussen Noord en Zuid. Ook 
zijn laatste volkskundige artikel met de programmatische 
titel 'Groot-Nederland', geschreven kort voor zijn dood 
in 1 93 8, laat de sterke affiniteit van de volkskunde met 
etnische gevoelens zien.6 De toegenomen belangstelling 
voor de Nederlandse volkskunde verklaart Schrijnen uit 
het besef dat een betere kennis van de gemeenschappe
lijke volks cultuur van Groot-Nederland bevorderlijk en 
zelfs noodzakelijk is voor de instandhouding van het saam
horigheidsgevoel in Nederland en Vlaanderen. Ongewild 
laat Schrijnen zien hoe gemakkelijk de volkskunde door 
het concept van de volksstam met zijn specifieke volks
aard, volkscultuur en taal in een politiek krachtenveld te
rechtkomt. 

Dit streven naar saamhorigheid binnen de Groot-Neder
landse samenleving op basis van de Nederlandse volks
stam kan met sterke emoties gepaard gaan. Die zien we 
bij Meertens loskomen tijdens twee Vlaamse studiereizen 
in 1930. De opening van de vernederlandste universiteit 
van Gent op 21 oktober 1930 maakt een diepe indruk op 
Meertens. "Het was een ontroerend ogenblik, schrijft hij 
in zijn dagboek, toen het door duizenden aangeheven ge
zang van de Vlaamse leeuw de muziek van de Brabançonne 
verstikte en allen in de zaal rechtstonden. Ik herinner me 
niet, ooit zó te hebben horen zingen, met een zo vlam
mend enthousiasme, met een zo geweldige vreugde. Er 
gebeuren grote dingen in Vlaanderen; er leeft hier een 
volk, dat van slaven tot vrije mensen wordt".7 
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5 
Jas. Schrijnen, 'Het nationaliteits-
beginsel', De Beiaard 3, deel 2, nr. 4 
(december 1918). 

6 
Schrijnen, Jas., 'Groot-Nederland', 
Eigen Volk IO (I938) 3-8. 

7 
Verzameling P.]. Meertens nr. 94, 
Diarium 22-IO-1930 (UB Amsterdam). 

Enkele weken later, op 28 november 1930, breekt bij 
hem tijdens een wandeling in Leuven plotseling het besef 
door van de "eenheid van de Nederlandse stam". Hij schrijft 
die dag in zijn dagboek: "Na de regen van de laatste da
gen opeens een lentedag. Ik loop wel met mijn jas open, 
warm en moe, en ik kan maar aan twee dingen denken: 
aan mijn jeugd, en aan de eenheid van de Nederlandsche 
stam. Er waaien mij telkens en van overal geuren tege
moet, onbeschrijfbare reuken, die me aan mijn jeugdjaren 
herinneren, en ik weet absoluut niet, waarom dan toch, 
en ik weet nog minder waar ze van afkomstig zijn, en aan 
welke geuren ze mij herinneren, maar het is me, of ik 
twintig jaar jonger ben en ik in de straten van Middelburg 
loop, en ik moet er aan denken, dat m'n glimlach niet tot 
een lach wordt, waarover de mensen op straat zich terecht 
zouden verbazen. En dan denk ik aan de eenheid· van 
Noord en Zuid. Sterker dan ik het ooit gevoeld heb, voel 
ik dat dit mijn volk, dat dit land mijn land is. Ik ben hier 
geen vreemdeling, ik voel me hier thuis; hoe anders zou 
ik ook zo sterk aan Middelburg kunnen denken? Tot nog 
toe heb ik me steeds verzet tegen het denkbeeld, hier 
door velen, vooral onder de studenten, aangehangen, dat 
Vlaanderen en Holland weer één staat zouden worden, 
maar nu denk ik: het moet, hoe dan ook. Wat in wezen 
één is, kan en mag niet gescheiden blijven voortleven, en 
de eenheid dezer te onzaliger ure gescheiden landen al
leen kan de redding van onze kultuur zijn".8 

Dit Groot-Nederlandse ideaal vormde voor Meertens 
een belangrijke inspiratiebron voor zijn volkskundige ac
tiviteiten, met name de volkskunde-atlas. In zijn boek De 
Nederlandsche Volkskarakters uit 1937 worden ook diverse 
hoofdstukken aan het Vlaamse volkskarakter gewijd. 
Meertens en en zijn mederedacteur Anne de Vries vesti
gen hierop in hun inleiding enigszins provocerend de aan
dacht. "Dat onze zuidelijke landsgrenzen wel twee lan
den, maar niet twee volken van elkaar scheiden, mogen 
we als bekend veronderstellen, alhoewel niet zó bekend 
dat we niet het Groot-Nederlandse karakter van dit boek 
met een enkel woord willen beklemtonen". 

Met de opvolger van Schrijnen als voorzitter van de Volks
kundecommissie, Jan de Vries, zat Meertens in de Groot
Nederlandse kwestie geheel op dezelfde lijn. Beiden wa
ren fervente voorstanders van de staatkundige vereniging 
van Nederland en Vlaanderen. Hun Groot-Nederlandse 

45 

8 
Verzameling P.J. Meertens nr. 94, 
Diarium 28-rr-I930 (UB Amsterdam). 



opstelling had directe gevolgen voor het project van de 
Nederlandse volkskunde-atlas. Direct na de dood van Schrij
nen in 1938 schrijft Meertens aan de familie dat het een 
"weemoedige gedachte [is] dat hij ons ontnomen wordt 
juist nu wij aan de vooravond staan van de verschijning 
van den volkskunde-atlas."9 Maar kort daarna besluit de 
Volkskundecommissie de publikatie van de tien door 
Meertens in overleg met Schrijnen getekende kaarten enige 
tijd uit te stellen, om, zoals het heet, "den toekomstigen 
nieuwen voorzitter [De Vries] in de gelegenheid te stel
len, bij de totstandkoming daarvan een werkzaam aandeel 
te nemen".10 De kaarten zijn vervolgens nooit gepubli
ceerd. Een ernstig bezwaar zal geweest zijn dat ze alleen 
de verspreiding in Nederland weergaven en Vlaanderen 
buiten beschouwing lieten. In het tijdschrift Volkskunde 
schreefMeertens in 1940: "De staatkundige grenzen heb
ben nimmer een scheiding te weeg kunnen brengen in het 
volksleven van Noord- en Zuid-Nederland, zoo Inin als 
in zijn taal. Een volkskunde-atlas die halt zou houden bij 
de grenzen, die Nederland en België scheiden, zou we
tenschappelijk gezien een onding zijn"P Een opmerke
lijk uitspraak als we letten op de tien kaarten die Meertens 
in de voorgaande jaren samen met Schrijnen had gete
kend. De Vries voegt er in zijn brochure De Wetenschap 
der volkskunde uit 1941 nog het argument aan toe dat de 
volkscultuur samenhangt met de aard van het volk en niet 
ophoudt bij de staatsgrenzen. Net zoals de taalatlas dient 
de volkskunde-atlas daarom het hele gebied van "Duin
kerken tot Delfzijl" te bestrijken.12 

Tijdens de oorlog kreeg dit etnische denken krachtige 
steun vanuit de nationaal-socialistische overheid. Meertens 
en De Vries hoopten dat onder de Duitse bezetting het 
uur van de staatkundige hereniging van Nederland en Vlaan
deren nabij was gekomen. De Vries werd in juli 1940 
voorzitter van het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) 

en begon ~poedig te pleiten voor hereniging. Hij ver
wachtte dat in Europa de staten minder volgens dynas
tieke en politieke belangen, en meer volgens homogene 
volksgroepen geformeerd zouden gaan worden. Die ho
mogeniteit berustte volgens hem op de "gemeenschap des 
bloeds, die zich het duidelijkst openbaart in de gemeen
schap van taal".13 

De Vries stuitte echter met zijn politieke koers niet 
alleen op hevig verzet binnen het ANV, maar bleek zich 
ook op de Duitse politieke wensen verkeken te hebben. 

9 
Brief P.M. Meertens aan de Familie 
van]. Schrijnen 28-1-1938 (Archief 
MI). 

10 
Verslag van de Volkskundecommissie 
der KNAW over 1938, p. 2. 

II 
P.]. Meertens, 'De N ederlandsche 
Volkskunde-commissie", Volkskunde 43 

(1940-41) 60-63. 
12 

Vries, Jan de, De wetenschap der 
volkskunde. (Hoekstenen onzer 
volkskultuur. Korte handleidingen 
over volkskunde, voorgeschiedenis en 
streektalen. Uitgegeven met steun van 
het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbecherming I) 
(Amsterdam 1941) 54. 

13 
Jan de Vries, 'Groot-Nederlanders en 
Klein-Nederlanders', Neerlandia 44 
(1940) 1I3-IIS· 

Die wilden geen dietse staat. Het ANV en andere dietse 
organisaties werden in februari 1941 zelfs verboden. De 
Vries trad in juli 1942 af als voorzitter.14 Ook de atlas
plannen van De Vries en Meertens konden gedurende de 
oorlog niet worden uitgevoerd, omdat er geen contact 
met Vlaanderen toegestaan was. 

De nationaal-socialistische politiek en propaganda richt
ten zich op een veel grotere etnische eenheid: de gemeen
schappelijke Germaanse cultuur en staat. Aanvankelijk voelde 
De Vries er niets voor om zijn Groot-Nederlandse ideaal 
in te ruilen voor het grootgermaanse. Zijn in 1941 bij de 
overheid ingediende plan voor de oprichting van het Rijks
instituut voor Nederlandse Taal en Volkscultuur diende 
juist tot het versterken van de eigen aard van het Neder
landse volk. IS Toch lukte het snel om De Vries aan het 
werk te krijgen voor het Germaanse ideaal. Dit sloot ook 
goed aan bij het algemene concept van de continuïteit van 
volksaard en volkscultuur en bij de taak die De Vries voor 
de volkskunde weggelegd zag. Zo spitste De Vries in zijn 
genoemde brochure De Wetenschap der Volkskunde uit 1941 
de taak van de volkskunde geheel toe op de ontraadseling 
van het verleden met behulp van volkskundekaarten waarmee 
hij "meer licht [wilde] ontsteken in het duister van het 
Germaanse verleden" (58). 

Zelf heeft De Vries tijdens de oorlog betrekkelijk wei
nig over de volkskunde geschreven, waarin die Germaanse 
ideologie tot uiting had kunnen komen. Dit gebeurde echter 
wel in de herziene derde druk van Volk van Nederland, die 
onder zijn redacteurschap in 1943 verscheen. Hierin wa
ren drie auteurs, Tréfois, Couturier en Witsen Elias, ver
vangen door drie nationaal-socialistische auteurs: S.]. van 
der Molen, Gerda Schaap en Elise van der Ven-ten Bensel, 
die alledrie sterk de nadruk legden op de continuïteit van 
het Germaanse erfgoed. Van der Molen schreef de diver
siteit van boerderijtypen niet alleen aan het landschap, 
maar ook aan de "Germaansche scheppingskracht" toe, 
mevrouw Van der Ven accentueerde het Germaanse ka
rakter van de volksdansen in de diverse landen en Gerda 
Schaap betoogde dat de volkskunst alleen daar op het 
platteland werd aangetroffen, waar van oudsher voldoende 
Germaans bloed aanwezig was. Ten zuiden van de grote 
rivieren was de volkskunst ontaard en vertoonde deze vol
gens haar overeenkomst met zoals ze zegt "de religieuze 
en erotische kleinplastiek van gevangenen en krankzinni-
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14 
Pieter van Hees en Hugo de Schepper 
(Red.), Tussen cultuur en politiek. Het 
Algemeen-Nederlands Verbond I895-

I995 (HilversumlDen Haag 1995) 
121-126. 

IS 
Ton Dekker, 'Het Rijksinstituut voor 
Nederlandsche Taal en Volkscultuur. 
Een mislukt initiatief tijdens de 
Tweede Wereldoorlog', in: Ton 
Dekker, Paul Post en Herman 
Roodenburg (ed.), Antiquaren, 
professoren en liefhebbers (= Thema
nummer Volkskundig Bulletin 20 nr. 3 

(1994) 343-374· 



gen". Het is vooralsnog een raadsel dat De Vries als re
dacteur en als Groot-Nederlander dit geschrijf heeft ge
accepteerd. Maurits de Meijer heeft hierop terecht kri
tisch gereageerd in een recensie in Volkskunde. 16 

De Vries zelf schreef tijdens de oorlog voornamelijk 
over oud-Germaanse cultuur. Hiermee kon veel directer 
het Germaanse karakter van onze cultuur aangetoond wor
den dan via de omslachtige weg van de relictenvolkskunde. 
Meertens merkt in zijn levensbericht over De Vries op 
dat diens publicaties over de Germanen niet tendentieus 
waren. Maar dat is toch niet helemaal waar. In sommige 
van zijn publicaties schuilt wel degelijk nationaal-socialisti
sche ideologie. Zo hoopt hij in Die geistige Welt der Ger
manen uit 1943 de lezer ervan te kunnen overtuigen dat 
ondanks de verschillen in tijd en cultuur de "aus gleicher 
Rasse und gleicher blutsmäfiiger Veranlagung hervorgehen
de Wesenseinheit" van de oude en de huidige germaanse 
volkeren onmiskenbaar aanwezig is (3). Na Dolle Dins
dag vluchtte De Vries naar Duitsland, zijn rol in de Ne
derlandse volkskunde was uitgespeeld. 

Maar ook op Meertens heeft de etnische ideologie van de 
nationaal-socialisten een zekere aantrekkingskracht uitge
oefend. Meertens werd op 13 september 1940 op zijn Bu
reau gearresteerd op wegens verdenking van overtreding 
van het zedelijksheidsartikel. Hij verdween voor zes maanden 
in de gevangenis. Uit zijn dagboeknotities uit die tijd blijkt 
hoezeer hij zijn volkskundige en taalkundige werk zag als 
een bijdrage tot de versterking van de Nederlandse volks
aard. Hij had het gevoel met zijn werk een nationale taak 
uit te voeren. "Sinds 1930'" schrijft hij, "heb ik dag in, 
dag uit niet anders gedaan dan steeds weer op hetzelfde 
aambeeld gehamerd, dan steeds weer getracht er ons volk 
van te doordringen dat het zijn eigen aard moet bewaren, 
dat het zijn nationale goederen in ere moet houden". 17 

Meertens maakt melding van de voortdurende pogingen 
van de NSB en het Nationaal Front in de zomer van 1940 
om zich met zijn werk te gaan bemoeien, waardoor hij 
niet eens met vacantie dorst te gaan. "Terwijl ons land 
bezet is door een vreemde mogendheid en onze nationale 
zelfstandigheid op het spel staat, komt de Nederlandse 
justitie huiszoeking <doen naar pornografische foto's op 
een bureau, waar sinds jaar en dag gewerkt wordt aan de 
verheffing van het nationale bewustzijn van ons volk". De 
pornografische foto's werden overigens niet gevonden, ook 
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niet bij Meertens thuis. Meertens voelde zich op een be
slissend moment door zijn eigen mensen, niet door de 
bezetter, uit de gemeenschap van zijn volk verwijderd. 
"Niet de Duitse overheersers, maar de Nederlanders zelf 
zijn mijn huis binnengedrongen en hebben daar op een 
meer dan ergerlijke wijze huisgehouden". 

Meertens beschouwde de overval niet louter als een 
tegen hem persoonlijk gerichte actie, maar plaatste hem 
in het perspectief van de vooroorlogse onverschilligheid 
van de Nederlandse overheid tegenover de eigen aard en 
cultuur van het Nederlandse volk. Hij was trouwens in 
het algemeen al niet erg van het Nederlandse "regerings
stelsel" van voor de tiende mei 1940 gecharmeerd ge
weest. Hij had een afkeer van het kapitalisme en koes
terde een grote bewondering voor onder anderen Karl 
Marx, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht en Henriëtte 
Roland Holst. Dat de Duitsers en nationaal-socialisten 
juist veel belangstelling voor de volks cultuur als uiting 
van de volksaard hadden en het tot hun taak rekenden de 
volkscultuur krachtig te bevorderen, vormde voor Meertens 
een potentiële verleiding en verklaart voor een deel zijn 
soms welwillende opstelling tegenover de bezetter. 

"Daarom kan ik", schrijft hij op 12 februari 1942 in 
zijn dagboek, "nu met onbevooroordeeld oor luisteren 
naar de stemmen van de overzij, en zo heb ik gisteren 
geluisterd naar de uitvoerige rede van Seyss-Inquart" naar 
aanleiding van de installatie van de Nederlandsche Kul
tuurraad. 18 Hij schrijft er lang over nagedacht te hebben 
of hij dit mocht doen, maar verklaart de bezetters "niet in 
de eerste plaats als vijanden [te zien], zoals ons volk vrij
wel in z'n geheel doet; daarvoor ben ik mij te zeer bewust 
van de lotsverbondenheid die het Duitse en Nederlandse 
volk verbindt". 

Maar verbazingwekkender is Meertens' oordeel over 
de rede die Seyss-Inquart hierbij uitsprak. Meertens schrijft 
in zijn dagboek dat "men daar weinig anders tegenin kan 
brengen dan dat déze man het zegt op dit ogenblik". Toch 
was de rede van Seyss-Inquart uiterst agressief van toon 
en inhoud jegens andersdenkenden en mensen van een 
ander ras, vooral natuurlijk de Joden. 19 Seyss-Inquart zette 
hierin uiteen dat de Germaanse cultuur in het verleden 
geïnfecteerd was door invloeden van andere rassen en daar
door ziek was geworden. De ziekte kon alleen bestreden 
worden door een bezinning op de eigen wortels, die gele
gen zijn in het eigen ras. De overheid diende het culturele 
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leven van alle ziekten en ziektekiemen te zuiveren. Als 
eerste maatregel noemde Seyss-Inquart de uitschakeling 
van de Joden. Die vond al plaats langs wettelijke weg en 
door middel van de Kultuurkamer, waarvan Meertens in 
1941 lector was geworden. Om te weten te komen wat 
echt en gezond, wat vreemd en ziek is, kon men zich 
volgens Seyss-Inquart baseren op het nog onbedorven norm
besef van bepaalde sociale groepen, "auf das Wertgefühl 
des Bauern, der seiner Rasse und seinem Boden nie fremd 
geworden ist, und auf das Wertgefühl der Jugend, die ja 
nicht aus der Vergangenheit, sondern in die Zukunft lebt". 

Het zijn voor een volkskundige vertrouwde ideeën. Toch 
valt het moeilijk te begrijpen dat Meertens die voor de 
oorlog lid van het Comité van Waakzaamheid was ge
weest, na het aanhoren van dit gewelddadige, rassistische 
verhaal in zijn dagboek schrijft dat daar weinig anders 
tegenin te brengen is dan dat "déze man het zegt, op dit 
ogenblik". Was Meertens het met al deze uitspraken eens? 
Dat is nauwelijks voorstelbaar. Of negeerde hij ze, hoe 
onterecht ook, als de bekende Nazi-retoriek? 

Ik denk dat Meertens in de rede van Seyss-Inquart vooral 
de gunstige boodschap gehoord heeft: de grote betekenis 
die aan de gemeenschap van het volk en aan de eigen 
cultuur toegekend werd, verder ook de actieve steun die 
de overheid aan de Nederlandse cultuur wilde verlenen. 
Daar komt nog bij dat Meertens gedurende de eerste oor
logsjaren een grote bewondering koesterde voor zijn voor
zitter Jan de Vries, die op die dag als lid van de Kultuur
raad werd geïnstalleerd. Duitsland stond toen ook op het 
toppunt van zijn macht. Wanneer echter kort na Seyss
Inquarts rede de jodenster wordt ingevoerd en de depor
tatie van de joden begint, is Meertens blijkens zijn dagboek
aantekeningen hierover diep geschokt. Hij neemt vervol
gens ook meer afstand tot de nationaal-socialisten en tot 
Jan de Vries en heeft het Volkskunde- en Dialectenbureau 
tenslotte betrekkelijk ongeschonden door de oorlog we
ten te loodsen. De Nederlandse volkskunde daarentegen 
liep wel zware schade op. De toonaangevende productieve 
volkskundigen zoals Van der Ven, De Vries en Van der 
Molen waren uitgeschakeld. 

Meertens hield na de oorlog onverminderd vast aan zijn 
opvatting dat de volkskunde het substraat van oudere 
cultuurvormen diende te registreren om hierdoor "de volks
ziel te [leren] verstaan" en "de ontaarding van het ge-
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meenschapsleven te bestrijden".20 In 1947 nam hij weer 
contact op met de Vlaamse volkskundigen om een geza
menlijke Nederlands-Vlaamse volkskunde-atlas samen te 
stellen. Van enige reflectie op de uitgangspunten van het 
vak in de eerste na-oorlogse jaren was uiteraard geen sprake. 
De Volkskundecommissie kreeg rond 1950 behoefte aan 
een dergelijke refectie, en begon regelmatig aan te drin
gen op het organiseren van een symposion. Maar Meertens 
hield dat met succes tegen met het argument dat er in 
Nederland te weinig volkskundigen waren en dat daar
door het gevaar van beunhazerij te groot was. In 1954 
stelde de toenmalige voorzitter van de Volkskundecommissie 
H. Wagenvoort voor om een internationaal symposion 
voor Vlaamse en Nederlandse volkskundigen te houden 
om daar over doel en methoden van de volkskunde te 
discussiëren. Maar Meertens wilde geen vrij toegankelijk 
symposion omdat, zo stelde hij, de volkskunde een om
streden wetenschap was, sommige van haar beoefenaren 
zoals Jan de Vries terecht aangevochten waren en het ge
vaar dreigde dat op zo'n symposion de dilettanten de over
hand zouden krijgen. 21 In 1955 werd tenslotte in Amster
dam het symposion in besloten kring georganiseerd, aan
sluitend aan het internationale, door het Openluchtmuseum 
en de Volkskundecommisie georganiseerde volkskunde
congres in Arnhem. Het bestuur van de Akademie stond 
niet toe dat De Vries daar aanwezig was, ook niet als 
toehoorder. 22 

Dit wetenschappelijk weinig stimulerende klimaat zou 
voor lange tijd zijn invloed op de Nederlandse volkskunde 
blijven uitoefenen. In dit defensieve milieu werd Voskuil 
in 1957 als eerste wetenschappelijk ambtenaar aangesteld 
om aan de Nederlands-Vlaamse Volkskunde-atlas te wer
ken. Dit was echter wel precies het milieu dat Voskuil 
zocht, een klein plekje in de samenleving, waar hij hoopte 
met rust gelaten te worden. Zijn komst betekende niet 
het complete einde van alle ideologie. 23 

. Het is lastig om zicht te krijgen op de persoonlijke en 
ideologische motieven bij je zelf en de collega's waarmee 
je samenwerkt, in mijn geval bijvoorbeeld Voskuil. Ik denk 
dat onderzoekers in het algemeen geneigd zijn te denken 
dat zij meer dan anderen zich laten leiden door puur we
tenschappelijke vraagstellingen. Maar persoonlijke karak
tertrekken, voorkeuren, fobieën en de macht van het van
zelfsprekende voorbeeld gaan hier vaak hand in hand met 
wetenschappelijke en ideologische denkbeelden. 
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Ik denk dat Voskuil zonder dat echt te beseffen als 
vanzelfsprekend de historische, op het verleden gerichte 
oriëntatie van Meertens en de meeste andere volkskundigen, 
heeft overgenomen. Verder ook de visie op de volks cultuur 
als een al dan niet verdwijnend relict. Maar wat hij en 
later zijn door hem aangestelde medewerkers echter be
slist niet van Meertens hebben overgenomen was het ge
loof in een Nederlandse of Groot-Nederlandse volksaard 
en volks cultuur, die door de volkskunde versterkt moes
ten worden. Dit lag buiten hun bevattingsvermogen. Hier 
lag de echte breuk met het verleden. 

Maar hiermee waren tevens de belangrijkste inspiratie
bron en doelstelling van het volkskundig onderzoek weg
gevallen. Alternatieven ontbraken, er begon een moei
zame zoektocht naar de zin van het vak. Deze zoektocht 
viel in de tijd samen met de complete heroriëntatie van de 
Duitse volkskunde in de richting van een sociaalweten
schappelijke discipline onder aanvoering van de Tübinger 
School. Die heroriëntatie begon met Hermann Bausingers 
Volkskultur in der technischen Welt uit I961. De oude volks
kundige concepten van volk, volksaard en continuïteit wer
den beredeneerd definitief overboord gezet. Behalve de 
Tübingers hebben in Nederland vanaf de jaren zeventig 
de ethnohistoricus WIllem Frijhoff en de antropologen 
Anton Blok en Jojada Verrips dit transformatieproces ge
stimuleerd. Dit is geleidelijk en in fasen verlopen, afhan
kelijk van de mogelijkheden en voorkeuren van de wei
nige professionele volkskundigen. In de eerste fase tot het 
vertrek van Voskuil in I987 zien we een sterke historische 
oriëntering, die aansloot bij de overwegend filologische 
opleiding van de meerderheid van de toenmalige volks
kundigen. De reconstructie van culturele processen met 
behulp van een zware historische documentatie stond cen
traal en was een eerste heilzame stap naar de verweten
schappelijking van het vak. Toch spreekt WIllem Frijhoff 
in I987 bij het vertrek van Voskuil wel terecht van een 
overinvestering in het verleden.24 

Voskuil betwijfelt in zijn artikel over de geschiedenis 
van de volkskunde in Nederland uit I984 of de volks
kunde zich na het afwerpen van de ideologische ballast 
wel echt kan ontwikkelen tot een waardevrije wetenschap.25 

Hij ziet in de toenemende belangstelling van het publiek 
en van historici en antropologen voor de traditionele volks
kundige thema's zoals sprookjes, volksliederen, volkska
rakter en volksgeloof een kwalijk teken en trekt zelfs een 
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parallel met de jaren dertig. "Het is fascinerend, maar 
men houdt de adem in", zo luidt zijn sombere, vaak geci
teerde prognose. Voor de volkskundigen van zijn eigen 
generatie ziet hij - uiteraard - nog de beste mogelijkhe
den voor het bedrijven van waardevrije wetenschap, om
dat die naar zijn zeggen "waar het de mens betreft vol
strekt illusieloos" lijken te zijn en niet in mythen geloven. 
Maar hij erkent wel dat ook zij hun eigen bedoelingen 
hebben en herkent in hun en zijn eigen publicaties de 
behoefte om aan te tonen dat de mens zit ingemetseld in 
zijn toevallige situatie. De enige vrijheid die de onderzoe
ker gegeven is, is dat in te zien. Enkele jaren eerder had 
hij in vrijwel dezelfde bewoordingen de diepere motivatie 
van Günter Wiegelmanns volkskundig onderzoek gety
peerd.26 Voskuil geeft hiermee een tamelijk intellectuele 
verklaring van zijn voorkeur voor de reconstructie van 
historische processen. 

Maar daarnaast heeft mijns inziens nog een meer per
soonlijk motief, samenhangend met een meer ideologisch 
motief, een rol gespeeld. De reconstructie van het verle
den fungeerde voor Voskuil ook als vluchtweg uit de he
dendaagse werkelijkheid, waarin hij zich door de mensen 
van vlees en bloed permanent bedreigd voelde. Hij ver
richtte weliswaar veldwerk, maar de mensen die hij indi
vidueel bezocht, konden alleen de ongevaarlijke rol van 
informant over het verleden spelen. Zij konden niet zich
zelf zijn en zich als sociale groep tegenover de onderzoe
ker manifesteren. Met hen zou hij pas echt te maken heb
ben gekregen als hij het functioneren van hedendaagse 
cultuurverschijnselen was gaan onderzoeken. 

Hier lag voor Voskuil de grote psychologische blokka
de, die hem in de richting van historisch onderzoek dwong. 
Dit hield hem op veilige afstand van mensen in actie. 
Maar zijn afkeer hiervan verhinderde hem ook om met 
een waardevrije blik naar hedendaagse rituelen te kijken. 
We zien dat in zijn artikel over het midwinterhoornblazen 
uit I981.27 Dit was voor de oorlog een boeren gebruik, 
maar kwam daarna onder leiding van een commissie te 
staan en werd niet langer alleen op het platteland door 
boeren, maar door allerlei mensen van geheel andere so
ciale komaf beoefend. Ook nam het wedstrijdkarakter steeds 
meer toe. Die ontwikkeling moet hem diepe weerzin in
geboezemd hebben. Zo stelt hij dat het "op een buiten
staander [ ... ] niettemin een vreemde indruk [maakt] dat 
de zoon van een van de leden van de Propagandacommissie 
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met kennelijke instemming van Everhard Jans [ijveraar 
voor de instandhouding van het midwinterhoornblazen 
en auteur van Het midwinterhoornblazen (1977)] zijn hoorn 
in een jazzband gebruikt en dat in het clubje van vier 
waarmee Jans oefent een meisje zit. Hoewel dit laatste 
ongetwijfeld van feministische zijde zal worden toegejuicht 
(al was het natuurlijk juister geweest als er twee meisjes in 
hadden gezeten), kan men zich voorstellen dat onze Ger
maanse voorouders, ondanks hun achting voor de vrouw, 
zich bij zo'n ontwikkeling in de urn omdraaien" (35). 

Ondanks de humor die Voskuil in zijn beschrijving han
teert, blijkt uit de manier waarop hij over dit fenomeen 
schrijft niet alleen zijn weerzin tegen dit moderne cultuur
verschijnsel, maar ook dat hij als volkskundige met derge
lijke nieuwe cultuuruitingen totaal geen raad weet. Hij 
herkent ze ook niet als onderzoeksobject. Zijn ironie richt 
zich precies op de moderniseringen van het gebruik: de 
participatie van vrouwen en het gebruik van de midwinter
hoorn in een jazzband. Hij ziet er louter een ontluistering 
in van de boeren plattelands cultuur door toedoen van foute, 
kleinburgerlijke lieden met hun dubieuze idealen. Ik denk 
dat hier ook Voskuils wat nostalgische getinte sympathie 
voor boeren, hun mentaliteit en hun cultuur, vorig jaar 
nog, op 28 februari 1999, door hem verwoord in het TV

programma De Plantage van Hanneke Groenteman, even 
aan de oppervlakte komt. Zijn verlangen naar het eenvou
dige, eerlijke boerenbestaan, waarin keihard gewerkt en 
niet gefeest wordt, waarin ook geen "zich naar vorende 
wringende, de ellebogen gebruikende" wetenschappers 
voorkomen, sluit naadloos aan bij de oude boerenromantiek 
van de volkskunde. Ik denk dat Voskuil het daarom toch 
nog dertig jaar op het Meertens Instituut heeft uitgehouden. 

Het zijn nu juist deze moderne cultuurverschijnselen 
waarvoor de volkskunde zich na Voskuils vertrek in 1987 
in een tweede fase van de heroriëntering steeds meer is 
gaan openstellen. Hierbij gaat het niet langer om de nauw
keurige reconstructie van geografische en historische 
cultuurprocessen, maar om inzicht in de aard en omvang 
van culturele repertoires van sociale groepen, in de 
toeeigening en betekenisgeving van cultuurverschijnselen 
door mensen, ook als deze in de stad wonen, ook als ze 
een oud boeren gebruik in hun eigen, culturele repertoire 
annexeren, het aan de eigentijdse omstandigheden aan
passen en het van nieuwe, ook symbolische betekenissen 
voorzien. Dit heeft geleid tot een sterke contextualisering 
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van het onderzoek naar cultuurverschijnselen. In deze tweede 
fase is de weg in principe vrijgemaakt om ook heden
daagse cultuurprocessen zonder ideologische of weten
schappelijke bevangenheid te onderzoeken en vanuit het 
culturele aspect een bijdrage te leveren aan het onderzoek 
naar actuele maatschappelijke ontwikkelingen zoals commer
cialisering, regionalisering, globalisering, identiteitsvorming 
en etnicering.28 

Ik denk dat de Nederlandse etnologie de ideologie van 
de volksaard niet meer nodig heeft om geïnspireerd haar 
werk te doen. Ze kan nu op eigen kracht de eenentwintigste 
eeuw in. Het is fascinerend en men behoeft er ook niet 
langer de adem bij in te houden. 
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