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De linkse pers is – wanneer zij er niet het zwijgen toe doet – daarentegen wel
sterk opiniërend en doorgaans zeer kritisch, met name ten aanzien van het
oranje-element. Als later in de jaren 1930 de heemkundebeoefening in Lim-
burg opkomt, zien wij wel een exclusieve interesse bij de katholieke dagblad-
pers. Maar dan zijn er ook speciale katholieke heemkundedagen.

     

Het boek is ingedeeld in drie delen: de volkscultuur genationaliseerd, de
volkscultuur omheind en de volkscultuur gemobiliseerd.

In het eerste deel, ‘De volkscultuur genationaliseerd’, staat de vraag cen-
traal hoe lokale cultuuruitingen in de loop van de negentiende eeuw als
nationaal erfgoed beschouwd gingen worden en door middel van musealise-
ring op het nationale niveau werden samengebracht. Friesland neemt hierbij
een bijzondere plaats in, omdat daar voor het eerst in Nederland vanuit een
volkskundige invalshoek verzameld werd en de eerste volkskundige ten-
toonstelling plaatsvond.

In hoofdstuk 1 komen de opvattingen over volkscultuur in relatie tot de
Germaanse oudheidkunde aan de orde, zoals die leefden bij het Fries
Genootschap en in het bijzonder bij de vooraanstaande leden J.H. Halberts-
ma en W. Eekhoff. Een belangrijke rol speelt het stadje Hindeloopen, dat al
sinds de zeventiende eeuw als zeer bijzonder gold. De reconstructie van een
oud-Hindeloper kamer op de Historische Tentoonstelling van Friesland neemt
een centrale plaats in. De herkomst van het idee een ‘ensemble’ tentoon te
stellen wordt hierbij getraceerd.

In hoofdstuk 2 volg ik de wijze waarop de Hindeloper kamer zich ontwik-
kelde tot hét volkskundige interieur van Nederland, dat op wereldtentoon-
stellingen gepresenteerd werd en zelfs in Duitse musea een plaats kreeg. De
presentatievorm van een volledig ingerichte kamer met levensgrote poppen
in klederdracht baarde ook internationaal veel opzien. Deze wijze van pre-
senteren vergelijk ik met de diorama’s die de Zweedse pionier op het gebied
van volkskundige tentoonstellingen, Artur Hazelius, had ontwikkeld. Inte-
rieurs die de bezoeker de illusie wilden geven verplaatst te worden in een
andere wereld, zijn kenmerkend voor volkskundige tentoonstellingen. De
relatie met de genreschilderkunst wordt uit de doeken gedaan en nagegaan
wordt welke onderliggende waarden in deze taferelen verborgen waren.

In de jaren zeventig van de negentiende eeuw reisden enkele Nederlan-
ders, zoals de schrijver Marcellus Emants, naar Scandinavië en bezochten
daar Hazelius’ volkskundige museum. De aandacht die daar aan volkscul-
tuur besteed werd, kwam van pas in de pleidooien om ook in Nederland
meer aandacht te besteden aan het behoud van klederdrachten en andere
objecten uit de volkscultuur als onderdeel van museale collecties. Hierbij
komen de verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
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en het Nederlandsch Museum aan de orde. In deze nationale verzamelingen
werd volkscultuur steeds meer als typisch nationaal ervaren. Nagegaan
wordt hoe volkscultuur in dit opzicht naast Oudhollandse voorbeelden uit
de zeventiende eeuw functioneerde. Aan het eind van de negentiende eeuw
ontstond het begrip volkskunst. Volkscultuur kreeg op kunstnijverheids-
tentoonstellingen een voorbeeldfunctie om de kunstnijverheid een meer
nationaal Nederlands karakter te geven. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met de Tentoonstelling van Nationale Klederdrachten ter gelegenheid van
de troonsbestijging van koningin Wilhelmina in 1898, waarbij ook duidelijk
cultuurpolitieke doeleinden in het spel waren.

In hoofdstuk 3 behandel ik hoe de musealisering zich verbreedde van
voorwerpen in musea naar de wereld buiten de museummuren. Schilders
raakten onder de indruk van de eenvoud van het plattelandsleven en er ont-
stond een grote voorliefde voor het schilderen van traditionele boeren en
vissers in klederdracht. De schilderijen zorgden voor een uitgebreide beeld-
vorming in binnen- en buitenland. Toerisme uit het buitenland kwam op
gang en ik sta uitvoerig stil bij de stereotypering van Marken en Volendam.

Naast beeldvorming van de ‘tijdloze’ volkscultuur speelde beeldvorming
van de zeventiende eeuw een belangrijke rol, onder andere in de vorm van
nagebouwde Oudhollandse marktpleinen als onderdeel van internationale
tentoonstellingen. Ik laat zien hoe de beeldvorming van de zeventiende
eeuw en de volkscultuur hier gecombineerd werden.

Intussen werd het platteland in toenemende mate door de stedeling ‘ont-
dekt’. Het rondreizen door het land beschouw ik in relatie tot musealisering
en nationalisering. ‘Levende’ folklore sprak meer tot de verbeelding dan
museumpresentaties. In 1913 werd in Amsterdam een klederdrachtenfeest
gehouden onder leiding van de beeldend kunstenaar Theo Molkenboer,
waarbij plattelandsbewoners voor de stadsbewoners optraden. Tot slot van
het hoofdstuk ga ik in op de achtergronden van het ‘beschermingsoffensief’
dat aan het begin van de twintigste eeuw op nationaal niveau gestalte krijgt
en leidt tot musealisering in situ van stads- en dorpsgezichten, natuur en
landschap.

Het tweede deel van het boek, ‘De volkscultuur omheind’, gaat over de ver-
beelding van de volkscultuur in het Nederlands Openluchtmuseum.

Aan het begin van hoofdstuk 4 doe ik een stap terug in de tijd ten opzichte
van het eind van hoofdstuk 3: om de ontwikkeling van de relatie tussen
volkscultuur en landschapsparken te schetsen ga ik terug naar het eind van
de achttiende eeuw. Ik probeer de vraag te beantwoorden wanneer en waar
van de eerste openluchtmusea gesproken kan worden. Daarbij ga ik in op de
betekenis van zowel de landschapsparken als de etnografische dorpen op
wereldtentoonstellingen.

Dan zijn we weer terug in de periode rond 1900. Onderzocht wordt hoe
de openluchtmuseumgedachte in die tijd de aandacht trok van een aantal
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Nederlanders, onder wie Jan Ligthart. Daarbij wordt de relatie gelegd met
de passie voor Scandinavië die rond 1900 bij de Nederlandse culturele elite
een grote vlucht nam, een aspect dat in de meeste cultuurhistorische be-
schouwingen nogal verwaarloosd wordt. Ten slotte ga ik na hoe het Neder-
lands Openluchtmuseum is ontstaan en wie daarbij de hoofdrolspelers
waren. Hierbij komen de rol van Jan Kalf, de latere directeur van het Rijks-
bureau voor de Monumentenzorg, en die van de Nederlandse Oudheidkun-
dige Bond aan de orde.

In hoofdstuk 5 wordt een aantal fundamentele noties betreffende het feno-
meen openluchtmuseum behandeld, waardoor dit hoofdstuk gedeeltelijk
een theoretisch karakter heeft. De fundamentele kwesties worden benaderd
vanuit de Scandinavische ervaringen van de hoofdrolspelers, oprichter F.A.
Hoefer, directeur A.A.G. van Erven Dorens en de zich tot propagandist van
het museum ontwikkelende D.J. van der Ven. Verder wordt de kritiek die
geuit werd op het fenomeen openluchtmuseum geanalyseerd en worden de
keuzen wat betreft de indeling van het terrein (dat als een ‘nationale’ ruimte
beschouwd kan worden) behandeld. Het hoofdstuk eindigt met de opening
van het museum voor het publiek in 1918.

Hoofdstuk 6 is geheel gewijd aan het door D.J. van der Ven georganiseer-
de Vaderlandsch Historisch Volksfeest. De voorbereidingen, het feest zelf
en de reacties op dit feest komen uitgebreid aan bod. Het feest, dat een week
lang duurde en massaal bezocht werd, had een voor Nederland ongekende
allure. Zowel het nationalistische karakter van het feest, de politieke bedoe-
lingen, de receptie door het publiek als de folkloriserende tendens van het
feest worden hierbij besproken.

Hoofdstuk 7 gaat over de ontwikkeling van het Nederlands Openlucht-
museum tijdens het Interbellum. De hervorming van het museumbestel en
de daarbij aangelegde scheidingslijnen in het cultureel erfgoed zijn bepalend
geweest voor de identiteit van het Openluchtmuseum en de plaats van de
volkscultuur binnen het museumbestel. In het debat dat hierover gevoerd
werd speelde de historicus Johan Huizinga een interessante rol. Er wordt
verder een beeld gegeven van de manier waarop het museum inhoud gaf aan
zijn nationale karakter en betrokken raakte bij de institutionalisering van de
volkskunde in Nederland. Niet alleen wat het museum onder volkscultuur
verstond wordt hier beschreven, maar ook de wijze waarop het museum het
presenteerde en hoe dit door het publiek ervaren werd, voorzover dat te ach-
terhalen is. Een van de hoofdpunten die ik in dit hoofdstuk behandel is de
vraag in hoeverre de volkscultuur in het museum nationale identiteit uit-
straalde.

In het derde deel van het boek komt aan de orde hoe in het Interbellum de
volkscultuur gemobiliseerd werd ten behoeve van maatschappelijke doel-
einden en daarbij steeds meer als samenlevingsmodel naar voren geschoven
werd in kringen die de democratie, de massacultuur en de moderne kosmo-
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politische samenleving als een grote bedreiging zagen. De folklorist Van der
Ven speelt een centrale rol in deze mobilisatie. Na het Vaderlandsch Histo-
risch Volksfeest ging hij een eigen weg. Als nationale presentator van volks-
cultuur reisde hij stad en land af, lezingen houdend, films vertonend en fol-
kloristische feesten organiserend.

In hoofdstuk 8 worden eerst de mislukte plannen van Van der Ven voor
een folkloristische viering van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin
Wilhelmina behandeld, die aantonen dat volkscultuur na de verhoogde
belangstelling rond 1900 en de apotheose tijdens het Vaderlandsch Histo-
risch Volksfeest niet meer geschikt geacht werd voor het repertoire van
nationale vieringen.

Van der Vens gebruik van het medium film brengt ons echter in een nieu-
we fase van musealisering en nationalisering, die in wetenschappelijke kring
en daarbuiten enthousiasme opwekte. Door zijn Zuiderzeefilm raakte hij
betrokken bij de Zuiderzeevisscherij-tentoonstelling in 1930, de bakermat
van Nederlands tweede openluchtmuseum, het Zuiderzeemuseum. De ver-
beelding door middel van film leidde tot een visuele concretisering van het
traditionele platteland in de zin van Tönnies’ Gemeinschaft, die door Van der
Ven in toenemende mate als een model voor de samenleving werd gezien. In
dit hoofdstuk komt verder aan de orde hoe Van der Ven mede door zijn film-
vertoningen in het Duitsland van na 1933 (toen Hitler aan de macht kwam)
in contact kwam met het nationaal-socialisme.

Hoofdstuk 9 geeft twee voorbeelden van de manier waarop de volkscul-
tuur als samenlevingsmodel concreet kan worden toegepast. Het eerste
voorbeeld betreft de revitalisering van de klederdracht in Zeeland, waarbij
Van der Ven als nationale deskundige werd ingeschakeld. Over revitalise-
ring van volkscultuur ontstond vervolgens een interessante polemiek in de
pers, waarbij de volkskundige P.J. Meertens zich daarvan een verklaard
tegenstander toonde. De kwestie geeft inzicht enerzijds in de redenen waar-
om de plaatselijke bevolking de klederdracht wilde afleggen en anderzijds in
de conservatieve maatschappijbeelden bij degenen die de klederdracht wil-
den revitaliseren. In feite wilden zij het traditioneel levende deel van de
bevolking musealiseren en ten voorbeeld stellen aan de ‘ontwortelde’
moderne samenleving.

Het tweede voorbeeld betreft de volksdansschool die Van der Ven samen
met zijn vrouw in Oosterbeek had opgericht. De volksdans werd hier gezien
als gemeenschapsbevorderend en als tegenhanger van de door verzuiling en
klassenstrijd gescheiden samenleving. Ook hier volgen wij de sporen die
leidden tot contacten met nationaal-socialistische kringen en het inzetten
van de volksdans voor nationaal-socialistische doeleinden.

In hoofdstuk 10, het laatste hoofdstuk, behandel ik de opkomst van de
heemkundebeoefening in de jaren 1930. Hoewel het hier in de eerste plaats
om een uiting van regionalisme ging, wist Van der Ven de heemkunde ook in
nationaal perspectief te plaatsen en deze een nationaal-pedagogische functie
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toe te delen. Nagegaan wordt hoe hier vernieuwende methoden als aan-
schouwingsonderwijs gecombineerd worden met een conservatieve maat-
schappijvisie. De rol van Van der Ven als initiatiefnemer van de Eerste
Nederlandsche Heemkunde-week komt hier aan de orde, evenals zijn lezin-
gen en filmvoorstellingen voor de sinds eind augustus 1939 gemobiliseerde
militairen, waarbij de volkscultuur werd ingezet om het moreel te verhogen.
Het hoofdstuk eindigt met de rol die Van der Ven in het begin van de Twee-
de Wereldoorlog speelde ten aanzien van het Nederlands Openluchtmuse-
um.

Na hoofdstuk 10 volgt een Conclusie van de bevindingen van het histo-
risch onderzoek. Het boek wordt afgesloten met een Epiloog, die qua opzet
strikt gescheiden moet worden gezien van de neerslag van het wetenschap-
pelijk onderzoek in de voorafgaande hoofdstukken. Om dit duidelijk te
markeren is gekozen voor een essayistische vorm. In deze epiloog geef ik een
persoonlijke visie op de plaats van volkskundige musea in de huidige samen-
leving en de rol die de erfenis uit het verleden tot op de dag van vandaag hier-
bij speelt.
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