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De Nederlandse volkskunde
tijdens de Tweede Wereldoorlog

Jan de Vries wordt voorzitter van de Volkskundecommissie

Door de dood van Schrijnen verloor de Volkskundecommissie haar enige volks-
kundige. Hier wreekten zich zowel de niet-academische status van het vak als de
polariserende strijd rond de Nederlandse volkskunde-atlas. De enige Nederlandse
volkskundige van formaat, De Vries, had geheel buiten de Volkskundecommissie
om een belangrijke positie opgebouwd door zijn volkskundige publicaties, zijn
voorzitterschap van de International Association for European Ethnology and
Folklore, en zijn redacteurschap van het internationale tijdschrift Folk en het
Vlaams-Nederlandse tijdschrift Volkskunde.

Toen de Volkskundecommissie op 14 februari 1938, ruim twee weken na de
dood van Schrijnen bijeenkwam, werd besloten dat Van Ginneken tijdelijk het
voorzitterschap zou waarnemen. Er werd ook gesproken over een mogelijk voor-
zitterschap van Schrijnens aartsvijand, De Vries. Enkele dagen voor de vergade-
ring schreef Meertens aan De Vooys dat De Vries de aangewezen persoon voor het
voorzitterschap zou zijn indien hij lid van de Akademie was. Hij vond het echter
nog te vroeg hiervoor, omdat dit tegenover Schrijnen van een tekort aan piëteit zou
getuigen.1 Dit was ook het standpunt van de Volkskundecommissie. Zo memo-
reerde Van Ginneken nog wel de andere werkmethode die De Vries voorstond en
diens Duitse sympathieën, maar hij sprak zich niet uit tegen een voorzitterschap
van De Vries, hij vond het hiervoor slechts te vroeg.2

1 Archief Meertens Instituut: Brief Meertens aan De Vooys 10-2-1938.
2 ‘De heer Van Ginneken acht het ongewenscht, daartoe reeds thans Prof. Jan de Vries te
benoemen. Er is gebleken dat deze een andere werkmethode wil volgen dan tot nu toe door
het bureau der commissie gevolgd werd. Ook moeten zijn Duitsche sympathieën tot voor-
zichtigheid manen. Het karakter der commissie dient vóór alles Nederlandsch te blijven. De
secretaris geeft desgevraagd als zijn meening te kennen, dat een voorzitterschap van den
heer De Vries momenteel ongewenscht is’ (Archief Meertens Instituut: Notulen Volks-
kundecommissie 14-2-1938).



160 Hoofdstuk 4

Meertens kreeg van de Volkskundecommissie alvast de verzekering dat hij
steeds zou kunnen rekenen op de steun van de leden, ‘indien Prof. de Vries hem te
eeniger tijd verwijten zou kunnen maken inzake het door hem gevoerde beleid.
Hij heeft slechts de opdrachten der commissie uitgevoerd’. Daar kwam bij dat in
de Volkskundecommissie leden zaten die het helemaal niet met Schrijnens beleid
eens waren geweest, met name Van Blom en Kalf. Van Blom stelde in dezelfde
vergadering dat wanneer De Vries tot lid van de Akademie benoemd zou worden,
hij ook lid van de Volkskundecommissie moest worden en dat dit ook gold voor
Van der Leeuw die al akademielid was. Besloten werd om op de volgende verga-
dering de benoeming van nieuwe leden aan de orde te stellen. Als mogelijke kan-
didaten werden verder genoemd Van de Graft, Van Erven Dorens en Waterink.

In de loop van 1938 werd De Vries tot lid van de Akademie benoemd. Eind
1938 overlegde Meertens al met hem over de uit te sturen vragenlijst en in de
vergadering van 9 januari 1939 werden De Vries, Van Erven Dorens, Van de Graft
en Waterink tot leden van de Volkskundecommissie benoemd.3 Op 13 maart 1939
droeg Van Ginneken aan De Vries het voorzitterschap over. In feite was hiermee
de IAC in de Volkskundecommissie opgegaan, formeel zou ze in januari 1940
worden opgeheven.4 De Volkskundecommissie zou zich in de komende jaren
vooral gaan bezighouden met het creëren van een solide financiële basis en orga-
nisatorische structuur voor het volkskundig onderzoek in Nederland, zoals De
Vries dat in eerdere publicaties had bepleit. De Duitse bezetting van het land zou
onverwachte mogelijkheden bieden voor de uitvoering van zijn plannen.

Op initiatief van De Vries nam de Volkskundecommissie in 1939 een reeks van
praktische besluiten. Direct na zijn verkiezing tot voorzitter deelde De Vries aan
de commissieleden mee dat hij zich van het orgaan van de Volkskundecommissie
Eigen Volk ‘volstrekt afzijdig’ zou houden. De Vries was immers al redacteur van
het tijdschrift Volkskunde en vond Eigen Volk te amateuristisch. Eigen Volk werd
vervolgens als orgaan van de Volkskundecommissie vanaf 1940 vervangen door
het tijdschrift Volkskunde. Meertens en De Vries werden de redacteuren voor
Nederland.

Op 19 juni werd besloten de Akademie te verzoeken om de Volkskunde-
commissie als zelfstandig te beschouwen, dus niet langer als subcommissie van de
Dialectencommissie. De Volkskundecommissie stelde verder een subcommissie
in, bestaande uit ruim dertig personen, die het Volkskundebureau in de uitvoering
van het werk ‘van raad en voorlichting moest dienen’. Vrijwel alle Nederlandse
volkskundigen werd gevraagd in deze subcommissie zitting te nemen, ook Van der

3 Van der Leeuw werd pas in 1947 tot lid van de Volkskundecommissie benoemd.
4 Waterink deelde dit op de vergadering van de Volkskundecommissie van 15-1-1940
mee (Archief Meertens Instituut: Notulen Volkskundecommissie 15-1-1940).
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Ven en zijn vrouw. Deze subcommissie zou echter in de praktijk niet functione-
ren, onder andere vanwege de oorlog.

In haar vergadering van 9 oktober 1939 besloot de Volkskundecommissie een
vragenlijst uit te zenden met de vragen van de International Association for
European Ethnology and Folklore, voorzover die niet al op de vroegere vragen-
lijsten waren gesteld. De vijfde vragenlijst is grotendeels hierop gebaseerd.

Een nog onafgehandelde kwestie uit het verleden betrof de positie van Van der
Ven. De Volkskundecommissie ging er op 15 januari 1940 mee akkoord dat Van
der Ven belast werd met werkzaamheden buiten het Volkskundebureau. Zijn taak
zou voornamelijk moeten bestaan uit het verrichten van opsporingen, het zoeken
van medewerkers en het leggen van contact met mensen en instellingen voor het
verzamelen van gegevens. Diverse commissieleden uitten hun bezorgdheid over
de inschakeling van Van der Ven. Van de Graft drong aan op ‘waarborgen, die de
commissie voor onaangename verrassingen zullen behoeden’, Van Ginneken wenste
dat Meertens de eerstverantwoordelijke zou blijven en Van Erven Dorens wilde
een taakomschrijving voor Van der Ven. Van der Ven had zelf voorgesteld zijn
functie te voorzien van de titel ‘Algemeen Leider’, maar dat werd uiteraard ver-
worpen. Waterink stelde nog de naam ‘actuarius’ voor, waarschijnlijk met het oog
op Van der Vens veldwerk. De Vries zou er over nadenken. Niemand in de com-
missie bleek echt enthousiast over het aantrekken van Van der Ven, ook De Vries
niet, die zich bewust was van de mogelijke problemen in de samenwerking met
Van der Ven. De Vries en Waterink zullen zich vanwege de voorgeschiedenis
tegenover Van der Ven moreel verplicht hebben gevoeld hem aan de Volkskunde-
commissie te verbinden.

Van der Ven stelde eind 1939, buiten medeweten van De Vries, nog pogingen
in het werk om de Volkskundecommissie uit te breiden met de vertegenwoordi-
gers van de hogescholen en universiteiten en van het Nederlandsch Nationaal
Bureau voor Anthropologie. Hij hoopte hiermee een groter financieel draagvlak te
krijgen en wellicht ook zijn eigen positie tegenover Meertens te versterken. Aan
De Vries schreef hij dat Waterink en Meertens ook voor dit plan zouden voelen5,
maar De Vries sprak daar vervolgens zijn veto over uit. Hij wilde een ‘werk-
commissie en niet een façadecommissie met vertegenwoordigers van alle moge-
lijke instanties’.6 Overigens bleek later dat Meertens en Waterink alleen akkoord
waren gegaan omdat zij van Van der Ven de indruk hadden gekregen dat De Vries
zich in dit voorstel kon vinden.7 Waterink zei slechts kennis genomen te hebben
van die mededeling, ‘en, eerlijk gezegd, ik heb altijd de neiging om een gesprek met

5 Archief Meertens Instituut: Brief Van der Ven aan Meertens 18-12-1939.
6 Archief Meertens Instituut: Brief De Vries aan Van der Ven 19-12-1939.
7 Archief Meertens Instituut: Brief Meertens aan De Vries 17-12-1939; Brief Waterink
aan De Vries 21-12-1939.
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V.d. Ven niet te lang te rekken’. De werkzaamheden voor Van der Ven werden in
een instructie vastgelegd, die hem aan handen en voeten bond. Zijn officiële taak
van commissaris voor de buitendienst hield in ‘het verrichten van opsporingen, het
zoeken van medewerkers en het contact leggen met personen en instellingen’. Hij
mocht zich voortaan commissaris van de Volkskunde-commissie der Koninklijke
Nederlandsche Akademie van Wetenschappen noemen, dus zonder de toevoeging
‘voor de buitendienst’. Van der Ven was zeer ingenomen met deze onbetaalde
functie met bijbehorende titulatuur. Hij misbruikte de functie onmiddellijk om
naar buiten toe de indruk te wekken dat hij de basis had gelegd voor de Neder-
landse volkskunde-atlas en er door zijn ‘commissariaat’ een belangrijke positie
innam.8 Schrijnen had het goed gezien.

Van Nederlandse naar Nederlands-Vlaamse volkskunde-atlas

In zijn condoleancebrief aan de familie van Schrijnen schreef Meertens namens de
Volkskundecommissie dat het een ‘weemoedige gedachte [is] dat hij ons ontno-
men wordt juist nu wij aan de vooravond staan van de verschijning van den volks-
kunde-atlas. Dat zijn naam daaraan niettemin verbonden blijft, strekt ons in dit
ook voor ons groote verlies tot troost’.9 Maar direct na Schrijnens dood besloot de
Volkskundecommissie de publicatie van de tien door Meertens, op instigatie van
en in overleg met Schrijnen, getekende kaarten enige tijd uit te stellen ‘om den
toekomstigen nieuwen voorzitter [De Vries] in de gelegenheid te stellen, bij de
totstandkoming daarvan een werkzaam aandeel te nemen’.10 De kaarten zouden in
de vorm waarin ze in 1938 klaarlagen, echter nooit gepubliceerd worden. De
oorzaak daarvan is waarschijnlijk dat ze niet aan de eisen van De Vries voldeden.
Een eerste bezwaar zal geweest zijn dat de thematiek van de kaarten niet aansloot
bij die van de Duitse volkskunde-atlas en de thema’s van de International Association
for European Ethnology and Folklore. Verder waren de kaarten hoogstwaar-
schijnlijk getekend volgens de Frans-Zwitserse methode, die meer voor de weer-
gave van taalkundige verschijnselen geschikt was en waarbij de inhoud van de
antwoorden op de kaart werd aangegeven. Een derde, niet minder ernstig, bezwaar
zal geweest zijn dat de kaarten alleen de verspreiding in Nederland weergaven en

8 In De Heemliefde van het Nederlandsche Volk (19432) noemde hij in verband met het
ontstaan van de Nederlandse volkskunde-atlas uitsluitend zijn eigen activiteiten en ver-
zweeg die van de Volkskundecommissie. Over de Volkskundecommissie deelde Van der
Ven mee, dat deze onder voorzitterschap stond van Prof.Dr. Jan de Vries, ‘terwijl het
secretariaat wordt waargenomen door Dr. P.J. Meertens en sedert 1 Maart 1940 het com-
missariaat in handen was gelegd van schrijver dezes’ (236).
9 Archief Meertens Instituut: Brief Meertens aan de familie van Schrijnen 28-1-1938.
10 Verslag van de Volkskundecommissie der KNAW over 1938, 2.
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Vlaanderen buiten beschouwing lieten. Dat kon ook niet anders want in Vlaande-
ren waren geen gegevens verzameld. In de correspondentie tussen Schrijnen en
Meertens is nooit gerept over de mogelijkheid of wenselijkheid van gemeenschap-
pelijke Nederlands-Vlaamse kaarten. Schrijnen had zich ondanks zijn Groot-
Nederlandse gevoelens steeds tevreden getoond met een nationale Nederlandse
volkskunde-atlas.

Voor De Vries was dit echter beslist niet genoeg. De Groot-Nederlandse ge-
dachte had voor hem ook een uitgesproken politieke dimensie, die een extra stimu-
lans vormde voor een gezamenlijke volkskunde-atlas. Daarin verschilde hij van
Schrijnen. In Meertens vond De Vries een overtuigd medestander. Meertens had in
1937 over deze kwestie een korte, maar pittige confrontatie met Schrijnen gehad,
toen hij bezig was met de redactie van zijn boek over de Nederlandse volkskarak-
ters. Hierin kwamen ook de Vlaamse volkskarakters ter sprake.

Op zeker moment rees de vraag hoe het Belgische deel van Limburg benoemd
moest worden. Meertens schreef aan Roukens dat hij liever het woord Belgisch
wilde vermijden en Oost- en West-Limburg wilde gebruiken. Roukens raadde
hem dat af, onder andere omdat de Nederlandse Limburgers dat niet op prijs
zouden stellen. Schrijnen, door Roukens geïnformeerd, schreef aan Meertens dat
deze nieuwe terminologie ongewenst was: ‘Wij kunnen tegenover een bepaalde
fraktie in het Nederlandsch Verbond en tegenover de Vlaamsche Fronters niet
scherp genoeg doen uitkomen: dat wij een kultureel geheel vormen, maar dat wij
ons geheel buiten alle politiek houden. Met menschen als Van Vessem bv. wil ik
niets te doen hebben. West-Limburg voor Nederlandsch Limburg moet op een
misverstand uitloopen. Trouwens een geheele eeuw afscheiding, heeft tusschen die
beide Limburgs oneindig veel gedifferencieerd. En wij spreken toch ook niet van
Noord- en Zuid-Brabant, althans niet van Zuid-Brabant. Noord Brabant is niet
ongewoon, maar Oost Limburg heb ik nog nimmer gehoord’.11

Meertens antwoordde dat hij het onacceptabel vond om in een Groot-Neder-
lands boek over Belgisch Limburg te spreken, omdat dit hierdoor buiten de Neder-
landse volksgemeenschap geplaatst zou worden. In België werd de Nederlandse
taal nog steeds op de ‘afschuwelijkste wijze’ verdrukt. ‘Bij mijn laatste bezoek aan
Brussel heb ik een uitvoerig gesprek gehad met den ‘Belgischen’ secretaris, een
zekeren meneer d’Haureville, die in dat gesprek een grenzenloozen minachting
aan den dag legde voor alles wat Germaansch is’. Hij noemde een aantal mensen,
die de aanduiding Oost- en West-Limburg al gebruikten en vond dat hij als lid van
de Dietsche Bond in deze voor hem principiële kwestie geen Belgische gevoelighe-
den hoefde te ontzien.12 Later werd in het boek een tussenoplossing gevonden.13

11 Archief Meertens Instituut: Brief Schrijnen aan Meertens 19-10-1937.
12 Archief Meertens Instituut: Brief Meertens aan Schrijnen 20-10-1937.
13 Meertens en De Vries (red.), De Nederlandsche Volkskarakters (1938). In het Neder-
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Het zal De Vries weinig moeite hebben gekost om Meertens te winnen voor het
idee van een gemeenschappelijke Nederlands-Vlaamse volkskunde-atlas. In 1939
werd contact opgenomen met Maurits de Meyer van de Koninklijke Belgische
Commissie voor Volkskunde om de mogelijkheid van een gemeenschappelijke
publicatie te onderzoeken. De Meyer ging naar Amsterdam om het vragenlijst-
materiaal en de kaarten te bekijken. Meertens schreef in 1940 dat de Vlaams-
Nederlandse samenwerking noodzakelijk was voor de totstandkoming van de
Nederlandse volkskunde-atlas. ‘De staatkundige grenzen hebben nimmer een schei-
ding te weeg kunnen brengen in het volksleven van Noord- en Zuid-Nederland,
zoo min als in zijn taal. Een volkskunde-atlas die halt zou houden bij de grenzen,
die Nederland en België scheiden, zou wetenschappelijk gezien een onding zijn’.14

Er zat echter weinig schot in de samenwerking.
De Duitse bezetting scheen echter plotseling uitzicht te bieden op een nauwer

samengaan of zelfs staatkundige vereniging van Vlaanderen en Nederland. Al-
thans dat hoopte De Vries, en hij niet alleen. Van der Ven pleitte in de herfst van
1940 voor meer ‘volksche’ Europese samenwerking op volkskundig gebied, waar-
door de ‘verbroedering tusschen vele volkeren’ kon worden bevorderd en het
‘groot-Nederlandsche stambewustzijn’ kon worden versterkt.15 De verwachting
dat er een Nederlands-Vlaamse staat gesticht zou worden, leefde ook bij de NSB.
De Vries zou als voorzitter van het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) waartoe
hij in juli 1940 werd gekozen, kortstondig in deze kwestie een belangrijke rol gaan
spelen.

Het ANV was in 1895 opgericht en had steeds zorgvuldig vermeden in politiek
vaarwater terecht te komen.16 Maar De Vries bracht de politieke kwestie spoedig
in discussie. In de juni/juli-aflevering van het orgaan van het ANV, Neerlandia,
stelde hij dat in het herboren Europa slechts plaats zou zijn voor een herboren
Nederland. Juist in deze tijd moest het saamhorigheidsgevoel tussen de drie delen
van de Nederlandse stam in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika levend gehou-
den worden. De Vries voegde daaraan toe dat hij geen politieke oogmerken had en
geen bedekte propaganda maakte voor een ‘hereenigd Nederland’. ‘Wat ware im-
mers weerzinwekkender dan het streven van de bevolking van een bezet land om

landse en Vlaamse deel komt een hoofdstuk ‘De Limburgers’ voor met tussen haakjes ‘De
bewoners van Nederlands Limburg, respectievelijk Belgisch Limburg’. Zie over dit boek:
Ensel, ‘De verbeelde gemeenschap. De volkskundige portretfotografie van Willem van
Malsen’ (2000).
14 Meertens, ‘De Nederlandsche Volkskunde-commissie’ (1940-41).
15 Van der Ven, ‘Geen volksopbouw zonder volkskunde’ (1940) 256. Wat de volkskunde-
atlas betreft vond Van der Ven dat met Duitsland en België moest worden samengewerkt
(253-254).
16 Van Hees en De Schepper (red.), Tussen cultuur en politiek. Het Algemeen-Nederlands
Verbond 1895-1995 (1995) 121-126.
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als lotsbeschikker van den eveneens onvrijen broeder op te treden’. De Vries hield
zich dus aan de koers die het ANV steeds had gevolgd, maar de door hem gehan-
teerde terminologie liet er geen twijfel over bestaan waar hij heen wilde. Een eeuw
staatkundige scheiding had volgens hem de ‘banden des bloeds’ niet kunnen ver-
breken en hij besloot zijn artikel met de verzekering vast te zullen houden aan de
‘boven alle politieke scheiding uitstijgende eenheid van den Nederlandschen stam;
wij gelooven in zijn onverwoestbare levenskracht; wij werken voor onze gemeen-
schappelijke toekomst’.17 Naar aanleiding van dit artikel schreef Meertens aan De
Vries dat, wanneer het ANV deze ‘nieuwe koers’ zou accepteren, er geen reden zou
zijn om aan de toekomst te wanhopen.18 In zijn artikelen in de volgende afleverin-
gen zien we De Vries stap voor stap afstevenen op een openlijk pleidooi voor de
politieke hereniging van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. In de augustus-
aflevering van Neerlandia schreef hij dat het weinig zinvol was steeds maar weer
het verleden op te rakelen als men aan het heden geen inhoud wist te geven. De
leden van het ANV moesten de moed hebben hun doelstellingen tot in ‘de laatste
consequenties’ te doordenken. Hij vond dat Nederlanders met hun voorzichtigheid,
die vaak tot vaderlandse deugd werd verheven, ‘voortreffelijke ambtenaren’ kon-
den zijn, maar niet strijders voor een ideaal. ‘Daartoe is de gloed van den hartstocht
noodig’.19 In het in dezelfde aflevering gepubliceerde verslag van de hoofdbestuurs-
vergadering van 11 juli was De Vries weer een stuk duidelijker. Hij merkte direct
na zijn verkiezing tot algemeen voorzitter op dat er de laatste tijd veel gesproken
was over de stambelangen. ‘De beteekenis van dit woord zal in de komende tijden
een andere kleur krijgen. De beperking tot het kultureele is slechts schijn: stam-
belangen grijpen tot in de levenswortels van ons volk. Wij moeten ons niet alleen
beperken tot het kultureele, maar ook in andere opzichten leiding geven’.20

In zijn artikel ‘Groot-Nederlanders en Klein-Nederlanders’ in het september-
nummer van Neerlandia betoogde De Vries dat culturele propaganda onderdeel is
van politieke actie.21 ‘Wie kultuurpropaganda voert, zonder haar politieke
beteekenis te beseffen, is als een kind dat met lucifers speelt. Sterker nog: wie haar
voert, zonder in den grond haar politieke consequenties te aanvaarden, handelt
onverantwoordelijk en lichtzinnig’. Volgens De Vries kwam het moment van
vereniging in een Dietse staat snel naderbij: ‘Wat een toekomstdroom van jaren
leek, wordt nu in dagen verwezenlijkt. Is Holland bereid?’ Hij verwachtte dat in
Europa de nationale problemen op een afdoende wijze geregeld zouden worden,

17 De Vries, ‘Het uur der beslissing’ (1940). Ook in zijn artikelen ‘Groot-Nederlanders en
Klein-Nederlanders’ (1940) en ‘Holland en de dietsche gedachte’ (1942) hanteert hij de
bloedmetafoor.
18 Archief Meertens Instituut: Brief Meertens aan De Vries 19-7-1940.
19 De Vries, ‘Wat wij willen’ (1940).
20 ‘Hoofdbestuursvergadering’ (1940).
21 De Vries, ‘Groot-Nederlanders en Klein-Nederlanders’ (1940).
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doordat de staten minder volgens dynastieke en politieke belangen, en meer vol-
gens homogene volksgroepen geformeerd zouden worden. Die homogeniteit be-
rustte op de ‘gemeenschap des bloeds, die zich het duidelijkst openbaart in de
gemeenschap van taal’.

De Vries spoorde zijn leden aan over de kwestie van Groot-Nederland na te
denken en te discussiëren. Dat gebeurde dan ook en daarbij liepen de gemoederen
hoog op. De oppositie tegen het beleid van De Vries werd dermate sterk, dat deze
in juli 1942 als voorzitter aftrad. Daar kwam bij dat De Vries zich op de Duitse
politieke wensen verkeken had. De Duitsers wensten geen Dietse staat. Het ANV en
andere Dietse organisaties werden in februari 1941 zelfs verboden. Het lukte De
Vries dankzij zijn goede contacten met de secretaris-generaal van het Departement
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming (OW&K), J. van Dam, en met
Generalkommissar F. Schmidt nog wel om het ANV als vereniging te laten functio-
neren, maar men moest enige terughoudendheid betrachten in de kwestie van de
vereniging met Vlaanderen.22 De Vries zou overigens ook hierna in Neerlandia
zijn mening blijven verkondigen dat de totstandkoming van een Dietse staat een
noodzakelijkheid was.

In zijn brochure De Wetenschap der volkskunde (1941) trok De Vries met
ijzeren logica de wetenschappelijke consequenties uit zijn Groot-Nederlandse
ideeën. De volkscultuur hield verband met de aard van het volk en hield niet op bij
de staatsgrenzen. Dus zou het dwaas zijn om de volkskunde-atlas tot de Noorde-
lijke Nederlanden te beperken. Net zoals de taalatlas diende de volkskunde-atlas
het hele gebied van ‘Duinkerken tot Delfzijl’ te bestrijken. Er moest dan ook
samengewerkt worden met de Nationale Commissie voor Folklore in Brussel. En
als die andere prioriteiten zou stellen, bijvoorbeeld met het oog op het Waalse
gebied, dan moest vanuit Noord-Nederland het materiaal in Belgisch en Frans
Vlaanderen verzameld worden. Omdat de volkscultuur over het algemeen geen
scherpe grenzen kent, diende ze in Europees verband beoefend worden. Dat gold
ook voor de volkskunde-atlas.23 De plannen van De Vries konden echter gedu-
rende de oorlog niet worden uitgevoerd, omdat er geen normaal contact met
Vlaanderen toegestaan was.

Het Rijksinstituut voor Nederlandse Taal en Volkscultuur

In 1929 had De Vries in zijn artikel in De Gids zijn eerste pleidooi gehouden voor
een krachtige subsidiëring van het volkskundig onderzoek in Nederland en voor

22 Zie hierover: Van Hees en De Schepper (red.), Tussen cultuur en politiek. Het Alge-
meen-Nederlands Verbond 1895-1995 (1995) 124-125.
23 De Vries, De wetenschap der volkskunde (1941) 54-56.
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de instelling van een centraal instituut op dit terrein.24 In 1935 pakte hij het thema
in het tijdschrift Volkskunde weer op.25 In het verslag van het internationale volks-
kundecongres in het Zweedse Lund dat hij had meehelpen organiseren, maakte hij
melding van een door het congres aangenomen resolutie dat er in alle landen
centrale volkskundige archieven dienden te komen om het internationale onder-
zoek mogelijk te maken. Artikel 6 van de resolutie beklemtoonde de noodzaak van
internationale hulp aan landen waar het verzamelen van volkskundig materiaal
niet plaatsvond. Hij merkte hierbij het volgende op: ‘Als Noord-Nederlandsch
folklorist kreeg ik een steek in het hart bij het lezen van de hier geformuleerde
wenschen, want bij het volslagen gebrek aan belangstelling dat de Regeering voor
de Nederlandsche volkskunde pleegt te toonen, zijn er hier toestanden ingetreden,
gelijk aan die, waarop art. 6 der resolutie doelt. En ik zag reeds in mijn verbeelding,
dat de internationale organisatie niet alleen haar verzamelaars naar Albanië, Georgië
of Afghanistan, maar ook naar Nederland zou sturen, om daar een dergelijk werk
van inzameling te doen plaats hebben’. De Vries ervaarde dit als een nationale
schande. In 1937 gaf hij zowel in Volkskunde als in zijn Volk van Nederland voor
het eerst precies aan hoe zo’n centraal volkskundig instituut eruit zou moeten zien.
Het zou moeten bestaan uit vijf bureaus voor respectievelijk antropologie (be-
doeld was de fysische antropologie of wel de rassenkunde), archeologie, plaats-
naamkunde, dialectologie en folklore.26 De Vries erkende dat de kans op realise-
ring van zijn plan op dat moment niet erg groot was. Behalve het bekende gebrek
aan interesse bij overheid en publiek noemde hij de geringe bereidheid van de
Nederlandse geleerden om naast hun eigen werk ook een gemeenschappelijke taak
uit te voeren.

Uit de agenda van De Vries blijkt dat hij op 8 mei 1938 met Visser van het
Ministerie van Onderwijs heeft gesproken over de ‘folklore-vereeniging’ en de
‘instelling van mijn 5 commissies’. Al eerder, op 3 september 1937, had hij met
Visser over ‘folklore’ gesproken. In 1939 bracht hij op 20 mei een bezoek aan de
‘Minister’ en op 16 november een bezoek aan het ministerie om te spreken over
verhoging van de jaarlijkse subsidie van 200 gulden, over meer werkkrachten en
een abonnement op 50 exemplaren van het tijdschrijft Volkskunde voor de Volks-
kundecommissie. Het bezoek had resultaat: De Vries mocht een schriftelijk ver-
zoek indienen, dat grotendeels werd ingewilligd. Zo werd de subsidie voor 1940
tot 800 gulden verhoogd. Dit was aan De Vries te danken, maar waarschijnlijk ook

24 De paragrafen over het Rijksinstituut zijn grotendeels gebaseerd op Dekker, ‘Het Rijks-
instituut voor Nederlandsche Taal en Volkscultuur. Een mislukt initiatief tijdens de Tweede
Wereldoorlog’ (1994).
25 De Vries, ‘Een centraal archief voor volkskunde’ (1934-35).
26 De Vries, ‘Nieuwe wegen in de studie der volkskunde’ (1937); Idem, Volk van Neder-
land (1937) 412-414.
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aan J.K. van der Haagen (1902-1966), die in 1939 Visser als chef van de Afdeling
Kunsten en Wetenschappen had opgevolgd en met wie De Vries snel een goede
relatie opbouwde.27 Van der Haagen was de zoon van een kunsthandelaar, had
rechten met kunstgeschiedenis als bijvak gestudeerd en was in 1925 op de Afdeling
Kunsten en Wetenschappen van het Ministerie van OK&W komen te werken. Hij
heeft zich zijn hele leven ingezet voor het behoud van kunst. In 1949 werd hij
hoofd van de Afdeling Musea van de Unesco. Van der Haagen was verantwoorde-
lijk voor het cultuurbeleid, waaronder monumentenzorg, cultureel erfgoed en ook
volkscultuur ressorteerden. Hij was de schoonzoon van Jan Kalf, lid van de Volks-
kundecommissie en van de Commissie van Bijstand van het Nederlands Open-
luchtmuseum.

Door de Duitse bezetting in mei 1940 groeide binnen de Nederlandse overheid
de bereidheid om een krachtiger beleid te voeren inzake de studie en het behoud
van de eigen taal en cultuur. Nationalistische motieven speelden hierbij zeker een
rol, maar die gingen niet altijd gepaard met verzet tegen de Duitse overheersing. Ze
bleken soms heel goed te kunnen samengaan met de principiële bereidheid om de
Duitse en nationaal-socialistische hegemonie in Europa te accepteren. Juist de
acceptatie van de Duitse hegemonie in Europa vereiste als tegenwicht de grotere
aandacht voor de nationale cultuur. Veel Nederlanders waren in de zomer van
1940 diep onder de indruk van de Duitse overwinningen en dachten dat die niet
meer ongedaan gemaakt konden worden.

Zo ging Colijn er in zijn op 25 juni 1940 gepubliceerde brochure Op de grens
van twee werelden  als een vaststaand feit vanuit dat ‘tenzij er werkelijke wonderen
gebeuren, het vasteland van Europa in de toekomst geleid zal worden door
Duitschland’.28 De Nederlandse democratie had zichzelf ‘in den vorm, waarin zij
zich in de latere jaren geopenbaard’ had, overleefd. ‘Er moest wat gebeuren’, zo
begon zijn brochure en dat was samenwerking met de Duitsers. Dat was ook het
uitgangspunt van het driemanschap van de Nederlandsche Unie, dat zich in de
zomer van 1940 als nieuwe politieke partij manifesteerde. Doordat de oude poli-
tieke structuur was weggevaagd, leek er plotseling van alles mogelijk.

De Vries schreef in de zomer van 1940 de politieke brochure Naar een betere
toekomst, waarin hij zijn politieke en maatschappelijke opvattingen en wensen
uiteenzette.29 Ook De Vries was ervan overtuigd dat met de Duitse bezetting voor
Nederland en Europa definitief een nieuwe periode was aangebroken. De grond-

27 Ter Kuile, ‘In memoriam Mr. Jan Karel van der Haagen’ (1966). Zie over zijn beleid
tijdens de oorlog: M. Eickhoff, ‘Monumentenzorg en museumreorganisaties tijdens de
bezettingsjaren: cultuurbeleid als uiting van een visie op de geschiedenis van Nederland’
(1998).
28 Colijn, Op de grens van twee werelden (1940) 50.
29 De Vries, Naar een betere toekomst (1940).
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fout van de oude wereld die op 10 mei ten onder was gegaan, was volgens hem het
individualisme dat de enkeling boven de gemeenschap stelde. In de nieuwe tijd zou
echter de gemeenschap boven het individu gaan.30 Dat betekende dat de nadruk
zou komen te liggen op de belangen van het volk (nationaal) en op de sociale
rechtvaardigheid (socialistisch). De Vries toonde zich ervan bewust dat de term
nationaal-socialistisch door de concrete Duitse werkelijkheid voor veel Nederlan-
ders niet meer aanvaardbaar was. Toch wenste hij hier verschil te maken tussen
idee en werkelijkheid: ‘Evenmin als men het christendom veroordelen mag wegens
kettervervolging en inquisitie, mag men een politieke beweging om haar excessen
veroordelen’.31 Nederland zou volgens De Vries binnen het door Duitsland ge-
leide Europa zijn eigen nationale belangen krachtig moeten bevorderen en de
stichting van een Dietse staat moeten nastreven. Hij noemde aansluitend een aantal
politieke en maatschappelijke wensen om een betere samenleving tot stand te
brengen, zoals de ontbinding van de politieke partijen en aanvaarding van het
‘verantwoordelijke leiderschap’, erkenning van de boerenbevolking als ‘een der
voornaamste bronnen van onze volkskracht’, onderwijs dat gericht is op het ‘aan-
kweken van nationaal bewustzijn en gemeenschapszin’ en ‘regeringszorg voor
kunst en wetenschap, gepaard met een verstandige leiding in opbouwenden
nationalen zin’.32

De Vries plaatste zich met zijn brochure duidelijk als sympathisant van het
nationaal-socialisme op de nieuwe politieke kaart van Nederland. Hij had dit al
eerder aangegeven door zijn bezoek op 26 juni 1940, samen met zes andere, op
cultureel gebied prominente Nederlanders, aan Rijkscommissaris Seyss-Inquart
in Hotel Oud-Wassenaar.33 De Vries werd ook lid van het nieuwe beleidsorgaan
voor de Nederlandse cultuur en wetenschap, de Nederlandse Cultuurkring, dat op
28 september 1940 in Pulchri Studio te Den Haag werd opgericht. Dit politieke

30 Hier zag De Vries een duidelijke overeenkomst met de Germaanse oudheid. In zijn
boek Die geistige Welt der Germanen (1943) wijdde hij een apart hoofdstuk (‘Die gebundene
Freiheit’) aan de verhouding van het individu tot de gemeenschap, vooral de familie.
31 De Vries, Naar een betere toekomst (1940) 45. De vergelijking gaat ernstig mank. De
scheiding van idee en werkelijkheid maakte het voor De Vries mogelijk tijdens de oorlog
met de Duitsers te blijven samenwerken waardoor hij steeds meer in hun kamp terechtkwam.
32 Hij noemde verder onder andere nog ‘een algemene volksschool, op nationalen en
Christelijken grondslag’, ‘invoering van een algemenen en verplichten arbeidsdienst, met
het doel de volkseenheid te versterken en den eerbied voor den arbeid te verhogen’, meer
aandacht voor gymnastiek op scholen en het aankweken van nationaal bewustzijn en ge-
meenschapszin in het onderwijs.
33 De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 4 (1972)
389. De anderen waren de hoogleraren G.A.S. Snijder (Amsterdam), die de contacten legde,
F. Muller (Leiden), J.J. Schrieke (Leiden), H. Westra (Utrecht), verder T. Goedewaagen,
hoofdredacteur van De Waag, en H. Krekel, schrijver van buitenlandse overzichten in Het
Vaderland .



170 Hoofdstuk 4

optreden van De Vries zou op den duur consequenties hebben voor de realisatie
van zijn wetenschappelijke plannen.

Van de overheid kreeg De Vries voorlopig alle steun voor zijn voorstellen om
de studie van de Nederlandse volkscultuur op een structurele wijze aan te pakken.
In augustus 1940 stuurden hij en Meertens aan het Departement van OK&W een
ambitieus plan voor de grootschalige inventarisatie, door middel van veldwerk,
van de Nederlandse volkscultuur, onder andere van de volkskunst, het boeren-
huis, volksgeloof, volksverhaal, volkslied (met melodieën), feesten en klederdrach-
ten. Ze begonnen hun brief met de constatering dat het verzamelen van materiaal
tot nu toe voornamelijk door dilettanten was gedaan, die de volkskunde meerma-
len in discrediet hadden gebracht. Omdat door de ‘gebeurtenissen der laatste maan-
den de belangstelling voor het volksleven in breede kringen van ons volk ontstaan
of versterkt’ was, vonden ze dat nu het geschikte moment was gekomen om deze
belangstelling in goede banen te leiden en de achterstand op het buitenland in te
lopen. Het onderzoek naar deze verschijnselen had ten doel ‘het peil der Neder-
landsche folkloristische wetenschap te verhoogen, maar vooral ook om ons volk te
wijzen op de bronnen aan volkskracht, waaruit het heeft geput of nog altijd kan
putten’.34 Voor de uitvoering van deze plannen werd voor 1941 een bedrag van
25.000 gulden gevraagd, een veelvoud van het bedrag dat in de voorgaande jaren
was toegekend. Hoewel het subsidieverzoek te laat was ingediend om nog voor
1941 in behandeling te worden genomen, kreeg de Volkskundecommissie voor
1941 alvast 5.000 gulden toegekend en nog eens 2.000 gulden voor 1940.

Door de directe contacten van de Volkskundecommissie, met name van De
Vries, met het Departement OK&W werd het bestuur van de Afdeling Letterkunde
even buiten spel gezet. Overigens had ook Schrijnen in zijn tijd rechtstreekse
contacten onderhouden met het Departement buiten de Akademie om, maar dat
ging toen vooral om de formele erkenning van de Volkskundecommissie door de
overheid. Het bestuur werd echter nog wel ingeschakeld voor de formele bekrach-
tiging van wat De Vries en het Departement al waren overeengekomen. Zo stuurde
Meertens enkele weken later, op 6 september, een afschrift van de brief van 17
augustus ter kennisname aan het bestuur van de Afdeling Letterkunde met de
mededeling dat ondertussen de secretaris-generaal al geantwoord had dat de inge-
diende plannen diens volle aandacht hadden, en dat het Departement wilde weten
of het bestuur instemde met de plannen van de Volkskundecommissie.35

Op 9 september vond een gesprek plaats tussen De Vries en het bestuur van de
Afdeling Letterkunde, waarna Meertens nog op dezelfde dag aan het bestuur

34 Archief Meertens Instituut: Brief Meertens aan De Vries 13-8-1940. Het betreft een
door De Vries verbeterde conceptbrief, die op 17 augustus door Meertens is verstuurd.
35 Brief Meertens aan het Bestuur van de Afdeling Letterkunde van de KNAW 6-9-1940
(Archief KNAW: Volkskunde en Volkseigen Algemeen).
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schreef waaraan de Volkskundecommissie de aangevraagde gelden dacht te beste-
den. Dat het bestuur niet gelukkig was met de door De Vries gevolgde procedure
blijkt uit een schrijven van het hoofd administratie en secretariaat en latere direc-
teur van de Akademie, M.E. ’t Hart, aan de secretaris van het bestuur, P. Scholten.
Hierin vroeg hij hem of er nog iets aan het Departement geschreven moest worden
over ‘het feit dat de Akademie niet vooraf in deze plannen is gekend’ en of aan de
Volkskundecommissie bericht moest worden dat ‘het bestuur er prijs op zal stel-
len, in de onderhandelingen te worden ingeschakeld’.36 In de brief van de Afdeling
Letterkunde aan het Departement d.d. 14 oktober 1940 werd op deze kwestie
echter niet ingegaan, terwijl hierover ook geen schrijven aan de Volkskunde-
commissie is uitgegaan. De directe contacten tussen de Vries en het Departement
konden zich derhalve onbelemmerd verder ontwikkelen.

Enkele weken later wilde De Vries met Meertens overleggen over een plotse-
ling opgedoken mogelijkheid om iets voor de popularisering van de volkskunde te
doen. Hij diende vervolgens bij het Departement een subsidieverzoek in voor het
uitgeven van de populair-wetenschappelijke reeks ‘Hoekstenen onzer Volkskul-
tuur’. Eén van de argumenten die De Vries in het subsidieverzoek hanteerde, was
dat ‘nu juist in deze tijd talrijke dilettanten, meermalen met min of meer onzuivere
bijbedoelingen, zich als beschermers van de volkskunde opwerpen’.37

Op 4 september 1940 liet De Vries Meertens naar Leiden komen en onthulde
hem zijn nieuwe grootse plan voor een centraal instituut voor de Nederlandse taal
en volkscultuur. Meertens was blijkens zijn dagboek zeer enthousiast over de
plannen van De Vries: ‘Wat hij zich nu voorstelt, een groot instituut, waarin onze
beide bureaus zullen worden ondergebracht, heeft mijn volle sympathie, en hij kan
in alle opzichten op mijn medewerking rekenen. Ik ga binnenkort met mr. van der
Haagen een en ander nader bespreken. Er zal veel tegenstand komen, maar die kan
overwonnen worden door het gezond verstand, dat in wetenschappelijke aangele-
genheden toch nog wel kan overwinnen’.38

Enkele dagen later, op 13 september 1940, werd Meertens op zijn bureau gear-
resteerd, verdacht van overtreding van artikel 248 (ontucht met een minderjarige
van hetzelfde geslacht). Pas op 31 maart 1941 zou hij weer vrijkomen.39 Hierdoor
speelde hij voorlopig in de contacten tussen Volkskundecommissie, De Vries,

36 Brief ’t Hart aan Scholten 17-9-1940 (Archief KNAW: Volkskunde en Volkseigen Alge-
meen).
37 Brief De Vries aan Van der Haagen 1-1-1941 (MvOK&W: Rijksinstituut voor Neder-
landse Taal en Volkscultuur).
38 UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 5-9-1940. Het
is jammer dat de agenda’s van De Vries over de jaren 1940-1945 verloren zijn gegaan.
39 Meertens heeft altijd verklaard dat hij onschuldig was (Archief Meertens Instituut:
Interview P.C. Paardekoper met Meertens 10-1-1973, 9-10).
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Departement en Akademie geen rol meer, wat voor de onderlinge communicatie
zeer nadelig is geweest.

Pas na het aantreden van de nieuwe secretaris-generaal van het Departement
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming (OW&K), Jan van Dam, in
november 1940, werd het plan nader uitgewerkt.40 Jan van Dam (1896-1979),
hoogleraar Germaanse filologie en Oud-Duitse taal- en letterkunde te Amster-
dam, stond sympathiek tegenover de Duitse cultuur en had in de jaren dertig onder
andere als redacteur van de tijdschriften Het Duitsche Boek en de opvolger ervan,
de Weegschaal, er veel aan gedaan om de kennis over Duitsland en zijn cultuur te
verspreiden. In 1939 werd hij bestuurslid van de Amsterdamse Waagkring, die
lezingen over staatkundige en politieke onderwerpen organiseerde en bestond uit
lezers van het antidemocratische en fascistoïde tijdschrift De Waag.41 Voorzitter
van de Amsterdamse Waagkring was G.A.S. Snijder, hoogleraar archeologie aan
de universiteit van Amsterdam, een collega van Van Dam.42 Snijder werd al in juni
door Seyss-Inquart gevraagd het Nederlandse culturele leven vanuit nationaal-
socialistische principes te hervormen. In dit kader vroeg vermoedelijk Snijder aan
Van Dam om een plan op te stellen voor de reorganisatie van het Nederlandse
onderwijs. Op 2 september lag het plan er: ‘Gedanken und Vorschläge zur
Neugestaltung des niederländischen Unterrichtswesens’. In zijn plan omschreef
Van Dam globaal een aantal uitgangspunten voor de hervorming van het onder-
wijs. Hierin moesten de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis centraal staan,
maar er moest ook aan de samenhang met de Germaanse cultuur en de lotsverbon-
denheid met Duitsland nadrukkelijk aandacht besteed worden. De volkskunde
werd in zijn plan slechts even genoemd. Ze moest in het onderwijs ter sprake
komen in het kader van de ‘Erörterung der Zusammenhänge der völkischen Kultur,
der Volkskunde, der Kultur- und Kunstgeschichte’. Hiertoe moest onder andere
een instituut voor Nederlandse taal gesticht worden, dat de zuiverheid van de
Nederlandse taal moest bewaken en het Woordenboek der Nederlandse taal moest
gaan ondersteunen. Verder moest het ‘Führerprinzip’ worden ingevoerd en moest
een oplossing gezocht worden voor het joodse vraagstuk, ‘jedenfalls in dem Sinne,

40 Zie over Van Dam: De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoor-
log. Deel 5 (1974) 318-327; Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg.
75 Jaar ministerie van Onderwijs {Kunsten] en Wetenschappen 1918-1993 (1993) 177-313;
Knegtmans, ‘Onderwijspacificatie in de Nieuwe Orde. Jan van Dam (1986-1979)’ (1996).
41 Zie over De Waag: De Jonge, Crisis en critiek der democratie. Anti-democratische stro-
mingen en de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de twee wereld-
oorlogen (1968) 315-325.
42 Schulten, ‘Oudheid en Nieuwe Orde. Geerto Aeilko Sebo Snijder (1896-1976)’ (1996)
155-222. Snijder was ook voorzitter van de afdeling Amsterdam van de Nederlandsch-
Duitsche Vereeniging en waarschijnlijk vanaf 1936 ook hoofdbestuurslid van deze vereni-
ging die goede betrekkingen tussen Nederland en Duitsland nastreefde.
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dass Deutsch und Niederländisch auf die Dauer nicht mehr in ihren Händen sein
kann’.43

In september en oktober 1940 was Van Dam vervolgens actief als voorzitter
van een commissie van het Departement van Onderwijs die de Nederlandse leer-
boeken op anti-Duitse uitlatingen moest screenen. 9.000 leerboeken werden
gescreend, waarvan er 400 werden verboden.

De Vries kende Van Dam vóór diens ambtsaanvaarding niet persoonlijk. Door
hun sympathie voor de Duitse zaak en het belang dat zij beiden hechtten aan de
versterking van het besef van de eigen taal en cultuur zaten zij politiek op dezelfde
lijn.44 Het plan van Van Dam voor een instituut voor de Nederlandse taal ver-
toonde duidelijk raakvlakken met dat van De Vries. Het verbaast dan ook niet dat
Van Dam spoedig na zijn ambtsaanvaarding De Vries verzocht om een plan voor
de bestudering en bevordering van de Nederlandse taal en cultuur in te dienen.45

Op 4 januari 1941 diende De Vries zijn plan in, niet namens de Volkskunde-
commissie of de Akademie, want die wisten van niets, maar namens zichzelf als
adviseur van Van Dam. Zijn plan behelsde de oprichting van een omvangrijk
‘Rijksinstituut voor Nederlandse Taal- en Volkscultuur’ met als primaire doel de
bestudering en bescherming van de Nederlandse taal en volkscultuur, waarbij De
Vries opmerkte dat hiertoe ook de samenwerking met de prehistorie en cultuurge-
schiedenis noodzakelijk was. De Vries dacht aan drie afdelingen voor respectieve-
lijke Nederlandse taal, heemkunde en Nederlandse cultuurverschijnselen. De af-
deling Nederlandse taal omvatte drie bureaus voor dialectologie, lexicografie en
plaatsnamenkunde, de afdeling Heemkunde omvatte drie bureaus voor de volks-
kunde-atlas, het onderwijs in de volkskunde en de propaganda en voorlichting.

Over de derde afdeling, die van de cultuurverschijnselen, had De Vries nog
geen uitgewerkte ideeën. Hij dacht aan bureaus voor respectievelijk prehistorie,
cultuurgeschiedenis, de ‘documentatie van de betrekkingen tussen de verschil-

43 NIOD: Dossier Jan van Dam I-315, Map G.
44 De Vries schreef hierover in zijn Vita mea  het volgende: ‘De Germanisten waren nu
eenmaal Duitsgezind, met uitzondering van A.G. van Hamel, die eigenlijk Keltoloog en
daardoor sterk Engels georiënteerd was. Kapteyn in Groningen was ongetwijfeld de heftig-
ste onder zijn collega’s, Van Dam wellicht de bezonnenste. Ik had nooit enige relatie met
hen gehad’ (66).
45 In zijn Vita mea  verklaarde De Vries dat het initiatief voor het Rijksinstituut van Van
Dam uitging: ‘Alras bleek het hem, dat een versterking van het Nederlandse kultuur ele-
ment dringend nodig zou zijn om weerstand te bieden tegen de gewilde of ongewilde
overheersing van het Duitse element. Daarvoor beriep hij zich op mij, waarschijnlijk omdat
hij in mijn folkloristische belangstelling een waarborg voor mijn belangstelling voor het
eigen cultuurleven zag. Hij wenste een organisatie of instituut, geschikt om, zij het hoofd-
zakelijk op wetenschappelijk niveau, het eigen geestelijk leven tot ruggesteun te dienen. Dat
was dus de gelegenheid, om het lang door mij gedroomde instituut voor het onderzoek van
de Nederlandse beschaving te verwerkelijken’ (66).
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lende delen van den Dietsen stam zowel als die van ons land met het buitenland’ en
voor Nederlandse letterkunde. Dit laatste zou dan tevens moeten adviseren over
subsidies en prijzen. Hij adviseerde deze derde afdeling voorlopig niet op te rich-
ten. De Vries vond tenslotte ook een nauwere band met het Nederlands Open-
luchtmuseum en het Instituut voor Bodemonderzoek wenselijk.

Het Nederlands Openluchtmuseum zou bovendien het middelpunt moeten
vormen van een organisatie die de volkskundige afdelingen van de gewestelijke
musea omvatte. Wat ontbrak was de fysische antropologie die hij voor de oorlog
nog wel als onderdeel van het instituut had gedacht.46

Ten opzichte van zijn oorspronkelijke plan was, waarschijnlijk mede door
toedoen van Van Dam, het werkterrein van het Rijksinstituut enorm toegenomen.
De ambtenaren van het Departement reageerden weliswaar positief op het plan,
maar hadden op belangrijke onderdelen flinke kritiek. Zo adviseerden ze het be-
houd van monumenten bij Monumentenzorg te laten en het Openluchtmuseum
niet onder het nieuwe instituut te brengen, maar zelfstandig te laten voortbestaan.
Verder stelden ze voor het Bureau voor Letterkunde en het opleidingsinstituut te
verwijderen. Ze hadden ook vragen betreffende de personele invulling. De Vries
had voor sommige functies al namen ingevuld. Zo zou de leiding van het Woor-
denboek der Nederlandse Taal in handen moeten komen van C.B. van Haeringen.
Ze vroegen zich af of dat tegenover Kloeke mogelijk was, omdat die de feitelijke
leiding had. Tenslotte meenden ze dat het plan ter beoordeling aan de Akademie
van Wetenschappen moest worden gestuurd.

De Vries kon in het algemeen akkoord gaan met hun kritiek, maar pleitte wel
voor het handhaven van het letterkundige onderdeel van het instituut, terwijl hij
voor het instituut ook een duidelijke taak zag bij het instellen van centrale volks-
kunde-musea in verschillende delen van het land ‘tegen de heillooze versplintering’.

Zowel De Vries als Van Dam zetten grote vaart achter het plan. De Vries diende
al op 22 februari 1941 een concept-persbericht in, waarin de omvang van het
instituut al drastisch was beperkt tot alleen de bureaus voor volkskunde,
dialectologie, plaatsnaamkunde, het Woordenboek der Nederlandse Taal en pro-
paganda. Hij verzocht Van Dam tevens om eerst de steun van Van Ginneken,
voorzitter van de Dialectencommissie en lid van de Volkskundecommissie, te
verwerven alvorens de brief naar de Akademie te sturen.47 Dat is waarschijnlijk

46 De Vries schreef in een op 2 januari 1959 door hem opgestelde ‘Verklaring betreffende
het tijdens de Duitse bezetting geprojecteerde Instituut voor Nederlandse Volkscultuur’
dat hij ‘om begrijpelijke redenen’ had afgezien van een sectie antropologie (Archief Meertens
Instituut). Waarschijnlijk heeft hij deze verklaring opgesteld naar aanleiding van berichten
die hem in deze tijd bereikten dat de Akademie in publicaties beweerde door haar flinke
opstelling tijdens de oorlog de oprichting van het Rijksinstituut te hebben verijdeld.
47 Brief De Vries aan Van der Haagen 22-2-1941 (MvOK&W: Rijksinstituut voor Neder-
landse Taal en Volkscultuur).
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niet gebeurd, evenmin als met het Akademiebestuur op enigerlei wijze voorover-
leg over dit plan heeft plaatsgevonden.

Zowel Van Dam als De Vries moeten er zeker van geweest zijn dat hun plannen
snel verwezenlijkt zouden worden. Al op 23 februari 1941 kondigde Van Dam in een
radiotoespraak de oprichting aan van een ‘wetenschappelijk middelpunt voor de
studie van de Nederlandsche taal en heemkunde dat tegelijkertijd ook invloed kan
uitoefenen op de ontwikkeling van onze moedertaal en het onderwijs daarin’.48 De
Vries schreef de volgende dag een briefje aan Jo Daan, die toen Meertens verving, dat
er veranderingen op til waren: ‘Dat had U ook reeds uit de radio-rede van Prof. Van
Dam kunnen afleiden. In verband daarmee verzoek ik U voorlopig alle maatregelen
tot uitbreiding van onze werkzaamheid op het bureau op te schorten’.49

Op 1 maart stuurde Van Dam zijn plan naar het bestuur van de Afdeling
Letterkunde van de Akademie met het verzoek om vóór 15 maart advies te geven.
Als reden voor de oprichting van het Rijksinstituut voerde hij aan dat hij het ‘van
groote betekenis acht, dat de Overheid in den tegenwoordigen tijd meer dan voor-
heen aandacht geeft aan het wetenschappelijk onderzoek naar de belangrijkste
uitingen onzer volkscultuur’. Het plan was inmiddels door de ambtenaren aan-
zienlijk bijgesnoeid en voorzag nog slechts in de bureaus voor het dialecten-
onderzoek, het Woordenboek der Nederlandse Taal, plaatsnaamkunde en volks-
kunde. Naast het wetenschappelijk onderzoek kreeg het instituut de taak om de
regering te adviseren en het publiek voor te lichten, onder andere ten aanzien van
juist taalgebruik, en ‘belangstelling te wekken voor de uitingen van onze
vaderlandsche cultuur’. De invloed van Van Dam was duidelijk merkbaar in dit
plan. Het was de bedoeling dat Jan de Vries directeur van het Instituut werd, en dat
het in Leiden, de woonplaats van De Vries, gevestigd zou worden als autonome
instelling, rechtstreeks ressorterend onder het Departement.

Eerste advies van Akademie

De Afdeling Letterkunde van de KNAW voelde zich door dit plan overvallen. De
korte adviestijd maakte het bovendien nauwelijks mogelijk om de leden bijeen te
roepen. In het archief van de KNAW zijn vrijwel alle memo’s, brieven, concept-
brieven en andere stukken over dit onderwerp bewaard, zodat het mogelijk is om
een goed beeld te krijgen van de binnen de KNAW gevolgde adviesprocedure, van de
standpunten van het bestuur van de Afdeling Letterkunde en van de verschillende
leden van de Dialecten- en Volkskundecommissie. P. Scholten (algemeen secreta-
ris van de KNAW en secretaris van de Afdeling Letterkunde) stelde ‘na overleg met

48 ARA, CABR 64312, 988/43: dossier J. van Dam.
49 Archief Meertens Instituut: Brief De Vries aan Daan 24-2-1941.
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den voorzitter [J. Huizinga] en in aansluiting op een voorlopig concept van dezen’
een concept-antwoord op dat hij op 7 maart 1941 verstuurde aan Huizinga, C.W.
Vollgraff (ondervoorzitter van de Afdeling Letterkunde) en de leden van de
Dialectencommissie: Van Ginneken, Van Wijk en Kloeke. Dat Kloeke al in deze
adviesronde werd betrokken, is opmerkelijk, want hij was nog geen lid van de
Akademie. Huizinga had zelfs al een gesprek met hem gehad. Hij hechtte kennelijk
veel waarde aan Kloekes oordeel. Kloeke nam ook wel een centrale positie in deze
kwestie in. Hij was leider van de Leidse Taalatlas, lid van de Dialectencommissie
en lid van de Commissie van Bijstand van het Woordenboek der Nederlandse Taal
(WNT). Toen hij in 1936 in deze functie werd benoemd was het de bedoeling dat hij
‘als raadsman zowel van de Regering en Commissie van Bijstand als van de Redac-
tie zou fungeren’. Er was daarom al over gesproken hem de titel van hoofdredac-
teur of leider te geven, maar dat had Kloeke niet nodig gevonden.50 Bovendien
verliep het contact tussen Huizinga en Kloeke gemakkelijk, want ze waren alle
twee hoogleraar in Leiden, woonden daar ook en hadden ook voordien regelmatig
contact met elkaar gehad.

In de advisering zou Kloeke een cruciale rol gaan spelen. De kern van het
concept-antwoord van Scholten en Huizinga bestond uit het argument dat de
Akademie door haar diversiteit beter in staat was om leiding te geven aan het werk
van de beide commissies dan een ‘Regeeringsbureau onder éénhoofdige leiding’
want dat ‘mist de beweeglijkheid en de vrijheid, welke een Akademie in zoo hooge
mate bezit. Voor wetenschappelijk werk is zulk een vrijheid onmisbaar’. Verder
werd bezwaar gemaakt tegen de taak van het Rijksinstituut om de regering van
advies te dienen. Dat behoorde immers krachtens haar reglement tot de taak van de
Akademie die hiertoe wederom vanwege haar diversiteit beter in staat zou zijn dan
het eenhoofdige Rijksinstituut.51 Het plan van het Departement werd aan het eind
van het advies in de politieke sfeer getrokken met de zinsnede: ‘een offer aan de
denkbeelden van den dag die allen arbeid centraal willen organiseeren’. Als het
plan echter toch zou doorgaan dan was de Akademie wel bereid om twee leden in
de Commissie van Bijstand aan te wijzen.

Vollgraff was geheel akkoord met de brief, Huizinga in grote lijnen eveneens.
Hij verving alleen de toezegging van deelname van de Akademie in het instituut
door een minder bindende uitspraak.52 Van Wijk en Van Ginneken konden zich

50 Brief Kloeke aan secretaris-generaal Van Dam 25-3-1941 (MvOK&W: Rijksinstituut voor
Nederlandse Taal en Volkscultuur).
51 Verder werd bezwaar gemaakt tegen het feit dat er geen voorgaand overleg was gevoerd met
de Akademie en dat het materiaal van beide commissies naar het nieuwe instituut zou gaan.
52 De slotpassage van Scholten luidde: ‘De Akademie verwacht van den ontworpen maat-
regel, waarin zij niet anders ziet dan een offer aan de denkbeelden van den dag die allen
arbeid centraal willen organiseeren, weinig goeds. Zij moet u dus de voorgenomen stappen
ontraden. Mocht Gij niettemin daartoe overgaan, dan zal de Akademie zich niet onttrekken
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ook in het concept-antwoord vinden. Kloeke gaf geen commentaar op het con-
cept-antwoord, maar wel een uitvoerige reactie op de plannen van het Departe-
ment, die nog ter sprake zal komen.

Na overleg met Van Wijk en Kloeke stelde Huizinga voor om alle akade-
mieleden van de Dialecten- en Volkskundecommissie een persoonlijk advies te
laten uitbrengen.53 Het ging om de leden De Vooys, De Vries, Kalf en M. Schönfeld.
Op 11 maart kregen zij de brief van Van Dam toegestuurd, zonder het concept-
antwoord van de Afdeling Letterkunde.

De commissieleden, behalve De Vries, wezen het instituutsplan af. Ze vonden
vooral het onttrekken van de twee commissies aan de Akademie een groot be-
zwaar. Kalf was nog het meest positief. Hij vond de organisatiestructuur romme-
lig, maar had wel begrip voor de constructie als zuiver wetenschappelijke instel-
ling. Hij zou het werkterrein willen beperken tot dat van de twee commissies voor
dialectologie en volkskunde. Schönfeld prees het voornemen van de overheid om
de studie van de taal en volkscultuur krachtig te bevorderen, maar wilde de zaak
onder de Akademie houden.54 Dat wilde ook De Vooys. Hij vond dat de Akademie
voor een voldongen feit werd gesteld en de twee commissies voor dialectologie en
volkskunde in feite werden geannexeerd. Hij had ook bezwaren tegen de
eenhoofdige leiding voor de verschillende disciplines en tegen de adviestaak van
het instituut. Hij wenste op geen enkele manier medewerking te verlenen.

De uitvoerigste reactie kwam van Kloeke. Hij zette uiteen dat de verschillende
vakgebieden van het beoogde Rijksinstituut - hij noemde het regelmatig een
‘Forschungsinstitut’ - een te heterogeen karakter vertoonden om concentratie
onder een eenhoofdige leiding te rechtvaardigen. Het betrof bovendien jonge
wetenschappen die zich nog met veel moeite en in alle vrijheid moesten kunnen
ontwikkelen en dat zag hij onder de leiding van één man niet gebeuren: ‘Niemand
is zo van alle markten thuis, dat hij op al deze terreinen vóór kan gaan’. Bovendien
vond hij het directoraat van een hoogleraar over zijn collega’s onaanvaardbaar,
‘daar het immers kwalijk valt overeen te brengen met het autonome karakter van
alle wetenschappelijk onderzoek’.55 Zijn brief bevatte verder een waarschuwing

aan de haar toegedachte opdracht, twee leden in de commissie van Bijstand aan te wijzen’.
Huizinga merkte hierbij het volgende op: ‘De alinea ‘De Akademie verwacht enz.’, die
zonder profijt zal prikkelen, zou kunnen wegblijven, desgelijks de geheele slotzin, deze
eventueel te vervangen door een minder bindende verklaring: Het spreekt vanzelf, dat de
Akademie bereid zal worden gevonden, alles te doen wat in het belang van de aanhangige
zaak bevorderlijk zal zijn’ (Archief KNAW: Rijksinstituut voor Nederlandsche Taal en Volks-
cultuur).
53 In de commissies hadden ook niet-akademieleden zitting.
54 Hij zou overigens het WNT ook onder de Akademie willen onderbrengen.
55 Brief Kloeke aan Scholten 11-3-1941 (Archief KNAW: Rijksinstituut voor Nederland-
sche Taal en Volkscultuur).
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van politieke aard tegen het fait-accompli-karakter van een aantal in de brief van
Van Dam aangekondigde maatregelen dat velen ‘schichtig’ zou maken om mee te
werken: ‘Een Vaderlands Instituut, dat niet het vertrouwen van goede vaderlan-
ders geniet, lijkt mij echter bij voorbaat tot mislukking gedoemd’.

Een interessante nieuwe suggestie bevatte het advies van Van Ginneken. Hij
ging met ‘de bedoeling en de geest’ van het concept-antwoord akkoord, maar
stelde voor, teneinde ‘niet ineens voor de Akademie alles te verliezen’, hierin
sterker het accent op de Nederlandse taal te leggen. ‘De Volkskunde redden wij
toch niet meer, omdat haar Voorzitter blijkbaar zelf alles heeft opgezet en voorbe-
reid. Bovendien bezit zij heel weinig en was amper begonnen. Maar de Dialecten-
commissie kan weigeren zich te laten annexeren’.56 Scholten, die de brief dezelfde
dag doorstuurde naar Huizinga, voelde er wel wat voor: ‘Op zich zelf zou er iets
voor te zeggen zijn de Volkskunde te laten schieten als wij de Dialecten kunnen
behouden. Maar de kans is niet heel groot’, voegde hij er aan toe. ‘Het doel is juist
een eenhoofdige leiding over al deze zaken’.57 Huizinga gaf vervolgens de brief
van Van Ginneken aan Kloeke ter inzage. Deze voelde evenals Scholten wel iets
voor de suggestie: ‘[De Volkskunde] is altijd min of meer een ‘fremdkörper’ in de
Akademie geweest en dat vak heeft nu eenmaal al een ‘kleur’ gekregen, waaraan in
de eerste jaren wel niet veel te veranderen zal zijn. Gesteld dat de Akademie de
volkskunde zou houden! Wat zou men ermee beginnen? Dat wordt toch een
onmogelijke positie’. Kloeke roerde verder een gevoelig punt aan: de relatie met
België. Hij had een vriendschappelijke relatie tot de leiders van de twee Belgische
dialectinstituten, Grootaers en Blancquaert. Hierdoor beschikte hij over Vlaams
materiaal waardoor de dialectkaarten het gehele Nederlandse grondgebied besloe-
gen. Hij betwijfelde echter of zij bereid zouden zijn aan het beoogde instituut hun
medewerking te verlenen: ‘De opzet van De V. wordt echter ‘klein-Nederlands’
(om zijn eigen geliefde term te bezigen). Misschien reikt zijn eerzucht ook wel
buiten onze grenzen, maar ik denk niet dat hij gemakkelijk de medewerking van
Grootaers (van de kath. universiteit) en Blancquaert (sociaaldemocraat) zal ver-
krijgen’. Kloeke gebruikte dus weer een politiek argument en gaf en passant een
sneer over het karakter van De Vries.58

56 Brief van Van Ginneken aan de Akademie 10-3-1941. Hij opperde om dezelfde reden
nog het idee om de Dialectencommissie de voorlichting van het publiek over het gebruik
van zuiver Nederlands te laten doen (Archief KNAW: Rijksinstituut voor Nederlandsche
Taal en Volkscultuur).
57 Brief Scholten aan Huizinga 11-3-1941 (Archief KNAW: Rijksinstituut voor Nederland-
sche Taal en Volkscultuur).
58 Brief van Kloeke aan Huizinga 13-3-1941 (Archief KNAW: Rijksinstituut voor Neder-
landsche Taal en Volkscultuur). De brief ging als volgt verder: ‘Dit argument moet met
behoedzaamheid worden gehanteerd, maar als De V. wil volhouden, dat het hem uitslui-
tend om de zaak gaat, zal hij toch moeten inzien, dat hij het tegendeel van centralisatie zal
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Kalf had in zijn advies voorgesteld om alle betrokkenen bijeen te roepen: ‘In
een dergelijke bijeenkomst zal Prof. de Vries vermoedelijk de zoo gewenschte
opheldering kunnen geven’, meende hij. Die bijeenkomst van de Afdeling Letter-
kunde vond plaats, op 17 maart, maar De Vries bleef daarvan weg, zoals hij in een
kort briefje aan Scholten, dat ook zijn advies bevatte, al had aangekondigd.59 De
toon van dat briefje zal er niet toe bijgedragen hebben om de leden van de afdeling
Letterkunde gunstig voor zijn plan te stemmen:

‘Een plan tot reorganisatie van wetenschappelijken arbeid, dat door mij opge-
steld is, heeft uiteraard mijn volledige instemming. Nadat het mij in verschil-
lende besprekingen op het Departement gebleken was, dat zoowel ten aanzien
van het personeel als het materieel het op te richten Instituut op onbekrompen
wijze over de benoodigde middelen zou kunnen beschikken, heb ik gemeend
de gelegenheid te moeten benutten om studiegebieden, die tot nu toe
stiefmoederlijk behandeld waren tot volle ontplooiing te brengen.
Ten overvloede bericht ik U, dat ik om begrijpelijke redenen de besprekingen
op 17 Maart niet zal bijwonen’.

Die redenen zijn overigens niet zo gemakkelijk te begrijpen. Wat was er op tegen
dat De Vries zelf een toelichting zou geven op het plan, dat, zoals hij schreef, door
hem was ‘opgesteld’? Dat laatste was niet officieel bekend bij de Akademie.

De vergadering van de Afdeling Letterkunde op 17 maart, bijgewoond door 32
leden, was, met uitzondering van De Vries, het met de schriftelijke adviezen eens
en machtigde het bestuur om aan de hand daarrvan het antwoord aan het Depar-
tement op te stellen en hierin te vermelden dat de vergadering eenstemmig met de
strekking ervan akkoord was gegaan.

Het antwoord, dat op 22 maart werd verstuurd, was ten opzichte van het eerste
concept veel afwijzender geworden. Het bestuur ging eerst in op de procedure
waarin De Vries als lid van de Akademie dit plan buiten het bestuur om in samen-
spraak met het Departement had opgesteld. ‘De Akademie mag wel beginnen met
haar verbazing uit te spreken over het feit, dat dit plan - blijkens een schrijven van
Prof.Dr. J. de Vries door hem opgezet, en dus van een lid der Akademie afkomstig
- geheel buiten haar om is tot stand gebracht en haar als reeds vaststaand ‘voorne-
men’ wordt voorgelegd’. Het bestuur was er van uitgegaan dat de Akademie ‘als
raadgeefster van de Regeering in zaken van wetenschap’ onmiddelijk bij de eerste

bereiken. Zo kan ik wel doorgaan met mijn tegenargumenten, maar ik zal het maar niet
doen. Ik hoop dat de Akademie succes zal hebben met een vaste houding’. Huizinga die op
14 maart samen met de brieven van 10 en 11 maart ook die van Kloeke terugstuurde,
noemde de brief ‘een belangrijke’.
59 Brief De Vries aan Scholten 14-3-1941 (Archief KNAW: Rijksinstituut voor Nederland-
sche Taal en Volkscultuur).
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opzet zou zijn geraadpleegd, temeer omdat het plan de incorporatie van het
Dialectenbureau en het Volkskundebureau in het nieuwe instituut inhield. Het
bestuur wees voorts op het gevaar van de verbreking van de samenwerking met de
Vlaamse dialectologie, de nadelen van een eenhoofdige leiding en de zeer ruime
adviesfunctie. De Akademie was ‘hoe noode dan ook’ wel bereid om de volks-
kunde aan het nieuwe instituut af te staan, maar wilde de dialectologie onder zich
houden. Verder was aan de brief expliciet een politieke afwijzing van het instituuts-
plan toegevoegd, die, behalve in het advies van Kloeke, als zodanig nog niet in de
schriftelijke adviezen van de akademieleden was voorgekomen en ook in de verga-
dering van de Afdeling Letterkunde, althans volgens de notulen, niet naar voren
was gebracht. De betreffende passage luidde:

‘Zij [de Akademie] heeft echter nog andere gronden, waarom zij U moet raden
van dit voornemen af te zien. Voorop staat daarbij, dat naar het oordeel der
Akademie, een tijd, waarin ons land door een vreemde mogendheid bezet is,
allerminst geschikt is voor het stichten van een dergelijk nieuw instituut. In
zulk een tijd moet men zich onthouden van diep ingrijpen in bestaande verhou-
dingen, voor zoover dit althans niet strikt noodzakelijk is. Eerst wanneer wij
tot rustiger tijden zijn teruggekeerd, is er reden te overwegen of hier wijziging
in de tot heden gevolgde gedragslijn wenschelijk is’.

De eerste adviesronde was uiterst negatief voor het instituutsplan verlopen. Naast
de meer technische en inhoudelijke bezwaren hadden de botte procedure en ten-
slotte ook de politieke overwegingen, die waarschijnlijk ook meespeelden in de
afwijzing van het eenhoofdige leiderschap van De Vries, een belangrijke rol ge-
speeld. Het plan was hierdoor blijvend in de politieke sfeer terechtgekomen. De
Vries had zich, door zijn adviseurschap van de overheid buiten de Akademie om,
als akademielid in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd, wat mogelijk ook de
oorzaak is van het feit dat hij in de beslissende vergadering van de Afdeling Letter-
kunde verstek liet gaan.

Behalve de Akademie bracht ook de Commissie van Bijstand van het WNT een
negatief advies uit over de concentratie van de diverse vakgebieden in het Rijks-
instituut uit. Het advies werd op 18 maart persoonlijk aan Van Dam overhandigd
door J.P. Fockema Andreae (voorzitter) en Kloeke.60 In vervolg op dit onderhoud
schreef Kloeke op 25 maart 1941 nog een uitvoerige brief aan Van Dam over de
hele kwestie waarin hij al zijn tegenargumenten nog eens op een rij zette, inclusief

60 In het advies (17-3-1941) werd gewezen op het grote verschil tussen het WNT en de twee
nieuwe vakgebieden van dialectologie en volkskunde. Concentratie zou de voortgang van
het WNT in gevaar kunnen brengen (MvOK&W: Rijksinstituut voor Nederlandse Taal en
Volkscultuur).
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het politieke argument dat een ‘Vaderlands Instituut, dat niet het vertrouwen van
goede vaderlanders geniet, [...] bij voorbaat tot mislukking gedoemd’ zou zijn.61

Zijn grootste bezwaar richtte zich tegen de figuur van een ‘opperdirecteur’. Dit
vormde voor hem het werkelijke breekpunt. ‘Wat mij persoonlijk betreft, ik zou
alleen in het plan voor een dergelijke serie van Forschungsinstitute wensen te
worden betrokken, wanneer bij voorbaat vaststaat, dat het denkbeeld van een
‘opperdirecteur’ wordt prijsgegeven. Met een werkelijk wetenschappelijke opzet
acht ik dit directoraat onverenigbaar’. Kloekes inhoudelijke bezwaar tegen het
directoraat was dat dit een willekeurige combinatie van vier verschillende discipli-
nes, namelijk volkskunde, dialectologie, naamkunde en lexicografie, probeerde te
verenigen. Hij begreep niet waarom bijvoorbeeld niet ook de geschiedenis, oudheid-
kunde, archeologie en het vaderlands recht tot het werkterrein van het nieuwe
instituut gerekend zouden moeten worden. Verder zal Kloekes bezwaar ongetwij-
feld ook hebben samengehangen met zijn afkeer van een directoraat van De Vries,
van wie hij volgens de plannen afhankelijk zou worden.

De negatieve adviezen van de Akademie en het WNT oefenden in de komende
tijd een sterk negatieve invloed uit op de bereidheid van wetenschappers om aan
het instituut mee te werken.

Van Dam herziet zijn plan

Ook in het verdere verloop van deze kwestie bleef De Vries als adviseur van Van
Dam een beslissende rol spelen. Van Dam, die inmiddels op 11 maart 1941 toe-
stemming van de Duitsers had gekregen om de plannen verder uit te werken, wilde
aanvankelijk de negatieve adviezen van Akademie en WNT naast zich neerleggen en
onmiddellijk tot oprichting van het instituut overgaan.62 Hij werd echter gewaar-
schuwd door de afdeling Financiën van zijn Departement dat De Vries door de
negatieve adviezen op weinig medewerking onder geleerden en deskundigen zou
kunnen rekenen en dat dus eerst die medewerking gewaarborgd moest worden
‘voordat geld wordt uitgegeven, dat mogelijk niet veel vruchten zal afwerpen’. Van
Dam merkte daarbij op dat dat wel zou meevallen63, maar hij kreeg ook van De

61 Hij begon zijn brief met er op te wijzen dat het idee van een Vaderlands Instituut al
eerder was geopperd door J.W. Muller, waarbij eerder werd gedacht aan een concentratie
van bibliotheken en archieven, dan aan een ‘Forschungsinstitut’ (MvOK&W: Rijksinstituut
voor Nederlandse Taal en Volkscultuur).
62 Er zijn voor de beschikking twee conceptbrieven aan Akademie en WNT d.d. 23-5-1941
opgesteld. Het was de bedoeling de beschikking op 26 mei in de Staatscourant te publiceren
(MvOK&W: Rijksinstituut voor Nederlandse Taal en Volkscultuur).
63 Memo Van der Haagen aan Van Dam 14-5-1941 (MvOK&W: Rijksinstituut voor Neder-
landse Taal en Volkscultuur).
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Vries zelf het verzoek de brief aan de Akademie nog even uit te stellen ‘en zo
vriendelijk mogelijk te formuleren’. Van Dam stemde hiermee in.

Dit vormde het begin van een zorgvuldige poging om de Akademie alsnog te
winnen voor het plan. Er waren in deze periode diverse informele contacten tussen
akademieleden over deze kwestie.64 In de volgende maanden werd in samenspraak
met De Vries en met Kalf, die overigens hiertoe geen mandaat van de Akademie
bezat, een uitvoerig antwoord aan de Akademie opgesteld. Hierbij speelde ook
Meertens weer een rol. Hij was op 31 maart 1941 uit de gevangenis ontslagen; in
juni hief de Akademie zijn schorsing op. Hij was een warm voorstander van het
instituutsplan en begon, eenmaal weer terug in zijn centrale secretariaatsfunctie
van beide commissies, zijn uiterste best te doen om een draagvlak voor het plan
binnen de Akademie te creëren. Dat was precies wat De Vries en Van Dam in eerste
instantie hadden nagelaten.

Meertens was er van overtuigd dat het instituutsplan zou doorgaan en dat de
afwijzende houding van commissieleden en anderen alleen maar tot gevolg had,
dat het in minder gematigde vorm zou worden doorgezet. Hij zocht daarom naar
een compromis, schreef hij in juli aan De Vooys, en dacht hierbij aan een voor
Akademie en Departement aanvaardbare overgangsregeling, die na afloop van de
oorlog in een definitieve regeling kon worden omgezet.65 De oplossing zou in-
houden dat de drie bureaus voor dialectologie, volks- en naamkunde in de school
achter in de tuin van de Akademie zouden worden ondergebracht.

Van Dam deed van zijn kant de belangrijke concessie - op instigatie van De
Vries66 - dat het instituut in ‘eenig verband’ met de Akademie zou komen te staan,
waarbij hij dacht aan de positie van het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek,
en dat het in Amsterdam zou worden gevestigd.

Er werd in de zomer van 1941 ook geprobeerd om mensen te vinden voor
belangrijke functies op het instituut. Van Ginneken en Schönfeld werden in juni

64 Kalf stelde op 19 mei 1941 een vertrouwelijke bespreking voor tussen hem, De Vries,
Van Ginneken en eventueel Van Dam. Hij dacht dat er wel een verzoening tussen Akademie
en Instituut mogelijk was. Meertens maakte in een brief aan De Vries van 21 juni 1941
melding van een schrijven van Van Ginneken aan hem over ‘de conferentie ten huize van Dr.
Kalf, die zooals ik al veronderstelde weinig of geen verandering heeft gebracht in den
bestaanden toestand’ (Archief Meertens Instituut).
65 Brief Meertens aan De Vooys 12-7-1941 (UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Col-
lectie P.J. Meertens).
66 In zijn brief van 30-8-1941 schreef De Vries aan Meertens dat hij Van Dam bereid had
gevonden om het instituut formeel onder de Akademie te plaatsen en in Amsterdam te
vestigen. ‘Wellicht zal de tegenstand van het Academie-Bestuur daardoor verminderen’.
Op de conceptbrief voor de Akademie schrijft een ambtenaar, waarschijnlijk Van der Haagen,
dat De Vries hem heeft meegedeeld dat ‘U accoord gaat met het denkbeeld om toch de
Akademie eenigermate in te schakelen. Vandaar dit nieuwe concept dat zijn instemming
heeft’ (MvOK&W: Rijksinstituut voor Nederlandse Taal en Volkscultuur).
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gevraagd het directoraat van de afdeling Dialectologie, respectievelijk Naamkunde
op zich te nemen. Schönfeld weigerde vanwege een ‘principieel bezwaar’.67 Van
Ginneken stelde zijn beslissing uit en wilde te zijner tijd een voorstel in overwe-
ging nemen, wanneer de plannen wat meer uitgewerkt waren. Hij toonde zich
nogal beducht voor het verzet tegen de instituutsplannen en adviseerde Van Dam
nog wat te wachten: ‘Als vreedzaam Nederlandsch burger, die zijn Polderwereld
kent, wil ik echter, vooral juist in het belang van het Instituut zelf, zoo min moge-
lijk menschen hiermee tegen het hoofd stooten, en daarmee waag ik U te adviseeren
met de publicatie en uitvoering dezer plannen nog eenige weken geduld te hebben,
tot de heele politieke toestand van Europa zich waarschijnlijk nog wat hechter
heeft vastgezet. Er zijn m.i. zeker genoeg objectieve gronden aanwezig om binnen-
kort tot de stichting over te gaan. Alleen blijf ik vrezen, dat, als hiertoe geen heel
gunstig oogenblik wordt uitgekozen, de subjectieve gezindheid van veelen het
heele Instituutsplan noodlottig zal worden’.68

Op 1 september, vier dagen voordat de brief van het Departement aan het
bestuur van de Akademie werd verzonden, was Meertens tegenover De Vries in
ieder geval al vol vertrouwen dat binnenkort het instituut een feit zou zijn.69 Hij
twijfelde niet aan de medewerking van Heeroma en Schönfeld, als het instituut
formeel onder de Akademie zou blijven, en hij zou proberen De Vooys tot ‘andere
gedachten te bewegen’. Meertens stelde ook alvast een organogram van het toe-
komstige Rijksinstituut op en maakte een indeling van het schoolgebouw achter
de Akademie, waar het gehuisvest zou moeten worden.70 Opvallend is dat het
hoofd administratie en secretariaat van de Akademie, M.E. ’t Hart, in deze periode
aan Meertens en De Vries al adviezen gaf over de meest doelmatige inrichting van
de administratie van het instituut, die hij zelf bij wijze van een ‘bijbetrekking’ zou
kunnen waarnemen tegen een ‘redelijke vergoeding (bv. f. 60,- per maand)’. Ook
dit wijst er op dat het Akademiebestuur op dat moment bereid was het Rijks-
instituut onder voorwaarden te accepteren. ’t Hart zou later nog een positief
advies aan het bestuur geven.

67 Brief Schönfeld aan secretaris-generaal Van Dam 23-6-1941 (MvOK&W: Rijksinstituut
voor Nederlandse Taal en Volkscultuur).
68 Brief Van Ginneken aan Van Dam 15-7-1941 (MvOK&W: Rijksinstituut voor Neder-
landse Taal en Volkscultuur).
69 Naar aanleiding van een begrotingstechnische kwestie waarbij een uitgave voor het
Dialectenbureau op de rekening van het Volkskundebureau werd geboekt merkte Meertens
tegenover De Vries op: ‘Binnenkort maakt dit toch geen verschil meer’ (Archief Meertens
Instituut: Brief Meertens aan De Vries 1-9-1941).
70 Archief Meertens Instituut: Brieven Meertens aan De Vries 12-9 en 20-9-1941. In 1948
zouden de afdelingen Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde daar inderdaad hun intrek
nemen.
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In een pijnlijke kwestie liepen Meertens en De Vries al geheel op de nieuwe
situatie vooruit, waarbij de Dialectencommissie, met name Van Ginneken, alvast
volledig gepasseerd werd. Op 30 september 1941 schreef Meertens aan De Vries
dat mejuffrouw Reina Prinsen Geerligs haar eindexamen gymnasium had gedaan,
Nederlands wilde gaan studeren en tegelijkertijd als volontair op het Dialecten-
bureau wilde gaan werken. Probleem was dat ze twee joodse grootouders had en
dus niet zonder meer als student kon worden toegelaten. Een verzoek daartoe was
in behandeling. ‘Intusschen heeft zij zich tot ons gewend met het verzoek, alvast
als volontair te worden toegelaten. Zoudt U mij willen mededeelen, of dit mogelijk
is? Ik richt deze vraag tot U (en sprak er nog niet over met Prof. van Ginneken),
omdat binnenkort de beslissing in dergelijke gevallen toch aan U komt te staan, en
het zou onaangenaam zijn, indien mej. Prinsen Geerligs eerst was aangenomen, en
dan zou moeten hooren, dat ze niet langer kon blijven. Joodsch van uiterlijk is zij
niet, maar dat legt waarschijnlijk geen gewicht in de schaal’.71 Ook De Vries
beschouwde zich al als directeur en reageerde afhoudend: ‘Wat mej. Prinsen aan-
gaat, zij kan natuurlijk niet als assistent worden toegelaten vóór haar verzoek tot
toelating als student ingewilligd is. Zij zal dus geduld moeten oefenen. Ook na
deze eventueel goedgunstige beslissing moet ik mij voorbehouden haar toelating
aan het Instituut nog in beraad te houden’.72 Het lijkt erop dat De Vries het nieuwe
instituut niet wilde belasten met een halfjoodse werknemer, en dat ook Meertens
zijn vingers hieraan niet wilde branden.

Op 5 september stuurde Van Dam zijn herziene plan voor advies naar de
Akademie. Hierin probeerde hij enkele misverstanden uit de weg te ruimen en
deed hij enkele concessies. Van Dam begon uit te leggen, dat het initiatief tot de
stichting van het instituut door hem en niet door De Vries genomen was. Het
concrete voorstel was op zijn verzoek door De Vries opgesteld, die hierdoor niet
de vrijheid had gehad met anderen hierover te spreken. Verder verklaarde Van
Dam dat het adviesrecht van de Akademie onaangetast bleef, maar dat hij allerlei
vragen ‘van meer practische aard’ aan het nieuwe instituut wilde voorleggen. Hij
zag verder voorlopig af van de invoeging van het WNT. Het instituut zou ook in
Amsterdam in plaats van in Leiden gevestigd worden en ‘in eenig verband’ met de
Afdeling Letterkunde van de Akademie komen te staan. Opvallend is de passage
waarin Van Ginneken en Schönfeld toch als directeur van respectievelijk het
Dialectenbureau en het Bureau voor Plaatsnaamkunde werden genoemd. Van
Dam ging ook in op de politieke afwijzing van het plan, waarvan hij ‘met leedwe-
zen’ kennis had genomen. Hij stelde daar tegenover dat ‘juist in een tijd, waarin de
toekomst van het land onzeker is’ het Nederlandse volk zich diende te bezinnen op
‘middelen die kunnen strekken tot handhaving en dieper besef van zijn eigen aard’

71 Archief Meertens Instituut: Brief Meertens aan De Vries 30-9-1941.
72 Archief Meertens Instituut: Brief De Vries aan Meertens 1-10-1941.
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en dat niets daartoe ‘zóó goed [kon] dienen als een instelling voor de studie van de
taal en de volkskunde, die over ruime middelen beschikt’.

Tweede advies van Akademie

De tweede adviesronde werd anders georganiseerd dan de eerste en resulteerde in
het antwoord van 8 december 1941. In plaats van de individuele akademieleden
van de Dialecten- en Volkskundecommissie brachten deze keer de beide commis-
sies advies uit. Doordat het nieuwe instituut in Amsterdam onder de hoede van de
Akademie zou blijven, vervielen de eerdere bezwaren van de akademieleden in de
commissies grotendeels. De Volkskundecommissie ging eenstemmig akkoord73,
de Dialectencommissie adviseerde in meerderheid eveneens positief. Ze was even-
als de Volkskundecommissie voor een combinatie van dialectologie, volkskunde
en naamkunde in één instituut. In het advies werd wel op verzoek van De Vooys
de voorwaarde opgenomen dat de commissie van toezicht zich niet tot ‘toezicht’
zou beperken, maar op medezeggenschap gebaseerd moest zijn zoals voorheen.

Alleen Kloeke was tegen gebleven. Hij had zijn standpunt in een notitie vastge-
legd, die als minderheidsnota samen met het advies van de Dialectencommissie aan
de Afdeling Letterkunde was toegestuurd.74 Kloekes minderheidsnota bevatte een
vijftal bezwaren die hij in zijn vroegere brieven al geuit had. Zijn belangrijkste
bezwaar was weer de combinatie van drie heterogene vakgebieden onder een hoofd-
directeur. Zijn bezwaar tegen De Vries als directeur was nog wat sterker aangezet.
Hij stelde dat het volstrekt onduidelijk was waarom juist De Vries directeur zou
moeten worden. Bovendien vond hij dat De Vries ‘als geboren en getogen Amster-
dammer’ minder vertrouwd zou zijn met de mentaliteit van het platteland en daar-
door voor de provincie ook minder acceptabel. Kloeke dorst dit waarschijnlijk te
beweren omdat hij zelf veel veldwerk had verricht. Nieuw was dat hij zijn bezwaar
ondersteunde door een recente verklaring van de hoogleraar Erich Röhr, leider van
het volkskunde-instituut in Frankfurt, waar de Duitse volkskunde-atlas was on-
dergebracht. Röhr had kort daarvoor een bezoek gebracht aan Kloeke. Volgens
Röhr zou men in Duitsland juist teruggekomen zijn van het idee van centralisatie
van wetenschappelijk onderzoek en zou de tendens meer gericht zijn op kleine,
gespecialiseerde instituten.75 Kloeke eindigde zijn minderheidnota als volgt:

73 Archief Meertens Instituut: Brief van de Volkskundecommissie aan de Afdeling Letter-
kunde van de Akademie 25-9-1941.
74 Archief Meertens Instituut: Brief van de Dialectencommissie aan de Afdeling Letter-
kunde van de Akademie 4-10-1941. De Dialectencommissie wilde ook dat de afdeling
Letterkunde invloed zou hebben op de opstelling van het reglement.
75 Röhr is de auteur van Die Volkstumskarte (1939), een goed, technisch geschrift over het
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‘Ik zou het in hoge mate betreuren, als de Akademie in deze overgangstijd op
enigerlei wijze meewerkte aan dit roekeloze confectie-plan, dat nergens ter
wereld zijn weerga heeft, dat op touw is gezet door iemand met onvoldoende
ervaring en dat kennelijk voor een groot deel is ingegeven door de behoefte om
de eer- en heerszucht van één enkele persoon te bevredigen’.

Op Kloekes verzoek schreef Röhr, die volgens zijn zeggen al tien jaar in de gele-
genheid was geweest in detail de plannen voor een Nederlandse volkskunde-atlas
te volgen en die ook heel goed meende te begrijpen waarom daar nog niets van
terecht was gekomen, op 15 oktober nog eens een brief aan Kloeke. Hierin keerde
Röhr zich tegen de samenvoeging van de drie disciplines in een instituut onder één
directeur. De brief werd op verzoek van Kloeke als een soort naschrift aan zijn
minderheidsnota toegevoegd.76 Het is nogal opmerkelijk dat Kloeke Röhr te hulp
riep. Röhr was als assistent van Heinrich Harmjanz werkzaam in de Lehr- und
Forschungsstätte für Volkskunde und Volksforschung aan de universiteit van
Frankfurt. Dit instituut, waaronder sinds 1939 ook de Duitse volkskunde-atlas
ressorteerde, maakte deel uit van Das Ahnenerbe, de wetenschappelijke tak van de
SS, dat zich ten doel stelde de Germaanse cultuur te bestuderen en die vooral ook
in het dagelijks leven te bevorderen. Harmjanz bekleedde daarnaast ook een hoge
positie op het Ministerie van Opvoeding in Berlijn, waar hij chef van het kabinet
van minister Rust en diens persoonlijk adviseur was. Hij had een grote invloed op
de benoemingen van de hoogleraren in de geesteswetenschappen, waaronder die in
de volkskunde.77

Röhr merkte in zijn brief aan Kloeke op dat de directeur van het nieuwe insti-
tuut slechts een technisch-administratieve functie kon uitoefenen, precies zoals
Kloeke al eerder had geschreven. ‘Sollte es anders gedacht sein, so wird er bei der
noch zu entwickelnden holländischen Volksforschung aus ganz verschiedenen
Gründen bald in einem Streit der Meinungen stehen, der für die Arbeit des Institutes
keine erfreulichen Auswirkungen hat’. De drie disciplines vormden volgens hem
geen geheel ‘um eine planvolle Volksforschung zu garantieren’. Hun toevallige
combinatie kwam volgens hem voort uit de wens ‘unbedingt ein solches Institut
gründen zu wollen, ohne die Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen zu

tekenen van volkskundige verspreidingskaarten. In de oorlog was hij gastdocent in Gent.
Hij publiceerde samen met Heinrich Harmjanz de kaarten van de Duitse volkskunde-atlas.
76 Kloeke stuurde de brief onmiddellijk door naar Huizinga, en vervolgens naar Scholten,
met het verzoek de brief via Meertens als een soort naschrift aan zijn minderheidsnota toe
te voegen, als Van Ginneken daarmee akkoord zou gaan. Ook hier bleek weer de soepele
communicatie tussen Kloeke en Huizinga.
77 Lixfeld, ‘Nationalsozialistische Volkskunde und Volkserneuerung’ en hierin speciaal
de paragraaf ‘Rosenbergs ‘braune’ und Himmlers ‘schwarze’ Volkskunde im Kampf um die
Vorherrschaft’ (1994) 258-265.
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prüfen’.78 Het is jammer dat Röhr niet schreef wat er dan nog aan toegevoegd had
moeten worden. Dat zullen waarschijnlijk op z’n minst de disciplines prehistorie
en rassenkunde geweest zijn. Volgens Röhr was het in plaats van de voorgestelde
institutionalisering beter om individuele onderzoekers te steunen en tegelijk goede
nieuwe onderzoekers op te leiden.

Het feit dat Röhr deze brief schreef en dergelijke bewoordingen gebruikte,
wekt het vermoeden dat hij er belang bij had om het Nederlandse ‘Rijksinstituut
voor Taal en Volkscultuur’ te torpederen. Dit instituut strookte in ieder geval niet
met de doelstellingen van Ahnenerbe, dat in plaats van het nationale juist het
algemeen Germaanse cultuurgoed wenste te bevorderen. Verder vonden de Duit-
sers in 1941 De Vries nog te nationaal denkend en te weinig nationaal-socialistisch.
Harmjanz, de baas van Röhr, was een uitgesproken tegenstander van De Vries,
omdat hij die in nationaal-socialistisch opzicht onbetrouwbaar achtte. Hij had
destijds grote bezwaren gehad tegen het tijdschrift Folk, waarvan De Vries hoofd-
redacteur was, omdat er anti-Duitse recensies in waren opgenomen en veel bijdra-
gen in het Engels waren afgedrukt. Harmjanz zou ook tijdens de internationale
congressen in Parijs (1937) en Kopenhagen (1938) in het openbaar tegen hem zijn
opgetreden.79

Het lijkt niet uitgesloten dat Kloeke zich heeft laten gebruiken voor de Duitse
wetenschapspolitiek. Maar omgekeerd is het toch heel merkwaardig dat Kloeke,
die in deze discussie zo sterk het argument van het goede vaderlanderschap han-
teerde, de brief van een medewerker van het Duitse Ahnenerbe in de strijd wierp.
Kloeke liet de brief van Röhr aan Huizinga lezen en stuurde hem vervolgens door
naar Scholten. Hij tekende daarbij aan dat Röhr de Duitse volkskunde-atlas uitgaf
en leider was van het Duitse instituut voor volkskunde, ‘het instituut dat vermoe-
delijk min of meer als model heeft gediend voor de eigenlijke kern van het gepro-
jecteerde Nederlandse instituut’.80 De brief van Röhr werd als aanhangsel aan zijn
minderheidsnota toegevoegd.

Terwijl De Vries aanvankelijk dacht dat de minderheidsnota van Kloeke ‘wel
niet veel beteekenis’ zou hebben werd ze door het bestuur van de Afdeling Letter-
kunde zeer serieus genomen.81 Scholten vroeg hierover nog eens apart advies van
De Vooys als lid van beide commissies. Dat lijkt mede ingegeven door het feit dat
De Vooys, als lid van de Volkskundecommissie, zich niet had verzet tegen het
eenstemmige besluit van deze commissie om het herziene plan van Van Dam te

78 Brief Röhr aan Kloeke 15-10-1941 (Archief KNAW: Rijksinstituut voor Nederlandsche
Taal en Volkscultuur).
79 Ambtelijke notitie van H.E. Schneider 29-1-1941 (NIOD: BDC H 923-30).
80 Brief Kloeke aan Scholten 22-10-1941 (Archief KNAW: Rijksinstituut voor Nederland-
sche Taal en Volkscultuur).
81 Archief Meertens Instituut: Brief De Vries aan Meertens 23-9-1941.
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aanvaarden, terwijl hij in de Dialectencommissie wel voorwaarden had gesteld.
Mogelijk wilde het bestuur hem hiermee wat onder druk zetten. In zijn antwoord
zien we De Vooys dan ook zijn stemgedrag verdedigen. Hij verklaarde de argu-
mentatie van Kloeke wel in veel opzichten overtuigend te vinden, maar toch de
samenvoeging van de drie vakken onder het dak van de Akademie in principe niet
ongewenst te vinden. ‘Alles hangt echter af van de regeling! Daarom zou ik de volle
nadruk willen leggen op de zinsnede die op mijn aandrang aan ons advies toege-
voegd is. Wanneer de regeling uit zou lopen op een dictatuur, met een commissie
van ‘toezicht’ als figuranten, dan zou ik daar stellig afwijzend tegenover staan, en
niet bereid zijn om langer deel uit te maken van een dergelijke commissie’.82

Behalve de adviezen van de Dialecten- en Volkskundecommissie en van Kloeke
was er nog een intern advies van het hoofd administratie en secretariaat van de
Akademie, M.E. ’t Hart, aan het bestuur van de Afdeling Letterkunde uitgebracht.
’t Hart weerlegde hierin de bezwaren van Kloeke en adviseerde het voorstel van
het Departement aan te nemen omdat het slechts neerkwam op een bevestiging van
de bestaande situatie, waaraan de naamkunde werd toegevoegd. Zo vond hij de
angst voor de eenhoofdige leiding ongegrond, want Meertens had in feite al steeds
leiding gegeven aan de werkzaamheden van beide commissies. Dat De Vries in
Amsterdam geboren was, interesseerde volgens hem de medewerkers in het land
niet. Ook het politieke argument van Kloeke vond hij niet steekhoudend omdat de
Akademie ‘immers zelf de regelrechte voortzetting is van het Koninklijk Instituut
van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, door koning Lodewijk
Napoleon, tijdens de bezetting van ons land door Fransche troepen, bij decreet van
4 mei 1808 in het leven geroepen’.83

Op 10 november kwam de kwestie in een buitengewone vergadering van de
Afdeling Letterkunde ter sprake. Secretaris Scholten stelde hiervoor een concept-
brief op (afschriften gingen naar Huizinga en Vollgraff), die een reeks van bezwa-
ren bevatte tegen het herziene plan, die alle berustten op de minderheidsnota van
Kloeke en diens vroegere brieven.84 Desondanks verklaarde de Akademie voor-
zichtig dat zij wel bereid was om mee te werken aan de verbetering van de be-
staande structuur van de twee commissies, als deze maar ‘op bescheiden schaal
plaatsvinden in aansluiting aan het bestaande’. Opvallend is dat het politieke argu-
ment uit het eerste advies, dat men tijdens de bezetting geen ingrijpende dingen

82 Brief van De Vooys aan Scholten 17-10-1941 (Archief KNAW: Rijksinstituut voor Ne-
derlandsche Taal en Volkscultuur).
83 Schrijven M.E. ’t Hart aan het bestuur van de Afdeling Letterkunde van de Akademie
30-10-1941 (UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens).
84 De bezwaren hielden het volgende in: De Vries zou vanwege zijn geringe kennis van de
dialectologie incompetent zijn als directeur, niet concentratie maar decentralisatie was no-
dig, in Duitsland en België waren de diverse vakgebieden niet in één instituut verenigd en de
samenwerking met België zou door het Rijksinstituut in gevaar komen.
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moest ondernemen, hier geheel afwezig was. Dat kwam waarschijnlijk doordat het
bestuur de tweede brief van het Departement beschouwde als een belangrijke
concessie aan de bezwaren van de Akademie.85

De Afdeling Letterkunde kwam op 10 november echter niet tot een definitief
advies vanwege de minderheidsnota van Kloeke en het advies van Röhr. Huizinga
stelde voor over deze stukken het advies van de Dialecten- en Volkskundecommissie
te vragen en vervolgens alle stukken naar de leden van de Afdeling Letterkunde te
sturen. De Vries verklaarde het op prijs te stellen om naar aanleiding van de stuk-
ken van Kloeke, die hem persoonlijk aangingen, aan het advies van de Volks-
kundecommissie een persoonlijke nota toe te voegen, waarmee Huizinga akkoord
ging.86 In de vergadering van 8 december 1941 zou de kwestie dan afgehandeld
worden.

De Vries schreef een uitvoerige reactie op de stukken van Kloeke. Eerst liet hij
zien dat het voorbeeld van decentralisatie van de vakgebieden in Duitsland niet
deugde. De afsplitsing van het Berlijnse volkskundebureau en de Duitse volks-
kunde-atlas van Berlijn naar Frankfurt was veroorzaakt door, zoals De Vries zich
voorzichtig uitdrukte, ‘een personeelswisseling, die enkele jaren geleden op zeer
plotselinge wijze doorgevoerd werd en waardoor een crisis in het werk van de
Volkskunde-Atlas is ontstaan, die door een aantal vooraanstaande folkloristen in
Duitschland ten zeerste betreurd wordt’. De Vries wilde waarschijnlijk niet duide-
lijk zeggen dat het Berlijnse volkskunde-instituut en de volkskunde-atlas slachtof-
fer waren geworden van de meedogenloze strijd tussen diverse nationaal-socialis-
tische culturele organisaties, en daarbij in handen waren gevallen van Ahnenerbe,
met name van Harmjanz. Het voorbeeld van Kloeke was dus wel uiterst ongeluk-
kig gekozen. De Vries verklaarde dat Röhr onvoldoende competent was om over
deze kwestie te oordelen omdat deze zich niet op theoretisch niveau met de volks-
kunde had beziggehouden. Verder vroeg hij zich af waarom men in Nederland het
Duitse voorbeeld zou moeten volgen. Het zou meer voor de hand liggen om naar
Scandinavië te kijken, met name naar Zweden waar de in 1932 opgerichte Zweedse
Koninklijke Gustav Adolf Akademie de opdracht had de volkscultuur te onder-
zoeken. Dat deed zij tot nu toe door middel van de dialectologie, volkskunde en
plaatsnaamkunde, precies de drie vakgebieden die in het Rijksinstituut voor Ne-
derlandsche Taal en Volkscultuur zouden worden verenigd. De Vries wees er
verder op dat hij al in zijn Volk van Nederland (1937) de concentratie van deze drie

85 Van Ginneken schreef op 17 oktober 1941 aan De Vries ‘uit goede bron te weten dat
Scholten de eerste is geweest, die bij aankomst van van Dams antwoord nu 4 weken geleden
aanstonds zei: Ja, dat is in elk geval een groote concessie, die onze weigering in het hart raakt.
Vollgraff is ons natuurlijk heel ongenegen en de voorzitter niet minder’ (Archief Meertens
Instituut).
86 Rijksarchief Haarlem: Notulen van de Afdeling Letterkunde van de Koninklijke Ne-
derlandse Akademie van Wetenschappen 10-11-1941.
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disciplines had bepleit alsmede die van de antropologie en archeologie. Hij ging
ook in op de voordelen van een samenvoeging van de drie disciplines in een insti-
tuut. Hij zag er vijf:
1. Verschillende verschijnselen van de volkscultuur zijn al sinds een eeuw in een

toestand van ontbinding. Daarom dient in Nederland ‘te elfder ure’ het onder-
zoek voor het gehele land met alle kracht en systematisch ter hand genomen te
worden.

2. Dezelfde delen van het land zullen door dialectologen en folkloristen moeten
worden onderzocht.

3. Het Rijksinstituut kan gezamenlijk onderzoek van de drie disciplines op touw
zetten voor bepaalde problemen of bepaalde delen van het land.

4. Er zal naast het rondzenden van vragenlijsten meer ‘veldarbeid’ verricht moe-
ten worden en dat kan efficiënter gecoördineerd worden vanuit een centraal
instituut.

5. Een Rijksinstituut kan met autoriteit optreden tegen de alom opduikende po-
gingen om dit soort onderzoek te doen waardoor versnippering ontstaat.

Het waren in wezen voornamelijk organisatorische redenen die hij aanvoerde.
Alleen het derde argument was van meer inhoudelijke aard, maar het ging niet
nader in op de onderlinge verwantschap van de drie vakgebieden. De Vries ging
ervan uit dat ze alle drie bepaalde aspecten van de ‘in ontbinding verkerende’
volkscultuur bestudeerden. Elders in zijn brief noemde hij wel het bekende voor-
beeld van het boerenhuis dat door volkskundigen, dialectologen en architecten
gezamenlijk moest worden bestudeerd (woord en zaak onderzoek), maar het bleef
bij dit ene voorbeeld. Het is opvallend dat De Vries in de nota nauwelijks inging
op de onderzoeksdoelstellingen, waarover De Vries zich in eerdere publicaties had
uitgesproken, en die onder meer gericht waren op de verkrijgen van inzicht in de
authentieke en vreemde elementen in de Nederlandse volkscultuur. Aan het eind
van zijn nota ging De Vries nog in op de kwestie van de zo bekritiseerde eenhoofdige
leiding. Hij deed dit op verzoek van Meertens, hoewel het hem zelf tegen de borst
stuitte zich tegen de ‘dwaze insinuaties van Kloeke’ te verdedigen.87 Hij meende
dat de eenhoofdige leiding nodig was voor het bereiken van resultaten en dat dit
‘het offer van een deel der onbeperkte onafhankelijkheid ruimschoots’ waard zou
zijn’.

De nota van De Vries werd uitvoerig behandeld in de vergadering van de
Volkskundecommissie van 21 november 1941. De commissieleden gingen er ge-
heel mee akkoord. Wel was er een verschil van mening over de zeggenschap over
het instituut. De Vooys wilde medezeggenschap van de Volkskundecommissie, en
via haar dus van de Akademie, in het beheer van het instituut ter waarborging van
het wetenschappelijk karakter. Hij vreesde de invloed van het Departement, met

87 Archief Meertens Instituut: Brief De Vries aan Meertens 15-11-1941.
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name politieke inmenging, die voor hem het lidmaatschap van de commissie niet
langer mogelijk zou maken.88 De Vries merkte hierbij op dat hij na de laatste
Akademievergadering ‘niet meer dat rotsvaste vertrouwen in de wetenschappe-
lijke onpartijdigheid van het Akademiebestuur had, dat hij tevoren had en dat de
heer De Vooys nog blijkt te bezitten’. Hij doelde waarschijnlijk op het belang dat
het bestuur aan de stukken van Kloeke toekende.

Kalf vond dat De Vooys over een kwestie van ondergeschikt belang sprak. ‘Nu
de Regeering ons de middelen ter beschikking stelt, het volkskunde-onderzoek
eindelijk op onbekrompen wijze aan te vatten, mogen we die niet van de hand
wijzen’. Van Ginneken was het daarmee eens. Hij vond het vanzelfsprekend dat
het Rijk medezeggenschap wilde hebben in de besteding van de gelden. Hij was het
ook niet eens met het respect van De Vooys voor het Akademiebestuur, omdat ‘de
wijze waarop de Voorzitters der Dialecten- en Volkskunde-commissies door het
niet-deskundige Afdeelingsbestuur zijn bejegend, hem vaak [had] teleurgesteld’.
De Vooys was verder bevreesd dat de hoge kosten van het instituut in ‘normalere
tijden’ wellicht niet gehandhaafd zouden worden, maar die vrees werd door de rest
van de vergadering niet gedeeld. De commissie was wel bereid er bij het Akademie-
bestuur op aan te dringen dat zij bij de samenstelling van het reglement gehoord
zou worden. De Volkskundecommissie had dus geen bezwaren van politieke aard
tegen de oprichting van het instituut. Alleen De Vooys vreesde de politieke in-
vloed van het Departement.

Het niet opvolgen van de positieve adviezen van de Dialecten- en Volkskunde-
commissie door het Akademiebestuur was uiteraard slecht gevallen bij Van
Ginneken en De Vries. De Vries stelde in de vergadering dan ook voor om vooral
op de ‘eenigszins wonderlijke procedure ’ de aandacht te vestigen. Ook bij Van
Ginneken bleek de irritatie.

De antwoorden van de Volkskundecommissie en de Dialectencommissie op de
minderheidsnota van Kloeke begonnen beide met een passage waarin de commis-
sies hun bevreemding erover uitspraken dat hun eerdere vrijwel eensluidende
adviezen door het bestuur van de Afdeling Letterkunde waren genegeerd.89 De
Volkskundecommissie die geheel akkoord ging met het verweer van De Vries,
onderstreepte nog eens het belang van concentratie van de drie vakgebieden. De
Dialectencommissie handhaafde eveneens het eerder gegeven positieve advies. Ze
schreef verder dat de twee standpunten inmiddels dichter tot elkaar waren geko-
men. Kloeke ging namelijk wel akkoord, indien gegarandeerd werd dat ‘de drie
instituten niet door één directeur, maar door de Akademie overkoepeld zouden

88 Archief Meertens Instituut: Notulen Volkskundecommissie 21-11-1941.
89 Brieven van de Dialecten- en Volkskundecommissie aan het Bestuur van de Afdeling
Letterkunde van de KNAW 21-11-1941 (Archief KNAW: Rijksinstituut voor Nederlandsche
Taal en Volkscultuur).
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worden’. Dit laat weer zien dat het Kloeke toch vooral om de eenhoofdige leiding
van De Vries ging.

Deze extra adviesronde was inhoudelijk gezien gunstig voor het instituutsplan
verlopen. Beide commissies hadden nog duidelijker en gefundeerder dan in hun
eerste advies de samenvoeging bepleit, de argumenten van Kloeke waren voor een
flink deel geneutraliseerd, het voorbeeld Röhr had Kloeke geen goed gedaan90, en
tenslotte had Kloeke zijn principiële, wetenschappelijke bezwaar tegen de samen-
voeging opgegeven.91 Daarmee was het vakinhoudelijke bezwaar van de Akademie
tegen het departementale plan, de concentratie van de drie disciplines, in de lucht
komen te hangen.

De positieve adviezen van de beide commissies konden echter niet verhinderen
dat de Afdeling Letterkunde in haar vergadering van 8 december 1941 het instituuts-
plan afwees. De politieke situatie speelde hierbij een essentiële rol. Tijdens de
vergadering, die door het recordaantal van 39 akademieleden werd bijgewoond,
kwamen eerst nog twee andere politiek gevoelige kwesties ter sprake: de sluiting
van de Leidse Universiteit en de benoeming van akademieleden.92 Huizinga deelde
mee dat het algemeen bestuur van de Akademie, waarvan hij zelf voorzitter was en
Scholten secretaris, de secretaris-generaal van het Departement van OW&K had
verzocht de Leidse universiteit spoedig te heropenen vanwege de belangen van de
wetenschap. Vervolgens kwam het schrijven van de secretaris-generaal aan de
orde, waarin deze aankondigde het reglement van de Akademie te willen wijzigen,
waardoor hij meer invloed op de benoeming van de akademieleden en van het
bestuur zou krijgen. Het standpunt van het algemeen bestuur luidde dat dit onaan-
vaardbaar was, omdat ‘uitsluitend de leden der Akademie zelf bevoegd zijn om te
oordeelen, wie op grond van zijn wetenschappelijke verdiensten voor een benoe-
ming in aanmerking komt’. De vergadering ging daarmee akkoord.

Daarna kwam de kwestie van het Rijksinstituut aan de orde. De discussie
hierover is relatief uitgebreid genotuleerd. Huizinga deelde mee dat het bestuur na
kennisname van de adviezen van de beide commissies een afwijzend standpunt
bleef innemen. De kwestie van het adviesrecht, dat in de adviezen van beide com-
missies niet was genoemd, woog zwaar bij het bestuur, dat op dit punt door Van

90 Ook Van Ginneken heeft Kloeke hevig bekritiseerd vanwege zijn poging om Röhr als
autoriteit naar voren te schuiven (Archief Meertens Instituut: Notulen vergadering Dialecten-
commissie 21-11-1941).
91 Meertens schreef aan De Vries dat Van Ginneken zich in de vergadering van de Dialecten-
commissie bijzonder scherp had uitgelaten over de wijze waarop Kloeke Röhr in het geding
had gebracht. ‘Ik heb hem dringend verzocht, deze argumenten ook in de discussie op 8
December naar voren te brengen’ (Archief Meertens Instituut: Brief Meertens aan De Vries
21-11-1941).
92 Rijksarchief Haarlem: Notulen van de Afdeling Letterkunde van de Koninklijke Ne-
derlandse Akademie van Wetenschappen 8-12-1941.
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Dam niet was gerustgesteld. Verder vond het bestuur de oprichting van een derge-
lijke belangrijke instelling ‘in een tijd, dat ons land door een vreemde mogendheid
is bezet, ongewenscht’. De discussie werd geopend door C. de Boer die namens
Kloeke nog eens enkele argumenten tegen de oprichting van het instituut onder
eenhoofdige leiding naar voren bracht. Het instituut zou in ieder geval onder de
Akademie moeten blijven. Vervolgens verklaarde Van Ginneken het niet eens te
zijn met de opvatting van het bestuur. Hem was gebleken dat het initiatief geheel
van Nederlandse zijde was uitgegaan. Hoewel hij zelf liever had gezien dat de drie
afdelingen in onderling overleg het instituutsbeleid bepaalden, was hij toch bereid
om als directeur van de afdeling Dialecten zich te ‘subordineeren aan de algemeene
leiding van den heer De Vries’. Hij juichte het plan toe omdat dit de uitbreiding van
de werkzaamheden aan de dialectatlas mogelijk maakte. Kernkamp was het niet
met Van Ginneken eens: ‘De onderhavige kwestie moge een Nederlandsche zaak
zijn, de meening van de secretaris-generaal is uiteraard ondergeschikt aan die van
de Duitsche bezettingsautoriteiten’. Hij stelde voor akkoord te gaan met het voor-
stel van het bestuur om het instituut niet in oorlogstijd op te richten. Van Eysinga
vreesde, dat de propagandataak van het instituut ‘thans wellicht, zij het ook onop-
zettelijk, een verkeerde uitwerking’ zou hebben. Schönfeld bleef evenals Van
Ginneken achter het instituutsplan staan. Hij herinnerde er aan dat de Akademie
was voortgekomen uit het Koninklijk Instituut dat in 1808, eveneens in een tijd
van bezetting, was opgericht. Hij vond daarom de Duitse bezetting geen bezwaar
voor de oprichting van het instituut. De Vooys nam ter vergadering een iets ander
standpunt in dan in de adviezen van de beide commissies was verwoord. Hij pleitte
er voor, in afwachting van later tijden, de beide commissies meer geldmiddelen ter
beschikking te stellen. Kalf steunde De Vooys’ voorstel, omdat het kon helpen ‘de
bedreiging van het lands-eigene af te wenden’.

Huizinga bracht vervolgens het voorstel van Kernkamp in stemming, dat met
32 tegen 5 stemmen - enkele leden hadden de vergadering verlaten - werd aange-
nomen. Vervolgens rees de vraag of in het antwoord ook nog de andere bezwaren
zouden moeten worden vermeld. Besloten werd alleen naar die bezwaren te ver-
wijzen. De tekst van de brief werd ter vergadering vrijwel volledig vastgesteld.
Tenslotte werd op voorstel van De Boer nog besloten om, overeenkomstig het
reglement, geheimhouding aan de aanwezigen op te leggen. De volgende dag, 9
december 1941, werd het antwoord naar Van Dam gestuurd:

‘De Afdeeling besloot U.H.E.G. te berichten, dat zij, - afgezien van andere,
ernstige bezwaren, tegen Uw gewijzigd ontwerp betreffende de stichting van
een Rijksinstituut voor Nederlandsche Taal en Volkscultuur ter vergadering
gerezen - vasthoudt aan de meening, door haar in het schrijven van 22 Maart
1941, Afdeeling Letterkunde, No 639, uitgesproken, dat een tijd, waarin ons
land door een vreemde mogendheid is bezet, allerminst geschikt is voor het
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stichten van een dergelijk nieuw instituut. Reeds op dien grond adviseert de
Afdeeling U.H.E.G., U van de stichting van zulk een instituut thans te onthou-
den’.93

Hiermee werd het instituutsplan nog duidelijker dan de eerste keer op grond van
politieke overwegingen afgewezen. Daarbij valt het op dat zowel in het eerste als
in het tweede concept-antwoord van het bestuur van de Afdeling Letterkunde dit
politieke motief niet voorkwam. Dit is beide keren door het bestuur van de Afde-
ling Letterkunde later aan het concept-antwoord toegevoegd.

In zijn Vita mea  gaat De Vries kort in op het verloop van de vergadering van 8
december.94 Wat hij daarover schrijft stemt in essentie grotendeels overeen met de
notulen van de Afdeling Letterkunde. Het ‘offensief’ werd, schrijft De Vries,
geopend door de Leidse romanist De Boer, die een uitvoerig betoog van Kloeke
begon voor te lezen met alle bekende argumenten, inclusief die van Röhr, tegen het
Rijksinstituut. ‘Daartegenover mijn standpunt te verdedigen, was niet moeilijk’,
schrijft De Vries. ‘De figuur van dr. Röhr, tot dusver een technische ambtenaar aan
het Berlijnse bureau, was niet van dien aard, dat hij als een autoriteit in deze
kwestie zou kunnen worden beschouwd’. De Vries kon verwijzen naar wat hij al
vóór de oorlog in Volk van Nederland over de praktische wenselijkheid van sa-
menvoeging van de verschillende disciplines had geschreven. Volgens De Vries
was Kloeke ‘uitermate bang, dat hij zijn zelfstandigheid als dialectoloog zou ver-
liezen, en het vooruitzicht met mij samen, ja wellicht onder mij, te moeten samen-
werken, maakte hem razend’. Wel kon De Vries achteraf waardering opbrengen
voor de argumenten van ‘Van Eysinga en Kristensen, die alleen nog over de on-
juiste tijd voor het oprichten van een dergelijk instituut [spraken], want al was er
geen enkele reden mijn goede bedoelingen in twijfel te trekken, men kon toch niet
voorzien in hoeverre de bezettende overheid een dwang in bepaalde richting zou
kunnen uitoefenen. Dit waren ongetwijfeld verstandige woorden. Ik bleef echter
bij mijn mening van ‘nu of nooit’ en gaf te kennen dat ik zelf in staat was om de
scheidslijn van het toelaatbare te trekken’.

Het meest opvallende verschil tussen het relaas van De Vries en de notulen van
de Afdeling Letterkunde is, dat De Vries in deze notulen niet voorkomt en dus
helemaal niets relevants gezegd zou hebben. De voor De Vries teleurstellend ver-
lopen vergadering van 8 december was voor hem aanleiding de vergaderingen
voortaan niet meer te bezoeken.

93 Brief van de KNAW aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur-
bescherming 9-12-1941 (Archief KNAW: Rijksinstituut voor Nederlandsche Taal en Volks-
cultuur).
94 De Vries, Vita mea , 67.
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Het zal door de personele overlappingen geen toeval zijn dat in die tijd door de
Leidse Letterenfaculteit hetzelfde politieke argument werd gehanteerd tegen de
vernieuwingen die Van Dam daar wilde invoeren. Toen Van Dam in 1941, geheel
conform de vooroorlogse wensen van de Leidse Letterenfaculteit, een leerstoel
Duitse filologie wilde instellen, werd dit door de Faculteit op 31 mei 1941 als volgt
afgewezen: ‘Bij de discussie kwam ondubbelzinnig tot uiting, dat de faculteit,
geheel in overeenstemming met de reeds in vroegere zaken gevolgde gedragslijn,
een afwijzend standpunt inneemt ten aanzien van principiële wijzigingen in sa-
menstelling en werkwijze van onze faculteit gedurende de bezetting’.95

De actie van Kloeke, zijn aandringen op een principiële houding in oorlogstijd
en zijn directe contacten met Huizinga en andere akademieleden zijn van grote
invloed geweest op de besluitvorming binnen de Afdeling Letterkunde. Het ver-
zet van Kloeke werd mogelijk niet alleen door de politieke situatie ingegeven, maar
ook door zijn afkeer van de eenhoofdige leiding van het instituut in de persoon van
De Vries, waarvan ook hij dan afhankelijk zou worden. Kloeke en De Vries lagen
elkaar niet. De Vries had in 1934, toen Kloeke hoogleraar werd, in de Commissie
van Advies Van Haeringen als eerste kandidaat aanbevolen in plaats van Kloeke.
Kloeke was wetenschappelijk gezien de beste kandidaat, maar stond volgens De
Vries toen al in de roep een ‘onaangenaam mens’ te zijn.96 Kloeke werd echter
door de faculteitsvergadering toch gekozen en kreeg later als secretaris toegang tot
de notulen waaruit hij kon opmaken dat De Vries hem niet had gewild.97 Volgens
De Vries was toen de verhouding ‘geheel vertroebeld, al werd uiterlijk het deco-
rum bewaard’.

De definitieve negatieve adviezen van de Afdeling Letterkunde kunnen uiter-
aard niet los gezien worden van de problematische verhouding tussen Akademie
en Departement tijdens de oorlog. Deze leidde in 1942 tot uitschakeling van het
bestuur van de Afdeling Letterkunde (Huizinga, Scholten en Vollgraff) door het
Departement, waardoor de leiding van de Akademie gedurende de rest van de
oorlog waargenomen moest worden door het bestuur van de Afdeling Natuur-
kunde.

Na de buitengewone vergadering van de Afdeling Letterkunde op 11 novem-
ber 1941 hield De Vries er al rekening mee dat er op 9 december een negatieve,

95 Notulen van de vergadering van de Faculteit voor Letteren en Wijsbegeerte 10-1-1934
(UB Leiden, ASF DA 1,3).
96 De Vries, Vita mea , 54.
97 De Commissie van Advies bestond uit A. Verwey, De Vries en Van Wijk met als
adviserende stem Muller Sr. die geen lid meer was van de Faculteit. Hij kon daarbij rekenen
op de steun van zijn zoon Muller Jr., die lid van de Faculteit was. Na de discussie bleken 9
stemmen voor Kloeke en 6 voor Van Haeringen. Dit moet voor de Commissie van Advies
een wat pijnlijke uitslag geweest zijn. (Notulen van de vergadering van de Faculteit voor
Letteren en Wijsbegeerte 10-1-1934 (UB Leiden, ASF DA 1,3)).
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politiek bepaalde beslissing genomen zou worden. In de vergadering van de Volks-
kundecommissie vroeg hij daarom de leden in dit geval over de wenselijkheid van
collectief ontslag na te denken.98 De Volkskundecommissie en de Dialecten-
commissie bleven na 9 december gewoon aan.

De ‘oprichting’ van het (Rijks) instituut

Met dit negatieve advies van de KNAW was het plan van het Rijksinstituut nog niet
van de baan. Er volgde een fase van ongeveer anderhalf jaar waarin het Departe-
ment een reeks van veelal technische obstakels uit de weg ruimde om tot oprich-
ting van het instituut te komen. Van Dam schijnt het plan aanvankelijk met voort-
varendheid te hebben willen doorzetten. Hij schreef enkele dagen na ontvangst
van de brief aan zijn afdeling Cultuurbescherming en Wetenschap het volgende
memo: ‘Zie hier de brief van de Akademie. Het beste is nu m.i. het instituut op te
richten volgens de laatste plannen, in Amsterdam, en prof. de Vries tot voorzitter
te benoemen. Ook de NKR [Nederlandse Kultuur Raad] er in te betrekken’.99

Na enig overleg werd toch eerst De Vries om advies gevraagd. Die zag twee
mogelijkheden: een zelfstandig instituut, los van de Akademie, of een akademie-
instituut. Zijn voorkeur ging uit naar een akademie-instituut. Met het huidige
bestuur was dat onmogelijk, maar, voegde hij er aan toe, ‘indien er uitzicht zou
bestaan op een wijziging van het bestuur binnen een niet al te lange tijd, dan zou
kunnen worden overwogen de oprichting van het Rijks-Instituut daarna nogmaals
bij de Akademie aanhangig te maken in de wellicht dan niet ongegronde verwach-
ting, dat het nieuwe bestuur daarop anders reageren zal’.100 Mogelijk speelde De
Vries hiermee al in op bestaande plannen om het Akademiebestuur te vervangen.
Enkele maanden later begon in ieder geval al de kwestie van de herbenoeming van
het bestuur van de Afdeling Letterkunde door het Departement te spelen.101

Als het nieuwe instituut er echter snel moest komen, dan kon dat alleen los van
de Akademie en zou dat volgens De Vries alleen te verwezenlijken zijn, als vast-
stond dat het Rijk eigenaar was van het materiaal van beide commissies. Het
instituut zou dan voorlopig uit de bureaus voor Volkskunde en Naamkunde moeten

98 Archief Meertens Instituut: Notulen vergadering Volkskundecommissie 21-11-1941.
99 Memo van Van Dam aan Afdeling CW 23-12-1941 (MvOK&W: Rijksinstituut voor Ne-
derlandse Taal en Volkscultuur).
100 Brief De Vries aan de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Weten-
schap en Kultuurbescherming 9-1-1942 (MvOK&W: Rijksinstituut voor Nederlandse Taal
en Volkscultuur).
101 In zijn brief aan Meertens d.d. 14-4-1942 deelde De Vries mee dat behalve Scholten ook
Huizinga en Vollgraff niet door het Departement zouden worden aanvaard (Archief Meertens
Instituut).
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bestaan, omdat zich de eerste tijd geen competente krachten voor de Dialectologie
zouden ‘willen of durven beschikbaar stellen’.102 Het instituut zou voorlopig
weer in Leiden gevestigd moeten worden, vooral omdat dat onder de toenmalige
omstandigheden voor De Vries gunstiger was. Met de vraag wie als de eigenaar van
het materiaal beschouwd moest worden, roerde De Vries een juridisch ingewik-
kelde zaak aan, maar Van Dam voelde toch voor een snelle oprichting: ‘Het beste
is m.i. het Instituut op te richten, de overdracht te gelasten en te kijken, wat er
gebeurt!’103 Maar ook dit bleek een lange weg te zijn. Van Dam ging eerst op zoek
naar geld voor het instituut, een langdurige onderneming die pas op 27 oktober
1942 resulteerde in de toekenning van 71.550 gulden door het Departement van
Financiën.

Ondertussen had men het aantal afdelingen van het Rijksinstituut weer ver-
hoogd: behalve volkskunde, dialectologie en plaatsnaamkunde werden afdelingen
voor ‘Wisselwerking Nederlandse kultuur en die van het buitenland’ en voor
‘Documentatie van Nederlandse cultuurverschijnselen’ toegevoegd. Die laatste
afdeling werd later weer vervangen door het Woordenboek der Nederlandse Taal.
De afdeling Volkskunde was in twee bureaus voor respectievelijk geestelijke en
zakelijke volkskunde gesplitst. Het bureau voor de zakelijke volkskunde wilde
Van Dam in Arnhem vestigen om hierdoor een goede samenwerking met het
Nederlands Openluchtmuseum mogelijk te maken.104 De Vries stelde later voor
het direct onder het Openluchtmuseum te brengen en er een speciale commissie uit
de Commissie van Bijstand van het museum voor te benoemen, bestaande uit De
Vries, Van Erven Dorens en H.J. van Houten, hoofd van het Bureau Volks-
ontwikkeling en Volkscultuur van het Departement van OW&K.105

In de herfst van 1942, toen het Departement van Financiën de gevraagde gelden
voor het Rijksinstituut had toegekend, sloeg Hans Ernst Schneider, werkzaam bij
Ahnenerbe in Berlijn, alarm bij F. Wimmer, de Generalkommissar für Verwaltung
und Justiz, en bij SS-politiechef H.A. Rauter. Schneider vroeg aan Wimmer hoe het
door rijkscommissaris Seyss-Inquart op te richten Germanisches Institut en het
Rijksinstituut zich tot elkaar verhielden, gelet op het geringe aantal geschikte
Nederlandse volkskundigen en het feit dat De Vries ook bij het Germanisches
Institut betrokken was.106 Rauter, aan wie hij dezelfde vragen voorlegde, was het

102 Brief De Vries aan Van Dam 9-1-1942 (MvOK&W: Rijksinstituut voor Nederlandse Taal
en Volkscultuur).
103 Memo van Van Dam aan Van der Haagen 19-1-1942 (MvOK&W: Rijksinstituut voor
Nederlandse Taal en Volkscultuur).
104 Brief Van Dam aan het Departement van Financiën 9-4-1942 (MvOK&W: Rijksinstituut
voor Nederlandse Taal en Volkscultuur).
105 Nota van Afdeling Kunsten en Wetenschappen 11-11-1942 (MvOK&W: Rijksinstituut
voor Nederlandse Taal en Volkscultuur).
106 Brief H.E. Schneider aan F. Wimmer 23-10-1942 (NIOD: VJ 59022).
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met Schneider eens dat door het gebrek aan geschikte wetenschappers het Rijks-
instituut ongetwijfeld een gevaar zou vormen voor het Germanisches Institut.
Ook Wimmer zou dit tegenover hem hebben toegegeven. Wimmer zou verder
gezegd hebben dat R. van Genechten, leider van het opvoedersgilde van de NSB en
procureur-generaal bij het Haagse gerechtshof, de oprichting van het instituut had
doorgedrukt door Van Dam vanuit de NSB onder druk te zetten.107 Wimmer legde
de zaak vervolgens aan Seyss-Inquart voor. Hij meende dat het plan niet zonder
meer kon en moest worden tegengehouden en stelde voor de oprichting van het
Rijksinstituut aan een aantal voorwaarden te binden: schrappen van de aanduiding
‘Rijks’, het laten vervallen van de afdeling Wisselwerking Nederlandse cultuur
omdat het Germaanse Instituut zich hiermee zou gaan bezighouden, en tenslotte
integratie van het hele Rijksinstituut als afdeling in het Germaanse Instituut.108

Op 8 februari 1943 kreeg Van Dam de goedkeuring van de Duitsers voor de
oprichting van het Rijksinstituut, maar wel onder voorwaarde dat de afdeling
Wisselwerking Nederlandse cultuur zou vervallen en de naam Rijksinstituut in
Staatsinstituut veranderd werd.109 Er werd geen melding meer gemaakt van inte-
gratie in het Germaanse Instituut. Toen enkele maanden later de considerans bij
het oprichtingsbesluit aan de Duitsers werd voorgelegd, tekenden deze echter
bezwaar aan tegen de passage ‘Overwegend, dat het noodzakelijk geacht moet
worden, dat de Overheid zich bezint op middelen die kunnen strekken tot het
handhaven en het dieper beseffen van den eigen aard van het Nederlandsche volk’.
Wimmer wilde dit vervangen door een passage die in het Duits luidde ‘die Sprache
und die völkischen Werte des niederländischen Volkes zu pflegen’. Het bezwaar
richtte zich kennelijk tegen de woorden ‘het handhaven en het dieper beseffen van
de eigen aard’. Hierover ontspon zich een maandenlange discussie tussen de Duit-
sers enerzijds en Van Dam en De Vries anderzijds. De laatsten voelen niets voor
aanpassing van de tekst aan de Duitse wensen. Het ging hun immers primair om de
eigen aard van het Nederlandse volk. De Vries proefde in de term ‘volkse waarden’
duidelijk ‘den import uit het Oosten’, Van Houten, hoofd van het Bureau Volks-
ontwikkeling en Volkscultuur, meende echter dat de term in deze tijd was ontstaan
en zeker in onze taal paste. Van Dam vreesde het instituut hiermee ‘dadelijk en
voorgoed te compromitteren’.110 De Vries hoopte dat het ‘nog zou mogen geluk-
ken van dr Wimmer gedaan te krijgen, dat hij onzen tekst aanvaardt, vooral omdat

107 Brief H.A. Rauter aan H. Schneider 11-11-1942 (NIOD: BDC D 140 1478).
108 Notitie van F. Wimmer aan A. Seyss-Inquart 16-11-1942 (NIOD: BDC D 140 1477; VJ 59026).
109 Brief F. Wimmer aan Van Dam 8-2-1943. Van der Haagen noteerde, naar aanleiding van
de wens om Rijksinstituut door Staatsinstituut te vervangen, op de brief van Wimmer: ‘Ik
heb [Plutzar] er op gewezen dat dit weinig Hollandsch klinkt’ (MvOK&W: Rijksinstituut
voor Nederlandse Taal en Volkscultuur).
110 Nota van de Afdeling Kunsten en Wetenschappen 19-4-1943 (MvOK&W: Rijksinstituut
voor Nederlandse Taal en Volkscultuur).



199De Nederlandse volkskunde tijdens de Tweede Wereldoorlog

hij daardoor juist de zekerheid zou hebben, dat de eigen aard van het Nederland-
sche volk het best tot uitdrukking zou komen. Waar het hier gaat om een zuiver
Nederlandsch instituut, komt het mij voor, dat de daarbij gebruikte woordkeus
ook onaantastbaar Nederlandsch behoort te zijn’. De vertaling ‘nationale waar-
den’ vond De Vries niet geschikt, omdat hij hierin een abstractheid voelde, ‘die
kwalijk met onzen volksaard strookt’.111 Bovendien was nationaal ook een vreemd
woord. Hij stelde voor de passage te veranderen in: ‘middelen die kunnen strekken
tot de handhaving en versterking van Nederlandsche taal en volksaard’. Overigens
gebruikte De Vries zelf al het woord ‘volks’ in een artikeltje in De Schouw, het
orgaan van de Nederlandse Kultuurkamer.112 De Vries leek de bezwaren van de
Duitsers niet te begrijpen.113 Wimmer was op dit punt echter onverbiddelijk. Hij
meende weliswaar dat de uitdrukking veel Nederlanders nog ongewoon in de oren
zou klinken, maar dat men wel aan het begrip en de term zou wennen.114 Van der
Haagen stelde tenslotte maar voor om de gehele passage te schrappen, waarmee
Wimmer akkoord ging.115

Op 13 juni 1943 werd tenslotte het besluit genomen om ‘met ingang van een
nader te bepalen datum’ het Instituut voor Nederlandsche Taal en Volkscultuur
op te richten. Het is De Vries zelf die heeft geadviseerd dit merkwaardige besluit
te nemen. In een brief aan Van Dam stelde hij vast dat door de vele vertraging het
gunstige moment voor het oprichten van het instituut voorbij was. Hij vreesde
geen geschikte werkkrachten aan het instituut te kunnen verbinden, ‘terwijl het
zeer de vraag zal zijn, of men nu nog op de medewerking van vele landgenooten zal
mogen rekenen, die voor de doorvoering der enquêtes onontbeerlijk zijn. Ik zou

111 Brief De Vries aan Van der Haagen 9-4-1943 (MvOK&W: Rijksinstituut voor Neder-
landse Taal en Volkscultuur).
112 De Vries, ‘Het nieuwe gezicht’ (1942) 194: ‘De volksche bewustwording - door een
haatdragende propaganda als zelfzuchtig nationalisme uitgekreten - is de noodzakelijke
reactie op een eeuw van nivelleerend wereldburgerschap’.
113 De Vries schreef enkele maanden later in de Volksche Wacht een stukje over het woord
‘volksch’, waarin hij liet zien dat dit woord een Duitse en een echt Nederlandse, namelijk
Vlaamse wortel heeft en waarin hij duidelijk aangaf geen bezwaren tegen het gebruik van dit
woord te hebben. Het had nu weliswaar een sterk politieke betekenis gekregen, maar daar-
mee was het woord nog niet veroordeeld, aldus De Vries. ‘Het zal aan ons zelf liggen, of wij
daaruit een nieuw begrip ‘volksch’ smeden, dat een volkomen uitdrukking is van onzen
Nederlandschen aard’ (De Vries, ’Volksch’ (1943-44)).
114 Brief Plutzar aan Van Dam 25-5-1943: ‘Wenn auch der Ausdruck ‘de volksche waarden’
noch ungewohnt klingt, so glaube ich, dass sich sowohl Begriff wie Bezeichnung auch im
niederländischen Raum durchsetzen wird, ebenso wie es seinerzeit mit anderen Begriffen
und Worten geschehen ist, die ihre Ausformung woanders erhalten haben’ (MvOK&W: Rijks-
instituut voor Nederlandse Taal en Volkscultuur).
115 Brief Plutzar aan Van Dam 29-6-1943 (MvOK&W: Rijksinstituut voor Nederlandse Taal
en Volkscultuur).
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zelfs, indien eindelijk uw besluit tot oprichting
van het Instituut zou afkomen, overwegen, of
het niet het wijste zou zijn, de werkelijke oprich-
ting tot gunstiger tijden uit te stellen’.116

Men heeft het advies van De Vries overgeno-
men zonder dat deze zich dit scherp heeft gerea-
liseerd. De Vries bleek namelijk na het besluit
direct met voortvarendheid aan de slag te willen.
Begin augustus hield hij een enthousiast verhaal
voor de radio dat het Instituut direct al met en-
kele afdelingen kon beginnen. ‘De verwachtin-
gen zijn natuurlijk heel groot, het kan niet an-
ders, en wij hebben de hoop, dat we na verloop
van eenige jaren ten minste de eerste onderzoe-
kingen zullen kunnen publiceren die ons een be-
ter inzicht geven in de oudste geschiedenis van
het Nederlandsche volk. We denken daarbij aan
een atlas van de Nederlandsche Volkskunde zoo-
als ik zooeven al genoemd heb, ook een atlas van
de Nederlandsche dialecten die zal worden ont-

worpen, en langzamerhand denken wij dat het inderdaad tot een zoo’n groot
Instituut zal uitgroeien, dat we een eigen gebouw er voor noodig zullen hebben, en
dat daarmee in verband natuurlijk ook wel eigen publicaties zullen verschijnen,
gedeeltelijk van wetenschappelijken aard, maar naar wij hopen, en naar het vaste
voornemen ook is, ook van populairen aard met de bedoeling om het publiek
inderdaad ten aanzien van deze zeer belangrijke vragen in te lichten’.117

Maar De Vries kreeg al snel van Van der Haagen te horen dat eerst het Instituut
‘met ingang van een nader te bepalen datum’ gesticht moest worden en dat er nog
heel wat geregeld moest worden voor het zover zou zijn.118 Onder andere zou de

116 Brief De Vries aan Van Dam 12-5-1943 (MvOK&W: Rijksinstituut voor Nederlandse
Taal en Volkscultuur). Meertens constateerde al eerder dat het niet makkelijk was om aan
nieuwe werkkrachten te komen. ‘Alle beschikbare krachten die nationaal-socialistisch ge-
oriënteerd zijn trekken naar de Volksche Werkgemeenschap [een nationaal-socialistische
culturele organisatie] en soortgelijke lichamen, die naar wat ik daarover hoor hooge salaris-
sen betalen. Van die richting hebben we dus niets te verwachten’ (Archief Meertens Insti-
tuut: Brief Meertens aan De Vries 29-4-1943).
117 Afschrift van interview De Vries voor de radio begin augustus 1943 (ARA, CABR 37474,
3149: dossier J. de Vries).
118 Brief Van der Haagen aan De Vries 19-8-1943 (MvOK&W: Rijksinstituut voor Neder-
landse Taal en Volkscultuur). Overigens werd in de brief van het Departement aan de
Akademie van 13-7-1943 geen melding gemaakt van die restrictie die in de beschikking was
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huisvesting geregeld moeten worden. ‘Moeten wij voorloopig Uw woonhuis als
domicilie van het Instituut beschouwen?’, vroeg hij aan De Vries.119 De Vries
probeerde nog een geschikt pand te vinden en allerlei personele zaken te regelen,
maar er zat geen enkel schot meer in de zaak.120 Het verbaast niet dat hij begin 1944
tegenover Meertens verklaarde dat ‘er aan het departement nog te veel krachten
[zitten], die dit dwarsboomen’.121 Bovendien dwarsboomde ook Meertens de
overbrenging van het Volkskundebureau van Amsterdam naar Leiden. In zijn
dagboek beschrijft hij de bezichtiging van een pand in Leiden met De Vries en de
burgemeester van Leiden als curator van de universiteit. ‘Gisteren [17 augustus
1943] heb ik mijn laatste troef uitgespeeld: Ik heb zeer beslist geweigerd, hetzij de
studentensociëteit, hetzij de universiteit, hetzij een der instituten van deze te be-
trekken. De reactie van de heeren was anders dan ik verwacht had; de burgemees-
ter vond het al lang goed, omdat hij bang was dat het Instituut, als het eenmaal in
een van de universitaire gebouwen gevestigd was, er niet zo gauw meer uit zou
zijn, en Prof. de Vries maakte een wanhopig gebaar, zei toen: ‘Maar er is niets
anders in Leiden!’, en legde er zich tenslotte bij neer, veel gemakkelijker en vlugger
dan ik had durven denken, dat ook het Volkskundebureau dan maar in Amster-
dam zou moeten blijven - tot het eind van de oorlog - en het Instituut voorlopig
dus alleen maar op papier zou blijven bestaan’.122 Meertens schreef op dezelfde
dag dat hij in april 1943 over de verhuizing met de beide secretarissen van de
Akademie, Kuiper en Woerdeman, gesproken had. Beiden voelden ‘in beginsel
alles voor het Instituut’, maar wilden het in Amsterdam onder de Akademie hou-
den en steunden Meertens in zijn verzet tegen overplaatsing naar Leiden. Ook met
Van der Haagen heeft Meertens besproken hoe hij de verhuizing moest tegenhou-
den. Deze raadde hem aan om De Vries zo lang mogelijk ‘aan het lijntje te houden’
en er vooral voor te zorgen dat hij als secretaris zijn functie zou behouden.123

Het Rijksinstituut voor Nederlandse Taal en Volkscultuur is er nooit geko-
men. De politieke situatie liet het niet toe. Inhoudelijk gezien was de samenvoe-
ging van de drie vakgebieden dialectologie, volkskunde en naamkunde een goed

opgenomen. Er werd wel naar die beschikking verwezen (Archief KNAW: Rijksinstituut
voor Nederlandsche Taal en Volkscultuur).
119 Brief Van der Haagen aan De Vries 29-8-1943 (MvOK&W: Rijksinstituut voor Neder-
landse Taal en Volkscultuur).
120 De Vries heeft het bestuur van de Akademie nog verzocht om voorlopig de afdeling
Volkskunde van zijn Instituut in het Trippenhuis van de Akademie te huisvesten. Het
bestuur van de Akademie willigde dit verzoek graag in! (Archief KNAW: Rijksinstituut voor
Nederlandsche Taal en Volkscultuur: Brief De Vries aan Akademie 12-8-1943 en van
Akademie aan De Vries 25-8-1943).
121 Archief Meertens Instituut: Brief De Vries aan Meertens 5-1-1944.
122 UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 18-8-1943.
123 Archief Meertens Instituut: Interview P.C. Paardekoper met Meertens 10-1-1973.
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verdedigbare zaak. De bezwaren van Kloeke waren alleen steekhoudend voor wat
betreft de incorporatie van het WNT.

Als we op de notulen van de Dialecten- en Volkskundecommissie mogen af-
gaan, is er over het gevaar van politiek misbruik van het Rijksinstituut niet gesproken.
Alleen in de definitieve adviezen van de Akademie en tijdens de vergadering van de
Afdeling Letterkunde is dit politieke argument gehanteerd. Behalve de beide com-
missies was ook Meertens een groot voorstander van de oprichting van het Rijks-
instituut in oorlogstijd geweest. Pas in de loop van 1943, toen De Vries op zoek
ging naar een geschikte lokatie voor de afdelingen Volkskunde en Naamkunde in
Leiden, heeft hij, in overleg met het Akademiebestuur, de verhuizing proberen te
voorkomen.

De positieve, apolitieke opstelling van de leden van de Dialecten- en Volks-
kundecommissie, uitgezonderd alleen Kloeke, tegenover het instituutsplan in de
herfst van 1941 mag achteraf verwondering wekken. Tijdens de Duitse bezetting
van Nederland was er immers ook op het gebied van wetenschap, onderwijs en
cultuur, al heel wat gebeurd: de ariërverklaring, ontslag van joodse hoogleraren,
sluiting van de Leidse universiteit, de vorming van de Kultuurraad en de Kultuur-
kamer, de jodenvervolging enz. Een verklaring hiervoor kan zijn dat men toen nog
meende dat de wetenschapsbeoefening zelf wel gevrijwaard zou blijven van poli-
tiek/ideologische beïnvloeding en dat daarom het instituutsplan louter op zijn
wetenschappelijke merites beoordeeld kon worden. Men heeft waarschijnlijk niet
beseft dat taal en volkscultuur, eenmaal opgevat als uitingen van een eigen volks-
aard, tijdens de bezetting een grote politieke betekenis zouden kunnen krijgen.

De hoofdrolspeler in dit drama, De Vries, wijt na de oorlog in zijn Vita mea  het
mislukken van het plan aan het traineren van de Akademie en aan het feit dat Van
Dam niet wenste door te tasten om de Akademie niet voor het hoofd te stoten en
de relatie met de universiteiten niet te verstoren. Dat is echter maar een deel van het
verhaal. Immers, ook De Vries achtte de instemming van de Akademie met het
instituutsplan van groot belang. Toen Van Dam, na de weigering van de Akademie
om mee te werken, eind 1941 het instituut los van de Akademie wilde oprichten,
adviseerde De Vries hem ‘te streven naar overeenstemming met de Akademie’
omdat een breuk ‘voor de verdere afwikkeling der nog hangende zaken ernstige
bezwaren zou kunnen opleveren’.124

Van Dam zelf verklaarde na de oorlog dat het instituut er niet is gekomen
omdat de Duitsers het niet wilden.125 Ook dat is maar een deel van het verhaal.

124 Brief De Vries aan de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Weten-
schap en Kultuurbescherming 9-1-1942 (MvOK&W: Rijksinstituut voor Nederlandse Taal
en Volkscultuur).
125 ‘Practisch werk heeft dit Instituut echter niet verricht, omdat de Duitsers niet wilden,
dat de Nederlandse cultuur zo naar voren werd gebracht’ (Getuigeverklaring Jan van Dam
in de zaak van J. de Vries (ARA, CABR 37474, 3149: dossier J. de Vries)).
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Zoals we zagen, rezen er pas eind 1942 bij de Duitsers bepaalde bezwaren tegen het
instituut. Die hingen samen met hun eigen plannen voor een Germaans instituut.
In 1943 gingen ze weliswaar formeel akkoord met de oprichting van het instituut,
maar het feit dat ze bezwaar hadden tegen de doelstelling van het instituut om de
eigen aard van het Nederlandse volk te handhaven en dieper te doen beseffen, geeft
wel aan dat ze op dat moment het plan niet met veel enthousiasme hebben begroet.
Het plan was toen echter al in een te ver stadium om het nog te kunnen tegenhou-
den zonder dat daar voor hen grote problemen uit voort zouden komen. De ware
oorzaak van het mislukken van het instituutsplan was het politieke verzet van een
aantal wetenschappers en het Akademiebestuur.

De Duitse bemoeienis met de Nederlandse volkskunde

De Duitsers zijn zich pas in de herfst van 1942 voor het Rijksinstituut gaan inte-
resseren. Dat is opmerkelijk omdat zij al enkele weken na de bezetting van hun
belangstelling voor de Nederlandse volkskunde blijk gaven. Het Rijksinstituut
paste welbeschouwd niet in de plannen die de Duitsers in de loop van de oorlog
zelf ontwikkelden met betrekking tot de bestudering en bevordering van de eigen,
Germaanse cultuur. Dat gebeurde vanuit Ahnenerbe, het door Heinrich Himmler
in 1935 opgerichte onderzoeks- en vormingsinstituut van de SS.126 De voor Neder-
land belangrijkste persoon werd dr. Hans Ernst Schneider, die direct onder de SS-
politiechef voor de bezette Nederlandse gebieden, H. Rauter, viel.127 Schneider, in
1940 nog Untersturmführer van de SS, schreef op 7 juni 1940 aan Wolfram Sievers,
de leider van Ahnenerbe, dat hij in Nederland graag actief wilde zijn ‘in der
kulturellen, wissenschaftlichen und allgemein-geistigen Neuordnung- und Über-
wachungsarbeit’. Hij was tweemaal, in 1938 en 1939, in Nederland geweest en had
toen contact gehad met verschillende personen in Nederland, die actief waren op
het gebied van de volkskunde en het volksculturele vormingswerk. Hij had daarbij
kennis genomen van de opstelling van Nederlanders tegenover Europa. Met het-
zelfde doel was hij in 1938 in Engeland geweest. Zijn ervaringen had hij neergelegd
in een nota aan Himmler, waarin hij had gewezen op de grote overeenkomst tussen

126 Zie over de organisatie en activiteiten van Ahnenerbe: Kater, Das ‘Ahnenerbe’ der SS

1935-1945. Ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches (1974); In ’t Veld, De SS en
Nederland. Documenten uit SS-archieven 1935-1945 (1976).
127 Schneider zou na de oorlog onder de naam Hans Schwerte een nieuw leven beginnen,
hoogleraar worden en zich krachtig inzetten voor de versterking van de culturele contacten
van Duitsland met onder andere Nederland. In 1995 werd hij door het Nederlandse
actualiteitenprogramma Brandpunt ontmaskerd. Zie over hem: Zondergeld, ‘Hans Ernst
Schneider und seine Bedeutung für das SS-Ahnenerbe’ (1997); Idem, ‘Van Schneider tot
Schwerte, van Schwerte tot Schneider. Een normale Duitse carrière’ (2000).
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het Nederlandse en Engelse culturele vormingswerk en Himmler had geadviseerd
om de Duitse invloed op het Nederlandse volksculturele vormingswerk te verster-
ken. Aan dit advies had hij vervolgens de bevordering tot SS-Untersturmführer te
danken.128

Schneider kreeg spoedig de begeerde opdracht om onderzoek, voorlichting en
educatie betreffende de Nederlandse en Germaanse volkscultuur in nationaal-
socialistische zin te reorganiseren. Hij legde daartoe contact met een groot aantal
mensen die actief waren op dit terrein en construeerde snel een nieuwe organisa-
torische basis. Op 28 augustus 1940 schreef hij aan zijn chef Sievers dat de zojuist
door de leider van de Nederlandse SS, J.H. Feldmeyer, opgerichte Volksche Werk-
gemeenschap de organisatie was, waarop Ahnenerbe zich wat betreft het volks-
kundig onderzoek en het behoud van volksgebruiken voortaan diende te oriënte-
ren.129 De Volksche Werkgemeenschap fungeerde aanvankelijk als een Neder-
landse afdeling van Ahnenerbe en werd hierin door Heinrich Himmler in 1943
geïncorporeerd als Germanische Werkgemeinschaft Niederlande im Ahnenerbe.130

Bij het zoeken naar geschikte personen voor het bekleden van de nieuwe func-
ties werd uiteraard onderzoek gedaan naar hun antecedenten. Zo informeerde
Schneider op 13 september 1940 bij R.W. Dahmen von Buchholz, het latere hoofd
van het bureau Joodsche Zaken in Amsterdam, naar de mogelijk joodse afkomst
van Van der Ven. Dahmen von Buchholz wist daar niets over te melden, maar zou
gaan zoeken. Door dergelijk antecedentenonderzoek was eerder bekend gewor-
den dat F.E. Farwerck, die binnen de NSB het Germaanse onderzoek stimuleerde,
een hoge positie in de vrijmetselarij had bekleed. Hij was daardoor volledig on-
bruikbaar geworden voor de Duitsers en ook binnen de NSB niet meer te handha-
ven. Farwerck financierde de stichting Der Vadren Erfdeel, die onderzoek deed
naar de Germaanse cultuur. Deze stichting werd onmiddellijk overgedragen aan
de Volksche Werkgemeenschap. Ook het tijdschrift Der Vadren Erfdeel, in 1936
begonnen onder de naam De Wolfsangel, kwam hierdoor enkele maanden later in
handen van de Volksche Werkgemeenschap. Het kreeg de nieuwe naam Volksche
Wacht en zou zich op een wat meer wetenschappelijk niveau ‘als maandblad der
volksche voorhoede’ met de volkscultuur gaan bezighouden.131

Daarnaast kreeg de Volksche Werkgemeenschap een eigen populair en fraai
uitgevoerd tijdschrift, Hamer, met in de redactie Nico de Haas, J.C. Nachenius en

128 Brief H. Schneider aan W. Sievers (Ahnenerbe) 7-6-1940 (Archief NIOD: BDC H 917).
129 Brief H. Schneider aan W. Sievers (Ahnenerbe) 28-8-1940 (Archief NIOD: BDC H 905-12).
130 Brief Ahnenerbe aan J.H. Feldmeyer 20-7-1943, NIOD: BDC H 905-12.
131 Theunisz en Valeton, ‘Voorwoord’ (1942-3). De redactie werd aanvankelijk gevoerd
door H.J. van Houten; in 1942-43 vormden Joh. Theunisz, voorzitter van de Volksche
Werkgemeenchap, en Elsa M. Valeton de redactie; in 1944 werd de redactie aanzienlijk
verzwaard: naast Theunisz ook Jan de Vries, T. Goedewaagen en als hoofdredacteur G.A.S.
Snijder, voorzitter van de Kultuurraad.
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Gerda Schaap. In het eerste nummer verklaarde Johan Theunisz, de voorzitter van
de Volksche Werkgemeenschap, dat de tijd van het burgerlijke nationalisme met
zijn afzonderlijke staten definitief voorbij was. De bloedverwantschap zou weer
de basis van het gemeenschapsleven worden.132 De bewoners van Nederland wer-
den door de Volksche Werkgemeenschap dan ook niet langer als Nederlandse
staatsburgers beschouwd, verdeeld over elf provincies, maar in de eerste plaats als
Friezen, Saksen en Franken, die de Lage Landen bewoonden en deel uitmaakten
van het grote Germaanse geheel.133 Hamer sloeg relatief goed aan: in december
waren er al 1.000 abonnees134, het zouden er in totaal 5.000 worden. De redactie
stelde in het oktobernummer van 1941, een jaar na de oprichting van het blad,
tevreden vast dat Hamer tot veler verbazing gebroken had met de gewoonte om
volkskundige en heemkundige onderwerpen in ‘droge, karig geïllustreerde en
ouderwets opgemaakte tijdschriftjes’ te brengen en nu voor het eerst ‘het erfgoed
der vaderen in hedendaagschen, levenden vorm’ gebracht had. Er was veel te doen,
want door de veroveringen in het oosten was de levensruimte zo groot geworden
dat die het merendeel van de Germaanse stammen omvatte: ‘De Friezen, Franken
en Saksen [het woord Nederlanders werd zorgvuldig vermeden] moesten zich
thuis leeren voelen in de Germaansche wereld, ònze wereld, onzen eigen bodem,
waarop wij, Germaansche menschen de meesters zijn’.135

In het blad werd ook regelmatig aandacht besteed aan andere Germaanse lan-
den. Er werden, blijkens de mededeling op de omslag, per aflevering steevast
20.000 exemplaren van gedrukt. In 1943 zou het tijdschrift ook in Vlaanderen gaan
verschijnen, terwijl in 1944 zelfs een Duitse versie overwogen werd. De Haas, die
fotograaf van beroep was geweest, kreeg als redacteur in Hamer alle kans de
fotografie voor het Germaanse ideaal in te zetten.136 De foto’s in Hamer werden
beeldbepalend voor het tijdschrift en voor de nationaal-socialistische propaganda
voor de superioriteit van het noordras en de bloed en bodem ideologie in het
algemeen. Het boerenland, boerderijen, boeren, tradities en symbolen, kortom het
traditionele werkterrein van de volkskunde, namen er een prominente plaats in.
Boerenkoppen tegen een achtergrond van akkers en ongerepte natuur waren bij-
zonder geliefd.

De Haas had als redacteur ook een vaardige pen waar een heftig antisemitisme
uit vloeide. In Hamer hield hij zich qua woordkeus nog in. Hij gaf grif toe niet te
streven naar waardevrije wetenschap: ‘[...] hier wordt alles behandeld vanuit volksch
standpunt, d.w.z. vanuit het oogpunt van het ras, het bloed en den bodem’. Hij

132 Theunisz, ‘Ten geleide’ (1940).
133 ‘Zin en doel’ (1940).
134 Brief H. Schneider aan W. von Stokar 19-12-1940 (NIOD: BDC H 905-12).
135 ‘Een jaar Hamer’ (1941-1942).
136 Zie over hem: Venema, Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie (1988-1992). Deel 2: De
harde kern (1991) 210-233 en passim.
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wilde partij kiezen ‘vóór den Germaanschen eigenaard en tegen al wat volks-
vreemd is, met het kennelijk doel om het heil van eigen volk te bevorderen en eigen
wezen van vreemde smetten te zuiveren’.137 In het orgaan van de Nederlandse SS,
Storm SS, waarvan hij ook hoofdredacteur was, nam hij echter geen enkel blad voor
de mond. Met grote vreugde verwelkomde hij in 1942 de deportatie van de Neder-
landse joden. Hij verwachtte dat op 1 juni 1943 geen jood meer in Nederland zou
zijn. ‘Het jodendom zal dan ook ervaren dat de nationaalsocialistische voorhoede
niet om de tuin te leiden is. Geen spoed- en schijnhuwelijken, geen ijldoopfeesten
en kerkbriefjes zullen baten en jodenknechten en jodenslavinnen zullen meema-
ken dat hun volksverraad en bloedschande een kwaad was dat zichzelf straft!’.138

De Volksche Werkgemeenschap kreeg onder andere voor dit rijk geïllustreerde
tijdschrift behoefte aan een symboolarchief, vergelijkbaar met dat van Karl Theodor
Weigel in Duitsland. Nachenius, werkzaam bij de Volksche Werkgemeenschap,
legde een tiendaags werkbezoek aan dit archief af om te leren hoe zoiets in Neder-
land moest worden opgebouwd. Schneider vroeg vervolgens Sievers een subsidie
van 400 gulden om het op te zetten. Die zag het belang ervan als ‘beste Grundlage
für eine gemeinsame Zusammenarbeit’ en kende het bedrag toe.139

Toen Meertens in september de gevangenis in ging, zag Schneider onmiddellijk
zijn kans schoon om diens plaats door een medewerker van de Volksche Werkge-
meenschap te laten innemen. In een notitie van 2 oktober 1940 schrijft hij dat het
mooi zou zijn als de Volksche Werkgemeenschap de Nederlandse volkskunde-
atlas in handen zou kunnen krijgen. Hij zag echter twee problemen. Het eerste
probleem was dat de voorzitter van de Volkskundecommissie, Jan de Vries, ‘niemals
aus seiner Beschäftigung mit Germanenkunde weltanschauliche Folgerungen zu
ziehen bereit ist, sondern gern das Niederländische als scharfe Eigenart gegenüber
dem Deutschen betont’. Het tweede probleem was dat er in Nederland geen ge-
schikte jonge prehistorici en volkskundigen waren. ‘Diese Wissenschaften werden
von einigen alten Männern vertreten, die sich niemals um die Nachwuchsfrage
bekümmert haben, es wegen der Lehrvorschriften wohl auch kaum konnten’.140

Schneider zag als enige mogelijkheid om hierin verandering te brengen de oplei-
ding van jonge bekwame mensen. ‘Ein anderer Weg ist nicht möglich’.

In de komende maanden ondernam Schneider diverse pogingen om op be-
paalde sleutelposities betrouwbare personen te krijgen. In november, toen Meertens
nog in de gevangenis zat, waarschuwde hij voor het gevaar dat een katholiek op

137 De Haas, ‘Strijd om germanen-eer in den loop der eeuwen’ (1942-43) 2.
138 [De Haas], ‘Volksgenoot en jood’ (1942). Al in eerdere artikelen in Storm van 17 april
1942 (‘Merkt de joden’) en van 8 mei 1942 (‘Davidsster. De eerste stap. De joden gemerkt’,
eveneens van De Haas) was gepleit voor invoering van de Davidsster.
139 Brief H. Schneider aan W. Sievers 16-1-1942 en Sievers aan Schneider 21-1-1942 (NIOD:
BDC H 905-12).
140 Notitie H. Schneider 2-10-1940 (NIOD: BDC H 923-30).
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diens post zou komen, daarbij waarschijnlijk denkend aan Roukens. Daarom wilde
hij de post desnoods door een Duitser laten bezetten. Maar eerst adviseerde hij om
hiervoor aan W.F. van Heemskerck Düker te denken, een actief medewerker van
Feldmeyer en deskundige op het gebied van de volkskunst. Deze zou dan wel eerst
een opleiding van 3-6 maanden bij de Duitse volkskunde-atlas in Frankfurt moe-
ten volgen, maar dan zou men ook een ‘wenigstens ungefähr ausgebildeten
Volkskundler, auf den man sich verlassen könnte’ in Nederland hebben.141

Ook Van der Ven werd door Schneider gescreend. Hij bezocht hem in Ooster-
beek en vroeg hem een artikel voor het tijdschrift Germanien te schrijven over het
thema ‘Baum und germanisches Brauchtum’. Zijn oordeel over Van der Ven luidde
echter uitgesproken negatief. Toen hem ter ore kwam dat Ernst Otto Thiele van
het Amt Rosenberg buiten medeweten van de Duitse autoriteiten in het Neder-
lands Openluchtmuseum geweest was en met Van der Ven gesproken had, schreef
hij in een notitie dat Duitsers voortaan niet meer rechtstreeks met Van der Ven
contact mochten opnemen. ‘Gerade gegenüber van der Ven ist dieses Verhalten
um so bedauerlicher, als er zu den fragwürdigsten Menschen gehört, die sich in den
Niederlanden mit volkskunde beschäftigen. Ihm gegenüber muss ein einheitliches
deutsches Verhalten angewendet werden’.142 Op 4 november 1940 bedankte
Schneider Van der Ven voor de vriendelijke ontvangst een week geleden bij Van
der Ven thuis en voor de aansluitende rondleiding in het Openluchtmuseum, die
Van der Ven hem en J.O. Plassmann van Ahnenerbe had gegeven.143 Op dezelfde
dag schreef hij aan Landrat E. Schneider van de provincie Gelderland over de
slechte indruk die hij tijdens dat gesprek weer van Van der Ven had gekregen.
‘Unser früherer Eindruck von Herrn v.d. Ven, worüber ich mit Ihnen schon einmal
ausführlich sprechen durfte, hat sich leider dabei nur wieder bestätigt: Das einzige,
woran Herr v.d. Ven wirklich ein Interesse hat, ist Geld und Geschäftemachen’.
Hij vond Van der Ven, die in de eerste maanden van de oorlog verwoede pogingen
deed om directeur van het Openluchtmuseum te worden, ook om inhoudelijke
redenen ongeschikt voor een dergelijke functie. Diens plannen met het museum
waren ‘genau das, was wir in Museumsangelegenheiten nicht wünschen, nämlich
eine kommerzielle Konzentrierung sogenannten Volkstums an einer Stelle, statt
dieses Volkstum in seinem Ursprungsland pflegerisch zu stützen’. Hij vond het
nog wel mogelijk om Van der Ven ‘als Berater und Außenarbeiter in der
Museumsleitung’ te laten functionneren.144 Enkele dagen later schreef Schneider
aan het hoofd van de Hauptabteilung Erziehung und Kirchen, H. Schwarz, dat
Van der Ven als ‘vertrauenswürdige Person im deutschen Sinn gänzlich ungeeignet

141 Brief H. Schneider aan Schwarz 9-11-1940 (NIOD: BDC H 905-12).
142 Aktenvermerk 19-10-1940 van H. Schneider (NIOD: BDC H 817-5938).
143 Brief H. Schneider aan Van der Ven 4-11-1940 (NIOD: BDC H 920-6555).
144 Brief H. Schneider aan Landrat E. Schneider 4-11-1940 (NIOD: BDC H 916-6532-4).
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ist und daher abgelehnt werden muß’. Hij adviseerde wel van diens kennis en
materiaal gebruik te maken. Een veel betere indruk had Schneider van de voorzit-
ter van de Volksche Werkgemeenschap, dr. Joh. Theunisz, een geschiedenisleraar,
die bij de hervorming van het Nederlandse onderwijs zou kunnen worden inge-
schakeld. Deze had volgens hem een helder idee over wat er moest gebeuren en was
in staat om de daartoe strekkende maatregelen uit te voeren.145

Schneider begon ook pogingen te doen om De Vries en de archeoloog Van
Giffen zachtjes aan, via het vragen om inlichtingen en bijdragen ten behoeve van
het tijdschrift Hamer, bij het werk van de Volksche Werkgemeenschap te betrek-
ken. Hij riep hierbij de hulp in van Snijder, die inmiddels voorzitter van de Kul-
tuurraad was geworden, waarvan ook De Vries lid was. De onderwerpen werden
nauwkeurig uitgekozen. Van Giffen wilde hij vragen om een artikel over een niet
al te vakinhoudelijk thema uit de Nederlandse prehistorie, De Vries om een artikel
over de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse taal en haar verwantschap met
de andere West-Germaanse talen.146 De Volksche Werkgemeenschap zou Snijder
zeer dankbaar zijn voor de medewerking en ‘umgekehrt könnten daraus die bei-
den Herren sehen, daß man sie keineswegs isolieren will, sofern sie nur ein wenig
die Belange der jungen völkischen Weltanschauung einzusehen gewillt sind’.147

Snijders missie had succes: De Vries zou een artikel schrijven voor Hamer.148

Maar een maand later was dat er nog niet en werd Schneider ongeduldig. Hij vroeg
Snijder weer De Vries eraan te herinneren, wat hij zelf ook al gedaan had. ‘[De
Vries] ist sich wohl noch immer nicht ganz im Klaren, ob er den Sprung in diese
Mitarbeiterschaft wagen soll oder nicht’.149

In dezelfde brief vroeg hij aan Snijder nadere informatie over Kloeke. In Duits-
land had men hem op Kloeke attent gemaakt - Kloeke had Nederlands gedoceerd
aan de universiteit van Hamburg - en hij vroeg zich af of er van Kloeke gebruik
gemaakt kon worden.

Enkele weken later had Schneider het artikel nog niet en schreef hij De Vries
een brief met het verzoek om informatie over een prent met als onderschrift ‘dan-
sen om den hoet’. Aan het eind van zijn brief herinnerde Schneider De Vries nog
eens aan diens toezegging om een artikel voor Hamer te schrijven. De Vries zou dit
aan Snijder hebben beloofd tijdens een bijeenkomst bij Dr. Fr. Plutzar, hoofd van
de afdeling Wissenschaft, Volksbildung und Kulturpflege, in aanwezigheid van

145 Brief H. Schneider aan H. Schwarz 9-11-1940 (NIOD: BDC H 905-12).
146 Zie over de Duitse pogingen om Van Giffen in te palmen: Martijn Eickhoff, ‘De ‘geest’
van de hunebedbouwers. De Nederlandse pre- en protohistorie in wetenschap en propa-
ganda’ (2000).
147 Brief H. Schneider aan G.A.S. Snijder 18-11-1940 (NIOD: BDC 905-12)
148 Brief Schneider aan G.A.S. Snijder 9-12-1940 (NIOD: BDC 905-12).
149 Brief Schneider aan G.A.S. Snijder 11-1-1941 (NIOD: BDC H 905-12).
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Schneider.150 De Vries stuurde hem de gevraagde informatie en beloofde hem nog
eens een kort artikel voor Hamer te zullen schrijven.151

De Duitsers hadden ook de macht om bepaalde ontwikkelingen in de kiem te
smoren. Toen de universiteit Nijmegen probeerde om volkskunde de status van
examenvak te geven, kwam Schwarz meteen in actie om dat te verhinderen. Er
werden twee argumenten gehanteerd: het was een initiatief van de katholieken en
het leidde tot versplintering. De volkskunde moest eerst op één universiteit, waar-
schijnlijk die van Utrecht, worden geïntroduceerd. Schwarz schreef in dit verband
van plan te zijn om de volkskundige van Ahnenerbe, Heinrich Harmjanz, voor-
drachten te laten houden.152 Ook werd een poging van katholieke zijde om een
groot volkskundig blad uit te geven ‘natürlich als Gegenmaßnahme gegen den
‘Hamer’’ verijdeld.153

Nadat het plan voor het Rijksinstituut in de loop van 1941 door de Akademie
was getorpedeerd, ondernam het Departement in 1942 pogingen om het buiten de
Akademie om op te richten. Maar ondertussen waren er ook binnen de kringen
van de Volksche Werkgemeenschap en van Ahnenerbe plannen ontwikkeld voor
de oprichting van instituten, waarin de volkskunde een plaats was toegedacht. In
februari 1942 diende J. Theunisz (1900-1979) bij het Departement van OW&K een
plan in voor een ‘Nederland’-instituut. Theunisz was een specialist op het gebied
van de Nederlandse oostkolonisatie. Hij was redacteur van de Volksche Wacht, het
orgaan van de Volksche Werkgemeenschap, waarvan hij directeur was.154 Theunisz
schreef in zijn plan dat de momenteel gevoerde cultuurpropaganda betreffende de
rol die Nederland in Europa heeft gespeeld, slecht gefundeerd was. Volgens hem
was er in deze tijd behoefte aan een instituut dat de positie van Nederland binnen
de Germaanse wereld zou gaan bestuderen, waarbij steeds op vier factoren gelet
moest worden: ‘bloed, bodem, taal en geschiedenis. Zij immers zijn in elk volk de
scheppende elementen’.155 Het instituut diende ‘politiek’ te zijn, maar geheel los
te staan van de dagelijkse partijpolitiek. De wetenschap mocht binnen het op te
richten instituut ook niet ‘haar doel in zich zelf vinden’, maar diende gericht te zijn

150 Brief H. Schneider aan De Vries 23-1-1941 (NIOD: BDC H 923-930). Plutzar was werk-
zaam in het Generalkommissariat van Wimmer en een persoonlijk vriend van Seyss-Inquart.
Hij was behulpzaam bij het leggen van contacten met Nederlandse wetenschappers. (De
Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 4 (1972) 387).
151 Brief H. Schneider aan De Vries 12-2-1941 (NIOD: BDC H 923-30).
152 Brief H. Schwarz aan Sommer 21-11-1940 (NIOD: BDC H923-30).
153 Brief H. Schneider aan W. von Stokar 19-12-1940 (NIOD: BDC H 905-12).
154 Zie over hem: Schöffer, Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Ne-
derlanden. Een historiografische en bibliografische studie (19782) 331-332 (en register).
Theunisz schreef onder andere De Nederlandsche Oostkolonisatie. Meer in het bijzonder
die in Brandenburg in de 17e eeuw tijdens de regering van den Groten Keurvorst (1943).
155 MvOK&W: Rijksinstituut voor Nederlandse Taal en Volkscultuur.
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op de belangenbehartiging van het Nederlandse volk. Het instituut moest de grote
lijn in het oog houden en zich hoeden voor ‘acribie’. Het mocht ook niet gekop-
peld zijn aan een wetenschappelijke instelling: ‘Immers b.v. de Academie van
Wetenschappen is een kind van het humanisme en heeft zich vaak in kleinigheden
verloren’. Theunisz meende trouwens wel dat het speuren naar kleinigheden van
het grootste belang kon zijn. Als voorbeeld hiervan noemde hij de dialectgeografie,
waarvan het Nederland-Instituut voortdurend gebruik zou kunnen maken. Hij
noemde een zevental vakgebieden die in dit instituut zouden moeten worden
verenigd: ‘Historie en rechten, Wijsbegeerte (o.a. de Noordse geest in het Neder-
landse denken), Taal en Letteren, Rassenkunde, Volkscultuur, Invloed van de
bodemstructuur op volk (bijv. invloed van het water) en Kunsten (o.a. waarom het
Nederlandsche Volk bij uitstek een Volk van schilders is)’. Op dit laatste terrein
was samenwerking met de Volksche Werkgemeenschap vereist. Hij achtte het
wenselijk op den duur ook in andere Germaanse landen, waaronder Duitsland
dergelijke instituten te stichten die dan in één Germaans instituut zouden kunnen
worden gebundeld, maar dat was iets voor de toekomst.

Het Nederland-instituut had bij het onderdeel volkscultuur een duidelijk raak-
vlak met het Rijksinstituut. Van der Haagen merkte op dat dit plan voor een deel
hetzelfde terrein bestreek als het beoogde Rijksinstituut en wilde het voor advies
direct doorsturen naar de Nederlandse Kultuurraad. Van Houten, hoofd van het
Bureau Volkscultuur en Volksopvoeding, adviseerde echter om beide plannen
tesamen met dat van ‘het mogelijk te stichten Germanisches Institut’ te behande-
len. Hij merkte verder op dat een deel van de genoemde onderwerpen al door de
Volksche Werkgemeenschap werden behandeld. Dit was de eerste keer dat er
melding gemaakt werd van het plan een Germaans instituut op te richten.156 Van
der Haagen hield het plan Theunisz achter en stuurde in april alleen het plan voor
het Rijksinstituut naar de Kultuurraad, die in juni positief adviseerde. Na enkele
maanden vroeg Schneider aan Van Dam of er al iets met het voorstel van Theunisz
was gedaan, ‘da diese Probleme im stärksten Masze insbesondre auch die wissen-
schaftliche Arbeit innerhalb der SS angehen’.157 Van der Haagen verklaarde tegen-
over Van Dam destijds vergeten te hebben het plan Theunisz mee te sturen.158 Van
Dam stuurde het vervolgens alsnog naar de Nederlandse Kultuurraad voor advies,
maar met de aantekening dat het ‘Nederland’-instituut voor een deel hetzelfde
terrein bestreek als het Rijksinstituut. De Kultuurraad, bij monde van haar presi-
dent Snijder, adviseerde daarop negatief, niet alleen vanwege de overlap met het

156 Memo 23-2-1942 (MvOK&W: Rijksinstituut voor Nederlandse Taal en Volkscultuur).
157 Brief H. Schneider aan Van Dam 24-9-1942 (MvOK&W: Rijksinstituut voor Nederlandse
Taal en Volkscultuur).
158 Memo Van der Haagen aan Van Dam 9-10-1942 (MvOK&W: Rijksinstituut voor Neder-
landse Taal en Volkscultuur).
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Rijksinstituut, maar ook doordat het ‘vermoedelijk in conflict zou komen met het
door den Rijkscommissaris op te richten Germaansch Instituut’.159 Hij vroeg zich
verder af of het mogelijk zou zijn om Theunisz aan het Rijksinstituut te verbinden
als hoofd van een op te richten afdeling voor ‘Nederlands Geschiedenisonderzoek’.
‘Hij kan dan de groote lijn in het oog houden en in die richting werken en niette-
min behoeft niet het gevaar te bestaan, dat de acribie verloren gaat, want dit laatste
zou ik zonder twijfel betreuren’. De Vries had er desgevraagd geen bezwaar tegen
om Theunisz in zijn instituut op te nemen als deze zich maar aan zijn leiding wilde
onderwerpen en geen eigen politiek zou gaan voeren.160

Een veel gevaarlijker concurrent voor het Rijksinstituut was het Germanisches
Institut, dat in 1942 door de Duitsers zelf werd opgericht. In de statuten werd de
doelstelling als volgt omschreven: ‘Das Forschungsinstitut hat die Aufgabe, in
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen ähnlicher Zielsetzung, die Werte und
Wesenszüge des germanischen Menschen, seine Auseinandersetzung mit der
Umwelt, die Formen seiner Gemeinschaftsbildung, und seine Geschichte vom
niederländischen Raum her zu erforschen und darzustellen’. In een uitvoerige
notitie van 28 mei 1942 werd nader ingegaan op de voorgeschiedenis, de doelstel-
ling en het werkterrein van het Germanisches Institut.161

De opsteller van het stuk, de Duitse hoogleraar Walter von Stokar, aangesteld
bij de Hauptabteilung Erziehung und Kirchen van het Rijkscommissariaat en
belast met Hoger onderwijs en Kerkelijke Zaken, zette uiteen dat het idee van een
Germaans onderzoeksinstituut al vele jaren bekend was zonder dat het tot een
daadwerkelijke oprichting was gekomen. Dit hing samen met de interne macht-
strijd tussen Ahnenerbe en Amt Rosenberg. Hoewel de doelstelling van het
Germanisches Institut ongeveer overeenkwam met dat van Ahnenerbe, was er
volgens hem toch voldoende reden om dit instituut in Nederland op te richten,
vooral omdat veel belang gehecht moest worden aan de passage in de statuten:
‘vom niederländischen Raum her zu erforschen’. Dit bood namelijk aan de leiding
de mogelijkheid alle Germaanse gebieden tot het werkterrein te rekenen. Aanbe-
volen werd het instituut nauw te verbinden met Ahnenerbe. Omdat Himmler, de
uiteindelijke baas van Ahnenerbe, al een positief standpunt tegenover het instituut
had ingenomen, was dit gevrijwaard tegen allerlei intriges.

Het werkterrein van het instituut was van Groot-Germaanse omvang. Zo drong
Von Stokar erop aan om alle bestuurlijke zaken goed geregeld te hebben, ‘bevor
ein deutscher den englischen Boden betreten hat. Die Autorität des Herrn Reichs-

159 Brief van de Nederlandsche Kultuurraad aan Van Dam 19-10-1942 (MvOK&W: Rijks-
instituut voor Nederlandse Taal en Volkscultuur).
160 Memo Van der Haagen aan Van Dam 11-11-1942 (MvOK&W: Rijksinstituut voor Ne-
derlandse Taal en Volkscultuur).
161 NIOD: BDC H 1498-1503.
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kommissars als Präsident des Institutes wird es ermöglichen, daß Abgesandte des
Institutes sofort Hand auf alle englischen Archive legen können, bevor eine andere
Stelle in Deutschland daran denkt. Gelingt es, diese Archive sicher zu stellen, hat
das Institut Arbeit für Jahrzehnte, denn die Engländer haben ihre Archive nie
ausgenützt’. Het was dus de bedoeling dat Seyss-Inquart president van het insti-
tuut zou worden. Als adviseur werd Walther Wüst voorgesteld. Wüst, hoogleraar
indogermanistiek, was sinds 1937 president van Ahnenerbe.

Er werden in verband met de Engelse archieven door Von Stokar ook al enkele
veelbelovende Germaanse onderzoeksthema’s genoemd, waaronder de geschie-
denis van de Germaanse scheepsbouw en scheepvaart, handel en kolonisatie. Een
interessant onderwerp was verder de geschiedenis van de natuurkunde, met name
van het Germaanse aandeel hierin en de tegenstelling tussen Germanen, Romanen
en joden. Nederland lag volgens Von Stokar ook ideaal voor het onderzoek van de
contacten tussen de Romaanse en de Germaanse cultuur. ‘Die volkskundlichen
Probleme sind derart viele, daß sie nicht aufgezählt werden können’. Als het tot
een tweede druk van de Duitse volkskunde-atlas zou komen, moesten Nederland,
Vlaanderen, Engeland, Wallonië en wellicht ook Denemarken, Noorwegen en
Zweden hierin worden opgenomen. Er werden tenslotte enkele namen van Duitse
onderzoekers voorgesteld, ook Nederlanders waren welkom.

De Vries raakte spoedig betrokken bij dit Germaanse instituut. Hij zegde zijn
medewerking toe voor bepaalde delen van het onderzoek en nam deel aan de
werkbesprekingen onder leiding van Seyss-Inquart. Medio 1943 werd hij ook
begunstigend lid van de Germaanse SS, ‘niet uit politieke overweging’, maar omdat
hij dacht ‘hier een studiegemeenschap te vinden waarmede ik zou kunnen samen-
werken op het gebied van Volkskunde, archeologie en Germaanse Oudheidkunde,
zijnde de vakken waarin ik wetenschappelijk werkzaam was’, zo zal hij na de
oorlog verklaren.162

Veel verder dan het maken van plannen is het Germaanse instituut niet geko-
men. Tijdens een bijeenkomst van de Germanischer Wissenschaftseinsatz in ja-
nuari 1944 te Salzburg, waar De Vries, Snijder en De Haas aanwezig waren, werd
een aantal plannen besproken zoals het schrijven van een Germaans geschiedenis-
boek, een Germaanse almanak, een Germaans sprookjesboek en de verspreiding
van Hamer in Duitsland. Hamer werd een prachtig voorbeeld van een Neder-
landse bijdrage aan de algemene Germaanse zaak genoemd. Al direct na de publicatie
van de eerste nummers in 1941 was er binnen de SS, met name door Himmler, aan
gedacht om Hamer in alle Germaanse talen te verspreiden, maar door de papier-
schaarste was daar niets van terechtgekomen.163 De Haas stelde tijdens de bijeen-

162 Verklaring van J.P.M.L. de Vries tijdens zijn verhoor op 27-1-1948 (ARA, CABR 37474,
3149: dossier J. de Vries).
163 Notitie van H. Schneider over Duitse versie van Hamer 19-2-1943 (NIOD: HSSPF 17a).
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komst nog voor dat Nederland en Vlaanderen het ontwerp zouden maken voor
een Germaans ‘boeren-huisboek’ ter vervanging van de katholieke almanakken en
volksalmanakken. De Vries en Snijder werden uitgenodigd om aan het tijdschrijft
‘Das Reich’ mee te werken.

Een echte bedreiging voor het Volkskundebureau of het Rijksinstituut is het
Germaanse instituut niet geworden. Daarvoor was het te laat opgericht.

De Nederlandse volkskundigen en het Volkskundebureau in
oorlogstijd

Het is niet zo gemakkelijk om precies te bepalen wie er tijdens de oorlog tot de
groep van Nederlandse volkskundigen gerekend moeten worden. Omdat er in
Nederland niet een volwaardige, academische opleiding in de volkskunde be-
stond, kan die niet als kriterium worden gehanteerd. Daar komt nog het probleem
bij dat de volkskunde in bepaald opzicht een laagdrempelig vak is: iedereen neemt
deel aan de dagelijkse cultuur, iedereen kan de cultuurverschijnselen in zijn eigen
omgeving waarnemen en velen hebben er een mening over. Het is daardoor ook
voor relatief veel mensen mogelijk om er over te schrijven zowel in vredes- als in
oorlogstijd. Een grote groep mensen die tijdens de oorlog over volkscultuur ge-
schreven hebben, ook in typisch nationaal-socialistische tijdschriften, zal hier ech-
ter buiten beschouwing gelaten worden, zowel om praktische redenen als omdat
hun rol in de ontwikkeling van de Nederlandse volkskunde gering is geweest. De
blik zal in hoofdzaak gericht blijven op enkele van de vooraanstaande Neder-
landse volkskundigen die door het wetenschappelijk gehalte van hun publicaties
en door hun positie in volkskundige instellingen een belangrijke rol in het weten-
schappelijke volkskundige circuit speelden. Dat komt in hoofdzaak neer op De
Vries, Meertens en Roukens. De Vries en Meertens maakten deel uit van de Volks-
kundecommissie van de KNAW en hadden zitting in de redactie van het tijdschrift
Volkskunde, Roukens was privaat-docent aan de universiteit van Nijmegen. De
Sectie Folklore van het Nederlands Nationaal Bureau voor Anthropologie, die
onder voorzitterschap van Van der Ven vóór de oorlog een actieve rol in de volks-
kunde had vervuld, ontplooide tijdens de oorlog geen activiteiten. In deze para-
graaf wordt dus niet de tweedeling van een ‘goede’, academische volkskunde en
een ‘foute’, amateuristische volkskunde gehanteerd, zoals die in West-Duitsland
na de oorlog ten onrechte is gesuggereerd.164

Na de dood van Schrijnen in 1938 was Roukens in Nijmegen tot privaat-docent
in de volkskunde benoemd. In de oorlog heeft hij college gegeven totdat de
Nijmeegse Senaat in februari 1943 besloot om alle colleges te staken in verband

164 Zie hierover het begin van het volgende hoofdstuk.
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met de arrestatie van studenten.165 Zijn colleges waren volgens de schrijver van
zijn levensbericht, Tjaard W.R. de Haan, tijdens de oorlog zeer geliefd vanwege
hun vaderlandslievende gehalte.166

In het door Roukens omstreeks 1976 geschreven curriculum vitae staat dat hij
gedurende de bezetting weigerde zijn werk als hoofdredacteur van het tijdschrift
Veldeke en van de publicatie Limburg: land, volk en cultuur aan de censuur van de
Kultuurkamer te onderwerpen en dat hij ‘door het naziregime ‘wegens ondermij-
nende activiteiten en provocerende Oranjegezindheid’ ter verantwoording geroe-
pen en ontslagen [werd] als leraar aan het gymnasium’.167

Zijn theoretische uitgangspunten voor de volkskundebeoefening kwamen over-
een met die van de meeste volkskundigen uit die tijd. Evenals Schrijnen en veel van
zijn collega’s beschouwde Roukens het als de taak van de volkskunde en van de
dialectologie om ‘de volksziel te leeren kennen’.168 Ook in zijn heftig fulmineren
tegen de ‘internationalistische vergaarbakken der groote steden’ en tegen de litera-
tuur van de ‘decadente overbeschaving’ die losstaat van het ‘volk en zijn bodem’
stond hij als volkskundige niet alleen.169 Wat opvalt is het onbekommerde gebruik
van het begrip ‘volks’, onder andere in ‘volkse geest’, ‘volkse waarden’ en ‘volkse
opvoeding’.170 Deze term was toch vooral populair in nationaal-socialistische
kringen. Maar bij Roukens had de term geen agressieve, nationaal-socialistische
betekenis. In zijn wereldbeschouwing stond een vreedzaam samenleven van vol-
keren centraal. Al vóór de oorlog gebruikte hij het woord in zijn openbare les in
1938, waarin hij betoogde dat de studie van de volkscultuur inzicht verschaft in de
verschillen en overeenkomsten met andere volkeren en dat er geen kloof bestaat
tussen de ‘Nederlandsche stam’ en de ons omringende volkeren. ‘Zoo zal de ken-
nis van het Nederlandsche volksche ook liefde schenken die geen halt maakt bij de
grenzen van ons vaderland’. Hij citeerde in dit verband een uitspraak van de Franse
volkskundige Saintyves in diens Manuel de Folklore (1936): [de volkskunde] ‘oblige
à mettre en pleine lumière le dogme de l’universelle fraternité’, ook al dient zij in
de eerste plaats ‘à enseigner l’amour de la patrie’.171 Hieruit sprak nog de geest van

165 Van der Kooi, ‘De volkskunde aan de Nederlandse universiteiten’ (1994).
166 De Haan, ‘Winand Roukens’ (1976-1977).
167 Archief Meertens Instituut: Curriculum vitae van Lector Dr. Win. Roukens.
168 Roukens, Ons Limburgsch Heem. Richtlijnen bij de beoefening der heemkunde (1941)
54. Het boekje werd gunstig besproken door Jan de Vries in Volkskunde 45 (1943) 104. De
Vries meende een ‘nieuw geluid’ uit het betoog te hebben horen opklinken, namelijk waar
Roukens op de noodzaak wees dat de mens zijn bestaan moest funderen op de ‘grondslag
van zijn eigen ‘heem’’. Dat had de ‘versteedschte Nederlander, die in ‘bovennationale sfe-
ren’ zweefde, vergeten, aldus De Vries
169 Ibidem, 64.
170 Ibidem, 53, 63, 95, 101.
171 Roukens, Nederlandsche volkskundestudie beschouwd in internationaal verband (1938) 32.
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de Volkenbond. In het jaar daarop sprak Roukens zich in een lezing uit voor een
pedagogisch instituut in gelijke zin en preciseerde hij nader wat hij onder een
leiding van het volk ‘in nationale en volksche zin’ verstond, namelijk ‘in een mét de
streek méélevende en méévoelende en tegelijkertijd bóven de streek uitgegroeide
mentaliteit van het geheel’, waarbij vooral geaccentueerd wordt wat ‘ruimer
bindt’.172

Interessant in verband met de toekomstige ontwikkelingen is de lof die Roukens
in deze lezing aan Jan de Vries toezwaaide in verband met diens leidende rol in de
totstandkoming van de internationale samenwerking tussen de Commission In-
ternationale des Arts et Traditions Populaires (CIAP) en de International Association
for European Folklore and Ethnology (IAEFF). Veel was al bereikt voor de
‘verlevendiging en kultiveering van het ware nationalisme en de ware geest van
internationaal samenwerken in ruimere broederschap, toen de plotseling uitbre-
kende oorlog veel edels, dat in ’t belang der Europeesche volkerengemeenschap uit
de Volkskundestudie voortsproot door opgezweepte hartstochten, puin en rook
en oorlogsvuur vernietigde of bedekte’. Roukens stond ook kritisch tegenover het
hanteren van het ras als oorzaak van culturele en mentale verschillen tussen vol-
ken. In zijn lezing uit 1939 zei hij er vast van overtuigd te zijn dat men aan de
biologische factoren meestal te veel waarde toekende. Ook met de racistische
verklaringen van de Duitse volkskundige Adolf Helbok was hij het niet eens.
Helbok meende dat het Nedersaksische, uit één ruimte bestaande huis met het oog
op het samenleven van boer en personeel slechts kon ontstaan in een volk van
hetzelfde ras, terwijl het Romeinse huis, dat uit verschillende ruimten bestond,
goed paste bij een volk van een gemengd ras. Roukens stelde daar tegenover dat het
historisch en geografisch onderzoek van de volkscultuur duidelijk maakte dat er
andere factoren dan ‘bloed en bodem’ zijn die het karakter van een volk totaal
kunnen veranderen.173 In Ons Limburgsch heem (1941) oefende hij ook kritiek uit
op de Duitse rassendeskundige Günther wiens opstelling van rasseneigenschappen
hem niet helemaal goed gefundeerd toescheen.174

Roukens keerde zich in zijn lezing uit 1939 tenslotte ook tegen de neiging om
cultuurverschijnselen als ‘in het diepste wezen heidensch c.q. germaansch’ te wil-
len interpreteren. Hans Strobel (Bauernbrauch im Jahreslauf , 1937), Konrad
Theodor Preuss (Lehrbuch der Völkerkunde, 1937) en Friedrich Pfister (Deutsches
Volkstum in Glauben und Aberglauben, 1936) bezondigden zich volgens hem
hieraan in tegenstelling tot Max Rumpf (Religiöse Volkskunde, 1933) en Jan de
Vries met zijn ‘eerlijk wetenschappelijke standaardwerk’ Altgermanische Religions-
geschichte (1935, 19372). Roukens zag wel bepaalde ‘heidensche reminiscensies’,

172 Roukens, ‘Heemkunde en volkskunde’ (1939).
173 Ibidem, 257-258.
174 Roukens, Ons Limburgsch Heem, 83, 85.



216 Hoofdstuk 4

maar die waren niet zoals ‘sommige zgn. moderne volkskundigen ons met onweten-
schappelijke gevoelsargumenten willen doen gelooven, hóófd- maar bijzaak en
worden door het volk niet eens meer begrepen en zijn zoals bijv. veel symbolen op
huizen en realia - in tegenstelling met de vele spreuken en christelijke heiligen-
figuren - niets anders dan toevallige versieringen zonder eenige diepere inhoud’.

Hij had dus een voor die tijd sterk ontmythologiserende kijk op de volks-
cultuur. Het christelijk geloof speelde volgens hem een veel belangrijkere rol in de
volkscultuur dan de Germaanse restanten. Niet alleen de katholieke provincies,
maar ook de andere waren in hun diepste wezen uitgesproken christelijk. Ook in
zijn heemkundeboekje uit 1941 stelde hij voor Limburg vast dat een ‘religieus
Germaansch volk in de ontwikkelingsgeschiedenis der menschheid, in de kultuur-
opklimming het hoogere religieuze n.l.: het christendom gevonden heeft’. Dit
moet de nationaal-socialisten niet aangenaam in de oren geklonken hebben. In een
gespreksnotitie van Schneider uit januari 1941 staat dat Harmjanz de katholieke
volkskundige Roukens in zoverre positiever beoordeelde dan De Vries, omdat hij
hem ‘eindeutiger und daher leichter erfassbar’ voorkwam’.175

Roukens bezat een aantal traditionele wetenschappelijke ideeën met betrek-
king tot volkscultuur, volksaard, ras en de doelstelling van de volkskunde, die hij
deelde met vele andere al dan niet nationaal-socialistische volkskundigen. Toch
bleek hij tijdens de oorlog niet vatbaar voor de nazi-ideologie, waarschijnlijk
omdat hij ook nog een aantal andere vitale waarden kende, die dit verhinderden: de
christelijke kerk en godsdienst en zijn geloof in de noodzaak van een vreedzaam
samenleven van verschillende volkeren.

In tegenstelling tot de Nijmeegse universiteit heeft de Volkskundecommissie
met haar Volkskundebureau tijdens de oorlog relatief ongehinderd haar werk-
zaamheden kunnen voortzetten. Dat is in de eerste plaats te danken aan de be-
schermende invloed van de Akademie. Het plan voor de oprichting van het Rijks-
instituut versterkte de positie van het Volkskundebureau, doordat het hierdoor de
bescherming van Van Dam van het Departement van OW&K kreeg. Die zag hierin
aanvankelijk een mogelijkheid om enkele van zijn eigen ideeën te verwezenlijken.
Een spoedige oprichting van het instituut bleek niet mogelijk, maar Van Dam en
De Vries waren er tot in 1943 wel mee bezig.

Ook de verwerping van het instituutsplan door de Akademie was voor de
positie van het Volkskundebureau heilzaam. Diverse wetenschappers weigerden
om deze reden een functie bij het instituut te aanvaarden. Mede hierdoor kon er
geen goed geoutilleerd instituut worden opgebouwd, dat beslist door de Duitsers
voor hun politieke doeleinden zou zijn misbruikt. Nu bleef de activiteit van het
Amsterdamse Volkskundebureau in hoofdzaak beperkt tot de volkskunde-atlas
waarvoor jaarlijks een vragenlijst naar de circa 2.000 medewerkers werd gestuurd.

175 Notitie van H. Scheider 29-1-1941 (NIOD: BDC H 923-30)
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Het gezag dat de voorzitter van de Volkskundecommissie, Jan de Vries, bij de
Nederlandse overheid en de Duitse instanties had, vormde eveneens een barrière
tegen vijandelijke overnames. De Duitsers wierpen er zo nu en dan wel een bege-
rige blik op, maar hielden toch hun handen thuis. Ze probeerden wel om De Vries
geleidelijk bij het culturele werk van Ahnenerbe te betrekken. De Vries had hier
zijn reserves, omdat hij met het Rijksinstituut primair de (Groot-)Nederlandse
taal en volkscultuur wilde onderzoeken en versterken. Een directe annexatie van
het Volkskundebureau door de Volksche Werkgemeenschap zou door De Vries
als een klap in het gezicht zijn opgevat. De Duitsers beseften van hun kant dat het
Rijksinstituut voor De Vries een belemmering vormde om zich volledig met de
Volksche Werkgemeenschap te identificeren. Begin 1943 is door de Duitsers de
suggestie gedaan om De Vries tot leider van de Volksche Werkgemeenschap te
benoemen. Maar Nachenius voelde daar weinig voor: ‘Ich glaube, dass die Gefahren
größer sind als die Vorteile’, schreef hij aan W. Mai, de opvolger van Schneider.176

Nadat Wimmer zijn fiat had gegeven aan de oprichting van het Rijksinstituut,
schreef Mai aan Nachenius, dat de kwestie van het leiderschap van De Vries hier-
door helaas niet meer relevant was: ‘Unter diesen Umständen dürfte Jan de Vries
seinerseits auch kaum mehr bereit zu finden sein, sich so eng an die Volksche
Werkgemeenschap zu binden’.177

Naast De Vries heeft ook Meertens in de oorlogsjaren een cruciale rol voor het
Volkskundebureau gespeeld. Hij had er de dagelijkse leiding en was dankzij zijn
tactische vermogens en zijn tomeloze energie in staat om met alle spelers in dit veld
goede contacten te onderhouden. Meertens schrijft in zijn dagboek dat hij gedu-
rende de zomer van 1940 voortdurend op zijn qui-vive moest zijn om te verhinde-
ren dat ongewenste elementen van de NSB en Nationaal Front zich met het werk
van het Volkskundebureau zouden gaan bemoeien. Hij kon hierdoor zelfs geen
vakantie opnemen.178

Gedurende de oorlog ontwikkelden de werkzaamheden op het Volkskunde-
bureau zich relatief voorspoedig. Ieder jaar werden de vragenlijsten uitgestuurd,
waarbij geprobeerd werd aansluiting te zoeken bij internationale thema’s, de Duitse
volkskunde-atlas en de kaarten van Roukens. Er werden ook nieuwe verspreidings-
kaarten getekend met de bedoeling om ze in de volkskunde-atlas te publiceren. In
1944 waren er zes klaar: geluks- en ongeluksdagen (3 kaarten), inhuurtermijnen (2
kaarten), vreugdevuren (1 kaart) en vier in voorbereiding: St. Maartensommegangen
(1 kaart), herkomst kleine kinderen (2 kaarten) en de naam van de watergeesten (1

176 Brief J.C. Nachenius aan W. Mai 15-2-1943 (NIOD: HSSPF 17a). Nachenius vond wel dat
De Vries op de een of andere manier aan de Volksche Werkgemeenschap gebonden moest
worden, bijvoorbeeld als adviseur of door hem publicatiemogelijkheden aan te bieden.
177 Brief W. Mai aan J.C. Nachenius 17-2-1943 (NIOD: HSSPF 17a).
178 UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 18-9-1940.
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kaart).179 De thema’s van deze kaarten sloten aan bij die van de Duitse volks-
kunde-atlas. Over de tien kaarten die Meertens eerder samen met Schrijnen had
getekend, werd niet meer gesproken.

De Vries en Meertens maakten tijdens de oorlog ook een begin met de docu-
mentatie van volkskundige gegevens. De Vries stelde in 1942 voor om de oudere
literatuur te gaan excerperen, Meertens wilde met de Arcadia’s en de reis-
beschrijvingen beginnen om daarna verder te gaan met de stads- en landschaps-
beschrijvingen.180 Naar aanleiding van een opmerking van De Vries over biblio-
grafische voorlichting stelde Meertens voor om voortaan alle Nederlandse en
Vlaamse literatuur op volkskundig gebied in Volkskunde op te nemen. Naast de

179 Archief Meertens Instituut: Brief Meertens aan De Vries 27-4-1944.
180 Archief Meertens Instituut: Brief Meertens aan De Vries 16-6-1942.

Meertens en Jo Daan temidden van enkele medewerkers van de Akademie en het Dialecten- en Volks-
kundebureau in 1943 (UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens)
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documentatieve en bibliografische werkzaamheden werd er op bescheiden schaal
aanvullend veldwerk verricht door Thijs Mol en Jacques R.W. Sinninghe, speciaal
op het gebied van het volksverhaal. Meertens werkte verder aan een systematisch
ingericht krantenknipselarchief.

Een grote activiteit ontplooide Van der Ven als commissaris voor de buiten-
dienst van de Volkskundecommissie in de periode maart 1940-februari 1942. Zijn
activiteiten waren erop gericht om het medewerkersapparaat voor het invullen van
de vragenlijsten aanzienlijk uit te breiden. Hij had zijn oude ideaal van een geogra-
fisch en sociaal representatief medewerkersbestand waarschijnlijk nog niet opge-
geven. Hij vond de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen
bereid de volkskundevragenlijsten naar zijn ruim 14.000 leden te sturen. Door de
reorganisatie van de Bond kwam er van dit voornemen overigens niets terecht. In
1940 en 1941 hield Van der Ven ook tientallen lezingen voor het kader van de
Nederlandse Opbouwdienst, die in 1941 overging in de Nederlandse Arbeids-
dienst. Hij hoopte daarmee in de toekomst duizenden nieuwe medewerkers te
krijgen. De Nederlandse Arbeidsdienst, opgericht naar het voorbeeld van de Duitse
Reichsarbeitsdienst, was een omstreden organisatie. Ze was fout in haar doelstel-
ling om jongeren de nationaal-socialistische beginselen bij te brengen. De meeste
deelnemers van deze organisatie wilden echter niets van het nationaal-socialisme
weten.181 Van der Ven hield ook een zestal voordrachten voor de leiders en leid-
sters van de Nationale Jeugdstorm, de jeugdorganisatie van de NSB. Hij schreef
verder tal van artikelen en hield lezingen waarin aan het atlaswerk aandacht werd
besteed. Zijn inspanningen leverden voor 1940 en 1941 in totaal 110 nieuwe mede-
werkers op, wat ongetwijfeld veel minder was dan hij had gehoopt.182 Het aantal
medewerkers bedroeg in die tijd ongeveer 2.000. Of de Volkskundecommissie in
de voordrachten van Van der Ven voor de Jeugdstorm en de Arbeidsdienst een
probleem zag, is niet bekend.

Er werd op het Volkskundebureau door toedoen van De Vries ook gericht
gewerkt aan een aantal publicaties, die tijdens de oorlog verschenen. Hierin is van
een nationaal-socialistische mentaliteit geen sprake. In 1941 wist De Vries van het
Departement gedaan te krijgen dat Sinninghe op het Volkskundebureau te werk
gesteld werd met de opdracht om het ‘daar aanwezige materiaal betreffende de
volksliteratuur te ordenen en te catalogiseren, ditzelfde met het materiaal in open-
baar of particulier bezit en door eigen nasporingen onder het volk aan te vullen’.183

181 De Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 4, 624-626;
deel 5, 116-120; deel 6, 476-486.
182 Archief Meertens Instituut: Verslag der werkzaamheden van den commissaris van de
Volkskunde-commissie 1-3-1940–1-2-1941 en 1-2-1941–1-2-1942.
183 Archief Meertens Instituut: Brief De Vries aan de Afdeling Letterkunde van de Akademie
16-4-1941.
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De Vries instrueerde hem zelf; Meertens zat toen nog in de gevangenis. Dit resul-
teerde twee jaar later in de sprookjes- en sagencatalogus van Sinninghe.184 Sinninghe
verzorgde ook de tekstuitgave van vijftig ongepubliceerde sprookjesteksten in de
reeks Hoekstenen onzer Volkskultuur.185

Het officiële orgaan van de Volkskundecommissie was sinds 1940 het tijd-
schrift Volkskunde. Het werd samen met de Vlaamse redacteuren J.Fr. Gessler,
Paul de Keyser, Maurits de Meyer en K.C. Peeters uitgegeven. De Vries en Meertens
waren de Nederlandse redacteuren; Meertens was voor Nederland redactie-
secretaris. Het tijdschrift is tijdens de oorlogsjaren geen nationaal-socialistische
koers gaan varen. In de artikelen zal men geen volkse of Germaanse ideologie
aantreffen. Ook de recensies getuigen niet van een duidelijke pro-nazi of pro-
Duitse houding. Duitse publicaties werden regelmatig kritisch besproken, zowel
door de Vlamingen als door De Vries en Meertens. De bewering van Van Ginkel,
in het Volkskundig Bulletin, dat het tijdschrift Volkskunde ‘weliswaar niet uitge-
sproken pro-Nazi’ was, maar dat Duitse volkskundeboeken er net als die van
nazistische Nederlanders doorgaans positief in besproken werden, is niet juist.
Het zou volgens hem met name De Vries geweest zijn, die ‘met twee maten mat’.186

Maar op dat niveau opereerde De Vries niet, en Van Ginkel levert hiervoor ook
geen enkel bewijs. Van Ginkel lijkt het vreemd te vinden dat De Vries wel waarde-
ring had voor publicaties van ‘Van der Ven, Van der Molen en consorten’, terwijl
hij het boek van Jan Rasch, Ons Volk genadeloos neersabelde. Maar er is nu een-
maal wel een groot verschil tussen Rasch en Van der Molen c.s. Van der Molen was
ondanks zijn nationaal-socialistische opvattingen een bekwame volkskundige en
Van der Ven ging onvergelijkelijk voorzichtiger en wetenschappelijker te werk
dan Rasch. Van Ginkel ziet dit laatste zelf ook wel, maar denkt dat Rasch een
‘adept’ was van de door De Vries verfoeide Schrijnen en dat De Vries dus nog een
oude rekening te vereffenen zou hebben gehad. Rasch was echter geen adept van
Schrijnen, en Schrijnen zag ook heel scherp dat Rasch geen wetenschappelijk man
was. Schrijnen had destijds dan ook als hoofdredacteur van Eigen Volk, ter be-
scherming van zijn goede naam, het vetorecht voor zich opgeeist. Dat hij bereid
was geweest als hoofdredacteur van Eigen Volk te fungeren, was geheel aan het
initiatief van Meertens te danken geweest en vormde onderdeel van de strijd van de
Volkskundecommissie tegen de Interacademiale Commissie, vooral tegen De Vries
met zijn tijdschrift Volkskunde. De Vries viel het werkje van Rasch inderdaad
scherp aan, maar hij was nu eenmaal allergisch voor dit soort knoeiwerk. Uiteraard

184 Sinninghe, Katalog der niederländischen Märchen-, Ursprungssagen-, Sagen- und
Legendenvarianten  (1943).
185 Sinninghe, Vijftig Nederlandse Sprookjes (1942).
186 Van Ginkel, ‘Illusies van het eeuwig onveranderlijke. Volkskunde en cultuurpolitiek in
Nederland, 1914-1945’ (1998).
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kan niet uitgesloten worden dat de scherpe toon mede bepaald werd door de
belangrijke positie die Rasch als hoofdredacteur van Eigen Volk innam.

Wat de recensies in Volkskunde betreft, zou men wel als kritiek kunnen aan-
voeren dat de recensenten de nationaal-socialistische ideologie in de gerecenseerde
werken niet of nauwelijks ter discussie stelden. Maar dat kon tijdens de oorlog ook
moeilijk, gesteld dat zij het al gewild hadden. In een enkele recensie van De Vries
zien we diens ideologische engagement opflikkeren. Wanneer hij in het tijdschrift
Volkskunde het met prachtige foto’s geïllustreerde bloed-en-bodem boekje van
Van Heemskerck Düker en Van der Molen Friesland - Friezenland (1942), uitge-
geven door Hamer, bespreekt, prijst hij speciaal het idee van beide auteurs om
tussen de gebruikelijke foto’s van boerderijen, stadsgezichten en landschappen
ook die van bewoners op te nemen. Het was hetzelfde soort foto’s als in Hamer
voorkwam en waarop individuele mensen als de ferme vertegenwoordigers van
een groep, volk of ras werden gepresenteerd. De Vries toonde zich er bijzonder
ontvankelijk voor. ‘Die montere jongenskoppen, de struische jongemannen, de
ernstige volwassenen, de bezonnen grijsaards, zij doen u allen het Friesche volk
liefhebben en doordringen u van het besef, welk een prachtige bron van volks-
kracht hier veilig bewaard is gebleven’.187 Dit moet precies het effect geweest zijn
dat Van Heemskerck Düker met zijn foto’s, die vaak ook in Hamer werden opge-
nomen, beoogde te bereiken. Dergelijke woorden passen niet in een wetenschap-
pelijk volkskundig tijdschrift. Er stonden trouwens ook veel foto’s in van meisjes
en vrouwen, maar daar zei De Vries niets over.

Twee volkskundige publicaties tijdens de oorlog

Het belangrijkste volkskundige geschrift dat De Vries tijdens de oorlog publi-
ceerde, is De Wetenschap der Volkskunde. Het verscheen in 1941 als eerste deel van
de reeks Hoekstenen onzer Volkskultuur.188 De reeks was bedoeld voor een breed,
geïnteresseerd publiek en werd gefinancierd door de overheid. De Wetenschap der
Volkskunde werd gedrukt in een oplage van 6.000 exemparen en werd aan alle
medewerkers van het Dialecten- en Volkskundebureau gestuurd. Het boekje was
wel geen uitgave van de Volkskundecommissie, maar doordat De Vries voorzitter
van de Volkskundecommissie was en aan het Volkskundebureau met zijn vragen-
lijsten, medewerkers en atlasproject een centrale plaats in het wetenschappelijke
volkskundige werk toekende, was het feitelijk een presentatie van de Nederlandse
volkskunde en het Volkskundebureau. De Vries schetste hierin, zoals hij dat al

187 De Vries, [Recensie van W.F. van Heemskerck Düker en S.J. van der Molen, Friesland-
Friezenland (Den Haag 1942)] (1942-43) 154-155.
188 De Vries, De Wetenschap der volkskunde (1941).
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eerder had gedaan in onder andere Volk van Nederland, in grote lijnen de ontwik-
keling van de volkskunde.

Het nieuwe in dit boekje was de aandacht voor de geografische methode, met
name het tekenen van verspreidingskaarten met behulp waarvan De Vries ver-
wachtte de verbinding te kunnen leggen tussen de hedendaagse cultuur en middel-
eeuwse cultuurgebieden, en mogelijk een nog verder weg gelegen Germaans of
Europees verleden.189 De Vries legde een sterk historisch accent op de doelstelling
van de volkskunde, die geheel op de ontraadseling van het verleden met behulp van
volkskundekaarten werd toegespitst. Bij de Sint Nicolaasviering bijvoorbeeld ging
het hem niet om de hedendaagse viering en om de waarde van het Sint Nicolaasfeest
voor zijn tijdgenoten, maar om de analyse van de historische gelaagdheid van het
feest. Met behulp van historische en geografische parallellen probeerde hij zich een
weg naar het verleden te banen. Met zijn historische analyse wilde De Vries ‘meer
licht ontsteken in het duister van het Germaanse verleden’, ‘doordringen tot den
kern, dat is de werkelijke geestelijke gesteldheid’ van het volk waaruit de volks-
cultuur is voortgekomen.190

Aan het eind van zijn boekje probeerde De Vries de indruk weg te nemen dat
hij alleen maar (vóór)historisch geïnteresseerd zou zijn. De volkskunde had im-
mers ook een actuele, politieke kant volgens De Vries. Hij greep hierbij terug op
de ideeën van één van de negentiende-eeuwse grondleggers van de volkskunde,
Wilhelm Heinrich Riehl (1823-1897), die stelde dat de volkscultuur pas haar bete-
kenis krijgt als ze in verband wordt gebracht ‘met het wonderbaarlijke organisme
van de volkspersoonlijkheid’.191 Omdat niet alle volkeren gelijk zijn, zou de so-
ciale politiek gebaseerd moeten zijn op het individuele karakter van ieder volk.
Riehls woorden openden ‘wijde perspectieven’, meende De Vries, want ze boden
een basis voor een actieve cultuurpolitiek. Die zou zich niet alleen op het behoud
van de oude cultuur behoeven te richten, maar ook schadelijke elementen kunnen
elimineren en positieve aspecten kunnen stimuleren die voorheen verwaarloosd
werden. De Vries zag hier een belangrijke taak voor de volkskunde weggelegd: ‘Zij
moet niet alleen catalogiseren, maar zij moet ook mede helpen aan het bewaren en
opbouwen van onze volkskultuur’. Zij kan en moet ‘beoordelen, wat gezond en
schadelijk is voor de ziel van het volk’ en ook daadwerkelijk ‘ingrijpen’ als oude
zeden en gebruiken ontaarden of uitsterven zonder dat er iets goeds voor in plaats
komt.192

De Vries had al in zijn recensie van Schrijnens Nederlandsche Volkskunde
gezegd het niet eens te zijn met diens berustende houding tegenover het verdwij-

189 Ibidem, 53-56, 58, 62.
190 Ibidem, 66.
191 Zie ook: Roodenburg, ‘Ideologie en volkscultuur: het internationale debat’ (2000) 94.
192 De Vries, De wetenschap der volkskunde (1941) 73.
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nen van de volkscultuur. Maar zo’n duidelijk pleidooi voor de sturing van de
volkscultuur door de volkskunde had hij nog niet eerder gehouden. Dit hing
samen met zijn overtuiging, dat er een nieuw tijdperk was aangebroken, waarin de
volkscultuur actief in nationaal-socialistische richting kon worden gestuurd. Het
is tekenend voor de algemene vanzelfsprekendheid van de historische oriëntatie
van de toenmalige volkskunde dat zodra De Vries de volkskunde aan de heden-
daagse tijd wilde koppelen, hij dan niet meer sprak over wetenschappelijk onder-
zoek, maar over cultuurpolitiek. Het scheen hem zelf volstrekt niet op te vallen.

Een tweede belangrijke volkskundige publicatie onder verantwoordelijkheid
van De Vries was de herdruk van Volk van Nederland in 1943. Die was ten op-
zichte van de eerste en tweede druk uit 1937 en 1938 aanzienlijk gewijzigd. Het
slothoofdstuk waarin De Vries pleitte voor de vorming van een wetenschappelijk
instituut was uiteraard weggelaten. Verder waren drie hoofdstukken over respec-
tievelijk het boerenhuis (Cl. Trefois), volkskunst (J.S. Witsen Elias) en volkslied en
volksdans (L. Couturier) door andere auteurs geschreven: Van der Molen, Gerda
Schaap en Elise van der Ven-ten Bensel. Merkwaardigerwijs werd dat in het boek
niet verantwoord. Waarom nu juist deze hoofdstukken vervangen waren, is niet
duidelijk. Aan de kwaliteit van de hoofdstukken kan het niet gelegen hebben, want
die waren goed geschreven, zakelijk en informatief. Duidelijk is in ieder geval wel
dat in de nieuwe hoofdstukken de nadruk sterk is komen te liggen op de relatie van
de hedendaagse cultuur met het gemeenschappelijke Germaanse erfgoed. De nieuwe
auteurs waren waarschijnlijk niet toevallig alle drie sympathisanten van het natio-
naal-socialisme. Deze derde druk van Volk van Nederland heeft er een krachtig
stempel van de nazi-ideologie door meegekregen.

In de eerste en tweede druk kwam in het hoofstuk van de Vlaming Trefois over
het boerenhuis het woord Germaans nauwelijks voor. Trefois zag de verklaring
voor de verschillende boerderijtypen ook niet in de verschillende Germaanse stam-
men die Nederland bevolkt hebben, maar in de diversiteit van de economische en
ecologische omstandigheden in de verschillende streken van het land. Hij wees er
in dit verband op dat de verspreiding van volks- en taalkundige verschijnselen
soms ook weinig overeenkomt met die van de boerderijconstructies. De Vries
verwees in een recensie uit 1941 nog naar de ‘belangrijke bijdrage van Tréfois in
Volk van Nederland’ en was het getuige een opmerking in een recensie uit 1942
ook eens met diens bedrijfseconomische verklaring.193

193 Het betreft recensies van Boerderijen in Nederland (Volkskunde 43 (1940-41) 245-6) en
van Nederlandsche Boerderijen van P.J.’t Hooft (Volkskunde 44 (1941-42) 33-44. Over P.J.
’t Hooft merkte De Vries op dat hij als bouwkundig ingenieur nuchter genoeg was om niet
veel waarde te hechten aan de traditionele namen zoals Frankisch of Saksisch boerenhuis en
dat deze de verschillende typen eerder probeerde te verklaren uit de aard van het bedrijf, de
bodemsoort en dergelijke.
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Precies op dit punt viel Van der Molen in het begin van zijn hoofdstuk Trefois
aan. Hij erkende wel dat er vroeger teveel gewicht was toegekend aan de drie-
stammigheid (Friezen, Franken, Saksen), maar hield vast aan de primaire invloed
van deze stammen op de oudere boerderijvormen. De diversiteit van boerderij-
typen was, behalve aan de betrekkelijke geïsoleerdheid van de Nederlandse land-
schappen, volgens hem ook te danken aan de ‘Germaansche scheppingskracht’.
Het is duidelijk dat hier een germanofiel aan het woord was. Van der Molen was
overigens een gedegen volkskundige die voor het uitbreken van de oorlog al on-
derzoek en veldwerk in Friesland had verricht.194 De Vries had hem als afdelings-
hoofd voor zijn Rijksinstituut aangezocht, maar hij had hiervoor bedankt omdat
hij in 1941 een baan als secretaris van de Stichting Saxo-Frisia, die onder de Volksche
Werkgemeenschap viel, kon krijgen.195

Het hoofdstuk van Gerda Schaap, redactrice van Hamer, over de volks- en
ambachtskunst ademde een mogelijk nog sterkere Germaanse geest.196 Witsen
Elias had in de eerste druk een vrij zakelijke en afgewogen bijdrage over de volks-
kunst geschreven, die hij zoals toen gebruikelijk, op het platteland situeerde. Hij
had daarbij oog voor de invloed die de economische situatie en de Europese kunst-
stijlen op de volkskunst konden uitoefenen. Alleen aan het slot had hij, als het ware
plichtmatig, de Germaanse aard van de Nederlandse volkskunst, zich uitend in de
dynamiek van de afbeeldingen, even ten tonele gevoerd.

Ook voor Gerda Schaap bloeide de volkskunst alleen op het platteland, maar
toch alleen maar daar waar van oudsher voldoende Germaans bloed aanwezig was.
Ze had een hekel aan de stedelijke cultuur en de ‘omlaag gezonken’ brokstukken
van de ‘officiële stijlkunst’. Ze wist ook precies wat vanuit het standpunt van de
boer, vanuit het ‘eenige ‘eeuwige’ bestanddeel van ons volk’ ontaarde en ontwor-
telde volkskunst was. Naturalistische bloem- en bladmotieven, ranken, dieren en
mensfiguurtjes beschouwde ze als even zovele ‘den boerenaard vreemde invloe-
den’. Veel authentieker waren ornamentale, symbolische tekens en figuren zoals
het zonnerad, de zesster, het radkruis en de spiralen. Zij reikten terug in de tijd dat
de ‘Noordras-mensch boer werd’.197 In Nederland vormden de grote rivieren
volgens Schaap de waterscheiding tussen de echte volkskunst en de meer indivi-
duele kunst. Zeeland hoorde nog net bij het noordelijke gebied: hier waren de nog
‘sprekende geveltopteekens en de vermaarde mesheften’ met een Zeeuwse traditie

194 Frieswijk, ‘Op zoek naar S.J. van der Molen, volkskundige en historicus’ (1995); Idem,
‘Over boerenhuizen, ûleboerden en kippentrappetjes. Volkskundige activiteiten in Fries-
land in de periode 1918-1945’ (1999) 19-30. In dit artikel gaat Frieswijk nader in op de
koppeling van het Friese volkseigen en de Germaanse cultuur, en de rol van Van der Molen
hierin.
195 Archief Meertens Instituut: Brief De Vries aan Meertens 1-10-1941.
196 Schaap, ‘Nederlandsche volks- en ambachtskunst’ (1943).
197 Ibidem, 310.
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aanwezig, maar in Brabant overheerste al het individuele, vaak tot in het ziekelijke
toe. Hier was volgens Schaap sprake van een geheel andere volksaard. ‘De brei-
scheien, tabaksdoozen, knoppen van wandelstokken e.d., die in deze streken ver-
zameld werden, wijzen naar het zuiden. Zij hebben vaak ook iets overspannens en
ongezonds. Wellicht dat hier veel bezeten pogingen van a-socialen uit de dorpsche
samenleving tusschen te vinden zijn. Opvallend is tenminste de overeenkomst met
de religieuze en erotische kleinplastiek van gevangenen en krankzinnigen’.198

Maurits de Meyer maakte in zijn recensie in Volkskunde een rake kritische opmer-
king over de denigrerende uitlating van Schaap over de ongezonde volkskunst ten
zuiden van de grote rivieren. Als de volkskunst de uitingsvorm is van het volk, dan
was die volgens hem toch volkskundig interessanter dan de ‘echte, oeroude volks-
kunst’ die geen functie meer vervult.199

In de bijdrage van Elise van der Ven-ten Bensel over volkszang en volksdans was
die koppeling aan het gemeenschappelijke Germaanse erfgoed eveneens sterk aan-
wezig.200 Een tweede groot verschil met het hoofdstuk van Couturier in de eerste
druk was de grote aandacht die zij besteedde aan de volksculturele functie van dans
en zang in de opbouw van een nieuwe volksgemeenschap. Mevrouw van der Ven
was leidster van het Nederlandsch Centraal Bureau voor Volksdansen en gaf
volksdanscursussen in haar huis ‘De Meihof’ te Oosterbeek.201 Zij beschouwde de
volksdans evenals het volkslied als een uiting van de saamhorigheidsgevoelens bin-
nen een gemeenschap. Interessant is dat ze in tegenstelling tot veel andere volkslied-
onderzoekers geen esthetische eisen aan het begrip volkslied stelde. Voor haar was
alleen de vraag in welke groep, bij welke gelegenheid en door wie een lied gezongen
wordt, van belang. Die opvatting had haar al eerder in conflict gebracht met de
volksliedonderzoeker J. Pollmann.202 De Meyer constateerde in zijn recensie te-
recht een discrepantie tussen de opvattingen van Gerda Schaap en Elise van der Ven
ten aanzien van de volkskunst. Hij was het duidelijk met Elise van der Ven eens, die
zich juist gunstig over de Vlamingen had uitgelaten omdat zij minder door het
Calvinisme waren beïnvloed en daardoor een rijkere zangcultuur hadden behouden.

198 Ibidem, 327.
199 De Meyer, [Recensie van Volk van Nederland (1943)] (1944-45).
200 Van der Ven-ten Bensel, ‘Volkszang en volksdans’ (1943).
201 In haar boek, geschreven samen met haar man, De volksdans in Nederland (1942), gaat
ze uitgebreid in op haar activiteiten ten behoeve van de volksdansherleving: Hoofdstukken
15-17: 295-359; zie verder: Van Ginkel, ‘Contra dancing, pro contradans. Cultuurpolitiek
en ideologie in Nederland, ca. 1918-1955’ (1997); De Jong, De dirigenten van de herinne-
ring. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland, 1815-1940 (2001)
519-538.
202 Zie over haar discussie met J. Pollmann: Vos, De spiegel der volksziel. Volksliedbegrip
en cultuurpolitiek engagement in het bijzonder in het socialistische en katholieke jeugd-
idealisme tijdens het interbellum (1993) 315-326.
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In de bijdrage van Elise van der Ven werd de Germaanse continuïteit sterk geac-
centueerd. In de bekende discussie over de oorzaken van het ‘verval’ van het
Nederlandse volkslied kende zij aan het calvinisme en de opkomst van de Repu-
bliek der Zeven Provinciën grote betekenis toe. Hierdoor ontstond in Nederland
een ‘zelfbewuste eigeningenomenheid’ en werd het Nederlandse lied afgeschermd
tegen vernieuwende Germaanse invloeden uit het ‘Rijk’.203 Het volkslied en de
volksdans hadden zich slechts hier en daar op het platteland kunnen handhaven.
De Germaanse continuïteit manifesteerde zich volgens haar speciaal in de zwaard-
en figurendansen. In deze dansen zag ze de oeroude Germaanse symbolische
figuren bewaard.

Elise van der Ven had ook voor de hedendaagse volkszang belangstelling, zo-
wel voor de herleving van de oude Nederlandse liederen als voor de nieuwe ‘volks-
liederen’, de jeugd- en strijdliederen van politieke en levensbeschouwelijke orga-

203 De Vries had al eerder de gedachte uitgesproken dat in de Gouden Eeuw een vervreem-
ding van ‘ons Germaansche wezen’ waarneembaar was, die zou leiden tot de neergang in de
achttiende en negentiende eeuw: De Vries, ‘De Germaansche Achtergrond van onze Cul-
tuur’, Nederland. Maandblad voor het Geestesleven in Nederland, Duitschland en Elders
(1942) 15.

De Meihofdansers tijdens de Olympiade 1936 op bezoek in het Museum voor Duitse
volkskunst in slot Bellevue. Rechts de heer en mevrouw Van der Ven (Van der Ven-ten
Bensel en Van der Ven, De volksdans in Nederland)
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nisaties. Daarbij noemde ze als meest actueel fenomeen de liederen van de Arbeids-
dienst, de Jeugdstorm en WA van de NSB, die het geloof in een nationaal-socialis-
tische volksgemeenschap vertolkten. ‘De gloed, de ernst en het enthousiasme waar-
mede ze gezongen worden [...] doen vermoeden, dat hier de voorwaarden aanwe-
zig zijn voor het ontstaan van een nieuw volkslied in dezen tijd’.204 De vroegere
liederenbundels van de AJC vormden volgens haar al de eerste aanloop naar een
nieuw volkslied. De AJC en de katholieke Heemvaart betitelde ze overigens als
‘extremistische jongerenorganisaties’, die volkslied en volksdans voor hun eigen
politieke en groepsgebonden doeleinden misbruikten, terwijl ze juist bedoeld waren
om de saamhorigheid binnen de samenleving te versterken.

In de andere hoofdstukken van de derde druk van Volk van Nederland is
nauwelijks iets gewijzigd. In het inleidende hoofdstuk van De Vries is een passage
over de oogstgebruiken vervangen door een actueler verhaal over de kerstboom.
Doordat de volkse en Germaanse ideologie in de oude hoofdstukken niet of nau-
welijks aanwezig is, is in de derde druk van het boek de oorspronkelijke eenheid
in sterke mate verlorengegaan en heeft het boek iets tweeslachtigs gekregen. De
Vries heeft als redacteur in deze druk niet sterk geopereerd.

De belangrijkste publicaties van Meertens tijdens de oorlog lagen buiten het
terrein van de volkskunde. In het tijdschrift Volkskunde schreef hij slechts één
onschuldig artikeltje naar aanleiding van Erich Röhrs Die Volktumskarte.205 In
1942 publiceerde hij De lof van den boer, een verzameling historische literaire
teksten over de boer.206 Ondanks het in die tijd populaire thema van de boer, is er
op dit boek zelf niets aan te merken. Dat geldt ook voor zijn boekje over de
Nederlandse familienamen (1941)207, zijn volkskundige bijdragen in zijn al eerder
genoemde boek over Urk en zijn in 1943 verschenen proefschrift.208

Adriaan Venema heeft kritiek geuit op een publicatie van Meertens in Sibbe.209

Dit blad deugde inderdaad niet, maar de publicatie van Meertens was een verweer
op foute beweringen, in dat blad en elders geuit, dat Meertens in zijn boek over de
Nederlandse volkskarakters ‘sterke zinnelijkheid en sexuele onbeheerschtheid’ als
kenmerkende eigenschappen van de Zeeuwen zou beschouwen. Venema vond het
verkeerd dat Meertens in dit blad in debat is gegaan met de antisemieten Martien
Beversluis en Pieter Keuchenius, een ‘fraai gezelschap, met wie maar weinig fat-

204 Van der Ven-ten Bensel, ‘Volkszang en volksdans’ (1943) 343.
205 Meertens, ‘De Volkskundekaart’ (1941-42).
206 Meertens en De Groot, De lof van den boer. De boer in de noord- en zuidnederlandsche
letterkunde van de middeleeuwen tot heden (1942).
207 Meertens, De Nederlandsche familienamen (1941).
208 Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw (1943).
209 Venema, Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie (1988-1992). Deel 3A: Kleine Colla-
boratie (1990) 137. Het gaat om het artikel, ‘Zeeuwsche Ondeugden’ (1942).
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soenlijke Nederlanders überhaupt in debat gingen’. Het is echter zinvol om met
racisten juist wel in debat te gaan en Meertens valt hier dan ook niets te verwijten.

De opstelling van Meertens tegenover het nationaal-socialisme en de
Duitsers

Meertens was in staat goede contacten te onderhouden met de Duitsers, zowel met
de voorstanders van het nazi-regime als met de tegenstanders. Dat leverde hem van
beide kanten kritiek op, maar gaf hem ook iets ongrijpbaars. Zijn houding tegen-
over de bezettingsmacht is tijdens de oorlog niet steeds even duidelijk geweest.
Diverse factoren kunnen hierop van invloed zijn geweest.210 Het is mogelijk dat
hij een tijdlang het nationaal-socialisme niet rigoureus heeft afgewezen en niet
scherp genoeg de ware bedoelingen ervan heeft gezien. Meertens was christen en
socialist. Op 5 mei 1918 schreef hij in zijn dagboek dat honderd jaar geleden Karl
Marx geboren werd. ‘Heel deze dag denk ik aan zijn moed, zijn opofferende liefde
voor het proletariaat, zijn grootsche zelfverloochening’.211 Op 19 januari 1919
noteerde hij de moord op Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht: ‘[...] den afgeloopen
week zijn twee menschen gestorven die wellicht tot de allergrootsten behoorden,
die nu op aarde leefden’. Naar aanleiding van de ziekte van de socialistische voor-
man Domela Nieuwenhuis schreef hij op 11 november 1919 te hopen dat de revo-
lutie in Nederland zou uitbreken. Van het Koningshuis moest hij niets hebben.
‘Om het oranjefeest te ontlopen ben ik een paar dagen naar Vlaanderen gegaan’,
noteerde hij in 1938 in zijn dagboek. De Mei van Gorter en Tolstojs Het Konink-
rijk Gods is in u waren zijn vroegste inspiratiebronnen, in de jaren twintig bezocht
hij veel politieke bijeenkomsten waar Henriëtte Roland Holst, Bart de Ligt en
Clara Wichmann en vele anderen ‘het zaad in mij [deden] ontkiemen, dat de lezing
van Tolstoj en Gorter reeds vóór die tijd, in Middelburg in mijn hart had ge-
legd’.212 Daar leerde hij ook wat gemeenschap, broederschap en solidariteit inhiel-
den, daar werden hem de ‘ogen geopend voor het wezen van de kapitalistische
staat’, ‘daar hoorde ik voorspellen wat destijds geen mens wilde geloven, en wat nu
werkelijkheid is geworden’, schreef hij in oktober 1940 in de gevangenis. Meertens
besefte, zoals hij zelf schreef, dat hij niet de capaciteiten had om zich actief in de
sociale strijd te mengen, maar dat zijn kracht op wetenschappelijk terrein lag en dat
hij op dit terrein de gemeenschap had proberen te dienen’.213 Zijn wens om de

210 Zie hierover: Henkes, ‘P.J. Meertens: als christen op zoek naar gelijkheid in verschei-
denheid’ (2000).
211 UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 5-5-1918.
212 UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 17-10-1940.
213 UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 8-10-1940.
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gemeenschap te dienen, voortkomend uit zijn socialistische gezindheid, vormde
ook voor zijn opstelling tijdens de oorlog een belangrijke factor.

Een tweede sturende kracht gedurende de oorlog was zijn grote liefde voor het
Duitse volk. Al vóór de oorlog, in 1930, schreef hij in zijn dagboek naar aanleiding
van het boek van Walter Flex, Wanderer zwischen beiden Welten (1915): ‘[...] mijn
bewondering, mijn sympathie, mijn liefde voor het Duitse volk is er nog door
vergroot’.214 Op de dag van de Duitse inval noteerde hij in zijn dagboek: ‘Mijn
arme land, mijn arme volk. Maar ook: ongelukkig Duitsland, dat tot deze dingen
zijn toevlucht moet nemen’.215

De eerste maanden van de bezetting was zijn dagboek in mineur. Hij maakte
onder andere melding van paniek onder de socialisten en de joden, een vlucht-

Promotiediner P.J. Meertens (1943). Op de voorgrond Jo Daan (UB Amsterdam, Handschriftenafdeling:
Collectie P.J. Meertens)

214 Hij kreeg dit boekje van Arnold Rakers tijdens zijn oriëntatiereis door Duitsland eind
1930 (UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 13-12-1930).
215 UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 10-5-1940.
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poging van de Romeins en de zelfmoord van Ter Braak. Hij verwachtte weinig heil
van de bezetter. De rede die Seyss-Inquart bij zijn installatie op 29 mei 1940
uitsprak, vond hij ‘oppervlakkig beschouwd welwillend’, maar voor een goed
verstaander de voorbode van veel ellende en narigheid, armoede en ontbering. Na
enkele maanden bezetting moest Meertens bitter constateren dat de Duitsers, ‘het
volk van dichters en denkers waarmee wij Nederlanders meer dan enige andere
natie naar de geest en naar het bloed verwant zijn, bezig zijn om zich bij de
Nederlanders dermate gehaat te maken, dat de politieke en kulturele samenwer-
king, waarnaar ik en velen met mij gestreefd hebben, de komende jaren onmogelijk
is’.216

De eerste optimistischere passage in zijn dagboek tijdens de bezetting betreft
zijn enthousiaste reactie op de instituutsplannen van De Vries in september 1940.
Meertens was zeer onder de indruk van de voortvarendheid, het doorzettingsver-
mogen en het ‘benijdenswaardige jeugdig élan’ van zijn voorzitter en was bereid
hem in diens plannen volledig te steunen. Enkele dagen later, op 13 september
1940, werd Meertens echter op zijn bureau gearresteerd. Hij werd er onder andere
van verdacht dat hij pornografische foto’s in zijn bezit zou hebben, die hij aan een
stagiair, over wie hij kort daarvoor een negatieve verklaring had afgelegd, zou
hebben vertoond.

Zijn arrestatie en de daarop volgende hechtenis van ruim zes maanden hebben
een verpletterende indruk op Meertens gemaakt en zijn leven ingrijpend veran-
derd. Meertens voelde zich door de Nederlandse overheid ernstig miskend. Hij
schreef in de gevangenis dat hij sinds 1930 dag in, dag uit geprobeerd had het
Nederlandse volk ervan te overtuigen dat het zijn eigen aard moest bewaren en zijn
nationale cultuurgoed in ere moest houden. Eindelijk waren dan ‘dankzij de me-
dewerking van Prof. de Vries’ de ogen van het Departement geopend, en dan
kwam juist nu, ‘terwijl ons land bezet is door een vreemde mogendheid en onze
nationale zelfstandigheid op het spel staat, [...] de Nederlandse justitie huiszoeking
doen naar pornografische foto’s op een bureau, waar sinds jaar en dag gewerkt
wordt aan de verheffing van het nationale bewustzijn van ons volk’. Pornografi-
sche foto’s werden niet gevonden, ook niet bij Meertens thuis, waar door Justitie
eveneens grondig was gezocht. Voor Meertens was deze overval, gevolgd door een
maandenlang Kafka-achtig optreden van Justitie, een traumatische ervaring. Hij
voelde zich op een beslissend moment door zijn eigen mensen, niet door de bezet-
ter, uit de gemeenschap van zijn volk verwijderd. ‘Wild van woede en verontwaar-
diging was ik, maar toch het meest van schaamte. Hoe zeer heb ik mij geschaamd
over mijn volk, het volk waarvan ik zo hartstochtelijk houd, waarvoor ik mijn
geluk, mijn leven ten offer zou willen brengen. Niet de Duitse overheersers, maar
de Nederlanders zelf zijn mijn huis binnengedrongen en hebben daar op een meer

216 UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 24-7-1940.



231De Nederlandse volkskunde tijdens de Tweede Wereldoorlog

dan ergerlijke wijze huisgehouden. De pen trilt in mijn vingers, terwijl ik dit
schrijf; nooit zal ik, hoe oud ik word, dat afschuwelijke gezicht vergeten van die
mensen, een stuk of acht, die als roofdieren op mijn boekenkasten en schrijfbu-
reau’s aanvielen’.217 De dagboeknotities laten zien van welk een eminent nationaal
belang hij het werk van het Dialecten- en Volkskundebureau achtte.

Meertens vatte de overval niet louter als een tegen hem persoonlijk gerichte
actie op, maar plaatste hem in het perspectief van de vooroorlogse onverschilligheid
van de Nederlandse overheid tegenover de eigen cultuur en de eigen aard. Deze
dramatische gebeurtenis heeft waarschijnlijk bijgedragen tot de distantie die
Meertens toch al tegenover de Nederlandse overheid en het beleid van die overheid
tegenover de Nederlandse volkscultuur voelde. De Duitsers en nationaal-socialis-
ten hadden daarentegen juist veel belangstelling voor de eigen cultuur. Het feit dat
er tijdens de Duitse bezetting plotseling geld beschikbaar werd gesteld voor de
volkskunde en de dialectologie, terwijl hij voordien jarenlang was ‘afgescheept
met een aalmoes’ vond hij ‘beschamend’, even beschamend als het feit dat ‘eerst
ons land zijn onafhankelijkheid moest verliezen, eer de oogen open gingen voor de
nationale en kulturele betekenis van de dialect- en volkskundestudie’.218 Er waren
uiteraard tal van andere voorbeelden van op zichzelf beschouwd goede maatrege-
len van de bezetter, die de vroegere Nederlandse regering niet misstaan zouden
hebben. Meertens’ frustratie over de opstelling van de Nederlandse overheid, zijn
liefde voor het Duitse volk en het positievere beleid van de bezetter ten aanzien van
de volkscultuur en de taal hebben zijn houding tegenover de bezetter tot 1943
mogelijk in gunstige zin beïnvloed. Hij toonde zich in politiek opzicht in ieder
geval niet steeds alert.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de wat sullige manier waarop Meertens in 1941, via
De Vries, als lector bij de Kultuurkamer betrokken raakte.219 Toen hij vele jaren
later, in 1972, in een artikel in Tirade door W.A.M. de Moor met zijn lectorschap
geconfronteerd werd220, zette Meertens in een brief aan De Moor uiteen hoe dat
volgens zijn geheugen in z’n werk was gegaan.221 De Vries en Van der Leeuw
zouden Meertens in april of mei 1941 - hij was op 31 maart uit de gevangenis
ontslagen - op het Volkskundebureau hebben bezocht. ‘In de loop van dit gesprek
vertelde hij [De Vries] dat de Duitsers vervelend deden met de toewijzing van
papier en elke gelegenheid aangrepen om daarmee de verschijning van boeken te

217 UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 18-9-1940.
218 UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 31-12-1940.
219 Zie over Meertens en Van der Leeuw: Venema, Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie
(1988-1992). Deel 1: Het Systeem (1988) 117-120
220 De Moor, ‘J. van Oudshoorn als broodschrijver. Der Not gehorchend, nicht dem inneren
Triebe’ (1972).
221 Brief Meertens aan De Moor 18-6-1972 (UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Col-
lectie P.J. Meertens).
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weigeren. Daarom verzocht hij mij, manuscripten van dialect- en streekromans te
willen doorlezen, ze op hun kwaliteiten te beoordelen en vooral ook te wijzen op
bepaalde passages (b.v. over Duitsland, de Joden, communisten enz.) die de Duit-
sers zouden aangrijpen om geen papier te geven. Prof. van der Leeuw had zijn
medewerking al toegezegd, evenals andere geleerden (waarvan ik mij de namen
niet herinner). Ik heb toen ook mijn medewerking toegezegd, in het kader van
mijn bureauwerk. Het is niet tot me doorgedrongen dat ik daarmee ingelijfd was
in het Lectoraat. Ik weet zeer beslist dat daarover niet gesproken is. Even zeker
weet ik dat ik nooit richtlijnen heb ontvangen, tenzij de mondelinge die De Vries
mij in het bedoelde gesprek heeft meegedeeld. Wel herinner ik me dat ik kort na dit
gesprek door Van Ham, die ik sinds lang - van 1920 af - kende, erover ben aange-
sproken en hem toen bevestigd heb dat ik mijn medewerking had toegezegd.222 Ik
ben toen gaan analyseren of ik wel juist gehandeld had. Ik heb er Prof. van der
Leeuw toen nog eens over aangesproken, die wat gefroisseerd deed, kennelijk
omdat ik door mijn vraag de veronderstelling opperde dat hij zou meewerken aan
een onderneming die verkeerd was’.223

Meertens schreef verder niet te weten hoe lang hij heeft meegewerkt. Hij zegt
op het Volkskundebureau gezocht te hebben naar een map met doorslagen van
beoordelingen, die hij enkele maanden daarvoor nog in handen had gehad, maar
die hij niet gevonden heeft, waaruit we moeten opmaken dat hij ook daadwerkelijk
boeken heeft beoordeeld. Meertens gaf in zijn brief aan De Moor toe dat hij later
wel heeft ingezien dat hij er beter aan gedaan zou hebben, zijn medewerking te
weigeren. ‘Maar toen was het kwaad al geschied’.

Wat hier ook een rol gespeeld kan hebben is het feit dat Meertens toen net uit
de gevangenis ontslagen was en het voor hem niet gemakkelijk geweest moet zijn
om een verzoek van zijn voorzitter te weigeren, dat bovendien al door een
akademielid van enig aanzien als Van der Leeuw, was ingewilligd. De Vries had het
voor Meertens tijdens diens hechtenis opgenomen en zou ervoor gezorgd hebben
dat hij tijdens de oorlog door de Duitsers niet gevangen genomen of geïnterneerd
was.224 Bovendien leek het er op dat De Vries als directeur van het op te richten
Rijksinstituut voor Nederlandse Taal en Volkscultuur de directe baas van Meertens
zou worden.

Een ernstiger vorm van meegaandheid vormde Meertens’ aanwezigheid bij de
installatie van de Nederlandse Kultuurraad door Seys-Inquart op 11 februari 1942.

222 Meertens had in 1942 tweemaal contact met Van Ham. In april 1942 lunchte hij met hem
in Den Haag; op 7-11-1942 bezocht hij hem ’s morgens in Den Haag (UB Amsterdam,
Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 1942).
223 De Buck, ‘Herdenking van Gerardus van der Leeuw’ (1951-1952).
224 UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 18-8-1943.
Dolf van Heusden zou het dossier van Meertens onder ogen hebben gehad, waaruit dit zou
blijken.
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Het moet voor Meertens niet zo vanzelfsprekend zijn geweest om hiernaartoe te
gaan, want hij schreef een dag later in zijn dagboek dat hij er lang over nagedacht
had, of hij dit mocht doen. Hij was zich dus wel bewust van het problematische
karakter van de Kultuurraad, waarin voornamelijk aanhangers van het nationaal-
socialistische regime en fervente antisemieten, de voorzitter G.A.S. Snijder voorop,
zitting hadden. Hij had de uitnodiging waarschijnlijk van zijn directe baas, De
Vries, ontvangen, want die werd op die dag als lid van de Kultuurraad beëdigd. Dit
kan natuurlijk ook weer een rol gespeeld hebben bij Meertens’ besluit om aanwe-
zig te zijn. In zijn dagboek verantwoordde Meertens dit voor zichzelf als volgt:

‘De Rijkscommissaris heeft gistermiddag in Den Haag de Kultuurraad geïn-
stalleerd. Ik ben er bij geweest. Ik heb er lang over nagedacht, of ik dit mocht doen;
ik heb tenslotte besloten, er heen te gaan. Ik zie de bezetters niet in de eerste plaats
als vijanden, zoals ons volk vrijwel in z’n geheel doet; daarvoor ben ik mij te zeer
bewust van de lotsverbondenheid die het Duitse en het Nederlandse volk ver-
bindt’. Hij vond het ‘allerongelukkigst, dat de Duitsers de 10de mei 1940 ons land
moesten binnenvallen, en het was oneindig beter geweest als wij in 1920 de hel-
pende hand aan Duitsland hadden uitgestoken, toen het lag te zieltogen. In plaats
daarvan hebben we meegeholpen om het leeg te plunderen. Die verzuimde kans
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? Ik heb met ons regeringsstelsel van
vóór de 10de mei nooit gedweept; het tegendeel is waar. Daarom kan ik nu met
onbevooroordeeld oor luisteren naar de stemmen van de overzij, en zo heb ik
gisteren geluisterd naar de uitvoerige rede van Seyss-Inquart’.225 Bij Meertens
bleek dus ook een soort schuldgevoel tegenover de Duitsers mee te spelen.

Maar veel verbazingwekkender dan zijn aanwezigheid bij de installatie van de
Kultuurraad was zijn oordeel over de rede die Seyss-Inquart hierbij uitsprak.
Meertens schreef in zijn dagboek dat ‘men daar weinig anders tegenin kan brengen
dan dat déze man het zegt op dít ogenblik’.226 Toch was de rede van Seyss-Inquart
uiterst agressief van toon en inhoud jegens andersdenkenden en mensen van een
ander ras, vooral de joden.227 Seyss-Inquart vatte cultuur op als de expressie van
een volk die in hoge mate werd bepaald door het ras en de omgeving, ook wel
bodem genoemd. Hij was ervan overtuigd dat de Germaanse cultuur in het verle-
den geïnfecteerd was door invloeden van andere rassen, met name het joodse ras en
daardoor ziek was geworden. De ziekte kon alleen bestreden worden door een
bezinning op de eigen wortels, die gelegen waren in het eigen ras. Vervolgens

225 UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 12-2-1942.
226 UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 12-2-1942.
227 Redevoering van A. Seyss-Inquart bij de installatie van de Nederlandsche Kultuurraad
op 11 februari 1942 (NIOD: NKR I 7).
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diende de overheid als eerste remedie het culturele leven van alle ziekten en ziek-
tekiemen te zuiveren. Als eerste maatregel noemde Seyss-Inquart in zijn rede ‘die
Ausschaltung der Juden, insbesondere und der typisch jüdischen Kulturer-
zeugnisse’. De tweede, moeilijker uitvoerbare, maatregel was ‘die Ausschaltung
solcher gleichfalls zersetzender, krankhaften und fremdartigen Kulturerzeugnisse
[...], die jedoch von Angehörigen des eigenen Volkes hervorgebracht wurden’. Die
uitschakeling was absoluut noodzakelijk want joden zouden, hoe Duits of Neder-
lands ze zich ook mochten gedragen, nooit Duitse of Nederlandse cultuur kunnen
produceren, terwijl omgekeerd een Duitser of Nederlander onder invloed van de
ideeën van een vreemd ras nooit een eigen nationale cultuur zouden kunnen vor-
men. Over de uitschakeling van de joden liet Seyss-Inquart zich optimistisch uit:
dat gebeurde al langs wettelijke weg en door middel van de Kultuurkamer. Hij
beschouwde het als de taak van de Kultuurraad en de Kultuurkamer om de Neder-
landse cultuur te sturen in de richting van haar oorspronkelijke wortels. Het was
hierbij uiteraard heel belangrijk te weten wat echt en gezond en wat vreemd en ziek
is. Maar hier kon men zich baseren op het nog onbedorven normbesef van be-
paalde sociale groepen, ‘auf das Wertgefühl des Bauern, der seiner Rasse und
seinem Boden nie fremd geworden ist, und auf das Wertgefühl der Jugend, die ja
nicht aus der Vergangenheit, sondern in die Zukunft lebt’.

Het valt moeilijk te begrijpen dat wie dit gewelddadige, racistische verhaal
heeft aangehoord, in zijn dagboek schrijft dat daar weinig anders tegenin te bren-
gen is dan dat ‘déze man het zegt, op dít ogenblik’. Het is uitgesloten dat Meertens
deze passages niet heeft gehoord, want de redevoering ging nu juist om de beteke-
nis van een raszuivere cultuur en de strijd tegen vreemde elementen. Ook in de
gedrukte versie, die uitgeverij Hamer nog in 1942 op de markt bracht, staan al deze
passages vermeld.228 Was Meertens het met al deze uitspraken eens of negeerde hij
ze, hoe onterecht ook, als de gebruikelijke nazi-retoriek? In februari 1942 was het
proces van uitschakeling van joden en andere ‘volksvijanden’ uit het maatschappe-
lijk leven echter al in volle gang. Meertens was hiervan uiteraard op de hoogte, hij
was bovendien hiervan als het ware ooggetuige want het Trippenhuis van de
Akademie, waar het Volkskunde- en het Dialectenbureau gevestigd waren, lag
slechts enkele meters verwijderd van de Amsterdamse Jodenbuurt.

Maar misschien heeft Meertens in de rede van Seyss-Inquart wel alleen de
gunstige boodschap gehoord: de grote betekenis die Seyss-Inquart aan de gemeen-
schap van het volk en aan de eigen cultuur toekende, verder ook de actieve steun
die de overheid aan de Nederlandse cultuur wilde verlenen. Terwijl Meertens
ernstig gefrustreerd was door het lakse beleid van de Nederlandse overheid ten
aanzien van de eigen cultuur, kwam Seyss-Inquart vertellen dat de overheid de
cultuur niet aan haar lot mocht overlaten, maar dat deze zo belangrijk was dat de

228 Seyss-Inquart, Über die kulturelle Aufgabe des Staates (1942).
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overheid het tot haar hoogste plicht moest rekenen de creatieve krachten van het
volk te stimuleren een bijdrage, weliswaar in volkse zin, aan het culturele leven te
leveren.

Kort daarna begonnen de deportaties van de joden. Meertens toonde zich in
zijn dagboek diep geschokt. ‘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 bezetting van Nederland
weinig dingen voorgevallen, die mij zo pijnlijk hebben getroffen als deze vernede-
ring van de ene mens door de andere. Pijnlijk voor de Joden, maar oneindig pijn-
lijker voor de Duitsers’. Hij vond de maatregelen ‘een belediging [...] van de Ger-
maanse eer’. Desondanks schreef hij nog van het Duitse volk te houden, omdat het
meer dan enig ander volk het broedervolk van de Nederlanders was, en hoopte hij
dat de terreur spoedig zou ophouden.229 Meertens besteedde ook later in zijn
dagboek nog aandacht aan de jodenvervolging waarbij hij het afschuwelijk vond
machteloos hiertegenover te staan en niet eens te kunnen protesteren.

Meertens uitte in zijn dagboek ook regelmatig kritiek op de maatregelen van de
Duitsers, maar die kritiek lijkt zich steeds primair te richten op het feit dat de
Duitsers het hierdoor alleen maar voor zichzelf moeilijker maakten. Zijn woede
richtte zich niet primair tegen de principiële uitgangspunten en doelstellingen van
de bezetter. De dagboeknotities wekken de indruk dat Meertens zich vooral be-
zorgd maakte om de gevolgen van de maatregelen voor de bezetter zelf. Toen in
1942 Jan Romein werd gevangengezet, schreef Meertens: ‘Wekt alleen maar wre-
vel. De auteur van de Lage Landen en de Erflaters is een te nationale figuur, dan dat
men hem zou mogen gevangen zetten - tenzij men juist het nationale element in
ons volksleven wil uitschakelen of vernietigen’. Toen hij begin 1942 in het gebouw
van de Akademie op wacht moest staan, vond hij ook deze maatregel weer ‘dom en
onhandig’, want hierdoor zouden de haat en verbittering tegen de Duitsers aange-
wakkerd worden. ‘Hoe betreur ik dit alles, ik, die voor Duitsland en het Duitse
volk voel als voor geen ander land en geen ander volk ter wereld’. Hij vroeg zich
vervolgens wanhopig af of er nu helemaal geen Nederlanders waren die de Duit-
sers tegen dergelijke maatregelen zouden kunnen waarschuwen. ‘Het is of dege-
nen, die hier de leiding hebben, met blindheid geslagen zijn’.230

Vanaf 1943 begon Meertens in zijn dagboek van een scherper politiek besef
blijk te geven. Hij stelde zich als secretaris van de Dialecten- en Volkskunde-
commissie in het algemeen coöperatief op, maar probeerde daarbij op essentiële
momenten distantie tegenover de bezetter te houden. Toen hij op 29 januari 1943
bezoek kreeg van Dr. W. Mai van het Rijkscommissariaat, de opvolger van
Schneider, toonde hij zich welbewust van de gevaren die hij met het Volkskunde-

229 UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 3-5-1942.
230 UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 2-3-1942.
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bureau liep. ‘Vriendelijk en voorkomend, vol belangstelling en waardering voor
ons werk, en vol bereidwilligheid om ons subsidie te verhogen. Des vogelaars soet
gefluit, dacht ik, en met nadruk heb ik betoond dat van subsidieverhoging in deze
tijd geen sprake kan zijn. Hij bleef vriendelijk, maar ik weet niet wat hij daarbij
gedacht heeft. Zijn waardering voor ons werk leek me oprecht en zonder veinzerij,
en dat deed me toch wel een beetje goed’.231 Ook andere Duitsers, onder anderen
Schulte Kemminghausen, schijnen het Volkskundebureau financieel te hebben
willen steunen, wat Meertens niet heeft geaccepteerd.232

In de zomer van 1943 maakte Meertens een duidelijke ommezwaai in zijn
opstelling tegenover de oprichting van het Rijksinstituut. Op zichzelf beschouwd
was dat niet zo verwonderlijk. Door de nederlaag van de Duitsers in Afrika en bij
Stalingrad waren veel mensen gaan beseffen, dat de Duitse bezetting wellicht maar
iets tijdelijks zou zijn. Meertens had over de verhuizing van het Volkskundebureau
in april 1943 gesproken met de beide secretarissen van de Akademie en rugdekking
gekregen voor verzet tegen verhuizing van het Volkskundebureau naar Leiden.
Ook De Vries geloofde in de zomer van 1943 niet meer echt in de levensvatbaarheid
van het instituut in oorlogstijd, niet zozeer omdat hij twijfelde aan de Duitse
overwinning, maar omdat hij gedurende de oorlog niet aan geschikt personeel kon
komen.

Merkwaardig is echter de argumentatie die Meertens in augustus 1943 in zijn
dagboek hanteerde. Hierin ging hij geheel voorbij aan de actieve steun die hij in
1941 aan de oprichting van het instituut had verleend. Meertens schreef dat hij nog
steeds voor het instituutsplan was en het zou betreuren als dit na de oorlog van de
baan zou zijn. Zijn bezwaar was alleen, dat het ‘in deze tijd wordt opgericht en met
steun van de bezetters, die van deze zuiver nationale zaak liever hun handen moes-
ten afhouden. Maar het gaat hiermee als met zo vele andere dingen in deze bezettings-
tijd: de vijand brengt ons wat onze eigen regering ons heeft onthouden - omdat ze
er geen geld voor over had of omdat ze er de betekenis niet van wilde zien’. Hij

231 UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 29-1-1943.
232 Archief Meertens Instituut: Interview P.C. Paardekooper met Meertens 10-1-1973.
‘Schulte Kemminghausen was al voor de oorlog bij ons geweest, en ik was ook bij hem
geweest. Dus wij kenden mekaar en Schulte Kemminghausen die was in de oorlog in België
en die kwam kwam geregeld in Amsterdam en zocht mij op. En ik was, ik was goed met
hem. Ik wist ook dat ie geen Nazi was maar het was wel een doorzetter, doordouwer, en
zowel hij als andere Duitsers die zeiden tegen mij: ‘Nu zullen we jou es in het zadel helpen,
want je hebt veel te weinig geld natuurlijk’. ‘Nee,’ zei ik, ‘ik heb helemaal niet te weinig
geld’. ‘Maar je hebt allerlei boeken die je zou moeten hebben, die heb je niet. Waarom heb
je die niet?’ ‘Ja, die boeken die zijn uitverkocht, die kan ik niet meer krijgen’. Dat namen ze
aan. Of het waar was, weet ik niet. Voor een gedeelte was het zeker wel waar, maar in ieder
geval: ik dacht: ik moet niet beginnen met hulp te accepteren van de Duitsers, want dan ben
ik natuurlijk helemaal weg’.
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schreef verder dat hij het tegenover De Vries betreurde dat hij had geweigerd om
het Volkskundebureau naar Leiden te verhuizen, maar ‘de nationale zaak gaat
boven persoonlijke overwegingen. Ik houd De Vries nog altijd voor een eerlijk
man, die ook met dit Instituut het welzijn beoogt van onze nationale kultuur, maar
hij ziet daarbij over het hoofd, dat men onder geen voorwaarde de hulp van de
vijand mag aanvaarden’.

Meertens was vanuit zijn functie wel bereid om met de Nederlandse nationaal-
socialistische volkskundigen samen te werken als dat hem noodzakelijk leek. Toen
hij bijvoorbeeld medio 1943 vanuit het Departement voor Volksopvoeding en
Kunsten werd benaderd met een voorstel om het volksliedonderzoek extra te
stimuleren, was hij in principe daarmee akkoord. Maar hij vreesde tegelijkertijd
wrijving tussen dit Departement, de Volksche Werkgemeenschap en het Volks-
kundebureau en besloot daarom spoedig een bezoek aan de Volksche Werkge-
meenschap te brengen: ‘[...] een persoonlijk contact kan dit misschien voorkomen.
Het zal in elk geval goed zijn de mogelijkheden van samenwerking te bespre-
ken’.233 Hij ging twee dagen naar zijn vriend Dolf van Heusden in Wageningen en
liet zich door Johan Theunisz, de directeur van de Volksche Werkgemeenschap,
uitvoerig over doel en werkwijze informeren. Meertens vond het jammer dat er
geen capabele mensen waren om het mooie materiaal van de Werkgemeenschap te
gebruiken. Zijn doel, het aanhalen van de menselijke contacten, heeft hij toen wel
bereikt. Hij logeerde op de boerderij van zijn vriend, ’s avonds kwamen Elsa
Valeton en Theunisz, beiden redacteur van de Volksche Wacht, uit Wageningen
aangewandeld ‘en we hadden een lang en genoegelijk gesprek, van mijn kant met
een tikkeltje uitdagendheid, waarop vooral Theunisz handig en niet onaardig rea-
geerde’.234 Het jaar daarop was Meertens getuige bij het huwelijk van Van Heus-
den en Valeton.235

Meertens schreef in 1943 in zijn dagboek dat hij niet had gebroken met vrien-
den en kennissen die tot het nationaal-socialisme waren overgegaan, als hij de
stellige overtuiging had dat ze het zuiver terwille van het beginsel deden. Zo bleef
hij J. van Ham, het gehate hoofd van de afdeling Boekwezen van het Departement
van Volksvoorlichting en Kunsten, ook na de oorlog als mens respecteren.236 Hij

233 Archief Meertens Instituut: Brief Meertens aan De Vries 14-5-1943.
234 UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 29-5-1943.
235 Archief Meertens Instituut: Brief Meertens aan De Vries 27-4-1944.
236 Brief Meertens aan De Moor 18-6-1972 (UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Col-
lectie P.J. Meertens). Meertens maakte in zijn brief onder andere bezwaar tegen De Moors
kwalificatie van Van Ham als ‘schoft’. Hij maakte melding van een gesprek van enkele
‘Amsterdammers’ met Van Ham aan het begin van de oorlog bij hem, Meertens, thuis. Dit
gesprek had geen resultaat. Meertens schreef verder dat Van Ham ouderling was van de
Leidse predikant Dr. Boissevain en onder diens verderfelijke invloed was gekomen.
Boissevain was ook de predikant van de echtgenote van Jan de Vries.
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had op deze houding veel kritiek gekregen, maar die had hem er niet van kunnen
overtuigen dat hij verkeerd handelde.237 Omgekeerd werd er van hem ook wel
beweerd hij anti-Duits was. Zo zou er tijdens de oorlog door de autoriteiten
bezwaar gemaakt zijn tegen zijn lidmaatschap van de vereniging Vrienden van het
Nederlands Openluchtmuseum ‘wegens anti-Duitse uitlatingen’. ‘Dit is wel wat
sneu voor iemand, die in zijn eigen omgeving dag in, dag uit wordt lastiggevallen
wegens zijn pro-Duitsche gezindheid’, schreef hij in 1944 aan De Vries.238

De enigszins ambivalente opstelling van Meertens tegenover de Duitsers en het
nationaal-socialisme wordt nog eens bevestigd door zijn dagboeknotitie naar aan-
leiding van de invasie in Normandië. Meertens schreef geen overwinning van de
geallieerden te willen, maar ook niet van de Duitsers, omdat dan of anti-socialis-
tische of nationaal-socialistische machten zouden winnen. De beste oplossing zou
zijn een socialistische revolutie in Duitsland die zou worden ‘opgevangen door
soortgelijke socialistische bewegingen in de landen der Geallieerden’. Het minste
wat er volgens hem zou moeten gebeuren was de socialisatie van de grond en de
productiemiddelen. Het ging immers niet meer om de vraag of de democratie dan
wel de dictatuur het beste is. Hij voorzag een grote toekomst voor Duitsland na de
oorlog, maar besefte wel dat dit onder de huidige omstandigheden mensen bela-
chelijk in de oren zou klinken. Hij schreef dat het hem nog steeds niet gelukt was
om anderen duidelijk te maken dat Duitsland en het nationaal-socialisme, ‘te on-
zaliger uur en slechts voor een bepaalde, momenteel nog maar korte periode,
tezamengebracht’ zijn.239 Hier noemde hij ook het nationaal-socialisme een ‘cari-
catuur’ van het socialisme, hetgeen erop duidt dat hij in het nationaal-socialisme
elementen zag die hij wellicht in het kapitalisme miste. Op 2 mei 1945 schreef hij
naar aanleiding van de dood van Adolf Hitler: ‘Hitler: een man van formaat, een
genie, een groot strateeg, een politiek leider van zeldzame afmetingen, alleen maar
een verdwaasde, een ijdele gek, een blaaskaak? Of ligt de waarheid in het midden?
Hitler is dood, maar Duitsland leeft, hoe deerlijk verminkt en geschonden dan
ook’.240

Na de bevrijding is Meertens zich actief gaan inzetten voor ideële zaken, onder
andere het socialisme, de Europese jeugdbeweging en de afschaffing van de dood-
straf voor oorlogsmisdadigers.

237 UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 18-8-1943.
238 Archief Meertens Instituut: Brief Meertens aan De Vries 25-3-1944.
239 UB Amsterdam, Handschriftenafdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 10-6-1944.
240 Zie over de opstelling van Meertens (en De Vries) tijdens de oorlog: Henkes, ‘Voor Volk
en Vaderland. Over de omgang met wetenschap en politiek in de volkskunde’ (2000) 62-94.
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De bestuurlijke en cultuurpolitieke activiteiten van De Vries tijdens
de oorlog

De Vries was tijdens de oorlog het gezicht van de Nederlandse volkskunde. Het
waren niet zozeer zijn wetenschappelijke activiteiten, die de volkskunde schade
hebben berokkend, als wel de vele bestuurlijke en culturele activiteiten die hij, als
bekend volkskundige, binnen de Duitse bezettingsstructuur heeft uitgevoerd. Die
activiteiten gingen gepaard met talrijke nationaal-socialistisch geïnspireerde, poli-
tieke, cultuurhistorische en ideologische beschouwingen in de pers, op de radio en
in tijdschriften. Zijn politieke activiteiten hebben hem persoonlijk zwaar in
discrediet gebracht en de volkskunde heeft in de Nederlandse wetenschappelijke
wereld daar een zware klap van meegekregen. Het is daarom goed om wat nader
op de niet-wetenschappelijke, politieke activiteiten van De Vries in te gaan.

De Vries stond al in de jaren dertig sympathiek tegenover de Duitsers en het
nazi-bewind. Dat was algemeen bekend, maar het vormde tot aan het uitbreken
van de oorlog geen beletsel om hem op nationaal niveau officiële taken te laten
uitvoeren. Zo hield hij nog in 1940 redevoeringen bij de nationale herdenking van
Prins Willem van Oranje en van Marnix van Sint Aldegonde. Ook werd hij begin
1940 nog als afgevaardigde van de Nederlandse regering naar een conferentie van
verontruste wetenschappers in Lille Hamar (Noorwegen) gestuurd om maatrege-
len te beramen tegen de Duitse bedreiging van de waardevrije wetenschap. De
Vries keurde aanvankelijk de overval op Nederland scherp af. Maar ook op de
houding van veel Nederlanders had hij kritiek. Met afkeuring spreekt hij over een
Nederlandse legerkapitein die zich een dag na de capitulatie de werking van een
tank door de Duitsers liet uitleggen.241

De Vries was een prominente Nederlander, onder meer voorzitter van de Maat-
schappij der Nederlandse Letterkunde en bekend door zijn vele publicaties, ook
op letterkundig terrein. Al op 26 juni 1940 werd hij samen met G.A.S. Snijder, T.
Goedewaagen en enkele andere belangrijke personen uit de universitaire wereld
bij Seyss Inquart in Hotel ‘Kasteel Oud-Wassenaar’ op de thee genodigd.242 Hij
ging er wel heen, maar zou de Duitsers geen hand hebben gegeven.243

De Vries kwam echter spoedig tot het inzicht dat de Duitse bezetting het begin
van een nieuw tijdperk vormde. In zijn in de zomer van 1940 verschenen brochure
Naar een betere toekomst legde hij zijn politieke koers gedurende de Duitse bezet-

241 De Vries, Vita mea , 64. Volgens zijn dochter A. Boon-de Vries bleven de gordijnen
dicht toen de Duitsers Leiden binnentrokken. (Mondelinge mededeling van A. Boon-de
Vries aan T. Dekker ca. 1995).
242 In totaal zeven personen werden uitgenodigd: T. Goedewaagen, F. Muller, J.J. Schrieke,
G. Snijder, J. de Vries, H. Westra en H. Krekel (De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden
in de Tweede Wereldoorlog. Deel 4 (1972) 389.)
243 Archief Meertens Instituut: Interview T. Dekker met A. Boon-de Vries 8-10-1996.
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ting vast. Een van de aantrekkelijke voordelen van de nieuwe politieke constellatie
was, dat de door hem zo verfoeide democratie hierin geen plaats meer zou heb-
ben.244 In zijn gedachtengang was het voor Nederland van kardinaal belang dat het
loyaal en voortvarend mee zou werken in het nieuwe verenigde Europa onder
Duitse leiding om zich hierin van een nieuwe plek te verzekeren. Een verzoek van
J. Linthorst Homan en J.E. de Quay om steun te verlenen aan de Nederlandsche
Unie wees De Vries af, omdat hij vond dat zij in hun opstelling tegenover de
Duitsers onduidelijk waren en omdat ze over de Dietse kwestie zwegen.245

De Vries sloot zich in november niet aan bij de protesten van de professoren en
studenten van de Leidse Universiteit tegen de ariërverklaring en tegen de uitslui-
ting van joodse hoogleraren.246 De gebeurtenissen schijnen hem wat overvallen te
hebben. Toen Cleveringa zijn redevoering hield, gaf De Vries in een zaal daarbo-
ven zijn taalkundecollege en werd hij ‘gestoord en verontrust door daverend ap-
plaus en het Wilhelmus’, dat onder hem opklonk.247 Hij was duidelijk niet bij de
protesten betrokken. Ook aan het overleg van de Leidse professoren over hun
voornemen om ontslag te nemen, schijnt De Vries niet te hebben deelgenomen.248

Door de sluiting van de universiteit kreeg hij plotseling veel tijd voor zijn
wetenschappelijk werk en voor meer bestuurlijke taken. Tijdens de theevisite bij
Seyss Inquart was gesproken over de oprichting van een Nederlandse Cultuur-
kring, die het Nederlandse culturele leven in nationaal-socialistische richting zou
moeten sturen. Op 28 september werd in Pulchri Studio in Den Haag de oprich-
tingsvergadering gehouden.249 Snijder werd voorzitter, De Vries werd lid. De

244 Het principe dat ieder mens een stem kon uitbrengen, ongeacht zijn kennis van zaken,
vond hij lachwekkend. Hij noemde hierbij als voorbeeld de nonnetjes van een klooster die
niets met de politiek van doen hadden (Mondelinge mededeling van A. Boon-de Vries aan
T. Dekker ca. 1995).
245 Meertens noteerde op 15 juli 1940 in zijn dagboek dat hij een lang gesprek met De Vries
had gevoerd over de politieke situatie. ‘Van Max Wolters had ik tevoren gehoord dat de
pogingen van Linthorst Homan en De Quay om tot een eenheidsbeweging te komen,
mislukt zijn. De Duitsers zijn in de eerste plaats niet gediend van Oranje, en in de tweede
plaats niet van de leiders der politieke partijen als Colijn, Verschuur en Telders, die hun
namen onder het comité van aanbeveling hadden geplaatst. Van de Vries hoorde ik dat het
bovendien erg vaag was gesteld en over een der belangrijkste punten, het dietse, gezwegen
had. Hij had de indruk dat vooral De Quay de opsteller was’ (UB Amsterdam, Handschriften-
afdeling: Collectie P.J. Meertens, Diarium 15-7-1940).
246 Zie over de gebeurtenissen aan de Leidse universiteit: De Jong, Het koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 4 (1972) 730-746.
247 De Vries, Vita mea , 66.
248 De Leidse hoogleraar A.W. Bijvanck verklaarde in 1948 tegenover de politie: ‘Aan het
overleg van de Leidse professoren over hun voornemen om ontslag te nemen, heeft De Vries
niet deelgenomen. Hij heeft zelf ook geen ontslag genomen’ (NIOD: Doc I-1835).
249 Mulder, Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse
kunstenaars in de periode 1940-1945 (1978) 169-170.
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Nederlandse Cultuurkring ging in 1941 over in de Nederlandse Kultuurraad, die
op 11 februari 1942 door Seyss-Inquart werd geïnstalleerd. De Kultuurraad moest
de overheid adviseren over alle aspecten van het Nederlandse culturele leven, maar
bleek nauwelijks gezag te hebben en was niet in staat een nieuw beleid op te
zetten.250 Toch had ze een centrale adviesfunctie en kwamen er belangrijke kwes-
ties ter sprake.

De Vries kwam hierbij soms in een lastig parket. Zo werd al direct na de
oprichting van de Raad door Van Dam advies gevraagd over het opheffen van de
Akademie, mogelijk mede naar aanleiding van het negatieve advies dat de Afdeling
Letterkunde inzake het Rijksinstituut had uitgebracht. Snijder stelde voor de
Akademie maar op te heffen. De Vries raadde dat om verschillende redenen af en
stelde voor het reglement zodanig te wijzigen dat uit de Akademie ‘ongewenschte
elementen verwijderd’ konden worden. Als dat niet mogelijk was, dan zou het
bestuur van de Akademie geschorst moeten worden. Het werk van de commissies
moest wel gewoon doorgaan.251 De Raad adviseerde tenslotte aan Van Dam de
werkzaamheden van de afdeling Letterkunde van de Akademie te schorsen, omdat
deze Afdeling, met Huizinga en Vollgraff als bestuursleden, dwarslag. Al eerder
was de secretaris van de Afdeling Letterkunde, P. Scholten, door de Duitsers
ontslagen. Van Dam legde vervolgens het werk van de Afdeling Letterkunde stil
door de benoeming van Huizinga en Vollgraff niet te bekrachtigen.

De leden van de Kultuurraad werden in februari 1941 in verband met dezelfde
kwestie ook geconfronteerd met het dubieuze verzoek van de secretaris van de
Raad om achter de namen van de akademieleden aan te geven of deze bereid waren
wel of niet aan het nieuwe nationaal-socialistische systeem mee te werken en, als
deze daartoe niet bereid waren, of ze dan naar verwachting hiertegen wel of niet
zouden ‘ageren’. F. Muller werd verzocht de lijst samen met De Vries in te vullen.
Hij zette na overleg met De Vries alleen achter hun eigen namen en die van L.J. van
Apeldoorn en W.A.P. Schüffner een dubbel kruis ten teken dat zij bereid waren
om mee te werken. In zijn begeleidingsbriefje merkte Muller op dat zij van de
andere afdeling eigenlijk niets wisten, wel iets vermoedden, maar ‘dit heeft geen
waarde, mag althans voor de president geen uitgangspunt zijn. Wat ik dientenge-
volge wel invulde, is datgene wat prof. Snijder evengoed wist als wij zelf’.252 Het
werk voor de Kultuurraad zal De Vries door de leden van de Akademie niet in
dank zijn afgenomen.

Door zijn lidmaatschap van de Nederlandse Kultuurraad beschikte De Vries
uiteraard over belangrijke contacten in het bezettingsapparaat, die hij soms ten

250 Zie hierover: De Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Deel 5 (1974) 256-266.
251 Brief De Vries aan Snijder 25-2-1942 (NIOD: CTR, NKR, 1.I.8).
252 Brief Muller aan de Nederlandse Kultuurraad 24-3-1942 (NIOD: CTR, NKR, 1.I.8).
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gunste van de volkskunde kon inzetten. Zo waarschuwde De Vries in de zomer
van 1940 in een vertrouwelijk stuk aan Snijder, als president van de Nederlandse
Cultuurkring, voor de machinaties van Van der Ven om directeur van het Neder-
lands Openluchtmuseum te worden.253 Hij bezwoer hem tevens om het atlas-
project van de Volkskundecommissie onder geen beding naar Arnhem over te
brengen.254 De Vries schreef dat Van der Ven hem had geïnformeerd over zijn
plannen met betrekking tot het Openluchtmuseum, waarbij Van der Ven directeur
zou moeten worden, en over diens besprekingen hierover met Duitse instanties in
augustus 1940. Van der Ven zocht kennelijk hiervoor steun bij De Vries, maar die
kon hier geen enkele waardering voor opbrengen. Hij was met Van der Ven wel
van mening dat de Vereniging Het Nederlandsch Openluchtmuseum in afzien-
bare tijd ‘de last van haar taak’ niet langer zou kunnen dragen en het museum aan
de staat zou moeten overdragen, maar hij was het niet eens met Van der Vens
manier van opereren. ‘Ik heb hem onomwonden verklaard dat ik de methode
waarop hij te werk gegaan is, weinig elegant kon vinden. Ten eerste heeft hij deze
onderhandelingen uitsluitend met de Duitsche overheid gevoerd en alle Neder-
landsche autoriteiten er buiten gehouden, terwijl hij dit alles ook nog deed achter
de rug van het Museumbestuur om, waartoe hij toch zelf behoort. Ten tweede
dringt hij er nu op aan dat er snel een beslissing zal genomen worden, waardoor een
Bestuur, dat dan toch onder zeer moeilijke omstandigheden in 20 jaar de Water-
berg tot stand gebracht heeft, zonder vorm van proces aan den dijk gezet wordt’.
Van der Ven wilde naast zich een Raad van Toezicht, waarin ook enkele volkskun-
digen zitting zouden hebben, maar De Vries beschouwde dit als een ‘schijnver-
tooning’ omdat Van der Ven ‘gaarne anderen voor een voldongen feit plaatst’. Hij
verklaarde zelf geen zitting in die Raad van Toezicht te willen nemen. De Vries zag
wel de verdiensten van Van der Ven, maar waarschuwde voor diens wetenschap-

253 Zie hierover: De Jong, De dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalise-
ring van de volkscultuur in Nederland, 1815-1940 (2001) 565-572.
254 Brief De Vries aan [G.A.S. Snijder] (NIOD: CTR, NKR, 7.III.A.17). De brief is vertrouwelijk,
ongedateerd, anoniem en niet geadresseerd, maar is zeker door De Vries aan Snijder ge-
schreven. Dat blijkt onder meer uit de Vita mea  (68) van De Vries: ‘Mijn voorzitterschap
van het Volkskunde-bureau gaf mij intussen de gelegenheid, om een onheil af te weren. De
altijd op eigen voordeel bedachte Van der Ven zag zijn kans schoon, om een grote slag te
slaan. Hij benaderde de Duitse commissaris voor Gelderland dr. Schneider met het plan, het
Openluchtmuseum de mogelijkheid tot grootsere werkzaamheid te verschaffen, en vroeg
daarvoor een bedrag van 3 millioen gulden. Prof. Snijders [sic], die een grote macht op
kultuurgebied gekregen had, verzocht mij om advies. Dit kon niet anders dan vernietigend
zijn: een millioen voor het bouwen van een grootser museum, met en benevens hotel en
jeugdherberg, een millioen voor het ontwerpen van reclameplaten verbonden met een prijs-
vraag, een millioen voor bloembollen, die tot attractie van de Waterberg moesten dienen, dit
was morsen met geld, waarmee geen enkel tastbaar resultaat zou worden bereikt’. Uit de
brief kan worden opgemaakt dat De Vries een ongevraagd advies aan Snijder gaf.
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pelijk dilettantisme. Toch vond hij dat Van der Ven, gezien zijn staat van dienst, op
dit moment de meeste aanspraak op het directeurschap kon maken en vreesde
daardoor zelfs dat Van der Ven de volkskunde-atlas naar zich toe zou kunnen
trekken. ‘De Commissie der Akademie moet geheel autonoom blijven; het werk
voor den Volkskunde-Atlas mag onder geen beding naar De Waterberg overge-
bracht worden. Een scherpe scheiding tusschen de machtsbevoegdheden van deze
beide instanties is noodzakelijk om in de toekomst conflicten te vermijden, waarin
de heer Van der Ven, door de methoden die hij toepast veel kans zal hebben de
winnende partij te zijn. Dit zou naar mijn oordeel de wetenschap der volkskunde
hier te lande schaden’. Dit is een voorbeeld van de door Meertens genoemde
pogingen van buitenstaanders om het atlasproject of het Volkskundebureau te
annexeren. De plannen van Van der Ven vonden geen doorgang.255

Terwijl de Kultuurraad als adviesorgaan van de overheid in het verborgene
werkte en de mensen in het land er nauwelijks iets van merkten, werd de eveneens
in 1941 naar Duits voorbeeld opgerichte Kultuurkamer een algemeen bekend en
berucht instituut. T. Goedewaagen, secretaris-generaal van het nieuwe Departe-
ment voor Volksvoorlichting en Kunsten (DVK), werd voorzitter en De Vries vice-
voorzitter. De Kultuurkamer bestond uit zes gilden. De Vries werd voorzitter van
het Letterengilde. Alle kunstenaars dienden zich, als zij aan het werk wilden blij-
ven, bij de Kultuurkamer aan te melden. Criteria voor de toelating waren vak-
kundigheid en ‘politiek-geestelijke instelling’.256 Joden werden niet toegelaten.
De Kultuurkamer werd door deze verplichting, waarmee tienduizenden kunst-
enaars te maken kregen, een gehaat instituut. De Vries verklaart in zijn Vita mea
dat toen hem gevraagd werd de functie van voorzitter van het Letterengilde op
zich te nemen, hij moeilijk kon weigeren, ‘hoe weinig ik er ook voor voelde. Nu ik
eenmaal mij bereid had verklaard onder en met de Duitse bezetting positief mede
te werken, was ik ook de enige acceptabele figuur die in aanmerking kwam’.257 Hij
hoopte bovendien te kunnen ‘remmen, als er te fors werd ingegrepen’. Daar kwam
nog bij dat hij er alle vertrouwen in had dat het hoofd van de Afdeling Boekwezen
van het DVK, J. van Ham, geen misbruik van zijn macht zou maken. Van Ham
moest toestemming geven voor de publicatie van boeken en had hiertoe de be-
schikking over een honderdtal lectoren, waaronder Meertens en De Vries. De
Vries had Goedewaagen desgevraagd geadviseerd Van Ham tot hoofd van de

255 Van der Ven zou na de oorlog in zijn verweerschrift aan het Tribunaal verklaren dat zijn
actie vooral bedoeld was om het Openluchtmuseum uit handen van de SS en de Volksche
Werkgemeenschap te houden en dat het de Duitse instanties waren geweest die hierover
met hem contact hadden opgenomen (ARA, CABR PF-Arnhem 108101, 6772: dossier D.J. van
der Ven). Van der Haagen vond dit onwaarschijnlijk blijkens zijn kanttekeningen bij dit
verweerschrift. Ook uit de brief van De Vries blijkt dat Van der Ven het initiatief had.
256 Donkersloot, ‘Kunst en kunstenaar tijdens de bezetting’ (1949). Deel 2, 502.
257 De Vries, Vita mea , 68.
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Afdeling Boekwezen te benoemen. Hij had Van Ham, die bij hem was ge-
promoveerd, als bestuurder van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
leren waarderen om ‘zijn helder inzicht, maar vooral zijn openheid en rechtscha-
penheid’. Na de Duitse inval bleken De Vries en Van Ham binnen het bestuur van
de Maatschappij aan dezelfde kant te staan en kregen zij meer contact met el-
kaar.258 De Vries meende waarschijnlijk niet ten onrechte dat ‘deze handlangers-
diensten aan de Kultuurkamer, het meest gehate Instituut uit de bezettingstijd’,
hem in intellectuele kringen het meest kwalijk is genomen.259 Toch had het Letteren-
gilde een aantal positieve, sociale doelstellingen, die De Vries in tijdschriftartikelen
en in radio-interviews probeerde uit te leggen. In een radio-interview op 15 mei
1942 zei hij hierbij in de eerste plaats te denken aan de verbetering van de honoraria
van schrijvers, het geven van steun bij het afsluiten van contracten en de kwestie
van het copyright. De Vries hoopte verder ook dat in de toekomst de tegenstelling
tussen de kunstenaar en de burger zou worden opgeheven, doordat de burger in de
toekomst minder materialistisch zou worden en deel zou gaan uitmaken van de
volksgemeenschap, ‘onverschillig van welke aard, rang of stand’. In deze volks-
gemeenschap zou de kunstenaar, in de gedachtengang van De Vries, ‘vanzelf ook
de weg vinden tot de maatschappelijke organisaties, die in het leven worden geroe-
pen’, terwijl omgekeerd de ‘volksgemeenschap van de toekomst zeer zeker in een
hooge, zoo niet in de allereerste plaats zijn zorgen zal uitstrekken tot degenen, die
de geestelijke goederen van ons volk scheppen’.

De verslaggever stelde in dit interview vervolgens een kritische vraag, ‘die een
beetje moeilijk onder woorden is te brengen. Ik heb namelijk wel eens schrijvers
gesproken, die me vertelden van hun angst, dat zij in hun geestelijke vrijheid door
de vorming van het Letterengilde eenigszins beknot zouden worden. Ze zagen die
vrijheid in het gedrang komen. Is dat juist?’ De Vries antwoordde hierop dat van
de kant van het Letterengilde geen gevaar te duchten zou zijn. Hij wilde geen
esthetische criteria hanteren, maar voegde daar wel aan toe dat het voorstelbaar
was dat ‘in een tijd dien wij nu beleven schrijvers van een bepaalde soort niet zoo
gemakkelijk toegang zouden kunnen krijgen tot het oor van het publiek als schrij-
vers van een andere geaardheid, maar naar het mij voorkomt, ligt de beoordeling
daarvan niet in de eerste plaats op het gebied van het Letterengilde. Ik voor mij
denk, dat een oordeel hierover toekomt aan het ministerie van Volksvoorlichting’,

258 De Vries schrijft dat Van Ham zijn verwachtingen niet beschaamd heeft. ‘Ofschoon alle
clandestiene uitgaven op zijn bureau stonden en hij natuurlijk schrijvers en drukkers best
kende, heeft hij van deze kennis nooit gebruik gemaakt om hun onaangenaamheden te
bezorgen’ (Vita mea , 68).
259 De Vries, Vita mea , 69; zie over Kultuurkamer verder: Wesseling, ‘Overheidsbemoeiin-
gen met de kunst’ (1949).
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waarmee hij het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, met name de
Afdeling Boekwezen, bedoelde.260

Het gevaar voor de vrijheid van de schrijver was er dus wel, het Letterengilde
vormde de eerste sluis ter wering van ongewenste schrijvers en publicaties. In zijn
Vita mea verklaarde De Vries, dat deze functie hem ‘veel last en verdriet’ heeft
bezorgd. Wellicht was het enige prettige gevolg van zijn bestuurslidmaatschap dat
hij werd afgevaardigd naar bijeenkomsten van de Europäische Schriftstellerverein.
Dit was de Duitse tegenhanger van de PEN-club, waarvan De Vries in 1937 geen lid
had willen worden, omdat ze te links was.

De Vries raakte door zijn functies in Kultuurraad en Kultuurkamer, en door de
taken en contacten die hieruit weer voortkwamen, steeds verder geïntegreerd in
het nationaal-socialistische systeem. Hij voelde zich, blijkens zijn formuleringen
in zijn Vita mea , ook voortdurend verplicht om aan de verzoeken om medewer-
king aan publicaties van zijn geestverwanten te voldoen. ‘Het spreekt vanzelf, dat
ik hiertoe verplicht was ten aanzien van De Schouw dat door Van Ham als orgaan
van de Kultuurkamer werd uitgegeven’. Hij noemde in dit verband verder de
tijdschriften Groot-Nederland en Hamer.

Maar het waren niet alleen maar plicht en solidariteit die hem in de eenmaal
ingeslagen richting voortstuwden. Hij identificeerde zich ook steeds meer met de
doelstellingen van de Nieuwe Orde. Dat bleef ook bij de Duitsers niet onopge-
merkt. Plutzar meldde eind 1942 aan Wimmer dat hij De Vries tijdens een concert
had ontmoet en dat die zich toen enthousiast had uitgelaten over zijn reis naar
onder andere Danzig en Posen in het oosten van Duitsland om er een aantal
voordrachten te houden. De Vries was zeer onder de indruk gekomen van de vele
activiteiten die de Duitsers daar de afgelopen twee jaar hadden geïnitieerd. ‘Er
meinte, wenn man aus diesem Kraftfeld nach Holland zurückkommt, glaubt man
in Lethargie zu versinken, wenn man sehen will, was die Deutschen leisten können,
ob es sich nun um Siedlung, Wirtschaft, Städtebau oder Kulturwissenschaft han-
delt, muss man nach dem Osten gehen’.261

De Vries had het gevoel getuige te zijn van het grote historische proces van de
eeuwenlange Germaanse kolonisatie van deze oostelijke gebieden. Hij had daarbij
speciale belangstelling voor het Nederlandse aandeel hierin. Wat tijdens zijn reis
grote indruk op hem maakte, was een bezoek aan een Nederlandse boer in de buurt
van Danzig, die de oorspronkelijke Nederlandse cultuur van zijn voorouders, die
enkele eeuwen geleden hier naar toe geëmigreerd waren, trouw bewaard had.262

260 Afschrift interview voor de radio 15 mei 1942 (ARA, CABR 37474, 3149: dossier J. de
Vries). Het interview werd in aangepaste vorm gepubliceerd: Sampimon, ‘Het letterengilde
en zijn leider’ (1942) 244-246. De ‘moeilijke’ vraag van de journalist is hierin weggelaten.
261 Notitie van Plutzar aan F. Wimmer 11-11-1942 (NIOD: VJ 60076).
262 De Vries, Vita mea , 70.
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In zijn artikel Naar Oostland willen wij rijden (1944)
gaf De Vries een historisch overzicht van de vestiging
van Nederlanders, vaak boeren, in Duitsland en Oost-
Europa.263 Hij plaatste deze kolonisatie in het histori-
sche perspectief van de herovering van oorspronkelijk
Germaanse gebieden. Tijdens de volksverhuizing had-
den de Germaanse volksstammen bezit genomen van
West-Europa, en grote delen van Midden-Europa aan
de Slaven overgelaten, die vervolgens het lege gebied
tot aan de Elbe, ‘ja zelfs hier en daar over de Elbe’
binnentrokken. ‘Een nieuwe taak wacht de Germa-
nen: na het Westen moet nu het Midden van ons con-
tinent voor het Germaansche ras worden veroverd’.
De terugdringing van de Slaven ‘afwisselend in vreed-
zame kolonisatie en in moorddadigen krijg’ was al
eeuwenlang aan de gang, maar nog niet helemaal vol-
tooid. De Vries zag hier een ‘onvoltooide Germaansche
taak’ liggen. Germaanse handen moesten in het oos-
ten orde en vruchtbaarheid scheppen, ‘opdat er in Eu-

ropa een onbedwingbaar Germaansche macht zal worden gevestigd, die ons we-
relddeel tegen den uit Azië dreigenden chaos zal kunnen beveiligen’. Hij doelde
hier op het bolsjewisme.

Dit waren niet louter hersenspinsels van een geleerde man. De Vries dacht hier
concreet aan de emigratie van tienduizenden Nederlandse boeren zonder land
naar de ‘zoo schromelijk verwaarloosde gebieden van het Baltische, Poolsche en
Russische land’. Hij vond het daarom ook een goede zaak dat in het kader van deze
Germaanse (re)ëtnicering in 1942 de ‘Nederlandse Oostcompagnie’ was opgericht
die daar economische activiteiten zou moeten gaan ontwikkelen.264 De Vries zette
hier dus heel bewust de vroege Germaanse geschiedenis in als historische legitima-
tie voor de verovering en germanisering van Slavische gebieden. Het thema Ger-
maanse cultuur, zijn specialiteit, kreeg hierdoor onvermijdelijk een politieke di-
mensie, zeker in een tijd waarin oorlog gevoerd werd om Slavisch gebied onder
Germaanse of Duitse heerschappij te brengen.

Gelet op De Vries’ ideeën over de verbreiding van de Germaanse cultuur, was
het begrijpelijk dat hij in 1942 bereid was het presidentschap te aanvaarden van de
Nationale Bond voor Nederlanders in het Buitenland (NBNB). De Bond richtte
zich niet op de Nederlandse dwangarbeiders die in Duitsland tewerkgesteld wer-

263 De Vries, ‘Naar Oostland willen wij rijden’ (1944).
264 Zie hierover: De Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.Deel
6 (1975) 437-445.

Jan de Vries (1944) (UB Leiden)
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den, maar op Nederlanders die zich blijvend in het buitenland hadden gevestigd of
gingen vestigen. Het initiatief was uitgegaan van Mussert, de Bond was vervolgens
opgericht door het Departement van Voorlichting en Kunsten. Ze gaf voor haar
leden het tijdschrift Nederland mijn Vaderland  uit.

De Bond had een sterke NSB-signatuur. Directeur was B. Erkelens, die tevens
adviseur van Mussert was. Dat de Bond niet deugde werd haar spoedig duidelijk
gemaakt in een gesprek dat Erkelens en G.S.R. Snijders (secretaris van de NBNB) in
januari 1943 voerden met A.J. Quanjer, secretaris, en F. Reysenbach, penning-
meester van het Algemeen Nederlands Verbond (ANV), waarvan De Vries enkele
maanden daarvoor nog voorzitter geweest was. Omdat het ANV zich al vele jaren
bezighield met de culturele ondersteuning van Nederlanders in het buitenland,
was het de bedoeling om tot een zekere afstemming te komen. Maar het gesprek
ontspoorde al snel, toen Quanjer en Reysenbach stelden dat de NBNB noch zijn
orgaan Nederland mijn Vaderland  neutraal waren, maar een ‘sterken N.S.B.-tint’
vertoonden. Dat werd door Erkelens en Snijders ontkend: de Bond ging uit van het
DVK, had geen politieke strekking en was toegankelijk voor ‘iederen Nederlandschen
volksgenoot zonder onderscheid van rang, stand of godsdienst of politieke ge-
zindheid’. Quanjer en Reysenbach voerden daartegen aan dat de Bond het leiders-
principe huldigde en dat ‘joden geen lid van deze stichting konden worden’. Erkelens
en Snijders hebben blijkens hun verslag nog hun uiterste best gedaan om duidelijk
te maken waarom joden niet in de NBNB thuishoorden, ‘o.m. omdat zij niet als
volksgenooten tot de Nederlandsche volksgemeenschap behooren, doch dit scheen
geen ingang bij hen te kunnen vinden, zoodat zich een regelrecht pro en contra de
joden in Nederland ontwikkelde. De Heeren van het A.N.V. bleven bij hun stand-
punt dat de Joden wel degelijk Nederlanders zijn en dus deel moesten hebben aan
dergelijke organisaties! Aangezien onzerzijds het nuttelooze werd ingezien, deze
heeren een andere overtuiging bij te brengen, werd een ander thema opgenomen’.
Maar ook bij de andere thema’s bleek bij het ANV de ‘oude democratische geest nog
wel zeer sterk vastgeworteld’. Tot slot hoorden Erkelens en Snijders tot hun erge-
nis dat het ANV ook boeken stuurde naar ‘geïnterneerden’, namelijk de officieren in
Stanislau (Polen) en de gijzelaars in Haren en St. Michielsgestel.265

De Vries werd door zijn functie in de NBNB spoedig geconfronteerd met de
weerbarstige realiteit. Op 1 januari 1943 hield hij in zijn kwaliteit van president
van de Bond een nieuwjaarsrede voor de ‘Volksgenooten in den vreemde’.266

Hierin richtte hij zich niet alleen tot de kolonisten die zich uit vrije wil elders
hadden gevestigd, maar ook tot de Nederlandse dwangarbeiders die in het kader

265 Verslag van het gesprek van B. Erkelens en G.S.R. Snijders (NBNB) en A.J. Quanjer en
F. Reysenbach (ANV) op 29-1-1943 (NIOD: DVK, 13 a).
266 Nieuwjaarsrede De Vries 1-1-1943 (doorslag 9-12-1942) (ARA, CABR 37474, 3149: dos-
sier J. de Vries).
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van de arbeidsinzet in het Duitse Rijk tewerkgesteld waren. Wat die laatsten be-
treft erkende hij dat hun gedwongen tewerkstelling een offer betekende, ‘met
name voor hen, die niet uit eigen inzicht bereid zijn hun krachten in te zetten ten
bate van het uit den baaierd dezer jaren groeiende Europa’. Maar ze moesten dat
offer toch brengen en niet toegeven aan de Nederlandse neiging tot ‘kankeren’, dat
alleen maar de stemming ‘in ons en om ons’ bedierf. ‘Neen, het blijmoedig verrich-
ten van de taak, die het leven ons oplegt, dat is de waardigste houding, die de
mensch aannemen kan’. Op de Nederlandse arbeider rustte de verantwoordelijk-
heid dat zij de nationale eer moesten hooghouden, en op de Duitsers niet de indruk
moesten wekken dat Nederlanders slappelingen waren en in het nieuwe Europa
een ‘weinig bruikbaar element’ zouden vormen.

Ook voor het thuisfront had De Vries een vermanend woord. De Nederlan-
ders moesten beseffen dat de tijd voorbij was dat ze zelf konden bepalen wat wel
of niet acceptabel was. ‘Wij krijgen, evenals de soldaten, onze plaats aan het front
toegewezen en daar zullen we moeten toonen wat we waard zijn. Bedenk dan de
schande, als het blijken zou dat de plekken van het front, die zwak bleken te zijn,
juist door Nederlanders bezet waren [...]’. In dit verband noemde De Vries de
burger die lijdelijk verzet pleegt en zwarte handel drijft, ‘geen bemoedigend voor-
beeld’.

Als president van de NBNB had De Vries zich in deze redevoering duidelijk
uitgesproken over de houding die Nederlanders in het algemeen tegenover de
bezetter moesten aannemen. Mogelijk was hij hiermee ver buiten zijn boekje ge-
gaan en verzeild geraakt in de interne strijd binnen de NSB. In ieder geval werd de
Bond enkele dagen na zijn nieuwjaarsrede opgeheven. De Commissaris voor de
niet-commerciële verenigingen en stichtingen, de NSB-er H.W. Müller-Lehning,
besloot op 7 januari 1943 dat de NBNB niet als een stichting in het belang van de
openbare orde en van het openbare belang beschouwd kon worden.267 De Vries en
zijn directeur protesteerden bij Mussert, die van de opheffing niets wist, bij
Goedewaagen die de Bond namens DVK had opgericht en bij Müller-Lehning
zelf.268 In de brief aan Müller-Lehning werd in het bijzonder ingegaan op de
foutieve gedachte dat de NBNB zich zou bezighouden met de belangenbehartiging
van de in Duitsland tewerkgestelde Nederlanders. Kennelijk was dit het bezwaar
dat tegen de NBNB was ingebracht, hetgeen na de redevoering van De Vries wel
enigszins begrijpelijk is. Maar alle pogingen om de NBNB te redden hielpen niet.
Van Goedewaagen, die in januari 1943 vanwege de interne machtsstrijd binnen de
NSB zijn functie van secretaris-generaal neerlegde, kon De Vries geen steun meer

267 Zie over hem en zijn commissariaat: De Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog. Deel 5 (1974) 397-401.
268 Brief De Vries aan de SG van het DVK 30-1-1943; brief B. Erkelens aan de SG van het DVK

19-2-1943; brief B. Erkelens aan H.W. Müller-Lehning 12-2-1943 (NIOD: DVK 102, 13a).
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verwachten. Müller-Lehning had vrijwel onbeperkte macht om verenigingen en
stichtingen te ontbinden - hij had er begin 1943 al vele duizenden opgeheven - en
nieuwe besturen of leiders te benoemen. Hij was in eerste instantie zelfs niet bereid
de redenen voor zijn besluit mee te delen. De Vries heeft op zeker moment nog een
gesprek met Müller-Lehning gehad, waarin deze als voorwaarde voor het voor-
bestaan van de Bond de eis stelde dat het bestuur anders samengesteld diende te
worden. De Vries weigerde en koos voor liquidatie van de Bond. Maar Müller-
Lehning scheen ook hiervoor zijn medewerking geweigerd te hebben, waarna De
Vries zich ten einde raad tot de opvolger van Goedewaagen, S.M.S. de Ranitz,
wendde om hulp te verkrijgen voor de liquidatie. ‘Daarmee is dan deze onaange-
name zaak uit de wereld en ben ik een ervaring rijker geworden, waaruit ik voor de
toekomst leeren zal’, aldus besloot De Vries zijn brief.269 De les die De Vries
geleerd had, hield waarschijnlijk in dat de Nederlandse overheid en de NSB niet bij
machte waren om in de Nieuwe Orde adekwaat te functioneren. Kort daarop gaf
hij zijn functies in de Kultuurkamer op en trad hij, op 19 juli 1943, als begunstigend
lid toe tot de Germaanse SS in Nederland.270

Deze stap nam het wantrouwen van de Duitsers tegenover De Vries groten-
deels weg. Nog in februari 1943 vonden ze dat De Vries niet in aanmerking kon
komen voor de Rembrandtprijs 1943, waarvoor de Hansische Stiftung hem had
voorgedragen. Op zijn wetenschappelijk werk was niets aan te merken, maar zijn
politieke opstelling tegenover de Nieuwe Orde was niet zoals de Duitsers dat
wensten. De Vries moest de prijs maar op een later tijdstip krijgen en zijn ‘proef-
periode’ moest nog maar wat verlengd worden, meende Wimmer, die vervolgens
de schilder en rassendeskundige, J.C. Nachenius, werkzaam bij de Volksche
Werkgemeenschap, voorstelde.271

Dat wantrouwen is misschien moeilijk te begrijpen, als men de tekst van de
nieuwjaarstoespraak van De Vries leest of kijkt naar de functies die De Vries begin
1943 in het nationaal-socialistische apparaat vervulde. Maar het zal waarschijnlijk

269 Brief De Vries aan de waarnemend SG van het DVK 10-5-1943 (NIOD: DVK 102, 13a). In zijn
verklaring voor het Tribunaal weet De Vries het mislukken van de Bond aan tegenwerking
van de NSB.
270 De Vries schreef dat de Duitsers aanvankelijk hadden gedreigd zijn ontslag niet te zullen
aanvaarden (Vita mea , 68). Op 13 augustus 1943 werd in de Departementsraad van het DVK

gemeld dat de Rijkscommissaris de ontslagaanvrage van De Vries als vice-president van de
Kultuurkamer en als leider van het Letterengilde had goedgekeurd (NIOD: DVK 3g).
271 In de conceptbrief van Generalkommissar F. Wimmer aan Generalkommissar Fr. Schmidt
van 30-1-1943 werd voorgesteld dat de ‘Bewährungsfrist für seine Einstellung zur neuen
Ordnung noch etwas ausgedehnt wird’. Deze zin verviel in de definitieve versie van de brief
van Wimmer aan de gezant van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, O. Bene, waarin het
uitstel om ‘politische Gründe vertraulicher Art’ werd gemotiveerd (NIOD: VJ 60077, 60081,
60082).
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diens nationale Nederlandse of zelf Dietse oriëntatie geweest zijn, die de Duitsers
kopschuw maakte. Ook de afwijzende reactie van Nachenius op de suggestie om
de leiding van de Volksche Werkgemeenschap in handen van De Vries te leggen,
zal hieruit zijn voortgekomen.

De toetreding van De Vries tot de SS was voor de Duitsers het signaal bij uitstek,
dat hij voortaan geheel hun politieke lijn zou volgen. Toen eind 1943 de kandida-
tuur van De Vries voor de Rembrandt-prijs door de Hansische Verein weer werd
voorgesteld, gaf Wimmer zijn verzet op. In zijn brief aan Rauter en W.F.A.
Ritterbusch, de opvolger van Generalkommissar Fr. Schmidt, vermeldde hij eerst
het advies van Snijder: ‘Professor Snijder weist darauf hin, daß Professor J. de Vries
inzwischen der SS als förderndes Mitglied beigetreten ist und sich außerdem durch
seinen Eintritt in die Schriftleitung der Zeitschrift ‘Volksche Wacht’ unzweideutig
und entschieden auf unsere Seite gestellt hat’. Wimmer zelf meende, iets voorzich-
tiger, dat hier inderdaad sprake was van een ‘gewisse Änderung der Sachlage’.272

Het volgend jaar mocht De Vries de prijs voor zijn bijzondere wetenschappelijke
prestaties op het terrein van de germanistiek en voor zijn eminente Edda-vertaling
in Hamburg in ontvangst nemen.

De Vries’ toetreding tot de SS kan niet als een onberaden stap beschouwd
worden, maar was veeleer het sluitstuk van een ontwikkeling. Dat blijkt alleen al
uit zijn publicaties tijdens de oorlogsjaren, die in hoofdzaak over de Germaanse
cultuur gingen. Hij produceerde een geweldige hoeveelheid artikelen, ongeveer
honderd, over dit onderwerp in voornamelijk nationaal-socialistische tijdschrif-
ten zoals Hamer, Ontwakend Volk, De Schakel, De Schouw, Volk en Staat, Volksche
Wacht, Vorming en De Waag. Maar ook in de NRC plaatste hij een reeks artikelen.
Daarnaast schreef hij nog enkele boeken over dit thema.

De Vries heeft in deze publicaties de wetenschap niet aan de ideologie opgeof-
ferd, dat wil zeggen dat hij de feiten niet heeft gemanipuleerd waardoor ze beter
pasten in de nationaal-socialistische ideologie. Wat hij schreef, bleef wetenschap-
pelijk verantwoord. Meertens schrijft in zijn levensbericht van De Vries dat geen
van diens in de oorlog verschenen publicaties over de Germanen ‘tendentieus’
was.273 Als hij hiermee bedoeld heeft dat De Vries met deze publicaties helemaal
geen ideologische en politieke boodschap uitdroeg, dan is die uitspraak niet juist.
Het probleem was juist dat het Germaanse thema tijdens de oorlog volledig verpo-
litiekt was. Het was enerzijds onlosmakelijk verbonden geraakt met de rassen-
theorie, anderzijds met de oorlog die door Duitsland in toenemende mate alleen
nog maar met behulp van de solidariteit van de Germaanse volkeren gewonnen
kon worden. Iedere publicatie over de Germaanse cultuur kreeg hierdoor een
politieke betekenis, verwees naar de bloed- en lotsverbondenheid van de Ger-

272 Brief F. Wimmer aan W.F.A. Ritterbusch en H.A. Rauter 4-12-1943 (NIOD: VJ 60085).
273 Meertens, ‘Jan de Vries’ (1964) 110.
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maanse volkeren, naar de oorlog tegen de Slavische volkeren en naar de etnische
groepen die uit de Germaanse gemeenschap verwijderd moesten worden. Iedere
wetenschappelijke publicatie over de Germaanse cultuur betekende toen tevens
steun aan het nazi-bewind.

De Vries was zich van dit verband heel goed bewust. Hij kan niet, zoals bij-
voorbeeld Kylstra doet, als een wereldvreemde geleerde beschouwd worden die
alleen maar wetenschappelijk onderzoek wilde verrichten en geen benul had van
de maatschappelijke en politieke implicaties van zijn publicaties.274 Alleen al zijn
artikel Naar Oostland willen wij rijden laat zien dat hij de historische Germaanse
werkelijkheid in direct verband zag staan met de eigentijdse politieke ontwikke-
lingen, die hij goedkeurde. Maar ook de belangstelling en de waardering uit natio-
naal-socialistische kring voor zijn Germaanse publicaties wezen op dat verband.

Van zijn vele geschriften over de Germaanse cultuur is het boekje Onze Voor-
ouders (1942) hem wel het meest kwalijk genomen. Het is weliswaar in de oorlog
geschreven, maar De Vries ergerde zich ook voordien aan het traditionele beeld
dat Nederlanders van de Germanen hadden. Germanen werden hierin als primitie-
velingen beschouwd, die in dierenvellen gehuld rondliepen, graag vochten en hun
vrouwen verdobbelden. In Volk van Nederland (1937) bekritiseerde hij de school-
boekjes van gymnasia en middelbare scholen waarin dit onjuiste beeld nog steeds
werd uitgedragen.275 Zijn boek De Germaansche Oudheid (1930) was ‘een strijd-
schrift vóór een billijke waardering der Germaanse kultuur en tegen de onwetend-
heid of misschien zelfs wel opzettelijke mistekening, die in onze schoolboekjes
nog steeds overheersend waren’, schreef hij in het voorwoord van zijn boek De
Germanen (1941).276 Begin 1941 verklaarde hij desgevraagd tegenover Van Dam
het van groot belang te vinden de ‘geringschatting der Germanen te doen verdwij-
nen; wat daarover in de schoolboekjes staat is in de meeste gevallen gewoonweg
schandelijk. Op de middelbare scholen hoort daarom ook thuis eenig inzicht in de
Oudgermaansche cultuur, aangevuld met lectuur uit de Edda en vooral de saga’s.
Als ze Homerus lezen, moeten ze ook iets van den Noordschen geest hooren’.277

Op zichzelf was dit een redelijke pedagogische wens, die niet exclusief met het
nationaal-socialisme verbonden hoefde te zijn. Het probleem was echter dat hij in
die tijd door de nationaal-socialisten als politiek instrument werd gehanteerd.

De Vries moet zich, anders dan Kylstra meent, goed bewust zijn geweest van de
verstrekkende gevolgen van zijn voorstel inzake het Germaanse onderwijs en
enkele andere punten betreffende het geschiedenisonderwijs die hij in zijn brief

274 Kylstra, Een rechtzetting (1998); Idem, ‘De brochure Onze voorouders’ (1999) 85-88.
Zie hierover: Dekker, ‘Een problematische poging tot rehabilitatie van Jan de Vries’ (2000).
275 De Vries, ‘De samenstelling van ons volk’ (1937) 80.
276 De Vries, De Germanen (1941) V.
277 Brief De Vries aan Van Dam 12-3-1941 (NIOD: CNO OWK 105 e).
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aan Van Dam kort aanroerde. Hij voegde er namelijk in zijn brief aan toe, dat deze
zaken ‘in den grond een geheel anderen oriëntering van het onderwijs veronder-
stellen’ en adviseerde daarom Van Dam de onderwijskwestie fundamenteel aan te
pakken in de hoop dat daarmee een eind gemaakt zou worden aan de ‘eenzijdig
intellectualistische richting van het onderwijs’. Dit hield in dat niet alleen de ver-
standelijke vermogens van kinderen moesten worden ontwikkeld, maar ook hun
lichamelijke vaardigheden en hun gevoel van verbondenheid met hun omgeving en
de gemeenschap.278 Deze doelstellingen waren evenmin fout als het onderwijs in
de Germaanse cultuur, maar binnen de nationaal-socialistische context waren ze
problematisch. Zowel Van Dam als De Vries hadden zelf al in 1940 het nationaal-
socialistische kader waarin het onderwijs in de Germaanse cultur diende plaats te
vinden, omschreven: De Vries in zijn brochure Naar een betere toekomst, Van
Dam in zijn ‘Gedanken und Vorschläge zur Neugestaltung des niederländischen
Unterrichtswesens’.

De Vries schreef in 1942 Onze voorouders op verzoek van Van Dam. Deze
vroeg eerst de mening van de Duitsers en van het bijzonder onderwijs over het
boekje, alvorens het op de middelbare school in te voeren.279 De Duitsers waren
er zeer tevreden over. Wimmers afdelingshoofden Plutzar (wetenschap, cultuur en
opvoeding) en Von Stokar (wetenschappelijk onderwijs en kerkelijke aan-
gelegenheden) hadden wel allerlei detailkritiek, maar adviseerden toch positief.
Von Stokar leek het beter om maar helemaal geen correcties aan te brengen, ‘da die
psychologische Wirkung einer Korrektur bei Jan de Vries, und sei sie noch so
klein, wie eine Bombe einschlagen wird, da er sehr selbstbewußt ist’. Wimmer
schreef aan Seyss-Inquart het weliswaar niet op alle punten met de inhoud ervan
eens te zijn, maar het toch een heel goed boekje te vinden dat gedrukt en verspreid
moest worden. Hij schreef ook er destijds bij Van Dam op aangedrongen te heb-
ben een dergelijk boekje te laten schrijven.280

De reactie van het bijzonder onderwijs, met name het episcopaat, was echter
negatief. Men vond het wat te ‘pro-Germaansch’ en miste er ook de vermelding
van het christendom als cultuurfactor. In de officiële reactie van het Rooms-katho-
lieke Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding naar de scholen heette het
dat er bij het episcopaat ‘principiële bezwaren’ tegen Onze Voorouders bestonden.
Men wilde zich kennelijk niet laten dwingen, ook niet in oorlogstijd, aandacht aan

278 Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg. 75 Jaar ministerie van
Onderwijs {Kunsten] en Wetenschappen 1918-1993 (1993) 234-239.
279 Kylstra, ‘Een berucht geschrift ten onrechte verguisd’ (1998) 7-37; Idem, ‘De brochure
Onze voorouders’ (1999) 85-88. Kylstra analyseert de reacties van Von Stokar, Pluzar en
Wimmer alsmede die van de bisschoppen. Hij drukt ook de teksten van de brieven van
Wimmer en van Plutzar en Von Stokar af. Zie hierover: Dekker, ‘Een problematische
poging tot rehabilitatie van Jan de Vries’ (2000) 80.
280 Brief F. Wimmer aan A. Seyss-Inquart 14-9-1942 (NIOD: VJ).
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de Germanen te besteden.281 Van Dam stelde daarom het boekje alleen verplicht
voor de eerste en tweede klas van het Rijks-VHMO en de Rijkskweekscholen. Het
werd met steun van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten in de
reusachtige oplage van 100.000 exemplaren door de nationaal-socialistische uitgeve-
rij De Schouw gedrukt. Er bestond echter weinig animo voor het boekje, de uitgever
had in mei 1944 in ieder geval nog ‘een kleine 100.000 exemplaren’ in voorraad.282

Op de inhoud van Onze Voorouders is eigenlijk niets aan te merken.283 Het
bevat basale informatie over de cultuur van de Germanen, hun woongebieden en
migratie binnen Europa, en kan zuiver inhoudelijk gezien niet als propaganda
voor de Germanen of de Duitsers beschouwd worden. Er stonden voor de Duit-
sers zelfs wat pijnlijke passages in. Zo noemde De Vries als een van de grote
culturele prestaties van de Germanen in later eeuwen de ‘geweldige kolonisatie-
arbeid die door de Nederlanders en Engelsen’ verricht was! Plutzar maakte er een
opmerking over: ‘Genaue Leser könnten noch beanstanden, daß wohl die Nieder-
länder, Engländer, Dänen, Norweger und Schweden je einmal im Zusammenhang
mit ihrer kolonisatorischen Tätigkeit lobend genannt werden, die Deutschen dage-
gen nicht’. Onze voorouders heeft zijn slechte reputatie dan ook uitsluitend te
danken aan de politieke omstandigheden waarin het geschreven werd en aan de
dwangmaatregel van Van Dam. De publicatie en de verdere lotgevallen ervan laten
zien dat het niet mogelijk was het thema van de Germanen, hoe wetenschappelijk
verantwoord ook behandeld, buiten de politiek te houden.

Terwijl De Vries in dit schoolboekje iedere verwijzing naar de actuele politieke
situatie vermeed, vermeldde hij in enkele andere publicaties, bestemd voor vol-
wassenen, dat de oorlogssituatie aanleiding voor hem was om ze te schrijven. In
zijn voorwoord tot de bundel Het Herwonnen Verleden (1944) schreef hij door
zijn studie van het Germaanse verleden telkens weer de behoefte te voelen de lijnen
naar het heden door te trekken omdat hierin het verleden als ‘eeuwig vormende
kracht’ behouden is gebleven. Hij hoopte zijn lezers te helpen de ‘problematiek
van den tegenwoordigen tijd’ te begrijpen. Ook in Die geistige Welt der Germanen
(1943) schreef hij de keuze van zijn thema’s te hebben laten bepalen door kwesties
die ‘heute ein besonders lebhaftes Interesse erregen’.284 Hij hoopte dat hij met zijn
boek de lezer ervan zou kunnen overtuigen dat ondanks de verschillen in tijd en
cultuur toch de ‘aus gleicher Rasse und gleicher blutsmäßiger Veranlagung hervor-

281 Kylstra vindt het argument dat het christendom in het boekje niet genoemd wordt,
terecht niet valide, maar het is onjuist om daarom, zoals hij doet, de bisschoppen in hun
officiële stellingname tegenover het boekje van ‘onoprechtheid’ te beschuldigen (28). Het
was tenslotte oorlogstijd, waarin men niet steeds vrijelijk zijn gehele mening kon uiten.
282 Knippenberg en Van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg. 75 Jaar ministerie van
Onderwijs {Kunsten] en Wetenschappen 1918-1993 (1993) 226.
283 Ik ben het op dit punt eens met het betoog van Kylstra.
284 De Vries, Die geistige Welt der Germanen (1943) 3.
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gehende Wesenseinheit’ van de oude en de huidige
Germaanse volkeren onmiskenbaar aanwezig is.

De Vries beschreef in Die geistige Welt der Ger-
manen de mentaliteit en de normen en waarden van
de Germanen, waarbij hij onder andere aandacht be-
steedde aan het fenomeen van de bloedwraak, aan
noties als trouw, moed en eer en aan de verhouding
tussen individu en gemeenschap, familie en stam. Er
werd op een wetenschappelijk verantwoorde wijze
een gewelddadige wereld geschetst, waarin naasten-
liefde, behalve voor de eigen familie (sibbe), en verge-
vingsgezindheid nagenoeg onbekend waren. De Vries
gaf toe dat dit beeld voor een deel werd bepaald door
zijn bronnen, de Germaanse epische literatuur, waarin
het dagelijks leven van gewone mensen weinig aan
bod komt. Maar hij ging ervan uit dat het als ideaal-
beeld binnen de vroegere Germaanse cultuur wel grote
invloed op de mensen heeft uitgeoefend. Uit de wijze
waarop De Vries over de Germaanse cultuur schreef,
kan afgeleid worden dat hij die cultuur intens bewon-
derde. Zelfs bepaalde gebreken, die hij wel signaleerde,

stelde hij toch weer in een positief licht. Zo werd allerlei crimineel gedrag door
hem wel als een ‘Unbändigkeit der Seele’ betiteld, maar tegelijk positief verklaard
‘aus der unerschöpflichen Lebensfülle eines naturhaften, gesunden und instinkt-
sicheren Volkes’.285 Deze terminologie verraadt een darwinistische zienswijze,
die geïntegreerd was in de nazi-ideologie. Maar dergelijke passages zijn schaars.
De boodschap van het verhaal kwam vanzelf wel over. De kracht ervan school juist
in de onuitgesproken overeenkomst tussen de Oud-Germaanse levensbeschou-
wing en de normen en waarden van het nationaal-socialisme. Ieder kon in vrijheid
zijn eigen conclusies trekken.

Dat deed ook Rauter. Na de invasie in Normandië had hij nog tijd gevonden
om het boek te lezen. Blijkens een brief aan Nico de Haas was hij er zeer enthou-
siast over en had hij ook in een brief aan De Vries zijn ‘Freude zum Ausdruck
gemacht, in welch wunderbarer Form er sich in unsere Arbeit eingeschaltet hat
und gerade auf die alten germanischen Werte zurückkommt, diese dem Nieder-
ländertum näherbringt und damit jene Brücke baut, über die ein jeder Humanist
und Christ gehen muß, wenn er sich mit dem Nationalsozialismus vertraut machen
will.286

285 Ibidem, 36.
286 Brief H.A. Rauter aan N. de Haas 3-8-1944 (NIOD: HSSPF 5a). Rauter vroeg verder aan De

Exlibris Jan de Vries
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De Vries schrijft in zijn Vita mea  dat hij tijdens de oorlog steeds verder opge-
sloten raakte in een kleine kring van gelijkgezinden, zoals onder anderen F. Muller
en H. Krekel. Hij was slecht geïnformeerd over wat er zich in zijn omgeving en
elders afspeelde. ‘Ik had een distributieradio, die ik nooit aanzette; had ik het
gedaan, dan had ik de Duitsgekleurde berichten gehoord. De krant gaf mij geen
andere. De Oranje-zender was voor mij nauwelijks een begrip. Er waren geen
andersdenkenden, die mijn ogen voor het lot der Joden, voor de verzetsbeweging
hadden kunnen openen’.287 De Vries geloofde lang in een Duitse overwinning
totdat de invasie hem ‘met een schok voor de werkelijkheid ener op handen zijnde
catastrofe plaatste’. In de zomer van 1944 kreeg hij nog de Rembrandtprijs toege-
kend, maar dat kon hem toen niet meer erg bekoren. Aan Meertens schreef hij naar
aanleiding van diens gelukwens: ‘U zult wel begrijpen, dat ik deze onderscheiding
met zeer gemengde gevoelens aanvaard heb. Het ware mij liever geweest, als men
een ander, die wellicht meer behoefte aan zulk een eerbewijs had, daarmee geluk-
kig had gemaakt’.288

Op Dolle Dinsdag vertrok hij naar Duitsland, nadat hij de dag daarvoor ‘vanuit
Den Haag’ een telefoontje had gehad, dat dit de laatste mogelijkheid zou zijn om
het land te verlaten.289 De Vries en zijn vrouw gingen naar Leipzig waar ze hulp
kregen van Theodor Frings en naar omstandigheden weer snel een geregeld leven
konden leiden. De Vries stond bij de Duitsers bekend als een geleerde die zich de
laatste jaren op bijzondere wijze voor de Duitse zaak had ingespannen. Hij kreeg
daar spoedig een royaal betaalde onderzoeksopdracht van de Deutsche Forschungs-
gemeinschaft. Rauter stuurde in november 1944 een aanbevelingsbrief aan Himmler
om De Vries een professoraat in Duitsland te geven. ‘[De Vries] hat sich in den
letzten 2 Jahren außerordentliche Verdienste um den germanischen Gedanken
erworben und ist unter den Hochschul-Lehrern im letzten Jahr der aktivste
Anhänger unserer Sache geworden, sein Sohn ist Staatsanwalt Hans de Vries, dient
als Kriegsfreiwilliger beim Landstorm’.290 Ahnenerbe en het Duitse Ministerie

Haas of De Wikingen in de Lage Landen bij de zee van De Vries ook in het Duits vertaald
was. ‘Ich interesssiere mich für diese Arbeit ausserordentlich’. De brief van Rauter aan De
Vries heb ik niet in het NIOD aangetroffen.
287 De Vries, Vita mea , 72.
288 Archief Meertens Instituut: Brief De Vries aan Meertens 19-7-1944.
289 In zijn brief aan Feldmeijer van 23-10-1944 sprak De Vries van een advies dat hij van
Schneider had gekregen (NIOD: HSSPF 380). Hiermee spoorde de mededeling van Schneider dat
hij met De Vries per spoor naar Duitsland was gereisd (Brief H.E. Schneider aan W. von
Stokar 11-11-1944: NIOD: BDC H 1015). In de Brief van het Ministerium für Wissenschaft,
Erziehung und Volksbildung aan Ahnenerbe 25-1-1945 (NIOD: BDC H 1015, 07220) werd
gesproken van een advies van de chef van de Sicherheitspolizei en de Sicherheitsdienst (=Rauter).
In de Bescheinigung van Rauter 4-9-1944 was sprake van een bevel (NIOD: BDC H 015).
290 Brief H.A. Rauter aan Reichsführer SS 7-11-1944 (NIOD: BDC H 1015). Twee dagen later
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van Onderwijs vonden het echter niet wenselijk dat De Vries gewoon hoogleraar
werd, maar wilden hem wel een ereprofessoraat verlenen.291 De snelle inschakeling
van De Vries in het Duitse onderzoeksbedrijf hing natuurlijk samen met diens
kwaliteiten als geleerde, maar het paste ook in het beleid van Ahnenerbe om de
buitenlandse, naar Duitsland gevluchte geleerden, aan het werk te zetten in een
ultieme poging om ‘gerade im jetzigen Augenblick [..] den germanischen Führungs-
gedanken im europäischen Raum herauszustellen und wirksam werden zu lassen’.
Een praktische reden was verder dat veel Duitse onderzoekers naar het front
gestuurd waren, waardoor er een tekort aan wetenschappelijk personeel was ont-
staan.

De Vries werd in Duitsland geconfronteerd met de dagelijkse bombardemen-
ten op de steden en zal beseft hebben dat het met nazi-Duitsland de verkeerde kant
uitging. Hij vroeg zich in oktober 1944 tegenover de leider van de Nederlandse SS,
J.H. Feldmeijer, af, of er geen ‘dringender taak te vervullen is dan wetenschappe-
lijk onderzoek’.292 Hij deed dat naar aanleiding van de oprichting van de Duitse
Volkssturm. ‘Mocht het u voorkomen’, zo schreef hij verder aan Feldmeijer, ‘dat
mijn leeftijd (54 jaar) en mijn militaire ervaring (1ste luitenant en tijdelijk comman-
dant mitrailleurspeloton) in den vorigen Wereldoorlog mij voor actieven dienst in
aanmerking doen komen, dan stel ik mij daartoe beschikbaar. Ik laat aan U de
beslissing over, op welke wijze ik de nationaal-socialistische gedachte op de doel-
treffendste wijze zal kunnen dienen’. Van het aanbod van De Vries is geen gebruik
gemaakt.

De Vries veroordeeld en uit het wetenschappelijk leven in Nederland
verwijderd

Tijdens de capitulatie van Duitsland in mei 1945 bevond De Vries zich nog in
Leipzig. Toen kort daarna bekend werd dat deze stad onder de Russische bezettings-
zone zou vallen, lukte het hem in juli 1945 nog net om samen met vrouw en
dochter aan de door hem zo gevreesde bolsjewisten naar West-Duitsland te ont-
komen. Hij kwam in Vollpriehausen terecht, waar hij tot oktober 1946 in zijn
levenshoud voorzag door samen met zijn dochter in een provisorisch ingericht
lokaal les te geven in Engels, Frans en diverse andere vakken. Er was vlak na de
oorlog in Duitsland een geweldig tekort aan leerkrachten.

verzocht Rauter Himmler om met De Vries nog even te wachten omdat hij zojuist had
vernomen dat De Vries ‘doch ein bißchen hastig seine Zelte in Leiden abgebrochen hat’
(NIOD: BDC H 1015).
291 Notitie van een gesprek van W. Sievers met R. Mentzel 20-12-1944 (NIOD: BDC H 1015).
292 Brief De Vries aan Feldmeijer 23-10-1944 (NIOD: HSSPF 380).
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In de zomer van 1946 kreeg hij echter te maken met de Nederlandse justitie. Hij
werd door een Nederlandse sergeant ondervraagd, die in zijn verslag onder meer
het volgende vastlegde: ‘Verder woont hier in Vollpriehausen, Kreis Northeim,
een Prof. de Vries, welke beweert geen lid van de NSB te zijn geweest, echter op
wetenschappelijk gebied met de Duitsers te hebben samengewerkt. Hij was aan de
Universiteit te Leiden verbonden. Daar hij nog steeds de Nazi-ideeën fanatiek
trachtte te verdedigen tijdens een door FS Det. Northeim uitgevoerd verhoor
werd bij hem huiszoeking gedaan. Zeer veel Nazi-lectuur en propagandamateriaal
werd daarbij gevonden’.293 In oktober 1946 werd De Vries gearresteerd en in een
interneringskamp voor oorlogsdelinquenten in Fallingbostel ondergebracht, van-
waar hij in augustus 1947 naar Recklinghausen en in januari 1948 naar Vught werd
overgeplaatst. In het kader van zijn verhoor in februari 1948 stelde De Vries een
verklaring op, waarin hij in grote lijnen beschreef hoe hij tot zijn collaboratie was
gekomen en wat zijn motieven geweest waren.294 Hierbij reageerde hij zonder dat
expliciet te zeggen op de belastende feiten die in het dossier over hem waren
verzameld. Daarin stonden ook feiten vermeld, die later, toen men wat beter geïn-
formeerd was, uiteraard niet in de dagvaarding zijn opgenomen, zoals het voor-
zitterschap van de Volkskundecommissie, het vertalen van de Edda en de sprook-
jes van Grimm - dit laatste was overigens het werk van zijn vrouw, De Vries
schreef het voorwoord - en het feit dat hij ‘de leiding [had] gehad bij het totstand-
komen van Volk van Nederland’.

De Vries beschrijft in zijn notitie hoe hij door zijn vakgebied, de germanistiek
met de aanpalende vakken volkskunde, archeologie en godsdienstgeschiedenis,
voor de oorlog intensief in contact kwam met Duitse collega’s en de Duitse cul-
tuur. Hij was ervan overtuigd dat op den duur gekozen moest worden tussen het
nationaal-socialisme en het communisme. Dit laatste wees hij zonder voorbehoud
af. In de Duitse bezetting zag hij enkele uitgesproken positieve aspecten zoals de
eenheid van Europa onder krachtige centrale (Duitse) leiding en het sterke front
tegen het communisme. Binnen dit nieuwe Europa moesten Nederlanders dan wel
op de bres staan voor de Nederlandse cultuur. In zijn notitie plaatste De Vries
vervolgens een deel van zijn activiteiten in dit Nederlandse nationale perspectief.
Zo vatte hij zijn betrokkenheid bij het Rijksinstituut en de Kultuurkamer alsook
het schrijven van Onze Voorouders samen onder het hoofd ‘Handhaving der Ne-
derlandse volkskracht’. Zijn activiteiten in verband met de Nederlandse kolonisa-
tie van Oost-Europa, met name zijn voorzitterschap van de Nationale Bond voor
Nederlanders in het Buitenland, zijn nieuwjaarsrede en het organiseren van een
tentoonstelling over de vroegere Nederlandse emigratie naar Oost-Europa, vatte

293 Bericht CI Mission Netherlands no 711 van 15-8-1946 (ARA, CABR 37474, 3149: dossier
J. de Vries).
294 NIOD: Doc I-1835 (stuk 2).
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hij samen onder de titel ‘Versterking der Nederlandse volkskracht’. De derde
groep activiteiten tijdens de oorlog, waarin dit nationale aspect geen rol speelde,
vatte hij samen onder het hoofd ‘Bestudering en popularisering van mijn studie-
vakken, waarbij ik op de voorgrond stelde, dat onthouding van mijn medewerking
slechts een onverantwoordelijk dilettantisme in de hand werken kon’. Het betrof
het schrijven van boeken en artikelen, het houden van lezingen en zijn betrokken-
heid bij het Germanisches Forschungsinstitut. Ook zijn lidmaatschap van de Ger-
maanse SS kwam volgens De Vries uit deze categorie werkzaamheden voort omdat
hij via zijn medewerking aan Hamer en Volksche Wacht in contact kwam met
Ahnenerbe en dit er weer toe leidde ‘dat ik belangstellend lid van de SS werd, opdat
de leiding van deze populariserende werkzaamheid nog beter in mijn handen zou
liggen’. Het moge duidelijk zijn dat De Vries hier een uitgesproken onschuldige,
zuiver beroepsmatige verklaring van zijn activiteiten gaf, waarbij hij iedere relatie
met ideologie en politiek vermeed. Dat laatste is wel begrijpelijk, gezien de om-
standigheden waarin hij zijn verklaring opstelde.

Voor het proces werden zeven getuigen gehoord, waaronder zijn tegenstander
Kloeke. Deze verklaarde dat De Vries waarschijnlijk door zijn vak Duits georiën-
teerd was. Hij geloofde niet dat De Vries antisemiet was, ‘want hij had een israelisch
assistent’. De overige getuigeverklaringen bevatten geen belastende feiten tegen
De Vries.295 Er waren verder twee verklaringen van respectievelijk Meertens en de
directeur van Elsevier, opgesteld op verzoek van de advocaat van De Vries.296

Beiden bevestigden de politieke verblinding van De Vries, maar stelden tegelijk dat
aan diens persoonlijke, morele betrouwbaarheid niet getwijfeld kon worden. Hier-
van gaven ze ook een aantal voorbeelden. Meertens schreef steeds in de ver-
onderstelling geleefd te hebben, dat hij het aan de ‘voorspraak’ van De Vries te
danken had gehad dat hij ‘alhoewel lid van het Comité van Waakzaamheid en
ondertekenaar van het in het voorjaar van 1940 verschenen en slechts door weini-
gen ondertekende felle manifest ‘Hitler ante portas’’, in zijn functie gehandhaafd
was. Uit hun beider verklaringen kan verder opgemaakt worden dat De Vries geen

295 NIOD: Doc I-1835 (stuk 2). De verklaring van Kloeke luidde als volgt: ‘Prof.Dr. Jan de
Vries heb ik als hoogleraar meegemaakt vanaf 1934, hoewel ik hem voordien ook wel kende.
Door zijn vak (leraar Oud Germaanse talen) was hij naar mijn mening Duits georiënteerd.
Zo heeft hij na het bombardement op Rotterdam in Mei 1940 gezegd, dat dit aan onze
domheid was te wijten en niet aan de Duitse methoden. Ik weet, dat De Vries in de oorlog
vice-president van de Kultuurkamer was. Na de inval der Duitsers in Nederland heeft De
Vries zich hoe langer hoe meer van de (goede) professoren gedistancieerd. Gedurende de
bezetting heb ik nauwelijks contact met hem gehad en sprak hem alleen zakelijk. Ik geloof
niet dat De Vries anti-semiet was, want hij had een israelisch assistent. Ik moet toegeven, dat
De Vries een ijverig man was.
296 Verklaringen van J.P. Klautz en P.J. Meertens betreffende Jan de Vries (ARA, CABR 37474,
3149: dossier J. de Vries).
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antisemiet was. Volgens Meertens had De Vries ‘uit eigen beweging in de meest
afkeurende bewoordingen met mij [Meertens] gesproken over de deportatie van
de Joden en over wandaden van N.S.B.-ers’.297

De Vries verscheen op 11 mei 1948 voor het Tribunaal in Den Haag. Dit
beschuldigde hem er in de eerste plaats van steun en hulp aan de vijand te hebben
verleend en in het algemeen blijk te hebben gegeven van een nationaal-socialis-
tische gezindheid. Hiervan werden vijftien concrete voorbeelden gegeven, waar-
van de belangrijkste al ter sprake zijn gekomen, zoals, het vice-presidentschap van
de Kultuurkamer, diverse publicaties in nationaal-socialistische tijdschriften, de
brochure Naar een betere toekomst, het boekje Onze Voorouders, zijn uitspraak
dat de burger die lijdelijk verzet pleegt en zwarte handel drijft, geen bemoedigend
voorbeeld is, het gebruik van de formule Heil Hitler in correspondentie, en ten-
slotte zijn bereidheid om de wapens op te nemen tegen de geallieerden. De tweede
beschuldiging betrof zijn lidmaatschap van de Germaanse SS en van de Neder-
landse Kultuurraad. Het Tribunaal ging ervan uit dat De Vries ‘op grond van al
zijn handelingen geacht [moest] worden zich desbewust te hebben gedragen in
strijd met de belangen van het Nederlandse volk en desbewust afbreuk te hebben
gedaan aan het verzet tegen de vijand en diens handlangers’.

De Vries heeft zich, afgezien van enkele aperte onjuistheden, tegen deze be-
schuldigingen nauwelijks verdedigd. Mede op aanraden van zijn advocaat heeft hij
niet de rol van martelaar willen spelen, wat ongetwijfeld tot een hogere straf zou
hebben geleid, maar gewoon ‘ja en amen’ gezegd op de tegen hem ingebrachte
beschuldigingen. Na het pleidooi van zijn advocaat volgden nog ‘enkele vragen
van de bijzitters, opdat ik bekennen zou, hoezeer ik alles verkeerd beoordeeld had,
ik bekende deemoedig’.298 We moeten dus oppassen De Vries’ bekentenis in alle
opzichten als echt gemeend te beschouwen. De Vries heeft tijdens de zitting slechts
enkele minuten het woord gevoerd, waarin hij kort inging op enkele beschuldigin-
gen, onder andere betreffende het plegen van lijdelijk verzet. Hij lichtte toe dat zijn
afkeuring van lijdelijk verzet niet voortkwam uit politieke, maar uit morele over-
wegingen. ‘Ik was en ben nog steeds van oordeel dat het plegen van lijdelijk verzet
schade doet aan de ziel. Men heeft geen andere keus dan of wel zich openlijk
verzetten of met ijver te doen wat opgedragen wordt’.

Aan het eind van zijn reactie gaf De Vries een meer algemene verklaring van
zijn gedrag tijdens de oorlog, die hier zonder commentaar wordt weergegeven. ‘In
het algemeen heb ik nooit begrepen, dat ik door mijn houding den vijand in de
kaart speelde. Ik houd zeer veel van mijn vaderland en dacht, dat ik goed handelde.

297 Wat De Vries in zijn Vita mea  hierover schrijft, namelijk dat er tijdens de oorlog geen
andersdenkenden waren, die ‘mijn ogen voor het lot der Joden, voor de verzetsbeweging
hadden kunnen openen’ (72), lijkt hiermee in tegenspraak te zijn.
298 De Vries, Vita mea , 85.



260 Hoofdstuk 4

Door mijn vak ben ik veel met Duitsche geleerden in aanraking geweest en van
velen bemerkte ik, dat zij tot de SS behoorden. Ik heb het geestelijk-wetenschappe-
lijke karakter van de SS menen te onderkennen, maar heb haar politieken aard niet
begrepen. Uit de stukken, die ik hier hoor mededelen, hoor ik voor het eerst hoe
belangrijk de Duitschers mij in den bezettingstijd hebben gevonden, en ik begrijp
nu, dat ik blind ben geweest’.299

Het Tribunaal achtte het in zijn uitspraak van 24 mei 1948 bewezen dat De
Vries de Duitsers in belangrijke mate van dienst was geweest en dat hij ook geacht
moest worden zich hiervan bewust te zijn geweest. Het was echter ook overtuigd
van diens morele integriteit. ‘Tegenover beschuldigde’s zeer ernstige politieke
fouten wil het Tribunaal stellen de morele integriteit van zijn persoon waaraan het
niet twijfelt’. De Vries kreeg een straf van één jaar en acht maanden, met aftrek van
de internering in Duitsland en Nederland, wat inhield dat hij twee weken na de
uitspraak vrijkwam. Verder mocht hij niet meer mee doen aan wettelijk uitge-
schreven verkiezingen. Later kreeg De Vries nog door de Ereraad voor Letter-
kunde een publicatieverbod in Nederland tot 1 augustus 1955 opgelegd. Op 5 mei
1945, de dag van de bevrijding, was De Vries van zijn hoogleraarschap ontheven,
waarmee automatisch zijn lidmaatschap van de Koninlijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen en van de Volkskundecommissie was beeindigd.300

Het was na deze uitspraak duidelijk dat het voor De Vries niet meer mogelijk
was in Nederland een wetenschappelijke carrière op te bouwen. Hij heeft zich
spoedig geschikt in zijn lot en in het Zeeuwse Oostburg een baan als leraar aange-
nomen die hij tot zijn pensionering op zijn vijfenzestigste jaar heeft vervuld. Wat
mogelijk niemand had verwacht, was dat hij in de nog resterende jaren van zijn
leven een groot wetenschappelijk oeuvre tot stand zou brengen, verspreid over
diverse vakgebieden, met name de Germaanse en Keltische godsdienstgeschiedenis
en de volkskunde, scandinavistiek en etymologie.301 Maar voor de Nederlandse

299 Proces-verbaal van de openbare zitting van het Tribunaal 11-5-1948 (ARA, CABR 37474,
3149: dossier J. de Vries).
300 Brief van de minister van OK&W, J.J. Gielen, aan het bestuur van de KNAW 29-11-1946
(Archief KNAW: Zuiveringsdossier). Gielen legde hierin uit dat het Zuiveringsbesluit van
1945 geen betrekking had op de leden van de KNAW, maar dat volgens artikel 5, lid 2 juncto
artikel 3, lid 6 ontslag uit een openbare functie op grond van het Zuiveringsbesluit ontslag
uit alle openbare functies inhield, waartoe ook het lidmaatschap van de Akademie werd
gerekend. Bij ministeriële beschikking van 27 februari 1946, no. 2115’ Afd. H.O. was De
Vries met ingang van 5 mei 1945 ontslagen uit het ambt van hoogleraar, zodat hij ‘geacht’
moest worden geen lid meer te zijn van de Koninklijke Nederlandsche Akademie van
Wetenschappen.
301 Behalve een reeks van volkskundige artikelen publiceerde De Vries twee grotere stu-
dies: Betrachtungen zum Märchen besonders in seinem Verhältnis zu Heldensage und Mythos
(FFC 150, Helsinki 1954) en Untersuchung über das Hüpfspiel, Kinderspiel - Kulttanz (FFC

173, Helsinki 1957).



261De Nederlandse volkskunde tijdens de Tweede Wereldoorlog

volkskunde was De Vries definitief verloren. Nog in 1955 zou de Akademie wei-
geren De Vries toe te laten tot het internationale volkskundecongres te Arnhem
dat mede door de KNAW werd georganiseerd.

De Van der Vens wegens geringe schuld buiten vervolging gesteld

De Vries was niet de enige volkskundige die zich tijdens de oorlog had gecompro-
mitteerd. Ook Van der Molen werd door het Tribunaal veroordeeld en kreeg een
publicatieverbod opgelegd.302 De Van der Vens moesten zich eveneens verant-
woorden voor hun houding tijdens de oorlog. Van der Ven werd op 12 juli 1945 in
Leeuwarden gearresteerd op verdenking van lidmaatschap van de NSB. Hij kon
aantonen dat hij nooit lid van de NSB was geweest en werd na enkele uren weer
vrijgelaten. De arrestatie maakte diepe indruk op hem. ‘Ik geraakte in een
psychischen toestand, waarin ik het wel van de daken af wilde verkondigen dat ik,
juist ook gedurende de bezettingsjaren, in woord, geschrift en handelingen ben
doorgegaan met mijn werk, dat steeds om zijn vaderlandsliefde-bevorderende
tendensen gewaardeerd is in de meest uiteenloopende politieke en religieuze krin-
gen van onze Nederlandsche samenleving’. Omdat hij vreesde dat het bij deze
korte arrestatie niet zou blijven stelde hij een uitvoerig verweerschrift op, waarin
hij een overzicht gaf van zijn volkskundige activiteiten vanaf 1912 in verband met
het Nederlandse Openluchtmuseum.303 Hierin beschreef hij zijn grootse plannen
en vele activiteiten voor het museum, alsmede zijn conflicten met de in zijn ogen
incompetente ‘katholieke’ bestuurders en directeur van het museum. Uitvoerig
ging hij in op zijn poging om in de eerste maanden van de bezetting met hulp van
de Duitsers het directoraat van het Openluchtmuseum in handen te krijgen. Hij
wilde van het museum een nationaal centrum voor volkscultuur maken en hoopte
hiermee tevens het museum uit handen van de nationaal-socialisten, met name de
Volksche Werkgemeenschap te houden. Van der Ven bestempelde zijn lezingen en
publicaties voor de Nederlandse Arbeidsdienst en het Nederlandse Arbeidsfront
van de NSB als ‘bovengrondsche Nederlandsche propaganda’ omdat hij hierin be-
langstelling wekte voor de Nederlandse volkscultuur en veel propagandaruimte
aan ‘anderen invloed’ onttrok. Hij toonde verder aan dat NSB-ers en SS-ers zeer
kritisch tegenover hem stonden en hem niet als een nationaal-socialist beschouw-
den.

302 Zie over de koppeling van het Friese volkseigen en de Germaanse cultuur en de rol van
Van der Molen hierin: Frieswijk, ‘Over boerenhuizen, ûleboerden en kippentrappetjes.
Volkskundige activiteiten in Friesland in de periode 1918-1945’ (1995).
303 Rapport ‘D.J. van der Ven en het Nederlandsch Openluchtmuseum 1912-1941’ (ARA,
CABR PF-Arnhem 108101, 6772: dossier D.J. van der Ven).
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Eind augustus overhandigde hij zijn verweer-
schrift aan een goede kennis, J. van der Gaag,
tijdens de oorlog leider van de Raad van Verzet
en vlak na de oorlog lid van het College van
Vertrouwensmannen van de Nederlandse rege-
ring. Van der Gaag had in de laatste drie oor-
logsjaren regelmatig De Meihof bezocht in ver-
band met het ontwerpen van spelen met een va-
derlands volksopvoedend karakter. Hij was de
uitvinder van het academiespel en ontwierp tij-
dens de oorlog samen met de Van der Vens een
carnavalsspel, een volksdansspel en een spel van
vrijen en trouwen. Van der Ven verzocht hem
zijn verweerschrift persoonlijk aan minister Van
der Leeuw, onder wie het Openluchtmuseum
ressorteerde, te overhandigen. Hij vond het een
‘geruststellende gedachte’ dat de minister op de
hoogte zou zijn van de verwikkelingen rond het
Openluchtmuseum tijdens de oorlog voor het
geval dat hem ‘onrecht zou worden aangedaan’.
Hij wenste dat het verweerschrift niet openbaar
werd gemaakt.

Of Van der Ven zich met dit verweerschrift
een goede dienst heeft bewezen, mag worden
betwijfeld. Het liet namelijk haarfijn zien hoe
hij de Duitsers had proberen in te schakelen om
de leiding van het Openluchtmuseum in han-
den te krijgen, en aan welke nationaal-socialis-

tische organisaties hij diensten had verleend. Zijn verweerschrift was in feite een
ernstige aanklacht tegen hemzelf, als men tenminste zijn activiteiten niet als een
vorm van verzet tegen de bezetter wil beschouwen. Bovendien werden hierin
allerlei belastende beweringen gedaan over ‘goede’ vaderlanders en ambtenaren.
Het was daarom erg naïef van hem om ervan uit te gaan dat Van der Leeuw dit
geschrift onder zich zou houden. Het kwam in handen van de ambtenaren, onder
anderen Van der Haagen, die het voor commentaar naar diverse in het verweer-
schrift genoemde en bekritiseerde personen alsook naar het hoofd van de Politieke
Opsporings Dienst (POD) in Oosterbeek verstuurde. Van der Leeuw zelf schreef
aan de POD te Oosterbeek een negatief commentaar op het verweerschrift, waarin
hij scherpe kritiek uitte op Van der Vens poging tijdens de oorlog het Openlucht-
museum in handen te krijgen. Dat dit mislukt was, schreef Van der Leeuw toe aan
de Duitsers die spoedig tot het inzicht waren gekomen met een opportunist te

Het echtpaar Van der Ven omstreeks 1936
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304 Brief minister G. van der Leeuw aan de POD te Oosterbeek d.d. 25-10-1945 (ARA, CABR

PF-Arnhem inventarisnr. 108101, 6772: dossier D.J. van der Ven).
305 Beschikking van de Procureur-Fiscaal bij het buitengewoon Gerechtshof te Arnhem
d.d. 2-1-1948 (ARA, CABR PF-Arnhem 108101, 6772: dossier D.J. van der Ven).
306 Bekrachtiging beslissing door kantonrechter d.d. 21-4-1951 (ARA, CABR PF-Arnhem
108101, 6772: dossier D.J. van der Ven).
307 B. Veurman, ‘Voordracht en filmvertooning van den Heer Van der Ven’ (rapport nr.
353) (ARA, CABR PF-Arnhem 108101, 6772: dossier D.J. van der Ven).

maken te hebben, die in de eerste plaats op geldverdienen uit was.304 Van der Ven
werd samen met vrouw op 6 september gearresteerd en verhoord, en later, op 26
november 1945, nog eens naar aanleiding van zijn verweerschrift opgepakt. Op 14
april 1947 werden de Van der Vens voorwaardelijk buiten vervolging gesteld met
een proeftijd van twee jaar waarin zij zich als goed Nederlander dienden te gedra-
gen. Bovendien moesten ze een waarborgsom van 1.000, resp. 500 gulden betalen.
Op 24 april 1947 gingen beiden hiertegen in beroep, waarna ze op 2 januari 1948
onvoorwaardelijk buiten vervolging werden gesteld, omdat hun schuld ‘van
zoodanigen aard is, dat oplegging van een straf of maatregel ingevolge het Besluit
Buitengewoon Strafrecht of het Tribunaalbesluit niet gerechtvaardigd is te ach-
ten’.305 Een verzoek van de Van der Vens om in plaats van de ‘geringe schuld’
wegens ‘gebleken onschuld’ buiten vervolging gesteld te worden, werd in 1951
echter niet gehonoreerd, omdat er er geen redenen bekend waren geworden, waar-
uit bleek dat ‘de tegen opposant gerezen verdenking ongegrond was’.306

De ‘geringe schuld’ zal ingehouden hebben, dat ze tijdens de oorlog te weinig
afstand hadden gehouden tot de Duitsers en nationaal-socialistische organisaties.
Zo ontvingen de Van der Vens gedurende de oorlog geregeld Duitsers bij zich
thuis, traden op voor nationaal-socialistische organisaties en publiceerden in na-
tionaal-socialistische tijdschriften. De nationaal-socialistische ideologie bevatte
bepaalde elementen, zoals de versterking van de nationale cultuur en de bevorde-
ring van het gemeenschapsgevoel, die goed aansloten bij hun eigen al voor de
oorlog gehuldigde denkbeelden en idealen. In hun geschriften namen ze soms te
weinig afstand van de Nieuwe Orde en de hierbij behorende terminologie. Zo
noemden ze in 1942 aan het slot van hun boek De Volksdans in Nederland het
bezette Nederland ‘het nieuwe Nederland’ en spraken ze de hoop uit dat in dit
nieuwe Nederland de ‘eeuwige volksche waarden’ die in de Noordse gemeen-
schapsdans aanwezig waren, steeds meer ingang zouden vinden. Dat deed Van der
Ven ook tijdens zijn lezingen, zoals onder anderen de nationaal-socialist B. Veurman
in een kritische notitie, mogelijk ten behoeve van zijn nationaal-socialistische geest-
verwanten, over een optreden van Van der Ven op 26 november 1941 schreef: ‘Van
der Ven hield een vlotte, aan den nieuwen tijd volkomen aangepaste inleiding. Hij
heeft zich de terminologie van de volksche gedachte volkomen eigen gemaakt en
doet alsof hij nooit anders dan nationaalsocialist geweest is’.307
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Overtuigde nationaal-socialisten waren de Van der Vens niet. H.E. Schneider
van Ahnenerbe zag onmiddellijk dat Van der Ven zich niet door de nationaal-
socialistische ideologie, maar door geld liet inspireren. Dit laatste werd hem en zijn
vrouw ook verweten in onder andere een recensie van hun boek over de volksdans
in het weekblad Storm van de Germaanse SS: ‘Voor hen is wereldbeschouwing een
aangelegenheid, die zich laat gebruiken als een uitstekend middel om te verdienen’,
aldus de recensent.308 Men dient hierbij wel te bedenken dat de Van der Vens van
hun folkloristische activiteiten moesten leven. Zij moesten, omdat ze geen andere
bron van inkomsten hadden, wel geld vragen voor hun folkloristische optredens
en publicaties. Het ging de Van der Vens echter ook om de bevordering van het
gemeenschapsgevoel, in welk staatsbestel dan ook. De Duitsers, NSB-ers en SS-ers
waren zich van hun gebrek aan ideologische bezieling scherp bewust. Zij verweten
de Van der Vens hun oriëntatie op de Engelse dansen. Ook het feit, dat zij in het
verleden katholieken, joden en communisten tot hun cursussen hadden toegelaten
en dat ze zelfs een jood tot de zomer van 1941, toen het niet meer mocht, de
Engelse, Germaanse zwaarddans hadden laten dansen, werd hen aangerekend.309

Dat was niet de manier om een mooie positie in de Nieuwe Orde te verwerven.
De opstelling van Elise van der Ven tegenover Schneider op het terrein van de

volksdans was evenmin geschikt om deze gunstig voor haar te stemmen. Toen hij
in 1941 probeerde haar en haar dansgroep in zijn greep te krijgen, weigerde ze
tweemaal om aan een door hem georganiseerde bijeenkomst deel te nemen. Ze
schreef hem onder andere dat veel van haar dansers vonden dat ze wegens ‘der
augenblicklichen Umstände’ niet aan de bijeenkomst wilden meedoen.310 Hij
schreef haar vervolgens een brief, waarin hij haar opstelling tegenover de Duitse
plannen voor een ‘Ordnung des niederländischen Volkstanzwesens’ buitenge-
woon betreurde. Hij stelde dat het haar taak was ‘diesen Leuten die gegenwärtigen
Umstände so klar zu machen, dass sie gerade ihre Mitarbeit bei solch einem
Aufgabengebiet zusagen, das letztlich der völkischen Bewusstwerdung dient. Eine

308 ‘Parasieten op de volkskultuur’ (1943).
309 Van Houten, ‘De herleving van den volksdans’ (1941-42) 257-259. Van Houten be-
schouwde de volksdansactiviteiten van mevrouw Van der Ven als een louter esthetische
aangelegenheid. In haar ‘Verweerschrift tegen de beschuldigingen door de POD te Ooster-
beek ingebracht tegen Dr. E. van der Ven-ten Bensel inzake haar volksdansactiviteit gedu-
rende de bezetting’ schreef zij dat tot de zomer van 1941 de ‘jood Charles Mozes uit
Arnhem geregeld aan deze dansavonden deelgenomen [heeft], waarbij hij dikwijls als speel-
man met zijn blokfluitspel op den voorgrond trad’ (ARA, CABR PF-Arnhem 108101, 6771:
dossier E. van der Ven-ten Bensel); zie ook: De Jong, De dirigenten van de herinnering.
Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland, 1815-1940 (2001) 537-
538.
310 Brief E. van der Ven-ten Bensel aan H.E. Schneider 16-9-1941 (ARA, CABR PF-Arnhem
108101, 6771: dossier E. van der Ven-ten Bensel).
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Tanzarbeit, die nicht auf diesem Prinzip aufbaut, scheint mir unnötig und wertlos’.
Hij eindigde zijn brief met een dreigement: ‘Da ich auf der anderen Seite höre, dass
Sie nach wie vor aktiv auf dem Gebiet des Volkstanzes tätig sind und sich hier
sogar um bestimmte Konzentrationen unter Ihrer Führung bemühen, muss ich
annehmen, dass es Ihnen nur darum zu tun ist, zunächst einmal selbst solche
allgemeineren Massnahmen einleiten zu können. Sie werden verstehen, wenn ich
daraus meine Folgerungen ziehen muss und entsprechend handeln werde’.311 In
haar latere verweerschrift vatte mevrouw Van der Ven dit op als een dreiging met
deportatie naar een concentratiekamp, hetgeen misschien wel wat al te somber
gezien is, maar een ernstig dreigement was het in ieder geval wel.312

Het is in dit verband ook begrijpelijk dat de Van der Vens in hun boek De
Volksdans in Nederland hun voorliefde voor de Engelse dansen niet expliciet
uitspraken en de Engelse oorsprong van de dansen niet noemden. De Jong vindt
dit ‘weinig principieel’313 en lijkt hen dit te verwijten, maar ondanks deze zelf-
censuur werd het boek in Storm naar de geest die eruit sprak, al betiteld als een
‘joodsch product’, terwijl de auteurs als ‘joodsch-maconnieke proselieten’ be-
stempeld werden.314

Evenals haar man stelde mevrouw Van der Ven in haar verweerschrift haar
opereren tijdens de oorlog, met name in verband met de Engelse dansen, voor als
een vorm van verzet tegen de bezetters en nationaal-socialisten. Dit lijkt een te
sterk staaltje van zingeving achteraf, verklaarbaar uit de context waarin het verweer-
schrift tot stand gekomen is. Als zij en haar man echt verzet hadden willen plegen,
dan zouden ze zich ook wel onthouden hebben van de nationaal-socialistische
retoriek in bovenvermelde passages. Voorzover mevrouw Van der Ven tijdens de
oorlog met de nazi’s in conflict gekomen is, zou dat ook kunnen worden toege-
schreven aan het temperament van mevrouw Van der Ven, die zich op volksdans-
gebied niet door anderen de wet wilde laten voorschrijven, ook niet door natio-
naal-socialisten en Duitsers.

Uit de oorlogsdossiers van de Van der Vens komt in ieder geval niet het beeld
naar voren van twee mensen die verzet hebben gepleegd, ook niet het beeld van
twee overtuigde nationaal-socialisten, eerder dat van twee tamelijk opportunis-
tisch handelende mensen. Naar aanleiding van hun arrestatie in september 1945

311 Brief H.E. Schneider aan E. van der Ven-ten Bensel 8-10-1941 (ARA, CABR PF-Arnhem
108101, 6771: dossier E. van der Ven-ten Bensel).
312 Bij een bezoek op De Meihof in de zomer van 1941 zou Schneider tegenover Van der
Ven al gedreigd hebben met het concentratiekamp, als zij doorgingen met het propageren
van de Engelse volksdansen (ARA, CABR PF-Arnhem 108101, 6772: dossier D.J. van der Ven:
Rapport ‘D.J. van der Ven en het Nederlandsch Openluchtmuseum 1912-1941’).
313 De Jong, De dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de
volkscultuur in Nederland, 1815-1940 (2001) 537.
314 ‘Parasieten op de volkskultuur’ (1943).
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werden tien verklaringen van mensen uit de hun directe omgeving opgesteld,
waaronder van Van Erven Dorens en Smit van het Openluchtmuseum. In een
aantal ervan werd melding gemaakt van hun geregelde, ongedwongen omgang met
Duitsers en nationaal-socialisten, die zij thuis ontvingen. Van Erven Dorens en
Smit maakten geen melding van Van der Vens nationaal-socialistische gezindheid,
maar beschreven kort en bondig diens karakter, waarmee zij in het verleden nogal
wat te stellen hadden gehad: ‘Volgens ons is de heer Van der Ven een Streber, die
het met de moraal niet heel nauw neemt’.315 Mevrouw M.A. Diestelhorst, Van der
Vens secretaresse in de periode 1935-1942, vertelde dat mevrouw Van der Ven
tijdens de oorlog had gezegd dat ‘het er niet toe deed onder wiens bewind wij
stonden, de grond, dat was het voornaamste, die bleef toch van ons’. Ze voegde er
aan toe dat zij het met deze opmerking niet eens was geweest. Het is een karakte-
ristieke opmerking die strookte met de apolitieke en opportunistische opstelling
van de Van der Vens.

De Van der Vens, van hun kant, lieten in 1945 een aantal vrienden en vakgeno-
ten gunstige verklaringen voor zich opstellen. Drie sterke punten, die daaruit naar
voren kwamen, waren hun vaderlandslievendheid, hun liefde voor de Engelse
cultuur en volksdans, waarvan zij in hun geschriften en activiteiten steeds getuigd
hadden, en de scherpe kritiek van nationaal-socialistische zijde op hun publicaties
en gedrag. Hun Engelse volksdansrelaties verklaarden dat de Van der Vens steeds
grote sympathie hadden getoond voor het Engelse volk en de Engelse cultuur. De
Engelse volksdansspecialist Rolf Gardiner schreef erover verbaasd te zijn dat
mevrouw Van der Ven de moed had gehad om in 1943 haar bundel 15 gemeenschaps-
en mannendansen te publiceren, omdat deze waren gebaseerd op Engelse dan-
sen.316 Zij gingen in hun verklaringen niet in op de opstelling van de Van der Vens
tegenover het nationaal-socialisme, waarschijnlijk omdat ze hierover geen infor-
matie hadden. De meeste Nederlandse relaties wezen op de grote vaderlandsliefde
waarvan zij telkens blijk hadden gegeven. Van de Nederlandse volkskundigen was
het alleen K. ter Laan, de socialistische oud-burgemeester van Zaandam, die een
gunstige getuigenverklaring voor Van der Ven opstelde. Hij had Van der Ven
gekend als een ‘overtuigd en geestdriftig verdediger van echt-Nederlandsche be-
schaving. Niemand heeft in Nederland meer gedaan voor de verbreiding van de
kennis van en de liefde voor onze eigen volkskunde dan de Heer van der Ven,
daarbij in alle opzichten gesteund door Mevrouw van der Ven. Beiden waren met

315 NIOD: Doc. I 1756.
316 ‘I am astonished that you had the courage to continue teaching English dancing, and
these Dutch inventions of yours during the German occupation. You must have kept alive
that inner sympathy with England which has always preserved the Dutch from overweight
of German cultural influence and propaganda. This little book strikes me as a shrewd blow
for Dutch independence and for continued friendship with England’ (Verklaring Rolf
Gardiner 4-12-1945 (ARA, CABR PF-Arnhem 108101, 6772: dossier D.J. van der Ven).
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dit werk bezig in voordrachten, in geschriften en in de film, lang voordat er sprake
was van de N.S.B., die zich later ook op ditzelfde gebied trachtte in te burgeren. Van
der Ven is doorgegaan met zijn werk op dit gebied in Vaderlandse geest en het is
zeer te wensen dat hij daartoe weer zo spoedig mogelijk in de gelegenheid worde
gesteld’.317

Degene die het krachtigst voor de Van der Vens opkwam, was Van der Gaag.
Hij stelde onmiddellijk na Van der Vens arrestatie op 12 juli 1945 ‘als voorzitter
van de Raad van Verzet in het Koninkrijk der Nederlanden en lid van het College
van Vertrouwensmannen der Nederlandse Regering’ een gunstige verklaring voor
Van der Ven op, waarin hij hem karakteriseerde als een volstrekt apolitieke figuur,
die volledig opging in zijn folkloristische activiteiten. Volgens Van der Gaag had
Van der Ven tijdens de oorlog geen belangstelling getoond voor de grote politieke
vraagstukken in en buiten Nederland. ‘Hij heeft zich zonder onderbreken voor de
volle 100% gegeven aan zijn folkloristische werkzaamheden en daarbij zeer waar-
schijnlijk contact gehad met politiek onaanvaardbare figuren. Persoonlijk ben ik
evenwel overtuigd, dat er van een on-vaderlandse houding geen sprake is geweest
en dat de heer v.d. Ven integendeel door zijn werk zeer belangrijk heeft bijgedra-
gen tot de verspreiding van de belangstelling voor echt-Nederlandsche cultuur en
tot de liefde voor eigen land. Ieder uur dat den Heer v.d. Ven belet zou worden te
werken aan zijn folkloristische studiën zou een verlies voor de Nederlandsche
cultuur betekenen. De Heer v.d. Ven is het prototype van een a-politieke man, van
een geleerde, wiens belangstelling zich tot zijn vak bepaalt en die in dat vak een
autoriteit van de eerste orde is. Men kan deze politiek-negatieve houding betreu-
ren; men kan zich verwonderen over een zekere toegeeflijkheid ten aanzien van
personen of instellingen, die onzen afkeer opwekten; deze teleurstelling en deze
verwondering verdwijnen, zoodra men den Heer v.d. Ven in zijn studeerkamer
eenige uren heeft gadegeslagen en men zijn bezielende woorden heeft aangehoord,
die slechts uiting geven aan zijn onverwoestbare en vurige liefde voor Nederland
en zijn bevolking’.318 Deze gunstige verklaring uit onverdachte hoek was van
groot belang voor het verweer van Van der Ven. Hij stuurde hem naar diverse
mensen met het verzoek eveneens een gunstige verklaring op te stellen.319

317 Verklaring van K. ter Laan 18 december 1945 (ARA, CABR PF-Arnhem 108101, 6772:
dossier D.J. van der Ven).
318 Copie van de Verklaring gezonden door den Heer J. van der Gaag aan den Heer Buist,
Hoofd van de POD te Leeuwarden 19 juli 1945 (ARA, CABR PF-Arnhem 108101, 6772: dossier
D.J. van der Ven).
319 Zo verklaarde de predikant P. Smits zich volledig aan te sluiten bij de verklaring die Van
der Gaag over ‘het bekende Oosterbeeksche echtpaar D.J. van der Ven heeft afgelegd’ (ARA,
CABR PF-Arnhem 108101, 6772: dossier D.J. van der Ven: Verklaring van P. Smits 17 septem-
ber 1945).
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Van der Gaag hielp de Van der Vens ook om hun in beslag genomen meubelen
weer terug te krijgen en voerde in augustus 1945 nog een gesprek met de Politieke
Opsporingsdienst (POD) in Oosterbeek over Van der Ven. De POD toonde zich
echter niet onder de indruk van Van der Gaags verklaring. Dat blijkt uit een brief
van 22 november 1945 aan Van der Gaag, waarin deze werd verzocht nog eens
schriftelijk te bevestigen wat hij tijdens dat bezoek gezegd zou hebben, ‘n.l. dat U
hetgeen U in genoemde brieven ten aanzien van v.d. Ven hebt medegedeeld, terug-
neemt’. In de brief werd verder melding gemaakt van de op handen zijnde behan-
deling van het dossier Van der Ven door het Tribunaal. ‘Het zou voor U dan zeer
compromiteerend zijn, indien bij het Tribunaal de indruk zou worden gewekt, dat
U in bezettingstijd achter de handelwijze van het echtpaar v.d. Ven zou hebben
gestaan!’ Een antwoord van Van der Gaag op deze brief is niet in het dossier
aangetroffen.

Ook in de ogen van minister Van der Leeuw vond Van der Gaags verklaring
geen genade. In zijn commentaar op Van der Vens verweerschrift ten behoeve van
de POD te Oosterbeek merkte hij op dat in de brief van Van der Gaag veel voor-
kwam, dat ‘onjuist of tendencieus voorgesteld is’.320

Van der Gaag heeft later nog, in 1951, - hij was toen consul in Singapore - de
kantonrechter in Wageningen schriftelijk verzocht om gunstig te beschikken op
Van der Vens verzoekschrift om ‘wegens gebleken onschuld’ buiten vervolging
gesteld te worden.321 In 1973 zou hij het nog eens voor de toen overleden Van der
Ven opnemen.

Omdat de Van der Vens zich niet voor het Tribunaal behoefden te verantwoor-
den, is er geen gemotiveerde rechterlijke uitspraak over hun gedrag aanwezig. Wel
sprak de procureur-fiscaal van het Arnhemse Gerechtshof eind 1946 een oordeel
uit over Van der Ven in een brief aan het Nederlandsch Nationaal Bureau voor
Anthropologie naar aanleiding van de vraag of Van der Ven gearresteerd was
geweest ‘op grond van zijn gezindheid en zijn medewerking aan het nationaal-
socialistische tijdschrift ‘De Hamer’’. Als dat het geval zou zijn, zou Van der Ven
namelijk niet gehandhaafd kunnen worden als voorzitter van de Sectie Folklore.322

De procureur-fiscaal schreef terug dat Van der Ven slechts enkele dagen gearres-
teerd was geweest en dat hij niet wist waarom hij weer in vrijheid was gesteld. Hij
voegde er het volgende oordeel aan toe: ‘D.J. van der Ven is stellig vervuld van
belangstelling voor de germanistiek, en het is ook wel waar dat hij als gevolg van

320 Brief G. van der Leeuw aan de POD te Oosterbeek 25-10-1945 (ARA, CABR PF-Arnhem
108101, 6772: dossier D.J. van der Ven).
321 Brief J. van der Gaag aan de kantonrechter te Wageningen (ARA, CABR PF-Arnhem
108101, 6772: dossier D.J. van der Ven).
322 Brief Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie aan de procureur-fiscaal bij
het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem 1-7-1946 (ARA, CABR PF-Arnhem 108101, 6772: dos-
sier D.J. van der Ven).
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die belangstelling zich meer met de duitschers heeft ingelaten dan hij had mogen
doen, en dan hij zou hebben gedaan indien hij zich gerealiseerd had dat de duitschers
nationaal-socialisten waren - of zijn. Politiek verkeerd is hij mijns inziens niet. Ik
mag U wel zeggen dat Van der Ven bij de duitschers geenszins goed aangeschreven
stond, en gevaar geloopen heeft gearresteerd te worden’.323

Van der Ven was dus geen overtuigd nationaal-socialist, politiek verkeerd was
hij in de ogen van de procureur-fiscaal niet, en hij had geen officiële functies in het
nationaal-socialistische apparaat bekleed. Het enige politieke verwijt dat men hem
kan maken is dat hij zich te veel heeft ingelaten met de Duitsers en ook in zijn
publicaties te weinig afstand van het nationaal-socialisme heeft genomen, maar dat
was voor het Tribunaal kennelijk te weinig om hem te veroordelen.

In het verweer van Van der Ven valt het op dat hij zich juist op dit punt niet
verdedigde. Hij hield uitsluitend een positief verhaal over zijn sterke punten: zijn
vaderlandsliefde, zijn grootse museumplannen, zijn successen, de tegenwerking
door anderen, waaronder nationaal-socialisten. Zijn vrouw paste hetzelfde pro-
cédé toe. Misschien was dat in die tijd ook wel de beste verdediging. Maar waar ze
zich als een soort verzetsstrijders presenteerden, werden ze toch wel erg ongeloof-
waardig. Dit stond ook haaks op hun bewering dat ze volstrekt apolitieke mensen
zouden zijn. De claim van verzetpleging werd ingegeven door de kritiek die ze van
de Duitsers en nationaal-socialisten te verduren hadden gekregen, maar die kritiek
richtte zich niet op hun verzetsdaden, maar op hun opportunisme en gebrek aan
ideologische motivatie. Dit opportunisme verklaart veel van Van der Vens gedrag
voor en tijdens de oorlog. Het maakte hem blind voor de nadelen op lange termijn.

Na de oorlog bleef Van der Ven bij de Nederlandse volkskundigen bekend
staan als iemand die met de Duitsers had geheuld en er foute ideeën op na had
gehouden. Maar het ontbreken van een uitspraak door het Tribunaal en de vele
tegenstrijdige verklaringen en interpretaties betreffende Van der Vens gedrag
maakten hen toch wat onzeker toen het erom ging naar aanleiding van diens over-
lijden in 1973 een in memoriam te schrijven. Het besliste optreden van mevrouw
Van der Ven zal ook aan deze onzekere houding hebben bijgedragen.

Toen Meertens naar aanleiding van Van der Vens overlijden in 1973 een eerste
concept-levensbericht ten behoeve van het tijdschrift Volkskunde schreef, gaf hij
hierin een uitvoerige opsomming van Van der Vens publicaties en concludeerde hij
dat Van der Ven vooral door zijn lezingen en cursussen velen voor de volkskunde
had weten te enthousiasmeren, maar door de ‘zwierige, niet zelden vrijmoedige
wijze waarop hij zijn onderwerpen behandelde, bij de ‘vakgeleerden’ verzet had
opgeroepen. In de laatste zin roerde hij Van der Vens houding tijdens de oorlog
aan: ‘De nauwe banden die kort daarop tussen de nationaal-socialistische organi-

323 Brief procureur-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem 16-1-1946 (ARA, CABR

PF-Arnhem 108101, 6772: dossier D.J. van der Ven).
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saties en de Meihof ontstonden zijn mede de oorzaak geweest dat Van der Ven de
populariteit die hij tevoren genoot daarna niet meer teruggewonnen heeft’.

Meertens legde het stuk aan mevrouw Van der Ven voor, die het van een groot
aantal deels terechte, kritische kanttekeningen voorzag.324 Zij was het niet eens
met Meertens’ opmerking over de kritiek van de ‘vakgeleerden’ op Van der Vens
werk. Er waren volgens haar ook vakgeleerden die waardering hadden voor de
kennis van zaken van haar man en voor de manier waarop hij deze kennis ver-
werkte. Maar er waren wel enkele vakgeleerden die ‘door het totale gemis van
contact met het ‘volk’ en door nooit veldwerk te verrichten [...] van achter hun
schrijftafel gewichtig doen en het echte leven op het land totaal negeren. Wanneer
deze een leidende functie hebben imponeren ze dan soms wel de regionale
volkskundigen. Ik noem geen naam of namen, maar u zult begrijpen, wie ik in het
bijzonder bedoel, die er dan ook nog malafide praktijken op nahielden en de eerste
dag dat de Duitsers in ons land waren, met hun ging tennissen, zoals de burgemees-
ter van Valkenburg ons persoonlijk heeft verteld’. In de kantlijn is hier, waar-
schijnlijk door Meertens, met potlood de naam Roukens bijgeschreven.

Wat haar bijzonder stak was echter de laatste zin van Meertens’ in memoriam,
die getuigde van ‘grofheid en ongevoeligheid’: ‘Zelfs indien hiervan iets waar zou
zijn, dan zouden toch vele mensen ‘van goeden wille’ met zulk een vermelding in
een vakblad over het oprakelen van zo iets na bijna 30 jaar de schrijver daarvan -
dus dat zoudt u zijn - nog meer blamen om zijn grofheid en ongevoeligheid dan
degene die u meent te moeten blamen; alleen de afgunstigen, de gnuivers en de
kankeraars doet u er een genoegen mee’. Ze verzocht Meertens de laatste zin te
schrappen, waartoe hij volgens haar wel bereid zou zijn wanneer hij de volgende
passage uit de condoleancebrief van J. van der Gaag zou lezen: ‘Ik bewaar aan onze
gesprekken de meest aangename herinneringen en ik ben er trots op hem van zo
nabij te hebben leren kennen. Misschien zullen volgende generaties pas beseffen
welk een groot werk hij heeft verricht, want gedurende zijn leven had ik hem graag
meer waardering gegund, vooral van officiële zijde’. Voor het geval Meertens het
niet met haar eens was, verzocht ze hem het schrijven van het in memoriam over
te laten aan H.L. Cox, die toen hoogleraar Duitse taal- en letterkunde in Utrecht
was en colleges volkskunde gaf. Enkele dagen later schreef Van der Gaag zelf een
brief aan Meertens, waarin hij verklaarde dat hij de activiteiten van Van der Ven in
de jaren 1942-1945 van zeer nabij had kunnen waarnemen en hem daarbij had leren
zien als ‘een zeer a-politieke figuur, die in feite als gevolg van een even eenzijdige
als diepgewortelde belangstelling voor de nederlandse folklore het grote gebeuren
om hem heen nauwelijks beleefde’. Hij zou ieder contact met De Meihof hebben
verbroken ‘bij het eerste teken van nationaal-socialistische banden of sympathieën’.

324 Archief Meertens Instituut: Brieven Meertens aan Van der Ven-ten Bensel 26-6-1973 en
Van der Ven-ten Bensel aan Meertens 27-6-1973.
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Hij besloot zijn brief, die hij ondertekende als ‘oud-Ambassadeur van H.M. de
Koningin’ met de opmerking dat ‘iedere publicatie, die de goede naam van de Heer
van der Ven zou kunnen aantasten’ door hem via de pers zou worden aangevallen.

Meertens schreef aan mevrouw Van der Ven dat hij zo objectief mogelijk was
geweest en het in memoriam aan zijn mederedacteur [Voskuil] zou voorleggen.
Het viel hem tegen dat ze zelfs tegen deze summiere passage al bezwaar had, terwijl
hij bij Jan de Vries uitvoerig was ingegaan op diens houding tegenover het natio-
naal-socialisme.325 Deze opmerking viel uiteraard helemaal verkeerd bij haar. Ze
schreef terug dat Meertens na bijna dertig jaar kennelijk alle gevoel voor proportie
was kwijtgeraakt. Terwijl Jan de Vries ‘volbloed nationaal-socialist’ en in de oor-
log ‘politiek zeer actief en invloedrijk’ was geweest, had haar man ‘zich zijn hele
leven nooit of te nimmer met politiek bemoeid’ en zich nooit bij enige partij
aangesloten. ‘Waar zijn interessengebied toch al zo veel-omvattend was - te veel
omvattend in de ogen van sommigen - liet hij bepaalde gebieden totaal buiten zijn
belangstellingssfeer. Dat waren o.m. techniek, sport en politiek. Ook die ‘nauwe
banden’ waarvan u schrijft is zo absurd; hij stond altijd open voor anderen die hem
inlichtingen vroegen, maar hij was totaal geen man van ‘nauwe banden’ in vereni-
ging, club of dergelijke; daaraan deed hij niet. En daarom ook al is die uitdrukking
van U zo dwaas, nog afgescheiden van de onwaarheid ervan’.326

Meertens stuurde een tweede versie van zijn in memoriam zonder de gewraakte
slotzin naar Cox, waarbij hij onder andere wees op het voorwoord en pagina 242
van de tweede druk van De heemliefde van het Nederlandsche volk (1943) alsook
op het NIOD dat meer inlichtingen kon geven over ‘de activiteit van de Van der Vens
in de oorlogsjaren, maar het is niet je bedoeling, daarover te schrijven’.327 Hij
hoopte dat Cox het zou overnemen: ‘het zou een pak van mijn hart zijn’. Enkele
dagen later kon hij aan mevrouw Van der Ven schrijven dat Cox het in memoriam
zou schrijven.328 Deze voorzag het door Meertens geschreven stuk van een nieuw
slot. Hij had eerst een kritische beschouwing aan het werk van Van der Ven willen

325 Archief Meertens Instituut: Brief Meertens aan Van der Ven-ten Bensel 2-7-1973.
326 Archief Meertens Instituut: Brief Van der Ven-ten Bensel aan Meertens 6-7-1973.
327 In het woord vooraf schreef Van der Ven dat zijn streven naar verbreding en verdieping
van de kennis van het eigen land en volk aanvankelijk een beperkt effect had: ‘Immers
eenerzijds stonden velen, georiënteerd in de socialistische sfeer van het internationalisme,
volkomen afwijzend ten opzichte van alles, wat bond aan ras en bodem, terwijl anderzijds
burgerlijke intellectueelen, op nationalen en esthetischen grondslag de kennis van ons land
trachtten te bevorderen en de schoonheid daarvan te behouden, maar elke waarachtige
volksche instelling misten’ (p. 6). Op pagina 242 vermeldt Van der Ven het nationaal-
socialistische tijdschrift Volksche Wacht, dat een ‘maandblad der volksche voorhoede’ wil
zijn en dat ‘menig inzicht in de volksche waarden heeft verdiept’. In het NIOD bevinden zich
in hoofdzaak slechts de tien getuigenverklaringen tegen Van der Ven. De rest van het
dossier Van der Ven kende Meertens niet.
328 Archief Meertens Instituut: Brief Meertens aan Van der Ven-ten Bensel 16-7-1973.
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wijden, maar dat leek hem achteraf overbodig. ‘Wie mijn slot leest zal het wel
kunnen interpreteren’. Hij merkte verder op dat hij wat Van der Vens oorlogsver-
leden betreft ‘wat voorzichtiger’ was geworden. ‘Ik geloof dat zijn echtgenote hier
de drijfveer geweest is. Buiten het voorwoord in de ‘Heemliefde’ heb ik geen
belastend materiaal gevonden. Wel een artikel in ‘Volk en Vaderland’ van 25 juni
1943 dat voor hem pleit’.329

De versie van Cox vond echter geen genade in de ogen van Meertens en Vos-
kuil, omdat er helemaal niet werd ingegaan op de politieke opvattingen van Van
der Ven voor en tijdens de oorlog. Meertens gaf toe dat hij zelf in zijn versie
daarover te weinig had gezegd, maar ‘jij negeert dit aspect totaal, en we menen dat
het zo óók niet kan’. Meertens was het met Cox eens dat mevrouw Van der Ven de
‘drijfveer’ zou zijn geweest, maar somde vervolgens een reeks van belastende
feiten op: ‘[...] Van der Ven heeft dan toch maar Seyss Inquart in het O.L.M. rond-
geleid, Mussert in november 1942 op de Meihof ontvangen, zijn daadwerkelijke
medewerking verleend aan de cursussen die zijn vrouw gaf voor de Nationale
Jeugdstorm en het Nederl. Arbeidsfront en is met haar vóór en zelfs nog tijdens de

329 Archief Meertens Instituut: Brief Cox aan Meertens 24-7-1973.

Het echtpaar Van der Ven omstreeks 1965
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oorlog in Duitsland opgetreden voor Kraft durch Freude. Als ik dan spreek over
‘de nauwe banden die tussen nationaal-socialistische organisaties en de Meihof
ontstonden, dan is dat toch wel heel voorzichtig uitgedrukt’. Overigens had Van
der Ven zelf ook een zestal lezingen gegeven voor de Nationale Jeugdstorm in zijn
kwaliteit van commissaris voor de buitendienst van de Volkskundecommissie.330

Mede namens Voskuil stuurde Meertens het in memoriam van Cox terug, waarbij
hij opmerkte, dat hij, Dekker en Baarspul er bovendien bezwaar tegen hadden, dat
Cox het in deze vorm in Neerlands Volksleven zou publiceren. Cox trok zich
daarop terug uit de redactieraad van het tijdschrift Volkskunde, dat toen nog het
orgaan van de Volkskundecommissie was. Hij vond het ‘goedkoop een niet acade-
misch gevormde autodidact op het gebied van de volkskunde af te maken. Wie het
stuk oplettend gelezen heeft, kan niet tot de conclusie komen dat van der Ven als
wetenschapsman verheerlijkt wordt’.331 Cox publiceerde het in memoriam niet.

Ook in zijn antwoord aan Van der Gaag noemde Meertens enkele belastende
feiten: de rondleiding van Seyss Inquart en het pleidooi voor de oprichting van een
paviljoen, gewijd aan ras en volk, in het Openluchtmuseum. De brief van Van der
Gaag had hem dan ook ‘in hoge mate’ verwonderd: ‘Ik meende dat U juist in de
oorlogsjaren goed op de hoogte bent geweest met hetgeen er met name in de
provincie Gelderland omging’.332

Misschien even verwonderlijk is het dat Meertens deze feiten niet zelf aan zijn
in memoriam heeft toegevoegd. Vreesde hij een strijd in de pers? Voelde hij zich
niet sterk staan, omdat De Moor net een jaar tevoren zijn lectoraat van de Kultuur-
kamer had openbaar gemaakt? Of wilde Meertens uit menselijke overwegingen
mevrouw Van der Ven geen pijn doen?

Niet alleen Meertens en Cox hebben met Van der Vens in memoriam gewor-
steld, ook C.Th. Kokke, hoofd van de afdeling Documentatie van het Openlucht-
museum, die een in memoriam voor de Bijdragen en Mededelingen van het Neder-
lands Openluchtmuseum moest schrijven, heeft het er moeilijk mee gehad. Toen
hij het concept aan Meertens voor commentaar toestuurde, merkte hij op Van der
Ven ‘een uitermate moeilijk te karakteriseren figuur te vinden en ik moet dan ook
eerlijk zeggen, dat ik er, behoudens t.a.v. zijn 100% verwerpelijke houding tijdens
de bezetting, niet uit ben gekomen’.333 In zijn korte levensbericht besteedde hij
geen woord aan de opstelling van Van der Ven tegenover de nationaal-socialis-

330 Archief Meertens Instituut: Verslag der werkzaamheden van den commissaris van de
Volkskunde-commissie 1-3-1940 - 1-2-1941 en 1-2-1941 - 1-2-1942.
331 Archief Meertens Instituut: Brief Cox aan de Redactie van Volkskunde 2-8-1973.
Meertens en Dekker waren bestuurslid van het Nederlands Volkskundig Genootschap dat
Neerlands Volksleven uitgaf.
332 Archief Meertens Instituut: Brief Meertens aan J. van der Gaag 22-8-1973.
333 Archief Meertens Instituut: Brief C.Th. Kokke aan Meertens 8-6-1973.
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tische ideologie.334 De terughoudendheid en onzekerheid van de volkskundigen
in de jaren zeventig waren een rechtstreeks gevolg van de gebrekkige reflectie van
de naoorlogse volkskunde op haar eigen verleden.

334 ‘In memoriam D.J. van der Ven (1891-1973)’ (1973) 1.


