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HOOFDSTUKK 4 

Hett  'volk*  als etnische eenheid 

Cultuurbeleidd en nationalisme 

Inn 1939 blikte G.A. van Poelje als directeur-generaal van het ministerie van 
Onderwijs,, Kunsten en Wetenschappen terug op de geschiedenis van de onder 
hemm ressorterende afdeling Kunsten en Wetenschappen. De aanleiding hiertoe 
wass het overlijden van P. Visser, die vanaf 1925 de chef van deze afdeling was 
geweest.geweest. Van Poelje constateerde dat de werkzaamheden van Visser tot tevreden-
heidd konden stemmen, en zo ook die van diens voorgangers M.I . Duparc, J.A. 
Royerr en V.E.L. (Victor) de Stuers.1 De afdeling waaraan Van Poelje in zijn 
terugblikk refereerde, was in 1875 opgericht als onderdeel van het ministerie van 
Binnenlandsee Zaken. Het was een eerste belangrijke kentering geweest in het 
beleidd waarbij de overheid zich terughoudend opstelde ten opzichte van het 
beschermenn of stimuleren van cultuur. Bij deze terughoudendheid was terug-
gegrepenn op het liberale principe 'De Regering is geen oordeelaar van wetenschap 
enn kunst', zoals dat in 1862 door Thorbecke was geformuleerd. Met de oprichting 
vann het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in 1918 was dit 
principee nog meer op de achtergrond geraakt.2 Van Poelje kon in het levensbericht 
vann Visser dan ook memoreren hoe deze zich vanaf zijn benoeming in 1925 had 
ingezett om de 'nationale cultuur' te bevorderen door middel van overheidsbeleid 
opp het gebied van 'kunsten en wetenschappen'. Dit had naar zijn mening ver-
strekkendee gevolgen: 'In moeiten en zorgen, temidden van ellende en verwarring 
ontwikkeltt zich de formeele rechtsstaat der 19e eeuw tot cultuurstaat in hoogeren 
zin.'33 Aan de liberale staatsopvatting waarbij de natie vooral als een politiek-staats-
kundigee eenheid fungeerde, werd aldus de idee gerelateerd dat de natie ook een 
culturelee eenheid of cultuurgemeenschap was of diende te zijn.4 

CultuurbeleidCultuurbeleid in Nederland 

Hett expliciet herdefiniëren van de liberale staatsopvatting gebeurde in de jaren 
dertigg niet zonder reden. In deze periode waren velen van mening dat er naast de 
economischee depressie ook een cultuurcrisis gaande was. Volgens Van Poelje hing 
dezee cultuurcrisis samen met de snelle ontwikkeling van wetenschap en techniek. 
Aann de hierdoor in gang gezette veranderingen hadden zowel de sociale verhou-
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dingenn als het menselijk denken zich nog onvoldoende kunnen aanpassen. Er was 
zijnss inziens echter geen reden voor pessimisme.' Hij meende namelijk dat ieder 
volkk bijeen werd gehouden door cultuur en was er bovendien van overtuigd dat 
cultuurpolitiekk aan deze eenheid een belangrijke bijdrage kon leveren. Cultuur-
politiekk definieerde hij in 1936 als overheidsbeleid gericht op de: 'verbetering van 
hett geestelijk en materieel levenspeil van de bevolking, waarbij deze verbetering 
(...)) opzettelijk gesteld en aanvaard doel is.'6 Van Poelje merkte daarbij op dat, 
gezienn de zich snel ontwikkelende maatschappelijke verhoudingen, ookde overheid 
eenn 'voortdurend veranderende grootheid' diende te zijn. Hij verwachtte dat de 
'culturelee zorg' steeds meer in het middelpunt van het lokale bestuur zou komen 
tee staan: het dichtst bij de bevolking van Nederland. Van Poelje noemde vervolgens 
eenn groot aantal terreinen waarop dit beleid zich diende te richten: onderwijs, 
wetenschap,, theater, muziek, beeldende kunsten, film, bibliotheken en 'algemeene 
volksontwikkeling'.. Van groot belang voor de toekomst achtte hij bovendien de 
heemschut,, die een combinatie van natuurbescherming en monumentenzorg 
betrof.7 7 

Vann Poelje voorzag daarenboven dat er in het openbaar bestuur steeds meer 
ruimtee zou komen voor 'adviseerende lichamen'.8 Hij vervolgde: 

Hett oude bestuursbeginsel was dat van de hiërarchie, de regeering van weinigen 
overr velen. Het nieuwe beginsel is dat van scheppende coördinatie, waarin de 
staatt ... is ... een gemeenschap der gemeenschappen, die hun belangen met 
elkaarr in overeenstemming brengen door de ruimst mogelijke uitwisseling van 
hunn ervaringen.9 

Vann Poelje, die, zonder zich als antidemocratisch te profileren, incidenteel erkende 
dee toekomst van het parlementaire stelsel onzeker te achten, had na 1933 de 
staatkundigee ontwikkelingen in het nationaal-socialistische Duitsland met aan-
dachtt gevolgd.10 De daar heersende opvattingen over 'Volksgemeinschaft' waren, 
zoo meende hij, anders dan de zijne over een 'gemeenschap der gemeenschappen'. 
Vann Poelje erkende wél dat beide opvattingen zich onderscheidden van het 
liberalisme,, dat onder alle omstandigheden van het individu uitging.1' Maar, zo 
beklemtoondee hij, in Duitsland werd over de 'Volksgemeinschaft' in mystieke 
termenn gedacht en werd geloofd in de 'absolute meerwaarde' van de gemeenschap 
bovenn haar leden.'1 Daarentegen kwam volgens Van Poelje het Nederlandse 
'gemeenschapp der gemeenschappen-denken voort uit een democratische staatsop-
vatting:: 'die niet van de grondideeën der Fransche revolutie uitgaat en die de 
nationaliteitt niet ziet als de som der individuen, maar als eenheid van groepen, 
diee met eigen levensovertuiging (...) een door allen aanvaarde nationale taak in 
hoogstee samenwerking trachten te vervullen.'13 

Dee ideeën die Van Poelje in de jaren dertig formuleerde over de betekenis van 
eenn 'gemeenschap der gemeenschappen' en — parallel daaraan — over het belang 
vann het middels cultuurbeleid stimuleren van de nationale cultuur, waren niet 
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exceptioneel.. Van degenen die in deze periode betrokken waren bij het Nederlandse 
cultuurbeleid,, waren velen een vergelijkbaar gedachtegoed toegedaan. Desalniet-
teminn kon men niet voorkomen dat er in de jaren dertig door de rijksoverheid 
opp dit beleidsgebied sterk werd bezuinigd. Tijdens de Duitse bezetting van 
Nederlandd zouden de budgetten voor cultuurbeleid daarentegen weer groeien. 
Degenenn die toen op cultureel gebied werkzaam waren, stonden opeens voor een 
lastigg dilemma. Door als ambtenaar in de geest van de 'Aanwijzingen' van 1937 
samenn te werken met de bezettingsautoriteiten zou men de nationale cultuur 
kunnenn beschermen, maar aan de andere kant bestond het gevaar - al dan niet 
stapsgewijss - tot collaboratie te geraken: een vorm van samenwerking waarmee 
voorall  de politiek van de bezettingsautoriteiten was gediend.14 Zeker voor buiten-
staanderss die niet direct bij het cultuurbeleid waren betrokken, konden de grenzen 
tussenn collaboratie en samenwerking met het oogmerk de nationale belangen te 
dienenn uiterst vaag zijn. 

Dee ambtelijke activiteiten van J.K. van der Haagen, die P. Visser in 1939 opvolgde 
alss chef van de afdeling Kunsten en Wetenschappen, worden bij uitstek door dit 
dilemmaa gekenmerkt.15 Zo is naar aanleiding van Van der Haagens overlijden in 
19666 door E.H. ter Kuile met betrekking tot diens handelen in de bezettingstijd 
opp neutrale toon in herinnering gebracht dat hij er in was geslaagd zijn zijn afdeling 
'doorr de bittere en moeilijke oorlogsjaren' te koersen. Hiertoe was hij volgens ter 
Kuilee 'eindeloos in de weer' geweest met 'overleggen, regelen en organiseren'.'6 

Daarr staat tegenover dat Van der Haagen in 1943 door een naaste collega was 
betichtt van 'een bepaalde gezindheid'.'7 En andere collega zei in 1945 zelfs dat hij 
'inn veler ogen' te veel had 'gecollaboreerd'.'8 De nationaal-socialistische prehisto-
ricusricus Bursch omschreef hem daarentegen in 1942 nog als iemand die de 'nieuwe 
geest'' tot het uiterste tegenwerkte.19 Van der Haagen lijk t zich in deze periode 
niett al te druk te hebben gemaakt over de zo uiteenlopende beeldvorming over zijn 
opsteling.200 Zo blijkt tenminste uit zijn rapport van 17 april 1945 over de afdeling 
Kunstenn en Wetenschappen in de bezettingsjaren, getiteld Onze roerende schatten 
vanvan wetenschap en kunst gedurende de oorlogsjaren. In dit rapport, waarin hij op 
zelfverzekerdee toon verslag deed van zijn tussen 1940 en 1945 gevoerde cultuur-
beleid,, gaf hij zich niet meer dan incidenteel rekenschap van het spanningsveld 
waarinn hij als cultuurambtenaar in de bezettingsjaren terecht was gekomen.11 

Vann der Haagens rapport was in de eerste plaats een aanklacht tegen wat hij 
beschreeff  als de 'groote onverschilligheid van de overheid op cultureel gebied' 
tijdenss het interbellum. Deze onverschilligheid was met name naar voren gekomen 
inn de vele bezuinigingsmaatregelen van de jaren dertig. Zo waren in 1932 de 
aankoopbudgettenn van de Nederlandse Rijksmusea vrijwel geheel geschrapt, om 
pass in 1942 hersteld te worden.21 Het gebrek aan betrokkenheid bleek volgens Van 
derr Haagen tevens uit de onvoldoende voorbereiding van de Nederlandse musea 
opp oorlogsomstandigheden. Veel kunstbeschermingsmaatregelen die reeds in 1938 
warenn voorgesteld door J. Kalf, de directeur van het Rijksbureau voor de Monu-
mentenzorg,, waren niet op tijd uitgevoerd. Van der Haagen meende dat hiervoor 
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voorall  het ministerie van Financiën verantwoordelijk was. Dit ministerie had 
bijvoorbeeldd in 1938 geweigerd gelden beschikbaar te stellen voor de bouw van 
eenn bunker bij het Amsterdamse Rijksmuseum. Dit had tot gevolg gehad dat in 
meii  1940, tijdens de Duitse inval, veel geïmproviseerd moest worden. De Nacht-
wacht,wacht, door Van der Haagen het 'nationaal symbool' genoemd, moest bijvoorbeeld 
wordenn opgerold. Het schilderij zou anders niet hebben gepast in de bunker die 
dee Gemeente Amsterdam had laten bouwen in de duinen van Castricum.15 

Naarr Van der Haagens mening was pas in de bezettingstijd het inzicht gemeen-
goedd geworden dat 'Nederland' met eerbied met de overblijfselen van zijn ge-
schiedeniss diende om te gaan. Hij wees er hierbij met nadruk op dat dit besef 
zichh ook bij de aanhangers van de 'Nieuwe Orde' had gemanifesteerd. Deze 
constellatiee had gemaakt dat hij op cultureel gebied veel had kunnen bereiken. 
Vann der Haagen vond daarom een vergelijking tussen 1945 en 1813 zeer op zijn 
plaats.. Na het herstel van de onafhankelijkheid in 1813 had koning Willem 1 
gedurendee een korte periode op cultureel gebied veel initiatieven genomen, die 
vaakk voortbouwden op die van Lodewijk Napoleon. Veel van deze initiatieven 
warenn vervolgens in 1830 weer teruggedraaid. Van der Haagen sprak bijgevolg de 
hoopp uit dat het nieuwe historische besef zijn '1830' niet zou vinden.̂  Ter 
voorkomingg hiervan deed hij een oproep aan de overheid van het 'Herrezen 
Nederland': : 

Nuu een nieuw Nederland geboren staat te worden is het m.i. een eerste plicht 
derr Regeering te doen blijken, dat het behoeden en stimuleren van ons cultureel 
leven,, op den grondslag van de voor ons volk onontbeerlijke geestelijke 
vrijheid,, naar haar oordeel mede een belangrijk onderdeel van de Staatstaak 
vormt.25 5 

NationalismeNationalisme in Nederland 

Terwijll  Van Poelje in de jaren dertig bepleitte dat cultuurbeleid een breed terrein 
zouu beslaan en bewust om zijn sociale implicaties gevoerd zou worden, was het 
beleidd dat vanaf 1875 door de afdeling Kunsten en Wetenschappen was ontwikkeld, 
aanvankelijkk primair gericht geweest op de 'hogere' cultuuruitingen. Het cultuur-
beleidd van de eerste chef van deze afdeling, Victor de Stuers, kwam voort uit een 
interpretatiee van de Nederlandse geschiedenis, die was toegespitst op de culturele 
bloeii  van de Noord-Nederlandse Gouden Eeuw. Dit betekende echter niet dat 
anderee aspecten of periodes van de geschiedenis geheel werden uitgesloten. De 
gerichtheidd op 'hogere' cultuuruitingen liet bovendien toch wel enige ruimte voor 
socialee motivatie van het cultuurbeleid. De Stuers had in 1873 gesteld dat de 
verbreidingg van de kennis van de Nederlandse geschiedenis een 'staatsbelang' was 
enn daaraan toegevoegd: 'Want evenzeer als — zoo niet meer dan - taal, godsdienst 
off  zeden, schept geschiedenis den band die bevolkingen tot nationaliteiten ver-
bindt.'166 De opvattingen en activiteiten van De Stuers zijn exemplarisch voor het 
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negentiende-eeuwsee Nederlandse nationalisme. J.Th.M. Bank heeft deze vorm 
vann nationalisme in 1990 aangeduid als 'cultureel nationalisme'.27 Ook N.C.F. 
vann Sas heeft aandacht besteed aan het Nederlandse nationalisme. Hij liet in 1992 
zienn dat dit in de negentiende eeuw niet statisch is geweest. De schilders, dichters 
enn componisten uit de Gouden Eeuw hadden aanvankelijk nog in de schaduw 
gestaann van politici en militairen. Pas in de laatste decennia van de negentiende 
eeuww traden de culturele 'helden' op de voorgrond, waarbij de Hollandse schilders, 
enn dan met name Rembrandt, vooraan stonden.28 

Vann Sas heeft ook gewezen op de gebeurtenissen die rond de eeuwwisseling 
aanleidingg hebben gegeven tot het heftig en openlijk belijden van nationalisme. 
Hett betrof de Lombok-expeditie van 1894-95, de kroning van de jonge Wilhelmina 
inn 1898 en de Tweede Boerenoorlog van i899-i902.29 Vooral de toen ontstane 
solidariteitt met de Zuid-Afrikaanse Boeren lijk t het Nederlandse culturele natio-
nalismee ingrijpend te hebben beïnvloed. Velen in Nederland identificeerden zich 
mett de Boeren: zij werden rond de eeuwwisseling vaak gezien als een nauw verwante 
plattelandsbevolking,, die, in kleine gemeenschappen levend, oude Nederlands-
nationalee waarden goed had weten te bewaren. De taalkundige H. Kern kon zo 
inn 1904 de vrijheidsstrijd van de Boeren tegen de Britten op een lij n plaatsen met 
diee van de Bataven tegen de Romeinen: 

Menn kan het verloop van den opstand onder Civili s bij Tacitus niet lezen 
zonderr herinnerd te worden aan den voorvallen in den oorlog der Zuid-Afri -
kaanschee Republieken tegen Engeland.(...)Wanneer wij lezen dat de Bataaf 
Briganticus,, de neef van Civilis, bij den opstand zijner landgenooten de zijde 
derr Romeinen koos, denken wij onwillekeurig aan de rol van Pieter de Wet, 
denn broeder van den grooten patriot.30 

Dee verbondenheid met de Boeren werd in Nederland vooral linguïstisch en etnisch 
gefundeerd.. In deze context kreeg overtuiging dat de Nederlanders een linguïstisch-
etnischee eenheid vormden, die hen niet alleen bond met de Boeren maar ook met 
dee Vlamingen, makkelijk voet aan de grond.3' Op basis van deze overtuiging 
ontplooidee het in 1895 opgerichte Algemeen Nederlandsch Verbond diverse acti-
viteitenn om de banden tussen Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika aan te halen.*2 

Vanaff  1900 nam vooral onder studenten de belangstelling voor Vlaanderen en 
Zuid-Afrikaa sterk toe. Zo werden er bijvoorbeeld in 1904 in Leiden vakantieleer-
gangenn georganiseerd voor Vlaamse en Zuid-Afrikaanse studenten. Vervolgens 
werdd in 1910 het Algemeen Nederlandsch Studentenverbond opgericht. Deze 
organisatiee bevorderde de toenadering tussen Nederlandse, Vlaamse en Zuid-Afri -
kaansee studenten door het organiseren van studentencongressen, afwisselend in 
Nederlandd en Vlaanderen.̂ 

Bijj  analyses van het Nederlandse nationalisme van de eerste helft van de twintigste 
eeuww wordt door historici vaak gewezen op het belang dat aan de volkscultuur 
werdd gehecht: benadrukt wordt dat de volkscultuur werd ervaren als typerend 
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voorr 'lokale en regionale eigenheid' en dat zij het slechts bij uitzondering bracht 
tott nationaal symbool.?4 Het Nederlandsch Openluchtmuseum, dat in 1912 was 
gestichtt en in 1918 geopend, geldt als het voorbeeld bij uitstek van de manier 
waaropp 'regionale cultuurverschijnselen' konden worden gepresenteerd als 'natio-
nalee iW&cultuur'. Met de indeling van dit museum werd namelijk gepoogd een 
bijdragee te leveren aan de versterking van de nationale eenheid. De volkscultuur 
wass er geordend naar provincie, waardoor zij een plaats kreeg binnen de grenzen 
vann de historisch gegroeide Nederlandse staat en een alternatief toonde voor de 
recentee sociale en politiek-religieuze tegenstellingen.} 5 

Aann de verhouding tussen de 'hogere' cultuuruitingen en de volkscultuur wordt 
doorr historici minder aandacht besteed, en hetzelfde geldt voor de er mee samen-
hangendee etnische dimensie van het Nederlandse nationalisme. Om hierover meer 
kenniss te verwerven is het zinvol stil te staan bij het gebruik van het begrip 
'volksaard'.. Gedurende de eerste decennia van de twintigste eeuw werd dit begrip 
opp velerlei manier ingezet. Uit de theorieën van vooraanstaande Nederlandse 
wetenschapperss blijkt dat zowel in de 'hogere' cultuur als in de volkscultuur en 
dee inheemse archeologische vondsten een 'volksaard' werd herkend. In deze context 
konn de 'hogere' cultuur ook worden beschouwd als een afgeleide van de volkscul-
tuurr of van de cultuur uit een nog verder verleden. Er waren echter ook andere 
manierenn waarop cultuur en volk met elkaar in verband werden gebracht. Zo sloot 
dee kunsthistoricus F. Schmidt-Degener (1881-1941) zijn studie Rembrandt. Een 
beschrijvingbeschrijving van zijn leven en werk van 1906 af de een veelzeggende opmerking: 

Evenalss Shakespeare Engeland en Velazques Spanje beduidt, zoo is Rembrandt 
Holland;; in Rembrandt zal Holland steeds zich zelf herkennen en wat er van 
zijnn werk zich in Holland bevindt, is als een palladium voor ons volksbestaan.36 

Dee aanwezigheid van de schilderijen van Rembrandt op Nederlands grondgebied 
presenteerdee hij aldus als een garantie voor het voortbestaan van het Nederlandse 
volk,, omdat zij een essentie van de Nederlandse cultuur vertegenwoordigen. Later 
zouu hij daarom, nadat hij in 1921 directeur was geworden van het Rijksmuseum 
inn Amsterdam, voor dit museum zes schilderijen van Rembrandt verwerven.̂ In 
dee visie van Schmidt-Degener, gevormd door de beweging van Tachtig, open-
baardee het individuele karakter van de schilder zich via een kunstwerk aan de 
beschouwer:: dit impliceerde dat het karakter van de schilder zeer bepalend werd 
geachtt voor zijn kunstenaarschap. Bij de aankoop van werk van Hollandse schilders 
warenn dan ook karakterologische overwegingen van doorslaggevende betekenis. 
Stillevenss konden zijn belangstelling niet wekken, en evenmin de werken van 
schilderss die geïnspireerd werden door het klassicisme. Als museumdirecteur 
toondee Schmidt-Degener zich vooral een elitair kunstminnaar, die weinig betrok-
kenn was bij het 'volksbestaan'. Zo was hij tegen rondleidingen en tegen museum-
bezoekk door schoolklassen: zijns inziens moest men alleen zijn om van een 
kunstwerkk te kunnen 'genieten'.$ 
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Terwijll  Schmidt-Degener als kunsthistoricus de meeste betekenis hechtte aan 
hett individuele kunstenaarskarakter, benadrukte Jos. Schrijnen (1869-1938) als 
volkskundigee meer de waarde van de collectieve volksaard. Schrijnen definieerde 
inn 1913 de volkskunde als 'de systematische, rationeele navorsching van den 
ondergrondd der kultuur'.3? Hij merkte daarbij op: 'Wat wij doorgaans "kuituur" 
noemenn wortelt voor een groot deel in de moederaarde der volkskultuur, van die 
beschaving,, die zoo innig met den volksaard verbonden is.'4° Terreinen waarop 
hett volkskundig onderzoek zich volgens Schrijnen zou kunnen richten waren 
recht,, religie, wetenschap, kunst, taal en economie.41 Dit betekende dat de volks-
kundee niet alleen de onderste maatschappelijke laag, het 'plebs', als objectgebied 
had.. De volksaard manifesteerde zich, zo vervolgde Schrijnen, in alle maatschap-
pelijkee lagen: 'Zeer zeker, het volkskarakter komt veel meer tot uitdrukking in de 
lagere,, dan in de hoogere standen, maar het "volkstümliche" leeft en werkt toch 
óokk in de hoogere lagen der maatschappij.'42 Voor Schrijnen had de volkskunde 
eenn belangrijke sociale betekenis. Het vak kon de 'hooger beschaafde' weer laten 
voelenn dat ook hij deel uitmaakte van het volk. Met kennis van de volkscultuur 
konn de kloof tussen volk en 'hooger beschaafden' worden overbrugd en een 
'verzoeningg der standen' worden bewerkstelligd.43 

Niett alleen de schilderkunst en de volkscultuur maar ook de inheemse archeo-
logischee vondsten kregen een extra betekenis wanneer zij in verband werden 
gebrachtt met de volksaard. Dit was vooral mogelijk sinds de volksaard werd 
gerelateerdd aan het inzicht dat de etnische kern van het Nederlandse volk was 
ontstaann in een zeer ver verleden. Terwijl de oorsprong van het Nederlands volk 
vanaff  de tweede helft van de negentiende eeuw nog vaak werd gesitueerd in de 
volksverhuizingstijd,, zou het in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw 
steedss gebruikelijker worden hierbij ook te denken aan het Neolithicum. Op basis 
vann dit inzicht kon Byvanck in 1941 over de neolithische klokbekers betogen dat 
elkk exemplaar een kunstwerk was, waarin de 'artistieke begaafdheid' van het 
Nederlandsee volk naar voren kwam.44 Het typisch Nederlandse individuele kun-
stenaarsschapp was zijns inziens dus reeds te herkennen in het aardewerk uit de 
jongee steentijd. Op het omslag van zijn in 1941 verschenen studie De voorgeschiedenis 
vanvan Nederland stond dan ook een foto van een Veluwse klokbeker: voor Byvanck 
hétt symbool van de onveranderlijke Nederlandse volksaard.45 

Volksnationalisme:Volksnationalisme: nationalisme met een etnische dimensie 

Zodraa als 'nationaal' ervaren cultuuruitingen op enigerlei wijze in verband werden 
gebrachtt met etniciteit, kan worden gesproken van volksnationalisme. Het volks-
nationalismee dat in de eerste helft van de twintigste eeuw ontstond, was vooral 
eenn verdieping van het negentiende-eeuwse Nederlandse culturele nationalisme. 
Dee essentie van de nationale cultuur werd namelijk niet meer alleen herkend in 
dee kunst uit de Gouden Eeuw, maar ook in de 'aard' van het Nederlandse volk, 
diee werd geacht er de voedingsbodem van te zijn geweest.46 De koppeling van 
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cultuurr aan etniciteit hoefde niet automatisch te leiden tot volksnationalisme. 
Wanneerr het etnische verklaren van cultuurverschillen werd toegepast op regionale 
off  supranationale culturele eenheden, kon deze koppeling evengoed een gedach-
tegoedd onderbouwen dat de grenzen of de betekenis van de Nederlandse staat ter 
discussiee stelde. Vanaf het einde van de jaren twintig kwam dergelijke gedachtegoed 
herhaaldelijkk aan de oppervlakte. H.W. von der Dunk heeft in 1984 gewezen op 
dee opkomst van het engagement met de eigen regio of met het Groot-Nederlandse 
ideaal,, dat hij respectievelijk omschreef als 'volksregionalistische sentimenten' en 
hett 'expansionistisch-volkse nationalisme'.47 Daarnaast — aan het eind van de jaren 
dertigg en in de bezettingsjaren - bestond er echter ook een streven naar integratie 
vann Nederland in een Groot-Germaanse eenheid. De verkondigers van dit ideaal 
sprakenn van een 'volksch besef, waarmee een in de volkscultuur gefundeerde 
Germaansee rasverbondenheid werd aangeduid.48 

Hett  'volk ' als museaal en wetenschappelijk object 

Dee Nederlandse musea beschouwend als de plaats waar het dominante beeld van 
hett nationale verleden wordt getoond, kan worden geconcludeerd dat er zich 
gedurendee de eerste twee decennia van de twintigste eeuw een fundamentele 
verschuivingg heeft voorgedaan in het denken over het nationale verleden.49 In 
dezee periode vatte namelijk het besef post dat het Nederlandse volk een belangrijk 
uitgangspuntt diende te zijn bij museaal beleid. Het was in deze context dat in 
19077 de Nederlandse afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden werd geopend, 
enn in 1912 het Nederlandsch Openluchtmuseum werd opgericht. In dit nieuwe 
musealee verband kregen de inheemse archeologische vondsten en de volkscultuur, 
evenalss eerder de schilderkunst uit de Gouden Eeuw, de betekenis van 'palladium 
voorr ons volksbestaan'. 

Aann de overtuiging dat er een zekere samenhang bestond tussen 'hogere' 
cultuuruitingen,, volkscultuur, inheemse archeologische vondsten, 'volksaard' en 
etniciteit,, werd in de eerste helft van de twintigste eeuw op allerlei wijzen uiting 
gegeven.. Dat blijkt vooral uit de ontwikkelingen bij sociale en culturele weten-
schappen:: fysische antropologie, volkskunde, etnologie, sociologie, geschiedenis 
enn pre- en protohistorische archeologie. In deze vakgebieden speelden, met gebruik 
vann veel onderlinge verwijzingen, onderzoeksresultaten met betrekking tot ont-
staann en aard van volken een prominente rol. Er was bij de sociale en culturele 
wetenschappenn zowel inhoudelijk als op institutioneel niveau sprake van toena-
dering.. Zo verscheen bijvoorbeeld sinds 1925 het tijdschrift Mensch en Maatschappij 
mett daarin artikelen over fysische antropologie, psychologie, erfelijkheidsleer, 
eugenetiek,, prehistorie, etnologie, sociografie, sociologie, criminologie, ethiek en 
rechtsfilosofie.500 De ontwikkeling van genoemde vakgebieden overziend, komt 
ookk naar voren dat de Nederlandse overheid in de jaren twintig en dertig bewust 
eenn bijdrage heeft geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek naar het Neder-
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landsee 'volk'. Anders gezegd: het Nederlandse volk werd in de eerste helft van de 
twintigstee eeuw, parallel aan de opkomst van het volksnationalisme, niet alleen 
objectt van museaal, maar ook van wetenschappelijk overheidsbeleid. 

EenEen 'Nederlandsch ethnografisch museum' 

Aann het begin van de twintigste eeuw was de filoloog J.H. Gallée (1847-1907) een 
belangrijkee pleitbezorger voor een museum met het Nederlandse volk als uitgangs-
punt.511 In 1903 en 1904 betoogde hij dat in Nederland aan 'onze eigen oudheid' 
minstenss evenveel aandacht besteed zou moeten worden als aan die van Grieken-
land.. Hij riep vervolgens op een museum op te richten waarin de 'ontwikkelings-
geschiedeniss van het volk van Nederland' centraal stond. Gedurende zijn eigen 
omgangg met buitenlandse - vooral Duitse - geleerden was hem duidelijk gewor-
denn dat de Nederlanders gepreoccupeerd waren met hun nationale kunst. Hem 
wass namelijk vaak de vraag gesteld: '"Waar is het Nederlandsch Ethnografisch 
Museum?? ich meine Ihr National Museum, - neen, niet het Rijksmuseum; uwe 
kunstt ken ik wel".'51 Gallée had dan moeten uitleggen waarom een dergelijk 
museumm in Nederland niet bestond. In het etnografisch museum dat hij bepleitte, 
zouu onder meer plaats moeten zijn voor afdelingen met historische voorwerpen, 
volkscultuurr en archeologische vondsten. Als voorbeeld noemde hij onder andere 
dee collecties van het Germanische Museum in Neurenberg en het museum in 
St.. Germain-en-Laye bij Parijs." 

Galléee was als wetenschapper geïntrigeerd geraakt door de vestigingsplaatsen 
vann de verschillende volksstammen die Nederland in de protohistorie hadden 
bewoond,, wetende dat de klassieke auteurs hierover slechts vage aanwijzingen 
gaven.544 Hij beschouwde de verschillen in 'zeden en gewoonten' in Nederland als 
eenn belangrijke aanvullende bron. Gallée had daarom veel door Nederland gereisd 
enn daarbij veel gegevens verzameld. Aan de basis van dit verzamelen stond de idee 
datt 'uit de verscheidenheid der zeden en gewoonten van onzen tijd (...) afgeleid 
[kan]]  worden, welke verscheidenheid van volksstammen hier eens woonden en 
watt bij benadering de grenzen waren, waarbinnen zij zich gevestigd hadden'.55 

Galléee verzamelde vooral gegevens over taal en folklore, maar ook over antropologie 
enn archeologie. Hij was van mening dat taal- en stamgrens oorspronkelijk gelijk 
warenn geweest, maar erkende dat dit in het heden niet meer het geval hoefde te 
zijn.. Aanvankelijk was hij ervan uitgegaan dat kledij een zeer geschikt criterium 
wass voor het vaststellen van het oorspronkelijk stamonderscheid, later was hij de 
bouwwijzee en indeling van boerderijen als het meest betrouwbare richtsnoer gaan 
beschouwen.56 6 

Bijj  zijn pleiten voor een 'Nederlandsch Ethnografisch Museum' wees Gallée er 
opp enigszins verongelijkte toon op dat in de Nederlandse koloniale verzamelingen 
veell  aandacht werd besteed aan de huisbouw in Nederlands-Indië, terwijl de kennis 
vann het Nederlandse boerenhuis gering was.57 Ook stak het hem dat scherven uit 
Argoss wel zorgvuldig werden verzameld, in tegenstelling tot die uit 'eigen bodem'. 
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Dezee werden vaak zomaar weggegooid.58 Hij noemde het 'ergerlijk' dat Smetius' 
beroemdee collectie archeologische vondsten uit Nijmegen in 1710 was verkocht 
aann de Keurvorst van de Pfalz en nu in München bewonderd kon worden.w Ook 
constateerdee hij dat er in Nederland geen nauwkeurige afbeeldingen van hune-
beddenn en grafheuvels bestonden.60 Na de opmerking gemaakt te hebben dat 
'voorwerpenn en kaarten' sneller 'leeren' dan 'dikke boeken', vervolgde hij: 

Voorr de juiste kennis van Rome of Athene stelt men op onze gymnasia platen, 
plattegronden,, afbeeldingen van de meesterwerken der oudheid ten toon. (...) 
Ikk juich het van harte toe (...) Maar ook in onze eigen oudheid is veel te leeren. 
Omm ons eigen volk te verstaan moet men zijn verleden kennen - niet alleen 
zijnn histoire-bataille, oneindig veel meer.6' 

Galléee merkte hierbij op dat De Stuers zich destijds vooral op de kunst had 
geconcentreerd,, met als gevolg dat de 'volksgeschiedenis' het kind van de rekening 
wass geworden.62 Het niet bestaan van een 'Nederlandsch Ethnografisch Museum' 
wass volgens hem een belangrijke lacune in het Nederlandse museumwezen, ook 
omdatt de voorwerpen uit dit museum de hedendaagse industrie tot voorbeeld 
haddenn kunnen dienen.63 

Gallée'ss opmerking dat het archeologisch onderzoek van de Nederlandse pre-
enn protohistorie werd veronachtzaamd, zeker in vergelijking met de aandacht die 
hett oude Griekenland kreeg, was enigszins overdreven. In 1873 was bijvoorbeeld 
voorr De Stuers de bescherming van hunebedden juist een van de weinige redenen 
tott tevredenheid geweest. In zijn brochure Holland op zijn smalst had hij gecon-
stateerd:: 'Zoo kan het noodig zijn dat de Staat door aankoop verhindere, dat 
sommigee zaken vernield of uit het land verwijderd worden; ik wijs op de hunne-
bedden,, (...) die zeer terecht door de regeering aangekocht zijn.'64 De actievere 
roll  die de overheid na 1875 was gaan spelen op het gebied van 'kunsten en 
wetenschappen',, had bovendien op den duur ook consequenties gehad voor de 
Nederlandsee pre- en protohistorische archeologie, met name voor het Rijksmu-
seumm van Oudheden. In 1887 had de minister van Binnenlandse Zaken een 
circulairee verstuurd aan de commissarissen van de Koning, waarin hen werd 
verzochtt aan de burgemeesters kenbaar te maken dat zij archeologische vondsten 
voortaann dienden te melden bij het Rijksmuseum van Oudheden. Het versturen 
vann deze circulaire volgde op de invoering van de Markenwet in 1886. Deze wet 
hadd het mogelijk gemaakt de 'woeste gronden' in gemeenschappelijk bezit te 
ontginnen.. Hierbij waren veel archeologische voorwerpen te voorschijn gekomen.6' 
Alss gevolg van deze circulaire verkreeg het Leidse Rijksmuseum van Oudheden 
dee status van archeologisch centrum van het Koninkrijk der Nederlanden. Het 
museum,, dat al sinds de oprichting in 1818 de archeologische collecties van het 
rij kk had beheerd, werd nu ook officieel het centrale meld- en verzamelpunt voor 
archeologischee vondsten uit Nederland.66 Holwerda kon het daardoor nog in 1923 
hett 'centraalmuseum voor ons land' noemen.6? 
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Dee Nederlandse pre- en protohistorische archeologie zou daarenboven, slechts 
enigee jaren na Gallée's constatering dat het archeologisch onderzoek van de 
Nederlandsee pre- en protohistorie werd veronachtzaamd, het object worden van 
koninklijkee belangstelling. In 1906 nodigde konining WÜhelmina Holwerda uit 
tott het verrichten van opgravingen bij Hoog Soeren.68 Holwerda's archeologisch 
onderzoekk werd door de koningin en prins Hendrik met aandacht gevolgd. In 
19077 werd hun bezoek aan de opgraving zelfs fotografisch vastgelegd. De nationale 
betekeniss van Holwerda's archeologische werkzaamheden bleek op dat moment 
niett alleen uit de koninklijke interesse, maar ook uit de bij de opgraving wapperende 
Nederlandsee vlag, bevestigd op de top van de opgravingstent.69 

Dee in 1907 in het Rijksmuseum van Oudheden geopende Nederlandse afdeling 
maaktee duidelijk dat de wijze waarop Gallée de Klassieke Oudheid en de Neder-
landsee pre- en protohistorie tegenover elkaar had geplaatst, niet algemeen aanvaard 
was.. Terwijl de tentoongestelde voorwerpen in eerste instantie betrekking hadden 
opp de Nederlandse pre- en protohistorie, werd namelijk tegelijkertijd juist de band 
mett de Klassieke Oudheid benadrukt. De presentatie was een afspiegeling van 
Holwerda'ss eerste beschrijvingen van de Nederlandse pre- en protohistorie. Hij 
hadd daarin bewust toenadering gezocht tot de methoden van de klassieke arche-
ologie,, alsook tot de resultaten ervan: de pre- en protohistorische vondsten bracht 
hijj  in verband met respectievelijk de vroeg-Griekse en de vroeg-Italiaanse cultu-
ren.700 Op de samenhang tussen de culturen uit de pre- en protohistorie en de 
recentee volkscultuur wees hij daarentegen bijna nooit. Zijn constatering dat er 
eenn overeenkomst bestond tussen de bij het Uddelermeer opgegraven neolithische 
huttenn en de recente hutten van Veluwse houtschillers, was voor hem zeer 
uitzonderlijk.?1 1 

Datt de Nederlandse pre- en protohistorische vondsten in het Rijksmuseum van 
Oudhedenn werden geëxposeerd, zonder dat volkscultuur daarbij een rol van 
betekeniss speelde, zou rond 1920 ter discussie worden gesteld. Ook werd in deze 
periodee het verband tussen Nederlandse pre- en protohistorische vondsten en die 
uitt de Klassieke Oudheid steeds minder als vanzelfsprekend beschouwd. 

HetHet Nederlandse 'volk' in museale context: 
dede museumrapporten van ipi8 en 1921 

Rondd 1920 is door een groep vooraanstaande historici en kunsthistorici en andere 
geesteswetenschapperss actief gepoogd om binnen één museale context de samen-
hangg tussen inheemse archeologische vondsten, volkscultuur en historie naar voren 
tee laten komen. De kunstgeschiedenis werd daarbij afgescheiden als een aparte 
musealee categorie. Dit blijkt uit de twee rapporten over de Nederlandse musea 
diee verschenen in 1918 en 1921 en die waren opgesteld door respectievelijk de 
Nederlandschee Oudheidkundige Bond en de Rijkscommissie van Advies inzake 
dee Reorganisatie van het Museumwezen hier te Lande.?2 In het rapport van 1918 
werdd onder meer voorgesteld een 'Historisch Museum' op te richten. De basis 
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vann dit museum zou moeten bestaan uit de afdeling 'Nederlandsche praehistorie' 
vann het Rijksmuseum van Oudheden, terwijl andere musea gedeeltes van hun 
volkskundigee en historische collectie zouden moeten afstaan.73 In het rapport van 
19211 werd eveneens voorgesteld een 'Historisch Museum' op te richten, nu echter 
zonderr dat daarvoor de reeds bestaande museumstructuur zou moeten worden 
gewijzigd.. Er werd gesproken van een museum dat uit drie afdelingen zou moeten 
bestaan:: een afdeling met pre- en protohistorische voorwerpen, samenhangende 
mett de Leidse archeologische collecties, een afdeling voor volkskunde, te vestigen 
bijbij  het Openluchtmuseum in Arnhem en een afdeling voor politieke, beschavings-
enn zedengeschiedenis, te vestigen in het Rijksmuseum te Amsterdam. Ten einde 
tott een samenhang tussen de drie afdelingen te komen, werd een gezamenlijke 
directiee wenselijk geacht.74 

Hett laatste rapport was ondertekend door M.I . Duparc, de chef van de afdeling 
Kunstenn en Wetenschappen van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen,, en door het merendeel van de Nederlandse museumdirecteuren.75 

Dee ondertekenaars, onder wie Holwerda, hoopten dat er aldus een museum zou 
ontstaann dat een overzicht kon geven van 'de geschiedenis van ons land en volk 
inn de ruimste zin des woord'. Ook verwachtten zij dat het museum een bijdrage 
zouu kunnen leveren aan de door de 'Regeering beoogde cultureele (...) verheffing 
vann ons geheele volk'.76 Holwerda's opvatting over de samenhang tussen de 
Nederlandsee pre- en protohistorie en de Klassieke Oudheid, als ook zijn conclusie 
datt er geen etnische band bestond tussen de huidige Nederlanders en de prehis-
torischee bevolking van Nederland, hadden hun weerslag gevonden in het rapport 
vann 1921. In dit rapport overheerste dan ook de idee dat de geschiedenis van 
Nederlandd aanving in de vroege Middeleeuwen. Over het in Leiden geplande 
museumm voor 'voor- en vroeghistorische voorwerpen' werd betoogd dat dit: 

zooalss de naam aanduidt, gewijd is aan de vroegste tijdperken onzer geschie-
denis.. Deze verzameling kan het verband met buiten ons land gevonden voor-
enn vroeghistorica en met de klassieke oudheid niet missen. Ook is dit verband 
nauwerr dan dat met onze latere geschiedenis, waarvan de oudste bewaard 
geblevenn herinneringen, met zeer weinige uitzonderingen, niet opklimmen 
tott den tijd vóór Karel den Groote.77 

Dee afbakening en samenhang tussen de afdelingen pre- en protohistorie, volkscul-
tuurr en geschiedenis had wel aanleiding gegeven tot veel discussie tussen de 
commissieleden.. Hierover werd in het rapport vermeld dat sommige van hen niet 
akkoordd konden gaan met de scheiding tussen de pre- en protohistorische voor-
werpenn en die uit historische tijden: 

Tegenoverr de tegenwerping van hen, die op de gaping, die zoowel hier te lande 
alss bijna overal elders tusschen de beide tijdperken bestaat en op hun geheel 
verschillendee karakter wezen, meenden zij, dat dit geen beletsel mocht wezen 
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voorr het streven, om de continuïteit der geschiedenis op een en dezelfde plaats 
aann te toonen.78 

Anderee leden voelden veel voor een samenvoeging tussen de Leidse en Arnhemse 
afdeling.. Zij beschouwden de prehistorie namelijk in de eerste plaats als 'een 
voorlooper'' van het plattelandsleven.79 

Inn de loop van de jaren twintig en dertig zouden de ideeën over het begin van 
dee Nederlandse geschiedenis zich echter sterk wijzigen: de prehistorische bewoners 
vann Nederland werden nu gezien als de directe voorouders van het Nederlandse 
volk.. Op basis van dit inzicht werd in 1941 door secretaris-generaal J. van Dam, 
opp instigatie van de afdeling Kunsten en Wetenschappen, de opbouw van het 
Rijksmuseumm van Oudheden ter discussie gesteld. Hij stelde voor de institutionele 
bandd op te heffen tussen enerzijds de afdeling 'Nederlandsche praehistorie' en 
anderzijdss de klassiek archeologische en Egyptische afdelingen. Onder verwijzing 
naarr het museumrapport van 1921 werd betoogd dat er dan in Amsterdam een 
nieuww museum voor Klassieke en Egyptische Oudheid opgericht zou kunnen 
worden,, terwijl er vervolgens in Leiden, als het ware vanzelf, een 'Museum voor 
Voorgeschiedeniss en Vroege Geschiedenis' zou achterblijven.80 De Rijkscommissie 
vann advies inzake de Musea, die in 1941 om advies werd gevraagd, was echter niet 
ingenomenn met het voorstel. De leden van deze commissie erkenden dat de 
'praehistoriee en de cultuur van eigen bodem en eigen volk' zich 'op het oogenblik' 
kondenn verheugen in grote belangstelling, maar wilden daar verder geen vergaande 
conclusiess aan verbinden. Waarschijnlijk vooral met het oogmerk de status quo 
tee behouden, herhaalden zij Holwerda's oude argument, dat de verschillende 
collectiess van het Rijksmuseum van Oudheden 'één organisch geheel' vormden, 
enn vervolgden: 'De samenhang van Egypte met het Nabije Oosten en de klassieke 
wereldd behoeft hier uit den aard der zaak niet nader te worden betoogd. Echter 
ookk de cultuur van Europa en ons eigen vaderland zijn daarvan onmogelijk te 
scheiden.'811 Het plan van 1941 zou - evenals die van 1918 en 1921 - lang op de 
verschillendee bureaus blijven liggen om uiteindelijk in vergetelheid te geraken. 

FysischeFysische antropologie en volkskunde 

Datt de Nederlandse overheid het belang van wetenschappelijk onderzoek naar 
hett Nederlandse volk erkende en dit onderzoek daarom ook stimuleerde blijkt uit 
dee oprichting in 1925 van de Commissie voor het Physisch-Anthropologisch 
Onderzoekk van de Nederlandsche Bevolking.82 Deze commissie, die ressorteerde 
onderr de de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en die onder 
leidingg stond van L. Bolk, onderzocht de etnisch-raciale samenstelling van de 
bevolkingg van Nederland. Dit gebeurde door metingen van lengte en schedelindex, 
alsookk door onderzoek naar bloedgroepen.8* 

Dee fysisch antropoloog Bolk heeft in Nederland een belangrijke rol gespeeld 
bijj  de promotie van fysisch-antropologisch onderzoek en bij de verbreiding van 
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dee resultaten ervan. Reeds aan het begin van de twintigste eeuw had hij gegevens 
verzameldd over de etnisch-raciale samenstelling van de bevolking van Nederland. 
Opp basis van deze gegevens verscheen in 1908 het artikel 'De Bevolking van 
Nederlandd in hare anthropologische samenstelling'. Vervolgens hield Bolk in 1924 
eenn lezing getiteld 'De samenstelling en herkomst der Nederlandsche bevolking', 
waarinn hij zijn eerdere resultaten nog eens samenvatte. Hij kwam daarbij tot de 
slotsomm dat in elke landstreek van Nederland de bewoners een 'eigen anthropo-
logischh cachet' hadden en dat er daarom geen 'Nederlandsen type' bestond.84 Bolk 
wass er, in aansluiting op de theorieën van de Amerikaanse fysisch antropoloog 
W.Z.. Ripley, van overtuigd dat er in Nederland twee rassen voorkwamen: het 
'Noordschee ras' en het 'Alpine ras'. Deze rassen verschilden zijns inziens zowel 
lichamelijkk als geestelijk. De geestelijke verschillen tussen de twee rassen bleken 
volgenss Bolk uit de loop van de vaderlandse geschiedenis, waaraan elk ras een 
eigenn bijdrage had geleverd. De staatslieden De Witt, Fagel en Van Oldenbarne-
veldtt beschouwde hij als representanten van het noordse ras en typeerde hij als 
'mannenn van het beleid'. De vlootvoogden De Ruyter, Tromp en Hein waren 
daarentegenn representanten van het alpine ras en 'mannen van de daad'. De twee 
rassenn die zich in de prehistorie in Nederland hadden gevestigd, waren volgens 
Bolkk wel met elkaar vermengd geraakt, maar nooit geheel in elkaar opgegaan. Met 
dee beide rassen hadden zich in de historische tijd bovendien nog twee volksstam-
menn gemengd: de Saksen en Franken. De Saksen hadden volgens Bolk een grotere 
invloedd uitgeoefend op de etnisch-raciale samenstelling van de Nederlanders dan 
dee Franken.85 Dat het in Nederland niet was gekomen tot een gelijkmatige menging 
vann de twee rassen en de twee volksstammen was niet alleen zichtbaar wanneer 
menn door Nederland reisde, maar had ook andere, geestelijke consequenties. Het 
hadd remmend gewerkt op 'de vorming van een volksziel, een nationaal bewustzijn, 
enn een gevoel van saamhorigheid'.86 Bolk kon dientengevolge bepaalde contem-
porainee sociale verschijnselen die hij typisch Nederlands achtte, verklaren door te 
wijzenn op de etnisch-raciale heterogeniteit van de bevolking. Hij wees op een 
gebrekk aan samenwerking, het meerpartijenstelsel en de neiging het 'groote ge-
meenschapsidee'' over het hoofd te zien.87 

Bolkss onderzoeksresultaten hebben grote invloed uitgeoefend op de Nederlandse 
socialee en culturele wetenschappen, waaronder de volkskunde. Maar terwijl het 
fysisch-antropologischh onderzoek uiteindelijk vooral in het teken stond van de 
relatiee tussen ras en cultuur, was voor volkskundigen het zoeken naar de essentie 
vann de Nederlandse cultuur, het volkskarakter, het centrale thema. Ook het 
volkskundigg onderzoek is door de Nederlandse overheid gestimuleerd. In 1926 
werdd namelijk door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
dee Dialectencomissie opgericht met een daaronder ressorterend Centraal Bureau 
voorr Nederlandsche en Friesche Dialecten.88 Het hoofd van dit bureau, P.J. 
Meertt ens, had als taak een dialectatlas samen te stellen. In 1934 kreeg Meertens 
bovendienn de opdracht materiaal te verzamelen voor een Volkskunde-atlas. In dat 
kaderr werd in hetzelfde jaar door de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
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Wetenschappenn een Volkskundecommissie opgericht, met een daaronder ressor-
terendd Centraal Bureau voor Nederlandsche Volkskunde.89 

Inn de jaren dertig werd door sommigen volkskundigen met tevredenheid vast-
gesteldd dat de belangstelling voor de volkscultuur was toegenomen. Jos. Schrijnen 
constateerdee in 1935 dat deze nieuwe interesse onder meer bleek uit het groeiend 
aantall  volkskundige organisaties en tijdschriften. Hij verklaarde deze ontwikkeling 
doorr te wijzen op het Nederlandse nationalisme, dat zijns inziens vooral na 1918 
wass opgebloeid.90 Andere volkskundigen constateerden in de jaren dertig dat hun 
wetenschapsgebiedd minder overheidssteun kreeg dan het verdiende, zeker in 
vergelijkingg met het buitenland. Zonder de nationale betekenis van de volkskunde 
expliciett te noemen, spraken de volkskundigen J. de Vries en Meertens in 1939 
dee hoop uit dat 'ook hier ter lande, zooals sinds tal van jaren in het buitenland, 
mett name de Skandinavische landen, het geval is, de wetenschappelijke studie van 
dee volkskunde als een voorwerp van overheidszorg zal worden beschouwd'.91 

Tijdenss de Duitse bezetting van Nederland zou aan de halfhartige financiële 
ondersteuningg van het volkskundig onderzoek, mede onder invloed van de be-
zettingsautoriteiten,, een einde komen. De vooraanstaande volkskundige De Vries 
zagg in deze context kansen voor een overkoepelend 'Rijksinstituut voor Neder-
landschee Taal en Volkscultuur'. Over de oprichting van dit rijksinstituut werd 
tijdenss de bezettingsjaren langdurig gesproken door wetenschappers, ambtenaren 
enn Duitse autoriteiten; resultaten bleven echter uit.92 

Datt voor volkskundigen het zoeken naar de essentie van de Nederlandse cultuur, 
hett volkskarakter, het centrale thema was, blijkt bij uitstek uit het in 1938 onder 
redactiee van Meertens en A. de Vries verschenen De Nederlandse Volkskarakters. 
Inn deze studie werd uitgebreid aandacht besteed aan het ontstaan van een volks-
karakterr en het probleem van het definiëren ervan. Th. van Schelven schetste in 
ditt kader in zijn hoofdstuk 'De Nederlanders' de ontwikkeling van de Nederlandse 
cultuurr als een gecompliceerd proces waarop zowel ras, geografie als geschiedenis 
invloedd hadden uitgeoefend: 

dee volksziel, is iets dat zich ontwikkelt uit een speciale harmonie tusschen 
rasmengingg en isolatie, tusschen geographie en historie, tusschen speciale 
cultuurvormenn en algemeene civilisatie, tusschen traditie en oeconomische 
noodzaak,, tusschen dialectmenging en officiëele taaivorming, tussen centrali-
satiee en differentiatie, tussen primitiviteit en hoogere ontwikkeling.̂  

Inn De Nederlandse Volkskarakters komt naar voren dat de redactie van mening was 
datt de rassamenstelling van de bevolking wel invloed had uitgeoefend op de 
vormingg van het volkskarakter, maar dat deze niet doorslaggevend was geweest. 
InIn aansluiting op Bolks conclusie dat het in Nederland niet was gekomen tot een 
gelijkmatigee menging van rassen en volksstammen, werd bovendien het bestaan 
vann meerdere regionale volkskarakters als een essentie van de Nederlandse cultuur 
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gepresenteerd.. In het boek werden dan ook beschrijvingen opgenomen van de 
karakterss van verschillende, meestal streekgebonden bevolkingsgroepen.?* 

Voorr volkskundigen was het een zeer inspirerend inzicht dat er in sommige 
gebiedenn van Nederland een bevolkingscontinuïteit was van duizenden jaren. Het 
betekendee immers dat in de hedendaagse volkscultuur, naast Frankische, Friese 
enn Saksische invloeden, ook elementen aangetroffen zouden kunnen worden die 
ouderr waren en die hun oorsprong zelfs diep in de prehistorie vonden. Als gevolg 
vann de nieuwe archeologische gegevens nam de betekenis van de volkscultuur 
alleenn maar toe. Van Schelven gaf in De Nederlandse Volkskarakters in zijn hoofdstuk 
'Dee Nederlanders' dan ook een uitgebreid overzicht van de volken die Nederland 
tijdenss de pre- en protohistorie hadden bewoond. Hij stelde daarbij dat de huidige 
Nederlanderr kon terugblikken op een verleden van 'de grijze oudheid af tot op 
hedenn in een ononderbroken reeks'. Vervolgens somde hij negen invasies op: van 
dee 'oudste praehistorische stam in Nederland', te weten het 'volk der hunnebed-
den',, tot de Merovingische Franken van de vijfde eeuw na Christus. In navolging 
vann Holwerda vermeldde hij dat de hunebedbouwers uit Zuid-Europa afkomstig 
warenn en dat het 'koepelgraven'-volk van oostelijke herkomst was. Sprekend van 
stenenn werktuigen, vaatwerk en kennis van het vuur, wees hij erop dat de cultuur 
vann de hunebedbouwers vergelijkbaar was met die van de 'Papoea's van heden'.r> 
Vann Schelven ging bovendien in op de raciale samenstelling van het Nederlandse 
volk,, waarbij hij de theorieën van Bolk volgde. De Franken, Saksen en Friezen 
behoordenn zijns inziens tot het 'noordsche ras' en hij concludeerde: 

Dee niet Germaansche kenmerken in ons volk moeten afkomstig zijn van de 
vroegerr reeds aanwezige bevolking, die niet noordsch geweest moet zijn. (...) 
Watt donker en klein is, heeft deze kenmerken van alpine, vóór-Germaansche 
voorouderss geërfd.96 

Inn Van Schelvens hoofdstuk 'De Nederlanders' werden joden niet behandeld. Zij 
werdenn geacht een andere etnische samenstelling te hebben dan de Nederlanders. 
Zoo blijkt uit het aparte hoofdstuk 'De Nederlandse Joden' van J. Leydesdorff. 
Daarinn werd aangegeven dat ook de oorsprong van de jodenn terugging tot een ver 
verleden.. Het eerste door Leydesdorff genoemde jaartal was 2250 voor Christus; 
Abraham,, de eerste 'historische persoonlijkheid' uit de joodse geschiedenis, had 
zichh toen in Sichem gevestigd. Leydesdorff sprak ook van de duizenden jaren 
durendee zwerftocht van de joden. Hij maakte daarbij melding van de aanwezigheid 
vann joden in het Romeinse Keulen in 312 en in Utrecht in 629. Ook de komst 
vann Spaanse, Portugese en Duitse joden naar Nederland werd door hem behan-
deld.̂ ^ De diverse herkomst van de Nederlandse joden maakte het volgens Ley-
desdorfff  moeilijk 'één volkskarakter aan te wijzen', wel hadden de reeds tientallen 
eeuwenn durende vervolgingen op de verschillende karakters een 'bepaald stempel' 
gedrukt.98 8 
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Ookk in de publicaties van de germanist en volkskundige J. de Vries werd erop 
gewezenn dat in de hedendaagse volkscultuur elementen aangetroffen konden 
wordenn van prehistorische oorsprong. Terwijl hij opmerkte dat hij niet van zins 
wass te in voorhistorische 'nevels' te verdwalen, zei De Vries bijvoorbeeld in 1941 
tochh niet uit te sluiten 

datt de mensen, die in den jongen steentijd in Drente woonden, nog wel iets 
anderss en iets meer hebben nagelaten dan de geweldige monumenten der 
hunebedden;; zij kunnen in de huidige Drentenaren nog steeds een levende 
werkelijkheidd zijn en het is dus lang niet ondenkbaar, dat ook in de geestelijke 
kuituurr van het heden verschillende elementen aanwezig zijn, die uit dit verre 
verledenn stammen." 

Aangezienn De Vries' interesse primair uitging naar de oude, tot ver in de prehistorie 
teruggaandee invloeden op de volkscultuur, speelden de protohistorische Franken, 
Friezenn en Saksen in zijn werk een ondergeschikte rol.100 Hij zei de zogenaamde 
Friese,, Frankische en Saksisch gebieden in Nederland vooral te beschouwen als 
politiekee aggregaties en vervolgde: 

Eenn indeling in drie stammen: Friezen, Franken en Saksen, beantwoordt 
geenszinss aan de werkelijke verhoudingen, daar oudere volkselementen zich 
daarnaastt hebben gehandhaafd en in de samenstelling van ons volk zelfs den 
doorslagg blijken te geven.101 

Dee Vries kende met betrekking tot de vorming van het Nederlandse volk vooral 
betekeniss toe aan het noordse en alpine ras. Hij vermeldde in dit kader dat het 
hunebeddenvolkk tot het noordse ras en de makers van de bandceramiek tot het 
alpinee ras moesten worden gerekend. Nederland zou vervolgens vanaf de zevende 
eeuww voor Christus zijn gegermaniseerd: binnenvallende Germanen hadden toen 
eenheidd in taal en zeden gebracht. De Vries vergeleek de cultuur van de bouwers 
vann de hunebedden niet - zoals Van Schelven - met die van de Papoea's; hij wees 
err integendeel juist op dat het beeld van Germanen als 'naaktee wilden' een 'waan-
voorstelling'' was, die helaas nog steeds via schoolboekjes werd verbreid.102 

Dee Vries was van mening dat ieder volk over een 'eigen geestelijke structuur' 
beschikte;; het doel van de volkskunde definieerde hij als het doorgronden van 
dezee structuur. Hij distantieerde zich daarmee van de volkskundigen die zich, 
zijnss inziens, alleen toelegden op het verzamelen van materiaal, 'als een veredelde 
vormm van postzegelverzamelen'. Volgens De Vries meenden zij in de volkstradities 
'relictenn van langvervlogen cultuurperioden' aan te kunnen treffen. De Vries 
erkendee dat het tot de mogelijkheden behoorde in de volkscultuur verschillende 
culturelee invloeden uit een al dan niet ver verleden te onderscheiden, maar het 
hoofddoell  van de volkskunde was naar zijn mening de kennis van het 'constante' 
inn de volkscultuur, dat onafhankelijk was van de 'steeds wisselende stroom' van 
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culturelee invloeden. Met deze kennis ontstond er zijns inziens namelijk zicht op 
'hett wezen van het volk zelf, (...) dat zijn stempel drukt op alles wat het voort-
brengt'.1055 Anders gezegd: De Vries zocht niet naar oude culturele elementen in 
eenn in wezen statische volkscultuur, maar naar de onveranderlijke kern in de 
dynamischee omgang van het volk met cultuur. Volkscultuur definieerde De Vries 
dann ook als 'de som der door de volksgemeenschap aanvaarde voortbrengselen 
vann een aantal scheppende individuen'.104 

Opp basis van zijn kennis van de volkscultuur en de daar achterliggende 'geestelijke 
structuur'' van het Nederlandse volk meende De Vries normatieve, cultuurkritische 
uitsprakenn te kunnen onderbouwen. Daarbij maakte hij veelvuldig gebruik van 
hett onderscheid tussen 'volkseigen' en volksvreemd'. Zo zei hij bijvoorbeeld het 
werkk van Rembrandt - vaak genoemd als het hoogtepunt van de Nederlandse 
beschavingg — te beschouwden als een onzuivere uitdrukking van de 'geestelijke 
structuur'' van het Nederlandse volk. Rembrandt had zich te veel gericht op de 
bovenklassee en een internationaal publiek.105 Onder het volk verstond De Vries 
daarenbovenn niet de gehele Nederlandse bevolking, maar alleen dat deel waarbij 
dee 'geestelijke structuur' het best bewaard was gebleven. Dit was zeker niet het 
gevall  bij de 'bovenklasse', die zelfs geen interesse voor de volkscultuur kon 
opbrengen;; volgens De Vries ging haar belangstelling vooral uit naar 'Hellas en 
Rome'.106 6 

Gestimuleerdd door dergelijke inzichten is De Vries uiteindelijk ook politiek 
actieff  geworden. Als aanhanger van de Groot-Nederlandse gedachte werd hij in 
jul ii  1940 voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Verbond, een nationalistische 
organisatiee die de banden van Nederland met Vlaanderen en Zuid-Afrika wilde 
aanhalen.1077 In de loop van de bezettingsjaren zocht hij steeds meer toenadering 
tott de Duitse autoriteiten. Nadat hij in 1942 was afgetreden als voorzitter van het 
Algemeenn Nederlandsch Verbond werd hij in 1943 begunstigend lid van de ss.'°8 

Ondankss deze politieke activiteiten werd De Vries ook nog na 1945 beschouwd 
alss een gerenommeerd geleerde.109 Zijn politieke keuzes tijdens de bezetting hebben 
vann hem een bekend collaborateur gemaakt, maar zijn opvattingen als volkskun-
dige,, zoals die over tegenstelling tussen 'volkseigen' en Volksvreemd' of over de 
prehistorischee oorsprong van de volkscultuur, werden in dit kader nauwelijks ter 
discussiee gesteld."0 

Inn de eerste helft van de twintigste eeuw heeft in het werk van Nederlandse 
volkskundigenn een etnisch-raciaal gefundeerde tegenstelling tussen 'volkseigen' 
enn 'volksvreemde' cultuur een belangrijke rol gespeeld. Dat aan deze tegenstelling 
inn nationaal-socialistische propaganda een bijzondere betekenis werd gehecht, en 
evenzoo in antisemitische geschriften, deed hieraan niet af. Het gedachtegoed kwam 
bovendienn voor bij degenen die in dergelijke geschriften als 'volksvreemd' werden 
aangeduid.. Zo blijk t bijvoorbeeld uit de in 1935 verschenen brochure Overjoodsche 
problematiekproblematiek van de zionist F. Bernstein. In deze brochure ging Bernstein, erken-
nendd dat joden een andere etnisch-raciale achtergrond hadden dan Nederlanders 
enn Duitsers, uitgebreid in op de dilemma's waar joden zijns inziens mee te maken 
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kregenn bij het assimileren."1 Hij wees er daarbij op dat de Duitsers hun toevlucht 
haddenn gezocht in de 'fictie' van een homogene Germaanse afstammingsgemeen-
schap,, die feitelijk niet bestond. De joden daarentegen vormden naar zijn mening 
inn zeer grote mate wél een homogene gemeenschap. Deze was zijns inziens in de 
voorgaandee 3500 jaar gevormd."2 Hij sprak vervolgens van de 'vervalschingstheorie' 
uitt antisemitische geschriften: joden als een 'manifest andere afstammingsgemeen-
schap'' zouden het karakter van de nationale cultuur van het land waarin zij 
woondenn noodzakelijkerwijze moeten vervalsen, als gevolg van hun anders be-
paaldee 'psyche'."3 Bernstein sprak zich verder niet duidelijk uit over deze theorie, 
maarr erkende wél dat Duitse joden geworsteld hadden met de Germaanse oor-
sprongg van de Duitsers: zij hadden zich zijns inziens alleen maar kunnen verbeelden 
Germaanss te zijn. 

Bernsteinn ging ook in op de positie van de joden in Nederland. Zij waren in 
Nederland,, zo meende hij, niet in het 'volkslichaam' opgegaan, dit in tegenstelling 
tott de hugenoten, die gemengde huwelijken hadden gesloten."4 Hij wees erop dat 
hett dientengevolge kon voorkomen dat een jood die in een toespraak verwees naar 
'onzee gouden eeuw' vervolgens werd overvallen door 'smartelijke overpeinzingen'. 
Dezee werden in gang gezet door het besef dat het woord 'helden' meer was 
verbondenn aan de joodse dan aan de Nederlandse geschiedenis. Een 'ironisch 
lachje'' van een toehoorder kon hiertoe al aanleiding geven.11' In de slotbeschouwing 
vann zijn brochure richtte Bernstein het woord direct tot zijn joodse lezers, die 
zich,, zo stelde hij, vaak Nederlanders voelden en zich een 'afstammeling der 
Batavieren'' waanden.Il é Onder verwijzing naar de positie van joden als 'gelijkge-
rechtigde'' staatsburgers in het Duitsland van vóór 1933 waarschuwde hij hen voor 
dee roes van de 'gelijkheidsdroom'. De Duitse joden hadden hiervoor immers al 
moetenn boeten."7 

FysischeFysische antropologie en etnologie 

Vanaff  het begin van de jaren twintig was er in Nederland een opbloei van de 
belangstellingg voor het gecombineerd etnologisch en fysisch-antropologisch on-
derzoek—vanuitt een mondiaal perspectief — naar het ontstaan en de verdere 
ontwikkelingg van de mens, de mensenrassen en de menselijke cultuur. Hiernaar 
wass ook in de voorgaande twee decennia en in de negentiende eeuw veel onderzoek 
verricht.. Dit onderzoek had het naar algemeen gevoelen aannemelijk gemaakt dat 
rassenn niet alleen in fysiek maar ook in psychisch opzicht verschilden. Daarbij 
wass er vaak op gewezen dat deze collectief gedragen kenmerken op de lange termijn 
warenn bepaald door natuurlijke selectie en strijd om het bestaan, terwijl er 
tegelijkertijdd van uit werd gegaan dat deze kenmerken op de korte termijn erfelijk 
enn onveranderlijk waren."8 Maar het kwam ook voor dat er een wetenschappelijk 
voorbehoudd werd gemaakt. Zoo erkende de historicus Huizinga in 1935 het plausibel 
tee vinden dat rassen onderling niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk ver-
schilden.. Wetende in deze aanname niet alleen te staan, resumeerde hij: 
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Mett de lichamelijke kenmerken, waarmee zij [de antropologie] met meerdere 
off  mindere stelligheid rassen onderscheidt, schijnt in het algemeen een zekere 
matee van geestelijke gelijkgesteldheid dezer rassen te corresponderen, althans 
aannemelijkk te zijn. Een Chinees verschilt van een Engelschman niet alleen 
physiekk maar ook geestelijk; niemand zal het ontkennen.119 

Maarr 'aangeboren' cultuur, zo benadrukte Huizinga vervolgens, was in de praktijk 
niett op wetenschappelijke gronden te scheiden van cultuur die door 'levensom-
standigheden'' was ontstaan.110 Deze constatering nam overigens niet weg dat 
Huizingaa het voor mogelijk hield dat er een 'instinctieve' afkeer van het ene ras 
tott het andere bestond. Als voorbeeld noemde hij het niet kunnen verdragen van 
'denn reuk van den neger'. Hij typeerde dit als een 'animale' reactie en merkte 
daarbijj  op dat die niet gecultiveerd diende te worden: cultuur betekende voor 
hemm namelijk beheersing van de natuur.12' 

Bijj  het stimuleren van het etnologisch en fysisch-antropologisch onderzoek naar 
dee mens en zijn cultuur is in Nederland een belangrijke rol gespeeld door het in 
19222 opgerichte Nederlandsen Nationaal Bureau voor Anthropologic Dit Natio-
naall  Bureau maakte deel uit van het Institut International d'Anthropologie, dat 
inn 1920 in Parijs was opgericht.112 Als orgaan van het Nederlandse bureau verscheen 
vanaff  1925 het tijdschrift Mensch en Maatschappij.1  ̂ Een belangrijk wapenfeit van 
hett Nationaal Bureau was de organisatie in 1927 van het internationale congres 
vann het Institut International d'Anthropologie in het Amsterdamse Koloniaal 
Instituut.. Het was temeer een wapenfeit omdat de oprichter van het nationaal 
bureau,, J.P. Kleiweg de Zwaan, zich er met succes voor had ingezet dat het 
Amsterdamsee congres, in tegenstelling tot die van Parijs in 1920, Luik in 1921 en 
Praagg in 1924, ook door wetenschappers uit de voormalige 'Centrale landen' kon 
wordenn bezocht.114 

Aann het congres in Amsterdam van 1927 namen vertegenwoordigers van zes 
wetenschapsgebiedenn deel.'25 Het betrof 'Physische Anthropologie', 'Praehistorie', 
'Ethnologie',, 'Sociologie en Demografie', 'Erfelijkheid en Eugenese' en 'Volks-
kunde'.1166 Deze wetenschapsgebieden hadden volgens de organisatoren met elkaar 
gemeenn dat hun objectgebied betrekking had op 'den oorsprong van den mensch 
enn zijn beschaving en van de instandhouding der soort, de raskruising, (...) het 
levenn van den enkeling en van de groep.'127 De organisatoren benadrukten dat 
niett langer meer werd gedacht zoals enkele decennia eerder J.A. de Gobineau en 
C.. Lombroso deden. Deze hadden nog gemeend dat alle maatschappelijke ver-
schijnselenn te doorgronden waren als verschijnselen die in oorsprong etnisch-raciaal 
warenn bepaald. Dat dit het geval was, werd door de organisatoren echter ook niet 
geheell  uitgesloten. Daarom was er, zo zei men, wel een 'scheiding' tussen de 
fysischee antropologie en de sociale wetenschappen, maar niett een 'vervreemding'.128 

Voorr de deelnemers van het congres was er een uitgebreid avond- en excursie-
programmaa georganiseerd, waarin twee belangrijke pijlers van het Nederlandse 
volksnationalismee een prominente rol toebedeeld hadden gekregen: de Neder-
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landsee volkscultuur en de Nederlandse prehistorie. Daarenboven waren het Ko-
ningshuiss en de koloniën in het programma vertegenwoordigd.129 De eerste avond 
vann het congres was er voor de deelnemers in het Koloniaal Instituut een Indische 
avond,, met een lezing van N.J. Krom over de Hindoe-Javaanse kunst. Ook was 
err een dansvoorstelling met gamelanmuziek. Hieraan was een inleiding vooraf-
gegaann van de Javaanse aristocraat Raden Mas Noto Soeroto, die in Javaans 
kostuumm was gekleed.'30 De tweede avond vertoonde de volkskundige DJ. van 
derr Ven een film over Nederlandse oogstgebruiken. De derde congresdag kon een 
excursiee worden gemaakt naar Haarlem, waar E. Dubois in het Teylers Museum 
dee schedel toonde van de 'Pithecantropus erectus', ook wel Java-mens genoemd.131 

Hett congres werd afgesloten met een diner in Krasnapolsky, waar prins Hendrik 
medee aanzat en een afscheidswoord sprak. De volgende dag kon er nog een bezoek 
wordenn gebracht aan Marken en Volendam. In Hotel Spaander, gelegen aan de 
havenn van Volendam, hield J.A.J. Barge een lezing over Marker schedels.'32 

Gedurendee de daaropvolgende tweedaagse excursie werden eerst, onder leiding 
vann A.E. van Giffen, verschillende archeologische monumenten in Groningen en 
Drentee bezocht. Het programma kreeg vervolgens een volkskundig karakter: in 
Gietenn werd een Drentse boerenbruiloft bijgewoond en in Arnhem werd een 
bezoekk gebracht aan het Openluchtmuseum. Daarna werden bij kasteel Keppel 
folkloristischee demonstraties gegeven. Nadat prof. H.G.E. Peake uit Newbury 
voorr dit alles een dankwoord had uitgesproken, werd hij 'door het boerenvolk in 
triumff  rondgedragen'.133 Op het later verschenen congresverslag werd een aquarel 
vann W. Sluyter afgedrukt van een Drentse boerin in klederdracht: de herinnering 
aann de verbroedering van internationale wetenschappers met het Nederlandse volk 
werdd aldus levend gehouden.'34 Na afloop van het congres constateerden de 
organisatorenn dat er tijdens het congres een 'vriendschappelijke geest van inter-
nationalisme'' had geheerst.135 Anders gezegd: de 'geest van Locarno' had zich ook 
inn de wetenschap doen voelen. 

Hett Koloniaal Instituut in Amsterdam was niet zonder reden gastgever geweest. 
Inn het interbellum speelde dit instituut een belangrijke rol bij de promotie van 
hett gecombineerd etnologisch en fysisch-antropologisch onderzoek naar de mens 
enn zijn cultuur. Zo stelde het Koloniaal Instituut in 1924 de bijzondere leerstoel 
voorr antropologie en prehistorie in aan de Universiteit van Amsterdam. Die werd 
bezett door J.P. Kleiweg de Zwaan, die tevens voorzitter was van het Nederlandsch 
Nationaall  Bureau voor Anthropologic Bovendien werd er in deze periode in het 
Volkenkundigg Museum een afdeling Praehistorie en Anthropologic ingericht. 
Dezee afdeling was gewijd aan de fysische antropologie en het ontstaan van 
mensenrassenn in de prehistorie.'36 Kleiweg de Zwaan schreef er in 1929 een catalogus 
voor.'377 De twee tekeningen op de omslag, van 'Paalwoningen in Nieuw Guinee, 
200 eeuwen na Chr.' en van 'Paalwoningen in Zwitserland, 20 eeuwen vóór Chr.', 
zijnn representatief voor de toon van de catalogus en de expositie. Het benaderen 
vann de prehistorie vanuit etnologisch en fysisch-antropologisch perspectief bete-
kendee namelijk in de praktijk dat de prehistorische mens en de contemporaine 
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'natuurvolken'' aan elkaar gelijk werden gesteld. Hierbij stond de gedachte centraal 
datt 'primitieve' volken de beginfase van de ontwikkeling van de mensheid repre-
senteerden.Ij 8 8 

Hoewell  de etnisch-raciale superioriteit van de Europeanen in de expositie 
'Praehistoriee en Anthropologic' niet bewust werd gepropageerd, kwam deze apert 
tott uiting. Zo konden bijvoorbeeld in twee naast elkaar opgestelde vitrines stenen 
werktuigenn uit het Europese Neolithicum worden vergeleken met die van de 
Papoea'ss uit Nieuw-Guinea. Zo werd duidelijk dat de cultuur uit Nieuw-Guinea, 
inn tegenstelling tot die uit Europa, statisch was.'ï9 In het museum waren afgietsels 
tee zien van schedels van de belangrijkste drie rassen uit de Europese oude steentijd: 
hett Neandertal-ras, het Cro-Magnon-ras en het Grimaldi-ras. Er werd daarbij op 
gewezenn dat de huidige Australiërs wat schedelbouw betreft de meeste overeen-
komstt bezaten met het Neandertal-ras, terwijl ook werd opgemerkt dat dit 
Neandertal-rass vanuit evolutionair perspectief beschouwd tussen de mensaap en 
dee recente mens in stond.140 Het besef van de Europese etnisch-raciale superioriteit 
kwamm soms ook minder expliciet naar voren: zo waren bijvoorbeeld in één 
tentoonstellingszaall  een reconstructie van de hoofd- en halsspieren van de 'Ne-
andertalmensch'' en gipsafgietsels van een moderne vrouw en man uit West- en 
Midden-Javaa opgesteld.141 

Dee expositie 'Praehistorie en Anthropologic' moest ook aantonen aan dat de 
menss al miljoenen jaren op aarde was: reeds vóór het Kwartair, dus in het Tertiair.'41 

Inn het kader van de vraag naar de ouderdom van de mens werd aandacht besteed 
aann het eolithen-debat, dat erom draaide of bepaalde stukken steen al dan niet als 
werktuigenn waren gebruikt. Daarbij werd het bestaan vermeld van 'eolithophilen' 
enn 'eolithophoben': zij die deze stenen als cultuurobjecten uit het Tertiair be-
schouwdenn en zij die meenden, vaak ook vanuit religieuze overwegingen, dat deze 
stenenn op natuurlijke wijze tot stand waren gekomen.'4? In de expositie werd de 
zijdee van de 'eolithophilen' gekozen. Topstukken uit de collectie waren dan ook 
driee oud-paleolitische stenenwerktuigen, die in 1927 bij Serdang op Sumatra waren 
gevonden.'44 4 

Inn 1939 kreeg de popularisering van de resultaten van het gecombineerd etno-
logischh en fysisch-antropologisch onderzoek naar de mens en zijn cultuur een 
nieuwee impuls. Dat jaar werd in Amsterdam de Stichting Nederlandsch Museum 
voorr Anthropologie en Praehistorie in het leven geroepen. Het doel was te komen 
tott een zelfstandig museum, dat onder meer voorlichting kon geven over de 
menswording.. Men meende hiermee aan een behoefte te voldoen: 'Belangstelling 
voorr de afstamming van den mensch en voor menschenrassen bestaat sedert lang 
enn vooral die voor de laatste is in het huidige tijdsbestek duidelijk waarneembaar.''4' 

Dee collectie en inrichting van het Musée de l'Homme te Parijs, dat in 1937 was 
opgericht,, had de initiatiefnemers, behorend tot het Nederlandsch Nationaal 
Bureauu voor Anthropologie, tot voorbeeld gediend.146 Het museumplan stuitte 
echterr op weerstanden. Van Poelje, de secretaris-generaal van het ministerie van 
Onderwijs,, Kunsten en Wetenschappen, was weliswaar van mening dat het 
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museumm een aanvulling op 'ons museumwezen' zou kunnen betekenen en noemde 
dee stad Amsterdam een geschikte vestigingsplaats, maar hij was niet bereid tot het 
verlenenn van financiële steun. Het museum zou bovendien geen originele stukken 
moetenn verzamelen. Zonder in te gaan op het mondiale perspectief dat in het 
museumm tot uiting zou komen, benadrukte hij in een brief aan de initiatiefnemers 
hett belang van de reeds in Nederland aanwezige collecties, die waren toegespitst 
opp de inheemse pre- en protohistorie historie: 'Op dit gebied bestaat reeds als 
centralee instelling het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, terwijl ook het 
Biologisch-Archaeologischh Instituut (...) en allerlei lokale musea met vrucht werk-
zaamm zijn.''47 

Ookk Van Wijngaarden, de opvolger van Holwerda als directeur van het Rijks-
museumm van Oudheden, nam in deze periode een ongeïnteresseerde houding aan 
tenn opzichte van de etnologische en fysisch-antropologische benadering van de 
prehistorie.. Op de uitnodiging van februari 1940 om lid te worden van het 
Nederlandschh Nationaal Bureau voor Anthropologic reageerde hij afhoudend. Als 
egyptoloog,, theoloog en criticus van het toepassen van de evolutietheorie op sociale 
verschijnselen,, bekende hij: 'uw Bureau [bestrijkt] maar voor een klein gedeelte 
hett terrein waarnaar mijn belangstelling uitgaat'.148 F.C. Bursch keurde het initiatief 
zefss af. Hij liet zich in 1940 namelijk als nationaal-socialistisch prehistoricus 
misprijzendd uit over de vergelijking van de cultuur uit het Europese Neolithicum 
mett die van de hedendaagse Papoea's, zoals die werd gemaakt in de afdeling 
Praehistoriee en Anthropologic in het Koloniaal Instituut. Naar zijn mening 
betekendee alleen al het maken van deze vergelijking een miskenning van de waarde 
vann het eigen, Germaanse verleden.149 

SociologieSociologie en pre- en protohistorische archeologie 

Inn de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw was het onder Nederlandse 
sociografenn en sociologen een wijdverbreid idee dat door onderzoek van de ras-
samenstellingg van de Nederlandse bevolking ook kennis werd verworven over de 
basiss van het Nederlandse volkskarakter.150 De sociograaf E.W. Hofstee betoogde 
bijvoorbeeldd in 1937 dat voor 

denn sociograaf (...) de kennis van de erfelijke lichamelijke eigenschappen - de 
rassamenstellingg dus - van de te onderzoeken sociale groep van grote betekenis 
[is]]  (...) Want al moge de raspsychologie nog steeds in haar kinderschoenen 
staann en al weten we van de causale samenhang tussen beide niets, dat er een 
verbandd bestaat tussen ras en psyche, wordt bewust of onbewust door iedereen 
aanvaard.'5' ' 

Mett name S.R. Steinmetz, die in 1907 was benoemd tot hoogleraar in de politische 
aardrijkskunde,, de volkenkunde, en de land- en volkenkunde van de Oost-Indische 
Archipel,, heeft een impuls gegeven aan de verbreiding van de idee dat het 
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volkskarakterr grotendeels erfelijk was vastgelegd.152 In 1911 deed hij een oproep tot 
wetenschappelijkee bestudering van de capaciteiten van rassen, waarbij, volgens 
Steinmetz,, de vraag gesteld diende te worden of rassen gelijk dan wel ongelijk 
begaafdd waren.1» Hij sprak hierbij met enig dédain van aanhangers van het 
humanismee en kosmopolitisme, die, zo stelde hij, het bestaan en de betekenis van 
rasverschillenn vaak ontkenden: 'Die Wesensgleichheit aller menschen ist ihr 
Losungswortt und die Voraussetzung aller ihrer Traume und Forderungen.'154 Het 
standpuntt dat de samenhang tussen ras en cultuur, hoe aannemelijk het ook leek, 
nogg niet wetenschappelijk was bewezen of in ieder geval in de praktijk niet was 
tee scheiden van de samenhang tussen omgevingsfactoren en cultuur, veegde hij 
alduss in één keer van tafel. 

Toenn Steinmetz in 1930 een beschrijving gaf van het Nederlandse volkskarakter, 
weess hij wél op een andere complicerende factor.1" Na de betekenis van de 
rassamenstellingg van de prehistorische volken van Nederland voor de vorming 
vann het volkskarakter te hebben benadrukt, erkende hij namelijk dat er over deze 
prehistorischee volken nauwelijks gegevens beschikbaar waren. Dit betekende 
volgenss Steinmetz dat 'wir vorlaufig die Rassenzugehörigkeit der vorgeschichtli-
chenn Völkerschaften, welche Holland bewohnt haben und uns nur aus ziemlich 
dürftigenn Resten bekannt wurden, nicht bestimmen können'.156 Over de stammen, 
diee zich - volgend op de prehistorische volken - kort voor het begin van de 
jaartellingg op Nederlands grondgebied hadden gevestigd, was zijns inziens meer 
tee zeggen. Hier betrof het Germanen.157 Hij noemde in dit kader de Bataven en 
Kaninefaten,, maar benadrukte vooral de betekenis van de Franken, Friezen en 
Saksen.. Deze laatste drie Germaanse stammen waren tot op heden dominant 
gebleven,, ondanks de invloed van latere 'fremde Bestandteile der Bevölkerung', 
tee weten hugenoten, joden en 'Mischlinge' uit Oost- en West-Indië. Deze later 
naarr Nederland gekomen groepen hadden het volkskarakter volgens Steinmetz 
niett bepalend beïnvloed. Onder verwijzing naar de Franken, Friezen en Saksen, 
concludeerdee hij vervolgens over het Nederlandse volkskarakter: 'Die Rasse nach 
muf?? dieser Volkscharakter wohl mitdem germanischen, besser nordeuropaischen, 
übereinstimmen.'1588 Daarbij merkte hij ook op dat Nederland en het Nederlandse 
volkk het product waren van drie factoren: ten eerste de kenmerken van het land, 
tee weten bodem, klimaat en ligging; ten tweede de fysieke en psychische kenmerken 
vann de bevolking; ten derde de loop van de geschiedenis. Bovendien was er sprake 
vann interactie. Niet vergeten mocht worden dat 'diese drei Faktoren einander 
bedingtenn und eigentlich jedes besondere Ergebnis eine neue mitschaffende 
Ursachee wurde'.159 

Dee belangstelling van sociologen voor de pre- en protohistorische oorsprong 
vann het Nederlandse volkskarakter leidde ertoe dat A.E. van Giffen in 1936 werd 
benaderdd om plaats te nemen in het comité dat de samenwerking tussen de 
'verschillendee gebieden der sociale wetenschappen' bepleitte. Dit had tot gevolg 
datt hij lid werd van het bestuur van de Nederlandsche Sociologische Vereeniging, 
diee nog hetzelfde jaar uit het comité was voortgekomen.'60 De initiatiefnemers, 
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mett als woordvoerder de socioloog-criminoloog W.A. Bonger, waren van mening 
datt de tijd rijp was voor een dergelijke wetenschappelijke samenwerking, aangezien 
'overall  in de huidige samenleving de organische samenhang der verschillende 
wetenschapsgebiedenn feitelijk blijkt te bestaan'.161 Dit nam niet weg dat Van Giffen 
all  in 1937 weer uit het bestuur van deze vereniging stapte, om te worden opgevolgd 
doorr de etnoloog J.J. Fahrenfort.162 

GeschiedenisGeschiedenis en pre- en protohistorische archeologie 

Doorr het etnisch determineren van archeologische culturen en door de toepassing 
vann het axioma dat culturele continuïteit etnische continuïteit impliceerde, waren 
prehïstoricii  er in de eerste helft van de twintigste eeuw in geslaagd kennis te 
verwervenn over het ontstaan van het Nederlandse volk in de pre- en protohistorie. 
Zoo kon de prehistoricus F.C. Bursch er in januari 1940 op wijzen dat het nog 
maarr twintig jaar geleden was dat men tijdens de vaderlandse geschiedenislessen 
hett jaartal 100 v. Chr. als eerste leerde, terwijl nu bekend was dat in Nederland 
all  200.000 jaar geleden mensen waren geweest. Bovendien was ondertussen 
duidelijkk geworden dat er hier te lande reeds vierduizend jaar bewonings- en 
bevolkingscontinuïteitt was. Hij resumeerde: 'thans(...)kunnen wij de geschiedenis 
vann vele deelen van ons vaderland reeds als een aaneengesloten geheel zien, minsten 
vanaff  2000 v. Chr.'163 

Daarnaastt waren wetenschappers zich er in deze periode van bewust dat de 
beeldvormingg over de verschillende vroege bewoners van Nederland in de loop 
derr tijden aan ingrijpende veranderingen onderhevig was geweest. Zo omschreef 
J.. Romein in 1934 in De Lage Landen bij de Zee de Germanen als 'on- of half-
beschaafdebeschaafde volken', die vergelijkbaar waren met de Berber-stammen van Noord-
Afrika.. Hij wees er echter ook op dat de Germanen, sinds zij door Tacitus waren 
beschrevenn als een taai en strijdbaar volk, opvallende metamorfoses hadden 
ondergaan.. De humanistische historici hadden, in hun verering van de antieke 
cultuur,, de Germanen nog beschreven als een woest 'oervolk'. De negentiende-
eeuwsee romantiek had vervolgens de 'edele' Germaan geschapen, die in het 
nationaal-socialistischee Duitsland wederom opgeld deed.'64 

Inn de geschiedschrijving over het Nederlandse volk van de eerste helft van de 
twintigstee eeuw drong het echter maar langzaam door dat uit archeologisch 
onderzoekk was gebleken dat er in sommige gebieden van Nederland sprake was 
vann bevolkingscontinuïteit gedurende een periode van vierduizend jaar, alsook 
datt het onjuist was de verschillende vroege bewoners van Nederland als primitieve 
wildenn te beschouwen. Negentiende-eeuwse - en nog oudere - voorstellingen van 
hett vaderlandse verleden, waarbij de geschiedenis aanving aan het begin van de 
jaartellingg of in de vroege Middeleeuwen, bleven, in allerlei variaties, voortleven. 
Err zijn meerdere potentiële oorzaken te noemen. Prehistorici hadden hun nieuwe 
inzichtenn geleidelijk ontwikkeld en historici ontleenden hun ideeën over het begin 
vann de vaderlandse geschiedenis vooral aan het werk van andere historici. Ook 
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heeftt mogelijk een rol gespeeld dat bij de integratie van de nieuwe inzichten in 
dee vaderlandse geschiedenis de bestaande ideeën over de betekenis van de Franken, 
Friezenn en Saksen bijgesteld zouden moeten worden: de idee dat de bevolking 
vann Nederland uit deze drie vroeghistorische stammen was ontstaan, werd erdoor 
terr discussie gesteld. Dit probleem had zich nog niet voorgedaan toen historici 
nogg hoofdzakelijk verwezen naar de archeologische inzichten van J.H. Holwerda. 
Inn Nederlands Vroegste Beschaving van 1907 had deze aan de hand van de versprei-
dingg van aardewerk de woongebieden van de Franken, Friezen en Saksen zichtbaar 
gemaakt,, zonder daarbij uitgebreid in te gaan op het verband met de oudere 
prehistorischee culturen.l6' Daarentegen was er in de publicaties van Van Giffen 
enn Bursch wél sprake van een dergelijke samenhang. 

Dee voorstelling dat de bevolking van Nederland was ontstaan uit Franken, 
Friezenn en Saksen, was in de tweede helft van de negentiende eeuw ingeburgerd 
geraakt.. Deze afstammingstheorie had grote overtuigingskracht: de drie heidense 
enn Germaanse stammen, die zich inde volksverhuizingstijd definitiefin Nederland 
zoudenn hebben gevestigd en zich, de Franken als eersten, tot het christendom 
haddenn laten bekeren, leken immers in het heden herkend te kunnen worden in 
cultuurr en uiterlijk van de bevolking van Nederland.'66 In de vaderlandse geschied-
schrijvingg werd de bevolking van vóór de kerstening vaak voorgesteld als onbe-
schaafdd en nomadisch. De periode van de Franken, Friezen en Saksen markeerde 
dee overgang van wildheid naar beschaving en, daarmee samenhangend, van 
heidendomm naar christendom. Geheel in deze traditie werd bijvoorbeeld in het 
schoolboekjee Uit vroeger eeuwen uit 1931 betoogd: 'Die Frankische en Britsche 
evangeliepredikerss traden onder de Saksen en Friezen op dezelfde wijze op, als 
onzee zendelingen onder de negers of bij de papoea's.''67 

Inn de laatste decennia van de negentiende eeuw en de eerste decennia van de 
twintigstee eeuw had men wel een zeker respect voor de Germaanse stammen, die 
Nederlandd in de Romeinse tijd hadden bewoond. Maar aangezien zij heidenen 
warenn geweest werd er toch vooral afstand gevoeld, temeer omdat deze stammen 
inn het heden niet meer herkend konden worden in cultuur en uiterlijk van de 
bevolkingg van Nederland. Holwerda's constatering uit 1912 dat er ten zuiden van 
Tilburgg naar alle waarschijnlijkheid etnische sporen van de Bataven waren terug-
gevonden,, was hierop een uitzondering.168 Zijn constatering had echter geen school 
gemaakt.. De Bataven werden toentertijd veelal gezien als een van de vele Germaanse 
stammenn uit de Romeinse tijd, terwijl zij vanaf het begin van de zestiende eeuw 
tott in de negentiende eeuw waren beschouwd geweest als dé stamvaders van de 
Nederlanders.1699 In 1917 kon de historicus H. Kampinga in zijn overzicht van de 
Nederlandsee geschiedschrijving in de zestiende en zeventiende eeuw constateren 
datt de door hem bestudeerde geschiedschrijvers zich dichter bij de Romeinse tijd 
haddenn gevoeld dan hijzelf en zijn tijdgenoten. Sommige vroegmoderne historici 
hadden,, zo vervolgde Kampinga, bijvoorbeeld gemeend dat het onderscheid tussen 
dee Chatten en de Bataven tot in het heden was blijven voortbestaan: 
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Onzee historici zijn zich niet bewust, dat de oude stammen (op de Friezen na) 
zichh geheel opgelost hebben (...) en dat het dus een onmogelijkheid is om die 
vóór-frankischee verdeeling op politiek of ander gebied nog heden te consta-
teeren.170 0 

Voorall  de hoogleraar vaderlandse geschiedenis P.J. Blok heeft een impuls gegeven 
aann de verbreiding van de idee dat de vaderlandse geschiedenis begon met de 
Franken,, Friezen en Saksen.'71 Hij concludeerde in 189Z, in het eerste deel van 
zijnn achtdelige Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, dat Germaanse stammen, 
waaronderr de Bataven, aan het einde van het Romeinse Rijk ten onder waren 
gegaan:: 'de oude namen verdwenen - hoewel niet geheel spoorloos - in den nacht 
derr eeuwen'.172 Deze stammen zouden bij naam pas weer bekend worden na de 
herondekkingg van de teksten van klassieke auteurs door de humanisten. In het 
hedenn herinnerden volgens Blok alleen nog de grafheuvels op de heide aan hun 
bestaan.. In deze heuvels had men volgens hem soms het lichaam of in urnen de 
ass van een Bataaf of Tungriër aangetroffen.173 Vervolgens wees hij op de naar zijn 
meningg veel grotere betekenis van de latere Franken, Friezen en Saksen. Hij 
betoogde:: 'Franken, Friezen en Saksen zijn de factoren geweest, waaruit de latere 
Nederlandschee bevolking zijn [sic] ontstaan.'174 Blok meende dat de Franken, 
Friezenn en Saksen waren samengegroeid tot 'één staat', maar dat desondanks tot 
inn het heden hun verschillende 'aanleg' bewaard was gebleven. Hij memoreerde 
inn dit kader dat uit het onderzoek van taalkundigen, fysisch antropologen, recht-
historicii  en volkskundigen was gebleken dat de in Nederland voorkomende 
verschillenn in taal, gewoonten, lichaamsbouw, huizenbouw en landbouwmethoden 
opp de genoemde drie stammen konden worden teruggevoerd.175 Blok sprak ook 
vann de voorhistorische bewoners van de Nederlandse gebieden en omschreef deze 
alss een kortschedelig en half-mongools menstype, dat in holen woonde en op 
rendierenn jaagde.'76 Deze voorhistorische mens was zijns inziens later verjaagd 
doorr de Kelten. De Kelten werden op hun beurt verdrongen door nomadische 
Germanenn die, afkomstig van de kusten van de Oostzee, naar Midden-Europa 
warenn getrokken.'77 Blok noemde de Germanen een 'waar natuurvolk': 

Zooo waren de bewoners van onze gewesten in de dagen, toen de Romeinen in 
dezee noordelijke streken verschenen: vergeleken met den beschaafden zuider-
ling,, die hen kwam onderwerpen, halve of geheele barbaren, naar het uiterlijke 
zoowell  als naar het innerlijke.178 

Dee reconstructie van het vroegste verleden, waarbij de pre- en protohistorische 
bewonerss van Nederland als barbaren werden afgeschilderd en waarbij tegelijkertijd 
dee continuïteit van de christelijke vroeghistorische Franken, Friezen en Saksen 
werdd benadrukt, maakte het voor Blok mogelijk de recente tegenstellingen in de 
Nederlandsee samenleving het karakter geven van meer tijdelijke verschijnselen. 
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Di tt lijk t goed gepast te hebben bij zijn streven naar een 'sociale geschiedenis' van 
enn voor het gehele Nederlandse volk.'79 

Dee archeologische inzichten die Holwerda gedurende de eerste twee decennia 
vann de twintigste eeuw had opgedaan, werden door Blok in 1923 ingepast in de 
derdee druk van de Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, zonder dat de betekenis 
vann de Franken, Friezen en Saksen als basis van het Nederlandse volk erdoor werd 
aangetast.'800 Blok sprak nu ook, in navolging van Holwerda, van de hunebedden-
cultuurr en de klokbekercultuur en merkte daarbij op, wederom in navolging van 
Holwerda,, dat het onjuist was te spreken van een afgesloten 'steenperiode', waarop 
achtereenvolgenss een brons- en ijzerperiode zouden zijn gevolgd.'8' Ook in andere 
belangrijkee overzichtswerken van de Nederlandse geschiedenis uit de jaren twintig 
enn dertig waren Holwerda en zijn opvattingen prominent aanwezig. Zo werd 
Holwerdaa door de Commissie voor den Geschiedkundigen Atlas gevraagd om de 
inn 1924 te verschijnen 'Oudheidkundige Kaart' samen te stellen. Tevens schreef 
hijhij  het hoofdstuk 'Oude Geschiedenis', dat in 1935 verscheen in de door H. Brug-
manss uitgegeven Geschiedenis van Nederland. Ook in de derde druk van De Roever 
enn Dozy's Het leven van onze voorouders uit 1938, die door F.H. Fischer was 
bewerkt,, stonden Holwerda's opvattingen centraal.'82 In Romeins De Lage Landen 
bijbij  de Zee van 1934 werd daarentegen niet meer uitsluitend verwezen naar de 
theorieënn van Holwerda, maar ook naar de alternatieve inzichten van Van Giffen.'8? 

Hett nieuwe archeologische inzicht van bevolkingscontinuïteit vanaf de jonge 
steentijdd vond niet alleen zijn weerslag in het werk van fysisch antropologen, 
volkskundigenn en sociologen, maar uiteindelijk ook in dat van historici. Het 
betekendee dat zij de algemeen ingeburgerde beelden over het begin van de 
vaderlandsee geschiedenis moesten bijstellen. Daarnaast bleven de oudere histori-
schee voorstellingen voortleven. Het was de historicus LH. Gosses die in 1935 als 
eerstee met gebruikmaking van archeologische gegevens het Franken-Friezen-Sak-
sen-schemaa bekritiseerde.'84 De historicus B.H. Slicher van Bath noemde vervol-
genss in 1947 de verdeling van het Nederlandse volk in Franken, Friezen en Saksen 
eenn hypothese die vrijwel zeker onhoudbaar was. De verschillen tussen de zoge-
naamdee Frankische, Saksische en Friese gebieden in Nederland waren zijns inziens 
bepaaldd door uiteenlopende culturele, politieke en economische factoren, alsook 
doorr de regionale natuurlijke omstandigheden. Dit betekende dat de overeen-
komstenn in taal, recht en gewoonten binnen deze gebieden geen etnische oorzaak 
kenden.. Slicher van Bath hield het wel voor mogelijk dat de etnische diversiteit 
vann de bevolking van Nederland zijn oorsprong vond in een veel verder verleden: 
'Voorzoverr bij de eigenaardigheden van iedere stam erfelijke factoren in het spel 
zijn,, dateren deze uit een veel vroegere periode dan die der volksverhuizingen.'1^ 
Hijj  wees er in dit kader op dat de val van het Romeinse Rijk in het toenmalige 
Nederlandd geen grootschalige volksverhuizingen met zich mee had gebracht. De 
krijgs-- en plundertochten die zich wel hadden voorgedaan, hadden de etnische 
samenstellingg van de bevolking niet ingrijpend gewijzigd.'86 
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Inn de loop van de jaren dertig en veertig werden dus, mede als gevolg van 
archeologischh onderzoek, de ideeën over het begin van de geschiedenis van het 
Nederlandsee volk ter discussie gesteld. Dat ging gepaard met veranderingen in de 
beeldvormingg over de prehistorische bevolking van Nederland. De stammen die 
zichh in de jonge steentijd in Nederland hadden gevestigd, werden vaak niet meer 
voorgesteldd als nomadische barbaren, maar als een sedentaire en beschaafde 
boerenbevolking.. Het inzicht van een vierduizendjarige bevolkingscontinuïteit 
maaktee bovendien dat de kennis van de immigraties in de periode tussen de jonge 
steentijdd en de volksverhuizingstijd relevant werd voor het onderzoek naar de 
etnischee samenstelling van het Nederlandse volk. Dit had kunnen betekenen dat 
dee Germaanse invasies van rond het begin van de jaartelling - en daarmee ook de 
Batavenn - weer meer in de belangstelling kwamen te staan. Maar dit lijk t niet het 
gevall  te zijn geweest. Het is daarbij vooral opmerkelijk dat er ook tijdens de Duitse 
bezettingg van Nederland nauwelijks een verhoogde belangstelling is geweest voor 
dee van oudsher als vrijheidslievend en dapper voorgestelde Bataven. Dat Van 
Giffenn in 1941, 1942 en 1943 bij de opgraving van het castellum in Valkenburg 
(Z.H.)) een brandlaag had aangetroffen die met de opstand van Claudius Civili s in 
verbandd gebracht kon worden, kreeg bijvoorbeeld geen publieke aandacht.187 De 
Batavenn werden wél incidenteel ingezet in nationaal-socialistische propaganda. In 
datt geval werd erop gewezen dat de Nederlanders te veel afstand voelden tot hun 
roemrijkee Bataafse voorouders. In een in 1942 bij de ss-uitgeverij Hamer verschenen 
monografiee over Claudius Civili s werd bijvoorbeeld geschreven dat de strijd van 
dee Bataven 'ons Nederlanders werkelijk wel meer belang mocht inboezemen dan 
gewoonlijkk het geval is'.188 In de kring rondom Hamer kon men het bovendien 
moeilijkk verkroppen dat Claudius Civili s op het Nijmeegse Valkhof slechts werd 
herdachtt met een houten gedenkplaat. Een dergelijke plaat deed, zo redeneerde 
men,, geen recht aan zijn werkelijke betekenis als 'groot man'.'8' 

Datt de oorsprong van het Nederlandse volk steeds meer in verband werd gebracht 
mett de volken die zich vanaf het begin van het Neolithicum in Nederland hadden 
gevestigd,, kwam ook naar voren in een verandering in de beeldvorming over de 
aanwezigheidd van de Romeinen in Nederland. Deze werden nu incidenteel als 
overheerserss beschouwd. Hieraan kan echter ook de Duitse bezetting debet zijn 
geweest.geweest. Terwijl de Duitse bezetters zichzelf nadrukkelijk identificeerden met de 
Germanen,, werd hun aanwezigheid door de Nederlanders soms juist vergeleken 
mett die van de Romeinen. Dit gebeurde bijvoorbeeld in het toneelstuk Vrij  Volk, 
datt na de bevrijding in de Amsterdamse stadschouwburg werd opgevoerd door 
'toneelgroepp 5 mei 1945'. In dit toneelstuk kwam een 'Batavierenscène' voor, waarin 
Romeinsee soldaten rondmarcheerden als agenten van de Gestapo.1?0 Het beeld 
vann Romeinen als vreemde indringers manifesteerde zich ook in het in 1949 
verschenenn eerste deel van de Algemene Geschiedenis der Nederlanden: Byvanck 
sprakk daarin van 'De verovering en bezetting door de Romeinen'.w Vijftien jaar 
eerderr had de historicus Romein in zijn De Lage Landen bij de Zee nog kunnen 
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sprekenn van de Romeinen als tactvolle kolonisators. Hij lijk t daarbij vooral 
geïnspireerdd te zijn geweest door de ethische politiek in Nederlands-Indiê.1?2 

Dee volkscultuur  als politiek thema 

Zijj  die in de eerste helft van de twintigste eeuw door Nederland reisden, consta-
teerdenn vaak dat er tussen de regio's grote verschillen bestonden; er werden zowel 
culturelee als etnisch-raciale verschillen waargenomen. De conclusies van de an-
tropoloogg Bolk dat er geen 'Nederlandsch type' bestond en dat de bewoners van 
dee Nederlandse regio's niet alleen werden gekenmerkt door een eigen cultuur, 
maarr ook door 'hun eigen anthropologisch cachet', werden vrij algemeen aan-
vaard.. "« Het toekennen van een essentiële betekenis aan de volkscultuur en het 
etnisch-raciaall  verklaren van cultuurverschillen zijn twee belangrijke factoren 
geweestt bij de opkomst van het volksnationalisme in het Nederland van de eerste 
helftt van de twintigste eeuw. Dezelfde twee factoren hebben echter ook aan de 
basiss gestaan van bepaalde regionalistische en expansionistisch-nationalistische 
sentimenten.. Dientengevolge ontstond er in het Nederlandse nationalisme een 
spanningsveldd tussen ten eerste het streven naar nationale eenheid, ten tweede het 
erkennenn van regionale culturele en etnisch-raciale diversiteit en ten derde het 
beseff  dat Nederland deel uitmaakte van supranationale culturele en etnisch-raciale 
eenheden. . 

Vanuitt nationaal perspectief beschouwd, was dit spanningsveld moeilijk te 
omzeilen:: wanneer één aspect ervan werd gerelativeerd, ontstond er vanzelf een 
nieuwee tegenstelling. De pogingen de betekenis van de etnische heterogeniteit 
vann de Nederlandse bevolking te ontkrachten door te benadrukken dat het 
Germaansee element dominant was, leidden namelijk, al dan niet gewild, ook tot 
eenn Groot-Germaans perspectief.w Indien daarentegen werd geprobeerd de be-
tekeniss van de etnische heterogeniteit te reduceren door erop te wijzen dat er in 
Nederlandd reeds eeuwenlang sprake was van 'rasvermenging', bleef er nog de 
opgavee de culturele diversiteit te verenigen met de nationale eenheid. Er werden 
desondankss oplossingen gevonden. De historicus J. Huizinga wees bijvoorbeeld 
opp het burgerlijke - of stedelijke - karakter van de Nederlandse cultuur, waaronder 
ookk de cultuur van de plattelandsbevolking.1^ Anderen benadrukten het belang 
vann het beschrijven van het nationale volkskarakter met insluiting van regionale 
varianten.. Zo constateerde bijvoorbeeld in 1939 een recensent van Meertens en 
Dee Vries' De Nederlandse Volkskarakters dat daarin het 'synthetische element' 
ontbrak.. Het werd zijns inziens niet genoeg duidelijk gemaakt dat 'alle streektypen 
samenwerkenn tot den opbouw van het Nederlandsche volk'.196 

Dee opkomst van het volksnationalisme heeft tot gevolg gehad dat aan de 
volkskundee en de pre- en protohistorische archeologie een bijzondere betekenis 
werdd toegekend. Het waren de wetenschappen die bij uitstek de eigen 'aard' en 
oorsprongg zichtbaar maakten. Representanten van deze wetenschappen, op hun 
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beurt,, meenden dat de Nederlanders daarom op zijn minst interesse zouden 
moetenn kunnen opbrengen voor hun vakgebied. De prehistoricus A.E. van Giffen 
steldee bijvoorbeeld in 1922, bij de opening van het Biologisch-Archaeologisch 
Instituutt te Groningen, op normatieve toon dat van iedereen een interesse in 'de 
herkomstt onzer oudste bevolking' verwacht mocht worden.197 In de praktijk had 
hett engagement met volkscultuur en volksaard zeer uiteenlopende achtergronden. 
Enerzijdss was er een besef dat de modernisering van de maatschappij ten koste 
gingg - en ook wel moest gaan - van de volkscultuur, maar anderzijds was er het 
bewustzijnn dat het behoud van deze volkscultuur een maatschappelijk belang 
betrof.. De achterliggende gedachte was vaak dat een geregenereerde volkscultuur 
tegenwichtt kon bieden aan de kwalijke aspecten van de modernisering van de 
maatschappij.. Vooral met de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 lijk t het engage-
mentt met de volkscultuur een belangrijke impuls gekregen te hebben. De bouw 
vann de Afsluitdijk had aangetoond dat het streven naar vooruitgang tegelijkertijd 
konn bewerkstelligen dat 'eeuwenoude' tradities verloren gingen. De betrokkenheid 
mett de tot verdwijnen gedoemde 'Zuiderzeecultuur' kwam aan het begin van de 
jarenn dertig onder meer naar voren in volkskundige publicaties, literatuur en 
films.'9films.'988 De toon was reeds gezet in 1930, toen in Enkhuizen een 'Zuiderzee 
Visscherijj  tentoonstelling' was georganiseerd. Voor deze tentoonstelling was zelfs 
eenn dorpje met visserswoningen en bedrijfjes opgebouwd. De catalogus sprak -
onderr verwijzing naar de op handen zijnde voltooiing van de Afsluitdijk - van 
eenn herinnering aan 'een tijdperk van prachtig Hollandsen leven, dat weldra 
afgeslotenn zal worden'.'" 

Dee verbondenheid met de 'eigen' volkscultuur moge groot zijn geweest, maar 
politici,, of vertegenwoordigers van aan politieke partijen gelieerde organisaties 
sprakenn zich slechts zelden uit over hun volkskundig engagement. Aan de ene 
kantt was het belang van het behoud van de volkscultuur een vrijwel algemeen, 
duss ook door politici aanvaard principe, maar aan de andere kant waren hun 
opmerkingenn hierover meestal niet meer dan vrijblijvende intentieverklaringen.200 

Daarentegenn speelde deze verbondenheid wél een centrale rol in het gedachtegoed 
vann organisaties die de grenzen of de betekenis van de Nederlandse staat ter 
discussiediscussie stelden. Het betrof hier de 'Brabantia Nostra'-beweging en de Friese 
beweging,, die beide regionalistisch waren, alsook van de Groot-Nederlandse 
beweging,, die expansionistisch-nationalistisch was, en de Groot-Germaanse be-
weging,, die aansluiting zocht bij een supranationale Germaanse eenheid. Gevoelens 
vann verbondheid met de volkscultuur konden aldus vooral leiden tot sympathie 
voorr zeer uiteenlopende politiek-culturele bewegingen, die gemeen hadden dat 
zijj  de Nederlandse natie niet hoog in het vaandel hadden staan. Het zou echter, 
voorall  in de tweede helft van de jaren dertig, niet aan pogingen ontbreken om 
dezee gevoelens in primair nationaal verband te kanaliseren. 
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DeDe volksregionalistische politiek-culturele bewegingen 
enen hun engagement met volkscultuur 

Dee 'eigen' variant van de volkscultuur, zo ook de pre- en protohistorie van de 
'eigen'' regio, hadden in de jaren dertig hoge prioriteit bij de politiek-culturele 
bewegingenn met een regionale basis. Bij deze bewegingen speelde de etnisch-raciale 
verklaringg van cultuurverschillen een belangrijke rol: het verklaringsmodel gaf een 
extraa legitimatie aan het streven naar een versterking van de regionale cultuur en 
autonomie.. Voor degenen die in de ban waren van dergelijke 'volksregionalistische 
sentimenten',, toonden de regionale volkscultuur en archeologische vondsten een 
essentiee van het 'eigene'. 

Bijj  de aanhangers van de reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw 
ontstanee Friese beweging had aanvankelijk de Friese taal centraal gestaan, maar 
inn de eerste helft van de twintigste eeuw was — mede onder invloed van de vanaf 
19255 georganiseerde Groot-Friese congressen — ook een etnisch bewustzijn een rol 
gaann spelen.201 In 1935 hield de Amsterdamse hoogleraar Friese taal- en letterkunde 
G.. Gosses een rede waarin dit etnisch bewustzijn sterk naar voren kwam. In deze 
rede,, getiteld 'Het Friesch Nationaal Besef, wees hij erop dat de Friezen niet 
haddenn deelgenomen aan de 'groote Germaansche volkeren-menging'. Dit had 
zijnss inziens tot gevolg gehad dat de Friezen, in tegenstelling tot de Saksen en 
Franken,, raszuiver waren gebleven. Deze raszuiverheid was volgens Gosses gebleken 
uitt het fysisch-antropologisch onderzoek van bloedgroepen, lichaamsbouw en 
schedelvormm van de Friezen. Aangezien de Friezen daarenboven hun stamland al 
meerr dan tweeduizend jaar hadden bewoond, meende Gosses te kunnen conclu-
derenn dat zij een 'natuurlijk-biologische eenheid' waren.101 In deze context kon 
hett archeologisch onderzoek naar de pre- en protohistorie van de drie noordelijke 
provinciess en West-Friesland op grote belangstelling rekenen van aanhangers van 
dee Friese beweging. Zo werd Van Giffen in 1937 uitgenodigd om een lezing te 
houdenn over het terpenonderzoek voor het iv Great Fryske Langeanne te Medem-
blik.. In 1943 sprak hij wederom voor een Fries gehoor. Nu op de 18e Westfriezendag 
tee Purmerend en over zijn onderzoek van de bronstijd-grafheuvels te Zwaagdijk-
Wervershoof.203 3 

Bijj  de beweging rond het in 1935 opgerichte tijdschrift Brabantia Nostra leefde 
eveneenss een engagement met de regionale, in dit geval Brabantse, volkscultuur.104 

Terwijll  het onderzoek naar de etnisch-raciale samenstelling van de Brabanders 
vanuitt Brabantia AWra-kringen weinig belangstelling ten deel viel, werd het 
archeologischh onderzoek in Noord-Brabant wél aandachtig gevolgd. Zo besprak 
J.. Cunen in 1935 in Brabantia Nostra met groot enthousiasme een opgraving van 
Holwerdaa bij Oss.10*  Holwerda had daar in 1933 een graf ontdekt met indrukwek-
kendee bijgraven. Het betrof een grote bronzen emmer en een ijzeren slagzwaard, 
waarvann het gevest met goud was versierd. Hij concludeerde dat het een Gallisch 
'vorstengraff  betrof, daterend uit de vijfde eeuw voor Christus. Bovendien had hij 
opp dezelfde plaats nog een neolithisch 'koepelgraf aangetroffen.106 Cunen memo-
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reerdee dat men vóór 1933 de eerste bewoning van Noord-Brabant nog had gedateerd 
rondd enkele eeuwen voor Christus. De opgraving te Oss had echter het bewijs 
geleverdd dat er al vanaf de vroege prehistorie een Voortdurende bewoning' was 
geweest.1077 Na de ontdekkingen van 1933 werd het archeologisch onderzoek in 
Noord-Brabantt grootschaliger aangepakt en nadrukkelijker in een provinciale 
contextt geplaatst. Toen in 1935 het urnenveld te Wilreit werd opgegraven, gebeurde 
ditt met medewerking van het Brabantia NostraAid. J. Willems.208 Datzelfde jaar 
onderzochtt Willems ook grafheuvels op de Rechte Heide te Goirle, de zogenaamde 
Vijfberg.. Na de afronding van deze opgraving werden de grafheuvels gerestaureerd. 
Dee heuvels werden opgehoogd en voorzien van een ringwal of ringsloot. Van 
Giffenn sprak van een restauratie die de oorspronkelijk staat 'tamelijk' dicht 
benaderde.20^^ Fietsers en wandelaars konden sindsdien niet meer heen om de 
archeologischee monumenten op de Brabantse hei, die de vroege bewoners van de 
provinciee op indirecte wijze - maar tegelijkertijd imponerend - zichtbaar maak-
ten.. Het gevoel dat heide en prehistorische grafmonumenten bij de passanten 
kondenn oproepen, werd treffend verwoord door Anton van Duinkerken in zijn 
gedichtt 'Voorvaderen (opgravingen te Best)', dat in 1936 verscheen in de bundel 
HartHart van Brabant. Hij sprak van een plek 'Waar ieder inkeert tot zijn diepste 
wezen'.210 0 

HetHet Groot-Nederlandse ideaal en de pre- en protohistorie 

Ookk bij de aanhangers van de Groot-Nederlandse gedachte, die een culturele 
toenaderingg - al dan niet met staatkundige consequenties — van Nederland en de 
Nederlandstaligee gebieden in België, Frankrijk en Zuid-Afrika propageerden, 
speeldee het etnisch verklaren van cultuur een belangrijke rol. Men concentreerde 
zichh daarbij echter op taal. Het 'expansionistisch volksnationalistische' Groot-Ne-
derlandsee ideaal werd in Nederland vooral gedragen door studenten, terwijl ook 
enkelee prominente geesteswetenschappers het een warm hart toedroegen.2" Daarbij 
koesterdenn de volksregionalistische groeperingen in principe eveneens sympathie 
voorr de Groot-Nederlandse gedachte. Het streven naar regionale emancipatie 
binnenn Nederland was immers gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als werden 
gehanteerdd ter onderbouwing van het Groot-Nederlandse ideaal.112 

Onderr prehistoric! kende de Groot-Nederlandse beweging geen prominente 
vertegenwoordigers:: de gemeenschappelijke Nederlandse taal, die het uitgangspunt 
wass van het Groot-Nederlandse ideaal, speelde in het werk van prehistorici een 
tee verwaarlozen rol. Omgekeerd besteedde een prominente Nederlandse aanhan-
gerss van de Groot-Nederlandse gedachte, de historicus P. Geyl, ook weinig 
aandachtt aan de prehistorie. In het eerste deel van zijn Geschiedenis van de 
NederlandseNederlandse Stam uit 1930 had Geyl gesteld dat er over de bewoners van 'onze 
streken'' vóór de komst van Caesar weinig bekend was. Wel was gebleken, zo 
vervolgdee hij, dat verschillende uit het oosten afkomstige primitieve en nomadische 
stammenn - Kelten en Germanen - het gebied hadden aangedaan. Nederland be-
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schreeff  hij daarbij als een woest land vol meren en moerassen, dat begroeid was 
mett ontoegankelijke bossen.213 De komst van de Germanen betekende voor Geyl 
dee overgang van een nomadisch naar sedentair bestaan. Desondanks associeerde 
hijj  de Germanen vooral met primitiviteit: 

Zuiverr een volk van herders en jagers waren zij niet meer, maar de landbouw, 
waarr zij als alle primitieve volken vanouds een tegenzin tegen hadden gevoeld, 
speeldee in hun economie toch een ondergeschikte rol.2'4 

Dee Geschiedenis van de Nederlandse Stam begon volgens Geyl in de protohistorie. 
Zij nn redenering bestond uit twee stappen. Ten eerste definieerde hij de 'Neder-
landsee stam' als een taaleenheid. Hij sprak van 'alle volken en volksgroepen voor 
wiee het Nederlands de moedertaal is'. Vervolgens wees hij erop dat het Nederlands 
inn oorsprong de taal van de Salische Franken was geweest. Dit betekende dat de 
geschiedeniss van de 'Nederlandse stam' was aangevangen met de Franken. De 
Saksenn en de Friezen waren pas deel van de 'Nederlandse stam' gaan uitmaken 
nadatt de Franken hun stamgebied hadden uitgebreid over de Friese en Saksische 
gebieden."55 Deze stelling werd ook met beeldmateriaal onderbouwd: een van de 
eerstee illustraties uit Geyls boek was een foto van 'Frankische Oudheden' uit 
Rijnsburg.. Van archeologische vondsten uit Friese en Saksische gebieden werden 
geenn afbeeldingen getoond.2'6 

Alss een historicus die was gegrepen door de Groot-Nederlandse gedachte, waarbij 
aann 'natuurlijke' eenheden als 'volksstam', 'taalgebied' en 'cultuureenheid' een 
groterr belang werd toegekend dan aan de 'kunstmatige' moderne staat, uitte Geyl 
inn 1928 publiekelijk kritiek op het werk van Holwerda. Hij deed dit in zijn lezing 
'Groot-Nederlandschee Geschiedschrijving' op het dertiende Groot-Nederlandse 
Studentencongress te Leuven. In deze lezing reageer hij op het verwijt dat zijn 
Groot-Nederlandsee geschiedschrijving impliceerde dat hij zich had ingelaten met 
'politiek'.. Hij erkende dat dit het geval was, maar wees erop dat hetzelfde gold 
voorr de aanhangers van de 'klein-Nederlandsche' geschiedinterpretaties. De re-
presentantenn van deze richting waren zich volgens Geyl echter niet bewust van 
dee politieke dimensie van hun werk.217 Ter illustratie van dit verschijnsel verwees 
hijj  naar het werk van Holwerda. Deze had, zo constateerde Geyl, de pre- en proto-
historiee onderzocht binnen de grenzen van het hedendaagse Nederland, en daar-
doorr de samenhang met de gebieden direct buiten Nederland veronachtzaamd. 
Hi jj  refereerde daarbij aan een verspreidingskaart uit Holwerda's Nederlands Vroeg-
steste Geschiedenis van 1925, waarop het woongebied van de Franken ophield bij de 
Belgisch-Nederlandsee grens. Geyl vroeg zich daarbij af of er 'iets mailers denkbaar' 
was.1188 Holwerda's werk was zijns inziens bij uitstek een product van het 'klein-
Nederlandsche'' historische perspectief en hij vervolgde: 

Natuurlijk,, in een geval als dat van Holwerda doet zich de geweldige macht 
vann de moderne staat onmiddellijk gevoelen. Prof. Holwerda is een ambtenaar 
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inn dienst van die staat, de opgravingen die hem het materiaal voor zijn theorieën 
leveren,, worden noodwendig binnen die moderne grenzen besloten.2'9 

Holwerda,, die niet publiekelijk reageerde op Geyls aantijgingen van 1928, kende 
dee Groot-Nederlandse idealen van nabij: zijn assistent A.E. Remouchamps was 
err als student in de ban van geraakt. Remouchamps, die, zoals al eerder bleek, in 
Belgiëë was geboren, had in de Eerste Wereldoorlog tijdens de Duitse bezetting in 
Gentt gestudeerd. Sinds hij zich tot Nederlander had laten naturaliseren had hij 
er,, zo memoreerde Holwerda in 1928, naar gestreefd zijn politieke overtuigingen 
tee scheiden van zijn wetenschappelijke werk,220 Holwerda had bovendien als 
museumdirecteurr contacten onderhouden met Belgische archeologen. Dit gebeur-
dee echter zonder dat daarbij sprake was van het schriftelijk uitwisselen van politieke 
ideeën.221 1 

Geylss kritiek op Holwerda van 1928 is niet ongegrond geweest. In het in 1949 
verschenenn eerste deel van de Algemene Geschiedenis der Nederlanden kwam on-
miskenbaarr naar voren dat het de voorgaande decennnia had ontbroken aan 
samenwerkingg tussen de pre- en protohistorische archeologiebeoefenaars in België 
enn Nederland. Het boek bevatte met betrekking tot de pre-en protohistorie twee 
hoofdstukkenn gewijd aan respectievelijk België en Nederland. In de inleiding 
constateerdee een redactielid hierover dat het niet mogelijk was gebleken een 
'eenheidsbeeld'' te bereiken. Geheel in de traditie van Geyls kritiek op Holwerda 
werdd erop gewezen dat de prehistorici te weinig aandacht hadden besteed aan 'wat 
zichh in een naburig gebied voordeed'.122 

Eenn uitzondering vormde W.J. de Boone, die in 1954 promoveerde op het 
proefschriftt De Franken, van hun eerste optreden tot de dood van Childerik. Om-
streekss 1935 was hij als student in Amsterdam in contact gekomen met het Verbond 
vann Dietsche Nationaal-Solidaristen (Verdinaso) en had hij zich geëngageerd met 
dee Groot-Nederlandse beweging. In de bezettingsjaren begon De Boone aan een 
proefschriftt over de Franken, de Germaanse stam die het uitgangspunt vormde 
vann het Groot-Nederlandse geschiedbeeld. De Amsterdamse hoogleraar J. de 
Deckerr trad hierbij op als zijn begeleider. De 'Vlaams-activist' De Decker was 
vann 1916 tot 1918 hoogleraar geweest in Gent en werd in 1942 aan de Universiteit 
vann Amsterdam benoemd als opvolger van de oud-historicus D. Cohen. Cohen 
wass in november 1940 als joods hoogleraar geschorst. Nadat De Decker in 1945, 
naa de terugkomst van Cohen uit Theresienstadt, zijn ontslag had ingediend, moest 
Dee Boone omzien naar een nieuwe promotor. Deze vond hij in Van Giffen.2^ 
Aann de Groot-Nederlandse gedachte, ooit uitgangspunt van de belangstelling voor 
dee Franken, werd in het proefschrift niet meer gerefereerd.224 De Boone, die zich 
inn de bezettingsjaren aanhanger had getoond van het Groot-Germaanse ideaal, 
zouu als gevolg van zijn NSB-lidmaatschap vanaf juli 1941 en zijn werkzaamheden 
bijj  de Nederlandsche Kultuurraad in 1944, de rest van zijn leven buitengesloten 
blijvenn van de professionele archeologiebeoefening.225 
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'Volksch''Volksch' besef 

Bijj  de adepten van de Groot-Germaanse gedachte, die aan het einde van de jaren 
dertigg en tijdens de Duitse bezetting van Nederland een culturele en staatkundige 
toenaderingg tussen de zogenaamde Germaanse landen van Noord-Europa na-
streefden,, had de raciaal-etnische dimensie van cultuur de hoogste prioriteit."6 

Doorr de idee van Germaanse rasverbondenheid, of het zogenaamde 'volksche' 
besef,, te stimuleren, hoopten zij een Groot-Germaanse bewustwording in gang 
tee zetten. In de tweede helft van de jaren dertig werd hiertoe door de aan de NSB-
gelieerdee organisatie Der Vaderen Erfdeel het tijdschrift De Woljsangel ingezet, 
laterr hernoemd tot Der Vaderen Erfdeel. Nadat Der Vaderen Erfdeel in de zomer 
vann 1940 de naam Volksche Werkgemeenschap kreeg en als zodanig een ss-
organisatiee werd, poogde men het 'volksche' besef te verspreiden via de nieuwe 
tijdschriftenn Volksche Wacht en Hamer.127 

Inn de kring rond deze tijdschriften werd het Friese nationalisme als een goed 
voorbeeldd van Volksche' bewustwording beschouwd. De Brabantia Nostra-bewe-
gingg werd daarentegen bekritiseerd. Deze zou, zo redeneerde men, in het teken 
staann van een katholiek Brabant en niet van een 'volksch' Brabant. Daarbij werd 
benadruktt dat de 'volksche' bewustwording evenmin vergelijkbaar was met het 
'staatschee nationalisme'. Deze vorm van nationalisme zou namelijk vooral voor-
komenn in West-Nederland bij de 'van volk en bodem' losgeraakte stadsbevol-
king.2288 Ook het Groot-Nederlandse ideaal werd bekritiseerd: 'Dietschland' zou 
niett meer zijn dan het Verenigd Koninkrijk van Willem 1. De idee van een Groot-
Nederlandd werd daarom afgedaan als een product van de Britse anti-Europese 
politiek.. Indien de Groot-Nederlandse beweging zich zou beperken tot de Fran-
kischee gebieden in Nederland en België, zonder daarbij de Friezen en Saksen te 
betrekken,, kon de beweging echter wél op goedkeuring rekenen.22? Tijdens de 
bezettingg van Nederland is een groot aantal aanhangers van de Groot-Germaanse 
gedachtee lid geworden van de ss, en ook kwam het voor dat adepten van de 
Groot-Nederlandsee gedachte toetraden.2^° 

Degenenn die Groot-Germaans dachten, hadden vaak een grote belangstelling 
voorr de wetenschappelijke bestudering van de volkscultuur en de pre- en proto-
historie:: de volkskunde en de archeologie maakten, zo meenden zij, het ontstaan, 
dee verbreiding en de cultuur van de Germanen zichtbaar. Het wetenschappelijk 
onderzoekk naar de Germaanse voorouders werd daarbij vaak ervaren als een uiting 
vann respectvolle, rasbewuste en typisch Germaanse omgang met de 'eigen' voor-
ouders.. Zo werd in de catalogus van de door de ss-tentoonstelling 'Wat Aarde 
Bewaarde'' betoogd: 'De wijze waarop de mensch tegenover de geschiedenis van 
zijnzijn voorvaderen staat, is kenmerkend voor zijn karakter.'231 De oriëntatie van 
nationaal-socialistenn op het Germaanse verleden was bovendien vaak religieus 
gemotiveerd.. Zo waren er enkele nationaal-socialistisch georiënteerde volkskun-
digenn die in de ornamenten uit de volkskunst een runenschrift herkenden, dat 
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zouu samenhangen met de religie van het 'noordras'. Deze religie zou zijn ontstaan 
inn de jonge steentijd of in een nog verder verleden.232 

Terwijll  de idee dat de volkskunst het religieuze wereldbeeld van het 'noordras' 
ïnn zich borg — in zijn extreme vorm - in de jaren dertig nog vooral had geleefd 
bijj  geïsoleerde sektarische groepen, kwam deze idee in 1941 onverbloemd naar 
vorenn in het Gemeentemuseum in Den Haag. Daar was namelijk door de Volksche 
Werkgemeenschapp in samenwerking met het departement van Volksvoorlichting 
enn Kunsten de tentoonstelling 'Eeuwig Levende Teekens' georganiseerd.233 In deze 
expositiee werd per tentoonstellingszaal aan de hand van archeologische vondsten, 
volkskundigee voorwerpen en foto's één 'zinnebeeld' gepresenteerd. Door zesen-
twintigg zalen wandelend, werd de bezoeker geleidelijk met de verschillende ele-
mentenn van de Germaanse 'wereld- en levenservaring' geconfronteerd. In de zaal 
waarr de rondgang eindigde, kon de essentie ervan worden ervaren. In deze laatste 
zaall  — waar de rondgang overigens ook was begonnen — stond namelijk het Ger-
maansee 'wereldbeeld' centraal, uitgedrukt door middel van de 'spreuk': 

Dee zon, eeuwig — in rijzen en dalen — wentelt haar baan — door den dag, — 
doorr het jaar, - leven wekkend, - brengend tot rust - het oerbeleven van -
denn noordrasmensch, - van geslacht op geslacht - overgeleverd - in de zon-
neteekens:: — beelden der zon — zinnebeelden van — ontstaan en vergaan.234 

Inn de aula van het Gemeentemuseum kon vervolgens de film Eeuwig Levende 
TeekensTeekens worden bekeken. Er was onder meer in te zien hoe de archeoloog Bursch 
enn zijn werklui tijdens een opgraving een scherf vonden waarin een hakenkruis 
wass gekrast. De commentaarstem legde uit dat bij opgravingen was vastgesteld 
datt dit 'heilige zonneteken' reeds drieduizend jaar geleden bekend was.135 

Hoee het publiek op de film en de expositie heeft gereageerd is niet bekend. 
Gezienn de prominente aanwezigheid van hakenkruisen, hoefden zij aan de intenties 
vann de makers niet te twijfelen: het ging om propaganda voor het nationaal-so-
cialisme.1366 Dit werd door de organisatoren ook erkend. Zo memoreerde N. de 
Haas,, een medewerker van de Volksche Werkgemeenschap, in het tijdschrift 
Hamer,Hamer, dat de tentoonstelling zich richtte op 'heel ons volk', maar vooral op het 
'zichh bewust wordende deel'.237 Dat de expositie een antichristelijke lading had, 
zall  de gemiddelde bezoeker evenmin zijn ontgaan. Zo blijkt onder andere uit een 
opmerkingg uit 1941 van de middeleeuws-archeoloog J.G.N. Renaud. Zonder het 
strevenn van de tentoonstellingmakers om de oud-Germaanse religie te verbreiden 
expliciett te noemen of te onderschrijven, schreef hij dat jaar aan een van de 
tentoonstellingsorganisatorenn over zijn bezoek aan de expositie: 

Watt ik gezien heb, heeft mij overweldigd. (...) Ik heb zelfs al van bezoekers 
gehoord,, die afwijzend stonden tegenover het streven - vooral omdat zij zich 
zulkee goede producten waanden van christelijke kuituur - en die toch tot 
nadenkenn gestemd zijn door wat zij gezien hebben.238 
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Dee idee dat de volkscultuur het religieuze wereldbeeld van het 'noordras' in zich 
borg,, werd reeds in het najaar van 1945 publiekelijk bekritiseerd. De germanist 
T.A.. Rompelman greep zijn benoeming tot hoogleraar germanistiek aan de 
Rijksuniversiteitt van Groningen aan om uitgebreid in te gaan op de nationaal-
socialistischee ideeën over de Germaanse religie. Daarbij constateerde hij dat zijn 
vakk door het nationaal-socialisme was 'besmet' omdat veel van zijn collega's, en 
niett alleen nationaal-socialistische, te zeer de nadruk waren gaan leggen op het 
voortlevenn van heidense gebruiken na de bekering van de Germanen.239 Zelf zei 
hijj  daarentegen het christelijke geloof, naast de klassieke beschaving, als de basis 
vann de 'Westerse cultuur' te beschouwen om er vervolgens op waarschuwende 
toonn op te wijzen: 

Wiee het Germaans-heidens geloof vergelijkend plaatst naast het Christelijke 
omm aan te tonen, dat er waarden in zouden schuilen, die voor het Christelijk 
gelooff  niet behoeven onder te doen, begaat niet alleen een methodische fout, 
maarr tast ongeacht de consequenties, die hij er al of niet aan vastknoopt, het 
Christendomm in zijn kern en daarmede de grondslagen van onze gehele 
beschavingg aan.14° 

Di tt betekende dat Rompelman de Germaanse cultuur niet erkende als een 
grondslagg van de westerse cultuur. Di t standpunt verder uitbouwend merkte hij 
opp dat het Germaanse geloof aan de eigen zwakte ten onder was gegaan. De 
Germanenn hadden namelijk volgens Rompelman gehunkerd naar een blijvende 
bevredigingg van hun religieuze behoefte en die alleen kunnen vinden in het 'ware 
geloof,, het christendom.241 

NationaleNationale eenheid in verscheidenheid 

Dee regionale culturele en etnische verscheidenheid heeft niet alleen een rol gespeeld 
inn het gedachtegoed van degenen die de betekenis of vorm van de Nederlandse 
staatt ter discussie stelden, maar ook in dat van hen die de Nederlandse staat in 
zijnzijn toenmalige vorm juist wilden versterken. In de jaren dertig was de genoemde 
verscheidenheidd namelijk — in samenhang met de verdeeldheid op sociaal, politiek 
enn religieus-wereldbeschouwelijk vlak - de hoofdcomponent van het debat over 
dee 'volkseenheid'. De idee was ontstaan dat het erkennen en waarderen van de 
culturelee en etnische diversiteit aanleiding kon geven tot het ontstaan van een 
hechtee 'volksgemeenschap', die vervolgens weer een remedie zou kunnen zijn voor 
dee meer recent ontstane maatschappelijke tegenstellingen.242 

Hett begrip Volkseenheid', alsook het debat erover, heeft bekendheid gekregen 
doorr de eerste Volkseenheid-conferentie, die in 1934 werd georganiseerd.143 Deze 
conferentiee was een initiatief geweest van studentenverenigen met zeer uiteenlo-
pendee religieuze en politieke achtergronden.244 Tijdens de conferentie maakte 
Huizingaa grote indruk met zijn rede Nederlands geestesmerk. In deze rede gaf hij 
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aann dat diversiteit en eenheid elkaar niet hoefden uit te sluiten. Sprekend van 
verschillenn in overtuiging, traditie en temperament, concludeerde hij: 'Samenwer-
kingg ondanks verschil van opvatting staat hooger dan eendracht op zich zelf.'245 

Middelss de titel van zijn voordracht lanceerde Huizinga het begrip geestesmerk: 
hett reflecteren over het 'merk' van de nationale 'geest' was voor hem een alternatief 
voorr het debat over de 'aard' van het Nederlandse volk.146 Met het nieuwe begrip 
gaff  Huizinga aan het meeste belang te hechten aan kennis van de stempel die de 
geschiedeniss drukte op de beschaving, en minder aan de invloed die uitging van 
bijvoorbeeldd etniciteit of landschap. In zijn lezing kwam hij tot de slotsom dat 
'burgerlijkheid'' het belangrijkste kenmerk was van de Nederlandse beschaving. 
Hijj  beschouwde het als een 'sociale houding', die in de laatste vier a vijf eeuwen, 
gelijkk met de Nederlandse natie, was ontstaan. Een natie definieerde Huizinga 
daarbijj  als een volk binnen de grenzen van een staat; dat de Republiek 'ons als 
natie'' had grootgebracht, stond voor hem niet ter discussie. Huizinga toonde zich 
dann ook geen aanhanger van de Groot-Nederlandse gedachte. Hij zei in zijn rede 
dee 'stamverwanten' buiten Nederland bewust onaangeroerd te laten, daarmee wél 
aangevendd zich bewust te zijn van het bestaan van etnische banden met Vlaande-
ren.2477 Op basis van zijn kennis van het Nederlandse 'geestesmerk' analyseerde hij 
vervolgenss de contemporaine Nederlandse beschaving.248 Zo wees hij erop dat de 
laatstee eeuwen was gebleken dat de Nederlander als gevolg van zijn burgerlijkheid 
weinigg vatbaar was voor illusies en retoriek. Een consequentie hiervan was dat 
menn zich niet snel liet meesleuren door politiek extremisme. Ook sprak Huizinga 
vann een geringe neiging tot nationale zelfverheerlijking en de afwezigheid van een 
politiekk minderwaardigheidsgevoel. Hierdoor had volgens hem overdreven natio-
nalismee - en het nationaal-socialisme - in Nederland geen voet aan de grond kun-
nenn krijgen.249 

Huizinga'ss ideeën over het Nederlands geestesmerk leverden hem met name de 
kritiekk op van aanhangers van het volksregionalistisch en expansionistisch volksna-
tionalistischh gedachtegoed. De organisatoren van de tweede Volkseenheid-confe-
rentiee in 1935 memoreerden dat door de deelnemers aan de eerste bijeenkomst 
algemeenn was erkend dat Huizinga een 'schitterende lezing' had gehouden, maar 
datt er bij hen ook bezwaren bestonden: 

Enn hoe men ook de vele algemeene opmerkingen ter harte nam, (...) het bleek, 
datt zowel de Zuidnederlanders (de Staatsnederlanders beneden de Moerdijk 
enn de Vlaamsche volks- of naar verkiezing stamgenoten), als de Friezen en de 
meerr naar het platteland georiènteerden, zijn opvattingvan het Nederlandsche 
geestesmerkk niet konden beamen.250 

Indachtigg deze kritiek werden tijdens de tweede Volkseenheid-conferentie lezingen 
gehoudenn over het Noord-Nederlandse, Zuid-Nederlandse en Friese 'nationali-
teitsbesef'.251 1 
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Inn de loop van de jaren dertig werd bij besprekingen van het Nederlandse 
volkskarakterr steeds vaker tegelijkertijd ook een overzicht gegeven van de regionale 
volkskarakters.. Dit verschijnsel komt bij uitstek naar voren in het artikel 'De 
ontwikkelingg van het Nederlandsche Volkskarakter' van de jurist en journalist 
P.H.. Ritter jr. Het verscheen in 1938 in de bundel ter ere van het veertigjarig 
ambtsjubileumm van koningin Wilhelmina.252 Ritter merkte op dat het de laatste 
jarenn steeds gebruikelijker was geworden in beschouwingen over het Nederlandse 
volkskarakterr ook de regionale bijzonderheden te analyseren.2" Hij vervolgde: 

Tengevolgee van deze nieuwe richting in de volksbeschrijving is het mogelijk, 
onss volkskarakter uit zijn geografische componenten samen te stellen, en te 
onderzoekenn wat alle onderdeelen met elkander gemeen hebben.z^ 

Inn eerdere beschouwingen, zoals die van de historicus Huizinga, was er volgens 
Ritterr nog geen ruimte geweest voor regionale diversiteit en werd er uitsluitend 
gesprokenn van één volkskarakter. Ritter constateerde ook dat het Nederlandse 
volkskarakterr zich de laatste decennia nauwelijks had gewijzigd. Onder verwijzing 
naarr de activiteiten van jeugdorganisaties, merkte hij wel op dat de laatste jaren 
dee 'gemeenschapszin' was toegenomen en dat er dientengevolge sprake was van 
eenn 'nationale vooruitgang'.255 

Inn dezelfde periode kwam J. Linthorst Homan, die sinds 1937 commissaris van 
dee Koningin was in Groningen, tot vergelijkbare inzichten. Het volkskarakter 
goldd ook voor hem als een nationaal verschijnsel met regionale varianten en ook 
hijj  meende een toenemende nationale cohesie waar te nemen. Linthorst Homan 
zagg het als zijn taak aan dit nationaal samengroeien een bijdrage te leveren. Hij 
richttee daartoe in 1939 de Groninger Gemeenschap op. Dit was een organisatie, 
diee zich opwierp als vertegenwoordiger en beschermer van de sociale en culturele 
belangenn van de bevolking van de provincie Groningen. Deze belangen werden 
doorr hem echter tegelijkertijd nadrukkelijk in verband gebracht met het streven 
naarr nationale eenheid.256 Terwijl het Nederlandse volk volgens Linthorst Homan 
doorr verticale politiek-sociale scheidslijnen 'gesplitst' was geraakt, was er zijns 
inzienss in de jaren dertig weer sprake van toenadering, vooral onder de jongeren. 
Enn juist de herwaardering van de 'subnationale' provincies zou zijns inziens aan 
dezee toenadering een extra impuls kunnen geven. In 1939 zei hij hierover in een 
lezing:: 'Nu is bij verticale splitsing horizontale binding nodig, gelijk de bundel 
korenhalmenn tot een garf gebonden wordt. Voor het pogen tot dit binden nu is 
dee provinciale maatschappij ideaal'.257 Linthorst Homan beklemtoonde dat voor 
hemm een Zeeuw, een Limburger of een Groninger 'allen goede vaderlanders met 
eenn eigen karakter' waren. Hij ervoer het als een blijk van erkenning van het belang 
vann het provinciale 'eigene' dat Wilhelmina haar jubileum van 1938 in Groningen 
hadd gevierd: hij noemde het een 'gelukkig symptoom'.258 Wilhelmina, op haar 
beurt,, toonde weer belangstelling voor Linthorst Homans Groninger Gemeen-
schap-beweging;; om zich nader te informeren ontbood zij Linthorst Homan een 
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keerr ten paleize.259 In Groot-Germaanse kringen werd de Groninger Gemeen-
schap-bewegingg daarentegen met argwaan beschouwd. Het werd een merkwaardige 
tussenvormm genoemd, gezien de combinatie van de band met de staat en het 
strevenn naar een 'volksgemeenschap'. Het werd nastrevenswaardiger geacht een 
'Saksischh volksbewustzijn' te ontwikkelen, dat naast de Groninger, ook de Drent, 
dee Overijsselaar en de Gelderlander zou insluiten.i6° 

Degenenn die in de jaren dertig eenheid zochten door binnen de bestaande 
nationalee context het belang van de regionale verscheidenheid te benadrukken, 
vondenn elkaar vaak in het ideaal van de 'ordening' van de maatschappij. In het 
kaderr van deze 'ordening', die zowel sociaal-economische als culturele consequen-
tiess zou moeten hebben, werd grote waarde gehecht aan de 'natuurlijke' grond-
slagenn van de maatschappij. Verschillen in religieuze, politieke en sociale achter-
grondd waren hierbij vaak van ondergeschikt belang. Waar het om ging was dat 
dee genoemde grondslagen in hun 'natuurlijke' groei niet meer belemmerd zouden 
moetenn worden. Tegelijkertijd werd een dergelijke ordening echter ook door 
aanhangerss van volksregionalistisch of expansionistisch volksnationalistisch ge-
dachtegoedd nagestreefd.261 Ook archeologen waren in de ban van dit ordeningsi-
deaal.. Aldus blijkt uit het rapport Ontwerp eener Regeling der Vaderlandsche 
Oudheidkunde.,Oudheidkunde., dat in maart 1940 was opgesteld door Braat en Bursch. De auteurs 
warenn van mening dat de reorganisatie van de pre- en protohistorische archeologie 
zouu 'moeten gaan langs den weg der in dezen tijd op talrijke gebieden des levens 
steedss meer in opkomst zijnde ordening'.262 Hun ordeningsvoorstel kwam erop 
neerr dat er ruimte zou moeten zijn voor regionale archeologische initiatieven, 
terwijll  tevens de centrale positie van het Rijksmuseum van Oudheden definitief 
vastgelegdd zou moeten worden. En daarmee sloot hun beider gebruik van het 
begripp 'ordening' in hoge mate aan op Van Poeljes ideeën uit 1936 over een 
'cultuurstaat'.. Van Poelje had dat jaar immers gesproken van 'scheppende o-
oördinatie',, waarbij de staat niet boven de burgers stond, maar een 'gemeenschap 
derr gemeenschappen' vormde.z63 

Volksnationalismee en 'Volkstumpolitik ' 

Gezienn de nieuwe ideeën over cultuurbeleid, de ontwikkelingen in het museum-
wezen,, het debat bij sociale en culturele wetenschappen en het gedachtegoed dat 
gangbaarr was bij de diverse politiek-culturele bewegingen, kan worden aangeno-
menn dat in Nederland vanaf het begin van de twintigste eeuw het volksnationa-
listischh gedachtegoed een breed draagvlak had gekregen. Het was gebruikelijk 
gewordenn om de nationale cultuur met verschillende vormen van etniciteit in 
verbandd te brengen en om in elementen van de nationale cultuur een volkskarakter 
tee herkennen - vaak met insluiting van regionale en supranationale varianten 
daarvan.. Het was echter niet zo dat in Nederland de Germaanse cultuur en 
etniciteitt werden beschouwd als dé funderende waarde van de nationale cultuur. 
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Well  werd het Germaanse tijdperk gezien als een belangrijke fase in de geschiedenis. 
Di tt gebeurde vooral omdat het bepaalde grondtrekken vertoonde die ook in de 
lateree periodes van de geschiedenis konden worden herkend. 

VolksnationalismeVolksnationalisme en antisemitisme in de bezettingsjaren 

Inn de eerste jaren van de Duitse bezetting was er een hausse in populair-weten-
schappelijkee publicaties over de Nederlandse geschiedenis. In deze periode werd 
bijj  het denken over nationale cultuur als vanouds grote betekenis gehecht aan de 
kunstt uit de Gouden Eeuw. Deze kunst, die immers centraal had gestaan in het 
laat-negentiende-eeuwsee cultureel nationalisme, werd nog steeds geacht de Ne-
derlandsee cultuur bij uitstek te vertegenwoordigen.264 Tegelijkertijd bleef de idee 
overeindd dat de Franken, Friezen en Saksen de etnische basis vormden van het 
Nederlandsee volk.265 Maar daarnaast kwam het ook voor dat aan de prehistorische 
oorsprongg van het Nederlandse volk werd herinnerd.266 Uit de vele publicaties uit 
dee eerste bezettingsjaren komt duidelijk naar voren dat men een versterkte ver-
bondenheidd voelde met de Nederlandse geschiedenis en cultuur. In een in 1941 
verschenenn overzicht van de historische gedenktekenen in Nederland werd bij-
voorbeeldd geconstateerd: 'Na den ioden Mei 1940 is er in het historische bewustzijn 
vann ons volk iets wakker geworden.'267 In dit historisch bewustzijn heeft het 
Nederlandsee volkskarakter een prominente rol gespeeld. Dit kan als indicatie 
wordenn beschouwd voor de impuls die het volksnationalisme kreeg door de Duitse 
inval.. Het is een belangrijke vraag of er daarbij ook sprake is geweest van een 
versterkingg van de etnisch-raciale kern van het volksnationalisme. Bij degenen die 
inn deze periode hun oorspronkelijk volksregionaüstisch of Groot-Nederlands 
engagementt verruilden voor een primair Groot-Germaans engagement lijk t dit 
zekerr het geval te zijn geweest: zij voelden een sterkere etnisch-raciaal gefundeerde 
verbondenheidd met verwant geachte Germaans volken. In een volksnauonalistische 
contextt zou een vergroot etnisch-raciaal bewustzijn echter ook aanleiding kunnen 
gevenn tot het ervaren van afstand tot andere etnisch-raciale groepen. Anders 
geformuleerd:: heeft de Duitse bezetting van Nederland mogelijk niet alleen een 
impulss heeft gegeven aan het volksnationalisme, maar - in samenhang daarmee -
ookk aan latent antisemitisme? 

Bijj  de historicus J. Romein was er zeker geen sprake van een versterking van 
hett etnisch besef. In het eerste oorlogsjaar hield hij zelfs twee voordrachten waarin 
doorr hem een etnisch-raciale verklaring van het volkskarakter j uist werd afgewezen. 
Hett betrof 'Oorsprong, voortgang en toekomst van de Nederlandse geest' van 
novemberr 1940 en 'Beschouwingen over het Nederlandse volkskarakter' van april 
1941.2688 In de rede van 1940 bekende Romein wél dat hij zich op dat moment 
meerr Nederlander voelde 'dan ooit te voren'.26? Hij merkte ook op dat hij vroeger 
zelfss aan het bestaan van een volkskarakter had getwijfeld. De ervaring van de 
Duitsee bezetting had hem echter doen beseffen dat dit karakter zich juist in tijden 
vann crisis manifesteerde.270 Hij definieerde het volkskarakter als: 'de component 
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vann de in de loop der geschiedenissen dóór die geschiedenis op elkaar afgestemde 
enn naar elkaar toegegroeide karakters van zijn leden'.2?' Romein noemde verdraag-
zaamheidd daarbij als het meest wezenlijke kenmerk van het volkskarakter of van 
dee 'Nederlandse geest'. Als voorbeeld bracht hij in herinnering hoe de emancipatie 
vann de joden zich in Nederland aan het einde van de achttiende eeuw op 
'specifiek-Nederlandse'' wijze had voltrokken: zonder wrijving en onder stilzwij-
gendee goedkeuring van de overgrote meerderheid van de bevolking.272 Daarbij 
presenteerdee Romein verdraagzaamheid ook als een algemeen menselijke uiting 
vann respect voor de natuur. Hij redeneerde: 

Dee verdraagzaamheid immers is, in laatste aanleg, niets anders dan de erken-
ningvann de verscheidenheid, die het kenmerk van alle natuur en van alle creatuur 
is.. Zij is de uiting van het heimwee naar de oneindigheid der natuur, dat wij 
allee in ons dragen, omdat wij er alle deel van zijn.1?} 

Romeinn reageerde hiermee hoogstwaarschijnlijk ook op nationaal-socialisten die 
mett aanspraken op kennis van de natuurlijke grondslagen van de maatschappij 
hunn intolerantie onderbouwden ten opzichte van bepaalde bevolkingsgroepen, 
cultuuruitingenn of politieke partijen. 

Inn aansluiting op zijn invulling van het begrip volkskarakter als de component 
vann naar elkaar toe gegroeide individuele karakters, zei Romein zich te willen 
distantiërenn van romantische ideeën over een statische 'volksziel'; de Nederlandse 
'volksziel'' was naar zijn mening het veranderlijk resultaat van de geschiedenis.274 

Dee pogingen om het volkskarakter te herleiden tot een raskenmerk noemde hij 
zinloos,, daarbij sprekend van het 'onoplosbare rassenvraagstuk'. Ook voor het in 
datt kader verrichte archeologisch onderzoek kon hij geen waardering opbrengen. 
Hijj  sprak van een betekenisloos 'praehistorisch vraagstuk'. Het betrof volgens 
Romeinn de kwesties 

waarr de hunebedden- en klokbeker-volken vandaan gekomen en waar zij 
geblevenn zijn, heel het vraagstuk of we nu echte Germanen zijn en zo ja wat 
datt dan zeggen wil , dan wel of we een mengsel zijn van die nog oudere 
substratenn plus Germanen, plus Kelten, plus Alpinen.275 

Hijj  refereerde aldus aan het debat over de etnisch-raciale samenstelling van de 
bevolkingg van Nederland en de hierbij vaak gestelde vraag naar de herkomst van 
dee eerste bewoners van Nederland en het ontstaan van de Germanen. Ook stipte 
hijj  het belang aan dat sommigen hechtten aan kennis van de immigraties tussen 
dee jonge steentijd en de volksverhuizingstijd. Sprekend van de 'folkloristische 
methode',, bekritiseerde Romein tegelijkertijd de pogingen het Nederlandse volks-
karakterr te leren kennen via de volkscultuur. Niet alleen meende hij dat volks-
kundigenn de begrippen 'ziel', 'aard' en 'karakter' nogal willekeurig gebruikten, 
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maarr bovendien gingen zij er volgens hem ten onrechte van uit dat het volkskarakter 
hett best bewaard was gebleven bij 'de meest geïsoleerde volksdelen'.276 

Hett 'praehistorisch vraagstuk', door Romein in 1941 betekenisloos genoemd, 
werdd tijdens de bezettingsjaren door anderen daarentegen juist gezien als een 
themaa dat extra aandacht verdiende. De vraag in hoeverre een volkskarakter werd 
bepaaldd door etnisch-raciale factoren, was voor hen een essentieel onderdeel van 
hett wetenschappelijk volkskarakteronderzoek. De analyses waren zowel gericht 
opp het ontstaan van het volkskarakter als op het benoemen van de karaktertrekken. 
Dee Leidse hoogleraar Assyriologie F.M.Th. Böhl schreef bijvoorbeeld in 1944, 
zichh afzettend tegen Huizinga's bekende definitie van geschiedenis uit 1929, dat 
iederee 'volksgemeenschap' zich rekenschap diende te geven van zijn cultuur, zoals 
diee was bepaald door 'het gemeenschappelijk bloed en het gemeenschappelijk 
milieuu of bodem, (waarbij dan als het derde en historisch belangrijkste komt de 
gemeenschappelijkee geschiedenis)'.177 Ook de nationaal-socialistische prehistori-
cuss Bursch heeft zich tijdens de bezettingsjaren geconcentreerd op kwesties, die 
Romeinn had aangeduid als het 'praehistorisch vraagstuk'.278 In zijn in 1941 gehou-
denn lezing De Oudheid in het Heden kwam hij tot de slotsom dat uit archeologisch 
onderzoekk bleek dat de van 'nature ontvangen eigenaard' zo sterk was dat er alleen 
maarr sprake kon zijn van tijdelijke externe inwerkingen.27? 

Inn dezelfde lezing constateerde Bursch, met betrekking tot de discussie over de 
'eigenaardd van ons volk', verder nog terloops dat de Nederlandse handelsman 'den 
Joodd te glad' was geweest.280 Aldus gaf hij niet nadrukkelijk, maar ook onmisken-
baarr aan dat joden naar zijn mening niet tot het Nederlandse volk behoorden, dit 
terwijll  hij voordien in zijn lezingen en geschriften van deze opvatting nooit blijk 
hadd gegeven. Onder prehistorici in Nederland was het de eerste vier decennia van 
dee twintigste eeuw niet gebruikelijk geweest openlijk anti-joodse opmerkingen te 
maken.. Wel werd de handel in archeologische vervalsingen incidenteel gerelateerd 
aann het stereotiepe beeld van joden als onbetrouwbare handelaars en cultuurver-
valsers.. Zo vermeldde Byvanck in 1935 in het tweede deel van zijn Excerpta Romana 
datt de oudheidkundige Smetius twee vervalsingen had aangetroffen bij een 'Jood 
tee Nijmegen'.281 Holwerda maakte een vergelijkbare opmerking. Hij sprak in 1939 
inn zijn correspondentie met de klassiek archeoloog G.A.S. Snijder van prachtige 
vervalsingen,, die te koop werden aangeboden door 'een paar Joden uit Wenen'.282 

Bursch'' opmerking uit 1941 staat echter niet op zichzelf. Ook Van Giffen heeft 
inn de bezettingsjaren als prehistoricus voor het eerst openlijk gerefereerd aan 
negatievee beeldvorming over joden. In zijn in 1943 gepubliceerde analyse van de 
etnischee samenstelling van de bevolking van Drente sprak hij van een 'voornamelijk 
tott de steden beperkte infiltratie van Joodsche elementen'. Doordat hij de Drentse 
dorpenn daarbij 'oeroude gemeenschappen' noemde, benadrukte hij het funda-
mentelee etnische onderscheid tussen joden en de inheemse bevolking van Drente.283 

Hett is opmerkelijk dat Van Giffen, die dergelijk taalgebruik voordien niet bezigde, 
dezee opmerking maakte op een moment dat de jodenvervolging in Nederland in 
vollee gang was. Bovendien had hij nog ongeveer drie jaar eerder, in oktober 1940, 
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samenn met 228 andere hoogleraren, het Scholten-manifest ondertekend. In deze 
brief,, die was gericht aan Seyss-Inquart, werd door de hoogleraren gepleit geen 
scheidingg aan te brengen tussen joden en niet-joden. Later zou Van Giffen, onder 
Duitsee druk, zijn handtekening weer intrekken, echter met de voorwaarde dat 
daaraann geen bekendheid gegeven zou worden.284 Van Giffen toonde zich vervol-
genss reeds in mei 1945 doordrongen van het belang de geschiedenis van de 
jodenvervolgingg vast te leggen. Vrijwel onmiddellijk na de Duitse capitulatie wist 
hijj  via een tussenpersoon voor het Drents Museum in Assen de hand te leggen 
opp een groot aantal voorwerpen uit het kamp Westerbork, die kampleven en 
deportatiee konden documenteren. Het betrof onder meer het stalen koersbord 
voorr het traject Westerbork-Auschwitz.285 

Hett blijkt aldus dat in het geval van Bursch en Van Giffen het reflecteren over 
dee etnische samenstelling van de bevolking van Nederland ten tijde van de Duitse 
bezettingg aanleiding heeft gegeven tot de inzet van anti-joods taalgebruik. Rekening 
houdendd met de mogelijkheid dat Van Giffens en Bursch' opmerkingen strategisch 
gemotiveerdd zijn geweest, zo ook met het verschil tussen Van Giffens Nederlands-
nationalee en Bursch' Groot-Germaanse opvattingen, kan worden geconstateerd 
datt de samenhang tussen volksnationalisme en antisemitisme niet alleen in theorie 
mogelijkk is, maar zich ook incidenteel manifesteerde. De samenhang komt boven-
dienn naar voren in de manier waarop G.A. van Poelje in 1952 het door Romein 
geïntroduceerdee begrip 'Nederlandse geest' in verband bracht met Nederlands 
antisemitisme,, terwijl Romein het begrip juist had ingezet ter bestrijding van het 
etnischh definiëren van het Nederlandse volkskarakter. Van Poelje, die in augustus 
19400 door de bezettingsautoriteiten was ontheven uit zijn functie van secretaris-
generaall  van het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, en in 
Buchenwaldd gevangen was gezet, werd in 1952 gehoord door de Enquêtecommissie 
Regeringsbeleidd 1940-1945 over zijn activiteiten van vóór zijn gevangenneming.286 

Tijdenss dit verhoor memoreerde hij dat in het begin van de bezettingstijd vaak 
wass gepoogd initiatieven te nemen overeenkomstig de vermeende wensen van de 
Duitsee autoriteiten. Als voorbeeld noemde hij het professorencollege dat de redactie 
vann het Amsterdamse tijdschrift Mensch en Maatschappij vormde. Nog voordat er 
anti-joodsee maatregelen in werking waren getreden, had dit professorencollege al 
beslotenn de filosoof L. Polak uit te sluiten.28? Van Poelje resumeerde, verwijzend 
naarr Romeins rede van 1940: 'Dat was de Nederlandse geest, waartegenover men 
alss secretaris-generaal kwam te staan.'288 Met deze cynische constatering lijk t Van 
Poeljee te hebben willen aangeven dat het praten over de 'Nederlandse geest' het 
nemenn van anti-joodse maatregelen niet in de weg had gestaan. 

Uitt de activiteiten die J.K. van der Haagen als chef van de afdeling Kunsten en 
Wetenschappenn ontplooide, komt eveneens naar voren hoe gedurende de bezet-
tingsjarenn volksnationalistische sentimenten en betrokkenheid bij anti-joodse 
maatregelenn konden samengaan. In zijn rapport Onze roerende schatten van we-
tenschaptenschap en kunst gedurende de oorlogsjaren van 17 april 1945 vermeldde Van der 
Haagenn hoe hij na de afkondiging van de Verordening van 21 mei 1942 die de 
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'Joodschee vermogenswaarden' betrof, had gepoogd de belangrijkste kunstwerken 
uitt joods bezit voor Nederland te behouden.289 Hij memoreerde dat hij de 
toezeggingg had weten te verkrijgen dat door de firma Lippman, Rosenthal & Co 
geenn kunstwerken verkocht zouden worden, voordat eerst gelegenheid zou worden 
gebodenn na te gaan welke stukken in aanmerking kwamen voor het 'Nederlandsche 
openbaarr museum- en bibliotheekbezit'.290 Van der Haagen merkte op dat het 
zijnn bedoeling was geweest er in eerste instantie voor te zorgen dat zoveel mogelijk 
objectenn in 'ons land' zouden blijven, opdat in tweede instantie na de oorlog zou 
kunnenn worden beslist over het uiteindelijke eigendom ervan. Het verschil tussen 
reddenn en verwerven was echter klein. Zo vermeldde Van der Haagen in april 
19455 - op bijna opgetogen toon - dat het bezit van de collectie van R. May was 
'verzekerd'' voor de 'Nederlandsche Staat'. Dit was gebeurd op basis van een door 
hemm niet nader omschreven 'gentleman's agreement'.i?I 

VanVan der Haagen en het cultuurbeleid van de afdeling Kunsten en 
WetenschappenWetenschappen tijdens de bezettingsjaren 

Vann der Haagen, die zeer in de ban was van het volksnationalisme, meende 
aanvankelijkk dat de Duitse bezetting van Nederland door hem als chef van de 
afdelingg Kunsten en Wetenschappen aangegrepen kon worden om het actieve 
cultuurbeleidd uit te voeren, dat in het vooroorlogse Nederland niet gerealiseerd 
hadd kunnen worden. In zijn rapport van 17 april 1945 over de afdeling Kunsten 
enn Wetenschappen in de bezettingsjaren ging hij weinig in op zijn cultuurbeleid. 
Di tt mogelijk omdat juist de samenwerking die hij in dit kader met de Duitse 
autoriteitenn was aangegaan, ertoe had geleid dat een aantal collega's hem als 
collaborateurr was gaan beschouwen. Wél gaf hij een opsomming van de Duitse 
autoriteitenn waarmee hij gedurende de bezettingsjaren in contact was gekomen. 
Hijj  memoreerde dat met name K. Mühlmann - die naar zijn indruk voor Göring 
verzameldee - en de verschillende medewerkers van het Amt Rosenberg voor 
moeilijkhedenn hadden gezorgd. Dit in tegenstelling tot de ambtenaren van het 
Rijkscommissariaatt van Seyss-Inquart, waarmee hij in de regel goed had kunnen 
samenwerken.. Vooral de onder dr. FJ. Wimmer ressorterende kunsthistoricus 
dr.. F. Plutzar was volgens Van der Haagen bereid op te komen voor de Nederlandse 
belangen.2922 Opvallend afwezig in zijn opsomming van zijn Duitse contacten 
warenn de medewerkers van het ss-Ahnenerbe. Het betreft met name H.E. Schnei-
der,, die vanaf de zomer van 1940 als vertegenwoordiger van het Ahnenerbe in 
Nederlandd werkzaam was, en F.W. Mai, die Schneider in oktober 1942 in deze 
functiee was opgevolgd.293 Van der Haagen moet er echter zeker van op de hoogte 
zijnzijn geweest dat het Ahnenerbe in Nederland activiteiten ontplooide: ook al omdat 
Plutzarr incidenteel daarmee samenwerkte.294 Van der Haagen wees er in zijn 
rapportt wel op dat de competenties van de verschillende Duitse autoriteiten en 
instantiess niet duidelijk waren afgebakend en dat hij in de loop van de bezetting 
tott zijn spijt had moeten constateren dat de invloed van Plutzar dientengevolge 

168 8 



HETT VOLK ALS ETNISCHE EENHEID 

vaakk gering was. Hij vervolgde: 'De nadeelen van het elkander doorkruisen van 
bevoegdheden,, dat een kenmerk van de praktijk van het nationaal-socialisme bleek 
tee zijn, hebben wij wel aan den lijve ondervonden.'295 

Vann der Haagen heeft tijdens de bezettingsjaren gepoogd het 'Historisch Mu-
seum-plann uit het museumrapport van 1921 alsnog te realiseren. In dit museum-
rapportt was voorgesteld een museum op te richten dat zou bestaan uit een 
archeologische,, volkskundige en historische afdeling in respectievelijk Leiden, 
Arnhemm en Amsterdam.296 Aanvankelijk boekte Van der Haagen een belangrijk 
resultaat.. Zo werd in 1941 het Openluchtmuseum losgekoppeld van de Vereeniging 
'Hett Nederlandsch Openluchtmuseum' en kreeg het de status van een rijksmu-
seum,1977 Daarbij zou het echter blijven. Van der Haagen had nog wél weten te 
bereikenn dat secretaris-generaal J. van Dam, die Van Poelje in 1940 was opgevolgd, 
inn 1941 voorstelde de institutionele band tussen de afdeling Nederlandsche Prae-
historiee en de andere afdelingen van het Rijksmuseum van Oudheden op te 
heffen.2988 In de loop van 1944 kwam Van der Haagen tot het inzicht dat zijn 
cultuurbeleidd beter gerealiseerd zou kunnen worden in een naoorlogs Nederland 
dann in samenwerking met de Duitse autoriteiten en hun Nederlandse nationaal-
socialistischee medestanders. Vanaf dat moment beschouwde hij de verdeeldheid 
vann de Duitse autoriteiten en hun Nederlandse medestanders niet meer als een 
belemmering.. Sterker nog: door deze verdeeldheid te bespelen, slaagde hij er juist 
inn de uitvoering van Duits cultuurbeleid te traineren.2" 

Dee traineer-strategie werd door Van der Haagen bijvoorbeeld gehanteerd bij 
hett voorstel om een 'Monumentenraad' op te richten op basis van het leidersbe-
ginsel.3000 Hiertoe was hij aangespoord door enkele van zijn naaste collega's. Zo 
hadd H.E. van Gelder voor hem in januari 1944 gerecapituleerd: 

Jee weet dat ik je steeds - en gaarne - steun, maar hier moet ik je den raad geven 
omm te zien, dat je de zaak nog op den langen baan schuift. Het is nog maar 
eenn ontwerp, waarvan de Secr. Generaal schrijft: 'als het in dezen vorm tot 
standd komt.' Wij kunnen dus nog allen gaan beraden en adviseeren.301 

Inn dezelfde periode wees een ander lid van de Rijkscommissie voor de Monumen-
tenzorgg Van der Haagen op de radicalisering die zich in de loop van de bezetting 
bijj  het Duitse bestuur had voorgedaan. Samenwerking met hen was ondertussen 
inn een ander licht komen te staan. In het geval van de 'Monumentenraad' zou er 
bovendienn sprake zijn van samenwerking met de Nederlandsche Kultuurraad. Hij 
waarschuwde: : 

Laatt ons toch vooral vaststellen dat tusschen 1940, toen vrijwel nog iedereen 
opp zijn post was en 1944, waarin bijna niemand meer op zijn post is, een enorm 
verschill  bestaat. Sindsdien hebben wij wel iets geleerd, wij weten nu wat wij 
well  en niet kunnen doen. (...) Het meest verkeerde lijk t mij op het oogenblik 
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nuu de oorlog ten einde loopt met maatregelen te komen, die hun oorspronkelijk 
doell  voorbij schieten.302 

Vann der Haagen, die aanvankelijk van mening was dat in de 'onevenwichtigen 
tijd'' waarin werd geleefd 'niemand die eenige verantwoordelijkheid' te dragen had 
'onbesproken'' kon blijven, zou uiteindelijk de raad van zijn collega's ter harte 
nemen.̂ ^ In het laatste oorlogsjaar probeerde hij vooral te voorkomen dat Ne-
derlandss cultuurgoed als gevolg van oorlogshandelingen zou worden beschadigd. 
Zoo was hij persoonlijk betrokken bij het in veiligheid brengen van de 'roerende 
voorwerpenn van wetenschap en kunst' uit het geëvacueerde Arnhem.304 

Vann der Haagens nauwe contacten met de Duitse autoriteiten en collaborerende 
instantiess maakten, zoals reeds aangeduid, dat sommigen in zijn omgeving hem 
kondenn betichten van een pro-Duitse houding. Zo sprak Van Gelder in 1945 in 
zijnzijn correspondentie met Van Giffen van het collaboreren van Van der Haagen.3°* 
J.. Kalf trok in deze periode slechts enkele aspecten van Van der Haagens denk-
beeldenn in twijfel. Met name enkele van zijn opmerkingen in het rapport van 
aprill  1945 over de productie van nieuw huisraad stuitten op Kalfs kritiek. Van der 
Haagenn had erop gewezen dat in Nederland tijdens de oorlogsjaren veel gebruiks-
voorwerpenn verloren waren gegaan en stelde voor dat de overheid toezicht zou 
gaann uitoefenen op de fabricatie van nieuwe huisraad. Daarbij had hij opgemerkt: 

Vóórr alles wake men daarbij tegen een te groote uniformiteit, terwijl men 
voorall  ook aandacht geve aan het uiteenlopend karakter van verschillende 
landstreken.. In verband met dit laatste zal het waarschijnlijk aanbeveling 
verdienenn het Rijksmuseum voor Volkskunde in eenigen vorm in te schake-
len.^6 6 

Volgenss Kalf getuigde dit advies van Van der Haagen van 'een al te "völkisch" 
gekleurdee mentaliteit', die naar zijn mening geen goed uitgangspunt kon zijn voor 
dee ontwikkeling van de 'hedendaagsche kunst'.3°7 

DeDe Volkstumpflege van de Duitse autoriteiten 

Bijj  Van der Haagens inschatting dat de Duitse bezetting van Nederland de 
gelegenheidd — en mogelij kook een extra noodzaak - bood het actieve cultuurbeleid 
tee ontwikkelen, dat in het vooroorlogse Nederland niet gerealiseerd had kunnen 
worden,, heeft een belangrijke rol gespeeld dat hij meende in Plutzar een mede-
standerr gevonden te hebben. Zijn waardering voor Plutzar onder woorden bren-
gend,, sprak Van der Haagen in zijn rapport van 1945 van een 'rustig en beschaafd 
mensch'.3°88 Voor zijn komst naar Nederland was Plutzar in Wenen belast geweest 
mett de zorg voor openbare leeszalen en bibliotheken. Hij werd in Nederland, 
onderr Wimmer, hoofd van de Hauptabteilung Wissenschaft, Volksbildung und 
Kulturpflege.3099 Plutzar was, zo vervolgde Van der Haagen, getrouwd met een 
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Nederlandse,, zodat hij de 'mentaliteit van ons volk' goed kende. Hoewel hij lid 
wass van de NSDAP, droeg Plutzar zijn uniform en partij-insigne slechts bij uitzon-
dering.. Volgens Van der Haagen behoorde Plutzar tot de groep Oostenrijkse 
ambtenarenn die wars was van 'Pruisisch' optreden. Hij memoreerde dat zij door 
anderee bezettingsautoriteiten daarom soms smalend 'der Wiener Hof' of 'der 
Donau-Club'' werden genoemd.310 Van der Haagen wist wél dat Plutzar een 
'overtuigdd anti-semiet' was, al had hij geen 'bewondering' gehad voor 'de metho-
den,, welke men in Duitschland gevolgd had ten einde den invloed der Joden te 
breken'.3111 Aldus gaf Van der Haagen er indirect blijk van de idee dat joden een 
negatievee invloed uitoefenden op de maatschappij niet geheel ongegrond te achten. 

Plutzarr was in het kielzog van Seyss-Inquart en Wimmer naar Nederland 
gekomenn om voor het Rijkscommissariaat het cultuur- en wetenschapbeleid te 
ontwikkelen.. Dit waren beleidsterreinen die in het vooroorlogse Nederland vielen 
onderr het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. In opdracht 
vann Wimmer installeerde Plutzar zich daarom in juli 1940 op dit ministerie.3'1 

Vanaff  dat moment concentreerde Plutzar zich op Volkstumpflege. Het Volks-
tumpflege-beleidd kwam mede voort uit een opmerking van Seyss-Inquart uit diens 
redee 'Aus Anlass der Übernahme der Regierungsgewalt' van 29 mei 1940. Seyss-
Inquartt had zijn toehoorders toen verzekerd dat de Duitse bezetter niet naar 
Nederlandd was gekomen om 'ein Volkstum zu bedrangen und zu zerstören'.313 De 
Volkstumpflegee sloot echter ook aan, zij het indirect, op Seyss-Inquarts streven 
dee Nederlandse cultuur te 'reinigen' van joodse en andere 'Volksfremde' invloe-
den.. 3'4 In november 1940 zette Plutzar in een nota de drie hoofdelementen van 
dee Volkstumpflege op een rij : het verwerven van kennis van het 'Volkstum', de 
politiekee inzet van het 'Volkstum' en de organisatie van de zorg voor het 
'Volkstum'.. Als terreinen waarop de Volkstumpflege betrekking had, noemde hij 
dee raciale samenstelling van het Nederlandse volk, de taal, de volksliederen, de 
volksmuziek,, klederdrachten en de ambachtelijke kunstnijverheid. Ook de monu-
mentenzorg,, heemschut en de 'Heimat'-musea werden door hem genoemd.3'5 

Dee Volkstumpflege van de Duitse autoriteiten was nauw gerelateerd aan de 
'Volkstumkunde',, een wetenschap die in het nationaal-socialistische Duitsland 
academischee status had verworven en die het 'Volkstum' als objectgebied had.3'6 

Dee volkskundige J. de Vries erkende in 1941 dat het begrip 'Volkstumkunde' 
moeilijkk vertaald kon worden in het Nederlands, maar voegde daar aan toe dat 
well  begrepen kon worden wat ermee werd bedoeld. Hij definieerde 'Volkstum-
kunde'' vervolgens als de 'kennis van den aard van het volk, van zijn wezen. (...) 
Hoee is het volk, hoe denkt het volk, welke vormen van maatschappelijke aard (...) 
komenn rechtstreeks uit het wezen van een volk voort?'3'7 

Wass voor De Vries 'Volkstumkunde' aldus min of meer gelijk aan volkskunde, 
inn Duitse wetenschappelijke literatuur werd het begrip 'Volkstum' vooral - meer 
dann bij de volkskunde — met etniciteit in verband gebracht.3'8 Als Duitse weten-
schapperss spraken over het Nederlandse 'Volkstum', verwezen zij daarbij vaak 
naarr de verschillende volken die in de pre- en protohistorie op Nederlands 
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grondgebiedd hadden geleefd.*19 In dat geval fungeerde 'Volkstum' als een zelfstan-
dige,, bijna substantiële categorie, die een actieve rol speelde in de geschiedenis. 
Alduss onderscheidde de' Volkstumkunde' zich van de nauw verwante Nederlandse 
volkskunde,, waarin de begrippen Volksaard' en 'volkskarakter' centraal stonden. 
Di tt waren begrippen die vooral in de loop van de geschiedenis herkend konden 
worden.*200 Met name de Keulse prehistoricus W. von Stokar, die in de zomer van 
19400 als specialist op het gebied van de pre- en protohistorie naar Nederland was 
gekomen,, heeft zich uitgesproken over het 'Volkstum' in Nederland.321 Dit deed 
hijj  in 1943 en op basis van archeologisch onderzoek naar de Nederlandse pre- en 
protohistorie.. Volgens Von Stokar was er in Nederland een 'Volkstum'-conti-
nuïteitt vanaf de prehistorie. Hij benadrukte daarbij dat het Nederlandse'Volkstum' 
zichh had gevormd, zonder dat er invloed was uitgegaan van Kelten en Romeinen. 
Hijj  vervolgde: 'Die Niederlande waren ein Germanenland, langst vordem der 
Romerr kam, sie sind es heute und werden es bleiben.'3" Over het 'Volkstum' was 
err echter ook nog veel onduidelijk. Het Germaanse 'Lebensraum' was namelijk 
gekenmerktt geweest door een komen en gaan van volken en stammen. Dit 
betekendee volgens Von Stokar dat op de vraag naar het ontstaan van de verschil-
lendee Germaanse stammen in het 'Rheinmündungsgebiet' nog geen eensluidend 
anwoordd gegeven kon worden. De Germaanse stammen waren, op de Friezen na, 
bovendienn in de loop van de geschiedenis weer verdwenen. Dit gold volgens Von 
Stokarr echter alleen voor hun naam en zeker niet voor hun 'Volkstum'. Hij 
verzekerde:: 'Das Volkstum selbst ist geblieben, es verbirgt sich nur unter anderen 
Namen.'323 3 

Vonn Stokar ontwikkelde zich in de loop van de bezettingsjaren, naast Plutzar, 
tott een belangrijke steunpilaar van de Volkstumpflege. Von Stokar, die in 1938 in 
Keulenn was benoemd tot hoogleraar prehistorie, werd in 1940 een medewerker 
vann W. Ispert. Deze was op zijn beurt weer een staflid van F. Schmidt, de 
Generalkommissarr zur besonderen Verwendung. In september 1942 maakte Von 
Stokarr de overstap naar de staf van V/immer. In die zelfde tijd raakte hij betrokken 
bijj  de activiteiten van het ss-Ahnenerbe in Nederland.324 Een van de activiteiten 
diee Von Stokar in het bezette Nederland heeft ontplooid, was het houden van 
archeologischh toezicht bij de bouw van militaire verdedigingswerken door de 
Wehrmacht.. Hij deed dit vanaf het voorjaar van 1943 tot augustus 1944. Bij deze 
Denkmalpflegee in militarischen Baugebïete waren naast de Wehrmacht ook het 
Ahnenerbee en het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescher-
mingg betrokken. Von Stokar werd bij zijn archeologische activiteiten geassisteerd 
doorr C. Redlich.325 In de archeologische activiteiten van Von Stokar in Nederland 
gingenn archeologische monumentenzorg en Volkstumpflege hand in hand. Van 
derr Haagen beschouwde de archeologische monumentenzorg bij militaire bouw-
activiteitenn echter primair als een 'Nederlandsch belang'; zijn departement ver-
goeddee daarom de reiskosten van Redlich.326 
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NationaalNationaal cultuurbeleid en Volkstumpflege 

Inn de bezettingsjaren was het niet eenvoudig te onderscheiden of er met culturele 
activiteitenn primair Duitse dan wel Nederlandse belangen werden gediend. Dit 
blijk tt bij uitstek uit het in deze periode door verschillende Nederlandse autoriteiten 
ontwikkeldee Zuiderzeemuseumplan. In dit museum zou de samenhang tussen 
prehistorie,, volkscultuur en geschiedenis een centrale plaats moeten krijgen. Het 
initiatieff  was niet alleen een uiting van volksnarionhsme, maar sloot ook uitstekend 
aann op Plutzars streven naar Volkstumpflege. Het initiatief kon dan ook op zijn 
aandachtt rekenen. 

Hett plan voor een Zuiderzeemuseum werd in september 1942 tijdens de acht-
tiendee Monumentendag in het Stedelijk Museum te Amsterdam onder grote 
publiekee belangstelling besproken.327 Naast Plutzar waren er vertegenwoordigers 
aanwezigg van een aanzienlijk aantal overheidsinstanties en maatschappelijke or-
ganisaties.5288 Ingenieur W. Cool, verbonden aan de Zuiderzee-Vereeniging, opende 
dee bijeenkomst met een pleidooi de heemschutgedachte een belangrijke rol te 
latenn vervullen bij de inrichting van de Zuiderzeepolders. Dit betekende dat 
rekeningg gehouden zou moeten te worden met 

dee vorming van de bodem, (...) het breede water, (...) de bekoorlijke kusten 
mett het aangrenzende 'oude land'; de dromerige stadjes, (...) de historische 
herinneringenn uit de Gouden Eeuw, (...) de soorten bevolking, het ras, het 
karakter,, het taaieigen, de godsdienst, de bedrijven, (...) de woningen, de 
kleedij,, de sagen en de vertellingen; de flora en de fauna,329 

Hijj  wees hierbij ook nog op het prehistorisch verleden, door te refereren aan enige 
archeologischee vondsten die tijdens de drooglegging van de Noordoostpolder 
warenn gedaan.330 Ter illustratie van het bijzondere karakter van de Zuiderzee-
bevolking,, verhaalde Cool vervolgens hoe de Zuiderzeevissers in de Gouden Eeuw 
warenn uitgegroeid tot heldhaftige zeerovers en admiralen, terwijl hun nazaten in 
hett heden weer als vissers hun netten uitwierpen. De toekomstige polderbevolking 
zouu volgens Cool over een vergelijkbaar 'karakter' moeten beschikken. Op basis 
vann de opvatting dat cultuur niet aangeleerd kon worden en alleen 'van binnen 
uit'' kon groeien, betoogde hij dat een weloverwogen inrichting van het toekomstige 
woongebiedd van het grootstcbelang was.331 Ook een Zuiderzeemuseum zou hierbij 
eenn belangrijke rol kunnen spelen.331 

S.J.. Bouma, de directeur van het 'Nederlandsch Openlucht Museum, was de 
tweedee spreker. Hij ging met name in op de inhoudelijke aspecten van het 
Zuiderzeemuseumplan.3333 Hij zei te zoeken naar een 'museumvorm', waarin de 
verschillendee cultuuruitingen van de Zuiderzeekusten op wetenschappelijk ver-
antwoordee wijze als een 'nationale eenheid' bijeengebracht konden worden. Zijn 
voorkeurr ging uit naar een combinatie van een traditioneel museum en een aan 
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hett water gelegen openluchtmuseum."4 Hij meende dat hiervoor twee plaatsen 
inn aanmerking kwamen: Enkhuizen en Harderwijk.'" 

Overr het in museale context verzamelen van archeologische en geologische 
voorwerpenn uit het Zuiderzeegebied waren reeds in 1941 enkele afspraken gemaakt. 
Inn dat jaar hadden de Directie van de Wieringermeer en de Dienst Zuiderzeewerken 
namelijkk aan Van Dam voorgesteld deze vondsten gecentraliseerd te verzamelen. 
Zoo zouden ze de grondslag kunnen vormen voor een toekomstig Zuiderzeemu-
seum.3366 Het voorstel heeft tot gevolg gehad dat de archeologische en geologische 
vondstenn uit het Zuiderzeegebied vanaf 1941 in Kampen zijn verzameld. Daar 
werdenn zij beheerd door A.E. van Giffen en diens assistent P.J.R. Modderman.«? 
Holwerdaa toonde zich in deze periode niet enthousiast over de Zuiderzeemuse-
umplannenn en de rol die Van Giffen daarbij speelde. Onder verwijzing naar Braats 
proefschriftt uit 1932 over de Wieringermeer schreef hij in 1941 aan Van Wijngaarden 
datt hij reeds had verwacht dat Van Giffen het onderzoek in het Zuiderzeegebied 
naarr zich toe zou trekken.338 Daarnaast lijk t Holwerda weinig waardering gehad 
tee hebben voor de combinatie van archeologische, volkskundige en historische 
collectiess in één museum. Refererend aan de prehistorische vondsten, verzuchtte 
hij :: 'Wat de stichting van een apart Zuiderzeemuseum betreft met deze vondsten 
erin,, dat lijk t mij een erge rommel te worden.'339 Het Zuiderzeemuseum zou 
uiteindelijkk in 1950 in Enkhuizen zijn deuren openen. De archeologisch-geologi-
schee collectie uit de Zuiderzeepolders maakte er echter geen deel van uit. Deze 
werdd namelijk al sinds 1948 tentoongesteld in de kerk van Schokland.340 

Eenn initiatief waarbij Plutzar, in tegenstelling tot bij het Zuiderzeemuseum, 
directt persoonlijk was betrokken, was het Germanische Forschungsinstitut. Dit 
instituutt werd op 1 april 1942 opgericht in opdracht van Seyss-Inquart en Wimmer. 
Vervolgenss waren er bijeenkomsten op 27 januari 1943 en op 2 mei 1944.  ̂ De 
doelstellingenn van het instituut, zoals geformuleerd in de statuten, sloten direct 
aann op die van Plutzars Volkstumpflege. In de statuten werd namelijk gesteld dat 
werdd nagestreefd 

inn Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen ahnlicher Zielsetzung, die 
Wertee und Wesenszüge des germanischen Menschen, seine Auseinanderset-
zungg mit der Umwelt, die Formen seiner Gemeinschaftsbildung, und seine 
Geschichtee vom niederlandischen Raum her zu erforschen und darzustellen.342 

Dee nadruk moest daarbij komen te liggen op het wetenschappelijk onderzoek 
naarr het Germaanse 'Volkstum', zoals bleek uit de vele 'Forschungsauftrage' die 
opp het programma stonden.343 Alhoewel men in november 1943 nog meende dat 
inn 1944 het eerste jaarboek zou kunnen verschijnen, heeft het instituut uiteindelijk 
geenn enkele publicatie doen verschijnen. Evenmin werden er andere activiteiten 
ontplooid.344 4 

Doorr de vertegenwoordigers van het Ahnenerbe werd het Germanisches For-
schungsinstitutt beschouwd als een gevaarlijke concurrent. Ook al omdat Seyss-
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Inquartt over het instituut contact had opgenomen met Rosenberg. In Duitsland 
wass er immers in de loop van de jaren dertig een machtsstrijd ontstaan tussen het 
Ahnenerbee en het Amt Rosenberg en deze strijd dreigde nu ook in Nederland op 
tee laaien.345 De Ahnenerbe-strategie bestond erin samenwerking te zoeken met het 
Germanischee Forschungsinstitut, opdat het in een later stadium geïncorporeerd 
zouu kunnen worden. Von Stokar werd naar voren geschoven om, op basis van 
dezee strategie, de contacten met het instituut te onderhouden. Dat Plutzar op zijn 
beurtt meende dat de Volksche Werkgemeenschap - een onderdeel van het Ah-
nenerbee - in een later stadium juist deel zou kunnen gaan uitmaken van het 
Germanischee Forschungsinstitut maakte de onderhuidse spanningen des te gro-
ter.3466 Von Stokar, die zich persoonlijk zeer betrokken voelde bij de gang van 
zaken,, meende de zaak echter onder controle te hebben. In december 1942 
vertrouwdee hij Sievers toe: 'Wollen wir Plutzar ruhig einmal werkeln lassen. Er 
bautt ganz nett auf, bemüht sich (...) und wenn der Laden dann steht, können wir 
ihnn verdauen.'34? Von Stokar was eigenlijk de mening toegedaan dat Plutzar beter 
weggepromoveerdd kon worden, maar het was hem ook bekend dat Seyss-Inquart 
ditt niet zou toestaan. Seyss-Inquart beschouwde de beminnelijke Plutzar, waar-
schijnlijkk vanwege diens goede contacten met verschillende Nederlandse cul-
tuurambtenaren,, als een belangrijke steunpilaar van zijn beleid.348 Von Stokar 
schreeff  hierover aan Sievers: 'Er f Seyss-Inquart] ist der Ansicht, dass Plutzar einer 
derr kommenden Manner des Reichserziehungsministeriums sein wird.'349 

Bijj  Plutzars Volkstumpflege, waarmee werd gepoogd het Nederlandse volkska-
rakterr in Germaans-raciale zin te versterken, lijk t Seyss-Inquarts zelfnazificatiepo-
litiekk op de achtergrond een belangrijke rol gespeeld te hebben. Zo heeft Plutzar 
steedss gepoogd zijn Volkstumpflege te laten ondersteunen door Nederlandse 
cultuurambtenarenn en wetenschappers. Hij heeft mogelijk gehoopt zo te bereiken 
datt het nationaal-socialisme als afgeleide de 'Germaanse wereldbeschouwing' - als 
hett ware vanzelf- voet aan de grond zou krijgen bij de bevolking van Nederland.350 

Datt de Nederlanders die in het kader van de Volkstumpflege met de bezettingsau-
toriteitenn samenwerkten zelf vaak vooral uit cultureel- en volksnationalistische 
motievenn handelden, gaf incidenteel aanleiding tot spanningen. Zo blijkt bijvoor-
beeldd uit de discussie die zich ontsponnen heeft rond de door de Nederlandsche 
Kultuurraadd voorgestelde restauratie van het in 1940 verwoeste raadhuis van 
Middelburg.. Dit door de Duitse autoriteiten ondersteunde plan voorzag in een 
zeerr monumentale reconstructie. In 1942 noemde J. Kalf, de secretaris van de 
Rijkscommissiee voor de Monumentenzorg, dit plan ten overstaan van A. Seyss-
Inquartt echter in strijd met het 'Nederlandsche volkskarakter'. Sprekend van 
Noord-Nederlandsee ingetogenheid en spaarzaamheid zei hij een restauratie van 
bescheidenerr afmetingen en met soberder decoratie te prefereren: uitbundigheid 
enn pronkzucht bracht hij daarbij in verband met het Zuid-Nederlandse volkska-
rakter.. Kalf gaf hiermee te kennen - in de trant van Huizinga en Romein - de 
voorkeurr te geven aan een historische verklaring van het volkskarakter; aan de 
racialee verklaring ervan lijk t hij weinig betekenis te hebben gehecht.351 
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HetHet ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen na 1945 

Vann der Haagen, die tijdens de bezettingsjaren een hoofdrol had gespeeld in het 
toenn gevoerde cultuurbeleid, zou, ondanks de uiteenlopende waardering van zijn 
houdingg in de bezettingstijd, nog enkele jaren verbonden blijven aan het ministerie 
vann Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.352 Dat men op dit departement vijf 
jaarr lang, zonder parlementaire controle en onder Duitse aanmoediging, had 
geprobeerdd cultuurbeleid door te drukken, werd hem in de eerste naoorlogse jaren 
incidenteell  nagedragen. Zo stelde J.H. Holwerda in 1948 in een brief aan W.C. 
Braat,, sprekend van de 'stomme eigenwijsheid' van Van der Haagen: 'Trouwens 
datt geheele dictatuur spelen op het Departement (...) degouteert mij.'353 Maar Van 
derr Haagens positie was inmiddels echter wel veranderd. De uit 1875 daterende 
afdelingg Kunsten en Wetenschappen was namelijk in 1946 opgeheven door minister 
G.. van der Leeuw. Er werd een Directoraat-Generaal van Kunsten en Weten-
schappenn opgericht, dat onder leiding kwam te staan van H.J. Reinink. Onder 
hemm werd Van der Haagen hoofd van de afdeling Oude Kunst en Natuurbescher-
ming.3544 Die werd vervolgens in 1947 bij een interdepartementale reorganisatie 
hernoemdd tot de afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming. De natuurbe-
schermingg was voorheen een beleidsterrein geweest van het ministerie van Land-
bouw.3555 In de omstreeks 1947 opgestelde nota 'Monumentenzorg en natuurbe-
scherming'' is over deze reorganisatie gesteld dat in de 'donkere jaren van oorlog 
enn bezetting' het belang van de Nederlandse cultuurmonumenten en de Neder-
landsee natuur sterker werd beseft. Men was tot het inzicht gekomen dat cultuur-
enn natuurmonumenten 'naar diepste wezen, niet slechts aan de toevallige eigenaar, 
dochh tevens aan alle Nederlanders, van nu en van de toekomst, gemeenschappelijk 
toebehoort'.3566 Het in het debat over het Nederlandse volkskarakter herhaaldelijk 
benadruktee idee dat het natuurlijk milieu een essentiële invloed uitoefende op de 
cultuurr van een volk, had aldus zijn weerslag gevonden in de nieuwe organisatie-
structuurr van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Inn 1949 verliet Van der Haagen - tien jaar nadat hij P. Visser was opgevolgd 
alss chef van de afdeling Kunsten en Wetenschappen - het ministerie. Hij maakte 
datt jaar een overstap naar de Unesco, waar hij hoofd werd van de afdeling Musea. 
Zij nn ervaringen in de bezettingsjaren lieten hem echter nog niet met rust. In zijn 
nieuwee functie leverde hij een bijdrage aan de organisatie van een conferentie over 
dee bescherming van 'cultuurgoederen' in oorlogs- en bezettingstijd. Deze confe-
rentiee vond in 1954 plaats in het Vredespaleis te Den Haag en leidde tot een 
verdragg dat door vijfenveertig landen werd geratificeerd.357 Het verdrag had een 
onvoorzienn gevolg: Van der Haagens samenwerking met de Duitse autoriteiten 
tijdenss de bezettingsjaren werd in zekere zin alsnog gelegitimeerd. Verdragsartikel 
5-22 luidde namelijk: 

Shouldd it prove necessary to take measures to preserve cultural property 
situatedd in occupied territory and damaged by military operations, and should 
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thee competent national authorities be unable to take such measures, the 
Occupyingg Power shall, as far as possible, and in close co-operation with such 
authorities,, take the most necessary measures on preservation.358 

Terwijll  Van der Haagen nu over zijn collaborateursreputatie definitief zijn schou-
derss kon ophalen, moet een opmerking van een lid van de Poolse delegatie hem 
tochh aan het denken hebben gezet, met name over de fluwelen handschoenen 
waarmeee hij door Plutzar was benaderd. Onder verwijzing naar de vernietiging 
doorr de Duitsers van het slot op de Wawelberg te Krakau, bracht de vertegen-
woordigervann Polen namelijk onder de aandacht dat het soms geheel niet mogelijk 
wass te vertrouwen op de goede wil van bezettingsautoriteiten.359 Van der Haagen 
lijk tt zich echter - in ieder geval tijdens de bezettingsjaren — niet te hebben willen 
realiserenn dat de Duitse autoriteiten in het kader van 'Volkstumpolitik' zowel 
cultuurbeschermings-- als cultuurvernietigingsmaatregelen namen. Nog minder 
lijk tt hij zich er rekenschap van te hebben willen geven dat 'Volkstumpolitik' 
uiteindelijkk ook hand in hand ging met genocide.360 
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