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P. J. Meertens was er de man niet naar om met opgewekte vertoningen, 
geleerde beschouwingen of radicale uitlatingen de aandacht op zich te 
vestigen. Hij gaf de voorkeur aan een ogenschijnlijk bescheiden rol op 
de achtergrond van waaruit hij zijn invloed liet gelden. Evenals De Vries 
kreeg Meertens toegang tot de kring van ‘gevestigde’ academici, al stond 
hij daarbinnen enigszins aan de zijlijn. Ook hij had Nederlands gestu-
deerd, waarbij hij een sterke interesse voor geschiedenis en volkskunde 
aan de dag legde. Na een korte, weinig succesvolle loopbaan in het on-
derwijs kreeg hij de kans terug te keren naar de wetenschap, niet aan de 
universiteit, maar als secretaris van de nieuw opgerichte Dialectencom-
missie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
Vanaf 1930 tot zijn pensionering in 1965 slaagde hij erin zijn werkter-
rein uit te breiden met een Volkskundecommissie, die aangevuld met 
een Naamkundecommissie in 1948 werd samengevoegd tot de ‘Centrale 
Commissie voor Onderzoek van het Nederlandse Volkseigen’, de voorlo-
per van het huidige Meertens Instituut.
 Ondanks de inzet van de volkskunde bij de cultuurpolitiek van de na-
zi’s en de keuze van de voorzitter van de Volkskundecommissie De Vries 
voor het nationaal-socialisme, wist Meertens – samen met zijn naaste me-
dewerkster Jo Daan – het Dialecten- en Volkskundebureau na de bezet-
ting overeind te houden. Deze prestatie was vooral te danken aan Meer-
tens’ reputatie als overtuigd antifascist. De vraag is in hoeverre Meertens 
er daadwerkelijk in slaagde het Dialecten- en Volkskundebureau op af-
stand te houden van de nationaal-socialistische invloedssfeer. Vanuit 
welke ideeën over ‘het volk’ en de volkscultuur gaf hij in de jaren dertig 
vorm aan zijn samenwerking met vooral Vlaamse en Duitse volkskun-
digen en hoe ontwikkelde die samenwerking zich in de praktijk vooraf-
gaand aan, tijdens en kort na de bezettingstijd?
 P. J. Meertens en Jo Daan kregen landelijke bekendheid als ‘meneer 
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Beerta’ en ‘juffrouw Haan’ in de romancyclus Het Bureau van J. J. Voskuil. 
Dé Haan wordt daarin geportretteerd als een vrouw die voortdurend be-
zig is zich als plaatsvervangend hoofd van het naoorlogse onderzoeksin-
stituut te profileren. Waar Voskuils alterego Maarten Koning haar ziet als 
een agressieve streber die voordurend een plaats voor zichzelf opeist, zou 
een ander daar een vrouw in kunnen herkennen die geleerd heeft op haar 
strepen te staan om niet gepasseerd te worden. Beerta, de baas van Maar-
ten Koning, lijkt haar de hand boven het hoofd te houden. Hij wordt ge-
kenschetst als een niet onsympathieke, ijdele, en met zijn vale koekjes-
trommel enigszins kleinburgerlijke homoseksuele man, die gevangen 
zit in zijn vaste gewoonten en zijn talloze besturen en commissies. Bin-
nen deze netwerken opereert Beerta, in de ogen van Maarten, eerder als 
een pragmatische ambtenaar dan als een bevlogen wetenschapper. Een 
eigen benadering van de volkskunde ontbreekt hem ten enenmale en 
de steun die Beerta geeft aan de vernieuwende voorstellen van Koning, 
maakt hij afhankelijk van de geldende machtsverhoudingen.1 De be-
schrijving van de alledaagse gang van zaken op ‘het bureau’, waar naast 
volkskunde ook dialectologie en naamkunde worden bestudeerd, biedt 
een even hilarische als herkenbare kijk op de verhoudingen en intriges 
in een wetenschappelijk instituut of aanverwant witteboordenbedrijf. 
Binnen dat literaire universum was meneer Beerta een even charmante 
als schrandere netwerktijger.
 Eerder had de historicus Ger Harmsen in 1982 een portret geschetst 
van Piet Meertens als christen-socialist en historicus. Het artikel, ge-
schreven nadat Meertens getroffen was door een beroerte en na zijn dood 
herdrukt in het eerste deel van het Biografisch Woordenboek van het socialisme 
en de arbeidersbeweging in Nederland in 1986, heeft het karakter van een eerbe-
toon.2 Dat verklaart mede waarom de opstelling van Meertens tijdens de 
bezettingsjaren in zulke heldhaftige bewoordingen wordt beschreven. 
Hij zou al voor de oorlog ‘scherp’ stelling hebben genomen tegen het 
fascisme. Gedurende de bezetting had Meertens het volgens Harmsen 
moeilijk door zijn socialistische overtuiging en door zijn functie als se-
cretaris van de Volkskundecommissie. De bezettingsautoriteiten toon-
den bijzondere belangstelling voor de volkskunde en waren ‘maar al te 
graag bereid’ ruime materiële middelen ter beschikking te stellen voor 
een drastische uitbreiding van het Volkskundebureau. ‘Het kostte Meer-
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tens de grootste moeite zijn instituut klein te houden, maar hij slaagde 
hierin en wist ook te verhinderen dat de nationaal-socialist prof. dr. Jan 
de Vries directeur werd,’ aldus Harmsen.3

 Dit is beslist een al te heroïsche voorstelling van zaken. Maar daarom 
nog niet minder interessant. Het toont de kracht van het beeld dat zich 
sinds de bevrijding rond de persoon van Meertens had gevormd, zeker 
in socialistische kring. Die beeldvorming werd gevoed vanuit de dub-
bele oppositie tussen ‘goed’ en ‘fout’ en tussen ‘links’ en ‘rechts’. Zo werd 
de lijn van Meertens’ lidmaatschap van het Comité van Waakzaamheid 
tegen het Nationaal-Socialisme in de jaren dertig eenvoudigweg door-
getrokken naar zijn betrokkenheid – in een laat stadium van de bezet-
ting – bij de groep rond het verzetsblad De Vonk, na de oorlog voortgezet 
als De Vlam. Deze al te rechtlijnige interpretatie laat weinig ruimte voor 
alle twijfels, die kenmerkend waren voor Meertens. Bovendien verbindt 
Harmsen diens verzet tegen de nazi’s direct met zijn afwerende houding 
tegenover de nationaal-socialistische interesse voor de volkskunde. Die 
relatie lag veel gecompliceerder, zo blijkt vooral uit zijn dagboeken en de 
afschriften van persoonlijke brieven in de Universiteitsbibliotheek van 
Amsterdam.4

‘Het Koninkrijk Gods is binnen in U’

‘Op woensdagmorgen 6 September 1899 ben ik te Middelburg gebo-
ren in het huis aan de Korendijk no. 59, waar mijn ouders het eerste 
jaar van hun huwelijk woonden. Mijn moeder heeft mij meermalen 
verteld, dat er tijdens mijn geboorte een hevig onweer woedde, en de 
vissen uit het water in de gracht vóór ons huis opsprongen. Ik ben 
niettegenstaande dit omen geen groot man geworden.’5

De manier waarop Piet Meertens zelf een van de vele aanzetten tot zijn 
memoires begint, is niet vrij van ironie. Uit zijn papieren nalatenschap, 
aangevuld met de indrukken van derden, laat hij zich kennen als een wel-
iswaar ijdele, maar doorgaans bescheiden man. Al kwam het voor dat hij 
zich – met name op momenten dat hij zich ontkend of vernederd voelde 
– identificeerde met de ‘groten in het rijk van de geest, die hun tijd voor-
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uit zijn en wier leven eenzaam (is) als een bergtop’.6

 Eenzaamheid was Piet Meertens niet vreemd als stotterende oudste 
zoon van ouders die niet goed met elkaar overweg konden. Hij schetst 
het beeld van een krachtige, ambitieuze en feministisch georiënteerde 
moeder, Adriana Mak. Zij was de dochter van een scheepsbouwer die be-
neden haar stand ‘moest’ trouwen met de charmante, maar gemakzuch-
tige Karel Meertens.7 Geldzorgen leidden herhaaldelijk tot spanningen, 
want zijn vader verdiende – als kruidenier en later als verzekeringsagent8 
– nauwelijks voldoende om het gezin met vier kinderen te onderhouden 
op het niveau dat zijn moeder voor ogen stond. Er was weliswaar perso-
neel in dienst – aan ‘de meid’ wordt in Meertens’ memoires geregeld aan-
dacht besteed -, maar er werden ook kamers verhuurd. In de beleving van 
Meertens ‘moest naar buiten veelal “grooter” worden gedaan dan eigen-
lijk mogelijk was’.9

 Lezen en denken, schreef Meertens achteraf, waren een manier om 
aan de spanningen thuis te ontkomen. Daarnaast boden zijn grootou-
ders van moeders zijde hem een sfeer van rust en vrede. Zij bewoonden 
een villa naast de scheepstimmerwerf De Hoop, waarvan zijn grootva-
der eigenaar was. Van daaruit maakte hij zijn entree in de Nederland-
se Hervormde Gemeente. Hoewel zijn beide ouders onkerkelijk waren, 
werden Piet en zijn broer Kees op aandringen van hun grootvader – die 
zich op latere leeftijd bij de kerk had aangesloten – in 1904 gedoopt. Ook 
de twee jongste kinderen zouden dit ritueel ondergaan. Piet bezocht de 
zondagsschool, las de kinderbijbel en vergezelde zijn grootouders zo nu 
en dan naar de kerk. Als middelbare scholier kreeg hij de smaak van de 
kerkgang dusdanig te pakken dat er geen zondag voorbijging zonder dat 
hij de preek in de Oostkerk bijwoonde:

‘Ik voelde me in deze kerk één in de geest met de geslachten voor mij, 
die hier in dezelfde banken hadden geluisterd naar de verkondiging 
van God’s Woord, en tegelijk wist ik dat op ditzelfde uur overal in ons 
land en ver daarbuiten tallooze scharen samen waren gekomen om 
God te aanbidden en te verheerlijken.’10

Waar Piet Meertens zich thuis minder op zijn plaats voelde, bood de ge-
loofsgemeenschap hem kennelijk een welhaast mystiek gevoel van ver-



271

bondenheid en continuïteit. Het lot van de mensheid en het geloof in 
God raakten bij hem onlosmakelijk met elkaar verweven, benadrukte hij 
in een terugblik op zijn leven.11 Geloof had voor hem niet alleen een mys-
tiek element waar het zijn overgave aan God betrof, maar het kreeg ook al 
vroeg een politiek aspect. Zo zou hij zich als kind afgevraagd hebben hoe 
het kwam dat er mensen waren die andere mensen voor zich lieten wer-
ken: had God gewild dat er rijken en armen waren, zoals zijn grootvader 
hem had verzekerd?12 De jonge Piet ontdekte in de boekenkast van zijn 
moeder de vertaling van het boek van de Russische schrijver Leo Tolstoj, 
Het Koninkrijk Gods is binnen in U. Na de Russische hongersnood van 1891-
1892 had Tolstoj zijn programma voor een betere wereld geschreven.13 
Uitgaande van de Bergrede (Mattheüs 5-7), waarin Jezus de nadruk legt op 
vergeving, concludeerde Tolstoj dat misstanden in de samenleving niet 
met dwang of geweld bestreden konden worden. Daartegenover stelde 
hij een ‘waarachtig mededogen’ door het raadplegen van het eigen, indi-
viduele geweten. Overeenkomstig het principe van ‘de dienende liefde’ 
werd iedere vorm van geweld tegen mens en dier veroordeeld.14

 ‘Van dat ogenblik af,’ schreef Meertens ruim zestig jaar later, ‘zie ik 
de Bergrede als het centrale punt van het Christendom, dat culmineert 
in het beginsel van de weerloosheid.’ Hij besloot dit beginsel na te leven 
door geen vlees of vis meer te eten. Een omelet of schijngehakt van bo-
nen vormden het alternatief. Binnen het gezin riep zijn vegetarisme geen 
weerstand op: ‘[M]en vond het vreemd, maar daar was ook alles mee ge-
zegd.’15 Als student in Utrecht werd Piet Meertens lid en later bestuurs-
lid van de Vegetariërsbond. Dat bleef hij tot aan zijn vertrek naar Amster-
dam in 1931. De voedselsituatie tijdens de Tweede Wereldoorlog leidde 
ertoe dat hij zijn vegetarische principes overboord zou zetten.16

 Het beginsel van de weerloosheid keert ook terug in Meertens’ herin-
neringen aan het Dienstweigeringsmanifest van 1915. Hij verdiepte zich als 
middelbare scholier in de brochures van Bart de Ligt, die een geweldloos 
en lijdelijk verzet predikte. Diens ‘moedige woorden’ maakten diepe in-
druk. Ondanks de veroordeling ervan door de Hervormde Kerk, werd 
Piet Meertens een paar jaar later lidmaat van dezelfde kerk.17 Er is geen 
nadere verklaring voor deze paradoxale stap. Het zou zijn sympathie 
voor dominee Van Empel kunnen zijn, bij wie hij sinds 1916 catechisatie 
volgde en in zijn laatste schooljaar belijdenis deed.18
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 Daarnaast heeft Meertens op verschillende plaatsen en tijdstippen be-
nadrukt dat hij over weinig moed beschikte, geen held was en zich het 
liefst wilde voegen naar ‘de’ gemeenschap, ofwel naar wat als ‘normaal’ 
en vanzelfsprekend werd ervaren.19 Ondanks of juist dankzij dat verlan-
gen zelf opgenomen te worden in een gemeenschap, lijkt hij zich zijn le-
ven lang te identificeren met groeperingen en individuen die vanwege 
hun maatschappelijke positie, levensbeschouwing of levensstijl werden 
gemarginaliseerd. Deze betrokkenheid weerspiegelt zich ook in de the-
ma’s die hij koos voor zijn (kerk)historische geschriften, variërend van 
het Saint-Simonisme en de Zwijndrechtse Nieuwlichters tot zijn biogra-
fische schetsen over veelal onbekende mannen en vrouwen uit het vader-
landse verleden.20 Bij zijn interesse voor het dialect en de volkscultuur 
speelde eenzelfde voorliefde voor het marginale een rol.
 Meertens’ eigen invulling van het christendom bracht hem als van-
zelfsprekend bij socialistische uitgangspunten. Lazen zijn liberaal geori-
enteerde ouders de Nieuw Rotterdamsche Courant en de Middelburgsche Courant, 
aangevuld met De Prins der geïllustreerde bladen en voor zijn moeder het fe-
ministische weekblad Evolutie, hijzelf kocht als middelbare scholier nog 
wel eens heimelijk het weekblad van de vrije socialisten, De Toekomst.21 
In zijn terugblik op het uitbreken van de Russische Revolutie in okto-
ber 1917 valt er overigens weinig meer van het beginsel van weerloos-
heid te bespeuren. Hij werd bevangen door een ‘intens geluksgevoel’ 
bij het nieuws over deze gewelddadige omwenteling: ‘de broederschap 
der mensheid, waar alle geslachten van gedroomd hadden’ leek nabij te 
zijn.22 Piet Meertens was aangeraakt door de uitbarsting van radicale ver-
nieuwingsbewegingen, revolutionaire stemmingen en soms messiaanse 
toekomstverwachtingen die zich in het kielzog van de Eerste Wereldoor-
log in Europa manifesteerde.23 Al werd zijn vreugde over deze revoluti-
onaire tijden tegelijk ook weer getemperd door ‘iets van spijt dat er nu 
voor mij niets meer te doen viel, nu in heel Europa het socialisme zou 
overwinnen’.24

 Meertens mocht dan wel geen held zijn, aan heldhaftige dromen ont-
brak het hem niet. Hij was niet de enige die toen verlangde naar een 
‘groots en meeslepend’ leven,25 waarmee het gewelddadige omfloerst 
kon raken door een waas van romantiek. Maar in het rechtzinnige Mid-
delburg vernam Piet Meertens slechts ‘verontwaardiging over een volk 
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dat in opstand kwam tegen zijn wettige regering’, hetgeen nog versterkt 
werd door het verlies van de investeringen in ‘Russen’, zoals de Russische 
staatsobligaties werden genoemd.26 Zijn geestdrift voor de ‘nieuwe tijd’ 
kon hij daar met niemand delen, ook niet met zijn medescholieren op 
het gymnasium. ‘Ik zou moeten wachten op Utrecht,’ schreef hij later.27

 Vanuit deze achtergrond kwam Piet Meertens als negentienjarige 
naar Utrecht om te gaan studeren. Zijn jongere broer Kees zou er dat-
zelfde jaar aan zijn studie wiskunde beginnen. Om de extra lasten aan 
kamerhuur voor beide zoons uit te sparen, verhuisde het hele gezin naar 
Utrecht. Vader kon zijn werk als verzekeringsagent ook vanuit het cen-
trum van het land voortzetten.28 Na lang aarzelen tussen theologie en 
Nederlandse letteren, koos Piet Meertens voor de laatste studie. Niet al-
leen omdat zijn stotteren een serieuze handicap zou vormen bij het pre-
ken, maar vooral omdat hij ervan uitging ‘dat je als aanstaand predikant 
een hoogstaand mens moest zijn, en dat was ik niet en ik was bang dat 
ook nooit te zullen worden’. Later realiseerde hij zich dat ook ‘een toon-
beeld van zonden’ predikant kon zijn, maar spijt van zijn keuze had hij 
niet.29 Zijn latere functies boden hem ook volop de ruimte zich in te zet-
ten als ‘hoeder’ van de gemeenschap. Net als menig predikant in die da-
gen zou hij het als zijn taak zien ‘het volk’ in al zijn verscheidenheid en 
afvalligheid bijeen te brengen en te houden.
 Hoezeer Meertens later zijn liefde voor Zeeland ook zou belijden, in 
1919 voelde hij zich opgelucht toen hij ‘het bekrompen, stijve’ Middel-
burg kon verruilen voor een stad ‘van wijder allure’.30 Daar kwam hij 
in contact met gelijkgestemden tijdens politieke bijeenkomsten, die 
hij geregeld bijwoonde. Zijn dagboek vermeldt naast vergaderingen 
van de afdeling Utrecht van de Communistische Partij met optredens 
van W. van Ravensteijn en Henriëtte Roland Holst, lezingen van Clara 
Wichmann voor de Revolutionair Socialistische Vrouwenbond, van J. W. 
Kruyt voor de Bond van Christen Socialisten en van Kees Boeke voor de 
Broederschap in Christus.31 Volgens Meertens deden zij ‘het zaad ontkie-
men’ dat het lezen van Tolstoj en anderen voor die tijd al in zijn hart had 
gelegd.
 Toen Meertens jaren later op zijn studietijd in Utrecht terugkeek, be-
nadrukte hij meerdere malen dat er toen een wereld voor hem was open-
gegaan.32 Een wereld die werd onderbouwd door hechte vriendschappen 
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met onder meer de dienstweigeraar en geschiedenisstudent Anton Bal-
jet die hem in de lectuur van Karl Marx inwijdde, en Ulfert Schults met 
wie hij uitvoerig stilstond bij de vraag op welke manier de letterkunde 
kon bijdragen aan de vernieuwing van de maatschappij.33 Nog voordat 
hij Schults leerde kennen, had Meertens onder het pseudoniem Jan de 
Raedt zijn eerste gedichten gepubliceerd in De Jongste Dag, het christen-
socialistische ‘maandblad voor de jongeren in Nederland’, waar Schults 
redacteur van was.34 De titels van zowel het blad zelf als Meertens’ bij-
dragen – waaronder ‘De wereld vraagt een schoone daad’ en ‘Mijn leven 
is een roode passievlam’ – duiden op hooggestemde idealen.35 Meertens 
leek te aarzelden tussen een radicale, revolutionaire of een geleidelijke 
omwenteling. De redactie van het tijdschrift verklaarde in haar inleiding 
op de eerste jaargang dat zij niet door ‘revolutie van de massa’ maar door 
‘evolutie van den enkeling’ een bijdrage wilde leveren aan een betere we-
reld.36

 Dat bracht Meertens weer terug bij een Tolstojaanse, christen-socia-
listische benadering, al verheugde hij zich op andere momenten onver-
minderd op een proletarische revolutie, die ‘deze kapitalistische maat-
schappij met haar aanhang omver zal werpen’.37 Gedurende de eerste 
jaren van zijn studie kwam die ambivalentie tussen revolutionaire daad-
kracht en geleidelijke verandering ook tot uitdrukking in de bijeen-
komsten van uiteenlopende politieke bewegingen die hij bezocht. Het 
ziet ernaar uit dat hij ook nog een blauwe maandag lid is geweest van de 
Communistische Partij,38 maar in het voorjaar van 1923 had Kees Boe-
ke met zijn geweldloze Broederschap in Christus het pleit gewonnen. 
Meertens raakte in de ban van de ‘jongensachtige man [...] die Christus 
wilde navolgen’ en zich daarbij in sterke mate op de Bergrede baseerde.39 
Hij verzuimde geen bijeenkomst waar hij Boeke kon horen, hetzij in het 
gebouw van de Protestantenbond in Utrecht of in het Gemeenschaps-
huis in Bilthoven. Iedere zondagavond fietste hij daar naartoe en beleef-
de er ‘uren van religieuze verrukking’.40 De Pinksterconferentie van juni 
1924 vormde in dat opzicht een hoogtepunt, te oordelen naar zijn dag-
boekaantekeningen:

‘De heilige geest is op ons neergedaald en zonder besef van plaats en 
tijd zijn wij opgegaan in de oneindige ruimte der eeuwigheid. Nooit 
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heb ik zo groot een eenheid beleefd als in onze kringen. Hoezeer ver-
scheiden in aanleg en ontwikkeling, in rang en stand, in leeftijd, toch 
zijn wij allen één in Jezus Christus, de Heiland der Wereld.’41

Zoektocht naar erkenning en een bezield verband

Naast zijn sociaal-politiek en religieus engagement toonde Piet Meer-
tens zich in Utrecht een ‘zeer begaafd en toegewijd’ student, die het stu-
dentenleven ‘steeds van de ernstigste zijde opvatte’, volgens zijn leer-
meester en latere promotor C. G. N. de Vooys.42 Gedurende zijn studie-
tijd van september 1919 tot mei 1924 was hij dagelijks in de bibliotheek te 
vinden. Daar stilde hij zijn ‘leeshonger’, zoals hij het zelf noemde. Zorg-
vuldig werkte hij zijn collegedictaten uit en met een haast dwangma-
tige precisie noteerde hij welke boeken hij van wie of uit welke bibli-
otheek had geleend; het waren er tientallen per maand.43 Meertens be-
schouwde het als ‘een onschatbaar voorrecht’ dat hij mocht studeren.44 
Net als Jan de Vries tien jaar eerder, werd hij ‘studielid’ van het Studen-
ten Corps, waardoor hij geen toegang kreeg tot de sociëteit maar wel tot 
wetenschappelijke lezingen die door de faculteitsverenigingen werden 
georganiseerd. Zo hoorde hij de taalkundige Jac. van Ginniken, de the-
oloog G. van der Leeuw en de dialectoloog T. Frings al lang voordat hij 
later in zijn werk met hen te maken kreeg.45 ‘Kroegjool’ en dergelijke 
manifestaties van het corporatieve studentenleven waren niet aan hem 
besteed; een gunstige bijkomstigheid gezien de beperkte middelen van 
het gezin Meertens.
 Hij volgde onder meer colleges bij de historicus G. W. Kernkamp, de 
neerlandicus De Vooys en de classicus Jos. Schrijnen. Na zijn kandidaats 
bezocht hij – ‘als enige niet-katholiek’ – de niet-verplichte avondcolle-
ges van Schrijnen over de cultuurgeschiedenis van het oudste christen-
dom. Toen Schrijnen in 1923 naar de pas opgerichte Katholieke Universi-
teit Nijmegen vertrok, wist Meertens hem tot tranen toe te roeren door 
hem, namens zijn Utrechtse studenten, te vragen of hij niet toch eens per 
week in Utrecht college wilde blijven geven.46 Meertens’ brede en onor-
thodoxe belangstelling voor de cultuurgeschiedenis sneed dwars door 
de verzuilde structuren van de Nederlandse samenleving heen. Als pro-
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testant was hij zeer geïnteresseerd in de mystieke kant van het katholi-
cisme,47 en als christen verdiepte hij zich in het socialisme.48 Uiteindelijk 
studeerde hij cum laude af bij De Vooys op een werkstuk over de Zeeuwse 
literatuur in de zeventiende eeuw; het thema waar hij bijna twintig jaar 
later ook op zou promoveren.49

 Na zijn doctoraalexamen kreeg Meertens een tijdelijke aanstelling als 
leraar aan de hbs in Woerden en daarna aan het gymnasium in Doetin-
chem. Daar had hij het veel beter naar zijn zin, dankzij de vertrouwens-
band die hij ontwikkelde met een aantal van zijn leerlingen. De contac-
ten met enkelen van deze ‘oprechte en diepe naturen’ groeiden uit tot 
vriendschappen voor het leven.50 Zijn aanstelling werd echter ook hier na 
het eerste halfjaar niet verlengd. Hoewel het lesgeven hem niet gemak-
kelijk afging, viel het gedwongen afscheid van zijn leerlingen en colle-
ga’s hem zwaar.51 Zeker zo zwaar wogen zijn zorgen over zijn eigen toe-
komst en die van zijn jongste, nog studerende broer: ‘Wanneer ik maan-
deliks geen honderd gulden overhoud, kan Wim niet verder studeren, en 
dat is toch een onmogelikheid. Er is voorlopig geen zicht op, dat ik weer 
een betrekking als leraar krijg, en hoe kan ik, in deze malaisetijd, op een 
andere manier wat verdienen?’52

 Voordat Meertens naar Utrecht terugkeerde om opnieuw zijn intrek 
te nemen in het ouderlijk huis,53 verbleef hij in augustus 1926 in Zee-
land. Daar was hij al in geen drie jaar meer geweest.54 In een fictief, maar 
sterk autobiografisch verhaal beschrijft Meertens hoe de ik-figuur op 
‘een wonderlijke, ondefinieerbare, haast geheimzinnige’ wijze naar zijn 
geboortestad werd toegetrokken, juist toen hij er niet meer door ‘ban-
den van het bloed’ mee verbonden was.55 Evenals zijn ik-figuur keerde 
ook Meertens naar Middelburg terug voor onderzoek in de Zeeuwse Pro-
vinciale Bibliotheek, het Rijksarchief en het Middelburgse gemeentear-
chief.56 Het hernieuwde contact met zijn geboortestreek maakte veel los. 
De negen artikelen die hij in 1926 publiceerde hebben alle betrekking 
op Zeeland en ook in de drie jaren daarna staat deze provincie centraal in 
zijn publicaties.
 Onder het pseudoniem Jan Vermeer schreef hij met grote regelmaat 
voor het geïllustreerde weekblad Ons Zeeland. Daarin probeerde hij na te 
gaan wat als kenmerkend voor deze regio en zijn bewoners gezien kon 
worden. Ook beschreef hij de kerst-en nieuwjaarsvieringen, het heksen-
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geloof en de volksgeneeskunde op de Zeeuwse eilanden. Zijn fascinatie 
voor de opkomst en neergang van regionale volksgebruiken, zoals die 
door ontwikkelde buitenstaanders op schrift waren gesteld of uit lokale 
bronnen achterhaald konden worden, vormt de rode draad tussen al de-
ze korte artikelen.57

 De lyrische stijl waarin Meertens zijn historisch-folkloristische bij-
dragen aan dit publiekstijdschrift presenteerde, doet sterk denken aan 
de geschriften van de toen populaire folklorist Dirk Jan van der Ven. ‘Elk 
jaar voltrekt zich opnieuw het wonder over Zeeland, als de Lente over 
haar komt,’ begon hij zijn bijdrage aan het kerstnummer van Ons Zeeland 
in december 1927, hij vervolgde:

‘De ganschen langen winter ligt het land vlak en doodsch, gestriemd 
en gegeseld door regenvlagen en stormwinden, een kale vlakte, waar-
in de bladerlooze boomen hun naakte kruinen triest omhoog steken 
tegen den gramgrijzen hemel. Het is of alles in doodslaap ligt, of al-
le leven gestorven is en de zee gereed ligt om het land, dat met zoo 
groote opofferingen en zulke taaie volharding aan haar ontwoekerd 
werd, weer op te nemen in haar wijde bedding. En daar opeens, op een 
zonningen dag in Februari, komt de Lente, als de prins uit het sprook-
je en wekt de schoone slaapster.’58

Net als bij Van der Ven vormde ook bij Meertens de onontkoombare 
kracht van de natuur de opmaat om een daarmee verweven volkscultuur 
te beschrijven. Meertens deelde Van der Vens wens om de lezers mee te 
voeren in een overgave aan ‘de kringloop der natuur’, die in zijn geval ge-
lijkstond aan Gods schepping. Zowel de stijl als de titel ‘Zeeland’s volks-
leven in de lente’ verwijzen rechtstreeks naar het werk van Van der Ven. 
Diens film Neerlands Volksleven in den Lente was eerder dat jaar in Utrecht ver-
toond en Meertens was daarbij, evenals bij de presentatie van Neerlands 
Volksleven in den Oogsttijd die daaraan voorafging.59 De verwantschap tus-
sen beiden komt ook tot uitdrukking in Meertens’ bijdragen aan Van der 
Vens Ons Eigen Tijdschrift.60 Een verschil is echter dat Meertens, met het ge-
bruik van een pseudoniem, een onderscheid maakte tussen zijn meesle-
pend getoonzette ‘Zeelandia’ en zijn meer gedistantieerde bijdragen aan 
vaktijdschriften zoals het Nederlands Archief voor de Kerkgeschiedenis, De Navor
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scher, het Tijdschrift van Taal en Letteren, en ook aan het op een meer intellec-
tueel publiek gerichte dagblad de Nieuw Rotterdamsche Courant. Daarin pu-
bliceerde hij in dezelfde periode onder zijn eigen naam. In 1928 werd hij 
benoemd tot lid van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en in 
hetzelfde jaar trad hij toe tot het nieuw opgerichte hoofdbestuur van de 
Zeeuwse Vereniging Dialectenonderzoek.61 Vanaf die tijd zou hij jaarlijks 
terugkeren naar dit ‘land vol eigenaardige bekoorlijkheden’.62

Terug in Utrecht werkte Meertens als publicist en gaf hij bijlessen Grieks 
en Latijn. Na een jaar kreeg hij, aanvankelijk nog als volontair, een aan-
stelling als ‘schrijver tweede klasse’ bij de Universiteitsbibliotheek.63 
Daarnaast stortte hij zich weer volop in het politieke, culturele en aca-
demische lezingencircuit. Zorgvuldig hield hij bij wie wanneer en waar-
over sprak. Zo verschijnt in december 1927 de naam van de Leidse hoog-
leraar Jan de Vries voor het eerst in zijn dagboek. Het is slechts een kor-
te notitie over het thema (de Noorse schrijver Kinck) en de context (de 
Utrechtse studentenvereniging Unitas), zonder toelichting over de in-
druk die het optreden van De Vries bij Meertens of de rest van zijn gehoor 
heeft achtergelaten. De emotionele betrokkenheid waarmee hij verslag 
deed van bijeenkomsten op het levensbeschouwelijke gebied, ontbrak 
in zijn notities over academische samenkomsten, tenzij het persoonlij-
ke ontmoetingen betrof. Zonder een woord te spenderen aan de inhou-
delijke discussies, noteerde Meertens bijvoorbeeld over het Philologen-
congres van april 1927 hoe prettig het was met oude studiegenoten her-
inneringen op te halen en ook Schrijnen weer te zien, die nog altijd even 
vriendelijk en belangstellend naar zijn doen en laten informeerde.64 De 
goede relatie met Schrijnen zou enkele jaren later cruciaal blijken voor 
Meertens’ carrière in de wetenschap.
 Vooralsnog vormden zijn activiteiten op het gebied van de weten-
schap en zijn inspanningen op het sociale en levensbeschouwelijke ter-
rein twee gescheiden werelden. Dat droeg er ongetwijfeld toe bij dat het 
werk aan zijn proefschrift niet echt vorderde. ‘Ik heb de bouwstoffen 
klaar liggen, alleen ontbreekt me de tijd om ze te bewerken. Versnipper 
ik m’n krachten, zoals m’n vrienden zeggen?’ vroeg hij zich af in septem-
ber 1928, om daar direct aan toe te voegen: ‘Het zal wel zo zijn, maar ik 
geloof toch, dat ik niet anders mag. Sociaal werk gaat voor wetenschap-
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pelike arbeid, al erken ik ook daarvan het sociale belang.’65 Meertens be-
steedde veel tijd aan het individuele contact met voormalige leerlingen 
uit Doetinchem en andere jongemannen die hem opzochten om hun 
levensvragen en liefdesproblemen te bespreken. Zijn homoseksuele ge-
voelens, die hij nog nauwelijks als zodanig had onderkend of geuit, ver-
taalden zich in een hartstochtelijk verlangen iets voor de mensheid te 
kunnen betekenen.66

 Meertens bleef zoeken naar een bezield verband waarbinnen hij zijn 
religiositeit in een sociaal-geëngageerde praktijk tot uitdrukking kon 
brengen. Hij nam deel aan tientallen bijeenkomsten van het Leger des 
Heils en hij bezocht, samen met enkele vrienden, de Bijbelse Zendings-
gemeente en de Pinkstergemeente in Amsterdam.67 Bij de laatste proefde 
hij ‘een enigszins overspannen sfeer’ die hem overigens niet geheel on-
sympathiek was: ‘[B]eter deze uitbundigheid van gevoel dan geen gevoel, 
beter hartstocht dan lauwheid.’ Maar binnen een jaar werd het hem toch 
‘al te extatisch’.68 De samenkomsten verdwijnen geruisloos uit zijn dag-
boekaantekeningen en daarvoor in de plaats komen onder meer verga-
deringen van de Vegetariërsbond, waarvan hij in januari 1929 bestuurs-
lid werd.
 Gelet op Meertens’ verkenningen van een breed scala aan humanitair-
idealistische groeperingen, trok hij – als christen én als socialist – naar een 
meer bevlogen stijl van sociaal engagement, waar de gevestigde politieke 
partijen en grote kerkgenootschappen geen of onvoldoende ruimte voor 
boden.69 Dat gebeurde in een tijd waarin de teloorgang van traditionele 
gemeenschapsbanden en de verwezenlijking van een parlementaire de-
mocratie vroegen om een herbezinning op de relatie tussen individu en 
samenleving. Meertens’ maatschappelijke ‘randpositie’ als nieuwkomer 
aan de universiteit, als provinciaal in de stad, en als homoseksueel in een 
heteroseksuele cultuur droeg er wellicht toe bij dat hij behoefte had aan 
een collectief waarbinnen hij zich één kon voelen met gelijkgezinden; 
een gemeenschap, waarin het streven naar een structurele verandering 
van het maatschappelijk systeem werd gecombineerd met het streven 
naar een mentaliteitsverandering van het individu, als drager van maat-
schappelijke hervormingen.70
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In kringen van literatoren en taalwetenschappers

Afgezien van Meertens’ onzekere sociale positie, speelde zijn seksuele 
geaardheid een cruciale rol bij zijn oriëntatie op de samenleving. Zijn 
kennismaking met Willem de Mérode was hierbij van grote betekenis. 
Piet Meertens koesterde een ‘bisondere verering’ voor de protestants-
christelijke dichter Willem de Mérode (1887-1939), wiens loopbaan in 
het onderwijs in 1924 abrupt tot een einde was gekomen na zijn veroor-
deeling vanwege homoseksuele handelingen met een van zijn leerlin-
gen.71 ‘Zijn bizondere geaardheid, die in zijn verzen zo sterk tot uitdruk-
king komt, heeft voor mij natuurlik een grote bekoring, waar dan nog 
bij komt dat we één zijn in het geloof,’ schreef Meertens naar aanleiding 
van hun eerste ontmoeting in het najaar van 1927.72 Tot Meertens’ ver-
rassing bleek dat De Mérode zich, net als hij, verwant voelde met mys-
tici als Augustinus, Jacob Böhme en Jan Luiken. Ze deelden een, in pro-
testants-christelijke kring ongebruikelijke, waardering voor het rooms-
katholicisme. Daarnaast ervoeren zij beiden een – in deze tijd welhaast 
onvermijdelijke – twijfel over hun homoseksualiteit.73 De Mérodes ver-
zen boden Meertens een ‘grote troost’, omdat hem duidelijk werd ‘dat 
anderen hetzelfde leed lijden als mij’ (sic), en omdat het hem liet zien 
‘dat een zo groot leed omgezet kan worden in een zo zuivere schoon-
heid’.74

 Nog geen twee weken na hun eerste ontmoeting nam Meertens de 
dichter per brief in vertrouwen over zijn homoseksuele gevoelens, die 
zich sinds zijn nachtelijke wandelingen met leerlingen door de Doetin-
chemse bossen – net als bij De Mérode – vooral op jongere mannen richt-
ten.75 Nadat De Mérode per omgaande had gereageerd, noteerde Meer-
tens opgelucht: ‘Tien jaar en langer heb ik in de meest volslagen een-
zaamheid geleefd, en waartoe? Nu heb ik de kring, die om mij was ge-
trokken – door eigen hand – verbroken.’76 Vanaf dat moment ging Meer-
tens zelfbewuster om met zijn homoseksualiteit, te oordelen naar de ex-
pliciete verwijzingen naar ontmoetingen met jongens ‘van de baan’ of 
naar vrienden en bekenden die ook ‘zo’ zouden zijn.77 Al bleef hij ambi-
valent, zo blijkt na een volgende ontmoeting met De Mérode in maart 
1928:
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‘Het oordeel van de wereld is hard en streng, maar niet geheel onrecht-
vaardig. De maatschappij moet krachtens haar aard zichzelf bescher-
men, en uitstoten wie zich tegen haar verzet. Zo drijft ons een blinde 
noodwendigheid door deze erbarmeloze wereld, waarin wij verkeren 
als misdadigers, versmaad en veracht, uitgestoten en vernederd, maar 
toch gedoemd in haar te leven. Er is geen uitkomst.’78

 
Terwijl veel homoseksuelen destijds een ‘veilig’ heenkomen zochten 
binnen het heteroseksuele huwelijk, was dit voor Meertens blijkbaar 
geen optie. Ook zijn meerdere malen met hartstocht beleden kinder-
wens ging steeds gepaard met de spijtige constatering dat hij zonder na-
geslacht zou blijven. Sterker nog, wanneer hij over zichzelf schrijft dat 
‘[h]et dorre hout geen vrucht [zal] dragen en het als onrust in het vuur 
verbrand [zal] worden’, brengt hij op dramatische wijze zijn twijfels aan 
zijn legitieme positie als homoseksueel binnen de samenleving onder 
woorden. Twijfels die hij onmiddellijk bestreed door te benadrukken 
dat God hem ‘een andere taak’ had gegeven.79

 Het biologisch vaderschap was dan niet voor hem weggelegd, maar 
daarom kon hij nog wel het sociaal vaderschap op zich nemen. Meertens 
werd actief binnen de Amsterdamse Christelijke Jeugdcentrale. Toen hij 
in het najaar van 1927 gevraagd werd voor de redactie van de Lectuurgids, 
zag hij dat als een uitgelezen mogelijkheid om een bescheiden bijdrage 
te leveren aan ‘de opvoeding der jeugd’.80 De Lectuurgids was in 1926 opge-
richt met de bedoeling door de bespreking van boeken en tijdschriften 
een ‘fonds van kennis’ te creëren waaruit christelijke jeugdleiders bij de 
begeleiding van hun pupillen konden putten.81 Tot eind 1940 zou Meer-
tens als redacteur een tiental artikelen en in totaal een paar honderd re-
censies schrijven, zowel van romans als van kinderboeken, dichtbun-
dels, historische publicaties en volkskundige geschriften.82 Op die ma-
nier droeg hij niet alleen bij aan de vorming van een christelijk geïnspi-
reerde canon, maar vergrootte hij ook zijn eigen belezenheid en kreeg hij 
toegang tot de kring van protestants-christelijke publicisten, schrijvers 
en dichters.83

 Via de Lectuurgids kwam hij in contact met Douwe Wouters, een vas-
te medewerker. Deze voormalige activist uit de drankbestrijdingsbe-
weging en collectioneur van volksliederen was, na een korte loopbaan 



282

in het christelijk onderwijs, werkzaam in de onderwijsjournalistiek.84 
Meertens kwam geregeld bij hem over de vloer en werkte mee aan meer-
dere van zijn publicaties, waaronder het Maandblad voor Opvoeding en On
derwijs, Valcooch en schoolboeken over kunst. Wouters was tevens de drij-
vende kracht achter de Christelijke Essayistenkring in de omgeving van 
Utrecht, waarvan Meertens in augustus 1929 lid werd.85 Duiden deze 
contacten erop dat hij zich als publicist verder wilde ontwikkelen, te-
gelijkertijd hield Meertens de deur open naar een academische carrière. 
Zijn aanstelling bij de Universiteitsbibliotheek bood een goede uitvals-
basis om zijn contacten in beide werelden warm te houden.
 Dat werd duidelijk toen hij in juni 1930 werd benaderd door De Vooys, 
die hem samen met Schrijnen had voorgedragen voor de functie van se-
cretaris van een nieuw op te zetten Dialectencommissie bij de Koninklij-
ke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Meertens stond bekend 
als een nauwgezette en harde werker, die de gewenste combinatie van 
achting en betrokkenheid ten aanzien van zijn hoogleraren aan de dag 
legde. Tijdens zijn studie had Meertens zijn organisatorische gaven ge-
toond toen hij De Vooys ter zijde stond bij de oprichting van het Neder-
lands Instituut aan de universiteit van Utrecht.86 Als redacteur van het 
pas opgerichte Tijdschrift voor Volkskunde en Dialect, Eigen Volk, als bestuurs-
lid van de Zeeuwse Vereeniging voor Dialectonderzoek en als auteur in het Tijd
schrift van Taal en Letteren en andere periodieken had hij blijk gegeven van 
zijn wetenschappelijke interesse voor de dialectologie. Voor Schrijnen, 
die met zijn tweedelige Nederlandsche Volkskunde de grondslag had gelegd 
voor het vak in Nederland, telde bovendien dat Meertens’ taalkundige 
interesse nauw gerelateerd was aan een volkskundige belangstelling.87 
Hoezeer Meertens gewaardeerd werd door deze hoogleraar, blijkt wel uit 
zijn bijdrage – te midden van die van internationale geleerden van naam 
– aan de bundel ter ere van Schrijnens’ zestigste verjaardag in 1929.88 Bij 
die gelegenheid publiceerde Meertens bovendien een lovend stuk over 
de jarige in Eigen Volk.89

 De keuze voor Meertens werd beïnvloed doordat er weinig geld be-
schikbaar was voor de honorering van de te benoemen secretaris. Hier-
door viel de potentiële gegadigde en latere hoogleraar Gesinus Kloeke 
af.90 De dertigjarige Meertens, niet belemmerd door de verantwoording 
voor een gezinshuishouding, twijfelde geen moment. ‘Natuurlijk heb ik 
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het ogenblikkelik aangenomen,’ schreef hij in zijn dagboek. ‘Een zuiver 
wetenschappelijke betrekking voor m’n leven lang, geregelde omgang 
met geleerden uit binnen- en buitenland, een zelfstandige positie, hoe 
zou ik ooit dit alles kunnen verwerpen?’91 Hij voelde zich opgetogen over 
de plaats binnen de academische gemeenschap die hem werd aangebo-
den. Daar kwam nog bij dat hij kort daarvoor in conflict was geraakt met 
een collega op de Universiteitsbibliotheek. Zonder zijn officiële aanstel-
ling af te wachten nam hij nog diezelfde dag ontslag.92

 De functie van ambtelijk secretaris was nieuw en van Meertens werd 
verwacht dat hij hier – met een minimaal budget – inhoud en vorm aan 
zou geven. Hij kreeg een kamer in het Amsterdamse Trippenhuis aan de 
Kloveniersburgwal, tevens het onderkomen van de knaw. Van daaruit 
kon hij aan de slag met de inrichting van een ‘Centraal Bureau voor Ne-
derlandsche en Friesche Dialecten’. Nog voordat zijn formele aanstelling 
in werking trad, werd hij afgevaardigd naar de eerste bijeenkomst van de 
internationale Vereniging voor Experimentele Phonetiek in Bonn. Type-
rend voor de gretigheid waarmee Meertens aan zijn nieuwe functie be-
gon, was dat hij een dag te vroeg arriveerde. Pas bij aankomst ontdekte 
hij dat de ontvangstavond een dag later zou plaatsvinden.
 Daar wachtte hem toen een warm welkom door de voorzitter van 
het congres, de foneticus prof. Paul Menzerath, die hem in het Neder-
lands begroette. Terug op zijn hotelkamer stroomde zijn pen over van 
alle indrukken en namen, altijd voorzien van de geëigende titulatuur. 
Hij toonde zich gevleid door alle aandacht die de aanwezige geleerden 
hem waardig vonden. Inhoudelijk had een gesprek met professor Is-
serhin uit München ‘over de psychologie van het Duitse volk en over 
klimatologische invloeden op de taal en de stem’ indruk op hem ge-
maakt.93 Daarmee nam hij een voorschot op de centrale thema’s – volk, 
taal, psychologie, geografie en hun onderlinge verwevenheid – die hem 
in zijn functie als secretaris van de Dialectencommissie zouden bezig-
houden.
 Dergelijke thema’s pasten binnen een nieuwe ontwikkeling op het 
terrein van de mens- en literatuurwetenschappen die vanaf het eind van 
de negentiende eeuw in gang was gezet. De groeiende interesse voor taal 
en andere cultuurhistorische verschijningsvormen – zoals bouwstijlen, 
eetgewoontes, klederdrachten – was erop gericht homogene ‘culturen’ te 
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kunnen onderscheiden die niet per definitie door politieke staatsgren-
zen werden gemarkeerd. Nieuw was de relatie die gelegd werd tussen het 
denken en handelen van mensen en de specifieke geografische, econo-
mische en sociaal-culturele kenmerken van een bepaald gebied waar zij 
woonden. Ook het gebruik van empirisch-cartografische methoden uit 
de wis- en natuurkunde voor cultuurwetenschappelijk onderzoek was 
nieuw.
 Zo vormden zich interdisciplinaire samenwerkingsverbanden van 
taalkundigen, historici, geografen, biologen, archeologen, antropolo-
gen en medici die eropuit waren typerende kenmerken van de bevolking 
en cultuurhistorische fenomenen van een bepaald gebied op te sporen, 
in kaart te brengen en aan elkaar te relateren.94 Deze inhoudelijke en 
methodologische vernieuwing binnen de cultuurwetenschappen hing 
nauw samen met de eerder genoemde herbezinning op de relatie tus-
sen individu en gemeenschap in de zich moderniserende samenleving. 
Het gevoel van verlies dat met de toegenomen mobiliteit en individu-
alisering gepaard ging, werd gecompenseerd door een zoektocht naar 
nieuwe – maar als oeroud of ‘natuurlijk’ ervaren – gemeenschapsvormen. 
Een zoektocht die na de Eerste Wereldoorlog nog versterkt aan het licht 
trad.

Inspiratie uit het buitenland

Ter oriëntatie op het dialectologisch onderzoek in het buitenland on-
dernam Meertens een studiereis naar Vlaanderen en Duitsland.95 Eerst 
verbleef hij een maand lang in Gent, waar de hoogleraar dialectologie E. 
Blanquaert hem onder zijn hoede nam. Samen trokken zij het Vlaam-
se land in voor dialectopnames ter voorbereiding van de Dialectenatlas 
van Noordoost-Vlaanderen. Meertens deed ervaring op met dialectolo-
gisch-fonetisch onderzoek op locatie. Hij leerde hoe het dialect van de 
informanten genoteerd en verwerkt kon worden tot kaarten die inzicht 
boden in de ruimtelijke verspreiding van een specifiek taalgebruik. In 
de avonden introduceerde Willem Pée, Blanquaerts assistent, hem in de 
plaatselijke kring van Vlaamse flaminganten, met wie hij een socialis-
tisch engagement deelde.96 Zijn werkzaamheden op het terrein van de 
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dialectologie brachten Meertens in het hart van de Vlaamse beweging. 
De avond nadat hij in oktober 1930 de opening van de vernederlandste 
universiteit in Gent had bijgewoond, schreef hij in zijn dagboek:

‘Het was een ontroerend ogenblik, toen het door duizenden aange-
heven gezang van de Vlaamse Leeuw de muziek van de Brabançonne 
verstikte, en allen in de zaal rechtstonden. Ik herinner me niet, ooit zo 
te hebben horen zingen, met een zo vlammend enthousiasme, met 
een zo geweldige vreugde. Er gebeuren grote dingen in Vlaanderen; er 
leeft hier een volk, dat van slaven tot vrije mensen wordt.’97

Net als de Vlaamse flaminganten zag ook Meertens de Vlamingen als het 
– door de Franstalige Walen – onderdrukte volksdeel binnen de Belgi-
sche natie. Ruim een maand later, toen hij zijn Vlaamse verkenningen 
voortzette met een bezoek aan de dialectoloog prof. L. Grootaers en diens 
Zuid-Nederlandse Dialectcentrale in Leuven, raakte Meertens overtuigd 
van de noodzaak om ‘de eenheid van de Nederlandse stam’ niet uitslui-
tend in cultureel opzicht, maar ook in staatkundige zin te herstellen. Dat 
gebeurde tijdens een wandeling door de stad, toen de geuren hem aan 
zijn jeugd in Middelburg deden denken.98

‘Sterker dan ooit [...] voel ik, dat dit volk mijn volk, dat dit land mijn 
land is. Ik ben hier geen vreemdeling, ik voel me hier thuis; hoe zou ik 
anders ook zo sterk aan Middelburg kunnen denken? Tot nog toe heb 
ik me steeds verzet tegen het denkbeeld, hier door velen, vooral on-
der 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 alleen kan de red-
ding van onze kultuur zijn.’99

Meertens was gewonnen voor het Dietse streven, hetgeen zijn wens tot 
een samenwerkingsverband van zijn eigen bureau met de Dialectcentra-
les in Leuven en Gent nog versterkte. Bovendien hadden gesprekken met 
Vlaamse volkskundigen hem bevestigd in zijn idee dat het dialectonder-
zoek gecombineerd moest worden met het volkskundeonderzoek. Beide 



286

disciplines maakten immers deel uit van een breder onderzoeksveld naar 
een plaatsgebonden volkscultuur.100

Na Vlaanderen reisde Meertens door naar Duitsland, waar hij achtereen-
volgens in Bonn, Marburg en Hamburg zijn opwachting maakte. Ook 
hier brachten zijn dialectologische verkenningen hem in het brandpunt 
van een cultuurpolitieke strijd rond de nationale identiteit. Dat gold 
in het bijzonder voor het Institut für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande 
aan de universiteit van Bonn, waar Meertens zijn uitwisseling met Duit-
se collega’s begon. De oprichters van het instituut – de historicus Her-
mann Aubin, de taalkundige Theodor Frings en de volkskundige Joseph 
Müller – vormden de voorhoede van de zogenaamde Kulturraumforschung, 
die sinds de Eerste Wereldoorlog in Duitsland een hoge vlucht had ge-
nomen.101 Na de herziening van de staatsgrenzen door de geallieerden 
zocht men naar een nieuwe basis waarop een Duitse eenheid gevestigd 
kon worden. De idee van een gedeelde afstamming, taal en geschiedenis 
bood daartoe een aanknopingspunt.102 Hierdoor kreeg het cultuurhisto-
risch onderzoek onmiskenbaar een politieke betekenis.
 Het in 1920 opgerichte instituut in Bonn was eropuit het Duitse ka-
rakter van het Rijnland aan te tonen en historisch te onderbouwen te-
genover de aanspraken van ‘erfvijand’ Frankrijk. Alleen wanneer de 
plaatselijke bevolking overtuigd was van zijn verbondenheid met mid-
den-Duitsland, kon de strijd over de westgrens ten gunste van Duitsland 
beslist worden.103 Deze politieke inzet vormde de achtergrond waartegen 
Aubin, Frings en Müller in nauwe onderlinge samenwerking een nieu-
we, interdisciplinaire benadering van het historisch, dialectologisch en 
volkskundig onderzoek tot ontwikkeling brachten. Via de verspreiding 
van vragenlijsten werden zowel de lokale aanduiding van zaken en be-
grippen (dialectologie) als de lokale zeden en gewoonten (volkskunde) 
geïnventariseerd – en aangevuld met informatie over de aanduiding van 
plaatsen (naamkunde). Door het verloop van dialectgrenzen te verbin-
den aan de verspreiding van volkskundige gebruiken, meenden zij his-
torisch gegroeide cultuurbewegingen en cultuurruimtes in kaart te kun-
nen brengen. Dat resulteerde in hun baanbrekende werk Kulturströmungen 
und Kulturprovinzen in den Rheinlanden uit 1926, waarmee de dialectgeografie 
zich tot een cultuurgeografie en cultuurmorfologie ontwikkelde.104
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 Toen Meertens in november 1930 bij het instituut in Bonn arriveerde, 
waren Aubin en Frings inmiddels opgevolgd door de historicus Franz 
Steinbach en de taalkundige Adolf Bach. Hun was er alles aan gelegen 
de positie van het interdisciplinair georiënteerde instituut stevig in het 
Rijnland te verankeren, zowel in de universitaire gemeenschap als daar-
buiten. De buitenuniversitaire, plaatselijke organisaties en autoritei-
ten waren hard nodig voor het verzamelen van hun materiaal, maar ook 
omdat men er – in de woorden van directeur Steinbach – op uit was ‘der 
Wissenschaft zu dienen und die Heimatliebe zu stärken’.105 De politieke 
geschiedenis van het door staatsgrenzen afgegrensde vaderland moest 
plaatsmaken voor onderzoek naar de culturele eenheid van de Heimat. 
Of anders gezegd: in plaats van naar vorstenhuizen en diplomaten, mili-
taire verrichtingen of culturele hoogstandjes moest de aandacht uitgaan 
naar een autonoom handelend ‘Volk’. Dat was immers de drager van de 
Duitse geschiedenis en van een Duitse eenheid.
 Dit streven kon niet beperkt blijven tot het Rijnland. Mede op initi-
atief van Joseph Müller kwam het in 1928 tot de oprichting van de Zen
tralstelle voor de Duitse Volkskundeatlas, naast en in samenwerking met 
de Zentralstelle voor de Duitse Taalatlas in Marburg die al langer dia-
lectologische vragenlijsten over heel Duitsland verspreidde.106 Het lag 
voor de hand dat het Institut für geschichtliche Landeskunde in Bonn 
als regionale afdeling (Rheinische Landesstelle) van de landelijke Volkskun-
deatlas ging functioneren.107 Tijdens zijn driedaags bezoek aan het in-
stituut raakte Meertens diep onder de indruk van de vernieuwende aan-
pak en hechte samenwerking tussen het dialect-, het volkskunde- en het 
naamkundeonderzoek. Dat deze samenwerking versterkt werd door een 
gedeelde politieke inzet, leek Meertens te ontgaan. Hij noteerde slechts 
dat hij tijdens gesprekken met Müller en Bach zijn hart ophaalde ‘aan 
de vriendelikheid, de welgemanierdheid en vooral de wetenschappelike zin 
[cursievering bh] van het Duitse volk’.108

 Drie dagen later reisde hij door naar de Zentralstelle des deutschen Sprach
atlasses in Marburg, waar hij een week zou blijven. Meertens werd er ont-
vangen door de inmiddels gepensioneerde Ferdinand Wrede, die boven 
het instituut woonde en iedere morgen rond tien uur – in sjamberloek – 
naar beneden kwam om ‘zijn’ dialectcentrale te bestieren.109 Deze ‘vrien-
delike oude heer’, zoals Meertens hem omschreef, bleek zeer geïnteres-
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seerd in overeenkomstige taaluitingen in Nederland en Duitsland. Hij 
wilde zijn gast direct overhalen om die overeenkomsten nader te onder-
zoeken op basis van de, in het dialectonderzoek befaamde ‘veertig zin-
nen’ van zijn voorganger Georg Wenker.110 Meertens was dermate on-
der de indruk van ‘het geweldige werk, dat hier tot stand gebracht is en 
wordt’, dat hij zich voornam alles in het werk te stellen een vertaling van 
Wenkers zinnen in de Nederlandse vragenlijsten op te nemen.111 Boven-
dien verklaarde hij zich bereid gegevens te verschaffen over het Neder-
landse taalgebied voor de Bibliographie zur deutschen Mundartenforschung und 
dichtung (dialectonderzoek en -literatuur). Voor eigen gebruik maakte 
hij een dertigtal overtrekken van dialectkaarten van het aan de Neder-
landse oostgrens aansluitende gebied van Duitsland.112

 Dat was ook het gebied waarop een van de assistenten van de Duitse 
Taalatlas, de dialectoloog Arnold Rakers zich toelegde.113 Meertens trok 
tijdens zijn verblijf in Marburg veel met hem op. Zij voerden intensieve 
discussies, onder meer over het nut van wetenschap voor de maatschap-
pij. Afgaande op zijn dagboekaantekeningen stelde Meertens zich op 
het standpunt ‘dat niemand kan zeggen wat nuttig is voor de menselike 
samenleving. Wat wij vandaag voor zodanig houden, is het morgen im-
mers wellicht niet meer’. Volgens hem ging het – noch in de wetenschap, 
noch in het leven in het algemeen – om het nut, maar om ‘het zoeken naar 
de waarheid, die immers een van God’s wezenseigenschappen is’.114 Welk 
standpunt Rakers hiernaast of -tegenover stelde blijft onvermeld, maar 
het is goed mogelijk dat zij elkaar naderden op het punt dat ‘zuiver’ we-
tenschappelijk onderzoek een zowel waarheidsgetrouwe als nuttige bij-
drage kon leveren aan de versterking van een nationale eenheid en van de 
‘volkskracht’.115

 Het streven naar eenheid van het Duitse volk was ook bepalend voor 
het onderzoek aan het Germanische Seminar van de Hamburgse universi-
teit, waar Meertens de laatste anderhalve week van zijn verblijf in Duits-
land doorbracht. Onder leiding van de hoogleraar in de Nederduitse fi-
lologie Conrad Borchling, die een verregaande overeenstemming tussen 
het Platduitse dialect en het Nederlands signaleerde, had het Germani-
sche Seminar zich ontwikkeld tot een onderzoeks- en coördinatiecen-
trum van de Nederduitse beweging. Het bood onderdak aan een aan-
tal Vlaamse flaminganten die na de Eerste Wereldoorlog vanwege hun 
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collaboratie met de Duitse bezetters naar Duitsland waren gevlucht.116 
Borchlings interesse gold de culturele en taalkundige tradities van ver-
schillende Germaanse stammen rond de Noord- en Oostzee. Door aan te 
tonen hoezeer zij een eenheid vormden, kon het instituut een ‘kulturbe-
wusst Niederdeutschtum’ steunen, als basis voor ‘das gesamtdeutsches 
Volkstum und der Wahrung der Reichseinheit’.117

 In deze wetenschapspolitieke context had de Nederlandse dialecto-
loog Gesinus Kloeke zijn eigen werkzaamheden afgebakend door in 1926 
de Zentralstelle für niederländische Mundarten in Hamburg op te richten. Het 
idee voor het Nederlandse Dialectenbureau was ook van Kloeke geko-
men, die sinds april 1925 corresponderend lid was van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen.118 Het lag dus voor de hand 
dat Meertens hem zou bezoeken, al verliep de kennismaking aanvanke-
lijk nogal stroef. Dat was niet zo verwonderlijk, aangezien Kloeke erop 
had gerekend de leiding van het Nederlandse Dialectenbureau te krij-
gen. Hij was niet alleen de auctor intellectualis van het Dialectenbureau, ook 
in wetenschappelijk opzicht was hij de deskundige bij uitstek.119 Dat de 
beperkte geldmiddelen hem verhinderden de functie te bezetten deed 
niets af aan Kloeke’s teleurstelling.120

 Daar kwam nog bij dat hij weinig ophad met de plannen die Meer-
tens, geïnspireerd door het voorbeeld van Bonn, aan hem voorlegde voor 
een gecombineerd bureau voor dialectologie, volkskunde en naamkun-
de in Amsterdam. Zijn bezwaren golden niet het politieke streven van 
het onderzoek in Bonn – dat hem evengoed als Meertens leek te ontgaan 
– maar de combinatie van verschillende disciplines binnen een centraal 
geleid instituut.121 Aan dat standpunt zou hij ook in een later stadium 
consequent vasthouden.122 Nadat was afgesproken dat Kloeke zijn op- en 
aanmerkingen bij Meertens’ voorstellen in een afzonderlijke nota zou 
formuleren, was de lucht geklaard. In de daaropvolgende dagen kwamen 
ze, volgens Meertens, ‘tot de meest vriendschappelike verhouding’.123 
Hij kreeg alle gelegenheid het aanwezige materiaal in het Hamburgse 
instituut te bestuderen.
 Op de terugweg naar huis las Meertens Der Wanderer zwischen beiden Wel
ten: ein Kriegserlebnis (1917) van Walter Flex. Het boek had hij van Arnold 
Rakers gekregen bij zijn vertrek uit Marburg. ‘Zur freundl. Erinnerung 
an das Gespräch über den Krieg,’ luidde Rakers’ inscriptie. Daarmee ver-
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wees de assistent van de Duitse Taalatlas naar de heftige discussies die 
zij gevoerd hadden over het beginsel van weerloosheid in oorlogstijd.124 
Tegenover de weerloosheid stond in deze autobiografische oorlogsklas-
sieker het idealisme van twee jonge Duitse mannen die vrijwillig ten 
strijde trokken om zich op te offeren voor de toekomst van hun volk. De 
auteur verhief de gruwelen en het menselijk drama van de oorlog – het 
leven tussen twee werelden, die van leven en dood – tot een welhaast re-
ligieuze ervaring. Meertens las het in één adem uit. Zonder het geheel 
eens te zijn met de strekking van het boek, bewonderde hij ‘de geest’ van 
waaruit het werk geschreven was. ‘Mijn bewondering, mijn sympathie, 
mijn liefde voor het Duitse volk is er nog door vergroot,’ noteerde hij in 
zijn dagboek.125 Na Vlaanderen had Meertens ook Duitsland in zijn hart 
gesloten.

Wat verloren dreigt te gaan

Tijdens zijn verkenningsreis in het buitenland kreeg Meertens inzicht 
in de vele verschillende benaderingswijzen van het dialectologisch on-
derzoek. Hij maakte kennis met diverse methodes om het gesproken di-
alect te inventariseren, variërend van het fonetisch georiënteerde veld-
onderzoek en laboratoriumonderzoek tot de woordgeografische aanpak 
aan de hand van schriftelijke vragenlijsten. Ook had hij kennis genomen 
van uiteenlopende manieren om het materiaal te verwerken in woorden-
boeken en via woorden of symbolen op dialectologische kaarten. Meer-
tens zelf had geen uitgesproken voorkeur voor een van de gehanteerde 
benaderingswijzen. Hij beschouwde dergelijke zaken, waar dialecto-
logen onderling hoogoplopende discussies over voerden, als onderge-
schikt. Wat hem veel meer bezighield, was de vraag hoe hij ervoor kon 
zorgen dat het dialectonderzoek in combinatie met het volkskunde- en 
naamkundeonderzoek verder ontwikkeld zou worden.126

 Die verbinding ging hem ter harte, omdat zij een interdisciplinaire 
benadering van cultuurhistorisch onderzoek mogelijk maakte, waar-
voor de gangbare politieke en ideeëngeschiedenis onvoldoende ruimte 
bood. Meertens had al eerder duidelijk gemaakt dat hij niet geïnteres-
seerd was in een ‘oorlogszuchtige historiebeschrijving’, een ‘kultuurge-
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schiedenis alleen’ of ‘een vorsten-geschiedenis’, maar wél in een geschie-
denis ‘van land en volk’.127 Hij wilde zich inzetten voor een wetenschaps-
praktijk waarin aandacht werd geschonken aan het alledaagse leven van 
‘het (gewone) volk’ – en die zag hij verwezenlijkt in de Volkstum en Kultur
raumforschung zoals die in Bonn gestalte kreeg. Zijn hart lag immers bij het 
onderzoek naar individuen, groepen en culturen die buiten het cultu-
rele en politieke centrum van de macht vielen. In het verlengde daarvan 
paste ook zijn affiniteit met de binnen het Belgische verband gemargina-
liseerde Vlamingen en de zich binnen Europees verband vernederd voe-
lende Duitsers. Wetenschappelijke en dus maatschappelijke aandacht 
voor hun ‘eigen’ cultuur zou hun positie kunnen versterken: kennis be-
tekende voor Meertens ‘waarheid’ en die zou moeten leiden tot een beter 
begrip en loyaliteit binnen een groter nationaal en grensoverschrijdend 
verband.128

 Waar voor veel Vlamingen en Duitsers de versterking van een natio-
nale identiteit of eenheid tegenover de Franse of ‘Romaanse’ invloed een 
belangrijke drijfveer vormde om de ‘volkse’ taal en tradities in kaart te 
brengen, ontbrak bij Meertens dat afgrenzende, militant nationalisti-
sche element. Hij legde de nadruk op de samenbindende kracht van het 
onderzoek naar verschillende culturen: de ‘ander’ leren kennen bete-
kende voor hem de ander ook respecteren. En dat was nodig om mensen 
bijeen te houden in een samenleving die door sociale en politieke tegen-
stellingen verscheurd dreigde te raken. Deze visie bracht Meertens ook 
tot uitdrukking in het tijdschrift Eigen Volk van 1930. Met een verwijzing 
naar ‘den geest van den Volkerenbond’ werd benadrukt dat de redactie 
‘den gemeenschappelijke bodem der volkeren’ wilde laten zien. Dat was 
mogelijk door ‘de kenmerken en bijzonderheden’ van het Nederland-
sche volk te bestudeeren in verband met ‘het geheel’ – en met dat geheel 
werd kennelijk de Volkenbond bedoeld.129 Maar een dergelijk universa-
listisch streven naar eenheid en gelijkheid in verscheidenheid zou een 
toenadering tot een militant nationale, Groot-Nederlandse, Nederduit-
se of Groot-Duitse opstelling niet uitsluiten. 
 Meertens kwam terug van zijn buitenlandse reizen met het voor-
stel om, analoog aan de opzet van het Institut für geschichtliche Lan-
deskunde in Bonn, de taken van het Bureau voor Dialectenonderzoek en 
het werk aan de Dialectenatlas uit te breiden met de opzet van een afde-
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ling voor volkskunde en een voor naamkunde. Dit voorstel sloot aan bij 
de opvattingen van Schrijnen, die er eveneens op uit was om de samen-
stelling van een Nederlandse Volkskundeatlas, ‘liefst in verband met een 
Nederlandsche Taalatlas,’ dichterbij te brengen.130 Maar gezien de ge-
ringe geldmiddelen wilde een meerderheid van de Dialectencommissie 
zich beperken tot de opzet van een correspondentennetwerk ten behoe-
ve van de Dialectenatlas. In navolging van de Duitse Sprachatlas werd een 
landelijk netwerk gevormd van onderwijzers, dominees, artsen en ande-
re lokale notabelen, die vragenlijsten over het plaatselijk dialect konden 
beantwoorden en zodoende een brugfunctie vervulden tussen het we-
tenschappelijk bureau in Amsterdam en het onderzoeksveld.131

 Nog voor het einde van 1931 slaagde Meertens erin de eerste vragen-
lijst over de benaming van delen van het menselijk lichaam naar zo’n 
6500 medewerkers, verspreid over het hele land, toe te zenden. De vol-
gende jaren stond de uitbreiding van het aantal medewerkers hoog op 
de agenda.132 Daarnaast ging Meertens naarstig aan de slag met de sa-
menstelling van een bibliografie van Nederlandse en Friese dialecten, 
waarbij hij kon steunen op zijn contacten met protestants-christelij-
ke literatoren. Een groot aantal ‘dialectschrijvers’ – auteurs van romans 
waarin de personages het plaatselijke of regionale dialect in de mond 
werd gelegd – werd aangeschreven met de vraag naar de aard en de au-
thenticiteit van het gehanteerde taalgebruik. Ook aan de lijst van perso-
nen die boekwerken en handschriften schonken aan de bibliotheek van 
het Dialectenbureau, valt af te lezen dat Meertens zijn contacten in de 
protestants-christelijke essayistenkring mobiliseerde ten bate van zijn 
nieuwe functie.133

 Hoewel de commissie de werkzaamheden tot het dialectenonderzoek 
wilde beperken, nam Meertens vanaf het begin de ruimte om bronnen 
en literatuur te verzamelen voor onderzoek op volkskundig en naam-
kundig terrein. Zo schreef hij naar gemeentebesturen met het verzoek 
om adresboeken die de grondslag konden vormen voor een plaatsnaam-
kundige (toponymische) bibliotheek, af te staan aan het Bureau voor Di-
alectenonderzoek. Ook het onderzoeksproject naar ‘het dialect van het 
eiland Urk’, in hetzelfde jaar geïnitieerd door Meertens en de penning-
meester van de Dialectencommissie, de fonetica Louise Kaiser, duidt op 
een brede aanpak die de grenzen van de dialectologie ver te buiten ging. 
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In overleg met commissielid Schrijnen stelde Meertens een volkskundi-
ge vragenlijst samen om oude cultuurverschijnselen op Urk te registre-
ren, en bovendien werd het onderzoek uitgebreid met een enquête naar 
de migratie van de Urker bevolking en met een bloedgroepenonderzoek. 
Zodoende voegden de geograaf A. C. de Vooys (zoon van het Dialecten-
commissielid C. G. N. de Vooys) en Meertens’ vroegere leerling en goede 
vriend, de medicus Joesef Bijl zich bij het onderzoeksteam, dat verder 
nog gevormd werd door drie ‘candidaten in de letteren’.134

 Meertens verbleef samen met de genoemde onderzoekers in de zomer 
van 1931 enkele weken op Urk om ter plekke ‘langs verschillende wegen 
de taal en het volksleven der bevolking’ te bestuderen. Naast vraagge-
sprekken met de plaatselijke bevolking en archiefonderzoek, werden op 
instigatie van Louise Kaiser ‘opnamen van kaakbeweging, lipstulping en 
mondbodemspanning’ vervaardigd, waarvoor men gebruikmaakte van 
instrumenten uit het Fonetisch Laboratorium.135 Zo keeg het onderzoek 
naar Urk een multidisciplinair karakter, waarbij het dialectologisch, 
volkskundig en historisch onderzoek werd aangevuld met medische, 

Twee jongemannen hebben zich aan de meetapparatuur onderworpen: de een 
kon zijn visserspet nog ophouden terwijl hij het instrumentarium op zijn neus 
en mond geklemd houdt, bij de ander heeft de muts plaatsgemaakt voor een 
hoofdband die bedoeld is om zijn luchtstromen rond neus en mond op te me-
ten. (Uit: P. J. Meertens en L. Kaiser, Het eiland Urk. Foto’s: J. Benders)
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psychologische en geografische gegevens. Het laat zien hoezeer de dia-
lectologie en volkskunde deel uitmaakten van een wetenschapspraktijk 
waarin de relatie tussen fysieke en geestelijke kenmerken van groepen 
mensen – en dus ook van een volk, stam of ras – het uitgangspunt vorm-
den.136 Het resultaat van het onderzoek zou nog lang op zich laten wach-
ten. Toen ruim tien jaar later alsnog een boek van de persen rolde, bleek 
het een hybride verzameling van zeer divers materiaal dat vanuit uiteen-
lopende wetenschappelijke tradities werd gepresenteerd. Het roept de 
vraag op wat de eindredacteuren Meertens en Kaiser hiermee eigenlijk 
wilden laten zien.
 Het project Urk, net als de oprichting van de Dialectencommissie zelf, 
was nauw verweven met het besef dat in de moderniserende samenle-
ving oude gemeenschapsvormen en cultuuruitingen zouden verdwij-
nen. Dat besef kwam in Nederland duidelijk tot uitdrukking rond de 
drooglegging van de Zuiderzee. Het enthousiasme voor de ‘typisch Ne-
derlandse strijd tegen het water’, die met inzet van de modernste tech-
nieken tot de creatie en invulling van een nieuw stuk land moest leiden, 
ging gepaard met oprechte zorgen over de teloorgang van traditionele 
en als authentiek Nederlands beschouwde vissersgemeenschappen rond 
de Zuiderzee. Voordat het zover was – en het uur U kwam in 1931 met het 
vorderen van de Afsluitdijk ras naderbij – diende de oude visserscultuur 
in kaart gebracht te worden, zodat er in ieder geval nog iets van bewaard 
zou blijven. In hun inleiding op de uiteindelijke publicatie memoreren 
Meertens en Kaiser dat de Dialectencommissie in de zomer van 1931 be-
sloot een onderzoek in te stellen naar de taal van het eiland Urk, ‘alvorens 
de voorgenomen drooglegging der Zuiderzee het eiland met den vasten 
wal zou verbinden en het typeerende zoowel in de taal als in de zeden en 
gebruiken der bevolking even snel als zeker met een wissen ondergang 
zou bedreigen’.137

 Meertens en Kaiser waren niet de enigen die zich door deze ontwikke-
ling lieten inspireren. De verstrengeling van teloorgang en vernieuwing 
rond de Zuiderzee vormde een dankbaar – want zowel heroïsch als dra-
matisch – thema in de journalistiek, de literatuur en de films uit deze ja-
ren.138 Ook D. J. van der Ven liet zich niet onbetuigd. Na documentaires 
over zomer-, lente- en oogstgebruiken, ging hij al in 1928 met zijn film-
camera naar de kusten van de Zuiderzee om de bedreigde ‘Zuiderzeecul-
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tuur’ in beeld te brengen. Met zijn opnames van verschillende Zuider-
zeedorpen construeerde hij een culturele eenheid, die hij ook tijdens de 
vertoningen van zijn film en in publicaties benadrukte. Het ging vol-
gens Van der Ven om een eigen Zuiderzeecultuur met een ‘typisch Oud-
Hollandsch’ karakter, waar ‘de laatste resten van de taal der Kelten, Frie-
zen en Franken nog bewaard zijn gebleven’.139

 Terwijl Van der Ven met zijn documentaire en in zijn publicaties over 
‘de stervende folklore der Zuiderzee’140 een afzonderlijke ‘cultuurruim-
te’ creëerde, beperkte het onderzoek van Meertens cum suis zich tot een 
lokale gemeenschap, het eiland Urk. Op dat niveau wilden zij – voordat 
het te laat was – proberen door te dringen tot ‘de oorsprong’ van de plaat-
selijke bevolking en haar authentieke zeden en gewoonten. Daartoe 
konden in principe alle mogelijke disciplines en onderzoeksmethoden 
ingezet worden, of het nu ging om archiefonderzoek, dialectopnames, 
schedelmetingen of het onderzoek naar de samenhang van activiteit en 
temperament.141 Hoe het zeer uiteenlopende materiaal vervolgens ge-
interpreteerd en weer met elkaar in verband gebracht kon worden was 
minder duidelijk. Het onderzoek naar het eiland Urk kreeg het karakter 
van een bezweringsformule: het was eerder een poging om de tijd stil te 
zetten dan om een veranderingsproces te doorgronden.
 Door hun onderzoek op Urk raakten Meertens en Kaiser betrokken 
bij de oprichting van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de 
Drooggelegde Zuiderzeepolders in 1936. Deze stichting had een twee-
ledig doel, namelijk ‘het vastleggen van een scherp en zoo volledig mo-
gelijk beeld van het oude land’ en daarnaast ‘het registreeren van den 
ontwikkelingsgang naar den nieuwen tijd’.142 Het onderzoek naar het 
Zuiderzeegebied werd gedreven door het meeromvattende idee dat we-
tenschappelijke kennis over een ‘zuivere oervorm van de Nederlandse 
cultuur’ kon bijdragen aan een planmatige (her)vorming van de Neder-
landse samenleving tot een hechte eenheid.143 Deze benadering sloot aan 
bij de internationaal gevoerde discussies over natievorming, volksaard 
en de invloed van rassen en stammen, waarbij de aandacht vooral naar 
de aloude cultuur van boeren en vissers uitging.144 In navolging van het 
Nederlands Nationaal Bureau voor Anthropologie werden de activitei-
ten van de stichting ondergebracht in negen verschillende secties, waar-
onder ‘sociale hygiëne’, ‘anthropologie en somatische erfelijkheidsleer’, 
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‘taalkunde en phonetiek’, ‘psychologie’ en ‘folklore’.
 Van der Ven werd buiten de Stichting gehouden, ondanks zijn ver-
diensten op het terrein van de folklore van de Zuiderzee. Meertens was 
daarentegen lid van zowel het bestuur van de sectie Folklore als van de 
sectie Taalkunde en Phonetiek.145 Deze laatste deed onderzoek naar ver-
schillende dialecten in het Zuiderzeegebied. De hoogleraar taalkunde 
Jac. van Ginneken, voorzitter van de sectie en tevens voorzitter van de 
Dialectencommissie, hoopte daarmee zijn onderzoek naar de invloed 
van fysieke kenmerken op de taal – de zogenaamde taalbiologie – ver-
der te kunnen uitbouwen.146 Kaisers inbreng zorgde ervoor dat naast 
een inventarisatie van het specifieke woord- en zinsgebruik ook metin-
gen werden verricht naar luchtstromen uit neus en mond, palatogram-
men (verhemelteafdrukken) en geluidscurven ten behoeve van de expe-
rimentele fonologie. Daarbij onderscheidde de pas afgestudeerde taal-
kundige Jo Daan zich vanwege haar intellectuele en organisatorische 
vermogens.
 Jo Daan (1910) en haar oudere broer groeiden op in het gezin van de 
onderwijzer Martin Daan en Cornelia van Vliet. Na de hbs en het staats-
examen wilde ze graag arts worden, maar deze wens stuitte op bezwaren 
van haar familie. ‘Meisjes die medicijnen studeren worden of slechte art-
sen of vervelende meiden,’ herinnert zij zich een uitspraak van een neef, 
die daarmee de breder gedragen opvattingen over ‘meisjes-studenten’ 
verwoordde.147 Het werd uiteindelijk de studie Nederlands aan de Ge-
meente Universiteit van Amsterdam. Ze bleef thuis wonen en voltooide 
haar studie in 1936. Tijdens haar studie had Jo Daan al interesse getoond 
voor de dialectologie. In 1932 schreef ze een brief aan de Dialectencom-
missie met het verzoek haar een jaarverslag toe te sturen en zij verklaarde 
zich bereid een vragenlijst te beantwoorden over het dialect van de Zaan-
streek.148 Haar moeder was geboren en getogen in Krommenie en sprak 
dat dialect in huiselijke kring.149

 Haar stageplaats in het Fonetisch Laboratorium van Louise Kaiser 
bracht haar alsnog in ‘direct contact met mensen’, wat haar in de medi-
cijnenstudie zo had aangetrokken.150 Meer dan zestig jaar later schreef 
zij hoe zij tijdens dit veldonderzoek in de Zuiderzeepolders ervoer hoe 
de taal ‘los[kwam] van het papier en een element [werd] in het functio-
neren van mensen’. Daar begon haar ontwikkeling tot een dialectologe 
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‘met open ogen voor de regionale factoren die van Nederland een moza-
iek maakten, in plaats van de eenheid die het schijnbaar was’.151 Het on-
derzoek in de Zuiderzeepolders bracht Daan in direct contact met Meer-
tens en zo raakte zij betrokken bij het werk van de Dialectencommis-
sie. Naast haar onderzoek naar het dialect van Wieringen, waarop zij in 
1950 zou promoveren,152 nam zij de taak op zich de gegevens over het di-
alect op Urk die in 1931 waren verzameld, uit te werken. Haar interesse 
voor taal als een sociaal en cultureel verschijnsel dat mensen met elkaar 
verbindt en van elkaar onderscheidt, sloot nauw aan bij de interesse van 
Meertens voor de dialectologie en de volkskunde.153 Het duurde niet lang 
of zij kwam, eerst als volontair en vanaf 1939 als wetenschappelijk assi-
stente, in dienst bij het Dialectenbureau.154

Strijd in de volkskunde en in Europa

Meertens’ inspanningen voor de dialectologie en de volkskunde bleven 
niet beperkt tot Nederland. Zijn sterke sympathie voor de Dietse ge-
dachte evenals zijn vriendschappelijke contacten met Vlaamse collega’s 
zorgden ervoor dat hij de ontwikkelingen in België nauwlettend volgde. 
Zo was hij – samen met de Leidse hoogleraar Jan de Vries – in april 1932 
aanwezig op het Vlaamse Filologencongres. In de sectie Folklore hield 
de volkskundige Maurits De Meyer een pleidooi om tot een Nederlands-
talige tegenhanger van het Duitse Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 
te komen. De discussie die zich hierover ontspon, vormde de aanzet tot 
de oprichting van twee comités voor folkloristisch onderzoek – een voor 
Vlaanderen en een voor Nederland – die intensief met elkaar zouden sa-
menwerken.155 Meertens nam de coördinatie op zich van de volkskun-
digen in Nederland. Dat is op z’n minst opmerkelijk, omdat De Vries 
daar samen met Van der Ven al langer mee bezig was en omdat Meertens’ 
functieomschrijving zich toen nog altijd beperkte tot het dialectonder-
zoek. Maar Meertens, gesteund door Schrijnen, wilde meer. Zij wilden 
allebei de taken van het Amsterdamse Dialectenbureau uitbreiden naar 
het volkskundig onderzoek en dit initiatief bood hun de kans dat te re-
aliseren.
 Daarbij kwamen zij onvermijdelijk in het vaarwater van De Vries en 
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Van der Ven. Een samenwerking tussen de beide partijen werd onmo-
gelijk gemaakt door Schrijnen. Terwijl de Nijmeegse hoogleraar Meer-
tens ten volle steunde bij zijn pogingen zijn taken naar het terrein van de 
volkskunde uit te breiden, waarschuwde hij hem keer op keer zich verre 
te houden van ‘de dilettant’ Van der Ven. De nog resterende volkscultuur 
diende voor alles als ‘een kruidje roer-mij-niet’156 in bescherming te wor-
den genomen tegen een toeëigening van ‘ondeskundige’ zijde. Meer-
tens, die zich in zijn eerste geschriften over Zeeland zo duidelijk had la-
ten inspireren door het werk van Van der Ven en ook later zijn bewonde-
ring voor diens ‘frisschen en altijd boeienden schrijftrant’ tot uitdruk-
king zou brengen,157 distantieerde zich van Van der Ven. Ondanks hun 
gedeelde wens de volkscultuur als bindend element in de Nederlandse 
samenleving in brede kring onder de aandacht te brengen, kwamen zij 
in de machtsstrijd om de volkskunde tegenover elkaar te staan.
 Schrijnen en Meertens trokken aan het langste eind, dankzij hun in-
stitutionele inbedding binnen de knaw. Meertens’ werkzaamheden 
werden in november 1934 uitgebreid met het secretariaat van de Volks-
kundecommissie en de opzet van een Volkskundeatlas. Gezien de scep-
sis binnen de Dialectencommissie was dat een bijzondere prestatie. Men 
vreesde daar, niet ten onrechte, dat Meertens bij deze extra belasting on-
voldoende aan de dialectologie zou toekomen. Daarnaast tonen de jaar-
verslagen van de Dialecten- en de Volkskundecommissie hoezeer zijn 
werkzaamheden in deze tijd onder druk stonden van de economische 
malaise. Vanaf 1933 werden de financiële middelen verminderd: de rijks-
subsidie daalde van f 2500 tot f 2100 en van de overige subsidieverschaf-
fers, zoals de knaw, enkele gemeentebesturen, provinciale besturen en 
genootschappen, werd de bijdrage verlaagd of helemaal geschrapt. Met 
de f 200 die het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
in de periode van 1934 tot 1940 jaarlijks aan de Volkskundecommissie 
ter beschikking stelde, konden alleen ‘de hoogstnoodzakelijke onkos-
ten’ worden bestreden.158 Voor het geld hoefde Meertens het niet te doen, 
en daar ging het hem ook niet om. Hij werd vooral gedreven door de be-
hoefte een bijdrage te leveren aan ‘de’ Nederlandse gemeenschap. Vanuit 
die overtuiging legde hij de basis voor zijn Volkskundebureau.
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Door de economische crisis en stijgende werkloosheid kwamen de soci-
ale en politieke verhoudingen in Nederland en de omringende landen 
sterk onder druk te staan. Gedurende zijn studiereis door Duitsland in 
december 1930 werd Meertens geconfronteerd met de crisissituatie die 
zich daar in het kielzog van de Amerikaanse beurskrach manifesteer-
de. Hoewel de werkloosheid noch het opkomend nationaal-socialisme 
in zijn toenmalige dagboekaantekeningen genoemd wordt, herinner-
de Meertens zich – bijna een halve eeuw later – hoe gesprekken met stu-
denten in Marburg hem ervan overtuigden dat ‘een revolutie’ onvermij-
delijk was: hetzij onder aanvoering van de nationaal-socialisten, hetzij 
onder die van de communisten. Persoonlijk, zo voegde hij daaraantoe, 
voelde hij meer voor het communisme,159 maar daar ontbrak het chris-
telijke element dat een integraal bestanddeel uitmaakte van zijn kijk op 
de wereld.
 Rond 1935 kwam Meertens in contact met de Amsterdamse krin-
gen van de Christelijk-Democratische Unie en werd hij lid van deze in 
1926 opgerichte partij. De cdu bezette een bescheiden maar opvallende 
plaats in het Nederlandse politieke spectrum tijdens het interbellum. 
Zij is omschreven als ‘een getuigenispartij èn belangenpartij’,160 die ex-
pressieve en instrumentele vormen van politiek met elkaar wist te ver-
binden. Met haar verzet tegen kapitalisme, kolonialisme en militarisme 
stelde ze zich op een radicaal progressief standpunt; tegelijkertijd was 
het een partij die uitdrukkelijk in haar beginselverklaring de betekenis 
van God voor de mensheid vooropstelde. De cdu probeerde een antimi-
litaristisch en antikapitalistisch alternatief te bieden op orthodox-pro-
testantse basis.161 In deze combinatie lag de aantrekkingskracht van de 
partij voor Piet Meertens.
 Hij beschouwde de crisis en werkloosheid als ‘het gevolg van het ka-
pitalistische stelsel, dat sinds de 16de eeuw onze Westerse samenleving 
beheerst’. Het kapitalisme lag voor zijn gevoel ‘in het Boze’: ‘God wil 
het niet, maar duldt het alleen, zoals God alle zonde, in welke vorm zich 
deze ook openbaart, duldt.’ Als enige oplossing zag hij ‘het prijs geven 
van het stelsel onzer samenleving en de vorming van een nieuwe maat-
schappij’, schreef hij in februari 1936 aan een partijgenoot. In dezelfde 
brief verwees Meertens naar Rusland als de enige maatschappij die geen 
werkloosheid kende. ‘[I]k meen dat op dit ogenblik nergens ter wereld 
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Gods wil in het maatschappelijke zozeer volbracht wordt als daar.’162 In 
het Russische communisme zagen hij en enkele andere partijgenoten de 
alternatieve samenlevingsvorm bij uitstek. Dat gold echter niet voor de 
meerderheid van hun partij. Woordvoerders als dominee Jan Buskes ver-
wierpen zowel het kapitalisme en het militarisme, als het communisme 
en het nationaal-socialisme. Binnen de cdu vond men elkaar vooral in 
een gedeelde kritiek op het politieke beleid en het opkomen voor de be-
langen van groepen die te lijden hadden onder de depressie. Maar een 
richtinggevend alternatief was daarmee nog niet voorhanden.
 Meertens’ verlangen naar een alternatieve samenlevingsvorm vond 
weerklank in de kring van linkse socialisten en communisten met wie 
hij eveneens verkeerde. Zo kwam hij geregeld over de vloer bij de mar-
xistisch georiënteerde Annie en Jan Romein.163 Zijn plaats in het presidi-
um van het ‘congres ter erkenning der Sowjet Unie’ in 1935 duidt even-
eens op zijn sympathie voor het communistisch alternatief,164 ondanks 
de toenemende kritiek – ook in progressieve kringen – op het geweldda-
dige karakter van het bolsjewisme. Net als elders in Europa ging de eco-
nomische crisis van de jaren dertig in Nederland gepaard met een breed 
gedragen kritiek op de weinig daadkrachtige parlementaire democratie. 
De onmacht om betere sociaal-economische verhoudingen te bewerk-
stelligen zette het democratische staatsbestel onder druk. Voor alterna-
tieven keek men naar het buitenland, waar Stalins communisme, Mus-
solini’s fascisme, Hitlers nationaal-socialisme en de regimes van Franco 
en Salazar op het Iberische schiereiland zowel bewondering als weerzin 
opriepen.
 De machtsovername van Hitlers nationaal-socialisten in 1933 werd 
gevolgd door de spectaculaire winst van de Nationaal-Socialistische Be-
weging bij de provinciale verkiezingen in 1935. Dat vormde een omslag-
punt in Nederland. Enkele maanden daarna werd de Beweging voor Een-
heid door Democratie opgericht, die op den duur 30 000 leden telde van 
vooral liberale, vrijzinnig-democratische en sociaal-democratische snit. 
Tegenover de verkiezingsleuze ‘Mussert of Moskou’ van de nsb voer-
de Eenheid door Democratie in 1937 campagne onder de noemer ‘Mus-
sert noch Moskou’, aangezien zij elke bedreiging van de parlementaire 
democratie wilde bestrijden. Tegen een dergelijke gelijkstelling van het 
communisme met het nationaal-socialisme rees bezwaar van de kant van 
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kritische intellectuelen, die zich in 1936 hadden verenigd in het Comité 
van Waakzaamheid tegen het Nationaal-Socialisme. Meertens trad toe 
tot dit Comité, waarin katholieke, protestantse, sociaal-democratische, 
communistische en andere antifascisten zich gezamenlijk schrap wilden 
zetten tegen de dreiging van het nationaal-socialisme en voor ‘de ver-
dediging van het Nederlandse geestesgoed bij uitnemendheid, de vrij-
heid’.165

 Daar bevond hij zich in het gezelschap van Jan Romein en zijn par-
tijgenoot Jan Buskes. Binnen de Christen Democratische Unie werd al 
vroeg het gevaar van het nationaal-socialisme onderkend, in het bijzon-
der voor het christendom en de Kerk. Nog geen twee maanden nadat 
Hitler aan de macht was gekomen, werden de ontwikkelingen in Duits-
land in het partijorgaan De Strijder getypeerd als ‘kneveling van woord- en 
persvrijheid, schaamtelooze partijdictatuur, verheerlijking van het mi-
litarisme, ontrechting van andersdenkenden, vervolging van Joden, so-
cialisten, democraten en pacifisten’.166 Met deze principiële stellingna-
me tegen het Hitler-regime onderscheidde de cdu zich van andere pro-
testantse partijen in Nederland, die aanzienlijk meer moeite hadden een 
ondubbelzinnig standpunt tegenover het nationaal-socialisme in te ne-
men.167

Een gedeelde Germaanse cultuur

De politieke ontwikkelingen in Duitsland hadden ook hun weerslag op 
Meertens’ werkzaamheden voor het Dialecten- en het Volkskundebu-
reau. Het was de bedoeling in het voorjaar van 1933 een derde vragen-
lijst uit te zenden met de Nederlandse bewerking van de ‘veertig zin-
nen van Wenker’. Omdat de invulling van deze vragenlijst het Duitse 
dialectonderzoek ten goede zou komen, vreesde de Dialectencommissie 
dat er ‘in de Nederlandsche onderwijswereld’ weinig animo bestond om 
mee te werken.168 Ook in verband met de doorgevoerde bezuinigingen 
besloot men met de uitzending te wachten. Een jaar later waren de be-
zwaren kennelijk geweken, want de vragenlijst werd in 1934 alsnog ver-
spreid en het aantal teruggestuurde lijsten verschilde niet opvallend van 
voorafgaande keren.169 Er werd ook geen moment overwogen de samen-
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werking met Duitse collega’s te blokkeren nadat Hitler aan de macht was 
gekomen.
 Het eerste jaarverslag van de Volkskundecommissie over 1934, onder-
tekend door de voorzitter Jos. Schrijnen en secretaris P. J. Meertens, ver-
meldt expliciet dat de commissie wilde samenwerken met andere com-
missies en verenigingen van volkskundigen in Nederland, evenals met 
‘verwante lichamen in Vlaanderen en Duitschland’. Andere landen wer-
den niet genoemd. Voor die samenwerking had Meertens tijdens zijn reis 
vier jaar eerder de basis gelegd en sindsdien waren de contacten met on-
derzoekers in Vlaanderen en Duitsland goed onderhouden. Over en weer 
bestond er een sterke behoefte aan grensoverschrijdende uitwisseling en 
afstemming van onderzoeksaanpak en -bevindingen, waarbij de Duit-
sers met hun landelijk gecoördineerde Atlaswerk onmiskenbaar voorop-
liepen. Van die kennis en ervaring wilde men in de aangrenzende landen 
graag profiteren.
 Andersom streefden de Duitse collega’s ernaar dat hun vragenlijsten 
en kaarten (de schaal en de symbolen) in het buitenland overgenomen 
zouden worden. Zodoende konden overeenkomstige taal- en cultuurui-
tingen over de staatsgrenzen heen in kaart worden gebracht. Dat was re-
levant, gezien de zowel onder Duitse als Nederlandse en Vlaamse weten-
schappers breed gedragen idee van een Germaanse verwantschap op het 
terrein van taal, cultuur en afstamming. Deze verwantschapsgedachte 
betekende overigens nog geen politiek streven om de bestaande gren-
zen te verleggen of op te heffen. Maar hoe doorlaatbaar de grenzen tus-
sen wetenschappelijke uitgangspunten en politieke doelen konden zijn, 
wordt duidelijk bij nadere beschouwing van de Duitse inzet.
 Dat men in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog streefde naar een 
versterking van de nationale eenheid door een ‘volks’ of etnisch Duits 
bewustzijn, was geenszins uniek. Hetzelfde gebeurde in andere landen 
van Europa, ook in Nederland, waar het denken in termen van stam-, 
ras- en bloedverwantschap behoorde tot het gangbare, ook wetenschap-
pelijke, repertoire. Opvallend is de mate waarin dit streven in Duitsland 
van overheidswege werd ondersteund. Daar ontstonden onderzoeks-
groepen die zich specifiek met de grensgebieden bezighielden. Zo nam 
de Rheinische, later Westdeutsche Forschungsgemeinschaft – onder leiding van de 
directeur van het Institut für geschichtliche Landeskunde, Franz Stein-
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bach – de gebieden langs de gehele westelijke grens voor zijn rekening. 
Vanaf 1931 kwam de Forschungsgemeinschaft regelmatig bijeen om 
zich te buigen over zogenaamde ‘Westfragen’. Na 1933 werd in toenemen-
de mate een beroep gedaan op buitenlandse deskundigen die een ‘Ger-
maans’ perspectief zouden hanteren.170

 Het was nog niet zo simpel om vast te stellen wie daarvoor in aan-
merking kwamen. Vooral onder de Nederlanders was er nauwelijks ie-
mand te vinden ‘der wirklich unbedingt im Dienst der germanischen 
Idee stände’, schreef de Duitse historicus Franz Petri in maart 1934 van-
uit Brussel aan Steinbach.171 Voor de germanisten bood volgens Petri de 
universiteit van Gent een geschikt aanknopingspunt, ook wat betreft de 
noordelijke Nederlanders. In dat verband noemde hij expliciet de naam 
van Jan de Vries, die kort daarvoor tijdens de Vlaamse Wetenschappelij-
ke Congressen een indrukwekkende voordracht had gehouden over de 
noodzaak ‘dass Holland sich der Pflege seiner germanischen Überliefe-
rung in ganz anderer Weise als bisher annehmen müsse’. De germanist 
De Vries stond inmiddels met één been in de volkskunde en volgens Pe-
tri waren volkskundigen het meest ontvankelijk voor een wetenschap-
pelijke inzet op Germaanse grondslag.172 De Vries en Vlaamse volkskun-
digen als Maurits De Meyer, Paul de Keyser en Frans Olbrechts werden 
allen uitgenodigd voor een tweedaagse conferentie in mei 1934 over de 
‘Germanische (deutsche und niederländische) Wissenschaftsaufgaben 
im Westen’.173 Ook dialectologen als Blancqaert, Grootaerts, Pée en de 
Nederlander Kloeke behoorden tot de ruim zestig genodigden.
 Van de vijftig deelnemers die zich uiteindelijk in de Duits-Nederland-
se grensplaats Kleef verzamelden, was eenderde afkomstig uit Vlaande-
ren en Nederland.174 Zowel Meertens als Schrijnen ontbraken bij deze 
gelegenheid, maar de Nijmeegse onderwijzer Winant Roukens gaf wel 
acte de présence. Roukens, een vertrouweling van Schrijnen en promo-
vendus van de voorzitter van de Dialectencommissie Van Ginneken, was 
uitgenodigd een lezing te houden over zijn promotieonderzoek naar de 
geografische verspreiding van de woorden voor bepaalde gebruiksvoor-
werpen in Limburg en de omringende Duitse en Vlaamse gebieden.175 
De Vlaamse volkskundige De Meyer maakte van de gelegenheid gebruik 
om zowel Roukens als diens vriend Mathias Zender, die het werk voor 
de Duitse Volkskundeatlas in Bonn coördineerde,176 en zijn leidingge-
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vende Adolf Bach uit te nodigen voor de Vlaamse Folkloredag in Leu-
ven.
 Een maand later, in juni 1934, gaven de beide Duitsers daar inderdaad 
een toelichting op de eerste resultaten van het werk aan de Duitse Volks-
kundeatlas. Roukens en Van der Ven hielden eveneens een voordracht, 
terwijl ook Meertens aanwezig was. Van der Ven had in januari van dat 
jaar op de eerste Vlaamse Folkloredag in Gent al een pleidooi gehouden 
voor een gezamenlijke Volkskundeatlas van Noord- en Zuid-Nederland, 
vergelijkbaar met de Duitse.177 Hij was toen nog volop in de running 
om de organisatie van de Volkskundeatlas in Nederland naar zich toe 
te trekken. Zonder zich veel aan te trekken van de merkbare competen-
tiestrijd tussen de aanwezige Nederlanders, concludeerde voorzitter De 
Meyer na afloop dat de Vlaamse volkskundigen zich moesten ‘aanpas-
sen aan wat in het buitenland, en vooral in Duitschland werd gedaan en 

P. J. Meertens naast D. J. van der Ven 
en daarachter de Vlaamse volkskun-
dige M. De Meyer, tijdens een bij-
eenkomst van Vlaamse volkskundi-
gen in Gent, november 1935 (Collec-
tie-Meertens, ub  Amsterdam)
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bereikt’. Daarnaast achtte hij ‘een zekere samenwerking, hoofdzakelijk 
met Nederland [...] onmisbaar’.178 Hij pleitte dus voor een samenwer-
king tussen Vlaanderen en Nederland, met Duitsland als inspirerend 
voorbeeld.
 Die inspiratie wilden de Duitse collega’s maar al te graag leveren. In 
maart 1935 was er opnieuw een bijeenkomst van de Rheinische For-
schungsgemeinschaft, deze keer over ‘Kulturfragen in Nordwestdeutsch-
land und in den Niederlanden’. Onder de buitenlandse ‘Volkskundler 
von Wert’ die elkaar in Bonn troffen, bevonden zich wederom de Vla-
ming De Meyer en de Nederlander Roukens, als ook de Gentse dialec-
tologen Blanquaert en Pée. Voorzitter Steinbach benadrukte dat de For-
schungsgemeinschaft een forum kon bieden om de Atlasprojecten in 
Duitsland, Nederland en Vlaanderen op elkaar af te stemmen. De Duitse 
evenals de Vlaams-Nederlandse Volkskundeatlassen pasten immers bin-
nen het onderzoek naar de Germaanse volksaard.179 De Duitse gastheren 
hielden de touwtjes tijdens de bijeenkomst stevig in handen.
 De eerste dag werd gevuld met bijdragen van Bach en Zender over res-
pectievelijk ‘Familiennamen und Kuturkreisforschung’ en ‘Geographie 
der Volkssage’, toegespitst op het Rijnland. Bach betoogde dat het on-
derzoek naar familienamen het inzicht kon vergroten in de afbakening 
van bepaalde cultuurruimtes, doelend op het onderscheid tussen een 
Germaanse en een Romaanse cultuur. Zenders pleidooi voor een groot-
schalig onderzoek naar sagenmotieven en hun geografische spreiding 
wees eveneens in die richting. Nadat hun collega van het Institut für Ge-
schichtliche Landeskunde, Joseph Müller de volgende morgen nog had 
gevuld met een voordracht over oude vormen van taalontwikkeling, 
kwamen aan het einde van de laatste dag de buitenlandse gasten aan het 
woord. Roukens kreeg nog ruim de tijd om de ‘Sprach- und Volkskun-
degeographie der süd-östliche Niederlande’ toe te lichten. Ook hij was 
geïnteresseerd in de geografische benadering, waarbij hij een specifiek 
taalgebruik in relatie tot het gebruik van bepaalde voorwerpen, de zoge-
naamde ‘Wörter- und Sachen’-problematiek, wilde nagaan.180

 Aansluitend bij het werk van Schrijnen wilde hij de bijzondere posi-
tionering van de Nederlandse cultuur tussen ‘Germania’ en ‘Romania’ 
zichtbaar maken. Daarna konden de Vlamingen De Meyer en Clemens 
Trefois, beiden zonder academische titel, ‘anschliessend noch kurz’ 
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spreken over respectievelijk de geografische verspreiding van sprookjes 
in Vlaanderen en de Vlaamse hoevenbouw. Zoals Roukens een bijzon-
dere positie voor Nederland opeiste, toonde De Meyer – die Vlaanderen 
definieerde als een ‘Nederduitse ruimte’ – zich overtuigd van ‘die beson-
dere geographische Stellung Flanderns innerhalb der grossen Kultur-
räume’. Trefois ging nog een stap verder door het Fransspekende Wal-
lonië erbij te betrekken. Op grond van de bouwstijlen van boerderijen 
wees hij op de Germaanse invloed, die veel verder reikte dan de taalgrens 
die Wallonië van Vlaanderen scheidde. Hoewel zowel De Meyer als Rou-
kens een ‘eigen’ positie voor Nederland en Vlaanderen opeiste, laten de 
voordrachten zien dat de Nederlandse en Vlaamse aanwezigen met hun 
Duitse collega’s overeenstemden waar het ging om de relativiteit van de 
staats- én taalgrenzen bij het definiëren van een Germaanse cultuur-
ruimte.
 De nationale en politieke achtergrond van waaruit die wetenschap-
pelijke uitwisseling plaatsvond toonde echter wezenlijke verschillen. 
Voorafgaand aan een volgende bijeenkomst met Nederlanders en Vla-
mingen in Aken benadrukte Adolf Bach dat de persoonlijke contacten 
met buitenlandse geleerden die zich verdiepten in ‘Volkstumsfragen im 
Rhein- und Maasgebiet’ naast een wetenschappelijk belang toch vooral 
een ‘volkspolitische’ betekenis dienden.181 Hoewel deze formulering ook 
door strategische overwegingen kon worden ingegeven, staat vast dat de 
Forschungsgemeinschaft en het nauw daarmee verbonden Institut für 
geschichtliche Landeskunde in toenemende mate een instrument wer-
den om de staatsgrenzen op grond van wetenschappelijk onderzoek te 
relativeren ten gunste van een ‘völkische’ en in laatste instantie Ger-
maanse eenheid.182

 In de geschiedschrijving van de Nederlandse volkskunde is dit wel als 
een ‘geheim politiek Duits plan’ getypeerd.183 Daarmee wordt ten on-
rechte gesuggereerd dat een internationale wetenschappelijke uitwisse-
ling zich vrij van dubbele agenda’s en autonoom van de nationale en po-
litieke context zou kunnen voltrekken. Bovendien wordt op die manier 
de ‘schuld’ van de politieke invloed op het wetenschappelijk discours 
van die tijd uitsluitend bij de Duitsers gelegd, met de Nederlandse en 
Vlaamse onderzoekers als ‘neutrale’ of apolitieke slachtoffers van Duit-
se machinaties. Maar de Vlaamse en Nederlandse onderzoekers hadden 
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evengoed hun eigen wetenschapspolitieke agenda’s en belangen om met 
hun Duitse collega’s in zee te gaan.
 De samenwerking met Duitsland diende vooral om de status van het 
vakgebied te versterken en het nationale belang binnen een internatio-
naal verband van volkskundig en dialectologisch onderzoek te onder-
strepen. Als de Nederlandse overheid niet meer geld beschikbaar zou 
stellen, zo werd met zoveel woorden beargumenteerd, dan dreigde de 
‘eigenheid’ van de Nederlandse taal en cultuur verloren te gaan binnen 
een door Duitsland aangevoerd onderzoek naar ‘de’ Germaanse cultuur-
ruimte.184 Dat was zeker geen reden om de Duitse collega’s en hun door 
de nationaal-socialistische overheid gesteunde onderzoek de rug toe te 
keren, maar wel om de Nederlandse en Belgische overheid aan te sporen 
tot meer financiële steun voor het eigen volkskundig en dialectologisch 
onderzoek.
 In dat spanningsveld van wetenschappelijke interesse en onderlinge 
naijver, van internationale samenwerkingsverbanden en nationale be-
langen toonde Schrijnen zich als een van de weinigen uiterst sceptisch 
over de eenzijdige oriëntatie op Duitsland. Hij wenste juist de ‘eigen’ 
positie van Nederland en Vlaanderen tussen een Germaanse en Romaan-
se cultuurruimte te benadrukken. Toen Meertens in maart 1936 verslag 
uitbracht van de bijeenkomst in Aken, waar besloten was een gezamen-
lijke vragenlijst op te stellen voor zowel het West-Duitse als het Neder-
landstalige gebied, waarschuwde Schrijnen: ‘Alles goed en wel maar de 
Duitschers doen hun best, ons in te palmen. Zij beschouwen ook onze 
taal maar als een duitsch dialect. Zij willen ons land en [onze] taal an-
nexeeren.’185

 Schrijnen had een punt, ook al werd zijn afkeer van de Duitse colle-
ga’s in sterke mate gevoed door zijn streven heer en meester te blijven 
op het terrein van de volkskunde in Nederland.186 Tegelijkertijd zal zijn 
argwaan versterkt zijn door de kritische houding waarmee de top van de 
katholieke Kerk in Nederland en die van de Katholieke Universiteit Nij-
megen de ontwikkelingen in nazi-Duitsland volgden.187 Zijn behoefte 
aan afbakening langs de staatsgrenzen was in ieder geval duidelijk. Dat 
gold evengoed voor Duitsland als voor België, zoals nog zal blijken. Twee 
maanden later noemde hij de idee van een ‘Germaanse’ samenwerking 
ronduit ‘verderfelyk’. In plaats daarvan moest er ‘een algemeene samen-
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werking’ bevorderd worden via de Volkenbond. Schrijnen wilde zich 
daar persoonlijk voor inzetten bij het Institut International de Coöpération 
Intellectuelle in Parijs.188 In hoeverre de achtenzestigjarige Schrijnen daar 
nog aan toegekomen is, blijft onduidelijk. In ieder geval haalde het niets 
uit.
 Enige tijd later blijkt dat Meertens zijn vertrouwen had verloren in 
de verenigende kracht van de Volkenbond, die ‘altijd een Staten-bond ge-
weest is en het zelfbeschikkingsrecht der volkeren eerder tegen heeft ge-
werkt dan gesteund’.189 Tegenover de door ziekte verzwakte Schrijnen, 
die in een van zijn laatste artikelen opnieuw benadrukte dat er voor Ne-
derland en Vlaanderen geen sprake kon zijn van een eenduidige Ger-
maanse cultuur – het Oudgermaanse, Romaanse, middeleeuwse en mo-
derne, kerkelijke en profane zouden hier naast en door elkaar liggen190 
– trok Meertens in versterkte mate naar de Duitse collega’s, die vanuit 
de Westdeutsche Forschungsgemeinschaft stevig aan de Germaanse weg 
timmerden. Terwijl hij zich inzette voor een wetenschappelijke uitwis-
seling die een grensoverschrijdende Germaanse eenheid kon onderbou-
wen, onderscheidde Meertens zich al in een zeer vroeg stadium met een 
principiële stellingname tegenover het Hitler-regime.
 Achteraf kan men dat beschouwen als twee tegenstrijdige posities, 
maar zelf heeft Meertens dit zeker niet zo ervaren. Ook naderhand zou 
hij de betekenis van de Kulturraumforschung en de daarmee verwante Volks
tumforschung voor de versterking en legitimering van de nationaal-socia-
listische expansie en vervolgingspolitiek niet als zodanig onderkennen. 
Daarvoor had het ‘volksche’ uitgangspunt te veel raakvlakken met zijn 
eigen inzet bij de volkskunde en de dialectologie. Het ging hem immers 
om het zoeken en inventariseren van waardevolle elementen in een al-
ledaagse ‘volkscultuur’, die niet bij de staatsgrenzen ophield te bestaan. 
Aandacht en respect voor een gezamenlijke volkscultuur beschouwde 
hij als een noodzakelijk antidotum tegen de verschralende en verdelen-
de invloeden van de modernisering en het kapitalisme. In zijn optiek, en 
die van veel anderen, was de bestudering van een grensoverschrijdende 
volkscultuur het heilzame middel bij uitstek om de eenheid te bevorde-
ren tussen verschillende sociale klassen en kerkelijke gezindten, tussen 
stad en land, tussen arm en rijk, en tussen de verschillende regio’s, zowel 
in Nederland als daarbuiten.
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Nederlandse Volkskarakters

Meertens werd – naast het onderhouden van zijn contacten in het buiten-
land – toch vooral in beslag genomen door de opzet en uitbouw van het 
correspondentennetwerk, het opstellen en versturen van vragenlijsten 
en de verwerking van de antwoorden tot overzichtelijke kaarten die uit-
eindelijk in een Dialecten- en in een Volkskundeatlas gebundeld moes-
ten worden. Medewerkers voor het beantwoorden van de volkskundige 
vragenlijsten werden, net als voor de Dialectenatlas, gezocht onder on-
derwijzers, geestelijken, huisartsen en anderen die een sleutelrol inna-
men in de locale gemeenschap. Zij beschikten zowel over de nodige ken-
nis van de plaatselijke gebruiken en het taalgebuik, als over voldoende 
opleiding en overzicht om daar nauwkeurig verslag van te kunnen doen. 
Met hen onderhield Meertens een geregelde correspondentie.191

 De aard van de brieven varieert van het beantwoorden van praktische 
en inhoudelijke vragen, tot herinneringsbrieven om de vragenlijsten te-
rug te sturen en dankbrieven voor extra informatie en materiaal. Ook 
deed Meertens zijn uiterste best degenen die ermee wilden stoppen over 
te halen hun medewerking te continueren. Meestal lagen er praktische 
redenen aan ten grondslag, maar een enkele keer lag dat meer principi-
eel. In een uitvoerige en tamelijk verwarde toelichting van maart 1937 
op zijn besluit zich terug te trekken, refereerde F. R. H. Sindorff aan de 
mogelijkheid dat ‘den politiekelingen’ uit het verkregen studiemateri-
aal zouden kunnen concluderen ‘dat deze of geene streek [...] “volkskun-
dige” voorwaarden bevat om bij die of die streek te worden gevoegd’.192 
Het is veelzeggend dat Meertens deze zinsnede uit de eenendertig hand-
geschreven pagina’s van zijn ‘zeer gewaardeerde medewerker’ oppikte 
om hem – overigens tevergeefs – binnenboord te houden.

‘[U]it ons onderzoek zal juist blijken, dat Nederland ook in zijn volks-
kunde een geheel apart karakter vertoont. Een aanbod van de Duit-
schen Volkskundecommissie, om onze kaarten in Berlijn te vervaardi-
gen, is op de meest besliste wijze van de hand gewezen. In onze com-
missievergaderingen wordt keer op keer vastgesteld, dat wij een zui-
ver Nederlands karakter bezitten, en dat willen handhaven.’193
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Maar wat was nu eigenlijk een ‘zuiver Nederlands karakter’? En hoe kon 
dat afgebakend, onderzocht en zodoende ook gehandhaafd worden? Dat 
men daarover sterk van mening kon verschillen blijkt uit een ander pro-
ject waar Meertens bij betrokken raakte.
 In november 1936 werd hij benaderd door de populaire streekro-
manschrijver Anne de Vries om mee te werken aan een bundel ‘waarin 
de gewestelijke karakters populair-wetenschappelijk beschreven zou-
den worden’.194 Meertens greep deze kans met beide handen aan, om-
dat zij de mogelijkheid bood de volkskunde meer bekendheid te geven. 
De naam van zijn mederedacteur, die furore had gemaakt met de roman 
Bartje, stond garant voor een goede afname. ‘Ons boek,’ zo schreven de 
beide redacteuren aan potentiële auteurs, ‘zal vooral door geestelijken, 
medici en onderwijzers gelezen worden, dus in ’t algemeen door hen die 
zich terwille van hun beroep vestigen in een hun doorgaans onbekende 
streek, waar zij in intiem kontakt met de bevolking komen’.195 Dat waren 
precies de mensen die Meertens wilde betrekken bij zijn corresponden-
tennetwerk voor de Dialecten- en Volkskundeatlas.
 Uit de onderlinge briefwisseling tussen Meertens, De Vries en uitge-
ver H. J. Kok in Kampen blijkt dat de secretaris van de Volkskundecom-
missie bepalend was voor de opzet van de bundel. Van het begin af aan 
stond vast dat de staatsgrenzen tussen Nederland en België genegeerd 
werden en het boek Groot-Nederlands van opzet zou zijn.196 In hoever-
re Zuid-Afrika en de Nederlandse gewesten overzee er deel van zouden 
uitmaken, was nog een punt van overweging. Op Meertens’ aandrang 
werd Zuid-Afrika weggelaten, omdat het ‘te weinig Groot-Nederlands 
en te zeer verengelst’ was.197 Ook aan ‘de Nederlanders in den vreemde’ 
– onder andere in ‘de Oost en de West’ – werd voorbijgegaan, omdat zij 
te zeer ‘ontnederlandst’ waren.198 Met het oog op de erkenning van de ei-
genheid van het Friese volksdeel, waarvoor Meertens een gevoelige an-
tenne had ontwikkeld, zouden de Oost-Friezen in Duitsland voor een 
aparte plaats in de bundel in aanmerking komen. Toch bleven zij buiten 
beschouwing, omdat hun ‘volksaard’ te weinig van de Nederlandse Frie-
zen verschilde.199 Daarmee werd in wezen ook de staatsgrens tussen Ne-
derland en Duitsland gerelativeerd.
 De beide redacteuren kozen in eerste instantie voor een regionale af-
bakening van specifieke bevolkingsgroepen en hun volkskarakter. De 



Vier ‘karakteristieke’ portretten uit de Nederlandse Volkskarakters. Het idee was dat 
het specifieke volkskarakter tot uitdrukking kwam in het gelaat. Met de klok 
mee: marktkoopman uit Den Haag, vrouw uit Hengelo (Achterhoek), vrouw uit 
Hasselt (Belgisch Limburg) en vissersjongen uit Egmond (Foto’s: Willem van 
Malsen)
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inwoners van de verschillende provincies, variërend van de Oost-Vla-
mingen in het zuiden tot de Groningers in het noorden, kregen ieder 
een eigen hoofdstuk. Daarbij werd gestreefd naar een evenredig aantal 
bijdragen uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Zelf namen 
zij ieder een provincie voor hun rekening die hun vertrouwd was: voor 
Meertens waren dat ‘De Zeeuwen’, terwijl Anne de Vries ‘De Drenten’ 
zou behandelen. Naast deze afbakening langs provinciale grenzen selec-
teerden zij enkele regio’s, zoals de Veluwe en het Gooi. Ook de bevolking 
van enkele grote steden, zoals de Rotterdammers en de Antwerpenaren 
kreeg een eigen hoofdstuk toegemeten. Deze expliciete aandacht voor 
de stadsbevolking laat zien dat zij het onderzoek naar ‘het volkskarak-
ter’ van de Nederlanders niet tot het platteland wilden beperken. Voor 
de socialistisch geëngageerde Meertens stond vast dat de stad het lande-
lijk element – ‘dat werkt als een zuurdesem’ – hard nodig had, terwijl het 
land niet zonder de stad kon ‘omdat de sociale bewegingen die de mens-
heid verder brengen nu eenmaal uitgaan van de steden’.200

 Met de keuze voor regionaal afgebakende bevolkingsgroepen dreig-
den echter andere, meer ambulante groepen van de Nederlandse bevol-
king buiten de band van het boek te vallen. Toch wees Meertens het voor-
stel van uitgever Kok om schippers en woonwagenbewoners op te ne-
men van de hand. De woonwagenbewoners hadden volgens hem nooit 
een rol gespeeld in ‘ons volksleven’, terwijl de schippers weliswaar ‘in een 
ver verleden’ van invloed waren geweest, maar daar was weinig meer van 
over.201 Anders lag dat voor de (Noordzee- en Zuiderzee-) vissers en de 
Nederlandse joden. ‘[D]rie bevolkingsgroepen,’ schreven P. J. Meertens 
en Anne de Vries in hun inleiding op de bundel, ‘die enerzijds nog steeds 
hun eigen karakter hebben behouden, en anderzijds op het karakter van 
ons volk in zijn geheel grote invloed hebben uitgeoefend’.202 Deze ver-
antwoording ten tijde van een toenemend antisemitisme, met name in 
nazi-Duitsland, kon gelezen worden als een politieke verklaring. Moch-
ten de lezers de impliciete betekenis ervan over het hoofd zien, dan liet 
de introductie op het hoofdstuk over ‘De Nederlandse Joden’ aan duide-
lijkheid niets te wensen over.
 De joodse psycholoog Julius Leydesdorff begon zijn bijdrage met een 
verwijzing naar ‘de harde “germaanse” lessen van het laatste decenni-
um’. Hij gaf zijn artikel het veelzeggende motto mee ‘To be and not to be 
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– that ’s the question’. Zijn keuze voor ‘and’ geeft aan hoezeer hij probeerde 
te ontsnappen aan noties over ‘de’ joden als een afgebakende categorie 
of een apart ras. Hij signaleerde wezenlijke verschillen tussen (Askenasi-
sche) joden en (Sefardische) joden onderling, maar tegelijkertijd bracht 
hij het gezamenlijke, eigen volkskarakter van álle Nederlandse joden 
naar voren, om vervolgens weer het Néderlandse karakter van de joodse 
Nederlanders te benadrukken.203 Afgezien van Leydesdorffs bijdrage is 
er nog een ander hoofdstuk van belang voor de plaats die joden kregen 
toegeschreven in de bundel, die de titel de Nederlandse Volkskarakters mee-
kreeg.204 Dat was het artikel van de joodse sociaal-democraat Henri Po-
lak over ‘De Amsterdammers’. Daarin onderscheidde hij joodse Amster-
dammers van joodse Nederlanders buiten de hoofdstad en benadrukte 
zodoende zoiets als een ‘algemeenen Amsterdamschen volksaard’, waar-
van joden expliciet deel uitmaakten.
 Met de bijdragen van Leydesdorff en Polak volgden de samenstellers 
een dubbelstrategie: enerzijds vroegen zij specifieke aandacht voor jo-
den en de joodse identiteit, en tegelijkertijd wilden ze benadrukken dat 
de joden een geïntegreerd en onmisbaar deel van de Nederlandse volks-
karakters vormden. Met welke ambivalenties dat gepaard ging, blijkt uit 
de briefwisseling tussen Piet Meertens en Anne de Vries.205 Nadat Leydes-
dorff vertraging had opgelopen en om uitstel vroeg, schreef een geïrri-
teerde De Vries aan Meertens: ‘Het is de Jood, die roet in ’t eten gooit. Wat 
zullen we nu? [...] Wat dunkt jou er van, om den joden helemaal te laten 
zitten? Verdienen zij eigenlijk wel een plaats in een boek over de Neder-
landse volkskarakters?’206

 In zijn reactie benadrukte Meertens dat ze de joden moeilijk konden 
missen: ‘[Z]e vormen een aparte groep in ons volksleven, die van groot 
belang is en altijd geweest is (tenminste na de middeleeuwen).’ Mocht 
Leydesdorff niet op tijd afkomen, dan moesten ze in het voorwoord mee-
delen dat ‘onze Joodse medewerker ons in de steek heeft gelaten, zodat 
buiten onze schuld dit volksdeel niet vertegenwoordigd is’. Meertens 
laat daar nog op volgen dat hij van ‘onze andere Joodse medewerker’, 
Henri Polak, ook nog niets had vernomen. Bovendien had Herman de 
Man, die benaderd was voor een bijdrage over Rotterdam, zijn medewer-
king geweigerd. ‘Je zou er haast antisemiet van worden,’ aldus een over-
vermoeide Meertens.207
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 De uithalen naar de joodse medewerkers zijn des te opmerkelijker 
gezien de vertragingen en problemen waarmee veel meer bijdragen ge-
paard gingen. Vooral de hoofdstukken over de beide provincies Lim-
burg – de een in Nederland, de ander in België – bezorgden Meertens de 
nodige hoofdbrekens. Allereerst omdat lange tijd onduidelijk bleef of 
Schrijnen het hoofdstuk over de Nederlandse provincie Limburg zou 
schrijven. Nadat te elfder ure Roukens deze taak van hem had overgeno-
men, ontstonden er problemen rond de titel van diens bijdrage. Volgens 
Meertens, die een politiek herenigd Groot-Nederland nastreefde, kon 
dit hoofdstuk moeilijk ‘Nederlands Limburg’ genoemd worden. ‘Wan-
neer ik in een boek, dat Groot-Nederland bestrijkt, van “Nederlandsch 
Limburg” zou spreken, zou ik daardoor “Belgisch Limburg” buiten de 
Nederlandsche volksgemeenschap plaatsen. Met politiek heeft dit niets 
te maken, althans niet met partij-politiek.’208

 Het betrof een onmiskenbaar politiek beladen kwestie. Voor Meer-
tens, die er geen geheim van maakte dat hij lid was van de Dietsche Bond, 
was het een kwestie van grensoverschrijdende solidariteit met onder-
drukte ‘stam- of volksgenoten’ in Vlaanderen: ‘Ik ben te veel in Zuid-
Nederland geweest en ken er te veel intellectueelen om niet te weten hoe 
onze taal daar steeds op de afschuwelijkste wijze verdrukt is en nog al-
tijd wordt.’209 Tegen een dergelijke ‘Waalsche politiek’ moesten de Vla-
mingen een bijna hopeloze strijd voeren en hij voelde zich verplicht hen 
daarbij op alle mogelijke manieren te steunen. Op zoek naar een alter-
natief raadpleegde Meertens onder meer de voorzitter van de Dietsche 
Bond, mr. A. Loosjes.210 Diens voorstel om de hoofdstukken respectie-
velijk Oost- en West-Limburg te noemen leek hem de beste oplossing. 
Roukens, gesteund door Schrijnen, ging niet akkoord.211 Uit de corres-
pondentie die daarop volgde blijkt hoe gevoelig de kwestie voor deze 
beide geboren Limburgenaren lag. Schrijnen zette zijn woorden kracht 
bij met hoofdletters toen hij Meertens schreef:

‘ik heb de pogingen van naby gezien , na den wereldoorlog, 
om Limburg te annexeeren. Limburg verkoos toen holl andsch 
Limburg te blyven, en uit dien tijd stamt het populaire: Limburg myn 
vaderland, en Wy zullen Limburg houden. Dat zyn anti-annexatie lie-
deren, ingaande tegen het pogen om Hollandsch Limburg weer met 
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Belgisch Limburg te vereenigen. [...] Ik zelf heb officieel myn invloed 
in België tegen deze stroming gebruikt. En nu zouden we weer van 
Oost-Limburg gaan praten?’212

De kwestie rond de benaming van Roukens’ bijdrage zat Schrijnen ze-
ker zo hoog als Meertens. Hij waarschuwde Meertens dat die zich van-
uit zijn standplaats Amsterdam onvoldoende realiseerde hoe beladen 
deze zaak was. Tegelijkertijd zocht ook Schrijnen naar een oplossing: 
‘Men zou Hollandsch Limburg kunnen nemen, of limburg alleen, 
en daar Belgisch of Vlaamsch Limburg tegenover stellen. Dan blyft Ne-
derlandsch buiten gedrang.’213 Kennelijk liet Meertens zich overtuigen, 
want de uiteindelijke titel van beide hoofdstukken in de bundel luidt 
‘De Limburgers’. Ter nadere aanduiding werd – nadrukkelijk tussen 
haakjes – aan Roukens’ hoofdstuk ‘(De bewoners van Nederlands Lim-
burg)’ toegevoegd, terwijl het andere hoofdstuk van de Vlaming Lam-
bert Swerts dan toch de subtitel ‘(De bewoners van Belgisch Limburg)’ 
droeg.
 De medewerkers aan de Nederlandse Volkskarakters voegden zich in een 
Groot-Nederlandse benadering, maar voor de meesten betekende dat 
niet meer dan de onderkenning van culturele overeenkomsten tussen 
Nederland en Vlaanderen. Meertens daarentegen was bereid daar staats-
rechtelijke consequenties aan te verbinden, om de Vlamingen – en daar-
mee het Nederlandse volkskarakter – te versterken. Dat lag anders voor 
Schrijnen, die net als veel andere Nederlandse intellectuelen, zijn Groot-
Nederlandse perspectief uitsluitend tot het culturele domein beperkte. 
Hij wilde niet alleen de politieke afgrenzing met de Duitsers aan de oost-
grens bewaken, maar evengoed die met de Belgen in het zuiden. In die 
zin stelde Schrijnen de staatkundige autonomie voorop, terwijl die voor 
Meertens van ondergeschikt belang was.
 Hij had weinig affiniteit met de Nederlandse staat en dat gold even-
zeer voor het Nederlandse staatshoofd. Dat bracht hij ook naar voren 
in zijn felle kritiek op Anne de Vries’ Oranjebloesem, een ode aan het ko-
ningshuis geschreven in 1936 ter ere van de verloving van prinses Juliana 
en Bernhard von Lippe-Biesterfeld. Het geschrift maakte op Meertens, 
die zich toen ‘anti-orangist’ noemde, een weeë indruk:
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‘Je hebt Koningin Emma waarschijnlijk nooit Nederlands horen spre-
ken, evenmin als prins Hendrik. Hoe kan een Duitser ooit geheel een 
Nederlander worden? Ik ben vrij van nationalistische gevoelens, maar 
er is toch nog zoiets als afstamming en volksaard, en het bloed dat zich 
niet verloochent. Juliana is minstens een halve Duitser, en Bernhard 
een hele. De kinderen, eventueel uit dit huwelijk geboren, zijn hoog-
stens voor een kwart Nederlander. Ik noem dan de Koningin voor het 
gemak maar een hele Nederlandse, al was ook zij een halve Duitse. Re-
ken maar eens uit, niet verder teruggaande tot Koning Willem i, hoe-
veel procent Nederlands bloed de Oranje’s in hun aderen hebben. Het 
Nederlander-zijn kan hun toch geen zier schelen, het gaat hun toch 
om heel andere dingen!’214

Meertens mocht zichzelf dan omschrijven als iemand die vrij was van na-
tionalistische gevoelens, hij kon dat moeilijk volhouden wanneer hij in 
een adem door verwees naar ‘zoiets als afstamming en volksaard en het 
bloed dat zich niet verloochent’. Hij was geen nationalist in de staats-
rechtelijke betekenis van het woord en in het verlengde daarvan paste 
ook zijn weerzin tegen de monarchie als een, boven het volk staand, sa-
menbundelend symbool van de natie. Tegenover het staatsnationalisme 
stelde hij een vorm van cultuur- of volksnationalisme, gebaseerd op es-
sentialistische noties over afstamming en volksaard. Opmerkelijk is wel 
dat hij bij deze gelegenheid, ondanks de eerder gesignaleerde overeen-
komst tussen Oost- en West-Friezen en zijn affiniteit met ‘het Duitse 
volk’, een scherp onderscheid maakt tussen een Duitse en een Neder-
landse herkomst. Zijn ‘volkse’ benadering van het nationale en interna-
tionale krachtenveld leidde ertoe dat hij de staatsgrenzen relativeerde 
maar tegelijkertijd de ‘culturele’ of etnische grenzen verabsoluteerde. 
Daarin stond hij overigens niet alleen.

Overheidssteun voor het ‘eigen volk’

Er heerste veel verwarring over de vraag waarop het Nederlanderschap 
gebaseerd was of moest worden. de Nederlandse Volkskarakters was een ver-
woede poging om daarop een antwoord te geven. Het resultaat bood 
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echter geen soelaas. De bundel omvat een verzameling van teksten waar-
in groepen Nederlanders – of het nu ging om Zeeuwen of Friezen, Ne-
derlandse joden of Noordzeevissers, Gentenaren of Hagenezen – ener-
zijds als specifieke eenheden werden gepresenteerd terwijl anderzijds 
de overeenkomsten en veranderlijkheid van deze verschillende groepen 
werden beschreven. De vraag wat de ‘Nederlandse volkskarakters’ ge-
meen hadden werd geenszins beantwoord. Het boek maakt eerder dui-
delijk dat die vraag slechts langs omtrekkende bewegingen benaderd 
kon worden. Iedere poging om daar een omschrijving van te geven leid-
de tot tegenstrijdigheden. Desondanks tonen de hoge oplage en enthou-
siaste ontvangst, hoezeer studies naar een Nederlands volkskarakter vol-
deden aan een toen sterk gevoelde behoefte. Men was op zoek naar een 
middelpuntzoekende kracht die – naast of in de plaats van de staat, het 
koningshuis of de kerk – houvast kon bieden aan individuen en groepen 
in een snel veranderende samenleving.
 Dat gold ook voor Jan de Vries. In dezelfde tijd dat Meertens en Anne 
de Vries werkten aan de Nederlandse Volkskarakters, waagde de Leidse hoog-
leraar zich aan een publicatie over het Volk van Nederland. De Vries wens-
te zich in deze publicatie – ‘om methodische redenen’ – te beperken tot 
‘dat deel [van het volk], waarin wij meenen, dat de typeerende karakter-
eigenschappen het beste bewaard zijn gebleven, omdat zij het minste in 
aanraking zijn gekomen met de kultuurgoederen van buitenland of bo-
venklasse’.215 De aandacht werd uitsluitend gericht op cultuurverschijn-
selen onder de boerenbevolking.216 Ondanks, of juist dankzij zijn stadse, 
(klein)burgerlijke achtergrond, was De Vries geneigd de ‘hoogmoed’ van 
de stadse elite, zoals hij het noemde, te bestrijden door de betekenis van 
de traditioneel ‘hogere’ cultuur ter discussie te stellen. Hij trok de regis-
ters van zijn beeldende retoriek wijdopen om zich af te zetten tegen de 
kosmopolitische ‘asfaltcultuur’ van de ‘naar verandering hakende’ ste-
deling, ‘wiens geest een chaos en wiens ziel een woestijn is’. Daar stelde 
hij dan het leven op het land tegenover, waar de boer ‘gehecht is aan de 
plaats, waar hij geboren en getogen is’ en in direct contact zou staan met 
‘de alvoedende aarde’.217

 Hoewel Meertens en Anne de Vries, beiden afkomstig uit de provincie, 
minder geneigd waren tot idealisering van de plattelandsbeschaving,218 
waren beide bundels erop gericht het onderscheid tussen een ‘hoge’ en 
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een ‘lage’ cultuur te bestrijden. Het ging erom na te gaan hoe stad en 
land, boeren en burgers, ‘Holland’ en de regio, evenals Noord- en Zuid-
Nederland op elkaar inwerkten en elkaar nodig hadden ter meerdere 
eenheid en ‘versterking van de liefde voor het eigen volk’.219 De gemeen-
schappelijke basis voor dat streven kwam ook tot uitdrukking in het be-
grippenapparaat dat in beide publicaties werd gehanteerd om de invloe-
den van geografische kenmerken, erfelijke factoren en historische ont-
wikkelingen op de vorming van volkscultuur en volkskarakter aan te ge-
ven. Meertens en Anne de Vries noemden in hun inleiding, zonder enige 
negatieve bijklank, de ‘rasvermenging die sinds eeuwen in onze lage lan-
den heeft plaats gevonden’. Ook andere auteurs maakten in hun bijdra-
gen aan beide bundels onbevangen gebruik van begrippen als volksaard, 
volksstam, raseigenaardigheden, zuiverheid, bloed en bodem, die bin-
nen de psychologie, geografie, archeologie, geschiedenis en antropolo-
gie waren ontwikkeld en inmiddels gemeengoed waren.
 Het uitgangspunt van Volk van Nederland werd niet gevormd door al dan 
niet geografisch afgebakende groeperingen, maar door ‘enkele belang-
rijke gebieden van het Nederlandsche volksleven’, zoals het boerenhuis, 
de klederdrachten of het volksgeloof.220 Toch raakten ook Jan de Vries en 
zijn co-auteurs verstrikt in hun pogingen de ‘ziel’ van het Nederlandse 
volk als object van onderzoek bloot te leggen. Om daar meer greep op 
te krijgen, pleitte hij in een afsluitend hoofdstuk voor meer overheids-
steun bij het systematisch in kaart brengen en verklaren van specifiek 
Nederlandse cultuurverschijnselen. Dat zou gerealiseerd moeten wor-
den door de financiering van een Centraal Bureau met onderafdelingen 
op het gebied van de antropologie, de archeologie, de plaatsnaamkunde, 
het dialectonderzoek en de volkskunde. Ook in die interdisciplinaire be-
nadering van de Nederlandse volkscultuur lagen de doelstellingen van 
Meertens en Jan de Vries dicht bij elkaar, maar de competentiestrijd rond 
de Volkskundeatlas vormde vooralsnog een barrière.
 De verschijning van de Nederlandse Volkskarakters en Volk van Nederland 
droeg ertoe bij dat de volkskunde aan het eind van de jaren dertig meer 
bekendheid kreeg onder een breed publiek.221 Maar er was meer nodig 
om de Volkskundecommissie als centrale instantie op de kaart te zet-
ten. Een eigen orgaan van de commissie was daarvoor het instrument 
bij uitstek. Meertens dacht daarbij aan het bestaande Tijdschrift voor Volks
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kunde (folklore) en Dialect, Eigen Volk.222 Sinds de verschijning van het eerste 
nummer in januari 1929 was hij een invloedrijk redactielid van dit blad. 
Het probleem was echter dat Schrijnen van het begin af aan bezwaren 
had tegen het onvoldoende wetenschappelijke karakter van Eigen Volk,223 
dat zich nadrukkelijk presenteerde als een populair-wetenschappelijke 
‘schakel tussen volk en wetenschap’.224

 Onder voorwaarde dat het een ‘zuiver wetenschappelijk’ tijdschrift 
zou worden, kreeg Meertens zijn voorzitter zover dat hij met ingang 
van 1938 het hoofdredacteurschap op zich nam.225 De redactie werd uit-
gebreid met een aantal Nederlandse en Vlaamse geleerden van naam.226 
Abel Coetzee, lector aan de universiteit van Stellingbos en promovendus 
van Schrijnen, zou de Zuid-Afrikaanse tak van deze Groot-Nederland-
se onderneming vertegenwoordigden. Want dat wilde het tijdschrift na-
drukkelijk zijn, getuige de nieuwe ondertitel Tweemaandelijks tijdschrift voor 
de Volkskunde van GrootNederland.
 Dat de nieuwe redactie van Eigen Volk geen enkele staatkundige conse-
quentie aan haar Groot-Nederlandse benadering wilde verbinden, blijkt 
uit de aankondiging van het hernieuwde tijdschrift. Naast ‘het wel staat-
kundig maar niet geografisch gescheiden Noord- en Zuid-Nederland’, 
behoorden ook Oost- en West-Indië, Zuid-Afrika en alle gebieden ‘waar 
de Nederlandsche onderkultuur zich elders handhaaft, met name in 
Duitschland en in Frankrijk (Fransch-Vlaanderen)’ tot het domein van 
het tijdschrift. Dit laatste kan ook gelezen worden als een reactie op de 
Duitse collega’s, die immers omgekeerd vanuit de Westdeutsche For-
schungsgemeinschaft het onderzoek naar Germaanse cultuuruitingen 
in Nederland en Vlaanderen wilden stimuleren. Er werd overigens di-
rect aan toegevoegd dat ‘alle politiek’ buiten de kolommen van het tijd-
schrift diende te blijven.
 Aan het eind van de aankondiging van het officiële orgaan van de 
Volkskundecommissie werd dat apolitieke streven nogmaals benadrukt. 
Men paste ervoor de volkskunde ‘in betrekking te brengen met bepaal-
de staatkundige theorieën’.227 Schrijnen en Meertens, gezamenlijk ver-
antwoordelijk voor deze foldertekst, realiseerden zich toen kennelijk 
maar al te goed hoezeer de bestudering van de volkscultuur verweven 
kon raken met politieke doeleinden. Meertens had er bij Schrijnen op 
aangedrongen ‘dat we althans met enkele woorden waarschuwen tegen 
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bepaalde tendensen in de volkskunde, die niet alleen bij onze Oosterbu-
ren tot uiting komen. Wat dit punt betreft voel ik er veel voor, duidelijk 
kleur te bekennen.’228

 In zijn openingsartikel voor het eerste nummer van de nieuwe jaar-
gang 1938 nam Schrijnen, als voorzitter van de Volkskundecommissie, 
expliciet stelling tegenover het nationaal-socialistische rasdenken.

‘De saamhorigheid van Groot-Nederland berust niet, en kan niet be-
rusten, bij ons evenmin als elders, op algeheele eenheid en “zuiver-
heid” van ras: met het “van alle smetten vrij” uit het volkslied is reeds 
door Hendrik Kern geducht de spot gedreven, toen hij schreef: “Voor-
eerst weet jan en alleman, dat er in ons land honderden van geslach-
ten zijn, wier naam hun Franschen, Duitschen, Schotschen en ande-
ren oorsprong verraadt. Ten andere is het even dom als ergerlijk dat 
vreemde bloed een smet te heeten.” ’229

Toch ontkwam Schrijnen – evenmin als Meertens en Jan de Vries – niet 
aan het begrip ‘ras’, dat inmiddels in wetenschappelijke kring ingang 
had gevonden. In het vervolg van zijn betoog wees hij erop dat het ras bij 
de vorming en handhaving van ‘eigen aard’ zonder twijfel een belangrij-
ke rol speelde. ‘Maar,’ zo ging hij verder,

‘boven het ras gaat de nationaliteit, het volkswezen, waarvan het 
hoofdkenmerk de taal is, en dat wortelt en zijn sappen trekt uit het 
zich geestelijk één voelen: vrucht van rasvermenging tot een bepaalde 
verhouding en meer nog van inwerking van gemeenschappelijke le-
venswijze en tal van andere historische en sociaal-psychologische fak-
toren.’230

Na deze poging het rasdenken uit de volkskunde te bannen en het te ver-
vangen door een taal- of cultuurnationalisme dat zich niet tot de staats-
grenzen hoefde te beperken (maar die grenzen wel respecteerde), ging 
Schrijnen nader in op de recente ontwikkelingen in het volkskundig on-
derzoek. Ook aan het dialect- en volkskundeonderzoek naar ‘kultuur-
stroomingen en kultuurprovincies’ van onder anderen de Duitsers Mül-
ler en Frings werd gerefereerd. Tegenover hun concept van Germaanse 
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‘cultuurruimtes’, stelde Schrijnen het onderzoek van de Nederlandse 
Volkskundecommissie en van mederedacteur Roukens. Dat onderzoek 
had aangetoond dat er geen sprake kon zijn van een ‘zuiver’ Germaanse 
cultuur, maar dat het Oudgermaanse en Romaanse naast en door elkaar 
lagen. Daarom was het zo belangrijk om bij de werkzaamheden aan de 
Volkskundeatlassen in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten de lijnen 
naar zowel het Germaanse als het Romaanse gebied door te trekken.231

 Aan het slot van zijn inleidende beschouwing in het nieuwe orgaan 
van de Volkskundecommissie kwam Schrijnen terug op de noodzakelij-
ke versterking van een culturele eenheid van Noord- en Zuid-Nederland 
met de overzeese gewesten en Zuid Afrika, zonder die ‘te laten vertroe-
belen door de politiek’. In de oorspronkelijke versie eindigde hij deze 
slotalinea met een ferm ‘Hou zee, blijf vroom en veilig varen met God!’. 
Meertens moest hem er fijntjes op wijzen dat een dergelijke formule-
ring gemakkelijk tot misverstanden aanleiding kon geven, omdat ‘Hou 
zee’ inmiddels tot de standaarduitdrukkingen van de Nederlandse Nati-
onaal-Socialistische Beweging behoorde. ‘Hou zee’ werd in de drukproef 
veranderd in ‘Houd koers, myn Nederland’.232 Het was Schrijnens eerste 
en laatste bijdrage aan Eigen Volk, want in januari 1938 stierf hij.
 Ondanks zijn argwaan jegens de Duitse annexatiedrang en zijn daar-
mee verwante bezwaren tegen de geografische afbakening van een ‘zui-
vere’ Germaanse cultuur, was de voorzitter van de Volkskundecommis-
sie er niet in geslaagd een stevig gefundeerde dam op te werpen tegen 
een Groot-Germaans gedachtegoed binnen de Nederlandse volkskun-
de. Zijn kritiek leidde niet tot een uitgewerkt alternatief voor de ver-
nieuwende, interdisciplinaire benaderingen van een grensoverschrij-
dende, Germaanse volkscultuur naar Duits model. Het Groot-Neder-
landse perspectief van de Nederlandse volkskundigen dat zij met hun 
Vlaamse collega’s deelden, evenals hun gezamenlijke gerichtheid op 
Duitsland, voorkwam dat de blik daadwerkelijk in Romaanse of Angel-
saksische richting werd verbreed.233 In Schrijnens artikel voor Eigen Volk 
valt nog wel te bespeuren dat hij de ‘Germaanse’ beweging vanuit Duits-
land richting Noord- en Zuid-Nederland wilde omkeren in een onder-
zoek naar een ‘Nederlandse’ cultuur in Duitsland en elders. Maar dat 
bood onvoldoende tegenwicht tegen de idee van een afgebakende Ger-
maanse cultuur (tegenover een Romaanse), die de volkskunde en haar 
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beoefenaars zo vatbaar zou maken voor de Groot-Germaanse cultuurpo-
litiek.

Nieuwe mogelijkheden: breuk en continuïteit

De dood van Schrijnen maakte de weg vrij voor Jan de Vries. Hij was de 
enige hoogleraar in Nederland die zich als een internationaal erken-
de autoriteit op het gebied van de volkskunde had gemanifesteerd. In 
1939 werd hij, als opvolger van Schrijnen, benoemd tot voorzitter van de 
Volkskundecommissie.234 De gewezen controverse tussen Schrijnen en 
De Vries, waar Meertens als bezoldigd secretaris steeds loyaal de kant van 
voorzitter Schrijnen had gekozen, vormde geen beletsel voor een goede 
samenwerking met de nieuwe voorzitter. Binnen enkele maanden toon-
de Meertens zich opgetogen over de inzet van De Vries, die het heft stevig 
in handen nam.
 Als vice-voorzitter van de International Association for European 
Ethnology and Folklore was De Vries een groot voorstander van een on-
derlinge afstemming van de nationale Volkskundeatlassen. Samen met 
collega’s uit Scandinavië, Duitsland, Engeland en Ierland werkte hij aan 
de realisering van een Europese Volkskundeatlas. Dat men zich daar-
bij tot de ‘Germaanse’ delen van Europa zou beperken, verdedigde hij 
als een pragmatische, eerste stap.235 Meertens en de overige leden van de 
Volkskundecommissie konden zich daar goed in vinden. Te meer om-
dat Schrijnens pleidooi voor een internationale samenwerking waarbij 
zowel de ‘Germaansche’ als ‘Romaansche’ gebieden betrokken moesten 
worden, nooit tot concrete resultaten had geleid.236

 De Vries’ internationale oriëntatie sloot niet uit dat hij het ‘Volk van 
Nederland’ vooropstelde, zoals zijn gelijknamige bundel al had laten 
zien. Wanneer het ging om de bestudering van het Nederlandse volkska-
rakter in relatie tot Vlaanderen werd het Groot-Nederlandse perspectief 
onverminderd gehandhaafd, zo niet geïntensiveerd. Want waar Schrij-
nen een eigen Noord-Nederlandse atlas náást die van de zuiderburen 
voor ogen had gestaan, streefde De Vries – met volledige instemming van 
Meertens – naar één gemeenschappelijke Nederlands-Vlaamse Volks-
kundeatlas. In oktober 1939 werd besloten een vijfde volkskundige vra-
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genlijst te versturen, gebaseerd op de door de iaeef voorgestelde inter-
nationale vragenlijst.237

 Onder voorzitterschap van de energieke De Vries kreeg het werk van 
Meertens vleugels. De Vries wist de Nederlandse autoriteiten te overtui-
gen van de nationale betekenis van de volkskunde, getuige de extra fi-
nanciële bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen die hij nog in het jaar van zijn benoeming loskreeg. Nu was 
het dieptepunt van de economische recessie wel voorbij, maar dat hij de 
subsidie van f 200 met een ‘bijzondere toelage’ van f 800 voor het samen-
stellen van de Volkskundeatlas wist aan te vullen was evengoed een pres-
tatie. Zeker toen de structurele subsidie voor het jaar daarop naar f 800 
verhoogd zou worden.238 De voorzitter zette zich in voor een solide fi-
nanciële basis en een gedegen organisatorische structuur voor het volks-
kundig onderzoek in Nederland, zoals hij dat in eerdere publicaties had 
bepleit. Meertens toonde zich zeer enthousiast over de kennis, visie en 
daadkracht waarmee De Vries de laksheid van ‘de Haagse heren’ te lijf 
ging.239 Zo stond het Dialecten- en Volkskundebureau ervoor, toen op 10 
mei 1940 de Duitse troepen Nederland binnenvielen.

‘Oorlog met Duitschland, dus toch. Ik heb deze mogelijkheid eigen-
lijk nooit willen geloven, deze afschuwelijkheid. En nu is het werke-
lijkheid geworden. Mijn arm land, mijn arm volk. Maar ook: onge-
lukkig Duitsland, dat tot deze dingen zijn toevlucht moet nemen,’

noteerde Meertens in zijn dagboek.240 Hoezeer zijn belevingswereld ge-
ent was op het christendom bleek wel toen hij in deze crisissituatie direct 
teruggreep op het leidend principe van de Bergrede: ‘Hebt uw vijanden 
lief en bidt voor wie u vervolgen’ (Mattheüs 5:44). Naast barmhartigheid 
– of anders gezegd, een radicale vergevingsgezindheid – spreekt er ook 
een zekere tweeslachtigheid uit zijn woorden. Deze ambiguïteit zou de 
reactie van Meertens op de Duitse bezetting blijven kenmerken, zonder 
dat hem dat blind maakte voor wat er gaande was. De toespraak waarmee 
Arthur Seyss-Inquart eind mei 1940 zijn ambt als rijkscommissaris aan-
vaardde, noemde hij ‘een oppervlakkig beschouwd welwillende rede, die 
voor een goed verstaander echter de voorbode zal blijken te zijn van veel 
ellende en narigheid, van armoede en ontbering voor ons volk’.241
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 Gedurende de bezettingsjaren worden zijn dagboekaantekeningen 
gekenmerkt door een verwoede poging steeds opnieuw zijn positie te 
bepalen in het politieke en emotionele krachtenveld dat Nederland ver-
scheurde. In de eerste maanden na de capitulatie was Meertens, evenals 
het gros van de Nederlandse bevolking, in verwarring over de gewens-
te houding tegenover het nationaal-socialistische bewind.242 Diende hij 
zich te verzetten tegen de nieuwe machthebbers, kon hij het beste af-
wachten en hopen dat alles wel mee zou vallen, of bood de nieuwe situatie 
juist ongekende mogelijkheden voor de toekomst? Bij dat laatste dacht 
Meertens in het bijzonder aan een hereniging van Nederland en Vlaan-
deren. Hij liet zich informeren over de opstelling van de Dietsche Bond, 
die echter in een pro- en anti-Duitse stroming verdeeld was geraakt.243 
Ook sprak hij met ds. Domela Nieuwenhuis Nijegaard, een militante 
flamingant, over het Nationaal Front. Ondanks zijn bewondering voor 
de ‘grote bezieling waarmee deze oude man zich inzet voor zijn ideaal’ 
werd Meertens van aansluiting weerhouden doordat hij een tegenstel-
ling signaleerde tussen ‘dit ideaal en het christendom, o.a. met betrek-
king tot het Jodenvraagstuk’.244 De Nederlandse Unie was voor hem geen 
optie, omdat die zich niet uitliet over de Dietse kwestie.245 Zijn eigen par-
tij bood hem evenmin houvast, omdat ook de cdu te zeer verdeeld was 
over de juiste opstelling tegenover de Duitse bezettingsmacht.246 ‘Wat 
nu?’ vroeg een vertwijfelde Meertens zich af in juli 1940.247

 In deze situatie was het met name Jan de Vries die hem een uitweg 
bood. Want waar de schok van de Duitse inval op Meertens een verlam-
mend effect had, zag De Vries vrijwel onmiddellijk nieuwe mogelijkhe-
den voor de versterking van de Nederlandse volkscultuur binnen een 
Groot-Nederlandse en in laatste instantie Germaanse context. Met zijn 
artikel ‘Het uur der beslissing’ in het juni/juli-nummer van het maand-
blad van het Algemeen Nederlandsch Verbond, Neerlandia, en zijn bro-
chure Naar een betere toekomst van juli 1940 toonde De Vries zich ervan over-
tuigd dat met de Duitse expansie voor Nederland en Europa een nieu-
we tijd was aangebroken. Werd voorheen de enkeling boven de gemeen-
schap gesteld, nu zou de gemeenschap voor het individu gaan. Daarmee 
kwam de nadruk te liggen op de belangen van het volk (nationaal) en 
op sociale rechtvaardigheid (socialistisch). De Nederlanders zouden vol-
gens De Vries binnen het door Duitsland geleide Europa hun eigen na-
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tionale belangen krachtig kunnen bevorderen door de stichting van een 
Dietse staat.248

 Hiermee raakte De Vries precies de punten waarvoor Meertens gevoe-
lig was: het Dietse streven, de belangen van ‘het volk’ en sociale recht-
vaardigheid. Toen De Vries hem een exemplaar van Neerlandia met ‘Het 
uur der beslissing’ toestuurde, reageerde Meertens positief, met name 
waar het hun gedeelde Groot-Nederlandse streven betrof: ‘Wanneer het 
anv den door U aangewezen weg inslaat, is er nog geen reden om aan de 
toekomst te wanhopen.’249 Wat betreft de Vlaams-Nederlandse verhou-
dingen mag Meertens hoopvol gestemd zijn geweest, dat gold niet voor 
de relatie tussen Nederland en Duitsland. Op 24 juli schreef hij in zijn 
dagboek:

‘Het is een afschuwelijke gedachte, dat het volk van dichters en den-
kers, het volk waarmee wij Nederlanders meer dan met enige andere 
natie naar de geest en naar het bloed verwant zijn, bezig is om zich 
dermate gehaat onder ons te maken, dat de politieke en kulturele sa-
menwerking, waarnaar ik en velen met mij jarenlang gestreefd heb-
ben, verder dan ooit schijnt te zijn en kans loopt, gedurende lange ja-
ren onverwezenlijkt te blijven.’250

Nog geen twee weken later had Meertens’ sombere stemming plaatsge-
maakt voor meer vertrouwen in de toekomst. De nieuwe verhoudingen 
openden de mogelijkheid een langgekoesterde wens te realiseren. Niet 
alleen wat betreft een Groot-Nederlandse eenwording, maar ook voor 
de instelling van een centraal Instituut voor Taal en Volkscultuur, waar-
in de bureaus van de Dialecten- en de Volkskundecommissie onderge-
bracht zouden worden. De voortvarende De Vries ontwikkelde concre-
te plannen in die richting, waarvoor de nationaal-socialistische auto-
riteiten zich enthousiast toonden. De al verhoogde subsidie van f 800 
voor de Volkskundecommissie werd voor 1940 nog eens spectaculair 
vermeerderd met een bedrag van f 2000. Meertens kon zijn voorzitter 
niet genoeg roemen: ‘Hij is werkelijk iemand met buitengewoon door-
zettingsvermogen en een benijdenswaardig jeugdig élan.’ De Vries, zo 
voegde hij daaraan toe, kon in alle opzichten op zijn medewerking re-
kenen.251 Hoewel Meertens voorzag dat De Vries’ plannen voor een cen-
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traal instituut de nodige weerstand zouden oproepen, lichtte hij dit niet 
nader toe. Dacht hij daarbij aan de meer persoonlijk getinte competen-
tiestrijd binnen de Akademie, of realiseerde hij zich dat de steun van de 
bezettingsmacht voor een dergelijk instituut op politieke bezwaren on-
der leden van de Akademie zou stuiten? Zelf leek hij niet zwaar te tillen 
aan het gevaar dat de wetenschappelijke praktijk in nationaal-socialis-
tisch vaarwater kon raken. Vooralsnog was hij ervan overtuigd dat ‘het 
gezond verstand’ in deze wetenschappelijke aangelegenheid zou over-
winnen.252

Op een hellend vlak

Juist op het moment dat deze nieuwe mogelijkheden zich voordeden, 
werd Meertens op 13 september 1940 door de Nederlandse politie gear-
resteerd. Niet vanwege zijn kritiek op het nationaal-socialisme, maar op 
grond van vermeende homoseksuele contacten met twee jonge mannen 
in de periode 1933-1939.253 Voor Meertens, overtuigd van zijn eigen on-
schuld, zette deze gebeurtenis de wereld op zijn kop: ‘Terwijl ons land 
bezet is door een vreemde mogendheid en onze nationale zelfstandig-
heid op het spel staat, komt de Nederlandse justitie huiszoeking doen 
[...] op een bureau, waar sinds jaar en dag gewerkt wordt aan de verhef-
fing van het nationale bewustzijn van ons volk.’254

 Hevig verontwaardigd deed Meertens verslag van zijn arrestatie. In 
zijn dagboek presenteerde hij zich als degene die met zijn werk voor het 
Dialecten- en Volkskundebureau onafgebroken in de weer is geweest 
‘voor de vrijmaking van ons volk’. Uitgerekend dit volk van wie hij zo 
‘hartstochtelijk’ hield – en niet de Duitse Gestapo – had zich tegen hem 
gekeerd. Na de eerste wanhoop en verbijstering hernam Meertens zich-
zelf. Zijn christelijke levensovertuiging bood hem een referentiekader 
waarmee hij het onheil dat over hem persoonlijk was afgeroepen een 
plaats kon geven. ‘Ik heb nu, eindelijk, wel heel duidelijk verstaan dat 
God met mij een bijzondere weg wil begaan, een weg van leed en be-
proeving.’255 Net als De Haas en De Vries dat tijdens hun gevangenschap 
zouden doen, probeerde ook Meertens zin te geven aan deze ingrijpen-
de, existentiële ervaring. Waar De Vries houvast vond bij zijn ongebro-
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ken bewondering voor de vitaliteit van zijn Duitse kameraden en de Ger-
maanse cultuur en De Haas zich gesterkt wist door zijn antiburgerlijke 
strijdlust, putte Meertens troost en vertrouwen uit zijn geloof. Hij zag 
zichzelf in de loop van zijn gevangenschap beurtelings als uitverkorene 
en als slachtoffer die moest boeten voor de mensheid. Hoewel hij bij tijd 
en wijle nog in woede ontstak over de Nederlandse justitie die hem had 
verwijderd uit ‘de gemeenschap’ en tot werkloosheid had gedoemd,256 
verzoende hij zich met zijn lot en gebruikte hij zijn tijd voor bezinning.
 Zijn beschouwingen over schuld en boete zijn talloos. Vooral de vraag 
naar ‘de schuld van het individu ten opzichte van de gemeenschap en van 
de gemeenschap ten opzichte van het individu’ hield hem bezig.257 Met 
verbijstering realiseerde hij zich ‘dat de maatschappij degenen die tegen 
de gemeenschap hebben gezondigd, tot straf van die gemeenschap uit-
sluit, in plaats van hen – wat men had mogen verwachten – te leren weer 
gemeenschapsmensch te worden’.258 Zelf spande hij zich tot het uiterste 
in om ‘gemeenschapsmensch’ te blijven, daarbij gesteund door vrien-
den, familie en collega’s.259

 Zo goed en zo kwaad als het ging vervolgde Meertens zes maanden 
lang vanuit het Huis van Bewaring in Haarlem zijn werkzaamheden 

Ex-libris van P. J. Meertens met de-
vies van F. Nietzsche: ‘Alles was mich 
nicht umbringt macht mich stär-
ker’. In een van zijn autobiografi-
sche aantekeningen merkt Meertens 
daarover op dat hij, toen hij zijn ex-
libris liet maken, nog niet wist dat 
dit ook de lijfspreuk van H. Goering 
was. (Collectie-Meertens, ub  Am-
sterdam)
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voor de Dialecten- en de Volkskundecommissie. Onmisbaar daarbij was 
Jo Daan, zijn dertigjarige wetenschappelijk assistente op het bureau in 
Amsterdam. Ze stuurde hem geregeld opbeurende brieven of een troost-
rijke dichtbundel en ze zocht hem op om hem van het nodige materiaal 
te voorzien en te overleggen over de lopende zaken.260 Naast hun interes-
se voor de dialectologie deelden Daan en Meertens een ondogmatisch re-
ligieuze levensbeschouwing. Haar vrijzinnig hervormde moeder had er-
voor gezorgd dat Jo en haar broer godsdienstonderwijs hadden gevolgd 
bij de Vrije Gemeente in Amsterdam.261 Langs deze weg kwam zij waar-
schijnlijk in contact met de christen-socialistisch georiënteerde Wood-
brookers die – vergelijkbaar met de kring rond Kees Boeke – probeerden 
mensen bijeen te brengen in een sfeer van religieuze verbondenheid en 
maatschappelijke betrokkenheid.262 Evenals Meertens moest Daan niets 
hebben van het nationaal-socialisme, al uitte zij dat niet door lid te wor-
den van het Comité van Waakzaamheid of van een andere politieke or-
ganisatie.263 Toen Meertens werd gearresteerd dacht zij aanvankelijk dat 
die gebeurtenis te maken had met zijn kritiek op het nationaal-socialis-
me. Ook nadat ze te weten was gekomen dat daar andere redenen aan ten 
grondslag lagen, steunde zij hem onverminderd met haar brieven en be-
zoeken aan de Haarlemse gevangenis.
 Gedurende zijn afwezigheid nam zij een belangrijk deel van zijn taken 
over als ‘waarnemend secretaresse’ van de Dialecten- en de Volkskunde-
commissie.264 In die tijd voerde zij regelmatig overleg met de voorzitters 
Van Ginneken en De Vries over de lopende gang van zaken. De dialecto-
logie kon Meertens met een gerust hart aan Daan overlaten, maar bij de 
volkskunde wilde hijzelf betrokken blijven.265 Temeer omdat zich juist 
op dat terrein zoveel nieuwe mogelijkheden voordeden. In de cel werkte 
hij aan het opstellen van een nieuwe vragenlijst over het kinderspel en 
het kinderlied.266 Ook recenseerde hij boeken en tijdschriften voor Volks
kunde, het nieuwe orgaan van de Volkskundecommissie. Eigen Volk was, 
sinds het aantreden van De Vries als voorzitter van de commissie, vervan-
gen door Volkskunde, waarvan hij sinds 1937 samen met de Vlaamse Mau-
rits De Meyer de eindredactie voerde. Overeenkomstig die verandering 
had Meertens zijn redactiesecretariaat van Eigen Volk voor dat van Volks
kunde verruild.
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Voorafgaand aan zijn eigen gevangenschap was Meertens sinds 1934 cel-
bezoeker en toezichthouder voor het Nederlandsch Genootschap tot 
Zedelijke Verbetering der Gevangenen.267 Zijn eigen ervaringen sterkten 
hem in zijn opvatting dat er geen ‘slechte’ mensen zijn, maar dat er om-
standigheden konden zijn waarin individuen, groepen of gezagdragers 
tot verkeerde stellingnames of foute daden komen. Dat gold wat hem 
betreft ook voor de Duitse bezetters: ‘Ik zie de bezetter niet in de eerste 
plaats als vijanden, zoals ons volk vrijwel in zijn geheel doet; daarvoor 
ben ik mij te zeer bewust van de lotsverbondenheid die het Duitse en 
het Nederlandse volk verbindt.’ Met een verwijzing naar het Verdrag van 
Versailles, dat hij – net als zovelen – als de voedingsbodem van het natio-
naal-socialisme beschouwde, vervolgde hij zijn beschouwing:

‘[H]et was oneindig veel beter geweest als wij in 1920 de helpende 
hand aan Duitsland hadden uitgestoken, toen het lag te zieltogen. [...] 
Die verzuimde hand kunnen we niet meer herstellen; de geschiedenis 
heeft zich anders ontwikkeld dan wij verwacht hadden. De vraag van 
het ogenblik is: hoe moeten we redden van onze kultuur, wat nog het 
redden waard is?268

Deze overweging vertrouwde Meertens op 12 februari 1942 aan zijn dag-
boek toe, een klein jaar na zijn ontslag uit de gevangenis en daags na de 
installatie van de Nederlandse Kultuurraad door de rijkscommissaris 
Seyss-Inquart. Over diens ‘uitvoerige rede’, waarin de rijkscommissaris 
ruim drie kwartier de tijd nam om over het belang van cultuur voor de 
gemeenschap te spreken, schreef Meertens ‘dat men daar weinig anders 
tegen in kan brengen dan dat déze man het zegt op dít ogenblik. Had een 
Nederlander het voor de 10de Mei uitgesproken, dan had dit woord in 
brede kringen bijval gevonden’. De woorden van Seyss-Inquart getuig-
den inderdaad in ruime mate van het doel om ‘de kultuurscheppende en 
kultuurdragende mensch, uit zijn vereenzaaming bevrijd, weer aan de 
gemeenschap van zijn volk te binden.’269 Een doel dat naadloos aansloot 
bij Meertens’ recente ervaringen. Daarnaast verzuimde de nazi-autori-
teit echter niet de ‘uitschakeling van het jodendom uit het Nederlandse 
kultuurleven’ te bepleiten.270

 Het wantrouwen waarmee Meertens in mei 1940 de woorden van de 
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rijkscommissaris had benaderd, was in dit commentaar geheel verdwe-
nen. Het tekent de meegaande houding waarmee hij het nationaal-so-
cialistische regime in het jaar na zijn vrijlating tegemoet trad. Die werd 
mede gevoed door zijn sterke loyaliteitsgevoelens voor Jan de Vries, op 
wiens uitnodiging hij bij de installatie van de Kultuurraad aanwezig 
was. De voorzitter van de Volkskundecommissie had zich tijdens Meer-
tens’ gevangenschap en na zijn vrijlating vierkant achter hem opgesteld. 
De Vries kon en wilde zijn goed ingevoerde en strategisch bekwame se-
cretaris niet missen. Sterker nog: hij had Meertens in de gevangenis ge-
schreven dat diens afwezigheid ‘een ramp [was] voor het Bureau’ en ‘een 
slag voor het nationale belang der volkskunde’.271 Terwijl van nationaal-
socialistische zijde werd aangedrongen op een politiek betrouwbare ver-
vanger voor Meertens,272 en er door de top van de Akademie van Weten-
schappen (het Koninklijke was inmiddels geschrapt) twijfels werden 
geuit of hij na zijn veroordeling wel gehandhaafd kon blijven, deed De 
Vries er alles aan Meertens terug te krijgen op zijn post. En met succes.
 Toen Meertens op 31 maart 1941 uit de gevangenis werd ontslagen en, 
na opheffing van zijn schorsing, in juni zijn werkzaamheden kon her-
vatten, voelde hij zich buitengewoon erkentelijk ten opzichte van De 
Vries. De inzet van De Vries, die – met voorbijgaan aan hun politieke ver-
schillen en zonder morele oordelen over zijn homoseksualiteit – zich had 
sterk gemaakt voor zijn goed functionerende secretaris, ervoer Meertens 
als een daad van persoonlijke loyaliteit en een bewijs voor diens integri-
teit.273 Daarnaast was zijn vertrouwen in de Nederlandse autoriteiten 
sinds zijn hechtenis tot een minimum gedaald.

‘Is het niet beschamend dat voor het werk, waarvoor ik jaren lang ben 
afgescheept met een aalmoes, nu opeens geld in overvloed beschik-
baar is? Dat eerst ons land zijn onafhankelijkheid moest verliezen, eer 
de ogen opengingen voor de nationale en kulturele betekenis van de 
dialect- en volkskunde-studie?’274

Sinds de Duitse inval was de subsidie voor het Volkskundebureau aan-
zienlijk gestegen. Het bedrag van f 5000 over 1941 maakte een lang ach-
terwege gebleven salarisverhoging mogelijk voor hemzelf en Jo Daan,275 
en er konden ook nieuwe mensen aangetrokken worden voor de docu-
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mentatie, het intekenen van de kaarten en het onderzoek. Vanaf 1943 
werd de rijkssubsidie voor de Volkskundecommissie nogmaals ver-
hoogd naar f 13 000.276 Dergelijke bedragen maken duidelijk hoeveel 
waarde het nieuwe regime hechtte aan de volkskunde en de Volkskun-
decommissie als wetenschappelijke instantie om haar ‘volksche’, of be-
ter Germaanse cultuurpolitiek te onderbouwen en te propageren. Ze-
ker omdat inmiddels duidelijk was dat de Volksche Werkgemeenschap 
geen aansluting vond bij het merendeel van de Nederlandse weten-
schappers.
 Na zijn vrijlating werkte Meertens eendrachtig met De Vries aan de 
realisering van de plannen voor het Rijksinstituut voor Nederlandse Taal 
en Volkskultuur, waarin de bureaus van de Dialecten- en de Volkskun-
decommissie opgenomen zouden worden.277 Hij beschouwde deze ont-
wikkelingen toen nog als een steun voor het onderzoek naar de Nederland
se volkscultuur en dus in het nationale belang van het Nederlandse volk. In 
het voorjaar van 1941 verklaarde Meertens zich bovendien bereid om op 
verzoek van De Vries, die inmiddels leider was van het Letterengilde van 
het genazificeerde departement van Volksvoorlichting en Kunsten, ma-
nuscripten van dialect- en streekromans te beoordelen. Het ging daarbij 
om het signaleren van bepaalde passages, bijvoorbeeld over Duitsland, 
joden of communisten, die de nazi’s onwelgevallig waren en aangegre-
pen konden worden om geen papier te geven. Vanaf dat moment was hij 
lezer voor het zogenaamde Lectoraat, een censurerende instantie voor de 
nazi’s. Zelf stelde Meertens achteraf dat het nimmer tot hem was door-
gedrongen dat hij op deze manier ‘was ingelijfd in het Lectoraat’, ook al 
omdat hij nooit richtlijnen had ontvangen van het departement. Hij be-
schouwde het beoordelen van manuscripten eerder als deel van zijn da-
gelijkse werkzaamheden voor het Dialecten- en het Volkskundebureau, 
al begon hij zich op een later tijdstip wel af te vragen of hij zijn medewer-
king niet beter had kunnen weigeren.278

 Dat zal een jaar later zijn geweest, toen Meertens werd achterhaald 
door de regels van het Lectoraat waar hijzelf deel van uitmaakte. Op 
dat moment werkte hij, samen met de dichter en bibliothecaris van de 
Akademie van Wetenschappen Jan H. de Groot, aan een bloemlezing uit 
het werk van Nederlandstalige dichters en schrijvers die over het boe-
renleven hadden geschreven. De lof van den boer kon alleen verschijnen als 
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de joodse auteurs (Jozef Israels, Isaac Querido en Herman de Man) ge-
schrapt zouden worden en als hij en De Groot lid werden van het Let-
terengilde. In een brief aan Anne de Vries schreef Meertens dat hij deze 
kwestie wilde bespreken met het hoofd van de afdeling Boekwezen van 
het departement, Jan van Ham. Hem kende hij nog uit zijn studietijd 
en uit de protestants-christelijke auteurskring. ‘Lid worden doen we in 
geen geval,’ voegde hij daar fier aan toe.279 De bloemlezing verscheen nog 
datzelfde jaar, zonder het werk van de joodse schrijvers.280

 In de periode daarna wijdde Meertens zich voornamelijk aan de afron-
ding van zijn proefschrift over het Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende 
en de eerste helft van de zeventiende eeuw (Amsterdam 1943). Op die manier trok 
hij zich terug op een vooralsnog onomstreden terrein. Het leverde hem 
het verwijt op van een van zijn vrienden dat er in deze oorlogstijd wel wat 
belangrijkers te doen was. Meertens was het ermee eens, ook omdat hij 
ernstig twijfelde aan de kwaliteit van zijn werk. ‘[E]igenlijk zie ik er tegen 
op, een boek in het licht te geven dat niet rijp is, dat nog vol voze plek-
ken zit, waaraan ik eigenlijk nog jaren zou willen werken – misschien tot 
mijn dood.’281 Zijn twijfels waren tekenend voor de moeite die het hem 
kostte tot een afgerond eindoordeel te komen. Desondanks promoveer-
de Meertens in juli 1943 cum laude bij zijn oude leermeester De Vooys in 
Utrecht, vlak voordat de felomstreden ‘loyaliteitsverklaring’ – waarmee 
studenten zich loyaal moesten verklaren aan de bezettingsmacht – ook 
door promovendi ondertekend zou moeten worden.282

Beginselen tegenover mensenmin

In zijn dagboeken uitte Meertens vanaf mei 1942 geregeld zijn afschuw 
over de isolering en vervolging van de joden.283 De directe confronta-
ties met de antisemitische vervolgingspolitiek, die zich onmiskenbaar 
voor zijn ogen afspeelde, brachten hem in gewetensnood. Op 3 mei 1942 
schreef hij in zijn dagboek: ‘De Joden lopen nu met een gele ster, waarin 
met Hebreeuwse lettertypen het woord Jood staat geschreven. Opnieuw 
vervolgd, opnieuw gesmaad, opnieuw getekend. Er zijn sinds de bezet-
ting van Nederland weinig dingen voorgevallen die mij zo pijnlijk heb-
ben getroffen als deze vernedering van de ene mens door de andere.’284 In 
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een poging zijn machteloosheid tegenover deze onmenselijke gebeurte-
nissen te bezweren, greep hij opnieuw naar de principes uit de Bergrede, 
waarin mededogen met de daders wordt bepleit.

‘Pijnlijk voor de Joden, maar oneindig veel pijnlijker voor de Duit-
sers. Ik houd ondanks alles van het Duitse volk, het is immers meer 
dan enig ander ons broedervolk, en ik wens niets vuriger dan dat het 
Nederlandse volk in lotsgemeenschap samen optrekt met het Duitse, 
het volk van dichters en denkers, waarvoor ik een grote toekomst zie 
weggelegd.’285

Daarom betreurde hij het des temeer dat er van het Duitse volk maatre-
gelen uitgingen ‘die met zijn waardigheid in strijd zijn, die een beledi-
ging inhouden van de Germaanse eer’. Meertens was ervan overtuigd dat 
veel meer Duitsers dachten zoals hij en dat gaf hem de hoop dat ‘deze ter-
reur’ spoedig zou stoppen. ‘Vernedering van een medeschepsel is onder 

Promotiediner van P. J. Meertens, juli 1943. Links op de voorgrond Jo Daan, 
rechts in het midden P. J. Meertens (Collectie-Meertens, ub  Amsterdam)
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geen enkele omstandigheid te rechtvaardigen; onder alle omstandighe-
den beledigt zij meer degene die haar oplegt, dan die haar ondergaat.’286

 Zijn dagboeknotities laten zien hoe Meertens zijn uiterste best deed 
om de christelijke principes van naastenliefde en zijn affinititeit met ‘het 
Duitse volk’ te rijmen met zijn afschuw over de jodenvervolgingen. Op-
merkelijk is dat hij daarbij de ‘lotsverwantschap’ van het Duitse en het 
Nederlandse volk noemt, maar voorbijgaat aan de steun die Nederlandse 
gezagsdragers aan de jodenvervolging boden. De rol van ‘het Nederland-
se volk’, waartoe hij ook zichzelf als toeschouwer zou moeten rekenen, 
bleef geheel buiten beschouwing. Hij refereerde daarentegen wel aan ‘de 
Germaanse eer’, een term ontleend aan het vocabulaire van Jan de Vries, 
die daarmee naar de gezamenlijke Germaanse herkomst en cultuur van 
Duitsers en Nederlanders verwees.
 Toch heeft Meertens in deze tijd zijn meegaande houding verwisseld 
voor een meer kritische opstelling. Zijn werkzaamheden voor de Dialec-
ten- en de Volkskundecommissie zette hij voort, maar uit zijn dagboek-
aantekeningen van 18 augustus 1943 valt op te maken dat hij de plannen 
van De Vries voor het Rijksinstituut voor Nederlandse Taal en Volkskul-
tuur sinds enige tijd probeerde te traineren. Dat viel hem niet gemakke-
lijk, omdat hij nog altijd enthousiast was voor het instellen van een over-
koepelend instituut. Hij vreesde dat het daar na afloop van de oorlog niet 
meer van zou komen. Die vrees woog echter niet op tegen zijn afkeer van 
de Duitse bezetters, ‘die van deze zuiver nationale zaak liever hun han-
den moeten afhouden’.287 Volgens Meertens, die zijn voorzitter nog altijd 
voor ‘een eerlijk man’ hield, zag De Vries niet ‘dat men onder geen enkele 
voorwaarde de hulp van de vijand mag aanvaarden’. Op dit punt waren 
hij en De Vries van mening gaan verschillen: ‘[V]oor hem zijn de Duitsers 
vrienden en bondgenoten, voor mij zijn ze – althans voor zover ze nati-
onaal-socialist zijn – vijanden, en zullen dat blijven zolang ze op Neder-
landse grond staan en zo lang dit regime aan het bewind is.’288

 Het onderscheid dat Meertens hier – voor het eerst expliciet – maakt 
tussen Duitsers en nationaal-socialisten, duidt erop dat hij zich inmid-
dels richtte naar de opvattingen van de groep socialisten rond het ver-
zetsblad De Vonk.289 Daarbinnen was een dergelijk onderscheid gangbaar, 
wat het hem mogelijk maakte zijn gevoel van verwantschap met het 
Duitse volk en de Duitse cultuur te combineren met zijn afschuw over 
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de antisemitische vervolgingspolitiek. Toch was deze tweedeling voor 
Meertens in de alledaagse omgang met mensen om hem heen te abstract 
en rigide. Hij continueerde zijn omgang met individuele nationaal-so-
cialististen in de overtuiging dat men in persoonlijk contact nader tot el-
kaar zou kunnen komen. Dat gold met name voor vrienden en bekenden 
van vroeger die zich bij het nationaal-socialisme hadden aangesloten.290 
Zo bleef hij in contact met Dolf van Heusden, die in de jaren dertig als 
vrijwilliger op het bureau had gewerkt en lid was van de ss. Van Heusden 
was ook actief in de Volksche Werkgemeenschap, waar hij Elsa Valeton, 
de secretaresse van de Volksche Wacht, had leren kennen. Op hun huwelijk 
in mei 1944, een overwegend nationaal-socialistische aangelegenheid, 
trad Meertens op als getuige.291 Ook bij de overtuigde nationaal-socia-
list Douwe Wouters, de drijvende kracht achter de vooroorlogse protes-
tants-christelijke Auteurskring, kwam hij gedurende de bezettingsjaren 
geregeld over de vloer. In 1944 zou hij zijn collectie straatliederen aanko-
pen voor het Volkskundebureau.292

 Op die manier tonen Meertens’ dagboekaantekeningen een onge-
bruikelijke aaneenschakeling van ontmoetingen, waarbij hij de ene 
avond met de protestants-christelijke Jan Buskes rond de tafel zit, de an-
dere avond met de nationaal-socialist Dolf van Heusden doorbrengt en 
dan weer de socialist Jef Last te logeren heeft. Hij realiseerde zich dat dat 
voor velen moeilijk te volgen was en schreef in zijn dagboek:

‘[H]et tragische van deze tijd is dat men beginselen moet stellen tegen-
over mensenmin. Ik ga daarin zo ver mogelijk naar de kant van de men-
senmin, ik heb niet gebroken met diegenen onder mijn vrienden en 
kennissen, die tot het nationaal-socialisme zijn overgegaan, wanneer 
ik de stellige overtuiging had dat ze het zuiver terwille van het beginsel 
deden. Velen hebben me dat voor en na verweten, maar ze hebben me 
niet kunnen overtuigen dat ik, zodoende, verkeerd handelde.’293

Ook in de omgang met de nationaal-socialistische autoriteiten kon 
Meertens zijn afwijzende houding niet consequent volhouden. Al vond 
hij samenwerking met de bezettingsmacht onaanvaardbaar, dat bete-
kende geenszins dat hij de overheidssteun voor het Dialecten- en Volks-
kundebureau niet langer accepteerde.294 Vanuit de Akademie van We-
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tenschappen zette hij zich onverminderd in voor het onderzoek naar de 
Nederlandse volkscultuur, ook in relatie tot een Germaanse (Vlaamse en 
Duitse) cultuur. Naast de systematische documentatie van volkskundige 
gegevens die in 1942 al had geleid tot het door de nazi’s bekroonde boek 
Vijftig Nederlandse sprookjes van medewerker Jacques Sinninghe,295 werd net 
als in de voorafgaande jaren ook aan het eind van 1943 een vragenlijst 
uitgestuurd met thema’s die aansloten bij de Duitse Volkskundeatlas. 
De antwoorden werden verwerkt in nieuwe verspreidingskaarten met 
de bedoeling deze in een Nederlandse Volkskundeatlas te publiceren. 
Hoewel de volkskunde hem en andere medewerkers van het bureau on-
vermijdelijk binnen de invloedssfeer van de nationaal-socialistische cul-
tuurpolitiek had getrokken, leek Meertens ervan overtuigd dat hij met 
zijn werkzaamheden een sociale en ‘zuiver’ nationale zaak kon blijven 
dienen. Jo Daan was kennelijk eenzelfde mening toegedaan, want ook 
zij bleef op haar post en werkte onvermoeibaar door aan de Dialectenat-
las, terwijl zij op andere momenten hand- en spandiensten verleende bij 
hulp aan onderduikers.296

Groot-Nederland: één volk in één staat

Een van de voornaamste belemmeringen die Meertens bij zijn werk-
zaamheden ondervond, afgezien van de heersende papierschaarste, was 
het verbod naar Vlaanderen te reizen. Hij kon of wilde niet begrijpen 
waarom die grens voor hem, als redactiesecretaris van het Vlaams-Ne-
derlandse tijdschrift Volkskunde, gesloten bleef.297 De Vries kreeg immers 
wel toestemming om naar België af te reizen. De voorzitter van de Volks-
kundecommissie had echter zijn Dietse streven naar een politieke een-
wording van Noord- en Zuid-Nederland in 1941 verlaten, zodra hem 
duidelijk werd dat dit onvoldoende steun kreeg van Nederlandse zijde 
en van de bezettingsautoriteiten. Sindsdien koos De Vries voor de be-
studering van de volkscultuur binnen het Groot-Germaanse perspectief 
dat van de nationaal-socialisten. Toen hij zich hun perspectief eenmaal 
eigen had gemaakt en hij dat ook tot uitdrukking bracht in zijn begun-
stigend lidmaatschap van de ss, bestond er van nationaal-socialistische 
zijde geen enkel bezwaar tegen De Vries’ verblijf in Vlaanderen.
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 Meertens hield daarentegen onverminderd vast aan zijn Groot-Ne-
derlands streven, dat hij ook publiekelijk naar buiten bracht.298 Alleen 
dat maakte hem al verdacht in de ogen van de Duitse bezettingsmacht, 
die niets moest hebben van een versterking van de Groot-Nederland-
se eenheid binnen het Groot-Germaanse Rijk. Alle plannen in de rich-
ting van een Vlaams-Nederlandse samenwerking werden van nationaal-
socialistische zijde met argwaan begroet. Daarmee zag de redactie van 
het volkskundige tijdschrift Hamer zich eveneens geconfronteerd, toen 
ze haar plannen presenteerde voor een Vlaamse editie van het blad. De 
weerstanden werden overwonnen dankzij het onomstreden Groot-Ger-
maanse karakter van dit tijdschrift, dat zich zowel naar Vlaanderen als 
naar Duitsland en de Scandinavische landen wilde uitbreiden. Voor het 
orgaan van de Volkskundecommissie, het tijdschrift Volkskunde, lag dat 
anders. Dat beperkte zich tot het Nederlandstalige cultuurgebied en had 
niet de intentie zijn actieradius naar een Germaans cultuurgebied te ver-
breden, al leek de afstemming van de Nederlandse en Vlaamse volkskun-
dige vragenlijsten op de Duitse Volkskundeatlas wel in die richting te 
wijzen. Het was wellicht te danken aan de prominente rol van De Vries 
in de redactie dat het Vlaams-Nederlandse blad van nationaal-socialisti-
sche zijde überhaupt getolereerd werd.
 Hoezeer Meertens vasthield aan zijn Groot-Nederlandse idealen 
blijkt uit zijn aansluiting bij de Groot-Nederlandse of Dietse Studie-
kring vanaf juni 1943. Spoedig speelde hij een actieve rol in het bestuur 
van het vooralsnog clandestiene Comité Noord en Zuid.299 Uit de ‘strikt 
vertrouwelijke’ stukken, getypt op Meertens’ Underwood Standard 
Typewriter,300 blijkt dat het Comité ernaar streefde ‘de belangen van alle 
leden van de Nederlandse stam te behartigen, in het bijzonder in België’. 
Dat zou gerealiseerd kunnen worden door ‘een zo nauw mogelijke aan-
eensluiting van de Lage Landen aan de Zee, in ’t bijzonder van de Neder-
lands sprekende gebieden’.301 Elders wordt dit doel samengevat onder de 
leuze ‘één volk in één staat: Groot-Nederland’.302 Om misverstanden te 
voorkomen, vooral gezien de collaboratie van voormalige leden van de 
Dietsche Bond, richtte het Comité zich ‘uitsluitend tot hen die geloven 
in de herrijzing van een Vrij Nederland’. Door middel van lokale studie-
kringen, waarin de leden gezamenlijk het Groot-Nederlandse vraagstuk 
bestudeerden en de uitkomsten daarvan na de bevrijding in dagbladen 
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en tijdschrifen aan de orde zouden stellen, hoopte men een organisatie te 
vormen ter ondersteuning van ‘een sterke en grote natie die in federatief 
of ander verband alle Nederlanders in West-Europa omvat’.303

 Meertens’ poging om de Groot-Nederlands georiënteerde historicus 
prof. dr. Pieter Geyl voor het voorzitterschap van het Comité te benade-
ren ketsten af. Hij uitte heftige kritiek op de ‘doctrinaire, abstract-natio-
nalistische geest’ die uit de stukken sprak. Dat Vlamingen en Nederlan-
ders één volk vormden, betekende volgens Geyl nog niet dat zij ook bin-
nen één staat verenigd moesten worden. ‘Die manier van redeneren,’ al-
dus de auteur van het standaardwerk De geschiedenis van de Nederlandse stam,

‘op het oog zo logisch, zo sluitend, zo eenvoudig, behoort tot de klas-
se der doctrinaire en revolutionaire gedachtehoudingen, die gewoon-
lijk door hun tekort aan realiteitsbesef gedoemd zijn onvruchtbaar 
te blijven, die enkel maar hevigheid en verdeeldheid en mislukking 
scheppen kunnen, en die in ieder geval bij ons volk en in deze materie 
geen ingang kunnen vinden.’304

Hij waarschuwde voor initiatieven van Nederlandse zijde om België te 
verdelen en Vlaanderen aan Nederland te hechten. Want ‘[a]lle simplisti-
sche redeneringen op het thema “één volk één staat” wissen niet uit, dat 
er heel wat volken over twee of meer staten verdeeld zijn en blijven, of 
ook dat twee of meer volken in één staat verenigd zijn’.305 Geyl, een even 
overtuigd als pragmatisch voorstander van een Groot-Nederlandse sa-
menwerking, ging niet mee in het staatkundige eenheidsstreven op et-
nische of volkse basis.306 Hoewel Meertens en de overige bestuursleden 
Geyls redenering niet konden of wilden volgen,307 zouden zij hun doel-
stellingen wel bijstellen.
 Binnen twee weken na de bevrijding werd het informele Comité om-
gezet in de Nederlandse-Vlaamse Vereniging Noord en Zuid, met het 
doel ‘de banden met onze stamgenoten in België’ nauwer aan te halen 
door het culturele verkeer te bevorderen en de economische betrekkin-
gen tussen Nederland en België aan te moedigen.308 Dat klonk al heel 
anders dan het eerder geformuleerde streven naar een staatkundige een-
heid met Vlaanderen. Ook Meertens zelf, zo blijkt uit zijn voordracht 
voor de Belgische radio op 28 november 1945, had zijn staatkundige een-
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heidsstreven verlaten. In plaats daarvan benadrukte hij de ‘eigenaardige 
positie’ van zowel het Belgische (!) als het Nederlandse volk in de West-
Europese volkerengemeenschap:

‘Onze verwantschap doet ons zowel de filosofische Duitsers verstaan 
als de realistische Fransen, zowel de mystiek van Duitsland waarderen 
als de “esprit” van Frankrijk. Dit vermogen om twee zo uiteenlopen-
de beschavingen aan te voelen, omdat ze ons beide gemeenzaam zijn, 
geeft ons grootse mogelijkheden. Hij [sic] biedt ons de gelegenheid 
om bemiddelaar te zijn tussen de Germaanse en de Romaanse geest, 
de mogelijkheid om mee te bouwen aan een nieuwe wereldorde. Zo-
lang wij waren, waren wij democraat, voor de democratie vochten wij 
in de slag der gulden sporen, voor de democratie vochten wij in de zes-
tiende eeuw, voor de democratie vochten wij in de jaren die achter ons 
liggen, en nu wij de democratie opnieuw veroveren, zullen wij haar 
verheven gedachten uitdragen in een wereld waar zij maar al te vaak 
in het gedrang is geraakt.’309

De oriëntatie op een Germaanse cultuur werd nu – en daarmee trad Meer-
tens alsnog in de voetsporen van wijlen Jos. Schrijnen – verbreed naar een 
Romaanse cultuur. Door de bemiddelende taak van Nederland en Bel-
gië tussen de Germaanse en Romaanse beschaving te benadrukken raak-
te de Groot-Nederlandse kwestie ondergeschikt aan de wederopbouw 
van heel Europa, dat vóór alles democratisch diende te zijn. Meertens’ 
heroriëntatie inzake de Groot-Nederlandse eenwording hing nauw sa-
men met de naoorlogse verhoudingen in België. In november 1945, tij-
dens zijn eerste bezoek aan Vlaanderen sinds het uitbreken van de oor-
log, moet hem duidelijk zijn geworden hoezeer de Vlaamse beweging in 
diskrediet was gebracht doordat een aanzienlijk deel had gecollaboreerd 
met de Duitse bezettingsmacht. Iedere referentie aan een Groot-Neder-
landse eenwording was op dat moment in België volstrekt taboe. In het 
bevrijde Nederland kon het Groot-Nederlandse thema ook maar weinig 
mensen beroeren. Hoewel Meertens nog lange tijd bestuurslid zou blij-
ven van de Vereniging Noord en Zuid,310 verschoof zijn aandacht van de 
Groot-Nederlandse kwestie naar de vraag welke plaats Duitsland kon in-
nemen in het ‘nieuwe Europa’.
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Een nieuw Europa

Al in juni 1944, toen het einde van de oorlog in zicht leek te komen, maak-
te Meertens zich zorgen over het lot van Duitsland na een overwinning 
van de geallieerden. Als ‘een overtuigd socialist’ hoopte hij op een soci-
alistische revolutie in Duitsland die overgenomen zou moeten worden 
door soortgelijke socialistische bewegingen in de geallieerde landen:

‘Daardoor zou Duitsland niet het machteloze, geknechte rijk worden, 
zoals alle brave burgers het in een nabije toekomst zien, maar een rijk 
dat op gelijke voet staat als de andere grote mogendheden en dat zelfs, 
ondanks zijn nationaal-socialistische verleden, in staat zou zijn om de 
hegemonie uit te oefenen in West-Europa.’

Hij realiseerde zich maar al te goed dat deze, aan zijn dagboek toever-
trouwde, gedachtegang op veel weerstand stuitte. ‘Voor velen klinkt dit 
belachelijk, en toch weet ik niet of het wel zo belachelijk is. Een volk dat 
tot krachtprestaties in staat is als het Duitse volk [...] laat zich niet op de 
achtergrond dringen, laat staan dat men het uit de rij der volken zou 
kunnen schrappen.’311

 Hoewel het idee van een Duitse hegemonie zeker geen warm ont-
haal had gekregen, sloten Meertens opvattingen in veel opzichten aan 
bij de plannen voor een ‘nieuwe wereldorde’ die door het verzetsblad De 
Vonk van de Internationale Socialistische Beweging naar buiten waren 
gebracht. Afgezien van de vroege en consequente stellingname van het 
blad tegen de jodenvervolging en racisme, lag vanaf het eerste nummer 
in januari 1941 de nadruk op het ‘door eigen daadkracht’ vrij en zelfstan-
dig maken van Nederland in nauwe samenwerking met ‘de volkeren van 
[...] Duitsland, Engeland, Frankrijk, België en alle overige Europese lan-
den’.312 Hetzelfde gold voor de koloniale volkeren, in het bijzonder de In-
donesiërs. In plaats van een terugkeer naar de vooroorlogse verhoudin-
gen bepleitte de redactie van De Vonk een ‘federatief verband van de Eu-
ropese volken in een Raad der Volkeren op basis van economische en cul-
turele samenwerking’, zonder oorlogsproductie, zonder werkloosheid, 
met gelijke rechten voor mannen en vrouwen en vrijheid van menings-
uiting.313 In januari 1945, met de bevrijding in zicht, trad Meertens toe 
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tot de redactie die de overgang van het clandestiene blad De Vonk naar het 
legale weekblad De Vlam zou voorbereiden.314 Indachtig het motto ‘Uit de 
vonk zal de vlam oplaaien’,315 dat het colofon van het verzetsblad sierde, 
wilden de redacteuren ook na de bevrijding een strijdbare bijdrage leve-
ren aan de opbouw van ‘een werkelijk demokratische en socialistische 
staat’ met ‘het welzijn des volks als zuivere grondslag, ook voor de staats-
inrichting in overzeese gebieden’.316

 Behalve met steunbetuigingen aan de onafhankelijkheidsstrijd in In-
donesië, werden de kolommen in de eerste jaren na de bevrijding gevuld 
met beschouwingen over Duitsland en de nieuwe Europese orde en over 
de omgang met landverraders en pleidooien tegen de doodstraf. Al in 
januari 1941, ver voordat De Vonk in De Vlam was getransformeerd, werd 
gewaarschuwd tegen de zogenaamde ‘Bijltjesdag-mentaliteit’: de zucht 
naar wraak.317 Overwegingen van menselijkheid en redelijkheid moes-
ten bij de berechting van nationaal-socialisten en degenen die met hen 
hadden samengewerkt vooropstaan.318 Dat gold zowel voor individuele 
collaborateurs in Nederland en andere bezette landen, als voor het Duit-
se volk als geheel. Ook Meertens liet zich niet onbetuigd met bijdragen 
onder veelzeggende titels als ‘niet met de Wapens der Barbaren’, ‘Hun 
straf – Onze nederlaag?’, ‘Wraak of recht’ en ‘De tragedie der zuivering’.319 
Met zijn eigen gevangenisstraf nog vers in het geheugen bezocht hij ou-
de vrienden en bekenden in de interneringskampen.320 Als zij een beroep 
op hem deden, konden zij erop rekenen dat Meertens bereid was een 
getuigenis à décharge af te leggen in de hoop hun straf te verminderen 
en hun reïntegratie in de naoorlogse samenleving te bevorderen.321 Met 
eenzelfde inzet richtte hij zich op het herstel en de normalisering van de 
contacten met Duitsland.
 In 1946 bezocht hij als vertegenwoordiger van De Vlam een conferen-
tie van de Europa-Union in het Zwitserse Hertenstein. Daar kwam een 
vijftigtal deelnemers uit verschillende landen bijeen om zich een week 
lang te bezinnen op de toekomst van Europa. De aanwezigen waren vol-
gens Meertens stuk voor stuk ‘bezield met de wil om het verscheurde 
en machteloze Europa op te heffen uit zijn lethargie en het omhoog te 
stuwen tot een staat van eensgezindheid, gerechtigheid en vrede’. Daar-
toe dienden de vooroorlogse nationale scheidslijnen vervangen worden 
door ‘een Europese volkerengemeenschap’ op federatieve grondslag. In 
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die lijn paste ook zijn eigen voordracht over ‘Die Überwindung des Na-
tionalismus’.322 Genodigden uit Duitsland, Oostenrijk en de Balkansta-
ten hadden van de geallieerden geen toestemming gekregen deel te ne-
men. Met des te meer overtuiging werd benadrukt dat het lot van Europa 
nauwverbonden was met dat van alle landen en in het bijzonder met het 
lot van Duitsland.
 ‘Het Europese probleem,’ stelde Meertens na afloop, ‘is op het mo-
ment in de eerste plaats het Duitse probleem.’323 Vooral de Duitse jeugd, 
‘die volkomen aan haar lot wordt overgelaten, naar wie niemand een hel-
pende hand uitsteekt’, ging hem ter harte.324 In 1947 en 1948 bezocht 
hij, samen met onder meer Jef Last, internationale jeugdconferenties in 
München. Het was voor Meertens een openbaring, zoals hij het achteraf 
noemde, om te zien hoe daar tussen de ruïnes van de oorlog jonge men-
sen waren – scholieren, studenten en arbeiders – die bezield waren van 
een ‘nieuwe geest’.325 De contacten met Duitsland zou hij blijven koeste-
ren, maar de nieuwe geest verdampte al spoedig in de scherpe tegenstel-
lingen die de verhoudingen tussen ‘Oost’ en ‘West’, of tussen ‘commu-
nisme’ en ‘kapitalisme’ in en buiten Europa zouden gaan kenmerken.

Zulke hooggespannen verwachtingen als Meertens kort na de bevrij-
ding van het internationale socialisme had, zo weinig fiducie had hij in 
de wetenschap. Dat wordt geïllustreerd door zijn kritisch commentaar 
op de plannen voor de oprichting van een Nederlandse Vredesacademie. 
Dit instituut zou met wetenschappelijke middelen en methoden lei-
ding willen geven aan ‘de opbouw van een nieuw herboren Nederland 
in een vreedzame wereld’.326 Meertens en zijn mederedacteuren van De 
Vlam vreesden dat de initiatiefnemers in hun jeugdig enthousiasme te 
veel verwachtten van de wetenschap:

‘Wij geloven niet dat langs wetenschappelijke weg een maatschappij 
kan ontstaan, waarin alle oorlog zal zijn uitgebannen. Wij geloven niet 
dat de democratie een politieke hogeschool nodig heeft, waar de poli-
ticus zijn wetenschappelijke opleiding ontvangt. Wij menen evenmin 
dat de grote staatslieden gevormd werden aan universiteiten; men 
zou misschien met meer recht kunnen beweren, dat zij soms ondanks 
de universiteit grote staatslieden zijn geworden. En vooral geloven we 
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niet, dat op een ander fundament dan van het socialisme, een maat-
schappij kan oprijzen, waarin de eeuwige vrede heerst [...].’327

Meertens’ vertrouwen in de bijdrage van de wetenschap aan een mense-
lijke samenleving was gedurende de bezettingstijd sterk ondermijnd. In 
zijn artikel over ‘De wetenschappelijke en populaire wetenschappelijke 
instellingen’ in het standaardwerk Onderdrukking en Verzet over Nederland 
in oorlogstijd uit 1950 moest hij tot zijn spijt constateren dat de Neder-
landse academici volstrekt onvoorbereid waren toen de nazi’s het land 
binnenvielen. De meeste wetenschappelijke instellingen, en dat gold 
ook voor zijn eigen bureau, hadden de gebeurtenissen tijdens de oorlog 
‘lijdelijk’ ondergaan. ‘De houding die men tegenover de invaller moest 
innemen is volkomen aan het particulier initiatief overgelaten; van een 
welbewuste sabotage over de gehele linie, stellig de meest doeltreffende 
vorm van verzet en bovendien de enig mogelijke voor de wetenschap, is 
geen sprake geweest.’328

 Zijn talrijke bijdragen aan De Vlam, evenals zijn dagboeken laten zien 
dat hij zijn politiek-geëngageerde streven naar een ‘nieuw’ Europa in de 
eerste anderhalf jaar na de bevrijding nergens in verband brengt met zijn 
inzet voor het dialectologisch of volkskundig onderzoek. Nu lag dat ook 
problematisch. Het nationaal-socialisme had dankbaar gebruikgemaakt 
van, al dan niet vermeende, overeenkomsten met de Duitse taal en cul-
tuur om hun expansiepolitiek in de Germaanse buurlanden te legitime-
ren. Nog problematischer voor Meertens was dat zijn – in wetenschappe-
lijke kring hooggeschatte – voorzitter Jan de Vries zich onverbloemd met 
de nationaal-socialistische cultuurpolitiek had vereenzelvigd. Sinds De 
Vries’ overhaaste vertrek naar Duitsland in september 1944 voelde Meer-
tens zich als volkskundige onthand, of beter onthoofd. Hoe moest het 
verder met de volkskunde in het naoorlogse Europa?
 Hoewel zijn geloof in de verenigende kracht van het volkskundig on-
derzoek een stevige deuk had opgelopen tijdens de achterliggende oor-
logsjaren, continueerde Meertens zijn werkzaamheden als hoofd van het 
Dialecten- en Volkskundebureau. Hij had ook weinig keus in de chaoti-
sche tijd na de bevrijding, toen bovendien Van Ginneken, de voorzitter 
van de Dialectencommissie en plaatsvervangend voorzitter van de Volks-
kundecommissie, in oktober 1945 onverwachts stierf.329 Meertens kon 
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het met zoveel inspanningen opgebouwde onderzoeksbureau onder de-
ze omstandigheden moeilijk in de steek te laten. Bovendien zorgde zijn 
veroordeling vanwege een ‘zedendelict’ ervoor dat zijn mogelijkheden 
elders aanzienlijk werden beperkt.330

 Meertens bleef dus op zijn post. Hij gaf leiding aan de werkzaamhe-
den op het Dialecten- en Volkskundebureau, dat in materiële zin onge-
schonden, zo niet versterkt uit de oorlog was gekomen. Het Trippenhuis 
stond stevig overeind, het verzamelde materiaal was volledig bewaard 
gebleven en aangevuld, de staf – die met financiële steun van het nati-
onaal-socialistische regime was uitgebreid – had de oorlogsjaren en de 
hongerwinter goed doorstaan. Daar had Jo Daan het nodige aan bijge-
dragen door tijdens de hongerwinter haar contacten in de Wieringer-
meer te gebruiken om extra voedsel voor de medewerkers van de Akade-
mie van Wetenschappen te vergaren.331 Alleen het correspondentennet-
werk voor de Dialecten- en de Volkskundeatlas was, vooral in de geëvacu-
eerde en verwoeste gebieden, sterk uitgedund en moest nodig aangevuld 
worden.332

 Daarnaast realiseerde Meertens zich dat de volkskunde in een kwaad 
daglicht was komen te staan. In februari 1947 waagde hij zich voor het 
eerst sinds de bevrijding aan een beschouwend artikel over ‘De beteke-
nis der volkskunde’.333 Na de simpele constatering dat het nationaal-so-
cialisme ‘misbruik’ had gemaakt van de volkskunde zonder duidelijk te 
maken hoe en waarom dat was gebeurd, verdedigde hij de volkskunde als 
een vorm van ‘sociale politiek’. Wanneer de volkskunde in staat zou zijn 
‘de uitingen van het gemeenschapsleven’ niet alleen te registreren, maar 
ook te beoordelen ‘op hun waarde en betekenis voor het volksleven’, zou 
zij een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de wederopbouw van de 
Nederlandse samenleving. In welk opzicht dit nu een breuk vormde met 
de volkskunde zoals die door de nationaal-socialistische autoriteiten was 
gesteund, bleef onduidelijk. Het vormde ook geen wezenlijke breuk, zo-
lang ‘het volksleven’ als iets vanzelfsprekends gold. In het vooroorlogse 
Nederland was de betekenis van de volkskunde voor de eenwording en 
versterking van het Nederlandse volk (in Nederland en Vlaanderen) be-
nadrukt, vervolgens konden de nationaal-socialisten de betekenis van 
de volkskunde verbreden naar de versterking van het ‘Germaanse’ volk, 
waartoe ook de (niet-joodse) Nederlanders gerekend werden en na de 
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oorlog ging het opnieuw om de versterking van het Nederlandse volks-
leven.
 De ‘volkse’ topos bleef onverminderd van kracht in de naoorlogse cul-
tuurpolitiek, zoals die in 1945 werd voorgestaan door de minister van 
Onderwijs, Kultuur en Wetenschappen, Gerardus van der Leeuw. Net als 
voor de oorlog, toen Van der Leeuw zich als hoogleraar aan de theologi-
sche faculteit in Groningen inzette voor het volkskundig onderzoek ter 
versterking van de Nederlandse cultuur, was hij als naoorlogse minister 
een groot voorstander van een actieve overheid bij het bevorderen van 
kunsten en wetenschappen. Volgens hem had de Nederlandse overheid 
zich in de jaren voorafgaand aan de Duitse inval onvoldoende gereali-
seerd dat de handhaving van een nationale onafhankelijkheid niet zo-
zeer een militaire als wel een culturele aangelegenheid was. Zodra hij in 
juni 1945 aantrad als minister propageerde hij een actieve cultuurpoli-
tiek, waarin de volkskunde een nationaal-opvoedende taak kreeg toebe-
deeld.334

 Dat verklaart mede waarom het door de nazi’s sterk verhoogde bud-
get voor het Dialecten- en Volkskundebureau na de oorlog onvermin-
derd gehandhaafd bleef, ondanks het ‘foute’ imago waarmee de volks-
kunde sinds de oorlog te kampen had.335 Van der Leeuw kende Meertens 
al van voor de oorlog. Beiden waren Nederlands-hervormde aanhangers 
van de naoorlogse ‘doorbraakgedachte’, die een terugkeer van de ver-
zuilde ‘hokjesgeest’ wilde voorkomen. De minister had er kennelijk alle 
vertrouwen in dat Meertens met zijn Dialecten- en Volkskundebureau 
een wezenlijke bijdrage kon leveren aan de wederopbouw van de Ne-
derlandse samenleving. Tegelijkertijd verhinderde Van der Leeuws cul-
tuurpolitiek en het volksopvoedende vertoog dat ermee gepaard ging, 
een kritische reflectie op het ‘volkse’ denken dat de volkskunde vanaf het 
eind van de negentiende eeuw – en zeker ook tijdens het nationaal-soci-
alisme – had bepaald.

Volksopvoeding

‘Volksopvoeding’ vormde ook het uitgangspunt van Meertens’ benade-
ring van de naoorlogse verhoudingen, in het bijzonder van de omgang 
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met Nederlandse collaborateurs en met de Duitse bevolking. Zo kon hij 
in zijn ‘apologie der volkskunde’ – zoals hij zijn eerder genoemd arti-
kel over de betekenis der volkskunde karakteriseerde – moeiteloos een 
alinea verwerken over de noodzakelijke ‘heropvoeding’ van het Duitse 
volk: ‘Een volk is [...] niet anders dan een mens: het draagt alle goede en 
alle slechte eigenschappen in zich, en het is alleen aan de omstandighe-
den te wijten of te danken welke meer, welke minder tot hun recht ko-
men.’ Volgens Meertens kon het nationaal-socialisme juist ‘op Duitse 
grond’ zo goed aanslaan door de slechte economische en sociale verhou-
dingen waaronder het Duitse volk had geleefd en door ‘de volksaard’. 
‘Een verstandige nationale politiek [...] had al het kwaad dat nu gebeurd 
is kunnen voorkomen.’336

 Als de volkskunde bij de ‘volksopvoeding’ in het naoorlogse Neder-
land een rol kon spelen, dan gold dat ook voor Duitsland en alle andere 
Europese landen. Deze benadering van het Duitse verleden en de Duit-
sers zorgde ervoor dat Meertens zich na de bevrijding inzette voor het 
herstel van de contacten met Duitsland, ook op het terrein van de volks-
kunde. Onder voorzitterschap van Van der Leeuw, die in april 1947 de-
ze functie op zich nam nadat hij zijn ministerspost weer had verruild 
voor zijn hoogleraarschap, hervatte Meertens met vernieuwde inzet zijn 
streven naar een grensoverschrijdende samenwerking bij het onderzoek 
naar een gedeelde volkscultuur in Europees verband. Toen de Commission 
Internationale des Arts et Traditions Populaires in oktober 1947 in Parijs bijeen-
kwam, was hij erbij. Oorspronkelijk was de ciap als een internationale 
commissie van de Volkenbond opgericht, maar inmiddels ressorteerde 
de organisatie onder auspiciën van de United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organisation, de Unesco. De ciap functioneerde als voortzet-
ting van de International Association for European Ethnology and Fol-
klore, die zich al in de jaren dertig onder leiding van De Vries had inge-
zet voor een Europese (in eerste instantie Germaanse) Volkskundeatlas. 
In 1953 werd een internationale Atlascommissie ingesteld om alsnog tot 
een onderlinge afstemming van de nationale Volkskundeatlassen te ko-
men.
 Voordat het zover was, moest men eerst voorzichtig aftasten hoe de 
verhoudingen lagen tussen de volkskundigen uit verschillende landen. 
Vooraf werd Meertens gepolst om de positie van De Vries in het bestuur 
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over te nemen. Uit respect voor zijn gewezen voorzitter zag hij daarvan 
af.337 Na afloop deed hij verslag van het internationale treffen in het tijd-
schrift Volkskunde. Opmerkelijk is dat de Duitse Otto Lehmann, sinds 
1934 voorzitter van het Verbond van Duitse Heimat-musea en als zoda-
nig een steunpilaar van de nationaal-socialistische cultuurpolitiek,338 tot 
erevoorzitter was benoemd. Een duidelijk bewijs, aldus Meertens, dat de 
ciap ‘geen vijandige houding aanneemt tegen de Duitsers en hun bond-
genoten in ’t algemeen, maar de persoonlijke houding van de leden als 
maatstaf aanlegt’. Aan het slot uitte hij zijn vreugde over het feit

‘dat men voor het eerst na een lange en verschrikkelijke oorlog weer 
samen kon komen om over gemeenschappelijke belangen te spreken 
in een sfeer van onderlinge vriendschap en vertrouwen, van mildheid 
ook jegens de overwonnen tegenstanders, van begrip voor de moeilij-
ke omstandigheden waaronder de folkloristen in de nationaal-socia-
listische landen hadden moeten arbeiden.’339

Voor Meertens diende het Duitse broedervolk weer zo snel mogelijk in 
een hersteld Europees verband te worden opgenomen. Met zijn conse-
quente nadruk op vergeving, heropvoeding en gezamenlijkheid verzette 
Meertens zich tegen het in Nederland nog lang en intens gekoesterde vij-
andbeeld van Duitsland en de Duitsers. Tegelijkertijd ging hij daarmee 
voorbij aan de virulente vormen van uitsluiting onder het nationaal-so-
cialisme die juist door de nadruk op de gemeenschappelijkheid van de 
‘Germaanse’ volken door de wetenschap waren ondersteund en gelegi-
timeerd. Dat deze afschrikwekkende kant van de ‘volkse’ medaille aan 
Meertens’ aandacht is ontsnapt, hing samen met de naoorlogse ‘volks-
opvoedende’ cultuurpolitiek en met een juridische reflex waarmee men 
de naoorlogse samenleving weer op orde probeerde te krijgen. Daarbij 
ging het erom zo snel mogelijk individuele nazi’s, zowel in Duitsland 
als in de bezette landen, vanwege hun persoonlijk aandeel in de gepleeg-
de misdaden te bestraffen. Ook in de wetenschap moesten geleerden die 
aantoonbaar hadden gecollaboreerd het veld ruimen. De gedeelde uit-
gangspunten in het onderzoek van zowel ‘goede’ als ‘foute’ wetenschap-
pers over bijvoorbeeld de fysieke en geestelijke kenmerken van een al dan 
niet ‘Germaans’ volk of ras bleven buiten de discussie.340
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 De verschrikkingen die met het nationaal-socialisme en het Groot-
Germaanse denken gepaard waren gegaan, werden kort na de Tweede 
Wereldoorlog bij voorkeur beschouwd als ‘excessen’ die men zo snel mo-
gelijk moest zien te vergeven (dan wel bestraffen) en vergeten. Men wil-
de vooruit en gezien het krediet dat Meertens had opgebouwd in krin-
gen van het verzet kón hij ook vooruit. Na een aanvankelijke aarzeling 
zag hij – mede gesteund door Van der Leeuw – voor zijn Dialecten- en 
Volkskundebureau een doel weggelegd bij de opbouw van een ‘nieuw’ 
en vreedzaam Europa. De werkzaamheden aan de Volkskundeatlas wer-
den na 1947 in een breder Europees verband met hernieuwde energie op-
gepakt, en Meertens deed er alles aan om de Nederlandse Volkskundeat-
las tot een gezamenlijke onderneming van Nederland en Vlaanderen te 
maken.
 Zijn langgekoesterde wens om het onderzoek van de dialectologie, de 
volkskunde en de naamkunde binnen één instituut te verenigen, werd 
in 1948 gerealiseerd onder de noemer van de ‘Centrale Commissie voor 
Onderzoek van het Nederlandse Volkseigen’, de voorloper van het Meer-
tens Instituut. De naam zegt het al: vooralsnog werd de zoektocht naar 
het ‘volkseigene’ voortgezet, zonder zich te bezinnen op de als vanzelf-
sprekend gehanteerde noties over natie, volk, cultuur en stam. Dat ge-
beurde pas aan het eind van de jaren zestig, nadat P. J. Meertens op vijf-
enzestigjarige leeftijd afscheid had genomen als directeur van ‘zijn’ bu-
reau.

Tot besluit

‘Eenheid in verscheidenheid’ was Meertens’ devies. Daarmee sloot hij 
aan bij de ‘eenheidsbeweging’, die in deze jaren mensen van zeer uiteen-
lopende politieke richtingen omvatte.341 Hij gaf daar zijn eigen invulling 
aan op het raakvlak van christendom en socialisme. Voor hem betekende 
eenheid in verscheidenheid niet de ontkenning, maar de onderkenning 
van het belang van verschillen. De verschillen zouden niet zozeer moe-
ten verdwijnen als wel deel uitmaken van noties van gelijkheid. Zijn be-
nadering was niet hiërarchisch en ging uit van respect voor de positie van 
de ander. Dat gold al helemaal voor situaties waarin individuen of groe-
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pen in Meertens’ ogen onderdrukt, geïsoleerd of gestigmatiseerd dreig-
den te raken. Begrippen als ‘volk’ en ‘natie’ werden door hem in een in-
sluitende betekenis gehanteerd. Zijn sympathie voor de Vlaamse strijd 
en de Groot-Nederlandse gedachte, evenals zijn interesse voor dialecten 
en volkscultuur valt daarop terug te voeren. De zowel unificerende als 
meervoudige titel van de door hem samengestelde bundel de Nederlandse 
Volkskarakters – met een kleine d –uit 1938 spreekt wat dat betreft boekde-
len.
 Gevoed door zijn onstilbare leeshonger, zijn protestantse achter-
grond, zijn taalkundige opleiding en literaire belangstelling geloofde 
de stotterende Meertens heilig in de macht van het woord: een goed en 
diepgaand gesprek zou de ‘ander’, de tegenstander, tot menselijke pro-
porties kunnen terugbrengen. Praten of schrijven met elkaar was een 
voorwaarde voor wederzijds begrip en humane omgangsvormen, waar 
het Meertens uiteindelijk om te doen was. Vanuit die overtuiging was 
hij ook eerder een volger dan een voorganger; eerder een man op de ach-
tergrond die bereid was te luisteren dan een man op de voorgrond die 
zijn stem graag liet horen. Of om het in zijn eigen woorden te zeggen: 
‘Ik geloof dat we nergens zo bang voor moeten zijn als voor “zekerhe-
den”.’ Tegelijkertijd was hij zich ervan bewust dat dit kon leiden tot ‘een 
onvruchtbaar relativisme’.342 Hij kon dan ook een onverholen bewonde-
ring aan de dag leggen voor mensen – variërend van Kees Boeke en Henri-
ette Roland Holst tot Jan de Vries en, sinds de oorlog, ook koningin Wil-
helmina – die zonder een zweem van twijfel hun positie leken te bepalen 
en zodoende een voortrekkersrol op zich konden nemen.
 Dit dualisme maakte Meertens uiterst kwetsbaar, zeker ten tijde van 
het nationaal-socialistische regime. Onder dergelijke omstandigheden 
was er weinig ruimte voor onzekerheden en ontkwam vrijwel niemand 
aan het maken van, soms pijnlijke, keuzes. Dat gold ook voor Meertens, 
die zich uiteindelijk zou distantiëren van de door hem zo bewonderde 
Jan de Vries en van de nationaal-socialistische steun voor ‘zijn’ bureau, 
toen hij oog in oog stond met de razzia’s die zich om de hoek van het 
Trippenhuis afspeelden.343 In woord kon hij ‘het Duitse volk’ nog wel 
beklagen, maar dat deed niets af aan zijn deernis met de slachtoffers van 
de nazi-politiek. Achteraf realiseerde hij zich maar al te goed hoe wei-
nig houvast de wetenschap en zijn insluitende opvattingen over een Ger-
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maans ‘volk’ en een gedeelde Germaanse cultuur hem bij deze keuze ge-
boden hadden.
 Dit zal er ongetwijfeld toe hebben bijgedragen dat zijn voorkeur voor 
een positie in de coulissen van het wetenschapsbedrijf na de oorlog werd 
versterkt. Nu had Meertens voor de oorlog al geen hoge dunk van zich-
zelf. In een samenleving waarin zijn homoseksualiteit en kinderloosheid 
niet tot de normaliteit gerekend werden, drong de vraag zich aan hem op 
of hij wel een volwaardig lid van een gemeenschap kon zijn. Zijn verlan-
gen naar saamhorigheid en een ‘bezield verband’ ging samen met exis-
tentiële twijfels over zijn eigen plaats in de samenleving en dus ook in 
de wetenschap. Hij was weliswaar gepromoveerd, maar toen hij de kans 
kreeg hoogleraar te worden zag hij daarvan af.344 Liever continueerde hij 
zijn werkzaamheden, samen met de hem inmiddels zo vertrouwde me-
dewerkster Jo Daan, in een niche van de Koninklijke Akademie van We-
tenschappen. Zijn interesse voor de geschiedenis en cultuur van ‘het ge-
wone volk’ bleef gehandhaafd, zoals ook blijkt uit zijn inzet voor het Bi
ografisch Woordenboek van de Arbeidersbeweging en het Socialisme. Het portret dat 
Harmsen daarin van hem heeft geschetst doet onvoldoende recht aan de 
ambivalenties in zijn leven en werk. Maar het is wel tekenend voor het 
schematische ‘goed-of-fout’ en ‘links-of-rechts’ waarmee historici het 
verleden toen nog benaderden.
 Ook het beeld van Meertens dat Voskuil schetst wordt hierdoor ge-
kleurd. Het Bureau is weliswaar een roman, maar van een bijzondere soort, 
waarvan de auteur meerdere malen liet weten dat zij ‘naar het leven’ is 
geschreven. De romancyclus functioneerde als een persoonlijke terug-
blik op een wetenschappelijke carrière en de mensen met wie de auteur 
heeft samengewerkt. Meertens, alias Beerta, was een van hen. Bij diens 
afscheid komt Voskuils alter ego Maarten Koning terug op de eerste in-
druk die Beerta op hem had gemaakt. Hem was inmiddels duidelijk ge-
worden dat zijn baas geen cynische netwerktijger was die de hele we-
reld en ook de wetenschap aan zijn laars lapte. Niets was minder waar. 
Beerta nam het leven juist zo ernstig, dat hij terugschrok voor de verant-
woordelijkheden die dat met zich meebracht. Hij bleef twijfelen, ook 
nadat anderen hun conclusies al getrokken hadden. Dat wordt treffend 
geïllustreerd met drie voorbeelden op het terrein van respectievelijk het 
geloof, de politiek en de wetenschap. Hoewel hij lidmaat was van de Ne-
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derlands Hervormde Kerk, ging Beerta’s hart uit naar de Zwijndrechtse 
Nieuwlichters. Het was een publiek geheim dat hij lid was van de Partij 
van de Arbeid, maar Beerta had zijn medewerker toevertrouwd dat hij 
psp stemde. En in de wetenschap ten slotte had hij zich sterk gemaakt 
voor een onderwerp, de volkscultuur, dat voordien verdacht was of op 
zijn minst niet serieus werd genomen. Konings conclusie luidt: ‘[U] bent 
een trouw kerkganger, maar als u eenmaal binnen bent kiest u een plaats, 
niet in het schip, maar links van het midden. U hoort erbij, maar u bent 
er ook tegen. Kortom: u bent ongrijpbaar.’345

 ‘Ongrijpbaar’ noemt Maarten Koning ‘zijn’ meneer Beerta. Dat zegt 
veel over Voskuils behoefte de mensen in zijn omgeving duidelijk te 
kunnen plaatsen in het politieke, het levensbeschouwelijke en het daar-
mee verweven wetenschappelijke krachtenveld. Net als Harmsen plaatst 
ook Voskuil zijn hoofdpersoon links van het midden en daarmee aan de 
‘goede’ kant. Maar Voskuils portret doet meer recht aan de ongrijpbare 
‘twijfelaar’ Meertens, die ternauwernood opgewassen was tegen de mo-
rele dilemma’s waarmee hij als volkskundige door het nationaal-socia-
listische regime in Nederland werd geconfronteerd.




