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Woord vooraf

De betekenis die men aan volkscultuur toekent varieert tussen gevaarlijke
overschatting en hooghartige onderschatting.

Sommigen kenden aan volkscultuur een overdreven waarde toe als cul-
tuurpolitiek middel ter versterking van gemeenschapsgevoel of nationaal
besef. In de afgelopen anderhalve eeuw zagen zij hun ideaalbeeld van een
harmonieuze nationale gemeenschap weerspiegeld in het traditionele leef-
patroon van boeren en vissers. Zo werkten zij mee aan de verbreiding van het
traditioneel-Nederlandse repertoire, dat doorgaat voor de volkscultuur. In
bepaalde perioden kreeg de inschakeling van de volkscultuur zelfs gevaarlij-
ke politieke dimensies.

Anderen onderschatten juist de betekenis van volkscultuur vanuit de ge-
dachte, dat het bij cultuur uitsluitend gaat om ver boven het dagelijks leven
verheven kunstuitingen. Dat ook het dagelijks leven onderdeel uitmaakt van
de cultuurgeschiedenis is tegenwoordig weliswaar een vrij algemeen aan-
vaarde opvatting, maar met name in de museumwereld worden nog scheids-
lijnen en hiërarchieën gehanteerd die het zicht op culturele wisselwerkingen
en de rol van culturele intermediairs belemmeren. Volkscultuur in de zin
van cultuur van het dagelijks leven – en dus niet de volkscultuur in de zin van
cultus van het ‘typisch Hollandse’ of het ‘Nederlands-eigene’ – mag daarom
niet ontbreken als punt van aandacht in discussies over de samenhang en
representativiteit van het museumbestel in Nederland.

Het Nederlands Openluchtmuseum heeft het laatste decennium sterk de
behoefte gevoeld aan een historisch onderzoek naar de invloed van de muse-
ale beeldvorming op de perceptie van volkscultuur. Daaruit is de opdracht
tot dit onderzoek voortgevloeid. Hierbij werd tevens het perspectief ge-
opend de studie te laten uitmonden in een dissertatie. De beschikbaarstel-
ling van de twee dagen onderzoek per week die in mijn functie bij het Open-
luchtmuseum besloten lagen, alsmede diverse faciliteiten, waren een be-
langrijke stimulans de tijdrovende onderneming aan te gaan om naast een
baan een proefschrift te schrijven. Niettemin heb ik vooral in de latere jaren
een buitengewoon groot beroep op de vrije tijd moeten doen. De wijze waar-
op zij die mij het meest na en dierbaar zijn, open stonden voor het belang dat
ik aan deze vorm van vrijetijdsbesteding hechtte, was ronduit de grootste
bijdrage voor het tot stand komen van dit boek. Aan hen draag ik het dan ook
van harte op.
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Een aantal personen en instellingen ben ik grote dank verschuldigd voor hun
waardevolle bijdrage. In de eerste plaats geldt dit mijn promotor, Willem
Frijhoff, die zowel bij de grote zichtlijnen als de details van het historisch
vakmanschap altijd onmiddellijk beschikbaar was voor raad en daad. Het
door hem om de vijf weken georganiseerde Postdoctoraal Séminaire Cul-
tuurgeschiedenis was niet alleen enthousiasmerend, de deelnemers zullen
heel wat sporen van wat daar aan de orde is geweest in dit boek terugvinden.
De hoogleraren Jan Bank, Jan Lucassen, Gerard Rooijakkers en Auke van
der Woud dank ik voor de bereidwilligheid mijn proefschrift aan hun oor-
deel te onderwerpen.

Het is de veel te vroeg overleden Henk Overduin die een doorslaggeven-
de rol heeft gespeeld in het wekken van mijn belangstelling voor de cultuur
van het dagelijks leven, toen hij in de jaren 1970 mijn ‘mentor’ was bij diver-
se tentoonstellingsprojecten in het Frans Halsmuseum in Haarlem. De titel
‘de dirigenten van de herinnering’ heb ik ontleend aan een paragraaftitel uit
zijn postuum verschenen boek Het museum als obsessie (Amsterdam 1998) en
moet opgevat worden als een hommage aan de man die indirect een grote 
bijdrage heeft geleverd aan dit boek. Later vond de bij mij opgeroepen be-
langstelling voeding in archiefmateriaal en publicaties, waarop mijn oud-
collega’s Cees Kokke en Boy Wander mij zeer welwillend attendeerden in de
eerste jaren dat ik bij het Openluchtmuseum werkte. Ook de gedrevenheid
van Jan Vaessen, de huidige algemeen directeur van het Nederlands Open-
luchtmuseum, voor aspecten van de cultuur van het dagelijks leven werkte
zeer inspirerend; ik ben hem zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat hij
door de jaren heen toonde in het eindresultaat van mijn onderzoek.

In de oriënteringsfase van dit onderzoek heb ik dankbaar gebruikgemaakt
van informatie, suggesties en adviezen van Eric Fischer, Jaap Kerkhoven,
Jan Lucassen, Paul Post, Frans van Puijenbroek, Jozef Vos, Han Voskuil en
Adelhart Zippelius. Van belang voor de opzet van deze studie was ook het
Seminar ‘Regional and National Identities in Europe in the 19th and 20th
Century’ van de European graduate School for Training in Economic and
social historical Research (). Het N.W. Posthumus Instituut stelde
mij in de gelegenheid hieraan in oktober 1993 in Halle (Duitsland) deel te
nemen.

Wat betreft de hoofdstukken over Friesland dank ik Cees Boschma, Phi-
lippus Breuker, Sytse ten Hoeve en Siemen van der Woude voor hun infor-
matie; het Fries Genootschap dank ik voor de toestemming voor het trans-
port van delen van het archief naar het nabij het Openluchtmuseum gelegen
hulpdepot van het rijksarchief in Schaarsbergen.

Hetty Gonggrijp stoomde mij in korte tijd klaar om teksten in Scandina-
vische talen te kunnen lezen. Een aantal collega’s uit Scandinavische open-
luchtmusea hebben mij vervolgens geholpen door mij te attenderen op inte-
ressante publicaties en mij kopieën van archiefmateriaal te zenden. In het
bijzonder wil ik hier danken Gunilla Eriksson, Mats Janson, Bo Lönnqvist,
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Hans Medelius, Bo Nilsson, Thomas Bloch Ravn, Lars Roede, Bjarne Stok-
lund en Jakob Ågotnes. De directie van het openluchtmuseum Skansen
dank ik voor het gratis onderdak in het gastenverblijf op het museumterrein,
het archief van Nordiska Museet voor de hulpvaardigheid bij het beschik-
baar stellen van fotomateriaal.

Bij deze collegiale contacten bleken de netwerken van de European Asso-
ciation of Open Air Museums en de Société Internationale d’Ethnologie et
de Folklore ( ) uitermate effectief. Met Uwe Claassen in Duitsland en
Mette Skougaard in Denemarken deel ik de bijzondere belangstelling voor
de presentatietechnieken van de eerste volkskundige musea; ik dank hen
voor de waardevolle informatie-uitwisseling. Verder gaat mijn dank uit naar
Peter Lewis, Michael Thomas en Christopher Zeuner in Engeland, naar Jan
Carstensen, Gottfried Korff en Hinrich Siuts in Duitsland en naar Jean-
Claude Duclos, Thomas Schippers, André Thill en de medewerkers van de
bibliotheek van het Musée National des Arts et Traditions Populaires in
Frankrijk.

Wat betreft de geschiedenis van oudheidkundig en museaal Nederland
kreeg ik belangrijke informatie en attenderingen van Gijs van Herwaarden,
Barbara Laan, Fea Lamers-Nieuwenhuis, Dorine Noorlander, Gerard
Rooijakkers, Wim Vroom en Ger van Wengen. Ik heb het zeer op prijs
gesteld mevrouw Els de Cocq-van Erven Dorens, de dochter van de eerste
directeur van het Openluchtmuseum, en Marcus Heslinga, die in de jaren
1940 verbonden was aan het museum, uitvoerig te mogen interviewen. Wie-
lent Harms was mij buitengewoon behulpzaam bij een aantal vragen op het
gebied van klederdrachten.

Van het Meertens Instituut dank ik Ton Dekker en Barbara Henkes voor
het doorlezen van de hoofdstukken over het Interbellum. John Helsloot ver-
toonde een hoge mate van helderziendheid wanneer ik een essentiële publi-
catie dreigde te missen. Met hun commentaar en literatuurverwijzingen heb
ik mijn voordeel gedaan. Bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
het Zuiderzeemuseum gaat mijn dank uit naar respectievelijk Albert van der
Zeijden en Adriana Buurman-Brunsting, die mij geregeld attendeerden op
publicaties. Verder kreeg ik vanuit diverse vakgebieden waardevolle sugges-
ties – inhoudelijk dan wel wat betreft de omgang met een promotieonder-
zoek – van Jan Bieleman, Margreet van Burg, Martin Hietbrink, Aad Mein-
derts, Ileen Montijn, Jan Noordegraaf, Jan Ockeloen, Liesbeth van Prooije-
Hoogkamp, Anton Schuurman en Jacques Winnubst. De mensen die mij op
zeer specifieke onderdelen geïnformeerd hebben, dank ik hier collectief.
Hun inbreng staat getrouw vermeld in het notenapparaat.

De grote constanten tijdens het onderzoek vormden de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag, waarvan de serviceverlening niet genoeg geroemd
kan worden, en bovenal de ‘eigen’ afdeling bibliotheek en documentatie van
het Openluchtmuseum. Joost van Aalst, Map Huiskamp, Herms Lunen-
borg en Tiny Wienhoven mogen zich met recht dit boek ook een beetje als
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hun boek toe-eigenen. Archivaris Bert van Rijn verrichtte de nodige speur-
tochten naar stukken in het bedrijfsarchief van het Openluchtmuseum.
Simon Honig dank ik voor het beschikbaar stellen van materiaal uit de col-
lectie Stichting Archief Honig(h) te Zaandijk, alsmede voor zijn correcties
in het manuscript. Ook de andere collega’s in het Openluchtmuseum dank
ik hierbij voor hun informatie, met name Leen Boot, Evert Klijn, Leendert
van Prooije, Ton Wagemakers en Renate van de Weijer.

Als voor de auteur al het werk bijna gedaan is gloort in het oosten de
opkomende  en vangt de dageraad van een nieuw boek aan. De buiten-
gewone zorg van de medewerkers van Uitgeverij  en van Lucy Klaassen
in het bijzonder maakten van het manuscript een boek. De M.A.O.C. Gra-
vin van Bylandt Stichting dank ik zeer voor de financiële bijdrage, zonder
welke de publicatie niet in deze vorm had kunnen verschijnen.

Maarn, augustus 2001
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Inleiding

In veel landen van Europa was in de loop van de negentiende eeuw grote
belangstelling ontstaan voor de volkscultuur. Het op de markt komen van
fabrieksproducten, de explosieve groei van de steden, de verkorting van de
reistijden en de toenemende culturele uniformiteit ervoer men niet alleen als
‘vooruitgang’. Men zag deze ontwikkelingen ook als een bedreiging van tra-
ditionele leefpatronen en waarden, die men beschouwde als de fundamenten
van de nationale identiteit. Het bewaren van elementen uit de volkscultuur
werd in toenemende mate als een nationaal belang beschouwd. Aanvankelijk
ging het vooral om van generatie op generatie overgeleverde volksliederen
en volksverhalen (bijvoorbeeld sprookjes), maar in de tweede helft van de
negentiende eeuw verbreedde zich de aandacht tot klederdrachten, traditio-
neel handwerk, boerderijen: eigenlijk de gehele traditionele plattelandscul-
tuur. Weliswaar ging het om lokale bijzonderheden, maar zij werden niette-
min gezien als onderdelen van het nationale erfgoed, zodat het behoud ook
een nationaal belang diende.

Het leidde in de tweede helft van de negentiende eeuw tot pogingen delen
van deze cultuur te behouden in musea. Opname ervan in deze beschermen-
de omgeving werd als zeer urgent ervaren: zienderogen ervoer men dat de
invloed van de moderne samenleving zelfs in de meest afgelegen gebieden de
traditionele leefpatronen deed verdwijnen.1 In het laatste decennium van de
negentiende eeuw ontstonden in Scandinavië de eerste openluchtmusea, die
niet alleen voorwerpen als klederdrachten en volkskunst verzamelden, maar
ook complete gebouwen, zoals boerderijen en andere voorbeelden van tradi-
tionele plattelandsarchitectuur. Daarbij werd een geïdealiseerd beeld ge-
schapen van boeren en vissers als bevolkingsgroepen die in hoge mate de
nationale waarden in ere hielden en wars waren van verderfelijke invloeden
uit de grote steden en de geïndustrialiseerde samenleving. Zij werden be-
schouwd als de meest authentieke representanten van de natie, in wie de
karaktereigenschappen van de verre voorvaderen nog herkenbaar waren.
Volkscultuur stond voor continuïteit, het was als het ware het tijdloze ele-
ment in de natie.

In een recent verschenen publicatie van de Franse historica Anne-Marie
Thiesse wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop deze geïdealiseer-
de opvattingen over volkscultuur een rol hebben gespeeld in de constructie
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van de nationale identiteit en in de bevordering van een nationaal gevoel. In
haar boek passeren grote en kleine landen van Europa de revue. Uit het over-
zicht blijkt dat de verheerlijking van de volkscultuur een volstrekt interna-
tionaal verschijnsel was, dat zich voordeed in vrijwel ieder Europees land
van Finland tot Portugal en van Griekenland tot Groot-Brittannië. In al
deze landen werden voorwerpen uit de volkscultuur, zoals klederdrachten
en beschilderde meubels, en voorwerpen die te maken hadden met kalender-
feesten (bijvoorbeeld Pasen, midzomer, Sinterklaas, Kerstmis) of rituelen
uit de levenscyclus (bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, dood) in musea opge-
nomen. De viering van deze feesten en plechtigheden werd zo nodig gerevi-
taliseerd. In al deze landen werd de volkscultuur min of meer ingeschakeld
om tot de vorming van een nationale identiteit bij te dragen. Thiesse spreekt
dan ook van ‘le cosmopolitisme du national’ en constateert: ‘Rien de plus
international que la formation des identités nationales.’2

Tot zover het algemene verhaal. Opvallend is, dat Thiesse aan Nederland
nauwelijks aandacht besteedt. Een gebrek aan internationale oriëntatie kan
deze auteur in ieder geval niet verweten worden, want haar blik omvat bijna
geheel Europa en andere kleine landen komen volop in beeld. Haar zwijgen
over Nederland hangt wellicht meer samen met de geringe aandacht die het
fenomeen van de ontdekking van de volkscultuur in de Nederlandse histo-
riografie tot op heden heeft gekregen. Dit sluit aan bij de in Nederland zelf
tot voor kort wijdverbreide mening, dat hier weinig ophef werd gemaakt van
de nationale identiteit en dat nooit een serieus beroep is gedaan op de volks-
cultuur om ingrediënten voor het verbeelden van de nationale identiteit te
leveren.3

Is dit beeld juist? De vraag, welke rol de verbeelding van de volkscultuur
voor de nationale identiteit in Nederland speelde, staat in dit boek centraal.
Deze vraag is onder andere ingegeven door het bestaan van een niet onbe-
langrijk repertoire aan beeldvorming van het Nederlandse volksleven, de
vele klederdrachtfeesten, toeristische fenomenen als Marken en Volendam
en de in vergelijking met andere landen relatief vroege oprichting van een
nationaal openluchtmuseum. Dit alles wijst erop, dat Nederland moeilijk
beschouwd kan worden als een land waarin volkscultuur geen rol speelt
wanneer het gaat om verbeelding van de nationale identiteit.

De plaats die de volkscultuur innam bij de verbeelding van de natie wordt
in deze studie onderzocht aan de hand van nieuw bronnenonderzoek. Hier-
door kan meer duidelijkheid ontstaan over de invulling die in Nederland
gegeven werd aan wat wel de ‘belle époque van de volkscultuur’ wordt
genoemd.4 De vraag wordt toegespitst op de verbeelding van volkscultuur
op nationaal niveau. Daartoe heb ik met name die bronnen onderzocht, die
inzicht kunnen verschaffen in nationale presentaties en manifestaties ge-
richt op het publiekelijk tonen van volkscultuur, zoals tentoonstellingen,
museumpresentaties, voorstellingen, optochten en herdenkingsfeesten.
Daarbij is nagegaan wie de organisatoren waren, welke doelen zij voor ogen
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hadden, waar hun ideeën vandaan kwamen en tot welke culturele circuits zij
behoorden. In het bijzonder heb ik gelet op de cultuurpolitieke aspecten van
deze presentaties en de al of niet verborgen ideologische dimensies.5 Voor-
zover mogelijk is hierbij ook het belangrijke aspect van de receptie van de
beelden door het publiek betrokken: hoe werden de voorstellingen geïnter-
preteerd en toegeëigend? Gingen zij een eigen leven leiden?

Een wezenlijk onderdeel van het onderzoek vormt de oprichting van het
Nederlands Openluchtmuseum en de rol die dit in volkscultuur gespeciali-
seerde museum gespeeld heeft in de periode tot de Tweede Wereldoorlog.
In Europees perspectief gezien was Nederland er met de oprichting van dit
museum in 1912 vroeg bij: het was het eerste nationale openluchtmuseum
buiten Scandinavië en Finland, een feit dat zich moeilijk laat interpreteren
binnen het beeld van Nederland als een land dat voor volkscultuur nooit erg
warm liep. A fortiori geldt dit voor het Vaderlandsch Historisch Volksfeest,
dat in 1919 in het Openluchtmuseum werd gehouden en voor die tijd van
ongeëvenaarde omvang was. De leider van dit feest liet gedurende het Inter-
bellum nog geregeld van zich horen. Hij was in Nederland onbetwist de
voornaamste popularisator van de volkscultuur en wist mede door het ge-
bruik van het nieuwe medium film velen in Nederland te bereiken.

Dit onderzoek staat niet op zichzelf. De doorbreking van de stilte
omtrent het cultuurpolitieke gebruik van de volkscultuur is in de Neder-
landse geschiedschrijving inmiddels op gang gekomen. Zo besteedde Henk
te Velde in zijn boek over liberalisme en nationalisme in Nederland in de
periode 1870-1918 aandacht aan het strategische gebruik van de volkscul-
tuur.6 In 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur meten Jan Bank en Maarten
van Buuren voor het eerst in een historisch standaardwerk aan de omgang
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met volkscultuur een plaats toe.7 In toenemende mate kan men hierbij een
beroep doen op specifieke historische studies. Jozef Vos behandelde in zijn
boek De spiegel der volksziel het volkslied in Nederland in relatie tot cultuur-
politiek engagement.8 Gerard Rooijakkers ging in zijn boek Rituele repertoi-
res in op de volkscultuur in relatie tot verschillende culturele circuits en met
name op de rol van tussenpersonen of bemiddelaars die tot meerdere circuits
behoren. Zulke bemiddelaars als bijvoorbeeld pastoors en artsen leggen ver-
bindingen tussen het ene circuit en het andere. Er is dus sprake van een veel
grotere dynamiek tussen zulke circuits dan in het verleden door het model
van los van elkaar staande culturen van volk en elite gesuggereerd werd.9

De toegenomen belangstelling voor de maatschappelijke betekenis van
het fenomeen volkscultuur richtte zich ook op de relatie tussen opvattingen
over volkscultuur en verschillende ideologieën in het Interbellum. Jozef Vos
spitste zijn studie toe op het volksliedbegrip in het socialistische en katholie-
ke jeugdidealisme van deze periode. Rob van Ginkel heeft het discours over
de Nederlandse nationale identiteit in de twintigste eeuw onderzocht, daar-
bij aandacht bestedend aan de waarden die aan de volkscultuur werden toe-
geschreven.10 Zoals bekend kregen racistisch geïnfecteerde ideeën over
volkscultuur in Duitsland een vooraanstaande plaats in de nationaal-socia-
listische ideologie. Nederland werd ermee geconfronteerd tijdens de bezet-
ting. Naast het onderzoek naar de collaboratie van sommige volkskundigen
tijdens de bezetting is de vraag relevant hoe het in Nederland stond met de
ideevorming over volkscultuur tijdens het Interbellum. Ik ga op deze laatste
vraag in voorzover het de museale en daarmee verwante presentaties betreft.
Door de volkskundige Ton Dekker is al aandacht geschonken aan het acade-
misch circuit en de volkskunde in het Interbellum.11 In dit verband moet ook
het jongste jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumenta-
tie genoemd worden, dat gewijd is aan ras, cultuur en wetenschap in Neder-
land in de periode 1900-1950 en waarin Barbara Henkes ingaat op de om-
gang met wetenschap en politiek in de volkskunde.12

,  ,  

Een aantal malen is het woord ‘volkscultuur’ gevallen. Het is een problema-
tisch begrip, temeer daar beide componenten, ‘volk’ en ‘cultuur’, op zich al
geleid hebben tot reeksen interpretaties en definities, soms met een sterk
ideologische of cultuurpolitieke lading.13 De volkskundige J.J. Voskuil con-
stateerde al dat ‘volkscultuur’ in feite een politiek begrip is en daardoor voor
de wetenschap niet bruikbaar.14 De praktijk is ook hier echter sterker dan de
leer, zodat hedendaagse volkskundigen zich erbij neergelegd hebben dat
deze term gebruikt wordt voor het object van hun studie. Zij hanteren daar-
bij een brede opvatting van zowel ‘cultuur’ als ‘volk’. ‘Cultuur’ vatten zij in
antropologische zin op: zij slaat dan niet alleen op de ‘hogere’ cultuuruitin-
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gen, maar op de vorm- en zingeving van het menselijk handelen en denken.15

Het begrip ‘volk’ heeft een zeer beladen geschiedenis achter de rug,
waarbij met name het voorvoegsel ‘volks’ in samenstellingen reminiscenties
oproept aan het nationaal-socialistische jargon. De historicus moet erop be-
dacht zijn dat hij het gebruik van een aantal termen met dit voorvoegsel uit
een vroegere periode tegemoet moet treden zonder zich te laten leiden door
het gevoel van weerzin dat die termen sinds het nazi-regime opwekken.
Hedendaagse onderzoekers geven een brede invulling aan het begrip ‘volk’,
die ver afstaat van de nationaal-socialistische uitsluiting van bepaalde groe-
pen van de samenleving, alsof zij niet bij het volk behoren. Onder ‘volk’
wordt dus niet meer verstaan ‘mensen van gezamenlijke afstamming’ en
evenmin ‘lagere standen’ of ‘gewone mensen’. In feite slaat de term op alle
mensen in een bepaalde samenleving. Vanuit deze brede opvatting van
zowel ‘volk’ als ‘cultuur’ definieert Rooijakkers ‘volkscultuur’ thans als: ‘het
algemene levenspatroon waarin ieder (zowel machthebbers als onderdanen
in alle geledingen) deelt en dat de grondslag vormt van het samenleven’.16

Dit is echter geenszins wat in de periode 1815-1940 onder ‘volkscultuur’
begrepen werd, voorzover de term al gebruikt werd. Aangezien dit boek de
verschillende opvattingen hierover zal behandelen aan de hand van de con-
crete voorbeelden, kan hier volstaan worden met de vermelding, dat in het
bijzonder het begrip ‘volk’ doorgaans een beperktere inhoud had. Soms
werd ermee bedoeld ‘mensen van gezamenlijke afstamming’, ‘volk’ in etni-
sche zin. ‘Volkscultuur’ of ‘folklore’ kwam dikwijls neer op plattelands-
cultuur of – nog beperkter – de cultuur van traditioneel levende en werken-
de boeren en vissers. Daarbij moeten wij bedenken dat in de tijd van de ont-
dekking van de volkscultuur in het begin van de negentiende eeuw boeren
nog tussen tachtig en negentig procent van de Europese bevolking uitmaak-
ten.17

Een grote invloed op de positionering van de volkscultuur als cultuur van
traditionele gemeenschappen ging uit van het boek van de Duitse socioloog
Ferdinand Tönnies (1855-1936), Gemeinschaft und Gesellschaft (1887).18

Hierin stelde hij ‘Gemeinschaft’ (gemeenschap) als een samenlevingsvorm
waarin de samenhang en onderlinge verbondenheid overheersen tegenover
de sociaal gedifferentieerde ‘Gesellschaft’ (maatschappij), een samenle-
vingsvorm die uit berekening tot stand komt en sterk individualistisch
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gericht is. De ‘Gemeinschaft’ is de samenleving van een patriarchaal gezin,
het dorp, het handwerk en de tradities, de ‘Gesellschaft’ die van de stedelij-
ke, kapitalistische economie en de klassenstrijd. De receptie van dit boek in
de eerste helft van de twintigste eeuw maakte de tegenstellingen scherper
dan Tönnies zelf bedoelde.19 De volkscultuur werd in positieve zin als de
cultuur van de ‘Gemeinschaft’ gezien; daartegenover stond de negatief be-
jegende massacultuur van de ‘Gesellschaft’. Tot een doorbreking van deze
categorieën kwam het pas in de jaren zestig van de twintigste eeuw.

Naast het begrip ‘volkscultuur’ komen wij ook vaak het begrip ‘folklore’
tegen. Deze term heeft een veel serieuzer herkomst dan de huidige connota-
tie met toeristisch amusement en commercie doet vermoeden. De term is
afkomstig van de Engelsman William John Thoms, die hem in 1846 voor het
eerst gebruikte om er de overblijfselen van het inheemse voorouderlijk leven
mee aan te duiden. In de negentiende en een groot deel van de twintigste
eeuw bleef ‘folklore’ een neutrale aanduiding van zowel het object van
onderzoek als de onderzoeksdiscipline zelf.20 Nadat in Nederland ‘folklore’
en ‘volkskunde’ lange tijd als equivalenten naast elkaar gebruikt waren, werd
met het verschijnen van het standaardwerk Nederlandsche Volkskunde van
Schrijnen het pleit definitief beslecht ten gunste van ‘volkskunde’.21 De
classicus en volkskundige J. Schrijnen (1869-1938) kan beschouwd worden
als de initiator van de volkskunde als wetenschappelijke discipline in Neder-
land.

Van een rol van een wetenschappelijke discipline ‘volkskunde’ bij de
musealisering van de volkscultuur was in het grootste deel van de behandel-
de periode geen sprake. De institutionalisering van de volkskunde vond met
uitzondering van de eerdere oprichting van het Openluchtmuseum in Arn-
hem pas in het Interbellum plaats. De hele geschiedenis van de universitaire
volkskunde bleef ook daarna eerder een aaneenschakeling van incidenten
dan een systematische uitbouw van een geaccepteerde tak van wetenschap.22

In het afgelopen decennium is ernaar gestreefd de volkskunde een steviger
verankering te geven. Dit heeft mede tot een vergrote belangstelling voor de
geschiedenis van de volkskundebeoefening in Nederland geleid.23 Een eer-
ste stap was het symposium Monumenten uit de geschiedenis van de Volkskun-
de in 1993, waaraan degenen die zich bezighielden met de historiografie van
de volkskunde in Nederland een bijdrage leverden.24 Recentelijk verscheen
in dit kader het artikel ‘Volkskunde en cultuurwetenschap’ van Willem Frij-
hoff.25 Ook het onlangs verschenen Volkscultuur. Een inleiding in de Neder-
landse etnologie onder redactie van Ton Dekker, Herman Roodenburg en
Gerard Rooijakkers bevat substantiële bijdragen over de geschiedenis van de
volkskunde in Nederland.26

In dit nieuwe ‘handboek’ is gekozen voor een nieuwe benaming van de
discipline, ‘Nederlandse etnologie’, maar voor een oude benaming van het
object van onderzoek: ‘volkscultuur’. Aan de terminologische verwarring
zal voorlopig dan ook geen einde komen, te meer daar in de titel van het Ten
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geleide van het boek sprake is van de ‘cultuur van het dagelijks leven’. Deze
term wijst in de richting van de ‘geschiedenis van het dagelijks leven’, in
Duitsland aangeduid met de term ‘Alltagsgeschichte’ en daar onderdeel van
de historische discipline met een andere onderzoekstraditie dan de volks-
kunde.27

Met de keuze van de term ‘etnologie’ willen de auteurs enerzijds aanslui-
ting zoeken bij de internationaal gehanteerde term ‘ethnology’ / ‘ethnologie’
die zowel in de Engelse, Franse als Duitse taal gehanteerd wordt. Anderzijds
willen zij er het definitieve afscheid van oude volkskundige premissen, zoals
de continuïteitsgedachte, mee markeren. Het grootste voordeel van deze
term is naar mijn mening echter dat deze aansluit bij de traditie om weten-
schappelijke disciplines te benoemen in termen ontleend aan de klassieke
talen, waardoor ze een neutrale klank krijgen. Juist in het geval van de volks-
kunde kan de afwijzing van de Germaanstalige benaming beschouwd wor-
den als een statement. Deze houdt als het ware de verzekering in dat men zich
distantieert van de volkskunde als de leer die het Germaanse erfgoed ver-
heerlijkte en verabsoluteerde, en ‘ander’ erfgoed als minderwaardig uitsloot.

De auteurs van het ‘handboek’ reserveren de term ‘etnologie’ voor de
nieuwe wegen die de volkskundebeoefening heeft ingeslagen. In de bijdra-
gen over de historie van het vak blijven zij de termen ‘volkskunde’ en ‘volks-
kundigen’ hanteren. Het lijkt mij dan ook het meest adequaat deze lijn te
volgen.

,  

‘Alles is nu museum!’ constateerde Ada toen zij met Gijsbert onder de
bomen van het oude Begijnhof in Brugge liep, waar hier en daar ‘magere
schilderesjes’ zaten te tekenen. ‘Wat leeft er nog van dit alles? ’t Is weg, voor
goed weg, … en wij turen er naar, dom en zelf onmachtig, in een onmachti-
gen tijd en nuchtere maatschappij.’

Zo zagen de pas getrouwde Gijsbert en Ada rond 1910 het schilderachti-
ge Brugge, de oude stad ‘doorzwermd van Amerikaansche schildersben-
den’, gerestaureerd en geëxploiteerd. De stad zelf was bijna een openlucht-
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museum geworden, waarbij de historische binnenstad er voor niets anders
meer leek te zijn dan om bezichtigd te worden. Gijsbert gaf zich graag over
aan de beleving van het verleden, maar Ada beschouwde dat niet als leven:
‘Verplaatsen in oude geestessfeer is geen leven erin, het is een comedie voor
en in je eigen ziel […], maar leven is iets anders! En ook aan eigen tijd moet je
geheel je overgeven, als je de levensschoonheid ervan wilt zien.’

Deze passages zijn ontleend aan de
roman Gijsbert en Ada van Peter Dumaar
(pseudoniem voor P.H. van Moerker-
ken) uit 1911.28 Het was de periode waar-
in ook in Nederland het ‘beschermings-
offensief’ op volle toeren ging draaien: de
Nederlandsche Oudheidkundige Bond,
de Vereniging tot Behoud van Natuur-
monumenten en de Bond Heemschut
waren binnen een periode van tien jaar
opgericht en spanden zich in voor het be-
houd van natuur en landschap, monu-
menten, stads- en dorpsgezichten. Het
waren landelijke organisaties, die hun
werk als een nationale taak opvatten.

De opmerking over het ‘kunstmatige’ van Brugge was een vroege herken-
ning van wat tegenwoordig ‘musealisering’ wordt genoemd. Onder deze
term wordt meer verstaan dan het onderbrengen van voorwerpen in een
museum; musealiseren kan ook buiten het museum plaatsvinden. Er wordt
dan bedoeld dat met gebouwen en hun interieurs hetzelfde gedaan wordt als
met voorwerpen in een museum gebeurt: zo goed mogelijk in hun huidige
staat bewaren voor toekomstige generaties en zo tentoonstellen dat het pu-
bliek ze komt bekijken. De opmerking van Ada is nog steeds zeer actueel: het
musealiseringsproces dat in de achttiende eeuw zijn voorlopers had en met
name aan het eind van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste
eeuw een grote vlucht nam, is niet meer weg te denken uit de moderne
samenleving. Het lijkt in onze tijd zelfs een ongekend hoogtepunt te berei-
ken.29 Wat rond 1910 al gold voor het Begijnhof van Brugge, geldt nu min of
meer voor alle historische binnensteden en karakteristieke dorpen, waarvan
sommige vrijwel geheel leven van het publiek dat ze komt bekijken.30

In het begin van de twintigste eeuw bleef musealisering beslist niet be-
perkt tot kathedralen en kastelen; ook het stadsbeeld met nauwe straatjes,
met zestiende- en zeventiende-eeuwse voorgevels, het platteland met de
meest eenvoudige boerderijen, ‘pittoreske’ dorpen waar de bewoners nog in
klederdracht liepen en waar nog ‘primitieve’ omstandigheden heersten,
moesten ‘ongerept’ blijven en beschermd worden tegen de aantastingen die
de eigentijdse samenleving met zich meebracht.

Schilderes op het Begijnhof in Brugge.
Prentbriefkaart ca. 1920 (foto Ch. D’hondt,
Knokke, Stadsarchief Brugge)



In dit onderzoek staat niet de volkscultuur zelf centraal, maar de verbeelding
van de volkscultuur. Hierdoor is dit boek te vergelijken met een historiogra-
fische studie. Het gaat over de ‘dirigenten van de herinnering’, om een
woord van de cultuursocioloog Henk Overduin (1943-1988) te gebruiken:
degenen die uitzochten wat als volkscultuur behoudenswaard was, die
bepaalden hoe het gepresenteerd en geïnterpreteerd werd.31 Er kan niet
genoeg nadruk op gelegd worden dat verbeelding van volkscultuur absoluut
iets anders is dan de volkscultuur zelf, zelfs wanneer deze plaatsvindt aan de
hand van authentieke objecten in een gerenommeerd museum. De nieuwe
context, samen met andere museumobjecten, maakt ook de museale verbeel-
ding van volkscultuur tot een volkscultuur uit de tweede hand. Dat het
museale beeld van het eeuwenlang geïsoleerde, traditionele platteland, ge-
presenteerd als een soort volkskundige constante, niet overeenstemt met de
historische situatie is door zowel Jan Bieleman als Anton Schuurman in
diverse publicaties betoogd.32

Wat hier gebeurt is wellicht het beste uit te leggen aan de hand van het
bekende schilderij van René Magritte (1898-1967), voorstellende een pijp
om uit te roken. Onder de pijp staat geschreven: ‘Ceci n’est pas une pipe’ (dit
is géén pijp), waarmee de schilder bedoelde, dat het een schilderij was en
geen pijp. De geschilderde pijp verwijst wel naar een echte pijp, maar is het
zelf niet. Dit is ook het geval met de verbeelding van de volkscultuur op
schilderijen, tekeningen en zelfs foto’s en films: het blijven hoe dan ook
interpretaties van de volkscultuur. Met originele objecten in musea ligt dit
misschien iets anders. Zij zijn uit de volkscultuur zelf afkomstig en vormen
een directe link met het verleden. Toch vormen zij slechts een beperkte
selectie. Geplaatst in de museale context zijn zij bovendien niet meer wat zij
waren: zij zijn van gebruiksvoorwerp tot museumobject en dus ‘kijkobject’
geworden. Zo is een boerderij in een openluchtmuseum in feite geen boer-
derij meer, maar een museumobject.

Deze functieverandering van objecten is het centrale thema van degenen
die zich bezighouden met de analyse van het musealiseringsproces. Het
begrip ‘musealisering’ heeft echter vanuit een bredere invalshoek in Neder-
land bekendheid gekregen door het in 1986 verschenen proefschrift van de
cultuursocioloog Jan Vaessen.33 In de epiloog introduceerde hij het artikel
van de Zwitserse cultuurtheoreticus Herman Lübbe over de toenemende
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musealisering van de samenleving.34 Lübbe zag ‘musealisering’ als een pen-
dant van de ‘modernisering’. Enerzijds verloren voorwerpen door de voort-
schrijdende modernisering steeds sneller hun functie en werden zij ‘muse-
aal’, anderzijds ontstond er een toenemende behoefte om het identiteitsver-
lies waarmee de modernisering gepaard ging te compenseren met museale
objecten. Dat mensen ernaar streven de herinnering aan het verleden in
musea te behouden komt volgens Lübbe doordat zij slechts in beperkte mate
in staat zijn veranderingen te verwerken. Een teveel aan verandering brengt
een gevoel van identiteitsverlies teweeg. Dit identiteitsverlies kan gecom-
penseerd worden door het behouden van vertrouwde, traditionele voorwer-
pen in museale vorm. Daardoor is volgens Lübbe de toename van het aantal
musea en monumenten een functie van het moderniseringsproces en zijn de
perioden van excessieve groei van musea te verklaren uit stroomversnellin-
gen in dit proces.

Op Lübbes verklaringsmodel is de nodige kritiek gekomen. Zo is zijn
theorie moeilijk te verifiëren (of te falsifiëren) doordat zowel de mate van
belangstelling voor het verleden als de mate waarin mensen het verande-
ringstempo kunnen verdragen moeilijk meetbaar zijn. Ook is het de vraag of
de bescherming van cultuurgoed uitsluitend uitgelegd kan worden als een
reactie op de ‘modernisering’ en of cultuurbehoud ook niet andere wortels
heeft dan uitsluitend een compensatiebehoefte in tijden van snelle verande-
ringen. Als verklaringsmodel voor de groei van het aantal musea en monu-
menten is Lübbes theorie dus met de nodige reserve te gebruiken.

‘Musealisering’ kan echter wel in de eerder genoemde zin gehanteerd
worden, namelijk om zicht te geven op de betekenisverandering die objecten
ondergaan wanneer zij hun oorspronkelijke functie verloren hebben en in
een museale context de functie van bezienswaardigheid krijgen.35 Wij wor-
den hier geattendeerd op een musealiseringsproces dat sterk in het verleng-
de ligt van het folkloriseringsproces, het proces waarbij verdwijnende of
verdwenen tradities in een veranderende context gerevitaliseerd worden.
Beide processen, ‘musealisering’ en ‘folklorisering’, zijn in wezen bijzonde-
re vormen van historisering van de cultuur.36 Wanneer wij twee dikwijls
geciteerde beschrijvingen van het folkloriserings- en musealiseringsproces
met elkaar vergelijken, zien wij dat in beide gevallen de nadruk gelegd wordt
op contextverandering en functieverandering. Zo beschrijft Ulrike Bode-
mann de fasen in het folkloriseringsproces – vrij vertaald – als volgt:

1. Een cultuurverschijnsel is aan het verdwijnen.
2. In de strijd tegen het te verwachten volledige uitsterven ervan wordt het

cultuurverschijnsel weer opgenomen.
3. Daarbij worden de demonstratieve en representatieve kenmerken van

het cultuurverschijnsel versterkt of worden dergelijke kenmerken er als
verrijking aan toegevoegd.
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4. Door het weer op te nemen krijgt de cultuurvorm nieuwe functies voor
de kringen van personen die erbij betrokken zijn.37

Daarnaast definieert Eva Sturm de fasen in het musealiseringsproces –
eveneens vrij vertaald – zo:

1. een contextverandering/decontextualisering, meestal door functiever-
lies en/of een plechtige verklaring (het object verliest dus zijn oorspron-
kelijke functie en wordt vervolgens tot ‘cultureel erfgoed’ verklaard; de
plechtige verklaring kan bijvoorbeeld zijn de schenking of verkoop aan
een museum, de plaatsing op de monumentenlijst, in ieder geval een daad
waardoor het object beschermd wordt voor teloorgang, AdJ),

2. het invoegen van een object in een nieuwe context, waardoor het losge-
maakt wordt van zijn tijd en meestal ook van zijn ruimte, en

3. een nieuwe verhouding van het subject tot het object: men neemt tegen-
over het object voortaan een houding van bezichtiging aan (het subject
wordt dus toeschouwer en het object bezienswaardigheid, AdJ).38

Deze benadering, waarbij de optiek van contextverandering en nieuwe zin-
geving centraal staat, biedt een bruikbaar analysemodel voor historisch
onderzoek naar de verbeelding van volkscultuur. Van dit model heb ik dan
ook in dit boek gebruikgemaakt.

Over het fenomeen ‘folklorisering’ is in het verleden feller gedebatteerd
dan over ‘musealisering’. Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit, dat bij
‘folklorisering’ de mensen zelf het medium van de presentatie zijn; in feite
voeren zij zichzelf op voor het publiek.39 Sinds het befaamde artikel ‘Vom
Folklorismus in unserer Zeit’ van Hans Moser uit 1962 hebben vooraan-
staande volkskundigen zich in het zogenaamde ‘folklorisme-debat’ geprofi-
leerd. Kort gezegd liepen de meningen daarbij uiteen van de verwerping van
‘folklorisme’ (folklore is als ‘volkscultuur uit de tweede hand’ wetenschap-
pelijk gezien oninteressant) tot juist het serieus nemen ervan (folklore als
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lisering’, 1997, p. 285.  . Brückner, ‘Trachtenfolklorismus’, 1986, p. 373; Roodenburg,
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houvast in een tijd van vervreemding).40 De meningen over ‘folklorisme’
vertonen overigens markante parallellen met die over ‘musealisering’: van
kritiek op de gemusealiseerde schijnwereld tot de compensatie die musea
bieden voor de snelle veranderingen in de hedendaagse samenleving.41

Zowel musea als folkloristische voorstellingen voorzien in hoge mate in 
de behoefte aan identiteit. Musea kunnen – mede door de toename van de

visuele cultuur – een belangrijke functie
vervullen als werkplaats voor het ‘ge-
heugen’ van een gemeenschap en zo bij-
dragen aan de vorming van een zelf-
beeld.42

Zowel in het ‘folklorisme-debat’ als
in de literatuur over musealisering spelen
kwalificaties als ‘waarachtig’ of ‘authen-
tiek’ een belangrijke rol.43 Zowel bij fol-
klore als bij musea is er sprake van uit-
voering of verbeelding, ook al is er ver-
schil doordat in een museum de objecten
doorgaans ‘uit de eerste hand’ zijn. Heb-
ben musea daardoor voor de buitenwe-
reld een aura van het ‘originele’ en het
‘echte’, de laatste tijd ziet men de relati-
viteit hiervan meer en meer in. David

Lowenthal heeft in zijn boek The past is a foreign country laten zien dat erf-
goed nooit onveranderd bewaard kan blijven.44 Hedendaagse museologen
zoals Peter van Mensch zijn zich zeer bewust van de dilemma’s waar musea
voor staan bij de presentatie van de voorwerpen en in kwesties van ‘conser-
vering’ (behouden in de huidige toestand en zorgen dat de conditie van het
object zo min mogelijk achteruitgaat) en ‘restauratie’ (variërend van het
weer in goede staat brengen tot het in oorspronkelijke staat terugbrengen
van het object).45

Zo kan men bij objecten in musea spreken van ‘materiële authenticiteit’
(het voorwerp bestaat uit het oorspronkelijke materiaal in de oorspronkelij-
ke samenstelling) of van ‘visuele authenticiteit’ (het voorwerp ziet eruit zoals
het er oorspronkelijk uitzag). Beide zijn per definitie onverenigbaar.46 Wil
het voorwerp eruitzien zoals het er in het verleden uitzag, dan moet er inge-

. Het begrip ‘uit de tweede hand’ is afkomstig van Moser, ‘Vom Folklorismus in unserer
Zeit’, 1962; de therapeutische werking van Köstlin, ‘Folklorismus als Therapie?’, 1982.
Een overzicht van het ‘folklorisme-debat’ wordt o.a. gegeven in Van der Kooi, ‘Folklore –
volkskunde – folklorisme’, 1990, en in Kapeller, Tourismus und Volkskultur, 1991, 
pp. 17-43. Zie over folklorisering en regionale identiteit: Nissen, De folklorisering van het
onalledaagse, 1994.  . Fielhauer, ‘Das Heimatmuseum anzünden?’, 1987; Lübbe, ‘Der
Fortschritt und das Museum’, 1983; voor een introductie op het fenomeen musealisering,
zie Vaessen, Musea in een museale cultuur, 1986, pp. 255-268; en Zacharias, ‘Zeitphänomen
Musealisierung’. Zie tevens Post, ‘Het verleden in het spel?’, 1991, pp. 106-109.  

Gedekte tafel met antiek tin met patina: een
vals beeld met authentieke borden. Tentoon-
stelling Tin door de eeuwen, Stedelijk Museum
‘Het Prinsenhof’ Delft, 1950 (foto Nederlands
Openluchtmuseum)



grepen worden: kapotte of versleten onderdelen moeten vervangen worden,
ontbrekende gedeelten aangevuld. Dit gaat echter ten koste van de materië-
le authenticiteit. Wil men optimale materiële authenticiteit, dan moet men
voor lief nemen dat het voorwerp er door de tijd anders is gaan uitzien. Een
bekend voorbeeld waarover veel gedisputeerd wordt, is het tonen van tinnen
borden. Enerzijds wordt de patina van de ouderdom als buitengewoon waar-
devol beschouwd, anderzijds werden dergelijke
borden vroeger steeds blinkend geschuurd.
Een gedekte tafel met gepatineerde tinnen bor-
den geeft historisch dus een vals beeld en zou
door tijdgenoten als een onverzorgde tafel wor-
den beschouwd; het schuren van het tin zou
echter de antiquiteitswaarde van de borden op
barbaarse wijze tenietdoen.47

Als men al een goede keuze kan maken tus-
sen ‘materiële’ en ‘visuele’ authenticiteit, dan
blijft het probleem van de ‘functionele’ authen-
ticiteit nog verhinderen dat wij ‘terug’ kunnen
gaan in het verleden. In een museum krijgen
objecten immers een totaal andere functie dan
in het oorspronkelijk gebruik: daar dienen zij
als tentoonstellingsobject de doelstellingen van
het museum. De discussies hierover zijn, zoals
zal blijken uit dit boek, ook in het verleden her-
haaldelijk gevoerd. De op dit vlak gemaakte
keuzen geven mede inzicht in de opvattingen
over volkscultuur.

Op Eva Sturms beschrijving van het musealise-
ringsproces zijn echter wel enkele aanvullingen
te maken. Zo gaat de Franse filosoof en histori-
cus Krzysztof Pomian een stap verder op het punt van de betekenisgeving
aan objecten door te wijzen op het onderscheid tussen objecten met een
gebruikswaarde (‘les choses, les objets utiles’) en voorwerpen die geen ge-
bruikswaarde (meer) hebben, maar waaraan wel een speciale betekenis
wordt toegekend (‘les sémiophores’).48 Laatstgenoemde zijn als het ware

Gedekte tafel met nieuwe, blinkende
tinnen borden: een authentiek beeld
met valse borden. Weald and Downland
Open Air Museum, Engeland, 1998
(foto Ad de Jong)

. Frijhoff, Ordelijk vergeten, 1992.  . De relativiteit van echt en vals wordt aangetoond
door Bausinger, ‘Zur Kritik der Folklorismuskritik’, 1966.  . Lowenthal, The past is a
foreign country, 1985.  . Van Mensch, ‘Context en authenticiteit’, 1999.  . De Jong,
‘Voorwerp of voorstelling?’, 1995.  . Over deze kwestie werd o.a. gesproken op de
studiedagen van de Association of European Open Air Museums in Singleton (Engeland)
in 1998, zie: Interpretation in Open Air Museums, 1999. Wat betreft deze problematiek op
het gebied van gebouwen in openluchtmusea, zie Bernet Kempers, Vijftig jaar Nederlands
Openluchtmuseum, 1962, p. 143.  . Pomian, De oorsprong van het museum, 1990, p. 42.  



‘geladen’ objecten. Zij verwijzen naar iets buiten zichzelf en vormen een
intermediair tussen de zichtbare wereld en een onzichtbare wereld, bijvoor-
beeld tussen het heden en het verleden. Bij musealisering is er vaak sprake
van een overgang van gebruiksobject naar semiofoor.49 Zo kan een kist uit
een boerderij, die functioneerde als bergmeubel, in een museum een voor-
beeld van Nederlandse volkskunst worden. Ook kan een object dat al een
semiofoor is (bijvoorbeeld klederdracht die aangeeft dat men in de rouw is),
een andere betekenis krijgen (bijvoorbeeld die van typisch Marker kleder-
dracht). De betekenis die de klederdracht binnen de gemeenschap had,
wordt dan naar de achtergrond geschoven, omdat in het museum een over-
zicht op basis van geografische herkomst zwaarder weegt. Ook Jan Vaessen
heeft op dit aspect gewezen. Het is in feite de context die het object betekenis
geeft.50 Daardoor is het niet alleen van belang of een object in de context van
een museum komt, maar ook in welk soort museum. Eenzelfde object kan in
de context van een kunsthistorisch museum een geheel andere betekenis
krijgen dan in een etnografisch museum.51 De wijze waarop het erfgoed over
verschillende categorieën van musea en disciplines verdeeld wordt, speelt
dan ook een belangrijke rol in de betekenisgeving en kan de oorspronkelijke
betekenis in sommige gevallen onherkenbaar maken.52 De Amerikaanse
etnologe Barbara Kirshenblatt-Gimblett heeft dan ook betoogd, dat het de
wetenschappelijke disciplines zijn die hun eigen objecten maken en bepalen
hoe deze worden ‘losgemaakt’ uit hun oorspronkelijke context (zij spreekt
van ‘detachment’).53

Er is nog een tweede belangrijke aanvulling te maken. Bij de context-
verandering van de objecten moeten wij ervan uitgaan dat de ‘dirigenten’
pogingen in het werk stellen de objecten nieuwe betekenis te geven, ener-
zijds als legitimering voor hun reddingsactie, anderzijds uit behoefte het
publiek niet slechts amusement, maar ook iets leerzaams zo niet opvoedends
te bieden. De vraag is dan of, en zo ja hoe het publiek zich de ‘museale bood-
schap’ toe-eigent en daar eigen invullingen aan geeft.

Het analysemodel van Sturm en de semiotiek van Pomian winnen aan
waarde wanneer zij gecombineerd worden met de ideeën die over het proces
van toe-eigening zijn ontwikkeld. ‘Toe-eigening’ kan worden omschreven
als een proces van receptie van betekenissen en waarden, waarbij de ontvan-
ger niet passief blijft, maar de ontvangen betekenissen in zijn culturele code
(of groepscode) integreert en operationeel maakt.54

Sommige hedendaagse historici, in Nederland met name Willem Frij-
hoff, hebben de aandacht gericht op de Franse theoloog, historicus en psy-
choanalyticus Michel de Certeau (1925-1986), die een nieuwe visie heeft
ontwikkeld op de omgang met macht door ondergeschikte groepen.55 Vol-
gens De Certeau laat de mens zich niet onverbiddelijk beleren en discipline-
ren, maar heeft hij allerlei creatieve tactieken ontwikkeld om hieraan te ont-
snappen en het gebodene aan te passen en om te buigen in eigen richting. Via
microscopische processen van hergebruik en toe-eigening bevechten men-
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sen volgens De Certeau voortdurend hun autonomie en proberen zij de cul-
tuur naar hun hand te zetten.56 In ‘toe-eigening’ ligt dus het eigen initiatief
van de ‘ontvanger’ besloten, in tegenstelling tot de term ‘receptie’, die uit-
gaat van eenrichtingsverkeer.

Voorzover daar bronnen voor aanwezig waren heb ik in mijn onderzoek
de vraag betrokken hoe het publiek zich het gebodene heeft toegeëigend bij
de verschillende museumpresentaties, herdenkingsfeesten en dergelijke.
Met name heb ik onderzocht of en hoe in dit soort presentaties verpakte poli-
tieke bedoelingen, zoals het versterken van het nationaal gevoel, zijn overge-
komen en overgenomen. Deze vraag te stellen, opent de ogen voor het feit
dat bij de verbeelding van de volkscultuur niet alleen dirigenten actief zijn,
maar ook een publiek. De juiste bronnen te vinden voor een representatief
antwoord op dit soort vragen is echter een tweede. Toch is bijvoorbeeld bij
het Vaderlandsch Historisch Volksfeest het stellen van de vraag vruchtbaar
gebleken.

In een aantal gevallen worden gemusealiseerde objecten geheel los van
enige betekenis toegeëigend. De ‘Gebärde der Besichtigung’ kan de beteke-
nis van het object geheel overvleugelen. Wij zijn dan beland in een gedrag,
dat door Urry de ‘tourist gaze’ wordt genoemd. In feite zoekt de bezichtiger
naar niets anders dan de bevestiging van al bij hem aanwezige beelden en
vergenoegt hij zich met het feit er ook (bij) geweest te zijn.57 Als de betekenis
verloren gaat, verworden objecten tot loze citaten uit het verleden. De
gedachten die de socioloog Zijderveld heeft ontwikkeld over het functione-
ren van clichés zijn hier verhelderend.58 Naarmate de betekenis van overge-
leverde, in tradities vastgelegde objecten of gedragingen vermindert, krijgt
hun functie als cliché de overhand. Toegepast op objecten uit de volkscul-
tuur leidt dit tot het repertoire aan clichés die als ‘typisch Nederlands’ wor-
den toegeëigend, zonder dat men zich nog realiseert wat hun oorspronkelij-
ke betekenis was.



Een van de interessante aspecten van musealisering is, dat ze onder andere
een middel is tot nationalisering. Musealisering gaat gepaard met delocatie
van de voorwerpen of, in termen van Kirshenblatt, van ‘detachment’ uit hun
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oorspronkelijke omgeving. Wanneer de op verschillende plaatsen in het land
‘losgemaakte’ voorwerpen bij elkaar worden gebracht in een nieuw geheel,
ontstaat een nationale verzameling, die het devies ‘eenheid in verscheiden-
heid’ kan verbeelden. Kirshenblatt heeft gewezen op de rol die folkloris-
tische feesten in Amerika speelden om met de grote verscheidenheid aan
tradities toch een eenheid te suggereren. In feite wordt het nationale dan
verbeeld met van oorsprong lokale of regionale objecten, die hiermee een
nationale lading krijgen.59

Wanneer in dit boek sprake is van ‘nationalisering’, dan bedoel ik daarmee
dat een voorwerp of presentatie met een lokale achtergrond als nationaal erf-
goed gaat functioneren. De vraag die hier gesteld kan worden is, of in het een-
wordingsproces van Nederland, zoals beschreven door Knippenberg en De
Pater, het lokale en regionale wel echt verdwijnt.60 Het lijkt wel of naarmate
lokale en regionale cultuuruitingen ‘uit de eerste hand’ verdwijnen, zij ‘uit de
tweede hand’ in musea en folkloristische manifestaties terugkeren. Daarbij
kan er ook sprake zijn van ‘contextvergroting’, waarbij lokale uitingen als re-
gionale of nationale traditie (en wellicht in de toekomst ook als Europese tra-
ditie) worden toegeëigend. Hoe worden lokale of regionale cultuurelemen-
ten, die landelijk gezien sterk afwijken van het algemeen gangbare, middels
musealisering een symbool van nationale identiteit? Deze vraag heeft eerder
Göran Rosander beziggehouden ten aanzien van de provincie Dalarna in
Zweden. Dat heeft geleid tot zijn ‘klassieke’ artikel ‘The ‘‘nationalisation’’ of
Dalecarlia. How a special province became a national symbol for Sweden’.61

De identiteitsbehoefte kan zo ver gaan, dat tradities niet alleen worden
voortgezet, maar ook min of meer nieuw geschapen. Sinds het bekende arti-
kel van Trevor-Roper over de ‘Highland tradition’ in Schotland wordt hier-
voor de term invented tradition gebruikt.62 Met het ontmaskeren van invented
traditions ontstond een reeks publicaties, die demythologiserend werkten.
Zij rekenden af met negentiende-eeuwse ideeën dat etnische gemeenschap-
pen een eeuwenoude kern zouden bevatten, die nog in het volkskarakter
voortleeft en culturele verschillen kan verklaren.63 Met de gedachte dat de
verschillende stammen als Friezen, Franken en Saksen bepalend waren voor
het Nederlandse volkskarakter had eind jaren 1940 de Wageningse histori-
cus Bernard Slicher van Bath al afgerekend. De stammentheorie verklaarde
volgens hem geheel niets, aangezien wij niet weten wat die stammen in feite
waren, laat staan of zij een vast cultuurpatroon hadden.64 Hoe belangrijk
deze demythologisering ook is, de ‘mythes’ en invented traditions spelen als
‘beelden’ wel een belangrijke rol in het ‘collectief geheugen’ en het ‘zelf-
beeld’. Een beroep op traditie maakt vorming van identiteit mogelijk.65 Het
zevendelige werk Les lieux de mémoire onder redactie van Pierre Nora geeft
hier voor Frankrijk vele voorbeelden van.66 De ‘export’ naar Nederland van
het begrip lieu de mémoire wordt gemarkeerd door de publicatie die ver-
scheen naar aanleiding van een Frans-Nederlands colloquium van historici
in het Institut Néerlandais in Parijs in 1992.67
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De wijze waarop volkscultuur in Europa gebruikt is om de nationale iden-
titeit weer te geven is het centrale thema in het hiervoor al genoemde verge-
lijkend onderzoek van Anne-Marie Thiesse. Een overzicht van nationaal
denken in Europa, waarin eveneens (zij het minder uitgebreid) aandacht
wordt besteed aan de rol daarin van de volkscultuur, geeft Joep Leerssen.68

In zijn publicatie wordt over Nederland niet gezwegen. Een specifieke stu-
die op basis van bronnenonderzoek naar de rol van de verbeelding van volks-
cultuur als onderdeel van de Nederlandse nationale identiteit ontbreekt
echter nog. Hoezeer nationale identiteit sinds de jaren 1990 in het debat van
etnologische musea weer een rol speelt, blijkt uit de onderwerpen van ver-
schillende conferenties zoals die van de Association of European Open Air
Museums in 1991 in Stockholm (Skansen and the Open-Air Museum idea,
including nationalism) en in 1999 in Kiel (Crossing borders). Hetzelfde was 
het geval bij de ‘Premières Rencontres Européennes des Musées d’Ethno-
graphie’ in 1993 in Parijs, met als onderwerp Les musées d ’ethnographie dans
l ’Europe d ’aujourd ’hui.69 Nationale en regionale identiteiten en nationale
symbolen behoorden ook tot de onderwerpen van de congressen van de
Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore ( ) in 1994 in Wenen
en in 1998 in Amsterdam.70

Er is de afgelopen jaren een stroom van publicaties op gang gekomen over
het fenomeen ‘nationalisme’ en over ‘nationale identiteit’. Het debat werd
aanvankelijk in belangrijke mate beheerst door de ‘stelling’ van Ernest Gell-
ner. Deze ziet ‘nationalisme’ als een ideologisch nevenproduct van de maat-
schappelijke veranderingen, die wel worden samengevat als het ‘modernise-
ringsproces’. Het is in zijn visie een verschijnsel dat zich pas sinds de negen-
tiende eeuw voordeed en wel tijdens de industriële revolutie.71 Daarbij doet
zich de paradoxale samenhang voor tussen moderniteit en ideologisch tradi-
tionalisme: de verheerlijking van de bewoners van afgelegen plattelandsge-
bieden als de onbedorven vertegenwoordigers van het volk ging juist uit van
de ‘moderne’ stedelingen, die daarmee hun afschuw uitten over de kwalijke
kanten van de modernisering.72 Onomstreden is Gellner beslist niet. Henk
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te Velde heeft gewezen op het bestaan van een nationaal besef in Nederland
aan het begin van de negentiende eeuw, terwijl toen nog geen sprake was van
industrialisering. Volgens hem wortelt het nationaal besef dan ook meer in
de Verlichting en vervolgens in het liberalisme, die de basis legden voor een
gestandaardiseerde cultuur.73

De laatste tijd heeft de opinie de overhand, dat het nationalisme oudere
wortels heeft dan Gellner beweert. Anthony D. Smith bijvoorbeeld ziet
‘nationalisme’ als een voortzetting van een continue aanwezigheid van etni-
sche groepsidentiteiten. Hij vindt dat wel erg sterk de nadruk is gelegd op de
constructie van nationale identiteit van boven af door elites en is van mening
dat dergelijke constructies niet ‘ex nihilo’ tot stand kunnen worden ge-
bracht. Hij wijst op het bestaan van ‘ethnies’: bevolkingseenheden met een
eigen naam, met gezamenlijke mythen over afkomst, gezamenlijke histo-
rische herinneringen, met elementen van een gedeelde cultuur, met ver-
bondenheid aan een bepaald grondgebied en met een zekere mate van soli-
dariteit, tenminste bij hun elites. Volgens Smith stoelt het moderne natio-
nalisme op twee tradities. De ene is de traditie van het burgerschap, die van
territoriaal patriottisme en volkssoevereiniteit, die terug te voeren is tot de
Griekse stadstaat in de Oudheid en de Italiaanse stadstaten in de Middel-
eeuwen; de andere is de etnische traditie, die teruggaat op vroeg-middel-
eeuwse stamverbanden en waarin volgens Smith religie vaak een belangrijke
samenbindende rol vervulde. Een ideaal van een territoriale politieke
gemeenschap werd zo over de verbondenheid van de ‘etnoculturele’ ge-
meenschap gelegd.74

Als verklaring voor de geringere rol van de volkscultuur bij de schepping
van nationale identiteit in Nederland heeft Voskuil gewezen op de over-
heersende rol van de Opstand en de bloeiperiode van de Republiek in de
zeventiende eeuw (de ‘Gouden Eeuw’), die identificaties door middel van
volkscultuur naar het tweede plan schoven.75 Ook Frijhoff schrijft de traag
op gang komende belangstelling voor volkskunde in Nederland toe aan het
overheersende beeld van de Gouden Eeuw. Al vroeg in de negentiende eeuw
werd het natiebegrip in Nederland aan de bloeiperiode van de Republiek
gekoppeld.76 In de negentiende eeuw was sprake van een historisch gericht
cultureel nationalisme, dat zich onder andere uitte in de nationalisering van
zeventiende-eeuwse schilders als Rembrandt. Een hoogtepunt van de natio-
nalisering van Rembrandt werd bereikt bij de viering van het driehonderd-
ste geboortejaar van de schilder in 1906.77 Dit ‘cultureel nationalisme’ was
een streven naar nieuwe vormen van saamhorigheid, nu oude als godsdienst
aan betekenis hadden ingeboet, aldus Jan Bank.78 Aanvankelijk sprak het
vooral de liberalen aan, later kwam het in conservatiever vaarwater om ten
slotte in verabsoluteerde vorm door nationaal-socialistische kringen te wor-
den toegeëigend.

De Gouden Eeuw sprak niet in alle delen van Nederland even sterk aan
als nationaal identificatiepunt. Friesland, dat kon terugvallen op de belang-
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rijke rol van de Friezen in de vroege Middeleeuwen, richtte de blik over de
Gouden Eeuw heen naar een verder verleden. De volkscultuur speelde hier
een belangrijke rol bij de verbeelding van de Friese identiteit.79 In de volks-
cultuur dacht men immers relicten aan te treffen uit dit verre verleden. De
pioniersrol die Friesland speelde op het gebied van volkskundige presenta-
ties, vormt een van de twee motieven om mijn onderzoek, dat verder met
name op de presentaties op nationaal niveau gericht is, te beginnen met
Friesland. Het andere motief is, dat aan de hand van de volkskundige inte-
resse in Hindeloopen onderzocht kon worden hoe een lokaal fenomeen als
nationaal erfgoed werd toegeëigend en zelfs deel ging uitmaken van wereld-
tentoonstellingen, waar in de onderlinge competitie tussen de naties dit
soort presentaties nationaal prestige moesten uitstralen.80



Dit boek is het resultaat van een historische studie op basis van archief- en
literatuuronderzoek, aangevuld met enkele interviews. Een centrale plaats
wordt ingenomen door het archief van de Vereeniging Het Nederlands
Openluchtmuseum, de eigenares van het museum van de oprichting tot
1941, en het archief van de folklorist D.J. van der Ven. Beide archieven be-
vinden zich in het Nederlands Openluchtmuseum, het eerste als onderdeel
van het bedrijfsarchief, het tweede als aparte verzameling in het Centraal
Documentatie Archief van het Openluchtmuseum.

Het archief van de Vereeniging is goed geordend en geïnventariseerd en
daarmee behoorlijk toegankelijk voor historisch onderzoek.81 Tijdens mijn
onderzoek is echter gebleken dat de notulenboeken van het Algemeen en
Dagelijks Bestuur vanaf de oprichting tot 1938, die wel in de inventaris
genoemd zijn, niet meer te vinden zijn.82 Voor een deel kan het gemis van
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deze belangrijke informatiebron worden gecompenseerd door de notulen en
vergaderstukken van de Commissie van Bijstand, de correspondentie tussen
bestuursleden en de directeur en de jaarverslagen. Niettemin hadden de
notulen mogelijk meer informatie kunnen geven over de onderlinge betrek-
kingen van de bestuursleden.

Het archief-Van der Ven is in aanmerkelijk minder goede staat. Het be-
stond tot 1995 uit een ongeordende hoeveelheid dossiers in 43 verhuis-
dozen, waarmee het archief na het overlijden van mevrouw Van der Ven in
1982 naar het Openluchtmuseum is getransporteerd. In verband met mijn
onderzoek is in 1995 een project gestart om de inhoud van de dozen te be-
schrijven. Het materiaal bleek te bestaan uit twee categorieën: persoonlijk
archief en volkskundige documentatie over een groot aantal onderwerpen,
beide uit de periode 1906-1982. Gezien de grote omvang van het materiaal
moesten voor de ontsluiting van het materiaal prioriteiten worden gesteld.
Er is voor gekozen om alleen de categorie persoonlijk archief toegankelijk te
maken.83

De chaos in het archief-Van der Ven is het gevolg van de gebeurtenissen
in de Tweede Wereldoorlog. In september 1944 werd het huis van Van der
Ven in Oosterbeek door de Duitsers in beslag genomen. Aangezien hij met
zijn vrouw op reis was in Limburg, heeft de burgemeester van Renkum
(waar Oosterbeek onder valt) delen van het archief op het gemeentehuis
‘Bato’swijk’ in veiligheid gebracht; dit gemeentehuis is echter tijdens de
Slag om Arnhem uitgebrand.84 Wat in het huis van Van der Ven was achter-
gebleven, heeft de oorlog wel overleefd. Het archief heeft voor de periode tot
en met de Tweede Wereldoorlog dus grote hiaten, die dikwijls dwars door
de onderdelen heen lopen. Zo zijn van de verschillende dagboeken sommige
wel en andere niet bewaard gebleven. Ook de films van Van der Ven hebben
tijdens de oorlog veel geleden. De belangrijkste films bevinden zich thans in
de collectie van het Filmmuseum.

Voor de verschillende wereldtentoonstellingen, museale presentaties,
herdenkingsfeesten en dergelijke zijn de archieven van de organiserende
instanties geraadpleegd, die zich in verschillende gemeentearchieven en het
Algemeen Rijksarchief bevinden. Op speciale onderdelen is aanvullend
onderzoek gedaan in het archief van het Rijksmuseum in Amsterdam, de
Bibliotheca Publica Latina () en het Archief van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde (), beide in de Universiteitsbibliotheek
Leiden, het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (), het
KoninklijkHuisarchief,deCollectieStichtingArchiefHonig(h) teZaandijk,
het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en het Centraal Archief
Bijzondere Rechtspleging (). Voor het onderzoek betreffende de mu-
seale initiatieven in Friesland is gebruikgemaakt van het archief van het
Fries Genootschap in het Ryksargyf Fryslân () en van de handschriften-
collecties van de Koninklijke Bibliotheek () en van de Provinsjale en
Buma Biblioteek fan Fryslân. Ten behoeve van het onderzoek zijn verder
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twee uitgebreide interviews afgenomen, het ene met mevrouw E. de Cocq-
van Erven Dorens, dochter van de eerste directeur van het Openluchtmuse-
um, A.A.G. van Erven Dorens, het andere met prof. dr. M.W. Heslinga, die
in de periode 1942-1947 aan het Openluchtmuseum verbonden was.

Ten aanzien van de vraag naar de receptie door het publiek zijn directe
bronnen schaars. In sommige gevallen geven reisverslagen, correspondentie
met de organisatoren of ingezonden artikelen in kranten een indicatie. Aan
bezoekersonderzoek door musea werd in de behandelde periode nog niet
gedaan. Een belangrijk medium voor de receptie zijn recensies in dagbladen
en tijdschriften. Deze zijn in overvloed aanwezig; tentoonstellingen en eve-
nementen trokken veel meer en vooral veel uitvoeriger de aandacht van de
landelijke pers dan thans, waarbij de programma’s tot in de details werden
weergegeven.

Zowel in het archief van de Vereeniging Het Nederlandsch Openlucht-
museum als in het archief-Van der Ven bevinden zich uitgebreide collecties
krantenknipsels uit landelijke, regionale en lokale dagbladen, verkregen via
abonnementen op knipseldiensten. Aangezien in deze knipselcollecties de
liberale (Algemeen Handelsblad, Het Vaderland, Nieuwe Rotterdamsche Cou-
rant) en confessionele pers (De Tijd, De Maasbode, De Standaard) ruim ver-
tegenwoordigd zijn, maar op enkele uitzonderingen na de socialistische ont-
breekt, deed zich de vraag voor of de abonnementen op knipseldiensten een
beperkt assortiment boden of de socialistische pers minder aandacht had
voor dit soort onderwerpen. Hiernaar is een apart onderzoek ingesteld in de
krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek. Inderdaad bleek de socia-
listische pers minder over musea en volkscultuur te schrijven. Opvallend is,
dat met name de liberale pers uitgebreide aandacht besteedde aan volkskun-
dige tentoonstellingen en manifestaties. Over het Vaderlandsch Historisch
Volksfeest kwamen de landelijke liberale bladen van dag tot dag met lange
beschrijvingen. Opinieverschillen tussen de liberale en de confessionele
pers zijn ten aanzien van dit onderwerp nauwelijks te vinden, de beschrij-
vingen lijken zeer op elkaar. Hooguit besteedt de confessionele pers soms
meer aandacht aan het religieuze aspect van de volkscultuur. De eensgezind-
heid is wellicht het gevolg van het feit dat musea, tentoonstellingen en mani-
festaties op het gebied van volkscultuur ‘nationaal’ waren in de zin van niet-
verzuild. Waar opinieverschillen herkenbaar zijn, is dit apart aangegeven.
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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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1. Volkscultuur als erfgoed

     

De Nederlandse volkscultuur ontleent haar ingrediënten aan lokale cultuur-
uitingen. Het meest markante en verbreide voorbeeld is het Volendammer
meisje in klederdracht, dat het symbool werd van Nederland. Het eerste
voorbeeld van de voorstelling van het nationale was zij echter niet. Zij werd
voorafgegaan door een andere, typisch lokaal gebonden cultuuruiting, die
via nationale en internationale tentoonstellingen uitgroeide tot hét beeld van
de Nederlandse nationale identiteit: de Hindeloper kamer. Wij zullen ons
daarom eerst begeven naar de Zuidwesthoek van Friesland en een korte blik
werpen op de geschiedenis van het stadje Hindeloopen.

Al in de Middeleeuwen leefde men in Hindeloopen van de zeevaart. De
plaats was gelegen in het zuidwesten van Friesland op een vooruitstekende
punt in de voormalige Zuiderzee. Een eigen haven had het stadje echter niet.
De Hindeloper schippers, die vracht vervoerden naar Engeland en de Oost-
zee, voeren waarschijnlijk vanuit Stavoren, dat toen een dominerende posi-
tie had in de Zuidwesthoek.1 Zowel Stavoren als Hindeloopen had banden
met de Duitse Hanze, een in de dertiende eeuw tot stand gekomen samen-
werkingsverband van steden die zich met de Oostzeehandel bezighielden. In
de vijftiende eeuw begonnen kooplieden uit steden in Holland en Zeeland,
die geen lid waren van de Duitse Hanze, de monopoliepositie van de Hanze-
steden te doorbreken. Amsterdam had aan het eind van de vijftiende eeuw
een groot deel van de Oostzeehandel aan zich getrokken, waaronder die van
Hindeloopen. In de zeventiende eeuw zien wij dat de Hindeloper zeelieden
in Amsterdam hun thuishaven hadden en vandaaruit hun Oostzeevaarten
maakten.2 Toen brak voor het stadje een nieuwe bloeiperiode aan. Waardoor
Hindeloopen tot zo’n welvaart kwam, blijft onderwerp van speculatie. Poel-
man dacht dat de vele doopsgezinden in Hindeloopen, die uitgesloten waren
van officiële ambten en zich toelegden op de handel, hierbij een rol hebben
gespeeld, en hij gaf dus dezelfde verklaring die vaak voor de joodse betrok-
kenheid bij de handel gegeven is. Hun talrijke relaties met doopsgezinden in
Amsterdam en Noord-Holland zouden de oriëntatie op Amsterdam bevor-
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derd hebben.3 Ook Gosse Blom verklaart de bloei van Hindeloopen uit de
goede naam die de overwegend doopsgezinde Hindeloper schippers bij de
Amsterdamse kooplieden hadden.4

Hoe het ook zij, de vrachtvaarders uit Hindeloopen verzorgden sinds
ongeveer 1600 voor Amsterdamse reders transporten naar Noorwegen en de
Oostzeelanden. De Hindeloper schepen hadden Amsterdam als thuishaven
en werden daar ook bevracht. In de wintermaanden verbleven de Hindelo-
per scheepskapiteins en matrozen in Hindeloopen zelf. Tussen Hindeloo-
pen en Amsterdam was er een intensief contact, door middel van de kaag-
vaart, zo geheten naar de platbodems waarmee op deze route gevaren werd.
Het verhaal dat Hindeloper vrouwen hun inkopen in Amsterdam deden, is
daardoor niet zo onwaarschijnlijk als het lijkt. Met de kaagvaart zullen aller-
lei goederen vanuit Amsterdam meegenomen zijn voor de Friese markt.5

Artikelen uit verre landen, door de Verenigde Oostindische Compagnie
naar Amsterdam gebracht, waren zeer geliefd en kregen een ereplaats in de
geheel betegelde pronkkamers in de Hindeloper huizen. Deze kamers had-
den overigens de functie van ‘mooie kamer’ in een huis dat verder nog ver-
trekken voor dagelijkse bewoning bevatte.

Vooral voorwerpen van Chinees en Japans porselein waren in grote aan-
tallen te vinden in de pronkkamers van de Hindeloper scheepskapiteins.
Vanaf de achttiende eeuw kochten hun vrouwen bovendien gebloemde exo-
tische stoffen uit Voor-Indië, de beroemde sitsen, die zij gebruikten voor de
Hindeloper klederdracht of voor dekens en bedsteegordijntjes.6 Die tijd
vormde ook het hoogtepunt van het kleurig beschilderd huisraad, dat aan-
sloot bij de rococostijl die toen in Europa in de mode was. Op houten pane-
len, zoals die van de bedsteden, op meubels en allerlei houten voorwerpen
zoals stoofjes en priksleetjes werden versieringen aangebracht, variërend
van bijbelse voorstellingen tot motieven met planten, bloemen en vogels.7

In de loop van de achttiende eeuw daalde de welvaart van de Hindeloper
schippers aanzienlijk. Dit had te maken met de achteruitgang van de
Amsterdamse handel. De Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) en de Franse
overheersing (1795-1814) met het Continentaal Stelsel maakten definitief
een einde aan Hindeloopen als kapiteinsstadje. Veel huizen kwamen leeg te
staan en er heerste een armoedige sfeer. Eén voor één verdwenen de opval-
lende, bomvolle en druk beschilderde pronkkamers, totdat er rond 1850 niet
één meer over was.8

   ,     

,    

Uit toenemende zorg over het verloren gaan van een eigen identiteit raakten
vooraanstaande Friezen in de negentiende eeuw geïnteresseerd in hun
roemrijke geschiedenis. Zij richtten in 1827 het ‘Provinciaal Friesch
Genootschap ter beoefening der Friesche Geschied-, Oudheid- en Taal-
kunde’ (in het vervolg: Fries Genootschap) op om de oudheden en de ‘over-
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oude eigendommelijke taal’ te bestuderen.9 Hindeloopen kreeg al tijdens de
eerste officiële vergadering van het Genootschap bijzondere aandacht. Ver-
schillende leden hadden onderwerpen aangemeld ‘ter opzettelijke behande-
ling’. Mr. J.W. de Crane, hoogleraar aan het Athenaeum van Franeker,
kwam met het volgende voorstel: ‘De bewoners van het Zuid-Westelijk
gedeelte der Provincie Friesland, of van den zoogenoemden Zuidhoek, voor-
al van Molkwerum en Hindelopen, onderscheiden zich alleraanmerkelijkst
van de overige Friezen, niet alleen in taal of tongval en in eigennamen, maar
ook bijzonder door geheel eigene gewoonten, gebruiken en plegtigheden, 
in hunne levenswijze, zoo met opzicht tot hunne huiselijke inrigtingen, ver-
sieringen, huisraad enz, hunne kleeding, derzelver form, plaatsing, onder-
scheid naar stand, jaren, betrekking enz.; als bij geboorte, huwelijken,
sterven, begraven en andere dergelijken omstandigheden. Daar dit alles
gedeeltelijk in overoude Friesche zeden en gedeeltelijk in Christelijke kerk-
gebruiken, uit de middeleeuwen onveranderd overgebleven, schijnt ge-
grond te zijn, en met die bijzonderheden geheel eigene benamingen en uit-
drukkingen verbonden zijn, zoude het wel een waardig onderwerp voor de
werkzaamheden des Genootschaps zijn, daaromtrent de nauwkeurigste
naspeuringen te doen […].’10 De Franeker hoogleraar sloot met zijn formu-
lering geheel aan bij de in de periode van de Romantiek opgekomen relict-
gedachte, waarbij uitingen van volkscultuur werden gezien als laatste over-
blijfselen van een ver verleden.11

De formulering van De Crane was een voorbeeld van wat Burke een
beweging van cultureel primitivisme noemt, waarin het oude, het verre en
het volkse aan elkaar werden gelijkgesteld.12 De combinatie van onderzoek
naar de zeden en gewoonten, de taalkundige ontwikkeling en de oudheden
van deze twee plaatsen was typerend voor die tijd.13 Het onderzoek ging vol-
gens De Crane dan ook zowel de Eerste Afdeling (Friese geschiedenis met
inbegrip van zeden en gewoonten) en de Tweede Afdeling (oudheden en
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gedenkstukken) als de Vierde Afdeling (Friese taal) van het Genootschap
aan. Alleen de Derde Afdeling (geografische en geologische gesteldheid)
bleef bij dit onderwerp buiten beschouwing.

De Cranes belangstelling voor de Zuidwesthoek getuigde van een manier
van waarneming, die dit gebied en zijn bewoners tot iets uitzonderlijks
bestempelde. In de loop van de achttiende eeuw, zo geeft Auke van der
Woud aan, was al meer belangstelling ontstaan voor de geschiedenis van het
volk, voor beschrijvingen van steden, dorpen en streken en allerlei materiële
aspecten, in plaats van voor de geschiedenis van vorsten en veldslagen.14

Met de Franse Revolutie kwam dit in een enorme stroomversnelling en ont-
staat de ‘etnologische blik’. De Franse historica Mona Ozouf schrijft deze
nieuwe blik toe aan de invloed van de Franse Revolutie op de perceptie van
tijd en ruimte. De Revolutie bracht een scherpe scheiding in de waarneming
aan tussen het ‘archaïsche’ Ancien Régime en de volkomen veranderde tij-
den vanaf 1789.15 Gebruiken van vóór de Revolutie leken na de snelle opeen-
volging van veranderingen ineens eeuwenoud. Deze breuk in de waarne-
ming kreeg ook een ruimtelijke vertaling: in sommige afgelegen gebieden,
zoals Bretagne, leek de situatie van vóór de Revolutie nog voort te bestaan.
De mensen die daar leefden waren voor de reizigers die hen bezochten al
‘oudheden’ of ‘monumenten’ geworden. Het leek of de tijd in bepaalde
gebieden had stilgestaan. Ineens was hier sprake van een ‘primitief’ volk
tegenover het ‘nieuwe’ volk, dat door de Revolutie gevormd was. Een
gebruik bij het ‘primitieve’ volk werd nu een ‘primitief’ gebruik dat terug-
ging op een ver en niet nader gearticuleerd verleden. Zo werd uit de vergelij-
king van het ‘nieuwe’ volk met het ‘primitieve’ volk aan het laatstgenoemde
een identiteit toegekend.16 Een ‘museale’ identiteit zouden wij het kunnen
noemen. De reizigers kwamen deze mensen en hun streek immers bezoeken
om hen te bezichtigen als iets bijzonders.

Toch waren Hindeloopen en het nabijgelegen Molkwerum geen ontdek-
kingen van De Crane en het prille Fries Genootschap. De interesse in zeden
en gewoonten kon ook bogen op een al langer bestaande oudheidkundige
traditie.17 Al in de zeventiende eeuw stond Molkwerum bekend om zijn bij-
zondere karakter. In Molkwerum zou namelijk een bijzondere taal gespro-
ken worden, die het laatste relict vormde van het aan het Angelsaksisch ver-
wante Oudfries.18 Buitenlanders die de Republiek bezochten, werden er
opmerkzaam op gemaakt. Zo werd Molkwerum vermeld in een van de
bekendste Engelse boeken uit de zeventiende eeuw over de Republiek, de
Observations upon the United Provinces of the Netherlands door Sir William
Temple, de Engelse ambassadeur in de Republiek in de periode 1668-1670.
Vanaf het begin had Temple een goed contact met raadpensionaris Johan de
Witt en hij koesterde sympathie voor de Republiek. Om politieke redenen
teruggeroepen naar Engeland, schreef hij daar zijn Observations, die in 1673
gepubliceerd werden, toen Engeland en de Republiek met elkaar in oorlog
waren. De vraag naar het boek was groot; in hetzelfde jaar verschenen een
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tweede druk en een vertaling in het Nederlands. In 1680 volgde een Franse
vertaling en nog tijdens het leven van de auteur volgden vijf herdrukken.19

In de tweede druk van dit invloedrijke boek over de Nederlanden voegde
Temple een bespreking toe van andere gewesten dan Holland.20 Friesland,
Groningen, Overijssel en de gebieden tussen de Weser, de IJssel en de Rijn
waren het woongebied van de oude Friezen die, onder de naam van Saksen,
de Britse eilanden veroverden, aldus Temple. De bisschop van Munster,
Bernhard van Galen, bijgenaamd Bommenberend vanwege zijn aanvallen
op de Republiek, had Temple hiervoor al de nodige aanwijzingen gegeven in
de periode dat Temple als ambassadeur van Engeland bij hem in Munster
geaccrediteerd was. Later had Temple dit bevestigd gevonden in de litera-
tuur over de verwantschap tussen het Oudfries en het Oudengels. Het Oud-
fries was nog te horen in het kleine stadje Malcuera (Molkwerum) aan de
Zuiderzee, zo vermeldde hij. Over die plaats merkte hij verder op, dat deze
nog steeds gebouwd was als de oude Germaanse dorpen zoals beschreven
door Tacitus: zonder rekening te houden met lijnen of hoeken, alsof ieder-
een maar in het wilde weg bouwde. Daardoor had een vreemdeling, als hij
eenmaal in de plaats was, een gids nodig om er weer uit te komen.21

Deze opmerkingen waren volgens Clark, de redacteur van de Observa-
tions-uitgave van 1972, niet het resultaat van eigen onderzoek van Temple,
en het is niet duidelijk of hij zelf Molkwerum bezocht heeft. Hij baseerde
zich op bestaande literatuur of op gesprekken, zoals met Bernhard van
Galen. Wellicht had Temple de informatie over Molkwerum uit mondelin-
ge mededelingen gekregen. De kans bestond volgens Clark ook, dat Temple
de gegevens ontleende aan de reisnotities van een van de hovelingen van een
andere voorname gast in de Republiek, Cosimo de Medici, de latere groot-
hertog van Toscane. In de tijd dat Temple ambassadeur was in Den Haag,
maakte Cosimo twee reizen door de Republiek, de tweede in de zomer van
1669. Het verslag van zijn tweede reis was het uitvoerigst over de zeden en
gewoonten. Voor diens vertrek uit Den Haag raadde Johan de Witt hem aan
naar Molkwerum te gaan om er kennis te maken met de taal en de kleding
van de oude Friezen.22

Inderdaad laste Cosimo tijdens zijn reis een oversteek naar Stavoren in
om Molkwerum te bezoeken. Vanuit Stavoren reisde hij per huurkoets naar
Molkwerum. Daar trof hij een naar zijn mening ruwe en onbeschaafde
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Kaart van Molkwerum door Johannes Hilarides uit 1718, waarop de aanduiding 
‘Het Friessche doolhoff’ voorkomt (Provinsjale en Buma Biblioteek fan Fryslân,
Leeuwarden)



bevolking aan. De huizen stonden zonder enige orde door elkaar geplaatst en
de straatjes vormden ‘una certa specie di laberinto’ (een soort labyrint) waar
men moeilijk uitkwam. De vrouwen kleedden zich op zonderlinge wijze: ‘e
nelle donne si vede qualche stravaganza nel vestirsi’ (bij de vrouwen ziet
men enige buitenissigheid in het zich kleden). De bevolking sprak onderling
‘una certa lingua particulare’ (een bijzondere taal), die in verband gebracht
werd met de oude Saksen. Van de bijzondere taal heeft Cosimo waarschijn-
lijk weinig kunnen horen, want volgens het reisverslag schaamden de bewo-
ners zich om hun dialect in tegenwoordigheid van vreemdelingen te spre-
ken.23 Dezelfde dag keerde Cosimo terug naar Stavoren en de volgende dag
stak hij alweer over naar Enkhuizen.

Ook het notitieboekje van Cosimo’s lijfarts vermeldt de tocht naar Molk-
werum. Ook hij vertelde over het labyrintachtige karakter van de plaats (‘con
canali piccolissimi’, met heel kleine sloten) en de bizarre kleding van de
vrouwen: sommigen droegen zwarte mutsen, anderen witte hoofddeksels in
de vorm van een doos (zie afb. p. 48), terwijl weer anderen een rode band
boven het voorhoofd droegen waaronder de vlechten waren vastgebonden.
Op de boot terug ontwaardde hij ook de stad Hindeloopen, mooi, groot en
bijna geheel geïsoleerd.24

Waarom stuurde Johan de Witt Cosimo de Medici speciaal naar Molk-
werum? Wellicht zag De Witt het labyrintachtige karakter van het afgelegen
Molkwerum als tegenhanger van het geordende Holland, waar zoiets niet
meer voorkwam. Als dan eenmaal buitenstaanders gaan kijken ontstaat een
subtiel spel van beeld en zelfbeeld; deze reizigers namen in ieder geval het
nodige over van het Hollandse zelfbeeld van Molkwerum als iets uit het
verre verleden. De ‘topos’ ging toen verder een eigen leven leiden.25 De bij-
zondere taal en de wijze van bouwen in Molkwerum keerden sindsdien in
een aantal plaatsbeschrijvingen van reisgidsen terug en werden beide
beschouwd als relicten van de oude Saksen. Zo stond anno 1700 in de suc-
cesvolle reisgids Les Delices des Pais-Bas: ‘Les Savans croient, que c’est un
reste des ancienes Saxons, tant pour leur langage, que pour leur maniere de
batir’ (sic).26 Ook de reisbeschrijving uit 1753 van de Duitse jurist en latere
burgemeester van Frankfort aan de Main, Von Uffenbach, wees op de merk-
waardige huizenbouw, kleding en taal.27 Deze reisbeschrijving was in meer-
dere opzichten interessant. Von Uffenbach liet zich rondleiden door ettelij-
ke jongetjes. Hoewel hij van tevoren de waarschuwingen aangaande een
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Prent uit de eerste helft van de zeventiende eeuw voorstellende Friese boeren 
en boerinnen in de lente; de linker vrouw draagt een hoofddeksel in de vorm van 
een doos, dat er mogelijk uitziet zoals de lijfarts van Cosimo de Medici het in 
1669in Molkwerum gezien had. Prent uit: Jacobus Marci, Deliciae Batavicae 
variae elegantesque picturae omnes Belgii antiquitates […] presentantes (1618) 
( Amsterdam). Vertaling van het Latijnse onderschrift: De Friese boeren
betreden met hun jonge vrouw in de lente met blijde tred de weelderige akkers 
(met dank aan Frans Francissen, Maarn)



labyrint voor overdrijvingen hield, constateerde hij toch een wirwar van
huizen en steegjes. Wel twintig jongens liepen hem na; volwassen mannen
waren nauwelijks te zien aangezien zij op zee waren. In de herberg trof hij
uiteindelijk een paar mannen aan die van alles over het dorp vertelden. Vol-
gens hen was het twintig jaar eerder nog veel chaotischer gebouwd, zodat
men helemaal de weg niet wist, maar inmiddels was een aantal huizen langs
de zee afgebroken. Door het zicht op zee kon men zich nu beter oriënteren.
Von Uffenbach informeerde waarom er zo kriskras door elkaar gebouwd
werd, waarop een van de mannen zei dat jaloezie de bouwmeester van het
dorp was: wanneer de een aan de ene kant gebouwd had, kwam meteen een
ander en zette vlak voor diens neus een gebouw neer. Wat betreft de taal was
Von Uffenbachs bezoek net als dat van Cosimo de Medici een teleurstelling.
Er was maar één vrouw voorhanden, maar die sprak zo onduidelijk en snel,
dat hij alleen enkele woorden opving die qua betekenis en uitspraak helemaal
Engels waren, zoals ‘Cheese’, ‘Church’ en ‘Bredd’ (sic).28

Von Uffenbach bezocht ook Hindeloopen. Tot dat moment kwam Hin-
deloopen nauwelijks ter sprake; de reizigers gingen alleen naar Molkwerum.
Von Uffenbach ging erheen op aanraden van prof. Jac. Rhenferd, rector
magnificus van de Universiteit van Franeker, die hem gewezen had op de
bijzondere zomerhuizen achter de Hindeloper huizen. Ook in Hindeloopen
liepen de vrouwen er zonderling bij: de ongetrouwde liepen blootshoofds
met sierlijk gevlochten haar samengebonden op het hoofd. Het haar was
lichtblond gebleekt doordat zij het elke week met zeep en potas wasten, zoals
de Romeinse schrijvers Plinius en Martialis dat al beschreven voor de Ger-
manen. De getrouwde vrouwen hadden kappen op het hoofd.29

Uit de beschrijving bleek dat de huizen, de mensen en de klederdracht in
Molkwerum minder mooi waren dan in Hindeloopen, terwijl er ook huizen
in Molkwerum waren afgebroken.30 Rond deze tijd had kennelijk een veran-
dering plaats waardoor Hindeloopen de positie van bezienswaardigheid van
Molkwerum overnam. De Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden
vermeldde in 1786, dat de schippers merendeels van Molkwerum naar Hin-
deloopen waren verhuisd.31 De in Dokkum geboren dominee Hebelius Pot-
ter (1768-1824), die in 1809 een reisverslag publiceerde (hij was toen hulp-
prediker in Amsterdam), bezocht Molkwerum helemaal niet meer, maar
Hindeloopen wel. Hij vermeldde voor Hindeloopen wat voordien steeds aan
Molkwerum gekoppeld werd: het Oudfries werd er zuiverder gesproken
dan elders in Friesland en de kleding verschilde zeer van die van de rest van
Friesland. Hindeloopen betitelde hij echter niet als labyrint.32
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In de Franse Tijd beschreef de prefect van het departement Friesland,
baron Verstolk, in 1813 het karakter en de leefwijze van de Friezen op ver-
zoek van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken van het Franse Keizer-
rijk. In deze beschrijving ging nu alle aandacht uit naar Hindeloopen. Aan
Molkwerum was nog slechts één alinea gewijd, waarin het nog steeds als het
Friese doolhof werd betiteld. Verder werd het genoemd als zijnde de enige

plaats die de Hindeloper gebruiken volgde.33

Hiermee was het zwaartepunt van Molkwerum
naar Hindeloopen verlegd.

Wat Hindeloopen betreft speelde nu de bij-
zonderheid van de klederdracht de hoofdrol.
Ten eerste week deze geheel af van de kleder-
dracht in de rest van Friesland. Ten tweede was
volgens Verstolk in de rest van Friesland de kle-
derdracht nogal aan verandering onderhevig,
terwijl deze in Hindeloopen hetzelfde bleef.
Ook hij meldde dat het haar bij de vrouwen in
lange vlechten om het hoofd gedraaid werd,
maar in tegenstelling tot hetgeen Von Uffen-
bach vijftig jaar eerder meldde, droegen nu
zowel gehuwde als ongehuwde vrouwen een
kap op het hoofd. Elegant vond Verstolk de kle-
ding niet: ‘De wijze, waarop de rokken worden
vastgemaakt en over elkander gedragen, geven
aan al die vrouwen het aanzien van verscheide-
ne maanden zwanger te zijn.’ Volgens Verstolk
leek de klederdracht van Hindeloopen uitge-
vonden ‘om te doen zien tot welke hoogte men
de natuur kan misvormen’. Over dat alles ‘flad-
derde’ ten slotte een kleed van Indische stof, ‘op
de wijze als de Japansche vrouwen’, aldus Ver-
stolk. De kleding van zowel de vrouwen als de
mannen kenmerkte zich evenals het stadje door
een donkere en sombere tint.34

In 1823 maakte de Leidse student Jacob van Lennep samen met zijn al af-
gestudeerde vriend Dirk van Hogendorp een tocht door Nederland.35 Ook
zij deden Molkwerum en Hindeloopen aan. Naar Molkwerum gingen zij om
de kleding van de vrouwen te bezichtigen, maar zij kwamen er geen mens
tegen, en het dorp was geheel vervallen.36 Vervolgens trokken zij door naar
Hindeloopen, dat er vanaf een afstand goed uitzag, maar tegenviel toen ze
eenmaal in het stadje waren aangekomen. Ook daar kwamen zij geen vrou-
wen tegen, hoewel zij graag hadden willen zien hoe de klederdracht was. Van
Lennep wist nog te vertellen over merkwaardige gewoonten bij de ‘vrijerij’
en dat de Hindelopers slechts één vertrek in hun huis bewoonden, terwijl de

Vrouwen uit Hindelopen met prikslee op
het ijs, begin negentiende eeuw. Het onder-
schrift luidt: ‘Hoe nu! zult gij zó gekleed,
naar Molqueren [= Molkwerum] sleeden?’.
Gravure uit 1804 naar tekening van C.F.
Bounach uit E. Maaskamp, Afbeeldingen
van de kleeding, zeden en gewoonten in de
Bataafsche Republiek, met den aanvang der
negentiende eeuw. Amsterdam (in afleverin-
gen uitgegeven 1803-1807)



rest alleen gebruikt werd bij geboorte en dood. Met de rest bedoelde hij
waarschijnlijk de pronkkamer. Na geconstateerd te hebben dat de Hindelo-
pers ‘zeer schuw en vooral voor vreemdelingen bevreesd’ waren, trokken zij
verder naar Workum.37 Van de bijzondere taal en van straten in de vorm van
een doolhof maakte Van Lennep geen melding. De aandacht was nu op de
kleding gericht, terwijl aan de huizenbouw en het interieur ook enige woor-
den gewijd werden.

Drie dagen later bevonden de heren zich in Franeker waar zij juist de rec-
toraatswisseling meemaakten. Na de plechtigheid sprak Van Hogendorp
uitvoerig met hoogleraar De Crane, en zij werden de volgende avond bij hem
uitgenodigd voor het diner. Helaas vermeldt het reisverslag alleen wat er
gegeten werd en niet wat er ter sprake kwam.38 Gezien De Cranes belang-
stelling voor het fenomeen Hindeloopen en Molkwerum, dat hij vier jaar
later prominent op het program van het Fries Genootschap zou zetten, zul-
len de ervaringen van Van Lennep en Van Hogendorp in beide plaatsen wel
niet onbesproken zijn gebleven tijdens het verorberen van de ‘snetlaagjens,
colombijntjes [en] krakelingen’, die aangesleept werden door ‘een engel van
een meisje’.39 In Franeker was men met Molkwerum goed bekend. De hoog-
leraar klassieke talen, E. Wassenbergh, had tussen 1802 en 1806 het zesde
hoofdstuk van Matteüs in het Molkwerums uitgegeven, aangezien de taal
van deze plaats de reputatie genoot het oudste levende Fries te zijn.40

   

Lange tijd scheen de door De Crane voorgestelde studie naar Hindeloopen
en Molkwerum uitsluitend een intentie te blijven. De voorzitter van de
Tweede Afdeling, de afdeling die zich met de oudheden bezighield, Julius
Matthijs van Beyma thoe Kingma (1781-1847), had andere zaken aan zijn
hoofd. Beyma had al vóór de oprichting van het Fries Genootschap een
schets gemaakt, waarin hij een pleidooi hield voor het catalogiseren van
Friese oudheden en voor de oprichting (uit ‘liefde tot het Vaderland’) van
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een museum in Franeker.41 Wij zien hier dat Beyma de term oudheden niet
meer gebruikte in de achttiende-eeuwse zin van wetenswaardigheden over
de inrichting van het dagelijks leven in het verleden, maar in de zin van
materiële overblijfselen van het verleden. Het waren voorwerpen die door
oudheidkundigen of archeologen werden bestudeerd en gecatalogiseerd.42

Het museum in Franeker kwam niet van de grond, maar in het Fries
Genootschap nam Beyma direct de taak op zich een catalogus te maken van
de oudheden die nog bij de nodige liefhebbers voorhanden waren. Door
oude oorkonden en gedenkstukken te bewaren, bewaarde het volk zijn eigen
karakter en dit kon weer leiden tot grote daden, aldus Beyma in een voor-
dracht uit de begintijd van het Fries Genootschap. De oudheden zouden de
herinnering aan historische gebeurtenissen levend houden.VoorBeymawas
dit belangrijk voor het nationaal besef. Hij wees daarbij op het voorbeeld van
de Griekse Vrijheidsoorlog (1821-1829): ‘wijzen niet de nu voor Vrijheid en
Vaderland strijdende Grieken elkander troostend en bemoedigend op
hunne vroegere helden, staatsmannen en wijsgeeren, op hunne Gedenkzui-
len en Tempelen der Dankbaarheid gewijd, van zo veele eeuwen herwaards’.
Hij wenste het Fries Genootschap toe dat het met succes pogingen in het
werk zou stellen ‘tot duurzame bewaring van het Friesch volkscaracter en de
gedenktekenen van haar aloude roem’. Daar was echter wel haast bij. Hij had
vernomen dat men het slot van de oude soevereine heren van Ameland in
Ballum wilde afbreken, waardoor de herinnering aan de heren van Ameland
‘met rasse schreden’ verloren zou gaan.43

Hiermee sloot Beyma aan bij de gedachte van de Duitse filosoof en uit-
vinder van het begrip ‘volksziel’, Johann Gottfried Herder (1744-1803), dat
men snel de verdwijnende cultuur moet vastleggen voordat het te laat was.
Herder uitte dit ‘vijf voor twaalf’-gevoel ten aanzien van de Letse volkscul-
tuur in Riga die hij steeds meer terrein zag prijsgeven aan de oprukkende
Duitse cultuur.44 Sir Walter Scott, die balladen verzamelde in de Engels-
Schotse grensstreek, zag de kenmerkende trekken van dag tot dag verloren
gaan. De Académie celtique in Frankrijk, opgericht in 1805 om de Franse
oudheden op te sporen, voelde ook de tijdsdruk om de sporen van de Franse
oudheid die nog in de volkscultuur te vinden waren, vast te leggen voordat
zij definitief zouden verdwijnen.45

Toen na de dood van Beyma de Tweede Afdeling in 1848 een nieuwe
voorzitter kreeg, Wopke Eekhoff (1809-1880), geraakte De Cranes pro-
grammapunt in een stroomversnelling. Een van de leden van de Afdeling
schreef Eekhoff, dat hij de overtuiging had dat er vanaf nu gewerkt zou wor-
den en ‘niet alles meer den slakkengang zal gaan, zoo als onder uw voorgan-
ger plaats had’.46 Inderdaad wilde Eekhoff vaart zetten achter een aantal
zaken die waren blijven liggen, al deed de voorstelling van zaken alsof er vóór
Eekhoff niets tot stand was gekomen enigszins te kort aan zijn voorganger.

Als boekhandelaar verschilde Eekhoff in sociaal opzicht van de andere
leden van het Genootschap. Deze waren van adel of behoorden tot de geze-



ten burgerij, hadden allen een klassieke opleiding genoten en veelal ook
gestudeerd. Een aantal van hen had een hoge functie bij de overheid. Op cul-
tureel gebied waren zij dilettanten. Het Fries Genootschap was voor hen een
vorm van interessant tijdverdrijf.47 Eekhoff daarentegen was van eenvoudi-
ge komaf. Zijn vader was zilversmid in Leeuwarden; daar het vader Eekhoff
niet voor de wind ging leefde het gezin in armoedige omstandigheden. Op
school bleek Wopke een begaafde leerling te
zijn; voor voortgezet onderwijs aan de Latijnse
school ontbrak echter het geld. Op dertienjari-
ge leeftijd ging hij als bediende in een boekhan-
del werken. In de daaropvolgende jaren werkte
hij zich op door zelfstudie, voornamelijk op het
gebied van de Friese geschiedenis. Dit leidde
ertoe, dat hij in 1834 van het stadsbestuur de
opdracht kreeg een ‘geschiedkundige beschrij-
ving’ van Leeuwarden te maken, en in 1838
werd hij benoemd tot stadsarchivaris, een be-
trekking die hem zo’n vijftien uur in de week
bezighield.48 Daarmee was hij samen met de
provinciale archivaris-bibliothecaris de enige
in Friesland met een betaalde functie op cultu-
reel gebied.49 Een jaar later begon hij daarnaast
een eigen boekhandel, die in Leeuwarden zeer
hoog stond aangeschreven. ‘Gij zijt geen man
om voor pleisier te werken, gij moet er van
leven’, had J.H. Halbertsma hem in 1834 ge-
schreven, waarmee het verschil met de andere
leden van het Fries Genootschap was aangege-
ven.50 Ruim dertig jaar later waarschuwde Hal-
bertsma de energieke Eekhoff voor de negatieve
gevolgen die zijn ambitie voor zijn gezondheid
kon hebben: ‘Gij doet te veel werk. De meeste stervelingen worden opge-
zweept, of door de eer, of door het geld, maar gij door beiden.’51
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Eekhoff en zijn werk. Leven en werken
van Wopke Eekhoff (1809-1880) stads-
archivaris van en boekhandelaar te
Leeuwarden. Leeuwarden 1980)



Overzicht van enkele terpvondsten zoals afgebeeld in het door het Fries Genoot-
schap uitgegeven boek Friesche Oudheden. Leeuwarden 1875; nr. 32 is een bot, 
dat als schaats werd gebruikt



Sinds 1834 was Eekhoff lid van het deftige Fries Genootschap. In tegen-
stelling tot vele andere leden beschouwde hij de bijeenkomsten van het
Genootschap niet als aristocratisch tijdverdrijf. Hij wilde werkelijk verza-
melen, documenteren en publiceren. Nog maar een jaar lid, kwam hij al met
voorstellen om de verschillende afdelingen van het Genootschap te active-
ren, maar deze vielen bij de oudere leden niet in goede aarde.52 Als voorzitter
van de Tweede Afdeling kreeg hij de kans een en ander naar eigen inzicht te
organiseren.

De twee belangrijkste onderwerpen waarmee de Tweede Afdeling zich
vanaf 1848 ging bezighouden, waren Hindeloopen en de terpvondsten.
Terpafgravingen (vanwege de vruchtbare grond) kwamen steeds meer voor
en leverden archeologisch interessante vondsten op. Eekhoff stelde voor een
vaste commissie te benoemen die informatie moest verzamelen over terp-
afgravingen en zorg moest dragen voor het bewaren van de belangrijke voor-
werpen.53 Dit nieuwe onderzoeksterrein werd gestimuleerd door de Ger-
maanse oudheidkunde of ‘Germanenforschung’, die in de late achttiende
eeuw in Duitsland tot ontwikkeling was gekomen. Het ging daarbij niet
alleen om archeologisch, maar ook om volkskundig onderzoek.54 Duitse
geleerden als Johann Gottfried Herder (1744-1803) en de broers Jacob
(1785-1863) en Wilhelm (1786-1859) Grimm zochten naar sporen van de
oude Germanen in volksverhalen en -liederen.

Zoals Auke van der Woud in zijn boek De Bataafse hut laat zien, vond er
aan het eind van de achttiende en in het begin van de negentiende eeuw een
kentering plaats in de oriëntatie op het verleden. Werden de culturele wor-
tels daarvóór vooral gevonden in de klassieke cultuur, dat wil zeggen de
Griekse en Romeinse Oudheid, met de Romantiek ging men zich meer rich-
ten op de wortels van het eigen volk, en men meende die te vinden in het
Oudgermaanse verleden.55 Naar men dacht bewaarde de volkscultuur nog
sporen van dit verleden. Van iets dat ruw en onbeschaafd was en bestreden
moest worden, werd de volkscultuur verheven tot iets dat gekoesterd en
bewaard moest worden. Het verband tussen terpvondsten en Hindeloper
voorwerpen was dan ook minder vergezocht dan wij vanuit de huidige ver-
kaveling van het museale veld zouden denken. De terpvondsten werden in
het jaarverslag van het Fries Genootschap genoemd ‘de stomme getuigen
van het huiselijk en maatschappelijk leven onzer voorvaderen’ en de volks-
cultuur leverde naar men dacht ook voorwerpen op die getuigen waren van
het huiselijk en maatschappelijk leven van de voorouders.56 De belangstel-
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ling voor de archeologie werkte die voor de folklore in de hand.57 Wij zagen
al eerder dat het oude, het verre en het volkse aan elkaar gelijkgesteld wer-
den. Het waren twee wegen om tot hetzelfde te komen: de oorsprong van de
Friezen. Eekhoff had interesse in ‘materiële cultuur’ en zette onmiddellijk
de catalogus van aanwezige oudheidkundige voorwerpen in de provincie
Friesland, waar Beyma mee was begonnen, voort.58

Eekhoffs belangstelling voor Hindeloopen resulteerde in 1847 in een bij-
drage aan het blad Het Nederlandsch Museum, waarin hij een beschrijving
van de Hindeloper woning en kleding gaf bij een staalgravure van een Hin-
deloper kamer.59 De afbeelding van de Hindeloper kamer was een gravure
naar een tekening vervaardigd door Izaäk Reynders, een Leeuwarder koop-
man die sinds 1846 lid was van het Fries Genootschap.60 Voor deze publica-
tie was Eekhoff te rade gegaan bij twee bejaarde Hindelopers, S.O. Roosjen
en N.D. Kroese. De gelijkenis van de gravure met de Hindeloper kamers
wekte vragen op bij het lid jhr. mr. H.B. van Sminia, aan wie Eekhoff een
exemplaar van de publicatie had toegezonden.

Eekhoff besloot vervolgens de studie van Hindeloopen op de agenda van
de Tweede Afdeling te zetten om het onderwerp gezamenlijk te behandelen,
met name het geschiedkundige aspect.61 Hij vroeg de leden van de Tweede
Afdeling en andere deskundigen antwoorden te geven op een zevental vra-
gen. Deze vragen gingen over de oorsprong van de eigenaardigheden, de pe-
riode waarin de afwijking van de zeden, kleding en taal van de overige Frie-
zen begon, en de eventuele vreemde herkomst van de eigenaardigheden. De
laatste vraag betrof de mogelijkheid voor het Genootschap één exemplaar te
verzamelen van ieder onderdeel van het huisraad en de kleding, ‘ten einde
eenmaal in het bezit te geraken van een volledig geheel, dat dán vooral eerst
waarde zal verkrijgen, wanneer, na het uitsterven van de oude geslachten, het
verkoopen der kompleete inboedels en het veranderen van zeden en klee-
ding, Hindeloopen veel van het oude en kenmerkende zal hebben verloren’.
Eekhoff voegde daar nog aan toe, dat dit onderzoek nú moest plaatsvinden,
aangezien anders de nog levende bejaarde inwoners van Hindeloopen zou-
den zijn overleden en daarmee oude overleveringen verloren zouden gaan.62

Roosjen en Kroese antwoordden uitvoerig. Zij attendeerden op bronnen,
die een toelichting zouden kunnen geven op de oorsprong van de afwijkende
merkwaardigheden. Intussen besloot Eekhoff ook zelf eens in Hindeloopen
op bezoek te gaan en wel op 12 september 1848. Nauwkeurig onderzocht hij
de merkwaardigheden aanwezig bij de Bank van Lening, bij de burgemees-
ter en op het stadhuis. Hij verbaasde zich over de schat aan oude stukken en
merkwaardigheden van plaatselijk en historisch belang, die daar bewaard
werden. Bij sommigen vond hij vele voorwerpen van huishoudelijk gebruik
in het klein in zilver en wat groter in modelletjes van hout. Van de houten
modelletjes wilde hij van ieder soort één verzamelen ten behoeve van het
Fries Genootschap, om zo een miniatuurcollectie van de zonderlinge huis-
houdelijke voorwerpen van de Hindelopers bijeen te brengen. Als begin van
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deze collectie gelukte het hem een ‘zeer net bewerkt’ trapje en stoofje te ver-
werven.

Aangezien de gravure van de Hindeloper kamer naar de tekening van
Izaäk Reynders niet klopte, had de hervormde predikant van Hindeloopen,
H.A. Ferf, de schoenmakersknecht Hendrik Lap, ‘die aardig kon teekenen’,
gevraagd afbeeldingen in kleur van mensen in klederdracht te maken. Lap
was ‘een arm en gebrekkig jongmensch’, die wel een dergelijke opdracht kon
gebruiken. Hij had twee grote tekeningen in natuurlijke kleuren gemaakt,
die Ferf aan Eekhoff liet zien bij diens bezoek. Deze bestelde meteen kopieën
voor het Fries Genootschap. De tekeningen waren volgens Eekhoff wel niet
geheel naar de regelen der kunst, maar kwamen hem toch ‘zoo wáár’ voor,
dat zij ‘een duurzame waarde’ zouden kunnen hebben.63

In 1849 zond Ferf twee tekeningen van Lap naar Eekhoff, voorstellende
een Hindeloper pronkkamer vanuit twee verschillende gezichtspunten ge-
zien. De kamer was rijk gestoffeerd met al de bijzonderheden die daarin tij-
dens de bloei van de stad te vinden waren. Lap kon de tekeningen slechts op
enkele overgebleven kamers baseren.64 Ook zond Ferf vijf tekeningen met
klederdrachten van vrouwen, mannen en kinderen, nauwkeurig getekend
opaanwijzingenvaneenpaarhoogbejaardeweduwen.Eekhoffweeserop,dat
zij ook wat betreft de kleuren met de meeste zorg vervaardigd waren en ‘de
verdienste van waarheid in de hoogste mate bezitten’. Bovendien gingen de
tekeningen vergezeld van een uitvoerige beschrijving, zowel in het Hindelo-
pens als in het Nederlands. Eekhoff vond zijn medebestuursleden dan ook
bereid de tekeningen voor ƒ 10 aan te kopen voor het Fries Genootschap.65

Even later zond Roosjen een kist aan Eekhoff met een aantal Hindeloper
kledingstukken (waaronder een sitsen wentke, de beroemde lange vrouwen-
jas voor de zondagse dracht die van voren open gedragen werd), verder
onder andere modellen van een beschilderde wieg, een stoof en een beschil-
derd bedsteetrapje. Uit deze voorwerpen kon het Fries Genootschap een
keuze doen om enige zaken aan te kopen, wat inderdaad gebeurde.66

In het daaropvolgende jaar werden door de leden van het Fries Genoot-
schap en anderen nog de nodige ‘aanwijzingen, gissingen en verklaringen’
naar voren gebracht over de herkomst van de Hindeloper eigenaardigheden.
In 1851 berichtte Eekhoff dat hij alle wetenschappelijke gegevens aan Roos-
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jen en Kroese had overhandigd, die beloofd hadden daaruit een boekje samen
te stellen.67 In 1855 verscheen van de hand van Roosjen, Kroese en Eekhoff
een publicatie over de ‘Merkwaardigheden van Hindeloopen’.68 Deze be-
stond uit twee delen, het eerste ging over de ‘merkwaardigheden’, het twee-
de bevatte taalproeven van de hand van Roosjen. Onder ‘merkwaardigheden’
werdenverstaan:hethuisraadendeinrichtingvandepronkkamer(debuiten-
kamer genoemd), de klederdracht en allerlei gebruiken zoals die ‘bij het vrij-
en en trouwen’ en bij het overlijden en begraven. Wat wij nu ‘materiële cul-
tuur’ zouden noemen, werd uitvoerig in dit deel van het boekje beschreven.

Het voorwoord van het boekje was van de hand van Eekhoff. Hij schreef
dat hij acht jaar bezig was geweest om de waarheid omtrent Hindeloopen na
te sporen. Als Roosjen niet zo bejaard was geweest, had Eekhoff nog gewacht
met de uitgave om eerst nog meer gegevens boven water te krijgen. Met dit
boekje hoopte Eekhoff nu de mensen beter in te lichten over Hindeloopen,
vooral omdat er al zoveel verkeerde mededelingen over het stadje gedaan
waren.69

In de Inleiding op de Merkwaardigheden zijn duidelijk een aantal opvat-
tingen te onderkennen, die lange tijd bepalend waren voor de vorming van
de collecties op het gebied van de volkscultuur. In de eerste plaats wezen de
auteurs op het feit, dat de grote variëteit zich op het platteland van Neder-
land langer gehandhaafd had dan in de stad, waar de ‘wet’ van de Franse
mode was gaan heersen. Vervolgens beklaagden de auteurs zich over het
proces van toenemende gelijkvormigheid. De verschillen die voortvloeiden
uit de verschillende volksstammen van Nederland, werden door de ‘groote
schaaf van de beschaving’ vlak geschaafd. Dit kwam volgens de auteurs van
de ‘merkwaardigheden’ onder andere door ‘de onderdrukking van het pro-
vincialisme’, de werking van Verlichting en beschaving, een grotere ‘wuft-
heid’ van zeden en begrippen, een mindere gehechtheid aan het oude en de
samensmelting van bewoners uit verschillende gebieden ten gevolge van het
gemakkelijker verkeer. Hierdoor was al veel van het volksleven verloren ge-
gaan.70

Dat gedeelte van het volk dat zich niet zo gemakkelijk liet beschaven, was
volgens hen langzamerhand een zeldzaamheid geworden. Friesland had
door de afgelegenheid van het gewest, zijn geringe contacten met vreemde-
lingen en vooral door karaktervastheid van de bevolking nog veel van het
eigene behouden. Binnen Friesland was Hindeloopen weer minder verbas-
terd dan de rest van de provincie. Hier kwamen nog minder vreemdelingen
dan elders in de provincie en waren de oude gebruiken onveranderd geble-
ven. Dit kwam in het bijzonder door de Hindeloper vrouwen, die een beslis-
sende invloed hadden op de huisinrichting, aangezien de mannen tweederde
van het jaar op zee waren. Eeuwenlang was dat onveranderd zo doorgegaan,
waarbij het stadje zich sterk afkeerde van de boeren in het achterland. Hier-
door onderscheidde Hindeloopen zich qua taal, gewoonten en kleding van
de rest van de provincie.71
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Aan het slot van de Merkwaardigheden vroegen de auteurs zich af wat
toch de oorsprong zou zijn van de eigenaardige zeden, kleding en taal van de
Hindelopers. Gezien het jarenlange speurwerk van Eekhoff en de door hem
aan de leden van de Tweede Afdeling gestuurde vragen, was het resultaat
toch wat teleurstellend. De auteurs moesten constateren dat historische
zekerheid ontbrak en dat zij geen andere inlichtingen hadden ontvangen dan
gissingen.72 Zelf vermoedden zij, dat de afgezonderde ligging van Hinde-
loopen op een uitstekende punt in zee en de eigenaardige tak van scheepvaart
en zeehandel er de oorzaken van waren dat Hindeloopen weinig met de rest
van Friesland in contact was gekomen. Verder zouden de Hindelopers een
afkeer hebben van al wat vreemd, en een overdreven liefde voor al wat Hin-
delopens was.

De pronk in de kleding en in het interieur was te verklaren door de lange
afwezigheid van de mannen. In de periode dat de mannen op zee waren zou-
den de vrouwen hun pronkzucht uitleven in het interieur en in de kleding,
wat zij zonder invloed van buitenaf konden doen. Zij hielden het bij de kost-
bare stoffen en het porselein dat hun mannen meebrachten en waren onge-
voelig voor de dwang van de mode uit het buitenland. Ook zou de doopsge-
zinde godsdienst, die vroeger door meer dan de helft van de bevolking van
Hindeloopen werd aangehangen, bijgedragen hebben tot een sobere levens-
wijze, waarbij duurzame zaken als huisraad en kleding de enige weelde
waren, terwijl men elders het geld meer besteedde aan een ‘weelderige
levensmanier’.73

Ten slotte gingen de auteurs in op de vraag of de Hindeloper volkscul-
tuur inheems was of was beïnvloed van buitenaf. Zij kwamen tot de conclu-
sie dat deze geheel inheems was en dat wat betreft overeenkomsten met
Scandinavië, het eerder Hindeloopen was geweest dat invloed had uitgeoe-
fend op Scandinavië dan omgekeerd. De vermeende invloed van het eiland
Amager bij Kopenhagen, waar in de zestiende eeuw een Nederlandse neder-
zetting werd gesticht, op de klederdracht van Hindeloopen, lag volgens hen
niet voor de hand. Eerder was het omgekeerde het geval: invloed van Hinde-
loopen op de Nederlandse nederzetting op Amager.

De hoofdbedekking van de Hindeloper vrouwen speelde een belangrijke
rol als bewijsmateriaal. Deze was volgens Roosjen, Kroese en Eekhoff name-
lijk zeer oud en van een vorm, die vroeger door aanzienlijke vrouwen gedra-
gen werd. Zij verwezen daarbij naar Le Francq van Berkhey, die in zijn
negendelige werk Natuurlyke historie van Holland (1769-1811) de aandacht
gevestigd had op de opgevlochten haren en de hoofddoek van Geertruid van
Saksen, de weduwe van graaf Floris  (gesneuveld in 1061). Dit kapsel en de
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hoofddoek kwamen volgens hen bijzonder sterk overeen met wat de Hinde-
loper vrouwen droegen. Op het portret van Geertruid met haar zoon Dirk  ,
dat Le Francq van Berkhey erbij plaatste en dat ontleend was aan Petrus
Scriverius, Alle de graven van Hollant en West Vrieslant (1667), was boven-
dien te zien hoe Dirk precies zo’n ronde wollen muts droeg als de Hindelo-
per schippers tot in de achttiende eeuw droegen. Ook de Oudfriese hoofdbe-

dekking bij de vrouwen leek sterk op de Hinde-
loper hoofdbedekking. Zo was de vroegere kle-
derdracht van de aanzienlijke Hollandse en
Friese dames in stand gebleven in Hindeloopen
‘dat bijna in alles bij uitstek stationair was’.
Alleen de Oostindische sits had de kleur en de
vorm ietwat gewijzigd. Met deze denkbeelden
geloofden de auteurs de vragen op de meest
waarschijnlijke wijze te hebben beantwoord.
Zij hoopten hiermee de waarheid aan het licht
te hebben gebracht, vooroordelen bestreden en
een bijdrage geleverd te hebben aan een betere
kennis van een ‘specialiteit uit het Nederland-
sche volksleven’.74

Het grote belang dat in dit soort verklarin-
gen gehecht werd aan de continuïteitsgedachte
in geïsoleerde gebieden, was typerend voor de
verschuiving in de waardering voor de materië-
le cultuur van eenvoudige mensen als de Hin-
deloper bevolking. Was Verstolk in 1813 weinig
gecharmeerd van de Hindeloper klederdracht,
nog vóór het midden van de negentiende eeuw
was deze dracht een studie- en verzamelobject
van een geleerd genootschap geworden. De

achteruitgang van Hindeloopen in de negentiende eeuw leidde ertoe dat
inwoners naar elders wegtrokken en hun inboedels verkochten. Doordat de
Hindeloper voorwerpen als tekens van oorspronkelijkheid en continuïteit
werden gewaardeerd, namen zij toe in belang en pasten zij in het repertoire
van het Fries Genootschap. Zij konden beginnen aan een tweede, museaal
leven. Het waren nog slechts houten modelletjes, maar het was ook maar een
begin. Weldra zouden de echte meubelen volgen. In 1851 meldde de secre-
taris van het Fries Genootschap, dat de verzameling ‘Antiquarische en Geo-
logische’ voorwerpen was toegenomen. Tot dan toe had het Genootschap
alles bewaard als een onbewerkte en ongeordende hoop, ‘rudis indigestaque
moles’. Met name de rijke oogst uit de terpen had ertoe geleid, dat een
wetenschappelijke ordening moest worden aangebracht. Daartoe had het
Genootschap zich ‘eene doelmatige kast’ aangeschaft, waarin de voorwer-
pen door de zorg van Eekhoff nu zo gerangschikt waren, ‘dat het geheel een

Geertruid van Saksen en haar zoon
graaf Dirk  , uit Petrus Scriverius, Alle
de graven van Hollant en West Vrieslant.
’s-Gravenhage 1667 ( Den Haag)



bezienswaardig kabinet aanbiedt’.75 Bij deze ene kast zou het echter al spoe-
dig niet blijven.

De verzameling Hindeloper kleding en meubelmodellen die Eekhoff
aanlegde, was zo een eerste teken van musealisering van volkscultuur. Eek-
hoff trok deze objecten als het ware uit hun lokale context en bracht ze in een
algemeen-Friese context. Deze decontextualisering werd door hem ge-
rechtvaardigd als een reddingsactie: in situ ging het karakteristieke nu
immers onherroepelijk verloren. Rond het midden van de negentiende eeuw
waren het typerende Hindeloper interieur en de klederdracht al bijna uitge-
storven. De recontextualisering binnen het gedachtegoed van het Fries
Genootschap diende echter ook een doel. Uit de nauwelijks verhulde maat-
schappijkritiek in de Merkwaardigheden, een kritiek op het verkwanselen van
de eigen identiteit door het volgen van de mode van Parijs, blijkt dat het niet
alleen ging om de oudheidkundige waarde van de voorwerpen. Het ging ook
om een cultuurpolitiek doel: het wijzen op het belang van de eigen Friese
identiteit.76

Friesland liep hiermee voorop in Nederland. Dit had waarschijnlijk te
maken met het feit, dat de behoefte aan eigen identiteit bij de elite in deze
provincie groter was dan elders. Friesland had in de nieuwe eenheidsstaat
zijn autonome positie, die het als gewest van de Republiek had, verloren en
zag veel zaken in Den Haag beslist. De hoogtijdagen van de Friezen lagen,
anders dan in ‘Holland’, niet in de Gouden Eeuw, maar in de vroege Mid-
deleeuwen, in de zevende tot de negende eeuw, toen het bewoningsgebied
van het Friese volk zich uitstrekte langs de Noordzee van de Eider (in Slees-
wijk) tot aan het Zwin bij Brugge of verder naar het zuiden. Friesland speel-
de toen een belangrijke rol in een Noordzeebeschaving, samen met Groot-
Brittannië en Scandinavië.77 De terpvondsten waar het Fries Genootschap
zich mee bezighield, werden hieraan gerelateerd; de gevonden munten ver-
telden immers het nodige over de handelsbetrekkingen.

Er werd gezocht naar de oorsprong van de Friezen in de eerste eeuwen na
Christus, de vroegere grenzen van hun woongebied, de Friese taal, het Fries
recht, de Noordse mythologie en de verwantschap met andere Germaanse
stammen zoals de Angelen en de Saksen, waarmee de Friezen samen Groot-
Brittannië binnenvielen. Hierdoor was Friesland eerder en meer ontvanke-
lijk voor de Germaanse oudheidkunde en de zich ontwikkelende volkskunde
dan de rest van Nederland.78 Dit bleek ook uit de contacten die het Fries
Genootschap met vergelijkbare buitenlandse gezelschappen legde. Zo was
er een uitruil van publicaties met het Koninklijk Gezelschap van Noordsche
Oudheidkunde in Kopenhagen, de Literaire Maatschappij op Funen (Dene-
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marken),79 de Estnische Gesellschaft,80 de Smithsonian Institution,81 de
Gesammtverein der historischen Vereine Deutschlands te Hannover,82 het
museum in de Jardin des Plantes in Parijs, de Philological Society in Lon-
den,83 de Scalding-club in Edinburgh.84 Tekenend voor de oriëntatie op de
middeleeuwse Noordzeerelaties was het feit dat het Fries Genootschap
vooral contact zocht met genootschappen en geleerden in Groot-Brittannië
en Denemarken.85 Tot de honoraire leden hoorden in 1843 een aantal Engel-
se en Deense geleerden, uit Duitsland alleen Jacob Grimm.86

Vanaf 1840 organiseerde het Fries Genootschap zogenaamde winter-
avonden. Deze werden met een zekere regelmaat gehouden, meestal zo’n
vier- à vijfmaal per winter (november tot en met maart), bij voorkeur bij
volle maan, zodat de leden die buiten Leeuwarden woonden goed de weg
naar huis konden zien.87 Doorgaans hield een van de leden een lezing, was er
daarna discussie en werden er nog losse mededelingen gedaan of werd een
gedicht in het Fries gedeclameerd. De hiervóór genoemde onderwerpen
werden daar uitvoerig besproken. Eekhoff deed er geregeld mededelingen
over zijn vorderingen met de studie van Hindeloopen.88

De bijzondere positie die men Friesland toedacht had ook te maken met
de omstandigheid, dat Friesland niet door de Romeinen bezet was geweest
en dat de Friezen als enige Germaanse stam ten tijde van de Grote Volksver-
huizing (vijfde en zesde eeuw na Chr.) op dezelfde plaats waren blijven
wonen. Daardoor dacht men dat het Germaanse karakter zich bij de Friezen
in zuiverder vorm gehandhaafd had dan elders en dat de gebruiken zich bij
hen beter hadden kunnen handhaven, wat voor de ‘Germanenforschung’
natuurlijk een buitenkans was. Het was een facet dat met name in Duitsland
de aandacht trok. Binnen het Fries Genootschap overheerste echter de
belangstelling voor de rol van Friesland in de Noordzeecultuur; men situ-
eerde Friesland eerder tussen Denemarken en Groot-Brittannië dan naast
Duitsland.89

De Oudfriese taal werd beschouwd als ouder dan het vroegste Neder-
lands.90 Voor het Fries Genootschap betekende dit dat men een belangrijk
onderzoeksveld had om de eigen Friese identiteit mee te staven. Friesland
deed in die tijd volop mee aan het grote verlangen om een eigen episch equi-
valent te ontdekken van de klassieken uit de Grieks-Latijnse wereld. Zo had
Groot-Brittannië zijn Schotse Ossian, Finland zijn Karelische Kalevala en
Frankrijk zijn Bretonse Barzaz Breiz.91 Burke schrijft het ontdekken van
deze volksverhalen in de periferie toe aan het feit dat daar waar de literaire
standaardtaal minder doorgedrongen was, de volkscultuur beter herkenbaar
bleef.92 Dat de speurtocht naar een eigen epos niet altijd goed afliep, blijkt
uit de geschiedenis van het ‘Oera Linda Bok’, een Oudfries manuscript dat
opdook in 1848, waar vele leden van het Fries Genootschap zich intensief
mee hebben beziggehouden, maar dat uiteindelijk een gefingeerd verhaal
bleek te zijn van twee Leidse studenten, Eelco Verwijs en François Haver-
schmidt (alias Piet Paaltjens)!93
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De reiziger die vanaf 1855 Leeuwarden bezocht, kon in het nieuwe gebouw
van het Paleis van Justitie iets bijzonders zien. Achter de indrukwekkende,
kolossale zuilengalerij van het in neoclassicistische stijl opgetrokken ge-
bouw, dat Leeuwarden een grootstedelijk ui-
terlijk moest geven, ging meer schuil dan het
gerechtshof alleen. In twee lokalen ervan be-
vond zich het Antiquarisch Kabinet van Fries-
land, ook wel het Fries Kabinet van Oudheden
genoemd. Het was in 1853 opgericht door het
Provinciaal Bestuur van Friesland. Daar was de
verzameling te zien die het Fries Genootschap
sinds de oprichting in 1827 bijeen had gebracht.
In de ene zaal kon de bezoeker een aantal schil-
derijen en tekeningen van staten en stinzen
(adellijke landhuizen en versterkte woningen)
zien, in de andere bevonden zich de oudheden
en boeken. In het midden van laatstgenoemde
zaal stonden vier met glas bedekte kasten met
daaronder twaalf schuifladen voor de terp-
vondsten en proeven van de verschillende
grondsoorten. Aan de wanden hingen schilde-
rijen.

Natuurlijk trok ook de ‘keeftkast’, een Frie-
se kast met gebeeldhouwde vogelfiguren, de
aandacht. Daarin waren de Hindeloper kledingstukken opgeborgen, die het
erelid dr. Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869), de beroemde Friese taal-
en letterkundige, had verzameld en in 1855 geschonken aan het Kabinet.

Dr. Joost Hiddes Halbertsma
(verzameling Tj. Halbertsma, Haarlem,
foto Nederlands Openluchtmuseum)
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Deze besloegen bij elkaar zo’n 23 kledingstukken en accessoires uit Hinde-
loopen, zoals mutsjes, doeken, hemden, rokken, schorten, alsmede een
‘wentke’ en een ‘kassekyntje’ (een kort jak van sits als daagse kleding), beide
van ‘Oost-Indische’ sits. Een bijzondere plaats nam ook een staalboek in,
waarin 82 stalen van Hindeloper bonte stoffen, meest uit Oost-Indië, opge-
nomen waren.95

De kledingstukken waren hiermee flink ‘opge-
waardeerd’. Waren zij voordien uitsluitend ter
plaatse als ‘gebruiksgoed’ te bezichtigen ge-
weest, gedragen door de Hindeloper bevolking,
nu de traditionele kledingstukken in Hinde-
loopen zelf nauwelijks meer gedragen werden,
waren zij als Fries ‘erfgoed’ tentoongesteld in
de provinciale hoofdstad. Het verzamelen van
klederdrachten was toen in Nederland een nog
onbekend verschijnsel. ‘Ik wist wel’, zo schreef
Halbertsma in een van zijn brieven aan Wopke
Eekhoff, ‘dat ik oude kledingstukken verzame-
lende iets deed, daar niemand hier te lande nog
op gevallen was.’96 Halbertsma werd geïntri-
geerd door de Hindeloper cultuur. In de perio-
de dat hij predikant was in Bolsward, deed hij al
onderzoek in de Zuidwesthoek. Deze streek
was uniek voor veldwerk: ‘Nergens is meer van
de oude Friese taal en het edele Friese karakter,
kortom, nergens is meer van de Friese nationa-
liteit bewaard gebleven dan daar waar ook de
oude nationale bijgelovigheden zijn blijven
hangen!’, zo gaf hij het bijzondere karakter
aan.97 Aldus stond het lokale voor het natio-
naal-Friese. Zijn eerste aantekeningen over

Hindeloopen en Molkwerum maakte hij in 1820. Hij kwam er ook later nog
vaak in de buurt: zijn vrouw erfde een boerderij bij Workum, Sate Wes-
terein, die het vakantieverblijf van de familie Halbertsma werd.98 Thuis in
Deventer, waar hij doopsgezind predikant was, verzamelde Halbertsma tal
van voorwerpen. Zijn huis was een ‘rijk museum’ met zoveel verschillende
voorwerpen dat een bezoekster ervan duizelde.99

Halbertsma had bij zijn schenking zelf een inventarislijst gemaakt, waar-
over Wopke Eekhoff later in een terugblik op de stichting van het Fries
Kabinet schreef: ‘Dubbele waarde hadden die voorwerpen bekomen door de
soms geleerde, soms geestige wijze, waarop de verzamelaar hun aard en
bestemming in die lijst had weten te beschrijven.’100 De dubbele waarde,
daar ging het eigenlijk om bij Halbertsma. Ook hij zag de voorwerpen niet op
zich, maar bracht ze in verband met het Germaanse verleden.

Sitsen kassekyntje uit de verzameling
van J.H. Halbertsma (Fries Museum,
Leeuwarden, foto Johan van der Veer)



Kennis van de oudheden was voor Halbertsma geen dode studie. Toege-
past op de gebruiken en zeden kon deze studie nuttige resultaten hebben
voor de gezondheid en kracht van de burgers van de staat, aldus Halbertsma
in een brief aan de Leidse jurist, het Kamerlid L.C. Luzac.101 In de werktui-
gen en sieraden van vroeger zag hij de ‘zinnelijke vormen, in welke zich de
aard en het karakter der oude Friezen afdrukte’.102 Een linnen mutsje en
doekje uit Hindeloopen waren niet zomaar een Hindeloper mutsje en doek-
je, maar een dracht die verwees naar de oude Friese vrijheid. De Hindeloper
kappen waren zo ruim, dat daaronder lange vlechten konden worden opge-
rold, zodat het haar niet kort geknipt hoefde te worden. ‘Door die lange
vlechten plaatsten de Friezinnen zich niet slechts onder de vrouwen van een
vrij volk, maar onder de aanzienlijkste vrouwen der Germaansche rassen’;
dit in tegenstelling tot de onvrijen, die bij de oude Germanen verplicht
waren kort haar te dragen, aldus Halbertsma.103 Hij legde hier een direct
verband tussen de Friese volkscultuur en de beschrijving van de gewoonten
bij de oude Germanen van de hand van Romeinse schrijvers. Zo vergeleek
hij het vlechten van het haar met de gewoonte om het haar op te knopen bij
de Germaanse Sueben, zoals beschreven door de geschiedschrijver Tacitus
(ca. 55 - ca. 120 na Chr.).104

De betekenis die Halbertsma aan de objecten gaf, was dat zij de herinne-
ring aan het grootse verleden van het Friese volk hooghielden. Het ging
daarbij om wat de sterk Engels georiënteerde Halbertsma – hij zag de Engel-
sen als oorspronkelijk uit Friesland afkomstige kolonisten – noemde de
‘publick spirit’ (sic), die het voorgeslacht bezielde en die het Friese volk
moest blijven bezielen.105 De klederdrachten namen daarbij een belangrijke
plaats in. Zij waren ‘in elk tijdvak de uitdrukking van het nationaal gevoel
voor ’t schoone’. Hij deed dan ook een beroep op het nationaal gevoel van de
Friezen om het Kabinet te verrijken met zulke voorwerpen.
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Dat was nodig, want de nieuwe generatie gaf volgens hem niet meer om
de erfstukken, noch het huisraad, noch de kledingstukken. Er dreigde een
jonge elite te ontstaan die liever dan het erfgoed van het eigen volk te koes-
teren zich overgaf aan een Europees-kosmopolitische cultuur, in het bijzon-
der de mode uit Parijs, en meewarig neerkeek op datgene wat hun ouders
hun hadden nagelaten: ‘Er is thans in Europa een geslacht in aantogt met
geheel andere beginsels en begrippen. Geboren met een hoog en overmoedig
begrip van hunne schranderheid, geleerdheid en talenten, schuiven zij de
voorbijgegane of afgaande geslachten zoo veel mogelijk op den achtergrond,
om niet door dezen overschenen te worden.’106 Bij het ‘naderend vervloeijen
der Europische nationaliteiten’ (sic) zouden zij de traditionele erfstukken
verkopen om modieuze artikelen aan te schaffen.107

Halbertsma maakte zich zorgen over de mentaliteit van de komende
generatie, die zich in ‘Holland’ al openbaarde: ‘[…] elk zilveren kistje,
kokertje, doosje en dopje, dat zij in den nagelaten boedel hunner erflaters
vinden, dadelijk bij den zilversmid in gangbare guldens veranderen; de
dames zullen er een manchetje, braceletje of broche voor koopen, en de hee-
ren zullen er een glas champagne voor plengen ter nagedachtenis der on-
noozele zielen, die hun deze vodjes hebben nagelaten’.108 Het enige wat hen
ertoe zou brengen om de Friese klederdracht nog te dragen, zou zijn, zo
schreef Halbertsma wat cynisch, dat ‘de grisettes van Parijs er het zegel harer
hooge goedkeuring op drukten; want dan zagen wij binnen kort veelligt alle
vrouwen van fatsoen in Nederland als Friezinnen of Noord-Hollandsche
boerinnetjes gekapt’.109

Wat Halbertsma betreurde, was dat de traditie, de basis van de Friese
natie, verdwenen was. De klederdracht van de oudere generatie was voor
hem bovenal een teken van Friese eigenheid, in tegenstelling tot de mode uit
Parijs van de jongere generatie, die niets zei over de plaats of streek van her-
komst van de drager en deze juist een kosmopolitische uitstraling gaf. Hal-
bertsma’s opvattingen waren een duidelijk voorbeeld van ‘etnisering’ van
klederdracht: de klederdracht werd onlosmakelijk gekoppeld aan het volk en
het volkskarakter van de Friezen; naar binnen toe moest de klederdracht het
gevoel van gezamenlijke afkomst en eensgezindheid opwekken, naar buiten
toe de herkenbaarheid van het Friese volk versterken.110

Halbertsma’s tegenstelling klederdracht/mode had te maken met zijn
opvatting over de tegenstelling volk/elite. Deze was bepalend voor het soort
voorwerpen dat hij verzamelde. In het volk zag hij de gewone mensen die
zich niet konden onttrekken aan de begrenzingen in tijd en ruimte die het
leven hun stelde. Daardoor vertegenwoordigden zij continuïteit (in de zin
van traditie) en nationaliteit (in de zin van het inheemse). De elite, die zich
wel kon ontworstelen aan deze begrenzingen, richtte zich op een standaard
die buiten de natie lag, een standaard die boven de grenzen van de nationali-
teiten uitging en daarmee kosmopolitisch was.111 Deze standaard kende ook
een ander tijdsbesef: in plaats van het besef van continuïteit en traditie het
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besef van snelle verandering en met de tijd mee moeten gaan (mode), door
Halbertsma de mentaliteit van ‘Nous n’avons qu’un instant à vivre’ ge-
noemd.112 Het typisch nationale en traditionele, het eigene, was volgens
Halbertsma dus slechts te vinden bij het gewone volk; wilde men er zicht op
krijgen, dan moest men voorwerpen uit de cultuur van het gewone volk ver-
zamelen en bestuderen. Daarom kreeg het Fries Kabinet van Halbertsma
een groot aantal voorwerpen uit de volkscultuur ten geschenke zoals kleding
en huisraad, merendeels afkomstig uit Hindeloopen.113 Het Fries Kabinet
was met deze volkskundige collectie een noviteit in Nederland.

Niet zozeer het invloedrijke Germanisches Nationalmuseum in Neuren-
berg, dat ook in 1853 geopend werd, strekte Halbertsma tot voorbeeld, maar
vooral de kabinetten van oudheden die hij in Groot-Brittannië had leren
kennen. Wat hem daar aansprak, zo blijkt uit zijn programma geschreven
voor Frieslands Kabinet, was, dat er naast een nationale verzameling van
oudheden in het British Museum in elk graafschap en in vele steden afzon-
derlijke kabinetten waren. De gehechtheid aan het eigen graafschap of de
geboortestad maakte volgens Halbertsma, dat men zich intensief voor deze
kabinetten inspande, terwijl het grote British Museum mensen uit de afgele-
gen provincies niet aansprak. Een dergelijke houding hoopte hij ook aan te
treffen bij de Friezen en zijn Programma voor Frieslands Kabinet, beginnend
met de aanroep ‘Friezen!’, is te beschouwen als een appèl aan het Fries regio-
naal gevoel, waarvoor hij zelf overigens de term ‘nationaal’ gebruikte. Fries-
lands Kabinet bood een ‘veilige schuilplaats’ voor het erfgoed, dat uit gebrek
aan Fries gevoel en aan respect voor de voorouders verkwanseld werd.114

Er waren tussen het Fries Kabinet en de privé-kabinetten uit de achttien-
de eeuw dus enkele wezenlijke verschillen. In de eerste plaats ging het nu
niet meer om een universele, kosmopolitische collectie, maar om inheemse
bodemvondsten en voorwerpen betreffende de eigen geschiedenis. Er wer-
den geografische criteria gesteld aan de collectie, namelijk dat deze betrek-
king zou hebben op Friesland.115 Ten tweede ging het niet meer om een
encyclopedische collectie van voorwerpen die geen directe rol speelden in
het patroon van de eigen samenleving,116 maar om een collectie met een
nationaal cultuurpolitiek doel: het moest het erfgoed bewaren en doorgeven
aan een volgende generatie, waarbij verwacht werd dat dit de identiteit van
de gemeenschap zou ondersteunen. Het Fries Kabinet was dan ook door het
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Provinciaal Bestuur opgericht (op voorstel van Halbertsma) en kreeg een
openbare functie.

Het verzamelen van zowel terpvondsten als volkscultuur had een ge-
zamenlijke achtergrond in de vorm van het oorsprongdenken. Zowel de
archeologische vondsten als de relicten uit het verre verleden, die men in de
volkscultuur meende te ontdekken, waren in feite vondsten met betrekking
tot de oorsprong van het volk.117 De eenvoudige gebruiksvoorwerpen uit het
prehistorisch verleden zoals botten die als schaatsen werden gebruikt, maak-
ten dat men ook anders tegen de eenvoudige voorwerpen uit de volkscultuur
ging aankijken.

Het sleutelwoord in deze verandering was erfgoed. Sprekend over het
bewaren van de overblijfselen van het voorgeslacht, over erfenis en erfgena-
men, introduceerde Halbertsma in feite het begrip cultureel erfgoed, al
noemde hij dat niet met name.118 Zoals notabele families hun tastbare fami-
lieherinneringen bewaarden en mede daardoor aan zichzelf identiteit gaven
– het is prachtig door Henk Nicolaï beschreven voor de Kingma’s, die overi-
gens aangetrouwde familie van Halbertsma waren – zo kon het collectieve
erfgoed de Friese gemeenschap een identiteit geven.119 En wat was meer col-
lectief dan de voorwerpen die naar de oorsprong van het Friese volk ver-
wezen? De Hindeloper volkscultuur deed dat in hoge mate, althans volgens
de opvattingen van die tijd.

Dominique Poulot toont in zijn studie over de genese van het begrip erf-
goed in de tijd van de Franse Revolutie aan hoe dit begrip verbonden was
met de behoefte aan identiteit en de verbeelding van de natie. In feite heeft
‘erfgoed’ een tijdsperspectief naar twee kanten: enerzijds slaat het op het
verleden, dat men ontvangt en zich toe-eigent; anderzijds slaat het op de
zorg voor het erfgoed met het oog op de toekomst: het voor latere generaties
te behouden.120

Bij Halbertsma vinden wij dit dubbele perspectief van verleden en toe-
komst terug. Enerzijds wijdde hij zich aan de studie van de volkscultuur en
verzamelde die om het volk waartoe hij hoorde en daarmee zichzelf te leren
kennen, anderzijds ging het hem ook om de toekomst, de bestemming. Het
was Halbertsma’s bedoeling, zo formuleert Goffe Jensma het treffend in Het
rode tasje van Salverda, dat de Friese burger zich bewust werd van zijn Frie-
se karakter, dat Halbertsma voor hen had afgeleid uit de ‘volkseigendomme-
lijkheden’. Halbertsma vertelde hun wie zij waren geweest, maar ook wie ze
zouden moeten blijven.121

Het Fries Kabinet speelde hierbij tijdens Halbertsma’s leven nog slechts
een beperkte rol; het was immers een bescheiden collectie in twee vertrek-
ken. Een begin was echter gemaakt met het zichtbaar maken van het mate-
riële erfgoed; de ‘légende du patrimoine’, om met de woorden van Poulot te
spreken, was gecreëerd. De stap naar een ruimere verbreiding van het erf-
goed door middel van een grote tentoonstelling was nog slechts een kwestie
van schaal.
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De boodschap die Halbertsma het Kabinet meegaf, is goed begrepen, zeker
in kringen van het Fries Genootschap. Het Kabinet breidde meer en meer
uit en in 1877 kon het Fries Genootschap zijn vijftigjarig bestaan vieren met
een grootse tentoonstelling in het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden. Het
idee voor de tentoonstelling was afkomstig van de nog jonge C.H.F.A. Cor-
belijn Battaerd, die in 1874 bestuurslid werd van het Fries Genootschap en
custos van de verzamelingen munten en penningen.122 In 1875 diende hij
een voorstel in om in Friesland een tentoonstelling van oudheden te houden
zoals de jaren daarvoor al in diverse steden in Nederland tot stand was
gebracht. Hij had inmiddels informatie ingewonnen bij de commissies die
deze tentoonstellingen hadden georganiseerd en vernomen dat de uitkomst
van al die tentoonstellingen financieel voordelig was geweest. Hij achtte een
dergelijke tentoonstelling ook in Friesland wenselijk als stimulans voor het
bewaren van oudheidkundige voorwerpen.123 Mr. J. Dirks, voorzitter vanaf
1852 en inmiddels de ‘grand old man’ van het Genootschap, stond sympa-
thiek tegenover het plan, maar zag op tegen het vele werk. Het was Battaerd
die de zaak wilde doorzetten. Hij was een ‘man van de daad, die gaarne te
midden van de drukte zat’. ‘Ons jongste lid van het bestuur Corbelijn Bat-
taerd dweept daarmede en heeft er al eene reis om naar Middelburg gedaan’,
schreef Dirks aan een medelid.124 Middelburg was een van de steden waar al
een tentoonstelling van oudheden had plaatsgevonden.125

Een subcommissie ging aan het werk om te onderzoeken of een vergelijk-
bare tentoonstelling tot de mogelijkheden behoorde. In deze commissie
wijdde men een bespreking aan het soort objecten dat getoond zou moeten
worden. Sommige leden vonden dat er een strikte scheiding gemaakt moest
worden tussen Fries en niet-Fries en dat alleen ‘zuivere’ Friese voorwerpen
op de tentoonstelling thuishoorden. Anderen zagen het als een onmogelijk-
heid een dergelijke scheiding aan te brengen. Ook Battaerd wees daarop: 
er werden veel voorwerpen in Friesland gebruikt die niet Fries van oor-
sprong waren, maar wel een plaats op de tentoonstelling verdienden. Men
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koos uiteindelijk voor de formulering: ‘oud- en merkwaardigheden in Fries-
land voorhanden of betrekkelijk deze provincie elders bewaard’. Alleen
hedendaagse kunst of nijverheid hoorde volgens een ruime meerderheid van
de commissie niet thuis op de tentoonstelling en werd dan ook uitgeslo-
ten.126

Hiermee had men gekozen voor een brede opzet die paste binnen het
kader van het Fries Genootschap, dat niet exclusief-Fries gericht was en
Friesland zag als deel van Nederland. Dit standpunt was al twee keer eerder
ter sprake geweest. De eerste keer was in 1868 bij de herdenking van de slag
bij Heiligerlee. Het lid mr. W.W. Buma vond toen, dat het Fries Genoot-
schap een blijk van belangstelling moest geven bij herdenkingen van voor
het vaderland belangrijke gebeurtenissen. Er was toen een discussie ont-
staan over de vraag of zo’n algemeen vaderlands belang wel behoorde tot de
roeping van het Fries Genootschap.127 Men besloot hier wel aandacht aan te
besteden in de vorm van een lezing door dr. W. Bisschop, die in een afzon-
derlijk nummer van de Vrije Fries gepubliceerd werd en inging op het aan-
deel van de Friezen in deze overwinning. Ook op een andere manier gaf het
Genootschap blijk van sympathie in deze ‘nationale zaak’, namelijk door in
Friesland geld in te zamelen voor het nieuwe monument in Heiligerlee.128 In
1872 trok Buma weer aan de bel, nu voor de herdenking van de inname van
Den Briel (1 april 1572). Hij stelde voor, dat het Genootschap belangstelling
voor deze feestviering zou tonen door de uitgave van een ‘populair geschrift’
waarin uiteengezet werd welk aandeel de Friezen hadden geleverd in dit
belangrijke wapenfeit.129 Dit leidde tot een artikel van de hand van Wopke
Eekhoff in de Leeuwarder Courant van 31 maart 1872, getiteld ‘De Friesche
Watergeuzen bij de inneming van den Briel in 1572’.130

Het was overigens kenmerkend, dat het commissielid J. van Loon Jzn. nu
het voorstel had gedaan alleen Friese voorwerpen op de tentoonstelling te
tonen. Als een van de weinigen was deze Leeuwarder koopman behalve van
het Fries Genootschap ook lid van het ‘Selskip foar Fryske taal- en Skrifte-
kennisse’ (‘It Selskip’).131 Het Selskip was minder deftig dan het Fries
Genootschap en de voertaal was daar Fries. De leden behoorden over het
algemeen tot de kleine burgerij, terwijl in het Fries Genootschap de adel en
hoge burgerij overheersten.132 Het Selskip zette zich sterk af tegen ‘Holland’
en richtte zich op het Fries-eigene.133

Toen koning Willem    bereid bleek het Stadhouderlijk Hof als locatie
ter beschikking te stellen en er voldoende aanwijzingen voor waren dat men
belangrijke bruiklenen en bijdragen aan het waarborgfonds zou krijgen, be-
sloot het Fries Genootschap definitief tot het houden van de tentoonstel-
ling.134 Er werd een aparte tentoonstellingscommissie in het leven geroepen,
waarvan Dirks voorzitter werd en Corbelijn Battaerd secretaris. Ook Eek-
hoff werd lid van de commissie.135 Halbertsma maakte dit alles niet meer
mee: hij was in 1869 op 79-jarige leeftijd overleden. Met het tentoonstel-
lingsplan stortte het Genootschap zich in een ambitieus project, dat ook
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financieel niet zonder risico was. Men spiegelde zich echter aan de gewes-
telijkeenstedelijke tentoonstellingenvan‘oudhedenenmerkwaardigheden’,
die elders al gehouden waren, zoals in Utrecht in 1857, in Delft in 1863, in
Middelburg in 1870 en meer recentelijk in Zaandam (1874) en Amsterdam
(1876). De tentoonstelling in Amsterdam werd ter gelegenheid van het 600-
jarig bestaan van de stad gehouden in het voormalige Oudemannenhuis.

Battaerd zwoegde maandenlang van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat
om alle voorbereidingen te treffen.136 Er werd een programma ontwikkeld
bestaande uit zeventien thema’s, volgens welke de voorwerpen tentoonge-
steld zouden worden. In een groot plakkaat werden de onderwerpen kenbaar
gemaakt en werd een oproep gedaan aan degenen die historische voorwer-
pen in bezit hadden om deze voor de duur van de tentoonstelling in bruik-
leen te geven. Het programma was strikt ingedeeld. Het begon met de geolo-
gie van de provincie en de bodemvondsten. Vervolgens kwamen onderwer-
pen als topografie, regering, rechtswezen en krijgswezen aan bod. Een grote
rubriek was die van zeden en gewoonten, waaronder verstaan werden zaken
als huisinrichting, volksvermaken, schaatsen, kaatsen en zeilwedstrijden,
kinderprenten, kleding en sieraden en tradities uit de levenscyclus. De
rubriek zou worden verdeeld in drie gebieden: Friesland algemeen, Hinde-
loopen en Ameland.137 Het programma was duidelijk geënt op de tentoon-
stellingen die al hadden plaatsgevonden. Van de Historische Tentoonstel-
ling van Amsterdam nam men vitrines over. Evenals in Amsterdam koos
men in Leeuwarden de naam ‘historische tentoonstelling’ in plaats van het
gebruikelijke ‘tentoonstelling van oudheden’, waarvan de commissie vond
dat het ‘eigenlijk slechts een chaos is zonder een bepaald doel’.138

In nog een ander opzicht was de Amsterdamse tentoonstelling bepalend.
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In Amsterdam had men diverse complete vertrekken ingericht: twee kamers,
een uit de zeventiende en een uit de achttiende eeuw, en verder een slaap-
kamer en keuken, beide uit de zeventiende eeuw. De routing voor de bezoe-
kers liep door deze vertrekken heen, zodat men deze interieurs van binnen
uit kon beleven. Deze ‘ensembles’ waren ingericht door de architect dr.
P.J.H. Cuypers, die ook de routing had ontworpen. Volgens J.A. Alberdingk

Thijm waren zij zeer geslaagd, vooral de zeven-
tiende-eeuwse kamer: ‘Ondanks de bovenver-
lichting dezer Muzeümzaal heeft de architekt
een paar kruisvensters en eene zoldering met
kinderbalkjens weten aan te brengen, die u niet
zonder illuzie laten, en een oogenblik denkt ge,
dat de lieve Tesselschaâ zoo aanstonds zal bin-
netreden en plaats nemen aan haar spinnewiel
(No 2976) bij den haard.’139 In het herinne-
ringsboek van D.C. Meijer jr. werden de
kamers ook hoog gewaardeerd. Zij vormden
een ‘uitmuntend geheel’. Meijer beschouwde
de kamers als een aanvulling op de herinnerin-
gen aan bepaalde historische feiten en perso-
nen, doordat zij gewijd waren ‘aan een leven-
dige voorstelling van de huiselijke omgeving
onzer voorvaderen’. De zeventiende-eeuwse
slaapkamer en keuken nodigden uit tot lang
rondkijken ‘onder den indruk van ’t geheel’.140

Wat aansprak was kennelijk het totaalbeeld
dat de vertrekken opleverde, waarbij alle voor-
werpen in hun context werden geplaatst, al-

thans in wat Cuypers hun context achtte te zijn. Cuypers zou later bij de
inrichting van het nieuwe Rijksmuseum op de ervaring van het totaalbeeld
voortbouwen, door in de afdelingen van het Nederlandsch Museum de
vormgeving van de zalen qua stijl en datering gelijke tred te laten houden
met de voorwerpen die er tentoongesteld werden en zelfs door een kapel, een
schepenzaal en een Oudhollandse kamer in het museum in te bouwen.141 De
kunsthistoricus Gerard Brom sprak van ‘een echt romantiese illusie’, en dat
gold natuurlijk ook al voor de kamers op de Historische Tentoonstelling van
Amsterdam.142

De Historische Tentoonstelling van
Amsterdam uit 1876: zeventiende-
eeuwse kamer ( Amsterdam)
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Voorzover bekend was het op deze Historische Tentoonstelling van
Amsterdam dat Nederland voor het eerst kennis kon maken met deze manier
van inrichten van complete kamers. Wij kunnen dr. P.J.H. Cuypers dus
beschouwen als de vader van het ‘museaal ensemble’ in Nederland. Het
fenomeen was echter niet typisch Nederlands, al zouden de Oudhollandse
kamers die indruk kunnen wekken. De eerste complete kamer werd in 1832
door de Franse oudheidkundige Alexan-
dre du Sommerard ingericht, die zijn
omvangrijke verzamelingen op een evo-
catieve en schilderachtige wijze opstelde
in het Hôtel de Cluny in Parijs. Het was
een interieur met meubels uit de zestien-
de eeuw en stelde de ‘Chambre de
François  er’ voor.143 De kamer werd als
volgt beschreven: ‘De la chapelle, vous
passiez dans la chambre de François  er

[…] et, cette fois, vous aviez sous les yeux
l’ensemble complet de toute la magnifi-
cence royale ou populaire des siècles pas-
sés. La porte de cette chambre de
François  er avait été la porte même du
château d’Anet. […] L’échiquier était le
propre échiquier du roi Saint Louis.’ Du
Sommerard wist orde te scheppen in de
chaos van allerlei overblijfselen uit vele
eeuwen: ‘il n’a point écrit, point repro-
duit l’histoire, il l’a recomposée avec ses
propres dépouilles’.144

Cuypers moet deze kamer ongetwij-
feld hebben gekend. Hij werd sterk ge-
inspireerd door het geënsceneerde, ‘the-
atrale’, museologische concept van Alex-
andre Lenoir, een van de oprichters van
de Académie celtique en tevens de schep-
per van het Musée des Monuments fran-
çais, dat ten tijde van de Franse Revolutie

Plattegrond en routing van de Historische
Tentoonstelling van Amsterdam uit 1876 
( Amsterdam)
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De ‘Chambre de François  er’ in het Hôtel de Cluny in 1839, ten tijde van Alexandre
du Sommerard; gravure (Musée National du Moyen-Age – Thermes et Hôtel de
Cluny, Parijs)



werd opgericht.145 De zoon van Alexandre Lenoir, de architect Albert
Lenoir, had in min of meer dezelfde geest meegewerkt aan de totstandko-
ming van het Musée de Cluny in Parijs.146 Lenoir sr. had overigens zijn
museumconcept ontleend aan de in zwang zijnde romantische landschaps-
tuinen met hun merkwaardige gebouwtjes, de zogenaamde ‘follies’, die als
decor dienden.147

Dergelijke ensembles worden wel aangeduid met het verwarring schep-
pende woord ‘stijlkamers’. De benaming hangt samen met het gebruik van
ensembles om stijlverschillen tussen bijvoorbeeld renaissance, barok en
rococo te laten zien.148 Peter van Mensch wijst er terecht op dat er een
onderscheid gemaakt moet worden tussen ‘period settings’, waar het vooral
gaat om de kunsthistorische stijlen, en ‘period rooms’, waar de nadruk meer
ligt op de sociologische kant van het wonen.149 Het fenomeen dekkend is de
benaming ‘stijlkamer’ dus niet, tenzij men een brede opvatting van stijl han-
teert die niet beperkt is tot de grote stijlen in de kunst, maar ook een antro-
pologische en etnologische dimensie heeft, waardoor bijvoorbeeld ook
regionale en lokale kenmerken als stijl beschouwd kunnen worden.

In dit opzicht zorgde de Historische Tentoonstelling van Friesland na
Cuypers’ primeur in Amsterdam voor een volgende primeur door diens
concept toe te passen op een ‘etnografisch’ interieur. Bij de voorbereiding
van de tentoonstelling werd besloten net als in Amsterdam een aantal histo-
rische kamers in te richten, waaronder ook weer een zeventiende-eeuwse
slaapkamer en een keuken. Geheel origineel was echter het voornemen een
Hindeloper kamer te reconstrueren. Battaerd ging daarvoor naar Hinde-
loopen, samen met timmerman J. Vonk, die voor het timmerwerk voor de
tentoonstelling was aangesteld, en met schilder P. Bosma, die in de arm
genomen was om de tegels van de Hindeloper kamer op de muur na te schil-
deren. Daar gingen zij zich op de hoogte stellen van de ‘nog aanwezige over-
blijfselen’ zodat zij zich een voorstelling konden maken van ‘den vroegeren
toestand eener zoodanige kamer’. Bovendien zou Battaerd proberen in Hin-
deloopen de meubels en de kleinere voorwerpen die traditioneel in de kamer
hoorden in bruikleen te krijgen. Er werd een speciale subcommissie ‘Hinde-
loopen’ in het leven geroepen.150

De burgemeester van Hindeloopen had geregeld dat enige gebouwen van
binnen konden worden bekeken.151 Van de Hindeloper meester-timmer-
man Wiggerts werden een houten beschot, verschillende deuren en bedstee-
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Tafereel met poppen in klederdracht in de Hindeloper kamer, 1877 
(Ryksargyf Fryslân, collectie Fries Genootschap)



deuren in bruikleen verkregen, die per schip naar Leeuwarden werden ver-
voerd. Het verliep allemaal voorspoedig en Battaerd kreeg voldoende meu-
belen en porselein in bruikleen. Ten slotte liet hij vier levensgrote houten
poppen vervaardigen voor het uitbeelden van een gezin uit Hindeloopen in
klederdracht.152 Aanvankelijk was er sprake van een bestelling in Berlijn of
Parijs, maar later kreeg beeldhouwer S. Veenstra de opdracht de poppen te
maken.153 Daarna werden zij naar Hindeloopen gebracht om daar door een
aantal dames te worden aangekleed.154 Zo werd de kamer in Leeuwarden
gereedgemaakt door timmerman Vonk, schilder Bosma en beeldhouwer
Veenstra, onder leiding van Battaerd.155 Enige ‘mejuffrouwen’ waren be-
hulpzaam bij de tentoonstelling en mevrouw Corbelijn Battaerd hield toe-
zicht op het in orde maken van de kleding.156

Alles bij elkaar moet geconstateerd worden, dat een getrouwe weergave
van de kamer niet meer mogelijk was, omdat die inmiddels in haar oorspron-
kelijke staat was verdwenen. De Hindeloper kamer moest dus gereconstru-
eerd worden op basis van ‘overblijfselen’ in Hindeloopen zelf. De inrichting
van de kamer vormde niet een ensemble dat altijd bij elkaar gehoord had,
maar bestond uit diverse bruiklenen.157 De tekeningen van Hendrik Lap
zullen goede diensten hebben bewezen, al moeten wij bedenken dat die ten
dele ook al op herinneringen gebaseerd waren. Ook het boekje van Roosjen,
Kroese en Eekhoff, Merkwaardigheden van Hindeloopen uit 1855, was een
belangrijke informatiebron.158 Binnen de beperkte mogelijkheden getuigde
de reconstructie echter van grote zorgvuldigheid, waarbij in Hindeloopen
nagetrokken werd wat nog na te trekken was en de lokale bevolking te hulp
werd geroepen. Dat gold ook voor het aankleden van de poppen. Dat de
tegels op de wanden niet echt konden zijn, maar nageschilderd werden, hing
uiteraard samen met de tijdelijkheid van de tentoonstelling. In zekere zin
was de reconstructie van de Hindeloper kamer vergelijkbaar met de roman-
tische restauratiepraktijk van Cuypers, waarbij met de relicten een nieuw
geheel werd samengesteld.
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‘Skandinavisk-etnografiska samlingen’ in Stockholm zoals in 1873 door Hazelius tot
stand gebracht, getekend door R. Haglund: een reeks taferelen, die het publiek als
diorama’s kon bezichtigen (Nordiska Museet, Stockholm)



In de kamer was met de houten poppen een gezin uit Hindeloopen uitge-
beeld, geschaard rond de tafel om thee te drinken (zie afb. p. 76). De plaat-
sing van de kamer in een van de ruimten van het Stadhouderlijk Paleis heeft
wat betreft de afmetingen nog veel voeten in de aarde gehad. Er moest een
compromis gesloten worden, waardoor de kamer ingeklemd kwam tussen
twee zalen, waar zaken getoond werden waar zij niets mee te maken had: geo-
logie en topografie. De kamer lag ook midden in de routing: om van de geo-
logie naar de topografie te gaan moest men dwars door de Hindeloper kamer
lopen. Bovendien waren zoveel Hindeloper objecten ingezonden, dat lang
niet alles een plaats kon krijgen in de kamer zelf. Battaerd wilde die laten zien
zoals die werkelijk geweest was en niet vol gezet met vitrines. Daarom kre-
gen zowel de tekeningen (onder andere die van Lap) van Hindeloopen als
talrijke meubelstukken, priksleetjes, kinderspeelgoed (Hindeloper meubels
in miniatuur) en klederdrachten een plaats op de gang.159 Daar kwam de
bezoeker echter pas nadat hij eerst de zaal met de Friese topografie had
bezocht, zodat het geheel wel zeer verwarrend moet zijn geweest.160

Zo werd het theatrale museumconcept van Du Sommerard via Cuypers
door Corbelijn Battaerd in het etnografisch interieur toegepast. In Leeuwar-
den werd het een even groot succes als de Chambre de François  er in het
Musée de Cluny. Opvallend in deze ‘museografische genealogie’ is, dat de
lijn in dit geval niet vanuit Scandinavië liep, zoals wij verderop nog herhaal-
delijk zullen tegenkomen. De oprichter van Nordiska Museet, het beroem-
de nationale volkskundige museum van Zweden, Artur Hazelius, wordt
over het algemeen gezien als de ‘uitvinder’ van het etnografische interieur.
De weg had gemakkelijk zo kunnen lopen, want voorzitter Dirks van het
Fries Genootschap woonde in 1874 het Congrès International d ’Anthropolo-
gie et d ’Archéologie préhistorique in Stockholm bij om er een lezing te houden
over terpvondsten.161 Hazelius’ museum, toen nog ‘Skandinavisk-etnogra-
fiska samlingen’ geheten, was toen net geopend en vele geleerden brachten
er een bezoek aan.162

Maar merkwaardig genoeg blijkt uit de notulen van de voorbereidings-
vergaderingen van de Historische Tentoonstelling van Friesland nergens
van enige verwijzing door Dirks naar de manier van presenteren van Hazeli-
us, terwijl de Historische Tentoonstelling van Amsterdam wél expliciet als
voorbeeld besproken werd.163 Niet alleen het archiefmateriaal van het Fries
Genootschap wijst op de lijn naar Cuypers, ook de opzet van de Hindeloper
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kamer, als complete kamer waar de bezoeker doorheen kon lopen, verschilde
van die van de serie kamers van Hazelius, die als diorama’s waren opge-
bouwd met één wand open naar het publiek.

Wel is het denkbaar dat het idee om in de kamer met levensgrote poppen
een tafereel uit te beelden door Dirks was ingebracht op grond van zijn Scan-
dinavische ervaringen. Op de Amsterdamse tentoonstelling waren geen
taferelen te zien. Enige aanwijzing voor de herkomst van het tafereel is ech-
ter niet gevonden. Het gebruik van poppen was uiteraard al algemeen
bekend van de wassenbeeldenmusea. In tegenstelling tot de Historische
Tentoonstelling van Amsterdam speelde bij die van Friesland de kleder-
dracht een cruciale rol en er zal dus gezocht zijn naar methoden deze ook in
de presentatie te integreren.

Over de Historische Tentoonstelling van Friesland is door C. Boschma
en H. Halbertsma het nodige geschreven, waaruit blijkt dat het hier om een
tentoonstelling van formaat ging. Het was een belangrijke en succesvolle
gebeurtenis, die een cultureel hoogtepunt vormde voor Leeuwarden en
tevens een uitstraling had naar de rest van Nederland en aangrenzende delen
van Duitsland.164 De tentoonstelling liet een overvloed van voorwerpen zien
doordat veel meer objecten waren ingezonden dan verwacht, op zich een
teken dat de tentoonstelling kon rekenen op een behoorlijk draagvlak bij de
intellectuele elite in Friesland en daarbuiten. In totaal waren er bijna 1500
inzenders.165 Een nadeel daarvan was wel, dat wegens plaatsgebrek te vaak
van de op zich overzichtelijke indeling van voorwerpen moest worden afge-
weken. Schilderijen waren bijvoorbeeld overal opgehangen waar nog een
plekje te vinden was. Dankzij het feit dat er een fotoreportage van de ten-
toonstelling gemaakt werd – destijds heel modern – kunnen wij ons een
behoorlijk goede indruk maken van de wijze van presenteren.166 Op de enor-
me hoeveelheid voorwerpen en de daardoor ontstane onoverzichtelijkheid
werd van deskundige zijde de nodige kritiek geleverd.167

Er was een overdaad van topografische prenten, portretten, munten en
penningen, terpvondsten, historische documenten en boeken. Een aparte
afdeling vormden de ‘Κειµ ήλια Annae Mariae Schúrmanniae’ (de schatten
van Anna Maria van Schurman), zoals zij in de catalogus in Griekse en
Latijnse terminologie genoemd werden om de geleerdheid van het Fries
Genootschap kracht bij te zetten.168 De Utrechtse Anna Maria van Schur-
man (1607-1678) gold als de meest geleerde vrouw van de Republiek en had
een deel van haar leven in Friesland doorgebracht.169 Ook de senaatskamer
van de voormalige universiteit in Franeker was nagebouwd en ingericht met
alle portretten van de professoren.170 Hierbij speelden de in Friesland zeer
betreurde opheffing en sluiting van de Franeker academie in 1811 een rol.
Weliswaar was deze in 1815 als Rijksatheneum heropend, maar daarna in
1843 weer opgeheven. Het had de frustraties over de achteruitgang van de
positie van Friesland binnen het Koninkrijk der Nederlanden in vergelij-
king tot de autonome positie die het als gewest van de Republiek had be-
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zeten, aanzienlijk gevoed.171 Het Fries Genootschap beijverde zich de mate-
riële boedel van de Franeker Universiteit zo goed mogelijk te redden.172

Op het gebied van volkscultuur had de tentoonstelling nog veel meer te
bieden dan alleen de Hindeloper kamer, zodat deze met recht beschouwd
kan worden als de eerste volkskundige tentoonstelling in Nederland. De
tentoonstelling van Zaanlandsche Oudheden, die in 1874 in het Gemeente-
huis van Zaandam gehouden was, had ook al op bescheiden schaal volkskun-
dige objecten opgenomen. Op deze tentoonstelling waren in de rubriek
‘Huisselijk, Kerkelijk en openbaar leven’ een aantal prenten van Zaanse
mannen en vrouwen in klederdracht te zien evenals kledingstukken en klei-
ne gebruiks- en siervoorwerpen. Ook hier had men al geconstateerd dat de
tijdgeest ‘het individueele en lokale in het algemeen-Europeesche schijnt te
willen oplossen’ en ‘dat weldra ook de laatste overblijfselen van de vroegere
Zaansche zeden, gewoonten en gebruiken door den stroom des tijds voor
altijd zullen zijn verzwolgen’.173 In Leeuwarden drukten de volkskundige
presentaties echter een veel groter stempel op de tentoonstelling. Op de
bovenverdieping waren nog een Amelander kamer, die minder als een
ensemble was ingericht en ook geen tafereel met poppen bevatte,174 een zaal
met Friese klederdracht, een gang vol zaken betreffende volkssporten en
volksvermaken, om niet te spreken van houtsnijwerk zoals mangelplanken
en allerlei kleinere voorwerpen zoals een verzameling knottedoeken en -kist-
jes (voorwerpen die een rol spelen bij het huwelijksaanzoek), geboortelepels,
tabaksdozen, beugeltassen, streeksieraden en een reeks oorijzers.175 Boven-
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dien werd in het restaurant bediend door een meisje en een vrouw in Hinde-
loper klederdracht. De kostuums waren speciaal daarvoor uit Hindeloopen
in bruikleen gevraagd. De commissie had tot deze vorm van levende kleder-
dracht besloten, omdat ‘dit reeds bij de intrede [de restauratie lag bij de
ingang] een goede indruk zal geven’.176

De tentoonstelling was een groot succes. In totaal hebben 37.580 betalende
bezoekers de tentoonstelling van 21 juni tot en met 17 oktober 1877 bezocht.
De Leeuwarder Courant meldde een totaal aantal bezoekers van 40.300.177

De bewondering voor de Hindeloper kamer was groot. De kamer werd het
meest besproken onderdeel van de expositie en het is waarschijnlijk niet
overdreven te stellen, dat deze er in hoge mate toe heeft bijgedragen om van
de tentoonstelling ook een kassucces te maken, waardoor het mogelijk was
van de baten een groot en representatief pand aan te kopen voor de vestiging
van het Fries Museum.

Overigens waren de entreeprijs en de openingstijden weinig afgestemd
op de ‘gewone man’. Op zondagen, de enige dag dat een ‘werkman’ vrij had,
was de tentoonstelling gesloten; pas later werd hiervan afgeweken. Toen was
het vaak te vol om goed te kunnen kijken. Een ‘werkman’ klaagde dat hij door
een lid van de tentoonstellingscommissie opgejaagd werd toen hij ergens
langer naar wilde kijken: ‘Vooruit, vooruit, avanceeren!’, had deze meteen
tegen hem gezegd.178 Het was Van Loon die ervoor had gepleit om het
bezoek aan de tentoonstelling ‘ook voor het volk’ mogelijk te maken tegen
gereduceerde toegangsprijs. De penningmeester voelde daar echter niets
voor en het voorstel werd afgewezen. Pas geheel aan het eind van de ten-
toonstellingsperiode was de penningmeester daartoe te vermurwen, maar
ook toen kon gratis entree er niet van af en moest nog een kwartje entree
betaald worden. Dat gold ook voor het onderwijs. Alleen voor leerlingen van
armenscholen en voor weeskinderen werd uiteindelijk gedurende enkele
dagen gratis entree verschaft.179

Over de barrières voor het gewone volk werd geklaagd door T.G. van der
Meulen in het Weekblad voor het kanton Bergum. De entreeprijs van ƒ 1 vond
hij de helft te hoog: ‘Want niet alleen de gegoeden en aanzienlijken, neen het
geheele ‘‘friesche volk’’ heeft recht om de nalatenschap zijner voorouders te
bezichtigen.’ Het was volgens Van der Meulen ook een gemiste kans om het
standsgevoel te overbruggen: ‘Wie in ’t buitenland musea en tentoonstellin-
gen heeft bezocht, weet, hoe bv. de meest gedistingueerde dame naast een
burgerheer, soms naast een ouvrier dezelfde schilderij bewondert, maar
voor iets dergelijks, voor zo’n vermenging van standen, schijnt onze land-
aard tot nog toe ongeschikt.’ Ook het feit dat de tentoonstelling op de enige
vrije dag in de week gesloten was, stuitte Van der Meulen tegen de borst:
‘Zie, men zucht en weeklaagt, omdat het volk des zondags in ‘‘kroegen en
kneipen’’ zit in plaats van in kerken en kapellen; men bejammert het, dat het
volk zich op zoo’n ellendige manier doorgaans vermaakt; men betreurt de
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weinige ontwikkeling en het geheel ontbreken van eenigen kunstzin bij het
volk en als er zich een kostelijke gelegenheid aanbiedt om het volk al ‘‘spe-
lende te leeren’’, dan wordt de deur gesloten.’180

Het standpunt van Van Loon en Van der Meulen, beiden lid van het
Selskip, kan als een typerend Selskip-standpunt beschouwd worden. Het
Selskip had volgens Goffe Jensma een aanmerkelijk positiever beeld van de
‘lagere standen’ en zette zich af tegen de aristocraten.181 Met name het beeld
van de zich opwerkende arbeider lag goed bij het Selskip en de tentoonstel-
ling kon daar natuurlijk een uitstekende bijdrage aan leveren. De gang van
zaken rond de toegankelijkheid van de tentoonstelling liet zien dat in het
Fries Genootschap volkscultuur hoofdzakelijk gezien werd als onderzoeks-
object voor de elite. Het was een tentoonstelling over het volk, niet voor het
volk. Het Selskip daarentegen zag hier veel meer een emancipatorisch ele-
ment in.

Juist ‘het volk’ sprak de Hindeloper kamer enorm aan. Een schippers-
knecht uit Jorwerd, die op een van de ‘kwartjesdagen’ kwam en een in het
Fries geschreven opschrijfboekje heeft nagelaten, vond de verschillende
bakken met grondsoorten in de geologische opstelling al ‘bjusterbaarlik
mooi gwod’ (wonderbaarlijk mooi spul). Ook de Hindeloper kamer was
mooi, maar het mooiste was dat de bewoners ‘krek siatten te thee drinken,
mar zij hiannen de vatzoenlikheid net in prissentjerje us in pontsjevol, mar ik
tink dat se stom wiannen van verbazing’ (dat het net leek of de bewoners thee
zaten te drinken, maar niet het fatsoen hadden om ons een kopje te presente-
ren omdat ze stom waren van verbazing).182 De identificatie van het volk met
de presentatie van Hindeloopen is een van de hoogtepunten van een herin-
neringsboekje, Douwe Osinga en zijn gezelschap, dat het buitengewoon lid
van het Fries Genootschap, J. van der Veen Az., geschreven had. Als blijk
van waardering had hij het opgedragen aan de tentoonstellingscommissie.183

Het beschreef in romanvorm een bezoek aan de tentoonstelling en had een
moraliserende tendens waar het ideaal van het ‘beschavingsoffensief’ vanaf
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droop. De auteur wilde namelijk eenvoudige mensen opwekken meer te
lezen over geschiedenis.184

Het verhaal gaat over ene Douwe Osinga, een vermogende plattelander
in Herbayum, die echter niet de gelegenheid had gekregen een goede oplei-
ding te volgen. De dominee en zijn vrouw die bij het gezin Osinga op bezoek
zijn, proberen Douwe en zijn vrouw Saske over te halen naar de tentoonstel-
ling in Leeuwarden te gaan. Douwe voelt er niets voor: ‘Ei, dominy! dat bin
gjin dingen for ús!’ (Nou ja, dominee! dat zijn geen dingen voor ons!), en
Saske dacht er net zo over: ‘Né, né, dat’s for de gelearde en greate ljuwe, fen
sokke dingen habbe Douwe en ik gjin forstân’ (Nee, nee, dat is voor de
geleerde en grote lieden, van zulke dingen hebben Douwe en ik geen ver-
stand). De dominee weet het echtpaar er echter van te overtuigen dat de ten-
toonstelling ‘eene openbare les’ is. Nadat de vrouw van de dominee tegen
Saske gezegd had, dat het tentoonstellingsbezoek vooral ook nuttig zou zijn
voor hun zoon Oene, die goed kon leren, besloten zij erheen te gaan mits de
dominee en zijn vrouw meegingen om alles uit te leggen.185

Enige dagen later maken zij de reis naar Leeuwarden en stappen de ten-
toonstelling binnen. De dominee legt alles uit, maar Saske vindt er in zaal 1,
die aan geologie en terpvondsten is gewijd, niet veel aan. De vrouw van de
dominee stelt haar gerust: ‘’t Zal straks wel beter worden, vrouw Osinga!
[…] Dit is meer mannenkost, straks komen er spijzen voor ons.’ Dan, bij de
Hindeloper kamer gekomen, roept Saske, de handen vol verbazing omhoog-
heffend: ‘O! sjuch ris, sjuch ris! – is ’t net of ’t dy bielden libje’ (O kijk ’s, kijk
’s – is het niet of die beelden leven). Nu zijn de rollen plotseling omgedraaid:
Saske blijkt alles te weten over de inrichting en gewoonten, aangezien haar
grootmoeder uit Hindeloopen kwam. Zo wordt zij nu tot cultureel interme-
diair. Liep ze in de eerste zaal wat zenuwachtig rond en wilde ze liefst naar
huis, nu staat zij honderduit te praten om de dominee en zijn vrouw alles uit
te leggen. Ze komt helemaal los, en na afloop van het bekijken van de druk
bezochte Hindeloper kamer sprak de dominee: ‘Wij bedanken u zeer, vrouw
Osinga – voor uwe belangrijke aanwijzingen, ’k heb ze met aandacht ge-
volgd, veel van ’t geen ge meedeeldet, was mij onbekend.’ Saske was echter
niet te stuiten en praatte nog lang door over alle gewoonten in Hindeloopen.

De schrijver legde ook uit waarom Saske de klederdracht zo mooi vond:
zij had al jaren het hoofd geschud over de toenemende weelde, die zich bij
alle ‘standen der maatschappij’ openbaarde. Het was haar een doorn in het
oog te zien hoe de ‘dienstbare stand’, vooral de meisjes, de ‘voorvaderlijke
dracht’ nu en dan aflegden en hun ‘meesteressen’ na-aapten, ‘hoe ieder meer
wilde schijnen, dan hij in waarheid was’. Saske had een hekel aan al ‘dy nye
snuffen’, die uit het ‘goddelooze’ Parijs naar Friesland kwamen.186 Aan het
eind van de rondgang door de tentoonstelling kwamen zij tot de conclusie
dat zij ‘genoten’ hadden en ‘geleerd’. De tentoonstelling bood de mogelijk-
heid een vergelijking te maken tussen het verleden en het heden en het was
een ‘schoone levensles’, die besloten werd met een dronk op Friesland.
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Zo was het een levensles niet alleen van de dominee richting het volk,
maar ook omgekeerd: Saske vertegenwoordigde de traditionele deugden van
onschuld en eenvoud, waar ieder een voorbeeld aan kon nemen. Opvallend
was hier ook, dat Douwe en Saske Fries spraken en de dominee en zijn
vrouw Nederlands. Met het einde ‘Leve Friesland’ bevestigde dit boek het
Fries-nationale karakter van de tentoonstelling. H.L. Boersma, schrijvend
uit Den Haag, wijdde in De Vlaamsche Kunstbode een artikel aan de Friese
tentoonstelling. Hij schatte het nut van dergelijke tentoonstellingen hoog 
in: historische tentoonstellingen konden meer dan elk ander middel ‘dienst-
baar worden gemaakt aan de ontwikkeling van het volk en aan de bevorde-
ring van de nationale belangen’. De rechtstreekse aanschouwing van vroege-
re grootheid en beschaving maakte volgens hem een diepere indruk dan de
beste omschrijving. Ook het tijdelijke karakter van een dergelijke tentoon-
stelling werkte stimulerend, dacht hij, omdat men het bezoek niet kon uit-
stellen tot later. ‘Historische tentoonstellingen zijn dus krachtige, snel wer-
kende lessen voor het publiek, en daaraan heeft het behoefte’, zo poneerde
hij.187

Hij vroeg zich wel af, of het kweken van ‘een zeker provincialisme’, wat
deze tentoonstellingen ook deden, wel goed te keuren was. ‘Vrienden van
nivellement’ op het gebied van het karakteristieke volksbestaan en van cen-
tralisatie in maatschappelijke aangelegenheden zouden dit zeker afkeuren,
maar Boersma vond het tegendeel. Alles dreef toch al te veel in de richting
van ‘nivellement’ en ‘centralisatie’. In de nijverheid was juist te zien, dat
waar een geest van provincialisme heerste, dit ‘heilzame’ gevolgen had. Het
Nederlandse volk was immers nooit zo productief geweest als toen er grote
naijver bestond tussen de verschillende gewesten in de Verenigde Nederlan-
den. In staatkundig opzicht was dat niet gunstig geweest, maar voor de nij-
verheid wel. Dat de tentoonstelling nu zo geslaagd was, kwam doordat de
naam en faam van de Friezen erbij vooropstonden. Hetzelfde principe had
ook gegolden voor de tentoonstelling in de Zaan, aldus Boersma.188

Met de komst van de fabrieksnijverheid was aan die gewestelijke inspira-
tie een einde gekomen, aangezien de machine nu het werk beheerste in plaats
van de werkman, aldus Boersma. De werkman werkte nog met het hoofd en
met het hart en getuigde in zijn werk van zowel de geest van zijn volk als die
van zijn tijd. Daarom was het goed tegenwicht te bieden aan nivellering en
centralisatie en de karakteristieke producten van stad en gewest te behou-
den. De confrontatie met de traditie van vroeger, zoals op een historische
tentoonstelling te zien was, kon daar een belangrijke bijdrage aan leveren.
Daarom verdiende de tentoonstelling ondanks haar provinciale karakter de
sympathie van heel het land en ook van Vlaanderen.189 Zo zien wij, hoe de
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‘etnologische blik’ die door de breuk met het verleden ten tijde van de Fran-
se Revolutie was ontstaan of althans verscherpt, nu goed van pas kwam. Nu
diende deze om de kritiek op de idealen van nivellering en centralisatie, die
men toeschreef aan de Revolutie, te staven.

Door middel van een reeks van recensies kreeg de Historische Tentoon-
stelling van Friesland volop aandacht buiten de provincie. Henry Havard
besteedde er een serie artikelen aan in Het Vaderland. De sterke nadruk –
voor het eerst in Nederland – op de volkscultuur ontging hem niet. Naar zijn
mening had de tentoonstelling in plaats van ‘Historische Tentoonstelling’
beter ‘Ethnografische Tentoonstelling’ kunnen heten, omdat zij meer in-
ging op de zeden, kunstzin, behoeften en vermaken van het volk dan op veld-
slagen, voorname geslachten, moorden en omwentelingen. Die titel zou nog
groter aantrekkingskracht hebben uitgeoefend op allen die zich bezighielden
met wetenschap en oudheidkunde, dacht hij.190 De Leeuwarder arts dr.
S.Sr. Coronel schreef een serie voor het Algemeen Handelsblad, die later in
een apart boekje werd uitgegeven als herinnering. Ook hierin werd uitvoerig
aandacht besteed aan de Hindeloper kamer, die naar zijn mening geheel
beheerst werd door de kunstsmaak van de vrouw. De beschilderde meube-
len vond hij een kopie van de tekening en kleur van de vrouwenkleding.191

Met de constatering dat er een overeenkomst is tussen de motieven op de
sitsen stoffen en de beschildering van de meubels zou Coronel wel eens dicht
bij een verklaring kunnen zijn voor de herkomst van de motieven op de Hin-
deloper beschilderde meubels, waarover veel gespeculeerd werd. De motie-
ven werden lange tijd toegeschreven aan invloeden uit Noorwegen;192 de
bloeitijd van de Noorse ‘rosemaling’ (rozenschildering) viel echter later dan
die van Hindeloopen (tussen 1750 en 1850, terwijl de Hindeloper meubel-
schilderkunst tussen 1740 en 1780 haar bloei beleefde). Kruissink denkt
daarom eerder aan invloed van Hindeloopen op sommige Noorse beschil-
derde meubels.193 Met Coronels opmerking over de invloed van de motie-
ven van de Voor-Indische sitsen stoffen op de meubelschilderkunst zou ook
het exotische karakter van de meubelschilderingen verklaard zijn. Het idee
dat de meubelschilderkunst in relatie stond met de motieven van de sits
werd overigens ook (zij het in omgekeerde richting) geopperd door de redac-
tie van het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad: ‘Deze personnages,
alleraardigst van hout vervaardigd, zijn in hun bont Zondagsgewaad gesto-
ken, dat naar dezelfde grondkleuren en hetzelfde patroon bewerkt is als het
huisraad en de meubels, die de theedrinkers omringen.’194

De illusie van echtheid sprak veel recensenten aan. De kwaliteit van de
door Veenstra vervaardigde houten poppen werd unaniem geprezen.195 De
bezoeker stond er letterlijk oog in oog met het theedrinkend gezelschap.
Havard voelde zich plotseling in een andere wereld verplaatst.196 De groepe-
ring van het gezelschap rond de tafel noemde hij ‘recht poëtisch gedacht’.197

‘Bij den eersten oogopslag zou men werkelijk meenen levende wezens te
zien’, zo schreef de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant.198 De
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Friesche Courant was ook verrast: ‘Wanneer iemand niet vooraf weet, dat die
bewoners houten poppen zijn, dan zal hij op den eersten aanblik welligt
meenen, dat er een gezelschap van levende personen rondom de theedisch is
geschaard. […] Bedriegelijk zijn de geschilderde muurtegeltjes langs de
wand nagemaakt; zag men niet bij den ingang, dat deze steentjes door den
invloed van het weder rond getrokken zijn, men zou er geen oogenblik aan
denken, dat men hier karton voor zich zag.’199 De Hamburger Nachrichten
vergeleek de illusie van de Hindeloper kamer met de kamers op de Histori-
sche Tentoonstelling van Amsterdam: ‘Die Amsterdamer Ausstellung um-
faßte neben den wohlausgestatteten Prunkgemächern der reichen Patricier
nur köstlich ausgeführte Puppenhäuser mit niedlichen, dem Miniaturmaß-
stabe der Behausung angepaßten Bewohnern, in der Küche allein saß dort
die Köchin in heimischer Tracht, strickend oder wohl auch Photographien
verkaufend, um die Illusion gänzlich zu verscheuchen; in Leeuwarden war
das Alles weit übertroffen: voll angekleidete Puppen in Lebensgröße er-
schreckten erst und fesselten dann den Besucher, den einheimischen wie
den fremden.’200

Een ander aspect waarop voortdurend gewezen werd was de huiselijk-
heid. Het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad vond dat de kamer een
indruk gaf van de ‘netheid, de welvaart en den huiselijken zin der oude
bewoners van Hindeloopen’. Het gezin aan de theetafel zat er ‘rustig en
tevreden’ bij.201 Een inwoner van het Duitse Oostfriesland veronderstelde
dat de huiselijkheid was ontstaan door het feit dat het gezin alleen in de win-
ter verenigd was: ‘Daher kommt es nicht von ungefähr, dass wir in der Hin-
deloper Welt-für-sich dies Dichten auf häusliches Behagen auf die Spitze
getrieben, ja bis zum Cultus gesteigert finden.’202 De Friesche Courant ver-
geleek Hindeloopen met Broek in Waterland: ‘Gelijk Broek in Waterland
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Tent. 1877, inv. nr. 126.  . Coronel, Herinneringen aan de Historische Tentoonstelling van
Friesland, 1878, p. 51.  . O.a. door De Vries, ‘Inleiding’, p. 7; zie Rooijakkers, ‘Mensen
en dingen’, 2000, p. 117.  . Kruissink, ‘Verwantschappen’, 1971, pp. 74-78; Postma en
Blom, Hindeloopen, 1983, pp. 47-48.  . ‘Redactioneel’, Utrechtsch Provinciaal en
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190); en Coronel, Herinneringen aan de Historische Tentoonstelling van Friesland, 1878, 
p. 59.  . H.H. [= Henry Havard], ‘De Historische Tentoonstelling te Leeuwarden’, 
Het Vaderland, 2 augustus 1877,  , Krantenknipsels (zie noot 190); citaat afgedrukt in
Boschma, ‘De historische tentoonstelling’, p. 21.  . Coronel, Herinneringen, 1878, p. 59.
. ‘De Historische Tentoonstelling van Friesland, te Leeuwarden’, deel  , Provinciale
Overijsselsche en Zwolsche Courant, 28 juli 1877,  , Krantenknipsels (zie noot 190).  
. ‘De Historische Tentoonstelling te Leeuwarden’, deel   , Friesche Courant, 9 juli
1877, ibidem.  . Hermann Billung, ‘Die historische Ausstellung zu Leeuwarden.
Skizzen aus Frieslands Blüthezeit,  ’ (vervolg), Hamburger Nachrichten, 7 december 1877,
ibidem; um die Illusion gänzlich zu verscheuchen: hier te vertalen met: om de illusie geheel
te verjagen.  . ‘Redactioneel’, Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, 13 juli 1877,
ibidem.  . Bartels , ‘Ein Ausflug’, 1878, p. 33.  



gerenommeerd was door de overdreven netheid en zindelijkheid zijner
inwoners, zoo was in Friesland Hindeloopen om zijn geheele eigenaardig-
heid vermaard.’203 De eigenaardigheid werd tevens als iets bijna exotisch
ervaren: ‘we gevoelen ons verplaatst in eene vreemde, geheel eigenaardige
wereld waarin alles anders is dan wij gewoonlijk zien: een eigenaardige klee-
derdracht als nergens anders wordt gevonden…’204

Zonder meer werd de Hindeloper kamer als het hoogtepunt van de ten-
toonstelling gezien: ‘Den eigentlichen Glanzpunkt der friesischen Ausstel-
lung bildet die Hindelooper-Kamer.’205 De Hindeloper kamer behoorde tot
de aantrekkelijkste en drukst bezochte van de kamers op de tentoonstel-
ling.206 ‘Alle medebezoekers waren eenstemmig met mij van gevoelen, dat
de bezigtiging van zaal no 2, de Hindelooper kamer, alléén de entrée van een
gulden overwaard is’, aldus een ingezonden stuk in de Provinciale Groninger
Courant.207 Het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad vond dat de Hin-
deloper kamer alleen al het nemen van een kijkje ‘overwaardig’ was.208 Eigen
Haard publiceerde zelfs een speciaal vervaardigde gravure van de Hinde-
loper kamer zoals die op de tentoonstelling te zien was, alleen zonder de pop-
pen, want die waren tijdens het maken van de tekening nog niet klaar. Het
bijzondere van de Hindeloper kamer werd volgens Eigen Haard veroorzaakt
door de ‘afgezonderde leefwijze der Hindelooper vrouwen’.209 Maar helaas:
‘Het schilderachtige der verscheidenheid verdwijnt, om, gelijk overal, plaats
te maken voor de eenvormigheid der hedendaagsche mode en beschaving’,
aldus Eigen Haard.210

Met de presentatie op de Historische Tentoonstelling waren de lokale
Hindeloper cultuurverschijnselen gemusealiseerd. De Hindeloper objecten
waren, na eerst uit hun plaatselijke context ‘losgemaakt’ en naar Leeuwar-
den verscheept te zijn, nu in een nationaal-Friese context opgenomen. Vol-
gens de hierboven al aangehaalde Boersma was het nu niet meer nodig naar
Hindeloopen zelf te gaan of naar andere uithoeken waar zich vroegere zeden
en gewoonten hadden gehandhaafd, omdat men het in Leeuwarden kon
zien.211 Doordat de Hindeloper kamer het hoogtepunt van de tentoonstel-
ling was, werd het tevens het hoogtepunt van de Friese nationale cultuur,
ook al was Hindeloopen daarin nu juist een buitenbeentje, mede door de
vroegere oriëntatie op Amsterdam.

Het samenbrengen van allerlei voorwerpen uit alle delen van Friesland
verhoogde het Fries-nationale gevoel. De Leeuwarder Courant merkte hier-
over op, dat de 1488 inzenders eraan bijgedragen hebben ‘om de eer van
Friesland te verhogen en de banden te versterken, die ons aan dit roemrijk
voorvaderlijk gewest verbinden’. De Friesche Courant verwoordde het
gevoel zo: ‘En toch… als Friesland, als de Friezen eenigen trots gevoelen op
hetgeen daar is geëxposeerd, dan is dat gevoel van zelfvoldoening regtmatig
en billijk: geheel Friesland heeft die tallooze menigte voorwerpen daar bij-
eengebragt.’ Deze krant noemde het dan ook een ‘echt nationale tentoonstel-
ling’.212 Ook Coronel vond dit soort tentoonstellingen gunstig voor de ont-
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wikkeling van het nationaliteitsgevoel.213 Dit alles nam niet weg dat vanuit
het Fries Genootschap, met een op Nederland en Europa gerichte voorzitter
als Dirks, het Friese een eigen plaats kreeg binnen het Koninkrijk der Neder-
landen.214 De vlaggen bij de ingang van de tentoonstelling lieten daar geen
twijfel over bestaan: naast elkaar wapperden daar de oranje vlag, de nationa-
le driekleur, de Friese vlag en de Oudfriese vlag.215

89. ‘De Historische Tentoonstelling te Leeuwarden,   ’, Friesche Courant, 9 juli 1877,
 , Krantenknipsels (zie noot 190).  . ‘Iets over onze historische tentoonstelling’, deel
  , Oostergo algemeen Nieuwsblad, 25 augustus 1877, ibidem.  . Tergast, ‘Die historische
Ausstellung von Friesland in Leeuwarden’, p. 475.  . Pleyte, ‘Frieslands verleden’,
1877, nr. 32, en nr. 33, p. 261.  . Mr. J.G. [Glanderheide], ‘Historische Tentoonstelling
van Friesland, te Leeuwarden’ [ingezonden stuk], Provinciale Groninger Courant 2 juli
1877,  , Krantenknipsels (zie noot 190).  . ‘Redactioneel’, Utrechtsch Provinciaal en
Stedelijk Dagblad, 13 juli 1877, ibidem.  . Van der Meulen, ‘De historische Tentoon-
stelling’, 1877, p. 248.  . Ibidem, p. 247.  . Boersma, ‘De historische Tentoon-
stelling’, p. 356.  . ‘De Historische Tentoonstelling te Leeuwarden’, deel  , Friesche
Courant, 5 juli 1877,  , Krantenknipsels (zie noot 190).  . Coronel, Herinneringen,
1878, p. 2.  . Huizinga, ‘Mr. Jacob Dirks’; Dirks, ‘Reis naar Italië’, 1873.  . Notulen
vergadering Commissie van Uitvoering, 18 november 1876, Notulen van de commissie
voorbereiding (zie noot 125), p. 28.



Christoffel Bisschop (1828-1904), De schaatsenslijper, ongedateerd, olieverf op doek,
81 x 135 cm; rechts staat een Hindeloper prikslee (Nederlands Openluchtmuseum)



2. Volkscultuur als nationale 
cultuur

      1

   

Het grote succes van de Hindeloper kamer op de Historische Tentoonstel-
ling van Friesland bleef in ‘Holland’ niet onopgemerkt. Op 13 februari 1877
werd in Den Haag door de minister van Binnenlandse Zaken een commissie
ingesteld ter voorbereiding van de Nederlandse bijdrage aan de grote
wereldtentoonstelling die in 1878 in Parijs gehouden zou worden. Bij de
voorbereidingen, in de zomer van 1877, speelde men met de gedachte de
Hindeloper kamer van de tentoonstelling in Leeuwarden in te zenden naar
Parijs. Wie van de leden van de commissie op deze gedachte gekomen is, is
niet meer te achterhalen, maar gezien de taakverdeling bij de organisatoren
ligt het voor de hand dat de twee Haagse kunstschilders Herman F.C. ten
Kate (1822-1891) en Pieter Stortenbeker (1828-1898) hierbij nauw betrok-
ken waren.2 Ten Kate was bekend met het genre ‘volkstypen’. Hij had illu-
straties verzorgd voor het prachtwerk De Nederlanden, dat in 1841 versche-
nen was en dat de beschrijving van typen uit een bepaalde stand of kring tot
onderwerp had. Deze beschrijvingen van typen worden fysiologieën
genoemd en kwamen in de mode in navolging van een Franse fysiologie, Les
Français peints par eux-mêmes (1841-1842). Afgezien van de volkstypen
betroffen zij ook studententypen of satirische beschrijvingen van een be-
paalde stad en haar bewoners.3 Ten Kate maakte voor De Nederlanden onder
andere de tekeningen voor ‘De Zeeuwsche arbeider’, ‘Het melkmeisje’, ‘Het
Noord-Brabandsche meisje’, ‘De vischvrouw van Arnemuiden’ (zie afb. 
p. 92) en ‘Het Wafelmeisjen’, dat uit Friesland kwam en in Friese kleder-
dracht ging. Hij illustreerde ook stedelijke typen, zoals ‘De klapperman van
’s-Gravenhage’.4

Misschien heeft de schilder Christoffel Bisschop (1828-1904) een van de
commissieleden op de Hindeloper kamer gewezen als interessante presenta-
tie voor de wereldtentoonstelling. Deze uit Leeuwarden afkomstige kunste-
naar woonde in die tijd in Den Haag en was zozeer bevriend met Pieter Stor-
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pp. xxi-xxii.  . Van der Meulen en Welsink, ‘De graveur en de tekenaars’, 1977, p. xl.  



tenbeker, dat beiden wel Castor en Pollux genoemd werden, naar de twee-
lingbroers die Zeus bij Leda verwekt had.5 Bisschop schilderde veel genre-
stukken gesitueerd in Hindeloper interieurs en was wel bekend met Fries-
land; vanaf 1860 specialiseerde hij zich in Hindeloper interieurs. Zijn schil-
derijen werden bijzonder gewaardeerd. De Franse schrijver en kunstcriticus
Joris-Karl Huysmans (1848-1907) vergeleek de ingehouden emotie in de

interieurs van Bisschop zelfs met die van Ver-
meer.6 Het zou dan ook zeer goed mogelijk zijn,
dat hij Stortenbeker op het idee gebracht heeft
de Hindeloper kamer op de wereldtentoonstel-
ling te exposeren.

De organisatoren van de Nederlandse bij-
drage aan de wereldtentoonstelling vonden in
Friesland welwillende medewerking. De ver-
schillende bruikleengevers (onder wie Chris-
toffel Bisschop) van de antieke meubels en de
gebeeldhouwde wanden waren bereid deze ook
beschikbaar te stellen voor Parijs en de Friese
tentoonstellingscommissie wilde het ‘getim-
merte benevens het beschilderd carton, n.l. de
zolder, zijwanden en vloer’ voor ƒ 700,-, zijnde
de helft van de hiervoor gemaakte kosten, over-
dragen. Dit aanbod werd aanvaard, waarop
men van Friese zijde nog verzocht om snelle
betaling. Hierna kon alles nog vóór 1 februari
1878 in Leeuwarden worden ingepakt, klaar
voor verzending naar Parijs, waar de wereld-
tentoonstelling op 1 mei zou worden geopend.7

Uiteraard moest de wereldtentoonstelling
van 1878 die van 1867, die ook in Parijs gehou-
den was, naar de kroon steken. Wereldtentoon-
stellingen waren gigantische manifestaties, die

zich – mede dankzij de moderne transportmiddelen als de spoorwegen –
verheugden in een toenemende belangstelling. In 1867 waren er 11 miljoen

‘De vischvrouw van Arnemuiden’.
Gravure van Henry Brown naar een
tekening van Herman F.C. ten Kate
(1822-1891) in De Nederlanden.
Karakterschetsen, kleederdragten,
houding en voorkomen van verschillende
standen. ’s-Gravenhage 1841

. Marius, De Hollandsche schilderkunst in de negentiende eeuw, 1903, p. 364.  . De Leeuw,
‘Het hart geopend voor de schoonheden der natuur’, 1983, p. 62.  . Brief van J. Dirks aan
Hoofdcommissie, 8 augustus 1877,    , Archief van de Nederlandse Hoofdcommissie
voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs 1878, 1877, inv. nr. 1, p. 328; brief van 
A. Buma aan jhr. G.J.G. Klerck (voorzitter van de Hoofdcommissie), 30 augustus 1877,
ibidem, p. 338; brief van J. Dirks aan Hoofdcommissie, 16 november 1877, ibidem, inv. 
nr. 2, p. 653; brief van de voorzitter van het Uitvoerend Comité aan J. Dirks, 29 november
1877, ibidem, inv. nr. 2, p. 653; brief van de penningmeester der Historische Tentoon-
stelling van Friesland aan het Uitvoerend Comité, 3 december 1877, ibidem, inv. nr. 2, 
p. 667; Verslag over de Nederlandsche afdeeling, 1879, p. 49.  
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Het Nederlandse tentoonstellingsgebouw op de wereldtentoonstelling van 1878 met
de façade geïnspireerd door het Haagse stadhuis; illustratie uit Adolphe Bitard (ed.),
L’Exposition de Paris. Journal hebdomadaire, Parijs 1878, nr. 5 ( Den Haag)



bezoekers geweest, 1878 kreeg er ruim 16 miljoen en die van 1900 zelfs ruim
50 miljoen, hetgeen voor die tijd astronomische aantallen waren.8

In 1867 hadden volkskundige presentaties voor het eerst op grote schaal
hun intrede gedaan in dit internationale spektakel. Het waren vooral de kle-
derdrachten uit verschillende landen, in de catalogus ‘costumes populaires
des diverses contrées’ genoemd, die toen de aandacht trokken. De Fransen
toonden een gehele reeks, ingezonden door diverse departementale co-
mités.9 Vooral de Zweeds-Noorse presentatie trok in 1867 zeer veel publiek
vanwege de wijze waarop de klederdrachten gepresenteerd werden: geen
paspoppen op een rij, maar poppen in natuurlijke houdingen, die verschil-
lende personen uit het volk typeerden en waarmee scènes uit het volksleven
uitgebeeld werden, zoals een huwelijksaanzoek of een gezelschap in een slee,
getrokken door rendieren.10 Nederland was in 1867 niet met klederdrachten
of andere volkskundige collecties vertegenwoordigd geweest, afgezien van
bedienend personeel in klederdracht in het café en een ‘verbasterde’ na-
maak-Noord-Hollandse boerderij, ingezonden door de Hollandsche Maat-
schappij voor Landbouw.11 Terwijl de industriële producten steeds meer
getuigden van uniformiteit, werd het nationale etiket in deze competitie tus-
sen de verschillende landen meer en meer door middel van ‘volkskundige’
presentaties gecreëerd, een taak die de nationale overheden meestal op zich
namen. De volkskundige presentatie gaf als het ware een nationaal aureool
aan de vertegenwoordiging op de wereldtentoonstelling. Met name vanaf 
de wereldtentoonstelling van 1867 vormden deze grote internationale ten-
toonstellingen niet meer alleen een competitie in goederen, maar ook in cul-
turen.12

Bij de voorbereidingen voor 1878 had men het gevoel, dat Nederland dit-
maal niet kon achterblijven met zijn ‘meest schilderachtige nationale klee-
derdrachten’, vooral nadat vanuit de organisatie in Parijs nog expliciet
gevraagd was een bijdrage te leveren op dit gebied. Er was een tendens bij de
wereldtentoonstellingen in de richting van meer representatieve en minder
strikt economische inzendingen.13 Aan de heren Stortenbeker en Ten Kate
werd dan ook opgedragen een tentoonstelling voor te bereiden van ‘eenige
groepen in den trant van die, welke uit Zweden op verschillende tentoon-
stellingen de algemeene aandacht hadden getrokken’. Deze groepen zouden
geplaatst worden op de benedenverdieping van het Nederlandse tentoon-
stellingsgebouw, waarvoor de Hollandse renaissance-architectuur van het
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. Volgens opgave in het Verslag der Centrale Commissie voor de Wereldtentoonstelling te
Parijs in 1900, 1902, p. 70; dezelfde cijfers, behalve voor 1900 waarvoor sprake is van 
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. Stoklund, ‘The Role of the International Exhibitions’, 1994, p. 39; zie ook Stoklunds
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Nederland te Parijs, 1978, p. 55.  



Enkele hoogtepunten van de Nederlandse afdeling op de wereldtentoonstelling van
1878 in Parijs. Daartoe horen ook de figuren in klederdracht; rechtsboven een
jongen met zijn verloofde op het ijs. Afgebeeld in het tijdschrift Eigen Haard, 1878,
nr. 31 (Nederlands Openluchtmuseum)



Haagse stadhuis model stond.14 De tentoonstelling bestond uit diverse scè-
nes met poppen in klederdracht. De levensgrote poppen in klederdracht
werden vervaardigd met medewerking van het pas geopende Nederlandsch
Museum van Geschiedenis en Kunst in Den Haag.15 In totaal werden er 25
poppen – of ‘beelden’, zoals ze toen genoemd werden – geplaatst, ingedeeld
in elf groepen. Er werden verschillende taferelen mee uitgebeeld, onder
andere een Scheveningse visser en zijn dochter die terugkeren van de markt,
een krachtige, nog zeer kras ogende moeder uit Volendam die haar zoon ern-
stig toesprak, een echtpaar uit Marken en een jongeman met zijn verloofde
op het ijs.16 De ‘canon’ van toeristische plaatsen stond dus toen al vast. De
Hindeloper klederdracht kreeg een eigen plaats in de Hindeloper kamer,
waar enkele levensgrote poppen een tafereel uitbeeldden, dat voorstelde hoe
in huiselijke sfeer voorbereidingen voor een doopplechtigheid worden
getroffen. Opvallend is, dat de kamer dezelfde was als van de Historische
Tentoonstelling van Friesland, maar het tafereel anders: in Leeuwarden
hadden we, zoals we in hoofdstuk 1 zagen, te maken met een gezelschap dat
om de tafel thee dronk.17

     

    

Op zich vormde de volkskundige bijdrage slechts een klein onderdeel van de
Nederlandse aanwezigheid op de wereldtentoonstelling. In Nederland werd
al tijdens de tentoonstelling zware kritiek geleverd op de eigentijdse produc-
ten die daar gepresenteerd werden, waarbij zelfs termen gebruikt werden als
schrielheid en armoedigheid.18 Hoewel Nederland om financiële redenen
ook al geen gehoor had gegeven aan de oproep een bijdrage te leveren aan het
etnografische museum, dat voor de duur van de wereldtentoonstelling in het
Trocadero Paleis gevestigd zou worden, wist de bijdrage op volkskundig
gebied de Nederlandse presentatie in niet onbelangrijke mate te ‘redden’. Zo
was in een Franse gids te lezen dat het niet zozeer de industrie was, waaraan
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. Verslag over de Nederlandsche afdeeling, 1879, pp. 17 en 27.  . Van der Kellen jr.,
‘Nederlandsch Museum van Geschiedenis en Kunst’, 1878, p. 16.  . Th.G. Schill, ‘De
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2001. Het thema werd onmiddellijk opgenomen in het geïllustreerde kinderboekje van
Marianne Busser en Ron Schröder, Een vriendinnetje voor prinsje Alexander. Houten 2001,
waarin Marijke Duffhauss illustraties maakte van Máxima schaatsend achter een stoel en
van Willem-Alexander die haar op het ijs vraagt of zij met hem wil trouwen.  . Catalogue
spécial des produits, 1878, p. 44; Lamarre en De la Blanchère, Les Pays-Bas et l ’exposition de
1878, 1878, pp. 207-217.  . Verslag over de Nederlandsche afdeeling, 1879, pp. 52-66.  



De taferelen van Hazelius in het Trocadero Paleis op de wereldtentoonstelling van
1878; tekening van R. Haglund, uit Ny Illustrerad Tidning, 1878, nr. 40 (Nordiska
Museet, Stockholm)



het succes van de Nederlandse bijdrage op het gebied van textiel en kleding
te danken was, maar de klederdrachtenpresentatie.19 Hiermee werd de kri-
tiek van enkele leden van de Tweede Kamer, dat de regering dit soort frivo-
liteiten niet behoorde te subsidiëren, gelogenstraft.20

De Hindeloper kamer en de klederdrachten trokken in ieder geval zeer
veel publiek en oogstten veel bewondering. In het populaire blad Eigen
Haard was sprake van ‘de langzamerhand beroemd geworden en roemwaar-
dige beeldengalerij van Nederlanders in nationale kleederdracht’. In deze
beschrijving kreeg de Hindeloper kamer verreweg de meeste aandacht,
alleen al door de illustratie die ervan werd opgenomen. De verslaggever zag
de kamer als een toonbeeld van het huiselijk leven in Nederland en de beslo-
tenheid ervan contrasteerde hemelsbreed met de grote moderne hallen van
de wereldtentoonstelling: ‘En wij kwamen uit deze Hinlopensche droomen
weder in de hooge hallen en de bonte uitstallingen, de wereld en al haar heer-
lijkheid. Hoog, breed, licht, ruim en heel mooi vooral was alles; ook rijk en
smaakvol en elegant. Maar te midden van dit alles, te midden van het einde-
loos proza, van zooveel, dat de oogen trok en ten toon gesteld werd en riep 
en schreeuwde en zich kijken liet, vertegenwoordigde dit schilderijtje een
stuksken poëzie.’21

De lof kwam niet alleen van Nederlandse kant. Volgens de krant L’Euro-
pe Diplomatique was de zeer interessante Nederlandse ‘galerie des costumes
populaires’ de hoofdoorzaak van de grote publieke belangstelling voor de
Nederlandse sectie. Het scheen volgens de krant al van begin af aan een van
de belangrijkste bezienswaardigheden van het Champ-de-Mars te worden,
zoals het terrein heette waar de verschillende naties wedijverden om de aan-
dacht voor hun producten.22 De waardering voor de Nederlandse volkskun-
dige presentatie werd bovendien nog bevestigd door de internationale jury,
die deze presentatie een ‘diplôme d’honneur’ toewees, evenals die van Zwe-
den, Finland en Spanje.

Wat was er zo bijzonder aan de Nederlandse inzending? Zweden had
immers een bijdrage van veel ambitieuzer aard tot stand gebracht. De
oprichter van het beroemde Nordiska Museet, Artur Hazelius, had in eigen
persoon een soort dependance van zijn museum ingericht in het tijdelijke
etnografische museum in het Trocadero Paleis.23 Daar had hij zijn beroem-
de taferelen opgebouwd: een reeks kamers waarin scènes uit het Zweedse
volksleven werden getoond met levensgrote poppen in klederdracht. De
diorama’s waren elk een stukje Zweden in Parijs. Elk diorama wekte de sug-
gestie een deel uit een veel grotere wereld te zijn: kortom, men voelde zich
weg uit Parijs en in Zweden. Zo’n naturalistische presentatie, die met een
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De Hindeloper kamer op de wereldtentoonstelling in Parijs in 1878, met links
poppen in klederdracht voorstellende de voorbereiding tot de doopplechtigheid, 
en rechts het publiek in de kamer; houtgravure (Fries Museum, Leeuwarden) 



‘slice-of-life’ uit een elders bestaande wereld deze in haar geheel opriep,
wordt wel een metonymische presentatie genoemd.24

Toch verbleekte de relatief kleine bijdrage van de Hindeloper kamer niet
bij de Zweedse inzending. Het grote verschil was namelijk dat de tentoon-
stellingsbezoeker bij deze kamer niet buitenstaander bleef, zoals bij de
Zweedse taferelen, maar zelf de kamer binnen kon gaan, er kon rondlopen en
de ruimte van alle zijden in zich kon opnemen. Dit betekende ook dat het
arrangement van de kamer niet meer eenzijdig naar het publiek toe gericht
hoefde te zijn, zoals op een toneel. Datzelfde zou in feite ook kunnen gelden
voor het arrangement van de poppen, die in een natuurlijker onderlinge rela-
tie gebracht zouden kunnen worden nu er geen opstelling naar één kant meer
nodig was. De tekeningen van de Hindeloper kamer in Parijs geven echter
geen eensluidend bewijs dat dit voordeel ten volle benut werd. Volgens de
illustratie uit Eigen Haard blijkt dit wél het geval te zijn, maar op een andere
afbeelding staan de poppen nog met het gezicht één kant op. Dit kan echter
ook omwille van de tekening zo zijn gearrangeerd. Hoe dit ook zij, de bijzon-
derheid van de vierwandige, complete kamer, waarin de bezoeker zich vrij
kon bewegen, bleef niet onopgemerkt. Het was dit aspect ook, dat de jury
aansprak en dat waarschijnlijk bijdroeg tot het besluit ook de Nederlandse
presentatie te belonen. In het juryrapport werden de Hindeloper kamer en
de mogelijkheid daar doorheen te kunnen lopen met name genoemd: ‘onze
groupes, se détachant sur des fonds de paysages ou dans des intérieurs,
comme celui de Hindeloopen, où la vieille boiserie et les meubles étaient de
véritables merveilles; dans une chambre, que les visiteurs pouvaient traver-
ser, les deux femmes qui se préparent à sortir faisaient illusion’.25 Speelde
hier het herkennen van de verwantschap met de inrichting van het populai-
re Musée de Cluny een rol?

    

Iemand wie het effect van de Hindeloper kamer ook niet ontging, was de
Deen Bernhard Olsen, directeur van de Tivoli-tuinen in Kopenhagen en
verslaggever voor populaire tijdschriften.26 Aan de academie voor schone
kunsten was hij opgeleid tot tekenaar en jarenlang werkte hij bij het theater
als costumier.27 Hij vond de Zweedse presentatie op de wereldtentoonstel-
ling te theatraal en de taferelen onvoldoende lijken op echte kamers, aange-
zien één wand naar het publiek open was. De Hindeloper kamer en de wijze
waarop deze gepresenteerd werd, intrigeerden hem veel meer: de vier wan-
den vormden een compleet interieur, waarin je werkelijk kon rondlopen en
waarin een natuurlijke belichting via de vensters de juiste sfeer gaf.28 ‘Elk
stuk kwam uit oude huizen en stond op de plaats waar het hoorde. In tegen-
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De woonkamer uit de boerderij van Jan Wibrant uit Store Magleby (Amager) op de
kunst- en industrietentoonstelling van 1879 in Kopenhagen; later werd de kamer
ondergebracht in het Dansk Folkemuseum; naar een tekening van J.T. Hansen 
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stelling tot de Zweedse manier was het effect aangrijpend, en vanaf het ogen-
blik dat ik die oude kamer binnen ging, was het alsof je in een andere wereld
was – ver weg in tijd en ruimte van de krioelende, moderne eigentijdse ten-
toonstelling, en het werd mij duidelijk dat een volkskundig museum zo inge-
richt zou moeten worden’, aldus schreef hij later in het tijdschrift Illustreret
Tidende.29

Vol van de ideeën die hij op de wereldtentoonstelling had opgedaan keer-
de hij terug naar Kopenhagen, waar hij ten behoeve van de kunst- en in-
dustrietentoonstelling, die daar in 1879 gehouden werd, een volkskundige
expositie verzorgde. Deze bestond uit een grote collectie klederdrachten,
textiel, meubilair en: een zeer de aandacht trekkende reeks kamers met hun
originele inrichting en daarin levensgrote poppen in klederdracht. Het is
duidelijk dat de Hindeloper kamer hier model had gestaan. Overigens
behoefde Bernhard Olsen ook niet ver te zoeken om een vergelijkbaar interi-
eur als dat van Hindeloopen te vinden. Hoogtepunt van zijn tentoonstelling
van 1879 vormde de woonkamer uit de boerderij van Jan Wibrant op het
eiland Amager vlak bij Kopenhagen, waar nog zoveel herinnerde aan de
Nederlandse nederzetting, die daar in de zestiende eeuw op verzoek van de
Deense koning gevestigd was. De van oorsprong Nederlandse gemeenschap
op Amager was zeer behoudend en hield vast aan eigen klederdracht, tradi-
tionele feesten, eigen bouwwijzen en typerend meubilair.30

Ook bij de opstelling van poppen in klederdracht in de door Bernhard
Olsen ingerichte kamers was de inspiratie van de Zweedse en Nederlandse
presentatie in Parijs duidelijk te zien. In een interieur grenzend aan dat van
Jan Wibrant was evenals in de Hindeloper kamer een voorbereiding tot een
doopplechtigheid uitgebeeld, zij het met een groter aantal personen. In Jan
Wibrants kamer zelf plaatste Bernhard Olsen een bruidspaar in zeer kleuri-
ge klederdracht, waarbij de thematiek waarschijnlijk ontleend was aan een
van de taferelen van Hazelius. Het presenteren van bruidsparen begon uit te
groeien tot een van de onderdelen van het repertoire van de volkskundige
tentoonstellingen.

Waar kwam deze nieuwe presentatie vandaan? In de loop van de negen-
tiende eeuw nam de museumwereld presentatietechnieken over van panop-
tica, panorama’s en theaters, die de bezoekers een ‘illusion totale’ wilden
geven, waarbij niets de illusie mocht verstoren. Dit gebeurde aanvankelijk in
de vorm van geschilderde achtergronden bij museumobjecten, zowel in de
zogenaamde ‘habitat-groepen’ in natuurhistorische musea, waarbij opgezet-
te dieren in een nabootsing van hun natuurlijk milieu getoond werden, als in
de taferelen zoals Hazelius die maakte.31 Wat de presentatie van de Hindelo-
per kamer hieraan toevoegde was, dat de bezoekers zelf als het ware het
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‘toneel’ konden betreden en een indruk konden krijgen van de samenhang
van het geheel. De taferelen van Hazelius waren op zich wel driedimensio-
naal, maar in de perceptie van het publiek, dat vóór de presentatie moest
blijven staan, bleven het toch eigenlijk tweedimensionale beelden, net als de
genreschilderijen zelf. Dit werd nog versterkt doordat de taferelen op een
‘toneel’ gepresenteerd werden, dat hoger lag dan de vloer waarop de bezoe-
kers stonden. Doordat het publiek in de Hindeloper kamer geacht werd zelf
‘rond’ te lopen en ‘rond’ te kijken, ontstond een complete driedimensionale
beleving.32 Het is deze wijze van presenteren die, verder doorgetrokken,
leidde tot het overplaatsen van complete gebouwen met interieur en met erf
in het nieuwe museumtype dat openluchtmuseum werd genoemd.

In breder verband gezien maakten de kamers deel uit van het streven naar
een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de ons omringende werkelijk-
heid.33 Het ging erom de bezoekers het gevoel te geven dat ze zich werkelijk
in het idyllische Hindeloopen bevonden en voor een moment in staat zouden
zijn de omringende moderne wereld, die op de wereldtentoonstelling letter-
lijk de Hindeloper kamer omgaf, te vergeten. Dit element is bijvoorbeeld
duidelijk te herkennen in een minder gunstig oordeel over de ‘Konings-
kamer’, een Nederlands burgerinterieur op dezelfde wereldtentoonstelling
van 1878: ‘maar de kamer staat aan de eene zijde in haar volle breedte en
hoogte naar de wijde wereld open, dat is, naar de hooge hal van ijzer en glas,
waar de werktuigen gonzen en stampen. Hinlopen’s kamer is meer een ge-
heel.’34

In het commentaar van Bernhard Olsen op de Hindeloper kamer herken-
nen wij ook de waardering voor de exactheid van de gelijkenis. Alle interieur-
stukken stonden precies op hun plaats, waardoor de indruk ontstond dat
niets aan de waarheid van de gelijkenis ontbrak. Tegelijkertijd zit hier de
zwakte van deze vorm van presentatie al in besloten: zodra de kamer zozeer
gehouden wordt voor de werkelijkheid zelf, dat niets meer aan de fantasie
wordt overgelaten, ontstaat bij de bezoeker juist de indruk met een doodse
werkelijkheid te maken te hebben.35

De koppeling van musea aan destijds moderne presentatietechnieken 
en de aanwezigheid van volkskundige musea op wereldtentoonstellingen
waren tevens tekens dat het museum niet langer als uitsluitend voor de
wetenschap beschouwd werd, maar een groter publiek te bedienen had, een
feit waarvan mensen als Hazelius en Olsen zich zeer bewust waren.36 Visuele
authenticiteit, waarmee bedoeld wordt dat het werd getoond zoals het er
oorspronkelijk uitzag, telde zwaarder dan de materiële authenticiteit, de
oorspronkelijke herkomst van de voorwerpen, bij de presentatie van de boe-
reninterieurs. Nergens is enig commentaar te lezen op het feit, dat de wan-
den en zoldering van de Hindeloper kamer van de tentoonstellingen in
Leeuwarden en Parijs in feite van karton waren en de muurtegels niet echt,
maar het resultaat van kunstig schilderwerk. Ook met de herkomst van de
inventaris van kamers uit verschillende interieurs kon men zich gemakkelijk
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verzoenen. De Hindeloper kamer in Leeuwarden en op de Parijse wereld-
tentoonstelling van 1878 was samengesteld met meubilair van verschillende
bruikleengevers, en vormde dus geen oorspronkelijk geheel. Hetzelfde gold
voor de Amager kamer. Toen Bernhard Olsen Jan Wibrant op Amager
bezocht om te vragen of hij diens ‘mooie kamer’ compleet met wandpanelen,
beschilderd plafond, deuren, meubilair en beddengoed mocht overplaatsen,
had deze geen enkel bezwaar.37 In feite betrof het, zo blijkt uit de beschrij-
ving van Olsen, een interieur in zeer slechte staat en het is niet verbazing-
wekkend dat de schoonzoon van Jan Wibrant nog geen tien jaar later het
halfhouten woonhuis liet vervangen door een modern bakstenen woonhuis.
Wat uit Jan Wibrants huis afkomstig was, bleek ook geenszins voldoende om
er op de tentoonstelling een complete kamer mee in te richten, en verschil-
lende onderdelen moesten uit de boerderij van de broer van Jan Wibrant
gehaald worden, waar de beschilderingen overigens anders waren. Een deel
van het ingelegde houtwerk moest worden gekopieerd van een vergelijkbaar
paneel, dat eerder door Nordiska Museet in Stockholm was verworven. De
Amager kamer was dus – materieel gezien – evenmin als de Hindeloper
kamer in Leeuwarden een oorspronkelijke eenheid, maar samengesteld uit
verschillende interieurs en ten dele gereconstrueerd.38

Dat er destijds aan de materiële authenticiteit minder zware eisen gesteld
werden dan wij nu zouden doen, heeft behalve met de praktische mogelijk-
heden wellicht ook te maken gehad met het feit dat de oorsprong van de pre-
sentatie van kamers nauw samenhing met het tonen van klederdrachten,
zoals wij op de wereldtentoonstelling van Parijs hebben gezien. In feite was
het de klederdracht waar het om ging en de kamer was de entourage om deze
zo realistisch mogelijk te tonen. Later heeft de kamer haar eigen zelfstandige
waarde gekregen, hetgeen uiteindelijk ook leidde tot het presenteren van
kamers zonder klederdrachtpoppen. Het Museon Arlaten in Arles (Frank-
rijk), het door Frédéric Mistral opgerichte volkskundige museum, heeft als
voorbeeld van een museologisch-historische presentatie nog twee opstellin-
gen van taferelen met poppen in volle glorie behouden. De ene stelt een
kraamkamer met kraambezoek van familieleden voor. De andere stelt een
kamer in een Provençaals huis voor waar de traditionele vleesloze maaltijd
met dertien desserts van de avond voor kerst (de Veillée de Noël) gedekt
staat, en vertoont het moment van de belangrijkste ceremonie, waarbij de
bûche de Noël, een zo dik mogelijke boomstam in de haard, door de grootva-
der gezegend wordt.39 Met deze twee taferelen is dus zowel een scène uit de
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Rudolf Jordan (1810-1887), Heiratsantrag auf Helgoland, 1834, olieverf op doek,
62,6 x 70 cm (Staatliche Museen zu Berlin, foto -Images, Berlijn)



levenscyclus als een scène uit de jaarcyclus (de kalenderfeesten) vertegen-
woordigd.40

    

Een waarde die destijds in hoge mate aan de kamers werd toegekend, was het
schilderachtige. De kamers werden net als de klederdrachten als ‘pittores-
que’ of ‘malerisch’ gekwalificeerd. Voor landschappelijke situaties werd in
de negentiende eeuw met schilderachtig bedoeld: natuurlijke woestheid,
afwisseling en onregelmatigheid. Toegespitst op de interieurs zal vooral de
gevarieerdheid van de scène, de exotisch aandoende kamer en de kleurrijke
klederdracht in al haar verscheidenheid als schilderachtig zijn ervaren, als
tegenhanger van de toenemende eenvormigheid van de eigen tijd. Het schil-
derachtige kon tevens slaan op de belichting van de interieurs met een clair-
obscur-effect, een aspect dat met name een theaterman als Bernhard Olsen
zeer bezighield. Ten slotte moeten wij niet uitsluiten dat met de kwalificatie
‘schilderachtig’ bij dergelijke taferelen simpelweg ‘op een schilderij gelij-
kend’ bedoeld werd. De taferelen waren immers elk een soort schilderij in
drie dimensies.41

Hier verloochent de samenhang met de beeldende kunst zich niet. Het
zijn immers schilders geweest die als eersten de ogen van het publiek ge-
opend hebben voor het plattelandsleven, de klederdrachten en het boerenin-
terieur in archaïsche gebieden. De motieven van de taferelen van Hazelius
waren afkomstig van Zweedse genreschilders als Amalia Lindegren (1814-
1891), die op hun beurt weer geïnspireerd werden door de Düsseldorfer
schildersschool.42 Onder genrevoorstellingen worden verstaan taferelen die
de indruk wekken uit het dagelijks leven te zijn gegrepen. Zij gaan over
gewone mensen en dingen uit hun dagelijkse omgeving.43 Een aantal Scan-
dinavische kunstenaars verbleef langere tijd aan de Düsseldorfer academie
en maakte daar kennis met genreschilders als Rudolf Jordan (1810-1887),
die vaak de boeren- of vissersbevolking tot onderwerp kozen en de grondslag
legden voor de zogenaamde etnografische schilderkunst. Jordan schilderde
veel aan de Noordzeekust, zoals zijn schilderij Huwelijksaanzoek op Helgo-
land uit 1834. In die tijd was de Noordzeekust in Duitsland ook in literair
opzicht in de mode, zoals onder andere blijkt uit Heinrich Heines cyclus van
22 gedichten uit 1827 getiteld Die Nordsee.44 Heine verbleef geruime tijd op
het Waddeneiland Norderney; hij gaf zich daar over aan romantische
bespiegelingen gelijkend op die van Rousseau. Daarbij zocht hij contact met
de plaatselijke bevolking; hij was etnologisch geïnteresseerd en luisterde
onder andere naar de legenden van de eilandbewoners.45 In een passage uit
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het gedicht ‘Die Nacht am Strande’, waarin de mooie vissersdochter alleen
thuis bij het vuur zit in haar eenvoudige kleding, zien wij als het ware het
genre van het vissersinterieur voor onze ogen ontstaan. In de hier aangehaal-
de versregels is het tafereel beschreven voordat plotseling de deur zal open-
gaan en een goddelijke vreemdeling zal binnentreden:46

‘Vater und Bruder sind auf der See,
Und mutterseelallein blieb dort
In der Hütte die Fischertochter,
Die wunderschöne Fischertochter.
Am Herde sitzt sie
Und horcht auf des Wasserkessels
Ahnungssüßes heimliches Summen
Und schüttet knisterndes Reisig ins Feure
Und bläst hinein,
Daß die flackernd roten Lichter
Zauberlieblich widerstrahlen
Auf das blühende Antlitz,
Auf die zarte, weiße Schulter,
Die rührend hervorlauscht
Aus dem groben, grauen Hemde
Und auf die kleine, sorgsame Hand,
Die das Unterröckchen fester bindet
Um die feine Hüfte.’

Jordan geldt als de ontdekker van Zandvoort, rond 1845, ruim tien jaar voor-
dat Jozef Israëls daar zijn vissersgenre begon te schilderen. De Duitse schil-
der was bijzonder onder de indruk van klederdrachten en trok daarvoor ook
naar Marken en Volendam. In een brief geschreven op Marken kon hij zijn
enthousiasme over de klederdrachten nauwelijks onder woorden brengen:
‘Das Kostüm, das Kostüm, das Kostüm. O! Ach! Hurrah! Himmlisch!
Köpfe werde ich malen. Ach die Kostüme! Ach meine guten Leute! Durch
die allein habe ich alles.’47 Verderop schreef hij nog dat alleen al door de kos-
tuums alles meezat. Het hoogtepunt van de Düsseldorfer Schule lag in de
jaren veertig en vijftig van de negentiende eeuw, maar ook later werd deze
traditie nog voortgezet.48 Hazelius kan mogelijk tijdens zijn bezoek aan Düs-
seldorf, in 1866, in aanraking zijn gekomen met de genreschilderkunst. Hij
bezocht deze stad in het kader van een studiereis om het onderwijs in de
moedertaal in Duitsland te bestuderen.49 Met groot respect bekeek hij daar
de verzameling kunstwerken van Noorse schilders die in Düsseldorf werk-
ten.50

Ook in Nederland was bij kunstenaars een groeiende belangstelling waar-
neembaar voor deze onderwerpen, waarbij wij wat Hindeloopen betreft in
de eerste plaats denken aan de al eerder genoemde Christoffel Bisschop, van
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wie op de wereldtentoonstelling van 1878 ook enkele schilderijen tentoonge-
steld werden in de sectie ‘Beaux-Arts’. Vaak ook werden boeren en vissers in
klederdracht geschilderd door de schilders van de Haagse School, die even-
eens goed vertegenwoordigd waren op de wereldtentoonstelling van 1878.51

Jozef Israëls verzamelde tijdens een verblijf in Barbizon in 1853 al boeren-
kleding en maakte er studies van interieurs. Zeer waarschijnlijk beïnvloed
door Jordans vissersscènes van Helgoland, legde hij zich kort daarop vooral
toe op het leven van vissers.52 Ook daarvoor verzamelde hij klederdrachten.
Hij had zelfs een compleet vissersinterieur in zijn atelier in de tuin van zijn
huis aan de Koninginnegracht in Den Haag ingebouwd.53 Ook de Deense
genreschilder Julius Exner, die lange tijd op Amager werkte, bezat een col-
lectie klederdrachten om zijn modellen in te hullen. Ook van hem waren
schilderijen te zien op de wereldtentoonstelling van 1878: een viertal genre-
stukken, waaronder Le déjeuner en La petite convalescente.54 De associatie van
de Amager kamer met zijn schilderijen moet wel heel sterk zijn geweest, aan-
gezien Exner uitgerekend de kamer van Jan Wibrant als achtergrond voor
ten minste drie van zijn meest populaire schilderijen heeft gebruikt. Eén van
deze schilderijen kwam nog vlak voordat de kamer door Bernhard Olsen
naar Kopenhagen werd overgebracht tot stand.55

De genreschilderkunst van de negentiende eeuw richtte zich bij voorkeur
op de hoogte- en dieptepunten uit de levenscyclus, zoals geboorte, doop,
huwelijk en sterven. Aangezien het doel was het algemeen geldende van deze
hoogte- en dieptepunten uit het leven van de mens uit te beelden, ging het de
negentiende-eeuwse genreschilderkunst niet om het individuele of per-
soonlijke, maar om het typische dat daaruit gedistilleerd kon worden. Het
persoonlijke, het individuele, werd als het ware omgevormd tot het typeren-
de.56 Dit is precies wat ook gebeurd is met de kamers, die vanaf het moment

109

. Heine, Die Nordsee, 1952, p. 12.  . Vertaling uit het Duits: ‘Het kostuum, het
kostuum, het kostuum. O! Ach! Hoera! Hemels. Koppen zal ik schilderen. Ach de
kostuums! Ach mijn goede mensen! Alleen al door hen heb ik alles’; Kraan, ‘Holland in
zwang’, 1983, p. 120 (eerste deel citaat in vertaling Hans Kraan); Duitse tekst geciteerd in
Schutte en Weitkamp, Marken, 1998, p. 292.  . Von Kalnein, ‘Die Düsseldorfer
Malerschule’, 1976, pp. 5, 9-10; Hütt, Die Düsseldorfer Malerschule, 1995, pp. 99-102.  
. Böök, Artur Hazelius, 1923, p. 129; van het boek van Böök bestaat een uitgebreid
uittreksel in het Nederlands: typoscript in bibliotheek  . Vanwege de latere fascis-
tische gezindheid van Böök wordt in Zweden diens biografie van Hazelius thans met enige
reserve gebruikt, terwijl er bovendien twijfels zijn of er van hem niet een te romantisch
beeld is geschetst. De voorkeur wordt gegeven aan de (beknoptere) biografie van Berg,
Artur Hazelius, 1933 (mondelinge mededeling van Hans Medelius, voormalig wetenschap-
pelijk medewerker en hoofd publicaties van Nordiska Museet, Stockholm, 14 december
2000).  . Berg, Artur Hazelius, 1933, p. 75.  . Catalogue spécial des produits, 1878, 
pp. 5-14.  . Dekkers, Jozef Israëls, 1994, pp. 36, 38, 44, 52, 195; Dekkers, Jozef Israëls
1824-1911, 1999, pp. 135-136; Kraan, ‘Holland in zwang’, 1983, pp. 119-120.  
. Sillevis, ‘Romantiek en Realisme’, 1983, p. 45; Dekkers, Jozef Israëls 1824-1911, 1999,
p. 359 (Bijlage 1); De Leeuw, ‘Het hart geopend’, 1983, p. 61.  . Berendzen en Lamarre,
Le Danemark et l’exposition de 1878, 1878, p. 135.  . De Jong en Skougaard, ‘De Hinde-
loper en de Amager kamer’, 1992, p. 103.  . Ricke-Immel, ‘Die Düsseldorfer Genre-
malerei’, 1979, p. 149.  



Dramatisch tafereel door Hazelius, voorstellende de dood van het kleine kindje
(‘Lillans sista bädd’, het laatste bed van de kleine), gelokaliseerd in een interieur 
uit Rättvik (Dalarna) (foto Axel Lindahl Fotografiaffär 1889, Nordiska Museet,
Stockholm)



dat zij museaal gepresenteerd werden, representanten werden van volks-
kundige typen in plaats van individuele kamers. Hiermee worden, zoals S.J.
van der Molen voor de Hindeloper kamer in een studie op basis van boedel-
inventarissen terecht reeds geconstateerd heeft, in de musea een grotere
eenvormigheid en een statischer beeld gesuggereerd dan de oorspronkelijke
kamers ooit hebben laten zien.57 Behalve de materiële authenticiteit roept
dus ook de visuele vraagtekens op, met name over de verhouding tussen het
museale stereotype en de individuele verschillen die er in werkelijkheid tus-
sen de kamers geweest zullen zijn, zowel naargelang de welstand van de eige-
naar als ten gevolge van de veranderingen die in de loop der tijd hebben
plaatsgevonden.

De keuze van de onderwerpen van de taferelen hing dus nauw samen met
de onderwerpen van de genreschilderkunst, waarbij het in sommige geval-
len mogelijk is het diorama direct terug te voeren op een specifiek schilderij.
Zo is Hazelius’ tafereel ‘Lillans sista bädd’ (Het laatste bed van de kleine)
terug te voeren op het gelijknamige schilderij van Amalia Lindegren. Even-
als in sommige genreschilderingen werd ook in de taferelen een diepere
waarde gelegd, waarbij de toeschouwer via de eenvoud van de uitgebeelde
personen tot gedachten over universele waarden werd gebracht.58 Het ver-
driet van de eenvoudige boerenfamilie rond het doodsbed van het kindje in
hun boerderij in Dalarna is hier een sprekend voorbeeld van.

Een belangrijk aspect van de diorama’s was – evenals in de genreschilder-
kunst – het verhalende: elk tafereel hield in feite een episode uit een verhaal
in, een passage uit een doorlopend verhaal, die ‘bevroren’ was en waarbij het
aan de fantasie van de toeschouwer werd overgelaten de voor- en nageschie-
denis in te vullen. Eigenlijk was het tafereel in twee opzichten een bevroren
stuk van de werkelijkheid.59 Enerzijds was het stilgezet in de ‘historische’
tijd: het bewaarde een beeld uit het verleden voor toekomstige generaties.
Anderzijds was het stilgezet in een keten van handelingen. Zo werd uit de
reeks van handelingen bij een huwelijk de passage van het tooien van de bruid
gefixeerd. Uit een reeks gebeurtenissen van het ziek zijn, doodgaan en be-
graven van een kindje werd het moment gekozen dat de familie in de huise-
lijke kring rondom het doodsbedje geschaard was. De stilgezette handeling
maakte het ‘inzoomen’ op allerlei details als klederdracht en huisraad goed
mogelijk en vervulde dus een belangrijke rol in het kader van musealisering.
De functie van de diorama’s was immers die van bezichtigd te worden.

Interessant is de veelvuldige keuze van scènes die zich afspelen in de pri-
vate omgeving:60 niet het huwelijk in de kerk, maar het tooien van de bruid
thuis; niet de doop in de kerk, maar de voorbereidingen thuis; niet de begra-
fenis van het kindje, maar het dode kindje in de kamer thuis. Hierdoor kreeg
de bezoeker meer te zien dan hij doorgaans als toerist te zien kreeg: als
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Hazelius’ museum zoals ingericht in de jaren 1870, ‘Skandinavisk-etnografiska
samlingen’, met stoelen voor de taferelen (Nordiska Museet, Stockholm)



vreemdeling zag hij meestal alleen wat zich in de openbare ruimte afspeelde.
De verrukking die de toerist beleeft wanneer hij bij wijze van uitzondering
de gelegenheid krijgt een huis van binnen te zien of te gast te zijn bij een cere-
monie waarbij verder alleen de betrokkenen aanwezig zijn, werd als het ware
overgeplaatst naar het museum.

De museumbezoeker was eigenlijk een ‘voyeur’ in het privé-leven ge-
worden, zodat de taferelen veel meer boeiden of aangrepen dan reeksen
voorwerpen in vitrines.61 Bij de scène rond het dode kindje in het wiegje ont-
staat bijna een gevoel van gêne dat men als buitenstaander naar een dergelij-
ke intieme situatie kijkt. Deze blik in de intimiteit van anderen, de ‘verove-
ring’ van de private ruimte door een talrijk museumpubliek, wekt vanuit een
hedendaags perspectief gemengde gevoelens op. Het feit dat de scènes
onderdeel waren van een tentoonstelling, had belangrijke consequenties.
Het maakte de bezichtiging tot een sociaal toelaatbare vorm van voyeurisme;
bij zo’n tafereel kon de bezoeker een privé-wereld tot in detail en op een
indringende wijze in zich opnemen. Er stonden zelfs stoelen voor de scènes,
zodat men kon gaan zitten om alles beter te bestuderen.62 Betrof het immers
levende mensen in hun eigen huis, dan zouden een dergelijk langdurig aan-
kijken van mensen en het ostentatief in zich opnemen van hun interieur als
onwelvoeglijk worden beschouwd.

Een reden dat deze vorm van voyeurisme als onderdeel van musealise-
ring niet ter discussie stond, kan gelegen zijn in het sterk normatieve karak-
ter van de taferelen. Met de huiselijke scènes (het merendeel van de taferelen
speelde zich binnenshuis af) van het ‘eenvoudige volk’ werd aan de grootste-
delijke museumbezoeker een beeld gegeven van de in de negentiende eeuw
belangrijk gevonden huiselijkheid. Onder huiselijkheid is volgens de Wage-
ningse historicus Anton Schuurman te verstaan: de bemoeienis in en zorg
voor de belangen van huis en huishouding; de gehechtheid aan het leven
thuis in de familiekring; en gezelligheid.63 De blik in de huiselijke kamers
van de inheemse ‘nobele wilden’ paste geheel in het propageren van huise-
lijkheid als onderdeel van het beschavingsoffensief. Het burgerlijke ideaal
van huiselijkheid werd hier met de traditionele beelden uit het volksleven
gelegitimeerd. De volkscultuur kon hier de stadsbewoner het goede voor-
beeld geven en daarom werd de blik in de intimiteit van het gezinsleven posi-
tief ervaren. De overdracht van gevoelens van huiselijkheid woog hier ken-
nelijk zwaarder dan het respect voor ‘privacy’.

De aanwezigheid van dit soort taferelen in volkskundige presentaties
door geheel Europa, van Hazelius’ Nordiska Museet in Stockholm tot
Mistrals Museon Arlaten in de Provence, ondersteunt Schuurmans consta-
tering dat huiselijkheid niet als een typerend Nederlands verschijnsel, laat
staan een exclusief Nederlands verschijnsel, kan worden beschouwd, maar
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Anders Zorn (1860-1920), Midsommardans, 1897, olieverf op doek, 140 x 98 cm. 
Het dansen bij de meiboom in Dalarna heeft in Zweden een bij uitstek nationale
betekenis gekregen (Nationalmuseum, Stockholm)



Hindeloper kamer getekend door Hendrik Lap, 1849 (Fries Museum, Leeuwarden,
foto Johan van der Veer)
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Het vlechten van het haar in Hindeloopen, volgens Halbertsma een traditie die al
door de Romeinse schrijver Tacitus beschreven is en kenmerkend is voor de vrije
Friezen. Tekening door H. Lap, ca. 1850 (Fries Museum, Leeuwarden)



Grootvader zegent de bûche de Noël (een grote boomstam die speciaal op 
kerstavond in de haard werd gebrand) door deze met wijn te besprenkelen (de
‘cacho-fio’-ceremonie); eenonderdeel van het uit ca 1900 daterend tafereel met
poppen voorstellend kerstavond in de Provence dat nog te bezichtigen is in het
Museon Arlaten in Arles (Frankrijk); dit museum werd in 1896 opgericht door 
de Provincaalse dichter Frédéric Mistral (1830-1914) (oto A. Allemand, 
Editions photographiques Michel Hevé, Orsay)



Affiche van de Tentoonstelling van
Nationale Kleederdrachten in
Amsterdam in 1898. Ontwerp T. van
der Laars (1861-1939) (Gemeente-
archief Rotterdam)



Illustratie van de Tentoonstelling van Nationale Kleederdrachten door Petrus van
Geldorp in het voor kinderen bedoelde boekje Haantje de Voorste bij de inhuldigings-
feesten van F.H. van Leent (1898) (Nederlands Openluchtmuseum)



in de negentiende eeuw een internationaal maatschappelijk thema is.64 Ook
Schuurmans’ opmerkingen over de verwevenheid van opvattingen over
huiselijkheid met de accentuering van de rol van de vrouw, worden door de
taferelen bevestigd.65 Ook hier gaf de ‘eeuwenlange traditie’ legitimering
aan de belangrijke rol die aan de vrouw werd toegekend als schepster en
hoedster van de huiselijkheid. De vervaardigers van de taferelen traden hier
in de voetsporen van de componist Richard Wagner (1813-1883), die – ove-
rigens niet zonder ironie – in zijn opera Das Rheingold (1853/1854) de bur-
gerlijke idealen van huiselijkheid liet verdedigen door de Germaanse godin
van het huwelijk, Fricka. Aan het begin van de tweede scène probeert zij
haar ontembare en uithuizige echtgenoot Wotan af te houden van allerlei
avontuur, een passage die veel van de laat-negentiende-eeuwse bezichtigers
van de taferelen zeer bekend zal zijn geweest:66

‘herrliche Wohnung
wonniger Hausrat
sollten dich binden
zu säumender Rast’.

De inhoud van de taferelen heeft zo ook een interessant gender-aspect. Zo
zijn vrouwen en meisjes (of liever: moeders en dochters) nogal oververte-
genwoordigd in de scènes. Wij mogen aannemen dat de meeste taferelen
door mannen ontworpen zijn, al werd het aankleden van de poppen door-
gaans aan vrouwen overgelaten. De taferelen laten ons dus vrouwen zien in
rollen zoals mannen zich die voorstellen. Ook in dit opzicht zijn de taferelen
sterk normatief. De verbondenheid van volkscultuur met eenvoud en
natuurlijkheid, bijna opgevat als onderdeel van ‘natuurlijke historie’, kon dit
versterken. Het tafereel kon dan impliciet laten zien hoe de ‘onbedorven’
vrouw leefde tegenover de ‘verworden’ manier van leven in de grote stad, die
men wel kon zien zodra men uit het museum weer op straat stond.67 In scè-
nes als het tooien van de bruid, het voorbereiden van een doop of een bezoek
aan een kraamvrouw, ging het om traditionele huiselijke rituelen waarin de
vrouw de hoofdrol speelt. Dit gaf natuurlijk de mogelijkheid de doorgaans
interessanter en kleurrijker klederdracht van het meisje of de vrouw te laten
zien, maar er kon in bepaalde gevallen ook een voorbeeldfunctie voor gedrag
van uitgaan.

Een onderzoek naar gewenste sekseverhoudingen in volkskundige mu-
seumpresentatiesvaltbuitendevraagstellingvanditonderzoek.Ditverdient
echter evenzeer de aandacht als recent onderzoek naar deze verhoudingen in
historische romans, zoals onlangs gepresenteerd in het themanummer
‘Gender en genre van de historische roman’ van het Tijdschrift voor Geschie-
denis.68

Wij moeten niet uitsluiten dat van sommige taferelen net als die in
panoptica ook een erotisch effect kon uitgaan. Niet dat er jonge vrouwen 
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in voorkwamen, halfnaakt met van boven opengescheurde kleren, omdat zij
het slachtoffer waren van een aanval door een beer of een gorilla, zoals dat in
hetrepertoirevanpanopticavoorkwam.69 Devrouwwerdindeetnografische
taferelen niet ‘verlaagd’ tot een ongelijke strijd met wilde beesten. Het ‘boe-
renmeisje’ werd er juist in haar natuurlijkheid gesublimeerd. De gedachte
van dicht bij de natuur staande boeren- of vissersmeisjes kon een gevoel
opwekken van jeugdigheid, eenvoud, frisheid en natuurlijkheid, waarbij de
klederdracht als hun ‘natuurlijke’ dracht dit gevoel kon versterken. Wij
moeten daarbij bedenken dat de taferelen geen door de tand des tijds aan-
getaste ‘overblijfselen’ uit het verleden presenteerden, maar de bezoeker de
illusie wilde geven zelf naar het verleden gereisd te zijn en het tafereel als
‘nu’ en ‘hier’ in volle glorie te beleven. Dit werd nog versterkt door het stre-
ven naar ‘natuurlijke belichting’ van opzij, met een plastische werking, in
tegenstelling tot de belichting van boven in de schilderijenmusea.

Zo waren de eerste volkskundige presentaties zeer nauw verwant aan de
negentiende-eeuwse genreschilderkunst. Zij maakten deel uit van de inte-
resseverschuiving van grote klassieke thema’s en heroïsche historieschilde-
ringen naar de intieme idylle van het dagelijks leven, naar huiselijke scènes,
naar het leven van eenvoudige boeren en vissers.70 Het was een interessever-
schuiving die zich in vele landen voordeed, een volstrekt internationaal ver-
schijnsel. De musealisering van de volkscultuur was in belangrijke mate de
projectie van burgerlijke noties en idealen, zoals huiselijkheid, op de platte-
landsbevolking, die doorgaans echter een geheel ander leven leidde dan de
taferelen verbeeldden. Het verraderlijke was echter, dat voor deze verbeel-
ding zulke realistische museografische technieken gebruikt werden, dat het
moeilijk was te geloven dat de beelden de werkelijkheid niet dekten. De
technische perfectie van de taferelen moet dan ook in relatie gezien worden
met de toenemende rol die de beeldcultuur ging innemen; de museale ver-
beelding kreeg in deze tijd gezelschap van de geïllustreerde familiebladen,
die de beelden verder verbreidden.71 Nationale en wereldtentoonstellingen
waren geliefde onderwerpen voor de geïllustreerde familiebladen en wie de
Hindeloper kamer in Parijs gemist had, kon het huiselijk tafereel bij de Hin-
deloper haard, dat op de wereldtentoonstelling te zien was, ook bij de eigen
haard in het tijdschrift Eigen Haard bekijken.72

Evenals de genreschilderkunst moesten de taferelen een appèl doen op
het gevoel, van diepere emoties (zoals bij het dode kindje) tot een gevoel van
gezelligheid of van nostalgie. Uiteraard ontstond hierop in de tijd zelf al kri-
tiek.73 In feite werd hier, mede door de grootschalige verbreiding van telkens
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dezelfde beelden, de kiem gelegd voor de clichévorming en het gevoel van
oubolligheid dat later, in de eerste decennia van de twintigste eeuw, zou lei-
den tot een grote afkeer van de taferelen en het verwijderen van alle poppen
uit de volkskundige interieurs. Voor de manier waarop het ‘eenvoudige volk’
werkelijk leefde, waren de taferelen nooit een goede bron geweest. Voor de
wijze waarop de negentiende-eeuwse stedelijke burgerij dacht over het tra-
ditionele leven van boeren en vissers, zijn zij echter een eerstehands bron.

      

Kijken wij naar de functie die de Hindeloper kamer in de negentiende eeuw
vervulde, dan zien wij dat deze oorspronkelijk lokale cultuuruiting eerst op
Fries niveau toegeëigend werd om vervolgens op het internationale toneel
als voorbeeld van nationale identiteit gepresenteerd te worden. De Hindelo-
per kamer werd Nederlands visitekaartje bij uitstek, hetgeen nog eens ver-
sterkt werd doordat op de grote wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs
wederom een Hindeloper kamer de Nederlandse volkscultuur moest verte-
genwoordigen.74 Door het publieke succes dat de kamer kreeg, werd deze
hét volkskundige interieur van Nederland, zoals later de Volendammer kle-
derdracht hét nationale kostuum van Nederland werd. Hindeloopen werd
hiermee eigenlijk van nationaal belang verklaard en het is dan ook niet ver-
bazingwekkend, dat de Hidde Nijland Stichting in Hindeloopen een van de
eerste lokale musea was die, in 1918, een jaarlijkse bijdrage (van ƒ 700) kreeg
van de rijksoverheid.75

Zo begonnen Hindeloper kamers een tweede leven in musea en als onder-
deel van allerlei tentoonstellingen met een nationaal karakter. De kleder-
dracht uit Hindeloopen hoorde daarbij. Buitenlanders die als souvenir een
foto van Nederlandse klederdracht kochten, kozen daarbij altijd ook die van
een Hindeloper vrouw.76 Het is merkwaardig dat een interieur en kleder-
dracht die zo getuigen van vervlechting met India en China, als bij uitstek
Nederlands ervaren werden. De sitsen stoffen voor de klederdracht en voor
een deel van het huishoudtextiel waren immers afkomstig uit India en via de
 naar Nederland gebracht, dan wel naar Indiase voorbeelden in Europa
nagemaakt.77 De overdaad aan porselein kwam via de  uit China. Het
meest karakteristieke venster op Nederland is in feite een van de meest rijke
vensters op de wereld.78 Hindeloopen is er in dit opzicht wel een van de beste
voorbeelden van dat wat als ‘nationaal’ wordt toegeëigend allerminst hoeft te
bestaan uit zogenaamde ‘bodenständige’ ingrediënten.

De nationalisering van de Hindeloper cultuur maakte deel uit van een
algemeen nationaliseringsproces van elementen uit de volkscultuur, waarbij
lokale fenomenen gepromoveerd werden tot symbolen van nationale identi-
teit. Nu de lokale gemeenschap niet meer de basis leverde voor het voortbe-
staan van tradities, werden deze via musealisering op nationaal niveau
gebracht en aangepast aan de schaalvergroting van de samenleving.79 In het
geval van de Hindeloper cultuur werd deze eerst geladen met Fries-regiona-
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le waarden en daarna met nationale waarden. Beide identificaties, zowel met
Friesland als met Nederland, gingen vervolgens naast elkaar op verschillen-
de niveaus functioneren. Zo is er ten slotte een ‘getrapte’ museale represen-
tatie ontstaan: in Leeuwarden vertegenwoordigde het Hindeloper interieur
de Hindeloper volkscultuur als component van de Friese, op nationaal
niveau vertegenwoordigde het de Friese volkscultuur als component van de
Nederlandse en op internationaal niveau de Nederlandse volkscultuur naast
die van andere volken.

Het is niet duidelijk of aan de Nederlandse presentatie van Hindeloopen
op wereldtentoonstellingen vergelijkbare ‘imperialistische’ bedoelingen ten
grondslag lagen als aan die van ‘inboorlingendorpen’ uit de koloniën, die
veelvuldig op wereldtentoonstellingen te zien waren en de macht van de
koloniale mogendheden onderstreepten. Van een ‘neerbuigende’ houding
van ‘Holland’ ten opzichte van een perifeer en ‘nog primitief’ Friesland is
niets gebleken uit de verschillende beoordelingen van de Hindeloper kamer
op de wereldtentoonstelling van 1878. Bovendien was de Hindeloper kamer
op de wereldtentoonstelling van 1900 in tegenstelling tot die van 1878 een
initiatief van enkele Friese notabelen zelf, die een ‘Commissie ter bevorde-
ring der Friesche Nijverheid’ hadden gevormd.80

Veeleer zal het de bedoeling van deze volkskundige presentaties uit eigen
land zijn geweest, dat de Europese landen zich van elkaar onderscheidden op
een tentoonstelling waar de uniformiteit van de moderne fabrieksproducten
overheerste. In de moderne wereld van toenemende eenvormigheid waren
klederdrachten, traditionele architectuur en karakteristieke interieurs bij
uitstek geschikt om nog iets van een eigen identiteit uit te stralen.81 De ach-
terliggende gedachte was, dat een plaats waar een lokale traditie zich ge-
handhaafd had, nog veel behouden had van het oorspronkelijke Nederland-
se volk en dus de Nederlandse nationale identiteit het zuiverst naar voren
bracht. Het was als het ware een ‘pars pro toto’ van de nationale identiteit,
waarbij dit ‘pars’ nog min of meer bestond, terwijl het ‘totum’ al verwaterd
was.

Daarbij speelde zeker ook mee, dat de presentatie van het traditionele
leven andere landen een idee van nationale stabiliteit en traditionele dege-
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lijkheid zou geven, zodat vertrouwen in het Nederlands product gesteld kon
worden. In deze wat ‘public relation-achtige’ benadering paste het idyllische
verhaal, dat door de poppen in de huiselijke scènes werd uitgebeeld, voor-
treffelijk. Het gaf een beeld van tevredenheid bij het volk, dat – zeker na de
schrik van de opstand van de Parijse Commune van 1871 – bij de gezeten
burgerij vertrouwenwekkend moest overkomen.82 De huiselijkheid van het
Hindeloper tafereel stond hier lijnrecht tegenover maatschappelijke onrust
en revolutie.83 Dit beeld strookte ook met het toenemende economische
belang van het opkomend toerisme. Met de trein waren immers de plaatsen
waar tradities vooralsnog standhielden, steeds gemakkelijker en comforta-
beler bereikbaar geworden. In de loop van de twintigste eeuw zou de ‘toeris-
tenindustrie’ zich dan ook grondig gaan ontfermen over het beeld van het
volksleven, dat negentiende-eeuwse schilders en museummedewerkers
gecreëerd en uitgedragen hebben.84

Met de ‘nationalisering’ van Hindeloopen schaarde het stadje zich in een
reeks van plaatsen in Europa die van nationaal-volkskundig belang werden
geacht, zoals Pont-Aven of Concarneau (beide in Bretagne) in Frankrijk,
Oberammergau (Beieren) in Duitsland, Appenzell of Evolène (Val d’Hé-
rens) in Zwitserland, Lillehammer in Noorwegen en Leksand, Mora of Rätt-
vik (alle drie in Dalarna) in Zweden. Zoals wij al eerder zagen, beschouwden
de Duitsers het gebied aan de Noordzee als een volkskundige eenheid. De
Hindeloper kamer werd geacht daartoe te behoren, zodat deze zelfs voor
twee landen een nationale functie ging vervullen. Hetzelfde gebeurde met
elementen van de volkscultuur van Noord-Friesland (aan weerszijden van
de Deens-Duitse grens in Sleeswijk), die zowel door Denemarken als door
Duitsland als bestanddeel van de nationale cultuur werd beschouwd. De
Noord-Friese kamer in Flensburg werd van Duitse zijde gezien als een
voorbeeld van de zogenaamde ‘Duitse renaissance’ en onder andere ten-
toongesteld in de Duitse afdeling op de wereldtentoonstelling van 1900. De
neorenaissance werd in de tweede helft van de negentiende eeuw in Duits-
land beschouwd als Duitse nationale stijl bij uitstek.85 Dezelfde huizen als
die waaruit deze kamer afkomstig was, werden door Deense bouwkundigen
beschouwd als inspiratiebron voor de wedergeboorte van het ‘Deense classi-
cisme’.86 Met name het gebied van de Noordzeekust werd in die tijd gezien
als een volkskundige ‘Fundgrube’. Uit een boek uit 1906, uitgegeven door
Karl Mühlke en getiteld Von Nordischer Volkskunst. Beiträge zur Erforschung
der Volkstümlichen Kunst in Skandinavien, Schleswig-Holstein, in den Küsten-
gebieten der Ost- und Nordsee sowie Holland moest duidelijk worden, dat dit
gebied al sinds de grote volksverhuizing één geheel was: de huizenbouw en
de inrichting werden als nauw aan elkaar verwant beschouwd en ‘die Land-
schaften, welche die Ostsee und Nordsee umgürten, standen bereits zur Zeit
der Völkerwanderung in einem engen wirtschaftlichen und kulturellen
Wechselverkehr’.87
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De Historische Tentoonstelling van Friesland was de Duitsers al niet ont-
gaan. De Kölnische Zeitung had naar aanleiding van deze tentoonstelling
gewezen op het belang van Friesland voor de Duitse geschiedenis. De ach-
terliggende gedachte dat daar nog elementen van de Germaanse volksaard
behouden waren gebleven die elders verloren zouden zijn gegaan, speelde
hierbij een grote rol: ‘Der Freund deutscher Geschichte und deutschen
Lebens richtet mit Vorliebe den Blick gerade auf das holländische West-
friesland, den alten Wohnsitz des Friesenstammes, der zwischen Rhein und
Ems und Nordsee angesiedelt war, weil er deutsche Art länger unverfälscht
bewahrt hat als irgend ein anderer Germanenstamm.’88

Voorzover bekend kwamen drie Duitse musea in het bezit van een Hin-
deloper kamer. Het ‘Museum für deutsche Volkstrachten und Erzeugnisse
des Hausgewerbes’ in Berlijn verwierf op een veiling in Amsterdam in 1898
een complete Hindeloper kamer, die voordien als het zogenaamde ‘Hinde-
looper museum’ in Hindeloopen zelf te zien was geweest. Tot het geheel
behoorden ook een aantal houten poppen in klederdracht (‘figures de bois
d’après la vie, habillées en costume du pays’) alsmede het ‘carcasse de la
chambre’, bestaande uit wanden, deuren en vensters.89

Het vertrek van deze Hindeloper kamer bleef op den duur in Nederland
niet onbetreurd. Mr. P.C.J.A. Boeles, prominent lid van het Fries Genoot-
schap en een zeer in aanzien staand amateur-archeoloog, schreef ruim tien
jaar later daarover in het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen
Bond: ‘Sedert 1898 toen het zoogenaamde Hindelooper museum uit Hinde-
loopen door de heer Schulman te Amsterdam werd geveild, is er te Hinde-
loopen geen oorspronkelijke, ongerepte, op de traditioneele wijze gestoffeer-
de Hindelooper kamer meer overgebleven. […] Evenals een Axelsche wagen
met Zeeuwsche boerinnetjes de vaderlandsche volksdrachten op zijn best
representeert, zoo levert een goede Hindelooper kamer wel den meest volle-
digen en rijksten indruk van een binnenhuis in ouden volkstrant en daarom
is het zeer te betreuren dat het Hindelooper museum is verdwenen.’90

De Hindeloper kamer werd in 1899 als ‘Holländische Stube’ opgesteld in
een gebouw op de binnenplaats van het Berlijnse museum, tezamen met een
Lüneburger Stube.91 Beide interieurs maakten deel uit van een reeks
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Hindeloper kamer uit het voormalige museum ‘Het Hindelooperhuis’ van de familie
Rinia van Nauta te Hindeloopen, die door het volkskundig museum in Berlijn
verworven werd (uit de veilingcatalogus Le Musée de Hindeloopen. Vente
d’Antiquités, Meubles et Costumes et de ‘La Chambre de Hindeloopen’ à l ’Hôtel de
Ventes ‘De Brakke Grond ’ à Amsterdam. Amsterdam 1898)

Deel van de Hindeloper kamer in het Berlijnse Museum Europäischer Kulturen in
de opstelling van 1999 (foto Franken, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer
Kulturbesitz, 1999)



kamers, waaronder een Oost-Fries, een Zwitsers, een Elzasser en een Oos-
tenrijks interieur. In de inleiding tot een later gidsje voor de verzameling
werd uit de doeken gedaan, wat de bedoeling was: de oprichters van het
museum wilden in de hoofdstad van het Duitse Rijk een aanschouwelijk
beeld geven van de ‘Eigenart der deutschen Stämme in Tracht und Gerä-
ten’. Over de Hindeloper kamer werd vermeld, dat hiermee ‘die deutsche
Sammlungen in sehr glücklicher Weise in bezug auf den Friesenstamm
ergänzt’ werden. In de kamer waren de uit Nederland meegekomen poppen
in klederdracht opgesteld, voorstellende een scène met een kraamvrouw.92

De aanwezigheid van de Hindeloper kamer diende in dit museum, ge-
sticht door de arts en antropoloog Rudolf Virchow, vooral om de toen in
zwang zijnde theorieën over de verschillende Germaanse volksstammen te
laten zien. Virchow bekeek de culturele verschijnselen vanuit het perspec-
tief van de evolutie en probeerde de vroegste verschijningsvormen van de
mens en zijn uitingen te ontdekken. Hij maakte daarvoor een verbinding
tussen prehistorie, antropologie en etnologie. In 1877 had Virchow in een
studie, getiteld Beiträge zur physischen Anthropologie der deutschen, mit beson-
derer Berücksichtigung der Friesen al aandacht besteed aan de Friezen als Ger-
maanse stam, die zich het minst vermengd zou hebben met andere stam-
men.93 Gezien de aanwezigheid van ruime collecties met name uit perifere
gebieden als de Elzas, Zwitserland, Sleeswijk-Holstein, Estland en Litauen,
zou de gedachte al snel kunnen uitgaan naar groot-Duitse politieke motie-
ven. Bij Virchow was deze keuze echter vanuit het evolutionistisch perspec-
tief ingegeven, waarbij de onderliggende gedachte was dat in perifere gebie-
den de vroegste elementen uit de evolutie nog het meest blootlagen. Politiek
gezien was Virchow als mede-oprichter en afgevaardigde in de Rijksdag van
de ‘Deutsche Fortschrittspartei’ eerder links georiënteerd. Hij was een
overtuigd aanhanger van de Verlichting en van democratie. Een overtrok-
ken nationaal gevoel en hoge uitgaven voor militaire doeleinden veraf-
schuwde hij juist. Het museum was volgens hem een aan de Verlichting
gerelateerd volkspedagogisch instrument; het ging hem erom het volk zijn
eigen afkomst en ontwikkeling te laten zien.94

Overigens liep het met de Berlijnse Hindeloper kamer niet goed af. Een
jubileumcatalogus uit 1989 van het Museum für Volkskunde in Oost-Ber-
lijn, waarin de Hindeloper kamer ook afgebeeld staat, vermeldt dat slechts
één bedsteedeur en een beschilderd stoofje de Tweede Wereldoorlog heb-
ben overleefd.95 Na de hereniging van Duitsland en de samenvoeging van de
volkskundige collecties uit Oost- en West-Berlijn bleek toch nog meer
bewaard gebleven. Zo wordt thans een fragment van de kamer tentoonge-
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steld in het Museum Europäischer Kulturen in Berlijn, in de context van
een tentoonstelling die de nadruk legt op de wijze waarop in de lokale cul-
tuur een venster op de wereld geopend wordt.96

Sinds 1902 bevond zich ook in het Germanisches Nationalmuseum in
Neurenberg een Hindeloper interieur, deel uitmakend van een serie van
negen boerenkamers die alle zeer in trek waren bij het publiek. Ook hier was
het doel de woninginrichting van de verschillende ‘volksstammen’ te laten
zien. Maar er kwam nog een interessant element bij, te weten het schilder-
achtige karakter van in het bijzonder de Hindeloper kamer: ‘Es ist das male-
rischte der ganzen Anlage’, staat in een bezoekersgids vermeld. Een kleine
twintig jaar later heette de Hindeloper kamer nog steeds ‘von ungemein
malerischer Wirkung’.97

De accentuering van het schilderachtige was afkomstig van Otto Lauffer,
die rond de eeuwwisseling verbonden was aan het Germanisches National-
museum en een uitvoerige verhandeling schreef over de kamers in zijn
museum. Hierin zette hij zich af tegen de toentertijd gebruikelijke koppeling
van bouw- en woonvormen aan de ‘Stammeskunde’ en legde hij meer de
nadruk op kunsthistorisch-esthetische en cultuurhistorische gezichtspun-
ten.98 In het 37 pagina’s lange deel gewijd aan de Hindeloper kamer zag hij
de beschilderde meubels als een uiting van de ‘Kunst des Volkes’, in tegen-
stelling tot de voor de wereldmarkt geproduceerde kunstnijverheidspro-
ducten. Hij beschouwde de Hindeloper meubels als een prachtig voorbeeld
van wat de Engelse kunstenaar William Morris bedoelde met de schoonheid
van het product van de arbeid van gewone mensen.99 Ook deze kamer is
helaas in de oorlog verloren gegaan, zij het dat van de roerende inventaris
aanmerkelijk meer behouden is gebleven dan in Berlijn. Deze stukken be-
vinden zich nog steeds in de collectie van het museum.100

Het schilderachtige, waar ook Franse auteurs vaak op wezen bij de kle-
derdrachten en dat kennelijk een belangrijk element was naast de volkskun-
dige en nationalistische motieven, zal ongetwijfeld ook een rol hebben
gespeeld bij de verwerving van een Hindeloper kamer door het Kunstge-
werbemuseum in Düsseldorf. Düsseldorf was in de negentiende eeuw een
centrum voor genreschilderkunst. Veel kunstenaars van de Düsseldorfer
School bezochten ook Nederland, zoals Otto Kirberg (1850-1926). In 1892
maakte hij een schilderij getiteld Unser Heim, voorstellende een bruidspaar
in een Hindeloper interieur.101 Het is niet uit te sluiten dat de schilderkunst
de voornaamste drijfveer was een Hindeloper kamer te verwerven, hetgeen
waarschijnlijk in de periode 1880-1890 heeft plaatsgevonden.102

Het Hindeloper interieur werd later door het Düsseldorfer Kunstmuse-
um van het oude Kunstgewerbemuseum overgenomen en bleef vervolgens
sinds 1928 in depot. Dankzij de bemiddeling van de persattaché van de
Duitse ambassade in Den Haag, kon dit Hindeloper interieur in 1964 wor-
den overgedragen aan de Hidde Nijland Stichting.103
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Op landelijk niveau kwam de koppeling tussen volkscultuur en nationaal
bewustzijn later tot stand dan in Friesland. Kennismaking met Hazelius’
museum in Stockholm speelde hierbij een belangrijke rol. Een aantal Neder-
landers woonde het grote Congrès International d’Anthropologie et d’Archéo-
logie préhistorique bij, dat in 1874 in Stockholm gehouden werd en tevens de
gelegenheid bood Hazelius’ museum te bezoeken. In totaal waren er zeven-
honderd deelnemers, onder wie belangrijke geleerden als Virchow.104 Ook
voorzitter Dirks van het Fries Genootschap woonde het congres bij, zoals
wij eerder zagen.

De directeur van ’s Rijks Museum van Oudheden in Leiden en tevens
waarnemend directeur van het Ethnographisch Kabinet aldaar, dr. C. Lee-
mans, reisde er ook heen. Hij was in gezelschap van jhr. mr. J.K.W. Quarles
van Ufford (1818-1902), voormalig referendaris bij het departement van
Koloniën en redacteur van het blad de Economist. In 1876 gaf deze zijn Scan-
dinavische reisherinneringen uit. Door toedoen van zijn vriend Leemans
had hij tijdens deze reis veel aandacht besteed aan musea, die dan ook een
prominente plaats kregen in zijn boek.105 Leemans was goed op de hoogte
van de Nederlandse museumsituatie, hij was een van de prominente leden –
vice-voorzitter – van het in 1874 geïnstalleerde College van Rijksadviseurs
voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst, waarvan de nog jonge
Victor de Stuers secretaris was geworden.106

Het museum van Hazelius, ‘Skandinavisk-etnografiska samlingen’ ge-
heten, beviel Quarles zo goed, dat hij er tijdens zijn verblijf meermalen naar-
toe ging. ‘Wie herinnert zich niet op de wereldtentoonstellingen de heerlijke
noordsche wassen of gipsen beelden, naar het leven beschilderd of gekleurd,
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‘Skandinavisk-etnografiska samlingen’: tafereel voorstellende de herfsttrek in
Lapland; links is de Laplandse hond te zien (foto Axel Lindahl Fotografiaffär,
Nordiska Museet, Stockholm)



te hebben gezien, die zoo getrouw verschillende poses teruggaven en zoo
goed de noordsche kleederdrachten deden kennen?’, zo begon hij zijn
beschouwing. Op eenzelfde wijze had Hazelius het museum ingericht,
omdat de ‘eigenaardige en pittoreske vroegere kleederdrachten’ meer en
meer verdwenen.

Het verloren gaan van de klederdrachten was een klacht, die men volgens
Quarles overal hoorde. Het feit dat de mensen allen hetzelfde gekleed wilden
zijn, was volgens hem een van de minder wenselijke gevolgen van de ‘wrij-
ving, welke toenemend stoomboot- en spoorwegverkeer tusschen de men-
schen doet ontstaan’. Het was vooral ongunstig omdat de Franse mode, die
overal gevolgd werd, volgens hem minder fraai en pittoresk was dan de
volksdracht. Volgens Quarles zou de collectie van Hazelius in de toekomst
alleen maar aan belang winnen.107 Hij was zeer onder de indruk van de wijze
waarop Hazelius de gedeeltelijk van hout en gedeeltelijk van gips vervaar-
digde levensgrote beelden van mensen in klederdracht uit verschillende
delen van het land in de vertrekken had geplaatst. Zij waren zo ingericht, dat
zij getrouw de eigenaardigheden van de verschillende streken lieten zien.

In totaal waren er volgens Quarles een twintig- tot dertigtal vertrekken.
Doordat de voorwand was weggelaten kon de bezoeker alles goed zien. De
taferelen stelden onder andere voor: een boerengezin dat op het punt stond
aan tafel te gaan; een meisje dat ten huwelijk gevraagd werd; het afleggen van
een bezoek. Zo leerde men verschillende klederdrachten kennen. De pop-
pen waren niet zo opgesteld dat zij ‘in ledigheid’ de bezoeker aanstaarden; zij
stelden de bewoners voor in hun bezigheden. ‘Alle trappen van ouderdom
en allerlei huiselijke tooneelen zijn vertegenwoordigd’, zo haalde Quarles
een boekje van een Duitse congresdeelneemster aan, ‘en zoo naar het leven
zijn de levensgroote figuren, dat men vergeet dat ze niet van vleesch en bloed
zijn en [men] in verzoeking geraakt ze aan te spreken.’ Deze deelneemster,
de directrice van het Museum van Oudheden in Kiel, Fräulein Mestorf,
constateerde ook, dat men in weinige uren zo geheel Zweden heeft bereisd
en allerlei lieden in hun huiselijke omstandigheden bespied heeft.

Alle klederdrachten en meubelen waren originelen. Wat niet in de tafere-
len paste, werd in platte vitrines of in aangrenzende vertrekken tentoonge-
steld.108 Daarbij was een topografische ordening aangebracht, zodat de
voorwerpen per gewest bij elkaar bleven.109 Ook was er voldoende toelich-
ting bij: bij elk tafereel was een ‘uitgewerkt kaartje’, dat de streek aangaf waar
de klederdracht vandaan kwam. De wijze van exposeren beviel hem bijzon-
der goed: ‘In dit museum kan men dus een ethnographische studie maken,
aangenamer en begrijpelijker dan zoo men, gelijk in de meeste ethnographi-
sche musea het geval is, de voorwerpen alle afzonderlijk leert kennen.’ Hier
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zag men elk gezin in zijn gewone levenswijze en kleding, bezig met zijn
gewone arbeid. Bijzonder aantrekkelijk was verder, dat toezicht geschiedde
door meisjes gekleed in de verschillende klederdrachten van het land.110

Slechts twee taferelen stelden scènes in de openlucht voor. Het ene was
een herdersidylle. Het andere en tevens het laatste en grootste tafereel stelde
een Laplandse familie voor. Men zag hun tent van rendiervellen, hun kano,
hun door een rendier getrokken slede met een Laplander erin, volledig uit-
gerust voor de jacht. Bij deze scène hoorde het enige levende wezen dat ten-
toon werd gesteld: ‘een echte, dikharige, goedige, korte, dikke laplandsche
hond’ (zie afb. p. 130). De aanwezigheid van deze levende hond in de dode
taferelen had een bijzondere achtergrond. Hazelius had het dier uit Lapland
over laten komen om het te laten opzetten voor zijn presentatie, maar kon het
uiteindelijk niet over zijn hart verkrijgen de hond hiervoor te laten doden.
Vooral was hij hierop teruggekomen, toen de hond enthousiast kwispel-
staartend op de Laplandse poppen was afgerend, omdat hij meende hierin
zijn vroegere ‘bazen’ te herkennen, om vervolgens ‘teleurgesteld’ te ontdek-
ken dat het geen levende wezens waren.111 Zou bij Hazelius op dit moment
de vonk zijn overgesprongen, dat uiteindelijk een openluchtmuseum met
levende mensen en dieren een meerwaarde had boven dode taferelen? (Zie
de suppoost met hond op p. 78.)

Alle congresdeelnemers hadden van Hazelius vrijkaarten gekregen voor
het museum en bij het eerste bezoek had hij ook persoonlijk rondgeleid en
uitleg gegeven. Hazelius had bij die gelegenheid gezegd, dat hij hoopte dat
zijn collectie onderdeel zou gaan uitmaken van het Nationaal Museum.
Quarles was het geheel met hem eens: een dergelijke collectie hoorde deel uit
te maken van het grote geheel van een nationaal museum.

In een aparte paragraaf ‘Blik naar huis’ stelde Quarles Hazelius’ museum
ten voorbeeld voor Nederland. Ook in Nederland verdwenen immers de
klederdrachten steeds meer, terwijl er ook schatten waren aan oude voor-
werpen als meubelen, oud porselein en aardewerk, die in zo’n museum een
plaats zouden kunnen krijgen. Hij dacht aan een Nederlands ‘art-museum’,
zoals dat van South-Kensington in Londen (het latere Victoria and Albert
Museum), waarin zowel voorwerpen van etnografische als van historische
aard een plaats zouden moeten krijgen, samen met kunstnijverheid. ‘Maar
wie zal bij ons de Dr. Hazelius zijn, die den grondslag voor zoodanig muse-
um weet te leggen en de natie daarvoor weet wakker te schudden?’, zo vroeg
hij zich af. Zijn hoop was gevestigd op Victor de Stuers, ‘die in het gebouw
op de Prinsegracht alhier [Den Haag] reeds een begin, althans een soort van
begin, van zoodanig museum bijeenbrengt’. Over de combinatie van een his-
torisch-etnografisch en een kunstnijverheidsmuseum weidde hij nog uit: hij
wist wel, dat het historisch-etnografisch museum meer een wetenschappe-
lijk doel had en een kunstnijverheidsmuseum meer bedoeld was om de nij-
verheid te bevorderen, maar in de praktijk waren heel wat voorwerpen die
thuis hoorden in een historisch-etnografisch museum tevens in een kunst-
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nijverheidsmuseum op hun plaats, zodat het samenbrengen in één museum
ook zijn voordelen had. Aan het slot van zijn reisverslag kwam hij er nog-
maals op terug, dat een oprichting van een museum zoals dat van Hazelius in
Nederland ‘hoogst navolgingswaardig’ zou zijn.112

Behalve Quarles van Ufford schreef ook de remonstrantse predikant dr.
M. Cohen Stuart (1824-1878) in 1877 een uitvoerig reisverslag van zijn
tocht naar Scandinavië.113 Wat hem in het noorden aantrok was: ‘de behoef-
te bovenal om voor lichaam en geest een verfrissching en versterking te zoeken,
zoo als zich meer dan elders in de Noordsche bergnatuur en onder het krach-
tig, eenvoudig Scandinavisch volksras liet wachten’.114 De klederdracht van
de Noorse vrouwen sprak hem bijzonder aan: de vrouwen aan het werk op
het land, ‘meest in een vuurrood keurslijf en met een hoofddoek van schitte-
rend oranje, als hadden zij pas een Hollandsch nationaal feest gevierd’. Bij de
eerste aanblik hadden zij iets straks en kouds, maar daarover lag een zacht
waas van onschuld en goedheid. ‘’t Moet een innerlijk goed ras zijn, van
onbedorven natuur, dat zich uiterlijk zóo voordoet.’115

Als predikant bezocht hij met extra aandacht een zondagse kerkdienst in
een houten plattelandskerkje, ‘hier in ’t midden van dezen prachtigen
natuurtempel, schooner en eerwaardiger dan het fraaiste kerkgebouw zou
geweest zijn’. Weer is hij onder de indruk van de klederdracht: ‘En dan de
menschen, die nu dat landschap stoffeerden, en er kleur en leven aan bijzet-
ten!’ Voor hem hadden deze mensen al een museale betekenis: zij staan bui-
ten de kerk, ‘schilderachtig poseerend, gelukkig, zonder te weten dàt zij ’t
doen’. Niettemin vond hij dat de mensen in het kerkje stonken en kwam hij
tot de conclusie ‘dat bijna alle zeep verbruikt wordt aan de sneeuwwitte hui-
ven en mouwen’.116 Bij het bezoek aan de fjorden, door hem genoemd de
Alpen, wortelend in de zee, constateerde hij met eigen ogen hoe meesterlijk
de schilders van de Düsseldorfse school deze hebben weergegeven in die
stukken, ‘die zoo menigeen in Noorwegen verplaatst hebben, al is hij er nooit
geweest’.117 Bij Cohen speelde ook een rol, dat de Scandinaviërs minder
invloed hadden ondergaan van andere volkeren en daardoor behoorden tot
het ‘ongeschonden Germaansche type’. Hij sprak zelfs van ‘een scherp en
zuiver geteekend type in de Arische volkenfamilie’, waarbij wij moeten
bedenken dat deze woordkeus in die tijd nog niet de beladenheid van de
nationaal-socialistische ideologie had.118

In Stockholm bezocht hij de ‘Scandinaviske Samling’ van Hazelius, door
hem een tentoonstelling van geheel bijzondere aard genoemd, ‘een reeks van
wat men zou kunnen noemen: groote poppenkamers’. Hij zag er scènes van
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een jongeman die de hand van een meisje vraagt, het tooien van de bruid, een
boerengezin aan de maaltijd. Voor Cohen was de ‘begoocheling’ volkomen,
toen hij in het toneel van ‘bevroren en verstijfd leven’ ineens beweging zag:
het oorspitsen van de Laplandse hond.119

Cohen bezocht ook nog een andere tentoonstelling, waarnaar hij iedereen
aanraadde te gaan, die van de Svenska Slögdföreningen (sic), de vereniging
die de slöjd bevorderde. Het Zweedse woord slöjd betekent zowel handenar-
beid als het resultaat daarvan: handwerkproducten. Deze vereniging werkte
onder het patronaat van Zweedse oudheidkenners en kunstliefhebbers. ‘Een
tiental jonge meisjes in verschillende landskostumen, ziet men er arbeiden
aan een nationaal weefgetouw of spinrokken, of met verschillende handwer-
ken bezig. Er was een groot magazijn van handwerken van allerlei aard: tapij-
ten, tafelkleden, kledingstukken, lampekleedjes, stoelkussens. Het was ver-
vaardigd naar de beste modellen van de oude nationale nijverheid en kunst.
De opbrengst uit de verkoop kwam ten goede aan de vereniging die tegelijk
een liefdadig en een industrieel doel diende.120 Het doel van de slöjdbewe-
ging was de mensen (vooral vrouwen) op het platteland aan werk te helpen
en zo de uittocht van het platteland naar de stad tegen te gaan.121

Enigszins in het verlengde van deze heropleving van het traditionele
handwerk lag de volkshogeschoolbeweging, die vooral in Denemarken tot
ontwikkeling was gekomen. Cohen bezocht wat hij noemde de ‘Boeren-
hoogeschool’ te Lyngby (Denemarken), een ‘eigenaardige inrichting, gelijk
waarschijnlijk in geen enkel ander land wordt gevonden’. De oprichter, de
predikant Nicolai Grundtvig (1783-1872), wilde in dit sterk op nationale
waarden gerichte volwassenenonderwijs de christelijke openbaring vereni-
gen met de oud-Scandinavische mythologie. Hoewel door deze volkshoge-
scholen volgens Cohen de kennis en beschaving van de boeren in Denemar-
ken hoger waren komen te liggen dan in omliggende landen, had Cohen zijn
bedenkingen. Cohen, die zich in eigen land sterk maakte voor het christelijk
onderwijs, vond de volkshogescholen, waarvan er tijdens het Interbellum
overigens ook in Nederland enkele werden opgericht (Bakkeveen in Fries-
land, Diependaal in Twente) en die veel aandacht besteedden aan volkscul-
tuur, uiteindelijk toch te oppervlakkig.122

Wij moeten Cohens reisverslag en zijn aandacht voor de volkscultuur
zien in het licht van zijn opvattingen over het Nederlands volkskarakter.
Daarover had hij in 1861 een lezing gehouden onder auspiciën van de com-
missie voor volkslezingen in Rotterdam. Onder volk diende men volgens
hem meer te verstaan dan een verzameling individuele kiesgerechtigden:
volk was als het ware ‘een groot huisgezin, waarvan ieder waar staatsburger
een lid vormt en zich een deel gevoelt, waar gelijkheid van behoeften en
belangen en gezindheid allen bindt’. Wat een persoon aan een land bond
waren volgens hem vijf dingen: 1) dat de voorouders er geleefd en gewerkt
hebben, die overal hun sporen hebben achtergelaten, 2) de moedertaal, 3) dat
men er woonde, 4) dat men de gewoonten deelde en 5) dezelfde vorst hul-
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digde. Voor Cohen was er voor de volkskundige verscheidenheid een bijbel-
se legitimatie. Het ging hier om een door God gewilde orde. Dat ieder volk
een eigen karakter had, waaronder hij verstond een eigen wezen en persoon-
lijkheid, schreef hij toe aan de eindeloze verscheidenheid die overal in de
schepping van God heerste. De spraakverwarring die God bewerkstelligde
onder de mensen toen zij in Babel een toren wilden bouwen die tot de hemel
zou reiken (Genesis 11: 1-9), moest volgens Cohen niet gezien worden als
verwarring, maar als orde: de wereld moest ingedeeld worden naar verschil-
lende volksstammen en taaltakken, omdat God wilde dat het mensdom zich
veelzijdig zou ontwikkelen. De Europeaan had dan ook niet het recht Gods
wil van verscheidenheid te doorkruisen door zwarte mensen te vernederen
of tot slaaf te maken.123

De door God gewilde verscheidenheid ontstond volgens Cohen door
enerzijds de verschillen in natuurlijke omstandigheden en anderzijds de
geschiedenis. Het was volgens hem juist de gemeenschappelijke geschiede-
nis die iets wat eerst alleen instinctmatig was, tot een volkskarakter maakte:
de geschiedenis was voor het volk wat het geheugen en de ervaring waren
voor een individu. De geschiedenis moest men niet alleen koesteren; men
kon er niet omheen: zij was onuitwisbaar: ‘die geschiedenis, zij is bij het volk
ingedrongen en vastgeworteld, zaamgegroeid met begrippen en voorstellin-
gen, taal en zeden, geloof en leven’.

Het volkskarakter hoefde zich niet in iedere Nederlander individueel te
openbaren, het openbaarde zich in het volk als volk. Cohen was van mening,
dat vooral de ‘worsteling’ van de jonge Republiek grote invloed had gehad op
het Nederlands volkskarakter. Het was nu zaak het volkskarakter goed te
bewaren en de eigen talenten te ontwikkelen. Daarbij moest men zich niet
laten leiden door vreemde zeden en gewoonten, dan bracht men zichzelf in
slavernij. Aan het eind van de achttiende eeuw was het echt-vaderlandse vol-
gens hem bijna teloorgegaan door de Franse invloed op zowel het geestelijk
als het huiselijk leven. Cohen vond, dat Nederland zich als land van handel
en zeevaart niet mocht afsluiten voor invloeden uit andere landen, maar de
nieuwe vrucht moest wel telkens worden ‘ingeënt op den ouden, hier gewor-
telden stam’.124 Nederland kon het volgens hem het verst brengen met
‘Oud-Holland’s eerlijkheid, opregtheid, huisselijkheid, burgerzin, spaar-
zaamheid en wakkerheid’. Kwalijk was volgens hem, dat men daaraan ging
twijfelen, zo het zelfvertrouwen kwijtraakte en te gering over zichzelf dacht.
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Tegen de achtergrond van deze gedachten moeten Hazelius’ huiselijke
scènes hem bijzonder hebben aangesproken. Het waren in zijn ogen geen
oubollige taferelen, maar een geheugensteun voor het volk om de eigen
zeden en gewoonten in ere te houden, een morele aansporing. Bij hem tref-
fen wij dezelfde positieve waardering van huiselijkheid aan, die Schuurman
bij een predikant uit Wormerveer aantrof, die ‘lust om de woning aange-
naam te maken’ als een deugd zag, in tegenstelling tot het besteden van geld
aan ‘opschik en kleeding’.125 De vraag waarom Nederland niet een museum
als dat van Hazelius had, hield Cohen bezig. In zijn reisverslag constateerde
hij dan ook, dat juist in Nederland een dergelijk museum nog meer nodig
zou zijn, omdat het karakteristieke en nationale eerder dreigde te verdwij-
nen, terwijl het ‘jonge Zweden’ vooralsnog het voorgeslacht niet verloo-
chende, zoals bleek uit de tentoonstelling van de slöjdvereniging. Dat in
Nederland overlevering en tradities minder voortleefden, kwam volgens
hem doordat er hier veel meer invloeden van buitenaf waren dan in Zwe-
den.126 Toch zou Nederland op dit gebied het nodige te bieden hebben:
‘Nog bezitten wij een schat van schilderachtig eigenaardige nationale kostu-
men, doorgaans meer door vreemden dan door eigen landgenooten gewaar-
deerd. Zulke verzameling uit Holland, Friesland, Groningen, Marken,
Beveland, Walcheren bijéengebracht, zou, al hebben wij geen Lappen of
Finnen, uit het oogpunt van kunst en oudheidkunde, niet minder merk-
waardig zijn.’ Hij liet dan ook niet na zijn lezers te melden wat Hazelius met
grote letters boven de ingang van zijn museum had laten zetten:127

‘Fran Fäder ar det kommet,
Till Söner skal det gä
Sä lange unge Hjärten
Annu i Norden slä.’

‘Van ’t voorgeslacht gekomen,
Zal ’t tot de kindren gaan,
Zoo lang in Zwedens zonen
Het Noordsche hart zal slaan.’

De wens een vergelijkbaar museum als dat van Hazelius in Nederland te
hebben, kwam niet alleen bij mensen van middelbare leeftijd als Quarles Van
Ufford en Cohen Stuart voor. Ook de schrijver Marcellus Emants (1848-
1923), een generatie jonger, sprak het museum bijzonder aan. Hij maakte in
juni 1875 een reis naar Zweden. Zijn reisindrukken verschenen in Het Vader-
land en werden in 1877 apart gepubliceerd. Hij schreef: ‘Nog is het mogelijk,
dat ge eens een wit kapje en een rood jakje onder de menigte bemerkt, maar
als uw verblijf in de hoofdstad slechts van korte duur kan zijn, is ’t zekerder
in ’t Ethnografisch Museum de wegstervende nationaal-drachten met een
bezoek te vereren en dan tegelijkertijd een lach en een traan aan uw eigen
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nationale kostumen te wijden, die eveneens langzamerhand tot een muse-
umexistentie gedoemd worden, hetgeen bij ons wil zeggen tot geen existen-
tie.’ Met dit laatste bedoelde hij, dat Nederland nog geen etnografisch muse-
um had, waar de verdwijnende klederdrachten bewaard zouden kunnen
worden: ‘en elke Hollander, die ze bezoekt, moet bekennen, dat dezelfde
wegstervende eigenaardigheden der nationaliteit, welke hier aan de ver-
getelheid worden ontrukt, in ons vaderland geheel aan haar lot worden over-
gelaten, en gedoemd zijn om spoorloos te verdwijnen’.128 Emants zou in de
komende jaren nog meer van zich laten horen; zijn klacht over het ontbreken
van een dergelijk museum maakte onderdeel uit van een breder ongenoegen
over het ontbreken van een sterk nationaal besef in Nederland, in het bijzon-
der bij de naar zijn smaak te sterk op het buitenland georiënteerde elite.

‘   ’     

 

In de periode van deze reisverslagen over Scandinavië, die als zoveel reisno-
tities eigenlijk interessanter zijn vanwege de mening die zij gaven over de
situatie in eigen land dan over die in het bezochte land, werd in Nederland
op nationaal niveau nog niet expliciet aandacht besteed aan verzamelingen
op het gebied van volkscultuur. Het Fries kabinet met de Hindeloper collec-
tie had nog geen nationaal equivalent gekregen. Toch begon in de jaren
1870-1880 binnen het grotere geheel van de oudheidkunde geleidelijk ook
enige aandacht te ontstaan voor de volkscultuur, waarbij vooral na de
wereldtentoonstelling van 1878 ook klederdrachten deel gingen uitmaken
van de nationale collectie.

Wat betreft de museale ontwikkeling op nationaal oudheidkundig gebied
was een belangrijke vooruitgang geboekt met de oprichting van het Konink-
lijk Oudheidkundig Genootschap (). Dit genootschap van invloedrijke
Amsterdammers was in 1858 opgericht na een succesvolle tentoonstelling in
de Amsterdamse kunstenaarssociëteit ‘Arti en Amicitia’. Daar waren 2650
voorwerpen, hoofdzakelijk uit particulier bezit, bijeengebracht, die betrek-
king hadden ‘op het maatschappelijk leven, de zeden, gewoonten, gebrui-
ken, studiën, liefhebberijen enz. onzer voorouders’.129 De tentoonstellings-
commissie bestond onder andere uit de schilder H.F.C. ten Kate, de schrij-
ver Jacob van Lennep en de in Düsseldorf opgeleide kunstschilder David J.
van der Kellen jr. (1827-1895; niet te verwarren met zijn jongere broers
Johan Philip van der Kellen, die later directeur werd van het Rijksprenten-
kabinet, en Jan van der Kellen, die conservator werd van het Museum van
Oudheden te Rotterdam).130
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Het  beoogde op nationaal niveau te worden wat het Fries Genoot-
schap, het Zeeuws genootschap en het Provinciaal Utrechts Genootschap
op gewestelijk niveau waren. Het uiteindelijk doel van het  was een
nationaal museum te stichten. Een aantal inzenders van de tentoonstelling
was bereid objecten te schenken of in bruikleen te geven en zo kon al in 1859
een tentoonstellingszaal in Amsterdam worden gehuurd. David van der
Kellen werd benoemd tot conservator van de collectie. De snelle groei van
de verzameling maakte het noodzakelijk naar een grotere ruimte om te zien,
welke gevonden werd aan de Herengracht, een pand dat bekend stond onder
de naam Tecum Habita, wat betekent woon bij uzelf, oftewel: oost west thuis
best. In 1865 werd weer een grotere ruimte betrokken en werd de collectie
ook voor niet-leden opengesteld. In de jaren daarop werd de roep vanuit het
 om een museum als het Germanisches Museum in Neurenberg of het
South-Kensington Museum in Londen op te richten steeds luider. Gerard
A. Heineken stelde panden beschikbaar in de Spuistraat, waar vroeger een
brouwerij gevestigd was. Daar stelde het  vanaf 1876 zijn collecties ten-
toon tot aan de verhuizing in 1885 naar het nieuwe gebouw van het Rijks-
museum.131

De verzameling bestond voor een belangrijk deel uit kunstnijverheid en
objecten die om hun historisch belang waren verzameld.132 Wat het  in
de praktijk onder voorwerpen betreffende zeden en gewoonten verstond,
bleek vooral te bestaan uit meubels en gebruiksvoorwerpen van de stedelijke
burgerij. De collectie gevelstenen raakte meer in het bijzonder het volks-
leven. Dit was het domein van Jan ter Gouw, de schrijver van het bekende
boek De volksvermaken, die in 1859 lid was geworden van het  .133 Hij
maakte indelingen voor de collectie gevelstenen en legde samen met Jacob
van Lennep zijn bevindingen vast in het boek De uithangteekens, in verband
met Geschiedenis en Volksleven beschouwd.134

Van een apart etnografisch repertoire was vooral sprake bij de Atlas
Zeden & Gewoonten van het  . Deze atlas was nauw verbonden met de
naam van Daniël Franken Dzn., een gefortuneerde bankier en kunstverza-
melaar, die in 1883 mede aan de wieg stond van De Vereniging Rembrandt.
Zijn eerste voorstellen tot het vormen van een dergelijke atlas dateerden van
1875 en waren vooral ingegeven door het feit dat men via tekeningen, pren-
ten en foto’s lacunes kon opvullen die zich voordeden in de collectie, omdat
het verzamelen van de voorwerpen zelf steeds moeilijker werd, onder ande-
re door de stijgende prijzen. Van begin af aan ging het niet om de zeldzaam-
heid of kunstwaarde van de prenten, maar om de documentaire waarde,
waarbij de getrouwheid van de voorstelling belangrijker werd geacht dan de
vraag of het een originele tekening, een prent of zelfs een reproductie was.
Aanvankelijk verliep de opbouw van de atlas traag. Pas in 1885 kwam de col-
lectievorming voor de atlas in een stroomversnelling. Belangrijk voor de
groei van de atlas waren de verschillende schenkingen van Franken uit zijn
privé-verzameling. Bij zijn overlijden in 1898 liet hij zijn hele verzameling
na aan het  .135
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Interessant voor het onderkennen van een apart volkskundig repertoire
zijn de pogingen de omvangrijke atlas in te delen. Zo had het toenmalig
bestuurslid Frederik Muller in 1877 een indeling gemaakt in vijf hoofdcate-
gorieën: kerkelijk leven, maatschappelijk leven, huiselijk leven, beeldende
kunst en geschiedenis van Nederland. Onder de categorie huiselijk leven
vielen onder andere het huis en de inrichting daarvan, de kleding en zeden
en gewoonten. De subcategorie zeden en gewoonten was weer onderver-
deeld in ten eerste de zeden en gewoonten bij de levenscyclus, ten tweede die
bij de maaltijd, ten derde liefhebberijen als de jacht en de pleziervaart en ten
vierde muziek en dans. De subcategorie volksvermaken was echter inge-
deeld bij het maatschappelijk leven.136

Hoe het verder ook gegaan is met de indeling – in 1919 kwam een gedruk-
te indeling tot stand, die er weer anders uitzag –, duidelijk is, dat zowel de
levenscyclus als de klederdrachten, twee typische categorieën uit het volks-
kundig repertoire, er deel van uitmaakten, evenals volksspelen, volksfeesten
en het huiselijk leven. Ook is duidelijk dat in de Atlas Zeden & Gewoonten
verschillende lagen uit de samenleving waren samengebracht, zowel de
hogere als de lagere, zowel de stedelingen als de plattelanders. Soms werden
deze groepen zelfs met elkaar vergeleken, zoals al op een tekening uit 1776
door Simon Fokke (zie afb. p. 140), voorstellende verschillende manieren
van begraven bij de adel, burgerlieden en boeren. In de rubriek klederdracht
waren zowel de stadsdracht als de klederdrachten van het platteland verte-
genwoordigd. De Atlas geeft daarmee een completer beeld dan de voorwer-
pencollecties, die in de twintigste eeuw verdeeld zijn geraakt over verschil-
lende categorieën musea.

Ondanks grote inspanningen van vooral Franken om van de collectie van
het  een nationaal museum te maken zoals het South-Kensington
Museum of het Germanisches Nationalmuseum, gelukte het niet hiervoor
uit particuliere bron voldoende geld bijeen te krijgen.137

     

Op rijksniveau was intussen ook meer aandacht voor monumenten en musea
ontstaan. In 1873 had De Stuers zijn geruchtmakende artikel in De Gids
gepubliceerd onder de titel ‘Holland op zijn smalst’.138 In 1874 was het Col-
lege van Rijksadviseurs aan het werk gegaan, met dr. Leemans als vice-voor-
zitter (de voorzitter was een buitenstaander namens de regering) en De
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Tekening van Simon Fokke (1712-1784) voorstellende verschillende manieren 
van begraven bij de adel, burgerlieden en boeren, 1776, 18,5 x 40,1 cm; 
uit de Atlas Zeden & Gewoonten, port.  ( , Amsterdam)



Stuers als secretaris. Zij vatten hun werk aan in hetzelfde jaar dat Leemans
met Quarles van Ufford het congres in Stockholm en het museum van Haze-
lius bezochten. De opdracht aan de Rijksadviseurs was aan de regering
advies uit te brengen omtrent de maatregelen vereist voor het behoud van
gebouwen of voorwerpen welke voor de vaderlandse geschiedenis of kunst
van belang waren. In 1875 werd gezien de toenemende werkzaamheden op
dit gebied bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken een aparte afdeling
Kunsten en Wetenschappen opgericht. Deze kwam onder leiding van Vic-
tor de Stuers, die het secretariaat van het College van Rijksadviseurs verwis-
selde voor de functie van chef van de nieuwe departementsafdeling.139

In hetzelfde jaar werd in Den Haag het Nederlandsch Museum voor
Geschiedenis en Kunst opgericht en voor het publiek geopend. De rijksad-
viseurs hadden aangegeven wat de bedoeling van dit museum was. In de eer-
ste plaats moest het de geschiedenis van het vaderland illustreren, in de
tweede plaats moest het voorwerpen tonen die een uiting waren van de
bedrevenheid en kunstzin van vroegere geslachten. Voor Victor de Stuers
moest dit museum tevens een inhaalslag zijn voor de jarenlange verwaarlo-
zing van het cultureel erfgoed door de overheid. Met dit museum streefde
De Stuers het particulier initiatief van het  voorbij. In 1876 werd de
conservator van het  , David van der Kellen benoemd tot directeur van
het Nederlandsch Museum.140

De invloed van De Stuers op de collectievorming bleef groot: meer dan
David van der Kellen haalde De Stuers de ene aanwinst na de andere voor
dit museum binnen, waarbij de ‘vijf voor twaalf’-gedachte domineerde.
Aanvankelijk had De Stuers de oprichting van het Nederlandsch Museum
gemotiveerd in termen van beelden van vorsten en grote mannen; in de
praktijk was wat De Stuers verwierf veel breder en gingen – in termen van
Ellinoor Bergvelt – de ‘triomfalistische’ objecten geheel verloren tussen de
volkskunst en de bodemvondsten. Het is zeer goed denkbaar dat de legitima-
tie met ‘triomfalistische’ objecten een van de voorbeelden was van ‘retoriek
van het kunstbeleid’ waar Bergvelt op wijst: De Stuers zou met triomfalisti-
sche objecten in de politiek beter het gewenste resultaat hebben kunnen boe-
ken, terwijl zijn ideeën over wat belangrijk was wellicht genuanceerder
waren.141

Tegen de achtergrond van de meningen van de drie eerder genoemde
Scandinaviëreizigers is het verzamelen van een collectie op het gebied van
zeden en gewoonten in combinatie met kunstnijverheid niet meer zo onlo-
gisch of getuigend van weinig doelgericht verzamelen als later wel werd
voorgesteld.142 Het ging daarbij geenszins om een oubollige smaak – de
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clichévorming rond klederdrachten bijvoorbeeld is van later tijd –, maar
eerder om een morele vermaning om vooral een Nederlandse nationale iden-
titeit te behouden en te ontwikkelen. Het opvoedende doel, een nationale
kunstnijverheid tot ontwikkeling te brengen, werd hier ondersteund door
het presenteren van nationale tradities en karakteristieken waarmee Neder-
land groot kon worden, om in termen van Cohen te spreken. De huiselijk-
heid was daar één van en voorwerpen betreffende zeden en gewoonten,
geschiedenis en kunstnijverheid versterkten juist in onderlinge combinatie
het bewustzijn, het behoud en de ontwikkeling van het Nederlandse karak-
ter. In dit verband waren collecties op het gebied van Nederlandse zeden en
gewoonten en Nederlandse kunstnijverheid beslist geen zaken die niet bij
elkaar pasten, maar ze lagen juist in het verlengde van elkaar, zoals Cohen
ook de tentoonstelling van slöjd ‘van enigszins gelijken aard’ noemde als
Hazelius’ museum.143

Volkscultuur kon een belangrijke inspiratiebron zijn en werd daarom in
het Nederlandsch Museum verzameld. Voorbeelden van door dit museum
aangekochte objecten van volkscultuur waren onder andere de betimmering
en inventaris van een Hindeloper kamer,144 een beschilderde Noord-Hol-
landse sjees145 en een zilveren gildeteken van een schuttersgilde.146

De aansporing om klederdrachten te zien als nationaal symbool kwam
voornamelijk van buitenlandse voorbeelden zoals de Scandinavische. Ook
de presentaties op de grote internationale tentoonstellingen, die elkaar sinds
het midden van de negentiende eeuw met een tussenpoos van enkele jaren
opvolgden, gaven een nationale waarde aan de klederdrachten. In deze
omgeving werd ‘nationaal’ in de zin van ‘oorspronkelijk, inheems’ al gauw
identiek aan ‘nationaal’ in de zin van ‘Nederland symboliserend’. De kleder-
drachten vertegenwoordigden daarbij het zuiver nationaal karakter.

Het gunstige oordeel over de klederdrachtengalerij op de wereldtentoon-
stelling van 1878 bleef niet zonder gevolgen in Nederland zelf.147 David van
der Kellen, geïnteresseerd in de ‘zeden en gewoonten’ van het volk, besloot
na afloop van deze wereldtentoonstelling de levensgrote beelden voor het
museum te verwerven.148 De verwerving werd door hem als volgt gemoti-
veerd: ‘De zekerheid, dat deze eigenaardige kleederdragten meer en meer in
onbruik geraken, ja, eenigen reeds thans bijna niet meer voorkomen en ze
dus weldra tot het rijk van het verleden zullen behooren, deed mij pogingen
aanwenden die groepen voor het Museum in eigendom te bekomen.’149

Op 24 januari 1879 ging de presentatie van de klederdrachten in het
Nederlandsch Museum open. In dat jaar steeg het bezoekersaantal van 8405
naar 15.685, bijna een verdubbeling. Ten dele werd dit toegeschreven aan de
klederdrachtgroepen, ‘die veler nieuwsgierigheid en aandacht trekken’.150

Dat de klederdrachtgroepen bijzonder populair waren, bleek wel toen in
1881 de poppen ontmanteld moesten worden omdat er de mot in zat. Her-
opening van de klederdrachtenafdeling werd opgeschort aangezien het
Nederlandsch Museum binnenkort zou verhuizen naar het nieuwe gebouw

142



van het Rijksmuseum in Amsterdam. De bezoekersaantallen daalden met
2000. David van der Kellen verzuchtte: ‘Bedroevend zou het zijn, indien het
verdwijnen der poppen, het minst belangrijke deel van het Museum, daar-
van de oorzaak ware!’151 Wat hier bij David van der Kellen speelde was, dat
hij niet tevreden was met bezoekers die slechts kwamen om hun nieuwsgie-
righeid te bevredigen; hij zag graag bezoekers die iets wilden leren, vooral op
het gebied van kunstnijverheid.152

Het is wel aan te nemen dat het verdwijnen van de klederdrachten bij-
droeg tot de daling van het aantal bezoekers. In deze tijd waren klederdrach-
ten in Nederland zeer populair geworden. Na de verhuizing van het muse-
um waren de klederdrachten pas weer vanaf 1887 in Amsterdam te zien. Het
Nederlandsch Museum werd daar gehuisvest in het nieuwe gebouw van het
Rijksmuseum, dat in 1885 geopend werd. Volgens David van der Kellen was
het Nederlandsch Museum binnen dit grote geheel ‘terecht het lievelings-
museum van het volk’.153 De roemruchte galerij van de wereldtentoonstel-
ling van 1878 had onderdak gevonden in het meest nationale van de Neder-
landse musea: het Rijksmuseum.

De klederdrachtencollectie paste ook in Victor de Stuers’ visie op het
nieuwe Rijksmuseum, namelijk om een zo uitgebreid mogelijk overzicht te
geven van de Nederlandse cultuur, niet alleen van de hogere cultuur, maar
ook van de gebruikskunst. Daarbij hoorden naast de schilderkunst uit de
Gouden Eeuw ook kerkelijke oudheden, militaria, muziekinstrumenten, rij-
tuigen en gereconstrueerde interieurs. Het streven was gericht op een totaal-
overzicht: van salon tot keuken, van grootstedelijk interieur tot Hindeloper
kamer.154 Net zoals de Javaanse kampong van de Amsterdamse wereldten-
toonstelling van 1883 herbouwd was in de tuin van ’s Rijks Ethnographisch
Museum in Leiden, kreeg de tuin van het Rijksmuseum in Amsterdam de
functie van openluchtpresentatie: fragmenten van gebouwen vonden er een
plaats, zoals delen van afgebroken stadspoorten en een gevel van een
Amsterdams grachtenpand.
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De materiële authenticiteit van de objecten speelde toen een aanmerke-
lijk minder belangrijke rol dan nu. Met name op het gebied van kunstnijver-
heid ging het in het Nederlandsch Museum vooral om de voorbeeldfunctie,
de bron van inspiratie voor de eigentijdse kunstindustrie. Deze moest voor-
al nationale eigenheid vertonen; het opwekken van een nationaliteitsgevoel
was een van de doeleinden van het Nederlandsch Museum.155 In veel op-
zichten waren de presentaties van het Nederlandsch Museum dan ook nauw
verwant aan de presentaties op wereldtentoonstellingen. Net zoals het
South-Kensington Museum – De Stuers’ grote voorbeeld – was ook het
Nederlandsch Museum voortgesproten uit de geest van de wereldtentoon-
stellingen, al was de schaal niet vergelijkbaar. Maar niet alleen het Neder-
landsch Museum vertoonde verwantschap met de presentaties op de wereld-
tentoonstellingen, het nieuwe Rijksmuseum als geheel profiteerde van de
ervaringen die waren opgedaan op de wereldtentoonstellingen. Gerichtheid
opbezoekersstromen,debeschikbaarheidvancommerciëleenniet-commer-
ciële gidsboekjes met plattegronden in allerlei vormen en talen en zelfs een
novum als een museumrestaurant,156 waren alle zaken die op de wereldten-
toonstellingen tot ontwikkeling waren gebracht. In deze op wereldtentoon-
stellingen geënte context waren de nationale klederdrachten volstrekt op hun
plaats. Zij vormden een populair onderdeel en een morele ondersteuning
van het toenmalige streven naar nationale eigenheid, die met name voor de
toekomst van de Nederlandse kunstnijverheid zo belangrijk werd geacht.

   

Het streven naar nationale eigenheid was een fenomeen dat zich in de twee-
de helft van de negentiende eeuw steeds sterker voordeed; het betrof een
breed scala van culturele uitingen als literatuur, beeldende kunst en muziek.
Het was ook een verschijnsel dat zich internationaal voordeed. Een kleine
excursie naar het terrein van de muziek geeft aan welke parallellen er op dit
gebied waren met de volkscultuur in musea. Componisten als Grieg, Smeta-
na, Dvor̀́ák en Tsjaikovsky lieten zich inspireren door de zogenaamde volks-
muziek. Deze gaf hun composities een ‘exotische’ sfeer, die als ‘nationale
toon’ ervaren werd. Hun werken werden vervolgens uitgevoerd door be-
roepsorkesten in de concertzalen van de grote steden, die daarmee evenzeer
een nationale functie vervulden als de musea. Het was het stedelijke publiek
dat zich deze werken als nationale muziek toe-eigende.

In 1888 vond in Kopenhagen het eerste Noordse Muziekfestival plaats.
Alleen composities van Scandinavische componisten werden hier uitge-
voerd. Over de etnografische ‘eigenheid’ van een zo universele kunst als de
muziek was eerder, in 1867, een meningsverschil ontstaan tussen de Deense
componist Niels Gade en zijn Noorse leerling Edvard Grieg. Niels Gade
zou Grieg na afloop van de uitvoering van diens tweede sonate voor piano 
en viool, opus 13, in de kunstenaarskamer vaderlijk aangeraden hebben de
volgende sonate minder Noors te maken. Geïrriteerd had Grieg toen tegen
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professor Gade gezegd, dat de volgende sonate juist nog Noorser zou wor-
den.

Grieg had zich in deze sonate sterk laten inspireren door de Scandinavi-
sche volksmuziek. Waar Grieg naar streefde was een persoonlijke stijl, die
een Noors nationaal stempel zou dragen en tegelijk daar bovenuit zou gaan.
Niels Gade daarentegen richtte zich op de Leipziger traditie, die als interna-
tionaal gold. Ook ten tijde van de uitvoering van werken van Grieg op het
muziekfestival van 1888 stak Niels Gade zijn kritiek op Grieg niet onder
stoelen of banken. Tegenover de Weense muziekcriticus Eduard Hanslick
verklaarde hij dat talentvolle noorderlingen (hij bedoelde Grieg) de scherpe,
exotische prikkel van de couleur locale bijna tot de hoofdzaak maakten.157

Waar het hier om ging was een belangrijk esthetisch probleem, namelijk
de vraag of internationale grootheid eerst bereikt kon worden door het losla-
ten van regionale of nationale eenzijdigheid. Moest het lokale koloriet eerst
overwonnen worden om te voldoen aan de universele schoonheidswetten
van de kunst? Moest Grieg als ‘Heimatkünstler’ betiteld worden tegenover
Gade als kosmopolitisch kunstenaar? Of was het feit dat Grieg zich niet liet
meeslepen in de internationale Leipziger traditie en zich liet inspireren door
het nationale nu juist wat hem internationaal groot maakte?158

Nu had wat betreft de zogenaamde couleur locale in deze muziek al een
schaalvergroting plaatsgevonden: de volksmuziek was niet meer, zoals nog
in de achttiende eeuw, een sociaal fenomeen dat hoorde bij bepaalde lagere
standen van de bevolking. De volksmuziek waaraan Grieg en andere negen-
tiende-eeuwse ‘nationale’ componisten inspiratie ontleenden was niet de-
zelfde als de oorspronkelijke ‘boerenmuziek’ die Janá∂ek in de jaren 1890 en
Bartók in de eerste helft van de twintigste eeuw door middel van veldwerk
nog hier en daar bij de Hongaarse boeren zelf opspoorden. In feite was de
volksmuziek al meer ‘volkskunstmuziek’ geworden door integratie van
volksmelodieën in de hogere kunst. Als zodanig – geïntegreerd dus in de
hogere kunstuitingen – was het nationale muziek geworden.159

Hoewel Grieg door zijn vasthouden aan de nationale stijl als een perifere
‘Heimatkünstler’ betiteld zou kunnen worden, was de Grieg-receptie hier-
van juist het tegenovergestelde: in tegenstelling tot Niels Gade werd Grieg
wereldwijd beroemd, gingen sommige van zijn composities deel uitmaken
van de smalle canon van het muzikale wereldrepertoire en werd zijn wijze
van componeren vanwege de progressiviteit ervan als een schakel gezien in
de muzikale ontwikkeling. Zo werd juist Grieg, die zijn stijl het duidelijkst
van alle Scandinavische componisten uit de volksmuziek van zijn land ont-
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wikkelde, als enige Scandinavische componist een internationale meester,
wereldwijd uitgevoerd tot op de dag van vandaag.160

Zoals blijkt uit dit voorbeeld uit de muziek was het aanhouden van een
nationale stijl niet noodzakelijkerwijs een belemmering om de internationa-
le top te bereiken, maar kon er zelfs aan bijdragen. Parallel aan de perceptie
van de ‘nationale toon’ in de muziek moeten wij ook het Nederlandse streven
in de tweede helft van de negentiende eeuw zien om de kunstnijverheid een
duidelijker nationale eigenheid te geven in plaats van de buitenlandse voor-
beelden na te volgen. Zo beijverde het Tijdschrift voor Decoratieve Kunst en
Volksvlijt zich voor een ‘zuiver-Nederlandschen stijl’.161 Alom was de klacht
te horen, dat men in Nederland niet verder kwam dan het slaafs volgen van
de internationale trends zonder dat er sprake was van een eigen Nederlands
karakter. De inspiratie voor dit eigene moest gevonden worden in het natio-
nale verleden en in de volkscultuur. Deze laatste werd, net als in de muziek,
losgekoppeld van de sociale lagen van de bevolking en in toenemende mate
gezien als nationale cultuur, zoals wij al zagen in het geval van de Hindeloper
kamer.

Bij dit alles moeten wij voortdurend bedenken dat volkscultuur, evenals
volksmuziek, een gedachtenconstructie was die niet correspondeerde met de
variëteit aan cultuur bij de verschillende sociale lagen van de bevolking. De
fundamenten in de werkelijkheid blijken bij nader onderzoek vaak zwak te
zijn en het voorvoegsel ‘volks’ roept meestal meer vragen op dan dat het een
definiërende kracht heeft. In zijn proefschrift De spiegel der volksziel heeft
Jozef Vos de mythevorming rond het voorvoegsel ‘volks’ voor het ‘volkslied’
duidelijk aangegeven.162 Voor de term ‘volkscultuur’ geldt hetzelfde.

Ik herhaal hier nog eens dat in mijn studie over de musealisering van de
volkscultuur de maatschappelijke betekenis die aan het begrip volkscultuur
gehecht werd centraal staat, en niet het naspeuren van een werkelijk bestaan-
de cultuur waarvoor de term volkscultuur geëigend zou kunnen zijn. Ook de
meest ingeburgerde opvatting uit de Romantiek, dat volkscultuur cultuur is
die opborrelt uit de ziel van het volk, wordt hier gezien als een gedachte-
constructie en niet als een werkelijk bestaand fenomeen.163

Als een gedachteconstructie heeft deze opvatting echter een grote in-
vloed gehad op de nationale verbeelding en de bevordering van gemeen-
schapsgevoelens en gevoelens van ‘eigenheid’. Evenals de nationale toon in
de muziek ‘meeslepend’ kon zijn, kon de nationale verbeelding van volkscul-
tuur op tentoonstellingen en in musea emotionele snaren raken en identi-
teitsbeleving, waaronder nationaliteitsbeleving, oproepen. Voor diegenen
die daarop uit waren, en dat waren er velen rond 1900, was volkscultuur der-
halve een bruikbaar cultuurpolitiek instrument.

Gezien de inspiratie die men van de volkscultuur in deze genationaliseer-
de vorm verwachtte voor de ontwikkeling van de kunstnijverheid, is het ver-
klaarbaar waarom in de tweede helft van de negentiende eeuw volkscultuur
en kunstnijverheid vaak samen gepresenteerd werden. Hierboven zagen wij
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dat dit het geval was in het Nederlandsch Museum, maar ook in specifieke
nijverheidstentoonstellingen werden referenties aan de volkscultuur zinvol
bevonden. Zoals bij de wereldtentoonstelling van 1878 de Nederlandse
overheid zich geroepen voelde dit soort leerzame verwijzingen voor haar
rekening te nemen, zo was dat ook het geval bij nationale kunstnijverheids-
tentoonstellingen. Vooral Victor de Stuers propageerde de mening dat uit
een vergelijking van de eigentijdse kunstnijverheid met die uit het Oudhol-
landse verleden veel te leren viel.164

Niet alleen aan Oudhollandse voorwerpen maar ook aan objecten van
volkscultuur werden kwaliteiten toebedeeld die de kunstnijverheid zouden
kunnen verbeteren: in hun eenvoud voldeden zij bijvoorbeeld aan de esthe-
tische eisen van de Duitse architect en kunsttheoreticus G. Semper, zoals de
eis dat ornament en voorwerp een geheel vormden. Onder kunstnijverheid
werd volgens de Haagse architect C. Muysken in 1869 verstaan de industrie
van die voorwerpen, waarbij niet alleen doelmatigheid en goede uitvoering
vereisten zijn, maar waarbij tevens een schone vorm wordt verlangd.165 De
verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse kunstnijverheid was een
van de doelstellingen van Victor de Stuers. Hij had een belangrijk aandeel in
de tentoonstelling Kunst toegepast op nijverheid, die in 1877 in het Amster-
damse Paleis voor Volksvlijt gehouden werd en die een keerpunt betekende
in de Nederlandse houding ten aanzien van kunst en nijverheid.166 Verder
speelde De Stuers een belangrijke rol in de totstandkoming van het kunst-
nijverheidsonderwijs in Nederland.

De Engelse ‘Arts and Crafts’-beweging was van grote invloed op deze
ontwikkeling, onder andere via het Engelse tijdschrift The Studio, dat vanaf
1893 verscheen en ook in Nederland veel gelezen werd.167 Behalve aan
kunstnijverheid besteedde dit blad ook aandacht aan volkscultuur in een
reeks ‘Peasant-Art’-nummers. De ‘Peasant Art’ werd om haar eenvoud en
natuurlijkheid ten voorbeeld gesteld aan de kunstnijverheid.

Ook traditionele ambachtelijke producten vervulden een voorbeeldfunc-
tie. William Morris, de pionier van de ‘Arts and Crafts movement’, liet zich
bijvoorbeeld inspireren door de Delftse beschilderde wandtegels met
bloemmotieven of gestileerde folkloristische voorstellingen, die in een con-
tinue traditie sinds de zeventiende eeuw vervaardigd werden. Voor zijn
eigen ontwerpen bestelde hij onbeschilderde tegels in Nederland of liet ze
zelfs in Nederland beschilderen.168

Zowel het Oudhollandse element als de volkscultuur waren met name op
de Nationale Tentoonstelling van Oude en Nieuwe Kunstnijverheid in Den
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Haag in 1888 in ruime mate vertegenwoordigd. Het initiatief voor deze ten-
toonstelling ging uit van de Haagse afdeling van de Nederlandse Maat-
schappij voor Nijverheid en Handel. Het was de bedoeling te laten zien hoe
de nationale kunstindustrie vooruitgegaan was sinds de grote nijverheids-
tentoonstelling die in 1877 in Amsterdam was gehouden.169 Een mogelijk
batig saldo zou worden aangewend voor een kunstnijverheidsmuseum in

Den Haag, maar dat is er nooit van ge-
komen.170

Op deze Haagse tentoonstelling had
de afdeling oude kunstnijverheid een do-
minante plaats ingenomen ten opzichte
van de eigentijdse kunstnijverheid, wat
uiteraard niet de bedoeling was van dit
soort tentoonstellingen. Het enige doel
van de tentoonstelling was immers, zoals
in de catalogus beschreven, ‘mee te hel-
pen aan de wedergeboorte van onze een-
maal zoo bloeiende en zoo beroemde
vaderlandsche kunstnijverheid’.171 De
inrichting van de afdeling Oude Kunst
was toevertrouwd aan Jan van der Kel-
len, conservator van het Museum van
Oudheden te Rotterdam en jongere
broer van David van der Kellen van het

Nederlandsch Museum. Hij had een reeks oude vertrekken ingericht, ‘het
een nog schilderachtiger dan het ander’, die alle ‘den schijn hebben van een
eeuwenlang bestaan’, zoals zijn broer David opmerkte in Het Nieuws van den
Dag.172 Deze zeventiende-eeuwse kamers hadden de ‘tooverachtige’ verde-
ling van licht en schaduw die de schilders uit die tijd zo inspireerde. In de
kamers heerste een sfeer van fictieve bewoning. In de Oudhollandse eetka-
mer was gedekt voor een groot gezelschap, met tinnen kannen, aarden krui-
ken, glaswerk en schalen met gerechten. Bij het ledikant in de slaapkamer
stonden de rode fluwelen muiltjes van de vrouw des huizes, terwijl in de
keuken bij het grote fornuis de takkenbossen klaar lagen om gestookt te wor-
den. Ook was er een Oudhollandse taveerne, die zo door kon gaan voor een
herberg van Van Ostade of Brouwer.

Taferelen met poppen waren in het Oudhollandse gedeelte vermeden. In
sommige kamers bevonden zich suppoosten in passende kleding. Zo was in
de keuken een ‘levende keukenprinses’ aanwezig, die het ‘tafereel van oud-
hollandsche degelijkheid’ volmaakte. In de herberg was een echte kastelein,
‘die daar met zijn jong vrouwtje present is om in oud-hollandsch costuum de
klanten te bedienen’.173 Dat ook levende personen niet de ideale oplossing
waren om historische kleding te tonen, bleek echter uit het commentaar
hierop in Het Nieuws van den Dag: ‘Wij behoeven niet aan te kloppen, die
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bevallige Martha, de jeugdige kasteleines, gluurt door ’t venster, en haast
zich de deur te openen en ons tot binnentreden uit te noodigen. Haar 17e
eeuwsch costuum staat haar recht aardig, maar men bemerkt dadelijk, dat de
coquetterie der 19e eeuw haar er toe heeft gebracht haar phantasie te veel vrij
spel te laten.’174

De taveerne was ook naar buiten uitgebouwd en deed zich daar voor als
een huisje met trapgeveltjes. In de verschillen-
de kamers hing een zestigtal schilderijen, waar-
onder het paneel De zeven werken van barmhar-
tigheid van de Meester van Alkmaar (thans in
het Rijksmuseum), in bruikleen gegeven door
de hervormde gemeente Alkmaar, een buiten-
gewoon belangrijk schilderij voor wat betreft
het dagelijks leven in de eerste helft van de zes-
tiende eeuw. De kamers misten hun educatieve
doel niet: Het Vaderland constateerde dat bij
het bezichtigen van de kamers enkele ‘wonde-
plekken’ van de eigentijdse meubelmakerij zich
openbaarden. Het was volgens de krant jammer
dat de moderne meubelmakers niet meer de
‘voortreffelijke eigenschappen der oude natio-
nale meubels in onze musea bestudeeren’.175

Het Oudhollandse werd hier gecombineerd
met twee presentaties uit het volkskundig
repertoire: er was een bijzonder mooie Hinde-
loper kamer, eigendom van H. van Nieuwland,
en buiten bevond zich een Marker huis. Beide
presentaties trokken volgens de Provinciale
Overijsselsche en Zwolsche Courant zeer de aandacht.176 De Hindeloper
kamer ‘uit den bloeitijd der Nederlandsche Republiek onder het Vorstelijk
Huis van Oranje-Nassau (1650-1750) en afkomstig van een der deftigste
oud-adellijke familiën van Hindeloopen’ was overigens te koop.177 Er was

De Oudhollandse taveerne op de
Nationale Tentoonstelling van Oude en
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een aparte gids bij, die in verschillende talen verkrijgbaar was. Hierin werd
beschreven hoe Hindeloopen vroeger bewoond werd door ‘de kloekste zee-
varenden en meest ondernemende kooplieden’. Uitvoerig ging het gidsje in
op de smaak en het kunstgevoel van de Hindelopers, zoals dat zich uitte in de
inrichting en de klederdracht.178 De kleurstelling rood en blauw was volgens
de gids afkomstig van de sitsen en het porselein uit India en China. De tegel-

wanden, die hier kennelijk wel echt
waren met oude Delftse tegeltjes, waren
zo vervaardigd dat de kamer gemakkelijk
kon worden afgebroken en weer opge-
steld. Het betrof hier dan ook een Hinde-
loper kamer die door het land reisde en al
eerder in Rotterdam tentoongesteld was.

In de Hindeloper kamer bevond zich
wél een groep levensgrote poppen in kle-
derdracht voorstellend een gezin aan de
koffie.179 Volgens de Nieuwe Rotterdam-
sche Courant, die de kamer tijdens haar
verblijf in Rotterdam had gerecenseerd,
was de kwaliteit van zowel de poppen als
het arrangement veel kunstzinniger dan
die op de wereldtentoonstelling in Parijs.
Dit kwam mede door de betere belich-

ting. Opvallend is, dat de krant de kamer veel belangrijker vond dan het erin
uitgebeelde tafereel. In deze tijd waren de poppen kennelijk al enigszins in
diskrediet geraakt. Volgens de Nieuwe Rotterdamsche Courant was deze
kamer als herinnering aan een van de meest bloeiende steden van Friesland
zo belangrijk, dat deze in een museumverzameling zou moeten worden op-
genomen.180 Ook J.A. Alberdingk Thijm, die de tentoonstelling in Den
Haag voor het overige afkraakte, betitelde de Hindeloper kamer wel als be-
langrijk.181

De andere presentatie op volkskundig gebied was het Markerhuis dat op
het tentoonstellingsterrein was opgesteld. Weliswaar stond het tussen de
bomen van de Koekamp wat vreemd, maar het was door echte Marker tim-
merlui gebouwd naar het model van de woningen op het eiland en het was
ook precies zo ingericht als daar gebruikelijk. Bovendien werd het door
levende mensen bewoond en nog wel door ‘een wezenlijk Markerfamilie’
ook. Zij vervulden hier met hun persoon een museale functie. Het gezin van
deze gemusealiseerde Markers bestond uit een vader en moeder met een
kind. De vader was de gehele dag bezig met het vervaardigen van snijwerk
zoals heften, messen en stoven, de moeder met breiwerk en de ‘kleine jon-
gen’ maakte ‘een heidensch leven’.182 Het houtsnijwerk werd door het Het
Dagblad ‘nationaal houtsnijwerk’ genoemd. Ook hier werd een individueel
lokaal product als nationaal opgevat. Ook ander houtsnijwerk op de tentoon-
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stelling werd geprezen om zijn nationale karakter: ‘Er ligt een echt nationaal
karakter in dat snijwerk, dat levendig aan de Oud-Hollandsche huisvlijt her-
innert.’183



Houtsnijwerk begon inmiddels een magische klank te krijgen. De secretaris
van de Maatschappij van Nijverheid, de botanicus Frederik Willem van
Eeden sr. (vader van de schrijver), was zich tijdens een reis door Scandinavië
in 1887 bewust geworden van de betekenis van huisvlijt. Net als in Neder-
land was de huisvlijt ook daar volgens hem een kwijnend bestaan gaan lei-
den. Het oude houtsnijwerk en het traditionele weefwerk waren verdrongen
door ‘haastig gemaakte en allen smaak trotseerende fabriekswaar’. Ondoor-
dacht werden ‘afgezaagde en verbasterde Renaissance vormen’ uit zuidelij-
ker landen overgenomen. Inmiddels was daar echter het tij gekeerd:
‘Opwekking van nationale huisvlijt is thans in Scandinavië een nationale
zaak geworden’, zo had hij geconstateerd. Denemarken had over het gehele
land huisvlijtscholen opgericht, maar vooral in Zweden was een goed sys-
teem opgezet, waarbij het werk behoorlijk betaald werd en op grote schaal
verkocht. Er werd voor de modellen een druk gebruik gemaakt van de muse-
umcollecties.

Tijdens zijn reis was Van Eeden ervan overtuigd geraakt ‘dat er grooter
verwantschap bestaat tusschen de nationale kunstnijverheid in Scandinavië
en Nederland, dan tusschen ons en de zuidelijke volken’. Hij zette zich sterk
af tegen de heersende invloed uit het zuiden: ook de Scandinaviërs hadden
zeer onder Parijse invloed ‘geleden’ en nog veel te veel heerste er de ‘dwa-
ling’ dat de op Grieks-Romeinse grondslag gevestigde Renaissance de
‘alleenzaligmakende’ richting was in de decoratieve kunst. Nederland moest
meer naar het noorden kijken: ‘In de Noordsche volken (waaronder ook wij)
sluimert en smeult sedert eeuwen een geweldige kracht, die ook op kunstge-
bied eenmaal het geblazeerde Europa opnieuw zal bezielen’, zo verkondigde
hij. De huisvlijt beschouwde hij als de oudste vorm van kunst. Alle kunst
was volgens hem met versiering van lichaam, kleding, woning en gereed-
schap begonnen en ‘dus niet uit den hemel op het menschdom neergedaald,
maar […] uit zijn innerste wezen ontwikkeld’.184

Terug in Nederland werd hij als Algemeen Secretaris der Nederlandsche
Maatschappij ter bevordering van de Nijverheid lid van het hoofdcomité
van de Haagse kunstnijverheidstentoonstelling en bevorderde hij dat een
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kleine verzameling Nederlands houtsnijwerk werd ingezonden. Wellicht
was hij ook verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de Marker houtsnij-
der op de tentoonstelling. Sindsdien beijverde hij zich alom in den lande de
houtsnijkunst te bevorderen. Goede houtsnijders raadde hij aan meer gang-
bare voorwerpen te maken: in plaats van stoven, die niemand meer gebruik-
te, bijvoorbeeld ‘postzegel- en fotografiedoozen’.

De kunst van het houtsnijden leefde volgens Van Eeden nog instinctma-
tig bij het volk, zoals vele dieren instinctmatig aanleg hebben doelmatig hun
woningen te bouwen. De Noord-Hollandse en Zeeuwse messenheften
waren bijvoorbeeld ‘echt nationaal’. Hij was het wat dit betreft geheel met de
Haarlemse houtsnijder C. Schenk eens, die had gezegd: ‘het zit wel in onze
bollen, maar het wordt onderdrukt’. De kunst was immers niet een zaak van
het verstand, maar van het gevoel. Om dit gevoel op te wekken was alleen de
ontwikkeling van de ‘volksgeest’ nodig, maar dit proces moest men langs
natuurlijke weg laten verlopen. Als wezenlijk voor de huisvlijt beschouwde
hij, dat deze voortkwam uit het genot van de vrije arbeid, die men voor het
plezier deed.185

Tegen het eind van de negentiende eeuw waren in Nederland afgezien
van Van Eedens ijveren voor de houtsnijkunst heel wat plaatselijke en lande-
lijke initiatieven genomen ter stimulering van een breed scala van activitei-
ten op het gebied van huisvlijt. Zo was bijvoorbeeld in 1871 de Algemeene
Nederlandsche Vrouwen-vereeniging ‘Arbeid Adelt’ opgericht met het doel
arbeidsmogelijkheden en opleidingskansen voor de ‘beschaafde onbemid-
delde’ vrouw te vergroten en hun zo een onafhankelijker positie te geven.
Arbeid Adelt ging verkooptentoonstellingen (‘bazars’) organiseren van
‘voorwerpen van kunst en nijverheid die slechts door vrouwenhanden kon-
den worden gemaakt’. De directrice, Betsy Perk, ging de kunstzinnige ont-
wikkeling zo ter harte, dat een groep dames die meer de nadruk wilde leggen
op werkverschaffing dan op de artistieke kant, zich afsplitste in een nieuwe
vereniging, onder de naam Tesselschade.186 Beide organisaties stonden ech-
ter samen aan de wieg van een ‘Kunstnaaldwerkklasse’, verbonden aan de
Rijksschool voor Kunstnijverheid in Amsterdam. Beide organisaties namen
ook actief deel aan de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 en
de tentoonstelling De vrouw in 1913. Van socialistische zijde werd de vraag
gesteld of bij dit streven van ‘dames’ de arbeidersvrouwen wel baat hadden,
maar de socialistische voorman F.M. Wibaut was van mening, dat er onder
de ‘dames’ ook vurige strijdsters waren ‘in het leger der arbeidsters’ en dat
een ‘beweging voor zelfstandigheid der vrouw, ook als damesbeweging,
recht heeft op haar plaats en staat midden in dezen tijd’.187

Op volkskundig gebied hielden Tesselschade en Arbeid Adelt zich in het
bijzonder bezig met het vervaardigen van klederdrachtpoppen (bedoeld zijn
kleine poppen, niet de levensgrote poppen die in de taferelen gebruikt wer-
den), die niet alleen verkocht werden aan toeristen, maar ook vaak vanwege
hun voorbeeldige kwaliteit werden gebruikt in Nederlandse presentaties op
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internationale tentoonstellingen. Aangezien het hier om honderden poppen
ging, moet de invloed ervan op de beeldvorming van de Nederlandse kleder-
drachten niet onderschat worden. Geheel in de lijn van de nationalisering
van de volkscultuur paste het feit dat juist de afdelingen van beide organisa-
ties in de nationale cultuurcentra Amsterdam en Den Haag zich het inten-
siefst met het vervaardigen van klederdrachtpoppen bezighielden.188

De waardering van volkskundige voorwerpen als voorbeeld van eenvou-
dige, onbedorven smaak had rond de eeuwwisseling een hoogtepunt bereikt.
Voor dit soort volkskundige objecten werd in die tijd de term ambachtskunst
gebruikt. In 1901 organiseerde het Genootschap Architectura et Amicitia
een tentoonstelling van ambachtskunst in het Stedelijk Museum in Amster-
dam.189 Onder ambachtskunst werd volgens twee van de organisatoren,
C.A. Lion Cachet en Jan Kalf, verstaan: ‘gebruiksvoorwerpen, wier vorm
door de traditie is bepaald […] en die zich onderscheiden door eene zoo dui-
delijk sprekende doelmatigheid of zoo stellige schoonheid, dat zij moeten
geacht worden kunstwerken te zijn’. Door het steeds sterker wordende indi-
vidualisme was men ‘ontwend’ in deze ‘zoo ‘‘gewone’’ voorwerpen’ kunst te
zien, ‘hoewel er inderdaad meer echte, hooge kunst in woont dan in een goed
deel der moderne architectuur en kunstnijverheid’. Op de tentoonstelling
bevond zich bijvoorbeeld een houten ploeg, die in zijn eenvoud een groot
kunstwerk was: ‘er is harmonie in zijn verhoudingen en kracht in zijnen
vorm’. ‘Maar er is vooral in deze dingen rust’, zo gaan Lion Cachet en Jan
Kalf voort, ‘d.w.z. een bij den beschouwer gewekt gevoel van tevredenheid,
omdat er niets aan is, dat hij zich anders had gedacht; het gevolg van de vol-
komen eendracht tusschen uiterlijk en bestemming, van de groote doelma-
tigheid.’

Het is duidelijk dat de twee auteurs hier de ambachtskunst zagen als
‘gezonde’ tegenhanger van de ‘zieke’ eigentijdse kunstnijverheid. Zij zagen
de tentoonstelling dan ook als ‘oefening van ons zelf’ om te laten zien dat de
‘zoo gevreesde traditie’ geen belemmering voor de kunst was, maar juist de
kunst ten goede kwam. De hoofdzaak was, dat er een heilzame werking van
uit zou gaan, want de ambachtskunst wees precies ‘de voornaamste fout’ aan
van de eigentijdse kunstnijverheid. De Zeeuwse boerenwagen, ‘breed en
krachtig gebouwd’, gaf zo’n les aan het heden. De lange, gekromde balken,
de schuine stand der zijschotten, de zwaar gebouwde wielen, zij ‘tarten elk
z.g. kunstmeubel van onzen tijd en hebben geen vergelijking te vreezen,
zelfs niet met eenig bouwwerk van een respectabel architect’. En nu moest
de lezer volgens Lion Cachet en Kalf niet denken dat het hier om een zeer
oude boerenwagen ging, want deze dateerde van 1899 en was dus het werk
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Opmetingstekening van een Zeeuwse boerenwagen door S. Franco, gepubliceerd in
De Architect, 12 (1901) (Nederlands Openluchtmuseum)



van een eenvoudig wagenmaker uit eigen tijd. Een wagen van de Veluwe,
daterend van 1849, vertoonde een grote harmonie tussen constructie en ver-
siering. Het smeedwerk was gemaakt ‘zonder pretentie’ en juist daarom zo
mooi. En zo gold dat voor allerlei gebruiksvoorwerpen, zoals weefgetouwen,
kaaspersen, kruiwagens, sleden, timmergereedschappen. Vooral waren deze
goede voorbeelden nog te vinden in het landbouwbedrijf, waar de moderne
hulpmiddelen nog minder zijn doorgedrongen.190

Zoals uit deze tekst al blijkt, ging het hier niet om historische objecten
alleen. De traditie kon ook nog levend zijn en beoefend worden. Dat zagen
wij ook bij de Marker houtsnijder en in de beschouwing van Van Eeden. Er
werd naar gestreefd de traditie levend te houden of nieuw leven in te blazen.
Zo was er in Egmond-aan-Zee een instelling ‘Ons Huis’, waar vissers in de
wintermaanden houtsnijden konden leren. J.K. (waarschijnlijk Jan Kalf) be-
zocht in 1898 een expositie van deze instelling en ontdekte, dat naast het
minder geslaagde houtsnijwerk op basis van zeventiende- en achttiende-
eeuwse patronen zich ook een ‘latente huiselijke kunst’ voordeed. Deze ‘in-
boortige vaardigheid’ hoefde slechts ontwikkeld te worden om tot opbloei te
komen.

Niet alleen de houtsnijkunst werd nieuw leven ingeblazen, maar ook de
Hindeloper meubelschilderkunst. De herleving van de Hindeloper meubel-
schilderkunst startte in 1894 met de opening van het atelier van Arend Roos-
je. Roosje had van een adellijke weldoener een schildersopleiding bekostigd
gekregen. In zijn atelier in Hindeloopen beschilderde hij meubels en allerlei
kleine voorwerpen, die aan toeristen verkocht werden.191 Op een tentoon-
stelling van Friese kunstnijverheid ter gelegenheid van het gouden jubileum
van de Friesche Maatschappij van Landbouw in 1904 was het samen met
houtsnijwerk, Makkummer aardewerk en zilverwerk en mandenmakers-
werk te zien: ‘Hoe vroolijk lachen al die bontkleurige meubelen van eigen-
aardig maaksel ons tegen, die tafel met klap, die stoof, die prikslee, die wieg
op schommel […] alle even rijk gebloemd’, zo schreef Het Noorden. Inmid-
dels had Roosje concurrentie gekregen van de decoratieschilder Gerard
Huttinga en ook hun drie leerlingen waren met ‘ferme werkstukken’ verte-
genwoordigd. De recensent van Het Noorden bewonderde bij Huttinga’s
kunstopvatting bovenal ‘het teere waas van bestorvenheid dat op zijne iets
donkerder kleuren ligt en doet denken aan het oude verleden, ongerept en
ongeschonden, maar oud, heel oud’.192 Zo ontstond wat men later noemde
een ‘volkscultuur uit de tweede hand’.

In 1913 was de Hindeloper schilderkunst in geheel Nederland te koop,
‘want is er wel één goed gesorteerd meubelmagazijn in onze groote centra,
dat niet graag met een of ander artikel van Hindelooper kunst zijn uitstalkast
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opsiert?’, zo vroeg men zich in het tijdschrift Buiten af. En dat gold niet
alleen voor Nederland, want in het grote warenhuis Wertheim in Berlijn,
waar op de afdeling kunstnijverheid de producten van volkscultuur ‘lands-
gewijs’ te koop werden aangeboden, waren voor ‘Holland’ nagenoeg uitslui-
tend Hindeloper artikelen geëtaleerd. En wie dacht er dan nog bij het Hin-
deloper beddenschot aan ‘dat bedompte, hygienisch sterk afgekeurde en
steeds meer verdwijnende nachthok voor menschen’? De auteur van het
artikel in Buiten zou zo’n beddenschot wel in zijn bibliotheek willen hebben,
‘als ’t geld me op de rug groeide’.193

Ten aanzien van huisvlijt werd vaak de term ‘echt nationaal’ gebruikt,
zoals wij zagen bij Van Eeden. In relatie tot de ontwikkeling van een nationa-
le stijl moet ‘nationaal’ eigenlijk ‘vertaald’ worden met ‘inheems’. Zoals wij
met Hindeloopen zagen kon iets zelfs zeer lokaal van oorsprong zijn en tege-
lijk nationaal. Het ‘nationaliseringsproces’ van volkscultuur betekende dan
ook niet dat de volkscultuur geüniformeerd werd tot door het gehele land
dezelfde vorm. Dat gold juist voor het fabrieksproduct, dat verafschuwd
werd. De lokale variëteit maakte iets juist meer nationaal, het stond dan in
feite dichter bij de oorspronkelijke ‘volksgeest’ en was minder beïnvloed van
buitenaf. Wat echter wél genationaliseerd was in de meer gebruikelijke zin
van het woord, was de gecombineerde presentatie van al deze lokale varian-
ten. Deze gecombineerde presentatie vond plaats in ‘nationale’ tijdschriften
zoals Buiten, of op ‘nationale’ tentoonstellingen. Deze brachten de verschil-
lende vormen samen in één verband; de objecten representeerden de ver-
scheidenheid, de tentoonstelling of het tijdschrift Buiten was de overkoepe-
lende nationale eenheid.

Wat tot dan toe meestal ambachtskunst of soms versieringskunst van het
volk genoemd werd, zou na 1900 geleidelijk meer algemeen de naam volks-
kunst gaan dragen. De term was al in 1889 door Frederik van Eeden gebruikt
in een voetnoot bij het hierboven behandelde artikel in het Bouwkundig
Weekblad, dat wil zeggen nog voordat de Weense kunsthistoricus Alois Riegl
de term in 1894 gebruikte in zijn theoretische geschrift over volkskunst,
Volkskunst, Hausfleisz und Hausindustrie.194 Van Eeden gebruikte het woord
in zijn betoog, dat men de ‘volkskunst’ zichzelf moest laten ontwikkelen en
er geen schoolse stelselmatigheid in moest aanbrengen. Het woord bleef
echter een ‘slip of the pen’ en raakte nog niet ingeburgerd. Van Eeden had
zelf immers in de kop van zijn artikel nog de term huisvlijt gehanteerd.

  195

Meer nog dan de bevorderaars van de industrie op de wereldtentoonstellin-
gen had de overheid zelf in de laatste twee decennia van de negentiende eeuw
behoefte gekregen aan symbolen van Nederlandse nationaliteit en nationale
eenheid. Bij de liberale politici was sprake van vrees voor de teloorgang van
de nationale eendracht, nu door de uitbreiding van het kiesrecht de grote
‘massa’ haar stem ging laten horen. Zij waren ongerust, dat de democratie
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polariserend zou werken, waardoor een eind dreigde te komen aan het tijd-
perk van homogene liberale cultuur. Daarom gingen zij, zoals Henk te Velde
in zijn boek Gemeenschapszin en plichtsbesef laat zien, op zoek naar symbolen
van eenheid die alle groeperingen in de samenleving zouden aanspreken. De
monarchie was één van deze symbolen, de volkscultuur een andere.196

In 1898 werden beide aan elkaar gekoppeld in de vorm van een tentoon-
stelling van nationale klederdrachten in het Stedelijk Museum in Amster-
dam ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Aan deze
tentoonstelling is door de klederdrachthistorica Fea Livestro een afzonder-
lijke publicatie gewijd, zodat hier niet op de details van deze expositie hoeft
te worden ingegaan.197 De tentoonstelling was een initiatief van enkele voor-
aanstaande Amsterdammers, die daarmee midden in de roos schoten. Niet
alleen bezocht de kort tevoren ingehuldigde koningin Wilhelmina samen
met koningin-moeder Emma de tentoonstelling en gaf zij het initiatief daar-
mee koninklijke legitimatie, er was ook sprake van grote publieke belangstel-
ling voor dit overzicht van alle nog in Nederland gedragen klederdrachten.
De tentoonstelling moest verlengd worden en trok uiteindelijk 25.000
bezoekers.198 Ook het onderwijs was opgetrommeld: de leerlingen en onder-
wijzers van de hoogste klassen van de openbare lagere scholen in Amsterdam
hadden gratis entree en waren goed voor 6000 bezoekers.

Het bijvoeglijk naamwoord ‘nationaal’ dat in de naam van de tentoonstel-
ling aan ‘klederdrachten’ voorafging, moet niet misverstaan worden, als
ware het de tegenhanger van streekgebonden. Een klederdracht die door alle
Nederlanders gedragen werd, bestond immers niet. In die tijd werden kle-
derdrachten, ook al waren zij strikt plaatsgebonden, in diverse talen ‘natio-
nale klederdrachten’ genoemd. Met ‘nationaal’ werd hier niet bedoeld: de
natie dekkend, maar: uit eigen land afkomstig, inheems, voortvloeiend uit
het regionale of lokale volkskarakter; in tegenstelling tot de internationale
mode, die ‘kosmopolitisch’ was en geen binding had met een bepaalde plaats
of streek.

Door de koppeling van klederdrachten aan de hoogtijdagen van het
koningshuis kreeg het begrip nationale klederdrachten tevens een betekenis
van eenheid in verscheidenheid, of zoals verwoord in de catalogus: ‘ver-
scheiden als eenmaal de stammen waartoe de dragers behooren, maar onder-
ling verbonden door een tal van overgangsvormen, […] die een samenhan-
gende eenheid aantoonen in het groote geheel, dat één vaderland heeft, […]
en als het er op aankomt ook één zin en één belang zal toonen te hebben met
en onder één Koningin’.199
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Waren de eerste internationale tentoonstellingen er vooral op gericht om
met klederdrachten de Nederlandse nationaliteit naar buiten toe uit te druk-
ken, in 1898 ging het om de eenheid naar binnen toe. Het samenbrengen van
klederdrachten uit verschillende delen van het land in één tentoonstelling
benadrukte de saamhorigheid. Dracht werd een symbool voor eendracht.
Niet nieuw, maar wel aanmerkelijk meer geaccentueerd dan daarvoor, was

de verklaring die in de catalogus gegeven
werd voor de verscheidenheid aan kle-
derdrachten: de verschillen zouden een
overblijfsel zijn uit de tijd dat Nederland
door drie verschillende stammen (Frie-
zen, Franken en Saksen) bevolkt werd en
zouden zo kunnen worden teruggevoerd
op de etnische afkomst van de bevolking.
Wij zagen al, dat Halbertsma tradities
verklaarde als overblijfselen uit het Oud-
germaanse verleden; inmiddels speelden
aan het eind van de negentiende eeuw
begrippen als ras en stam een belangrijke
rol in de ontluikende volkskundige disci-
pline.200 Ook de indeling van de tentoon-
stelling was gebaseerd op de verschillen-
de volksstammen en hun mengvormen:

‘Het zijn de verschillen in lichaamsbouw, huid- en haarkleur, taal, zeden,
gebruiken, aanleg, huizenbouw en, nevens tal van andere, zeker niet het
minst die der volkseigen kleeding die hierbij den weg wijzen, voor zoover die
te vinden is.’201 Aan het eind van de negentiende eeuw straalde het begrip
‘stam’ ook een politieke boodschap uit. De terugvoering van verschijnselen
op het Germaanse verleden veronderstelde een onveranderlijke kern in de
samenleving, door alle generaties heen, alsook een verwantschap, als ware
het volk één grote familie.

Aan het eind van de negentiende eeuw werden niet alleen in Scandinavië en
Duitsland volkskundige musea gesticht vanuit een nationaal perspectief,
maar over heel Europa. Het volkskundig museum werd een internationaal
verschijnsel. Zo was in 1884 de ‘Salle de France’ geopend in het Musée
d’Ethnographie du Trocadéro in Parijs, waar vooral een Bretons interieur de
aandacht van een groot publiek trok. In dit museum waren overigens naast
poppen van Bretonse vrouwen in klederdracht ook poppen van Friese vrou-
wen in klederdracht aanwezig.202 In 1894 werd in Wenen een Museum voor
Volkskunde geopend, in 1895 een dergelijk museum in Praag, in 1896 in
Boedapest. Behalve nationale ontstonden er ook regionale volkskundige
musea, zoals dat in Arles in 1896 en op Sicilië in 1910, of stedelijke zoals dat
van Antwerpen in 1907.203

Tafereel uit de Provence in de Salle de France
van het Musée d’Ethnographie du Trocadéro
in Parijs, gefotografeerd in 1895 (foto  ,
Photonium, Musée National des Arts et
Traditions Populaires, Parijs)



Opvallend is, dat in Vlaanderen de aandacht voor de materiële volkscul-
tuur sterk beïnvloed werd vanuit Frankrijk. Zo speelde het beroemde Muse-
on Arlaten in Arles, in 1896 opgericht door Frédéric Mistral, een belangrij-
ke rol als voorbeeld voor het in 1907 opgerichte Antwerpse Museum voor
Folklore.204 Het zou interessant zijn te onderzoeken of Mistrals Provençaals
regionalisme (als tegenhanger van de sterk door Parijs gedomineerde natio-
nale verbeelding) voor Vlaanderen ook
meer ‘emancipatorische’ aanknopings-
punten had dan de op de nationale ver-
beelding gerichte Scandinavische voor-
beelden die in Nederland de aandacht
trokken. Deze vraagstelling moet in deze
studie, die gericht is op de verbeelding op
nationaal-Nederlands niveau, echter on-
beantwoord blijven liggen. Dit geldt ook
voor de eveneens zeer interessante vraag
of zich binnen Europa een noord/zuid-
scheidingslijn is gaan aftekenen tussen de
op Hazelius geënte en de op Mistral ge-
ente presentaties van volkscultuur, om
de oriëntatie wellicht veel te schematisch
terug te brengen op deze twee absoluut
equivalente grootheden. Daarbij doen zich dan onmiddellijk ook de vragen
voor of het alleen ging om noord/zuid, of ook om nationaal/regionaal, of die
scheidingslijnen geografisch te markeren zijn (bijvoorbeeld tussen Neder-
land en Vlaanderen?) en of de verschillen inhoudelijk uiteindelijk zo bijzon-
der groot waren.

Presentatietechnisch liepen de tentoonstellingen van volkscultuur in
Europa tot aan het eind van de negentiende eeuw in ieder geval nog niet sterk
uiteen: ook Mistral, Nobelprijswinnaar, zal direct of indirect bekend zijn
geweest met de taferelen van Hazelius en bouwde in Arles interieurs op die
museologisch gezien sterk vergelijkbaar waren. De wijze waarop ieder land
of streek de eigenheid van de volkscultuur naar voren bracht, was mede
dankzij de wereldtentoonstellingen volkomen internationaal geworden.

In Nederland bestond anno 1898 nog geen afzonderlijk etnografisch
museum, zoals volkskundige musea toen vaak genoemd werden. Van Some-
ren Brand, de directeur van het Stedelijk Museum waar de klederdrachten-
tentoonstelling gehouden werd, constateerde in de catalogus: ‘De weten-

Tafereel in de Salle de France, 1895; duidelijk
is te zien hoe de scène met een koord was
afgescheiden van het publiek (foto  ,
Photonium, Musée National des Arts et
Traditions Populaires, Parijs)
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schap heeft het tot nu toe te druk gehad met andere dingen om zich bijzon-
der in te laten met de kennis van het eigen volk, zoodat de Ethnografie van
den dietschen stam een nog bijna onontgonnen veld is, waarop slechts hier
en daar een onderzoekingstocht begonnen is.’205 De klederdrachtenten-
toonstelling was aanleiding erop aan te dringen de collectie bijeen te houden.
Klederdrachten waren in deze periode onverbrekelijk verbonden geraakt

met nationaal besef. Het behoud ervan
werd niet meer alleen gemotiveerd van-
uit historische interesse, maar ook gezien
als een nationale plicht. Toen de geograaf
dr. H. Blink (1852-1931) in 1898 een
oproep deed de kostuums van de kleder-
drachtententoonstelling in een museum
te behouden, dacht hij aan een museum
‘waardoor de geschiedenis der zelfstan-
digheid van ons volkskarakter wordt ver-
kondigd, evenzeer als door de meester-
werken der schilderkunst’. Aan het eind
spoort hij de lezers aan: ‘Slaat de handen
in elkander en werkt samen om iets natio-
naals tot stand te brengen, om de elemen-
ten der geschiedenis van het ‘‘landseige-

ne’’ te bewaren.’206 Inderdaad bleef de verzameling van 1898 dankzij parti-
culier initiatief grotendeels behouden. In oktober 1898 had een aantal hoog-
leraren, onder wie Gallée, zich tot de minister van Binnenlandsche Zaken
gewend met een verzoek de verzameling in het Rijksmuseum te plaatsen,
omdat de verzameling niet alleen voor de kennis van het eigentijdse Neder-
land belangrijk was, maar ook voor de geschiedenis. De minister liet weten
geen gelden beschikbaar te hebben voor aankoop van rijkswege; daarop wer-
den enkele particulieren bereid gevonden de klederdrachten die voor de ten-
toonstelling in bruikleen verkregen waren aan te kopen. De collectie werd
begin 1899 overgedragen aan de directeur van het Nederlandsch Museum
en zo verenigd met de klederdrachten van de wereldtentoonstelling van
1878, die reeds in het museum aanwezig waren.207

Hoezeer de klederdrachten in deze tijd aan vorstenhuis en nationale een-
heid gebonden werden, blijkt wel uit een voor het jaar 1900 uitgebrachte
kalender van de krant Het Nieuws van den Dag. Voor elke maand was door 
T. van der Laars een tekening gemaakt, die gewijd was aan een van de pro-
vincies. Wij zien daarbij een kenmerkende klederdracht uit de provincie in
combinatie met de wapens en vlaggen van de provincie en de verschillende
steden. Het voorblad en de maand januari wijken van deze opzet af en laten
een aantal wapens en standaarden van het Oranjehuis zien, leger- en vloot-
vlaggen, vlaggen uit de koloniën en zelfs de vlaggen van Transvaal en Oran-
je Vrijstaat (Zuid-Afrika).208

Opstelling van de klederdrachten in het souter-
rain van het Rijksmuseum zoals het sinds 1898
was ingericht (uit Intérieurs et Alentours du
‘Rijksmuseum’. Koog-Zaandijk 1909)

  -

 

 .  



De grote belangstelling voor nationale klederdrachten, vlaggen en
wapens moet gezien worden in het kader van de voor Nederlandse begrip-
pen sterke golf van nationaal besef. De emoties liepen hoog op in de periode
van spanning tussen de Boeren en de Engelsen in Zuid-Afrika en tijdens 
de Boerenoorlog (1899-1902). De Boeren werden gezien als een kleine,
hechte plattelandsgemeenschap, die de oude nationale waarden ongeschon-
den had behouden en nu voor haar rech-
ten opkwam tegen het grote Britse impe-
rium. Men droomde van een machtig
Groot Nederland, gebaseerd op innige
banden met de stamverwanten in Zuid-
Afrika.209

Het nationalisme van rond de eeuw-
wisseling uitte zich op een breed cultu-
reel gebied, waar de volkscultuur niet
ontbrak. Het Algemeen Nederlandsch
Verbond ijverde vanaf 1898 voor de
handhaving van de Nederlandse taal en
het levendig houden van de Nederlandse
geest.210 In deze kring komen wij Emants
weer tegen. In 1899 sprak hij op een con-
gres van het Verbond over de neiging van
Nederlanders hun eigen nationaliteit te
verloochenen: ‘Wij kennen ze allen, de
wezens, waarvan ’t vooral in onze groote steden wemelt, die er zoo Engelsch
uitzien, of die zoo Fransch doen, of die zoo bijzonder veel sympathie voor
Duitsland gevoelen en die voor het echt Hollandsche den neus ophalen, zon-
der te beseffen dat juist door hun schuld dit neus-ophalen betrekkelijk
gerechtvaardigd wordt.’ Als kleine natie liet Nederland zich volgens Mar-
cellus Emants te veel beïnvloeden door de grote: ‘Wie ontzien, geëerd wil
worden, beginne met zich zelf te ontzien en te eeren. Dat weten de Denen en
de Noren; maar dat bedenken de Nederlanders veel te weinig.’211

Daarbij ging het Emants dus niet zozeer om bedreigingen van buitenaf
voor de Nederlandse taal, maar van binnenuit, doordat de maatschappelijke

Een nagebouwde Voortrekkerswoning op de
verkooptentoonstelling die in de zomer van
1902 in Scheveningen werd gehouden ten bate
van de oorlogsslachtoffers onder de Boeren
(Haags Gemeentearchief)
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elite meer interesse had voor buitenlandse cultuuruitingen dan voor de
Nederlandse en in eigen land soms liever pronkte met een vreemde taal dan
Nederlands te spreken. Hetzelfde gold voor de voorwerpen waarmee de elite
zich omringde. De linguïst en volkskundige prof. dr. Jos. Ch.F.H. Schrij-
nen (1869-1938) liet anno 1913 vergelijkbare geluiden horen: volkskunde
teelde echte, gezonde vaderlandsliefde doordat de hoger beschaafden weer
voelden dat zij met lijf en ziel tot het volk hoorden. Zo kreeg volkskunde een
sociale taak, namelijk om de kloof tussen volk en ‘hoogerbeschaafden’ te
overbruggen en ‘een verzoening der standen’ te bewerken.212

Men zou deze opvatting van Schrijnen over het doel van de volkskunde
bijna kunnen beschouwen als een omgekeerd beschavingsoffensief. Toch is
deze term niet geheel juist. Het was niet het volk dat lessen in eenvoud en
eigenheid gaf. Het waren in feite lessen van de ene elite aan de andere via
beeldvorming van het volk. Binnen de elite begon een groep intellectuelen
zich steeds meer af te zetten tegen de invloed van de internationale, kosmo-
politische cultuur, die door hen niet meer ervaren werd in de verlichte bete-
kenis van het wereldburgerschap, maar steeds meer als oppervlakkig, modi-
eus en materialistisch.

Intussen werd de aandrang om een etnografisch museum over het eigen
land te stichten steeds groter. In een artikel in twee afleveringen in de Neder-
landsche Spectator eind 1903 / begin 1904 deed de Utrechtse hoogleraar in de
germanistiek prof. dr. J.H. Gallée (1847-1908) een oproep om in Nederland
niet alleen aandacht te besteden aan de etnografie van de koloniën, maar 
ook aan de eigen volkskunde. Hij stelde het Germanisches Nationalmu-
seum, het Beiers Nationalmuseum en het Nationaal Museum in Kopen-
hagen ten voorbeeld en vroeg zich af waarom in Nederland niet kon, wat in
Denemarken wél kon: een nationaal etnografisch museum met twee afdelin-
gen, de ene gewijd aan de eigen volkscultuur, de tweede aan die van andere
volkeren.213

Of het toekomstig etnografisch museum er zo zou moeten uitzien als de
negentiende-eeuwse internationale voorbeelden was inmiddels de vraag. De
taferelen met poppen geraakten rond 1900 meer en meer in diskrediet. Bij
alle lof voor het feit dat ter gelegenheid van de troonsbestijging van koningin
Wilhelmina de nationale klederdrachten werden verzameld, was er kritiek
op de wijze waarop zij waren tentoongesteld. De klederdrachten werden
namelijk op 242 poppen in hoge vitrinekasten getoond, zonder dat zij tafere-
len vormden. Zij waren uitsluitend geordend naar de drie oorspronkelijke
volksstammen en hun mengvormen.

De kunsthistoricus en literatuurtheoreticus André Jolles, die later in
Duitsland zou gaan wonen en overtuigd nationaal-socialist werd, schreef in
zijn jonge jaren bijdragen voor De Kroniek.214 In een recensie van de kleder-
drachtententoonstelling van 1898 had hij zich uitgeleefd in een forse tirade
tegen de presentatie van de klederdrachten op poppen. De organisatoren
hadden daarmee ‘het schoonste wat ons land zou te zien kunnen geven […]
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gedegradeerd tot een muf kermisvermaak en een prutsig panopticum’. Als
de archeoloog Schliemann zijn gouden maskers en sieraden uit de schat van
Mycene op wassen beelden had geplakt, zou men dat toch ook belachelijk
hebben gevonden, zo betoogde hij, evenals wanneer men kostbare kazuivels
zou tonen op een ‘priester van papier-maché’ of op een ‘paus van bordpa-
pier’. Zo had men nu ‘een deel van Neêrlands beste leven’ op de ‘afgrijselijke
strakte van deze miserabele mannekijns’ gehangen.

Bovendien hadden de inrichters volgens Jolles geen wetenschappelijke
hulp ingeroepen om de ‘anthropologische kenmerken van de onderscheiden
rassen’ tot uitdrukking te brengen in de poppen: ‘Wat beduidt het dan of
men in een brallend populaire inleiding komt betoogen dat de Nederland-
sche bevolking uit Friezen, Franken en Sassen bestaat, wanneer men de
ethnologische typen in de poppen totaal verwaarloost’, zo constateerde hij.
Zijn verwijt was niet uit de lucht gegrepen. In veel tentoonstellingen en
musea in het buitenland werd gepoogd fysisch-antropologische kenmerken
in de poppen tot uiting te brengen, zoals blijkt uit een studie van Isabelle
Collet over het gebruik van poppen in volkskundige musea in Frankrijk. In
het Museon Arlaten werd zelfs een arts ingeschakeld om aanwijzingen te
geven aan de vervaardigers van de poppen. Voor het maken van de poppen
had deze arts een voorstudie voorgeschreven, bevattende: ‘photographie de
types locaux, hommes et femmes, de face et de profil. Moulage de têtes et de
mains. Moulages et photographies de poitrines de femmes. Echantillons de
cheveux, couleur des yeux.’ De poppen in Arles, die overigens van gips
waren in plaats van het meer gebruikelijke was, golden dan ook als antro-
pologische documenten en als voorbeeld van poppen in natuurlijke hou-
ding.215

De wens fysisch-antropologische kenmerken in de poppen tot uiting te
brengen, hing samen met wetenschappelijke theorieën van die tijd, waarbij
men dacht dat de klederdracht een overblijfsel was uit een ver verleden. De
verspreiding van de verschillende vormen van klederdracht zou een aanwij-
zing kunnen geven waar de grenzen lagen tussen de woongebieden van de
vroegere volksstammen. In Nederland probeerde Gallée aan de hand van
een combinatie van dialecten, boerderijtypen, volkstypen in klederdracht en
streeksieraden het oorspronkelijke bewoningsgebied van de drie Germaanse
volksstammen Friezen, Franken en Saksen te achterhalen. Dit bracht hem
tot het combineren van zijn eigen onderzoek naar boerderijen en kleder-
drachten met dat van specialisten op het gebied van de dialectiek (prof. dr. J.
te Winkel) en de antropologische samenstelling van de bevolking (prof. dr.
L. Bolk). Hieruit resulteerde het boek Het boerenhuis in Nederland en zijn
bewoners, dat lange tijd in Nederland als standaardwerk beschouwd werd.
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Het bestond uit twee delen: een tekstgedeelte en een atlas met hoofdzakelijk
foto’s, tekeningen en plattegronden van boerderijtypen en foto’s van volks-
typen in klederdracht.216 Overigens kwam Gallée zelf al spoedig tot de con-
clusie dat de klederdrachten in veel mindere mate een historisch constante
factor waren dan hij had gehoopt.217

Jolles’ bezwaar tegen de ‘neutrale poppen’ kwam dus voort uit het feit dat
men in die tijd poppen met fysisch-antropologische kenmerken als de ‘bete-
re’ poppen beschouwde. Liever nog zag Jolles de klederdracht gedragen
door levende mensen, zoals het meisje in Zeeuwse dracht dat op de tentoon-
stelling catalogi verkocht: ‘wat is tenslotte in werkelijkheid een landsklee-
ding een prachtig ding, wat een heerlijk gebaar, zijn vaderland aan zijn lijf te
dragen’.218 Voor Jolles was klederdracht een nationaal symbool geworden,
waarmee evenmin als met het rijkswapen of de Nederlandse vlag te spotten
viel. Hier paste slechts eerbied. De nationalisering van de klederdracht was
compleet geworden, niet alleen voor Jolles, maar voor ieder die de kalender
van Het Nieuws van den Dag in 1900 aan de wand had hangen.

Ook de kunstenaar en kunstcriticus Jan Veth (1864-1925) schreef enkele,
overigens minder geladen kanttekeningen bij de expositie in hetzelfde num-
mer van De Kroniek. Ook hij klaagde over de rieten poppen met gipsen kop-
pen en kwam tot de conclusie dat het kostuum niet gescheiden mocht wor-
den van de levende dragers, omdat juist in ‘dat intiem verband’ het ‘gansche
karakter’ zat. Hij spoorde de bezoekers aan tot nieuwe onderzoekingstoch-
ten, want de ‘poppententoonstelling’ gaf volgens hem een te flauw beeld van
de werkelijke schoonheid van de klederdrachten. ‘Maar laat dan de reizigers
het land ingaan, en zich vooral niet met een tocht langs de glazen kasten in
het Stedelijk Museum vergenoegen’, zo raadde hij aan.219 Jan Veth kon het
weten: hij had de schilder Anton Mauve leren kennen en enige tijd met hem
gewerkt in Laren. In het Gooi waren in sommige plaatsen nog mensen van
de oorspronkelijke bevolking die de klederdracht droegen. Jan Veth had zelf
zijn woonplaats Amsterdam ook verruild voor het Gooi.220 Aan het eind van
de negentiende eeuw had men genoeg kamers, poppen en taferelen binnen
gezien; de nieuwe uitdaging lag inmiddels ergens anders: buiten.
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3. Musealisering 
en nationalisering 
van de openlucht

In zijn grote verzamelwerk Les lieux de mémoire vraagt de Fransman Pierre
Nora zich in de inleiding op het hoofdstuk over landschappen af aan wie het
landschap toebehoort. Onder het landschap verstaat hij de ruimte waar de
natuur, de mens en de tijd hun krachten hebben vereend. Behoort het land-
schap toe aan de geograaf of de historicus? Of aan de reiziger? Of aan de land-
meter, de fotograaf of de schrijver? Misschien behoort het landschap wel in
de allereerste plaats toe aan degene, aan wie men het minste zou denken: de
schilder, aldus Pierre Nora. Het landschap behoort immers tot het domein
van de zintuigen en het is de schilder die het landschap aanschouwt en ver-
taalt.1

In de tweede helft van de negentiende eeuw ging de (na die van de zeven-
tiende eeuw) hernieuwde belangstelling voor de landschapsschilderkunst
gepaard met een tweerichtingsverkeer: enerzijds de trek van het platteland
naar de stad, anderzijds de ontsluiting van het platteland door nieuwe trans-
portmiddelen en de toeristische ontdekking van het platteland door de ste-
delingen.2 Een steeds kleiner percentage van de Nederlandse bevolking was
werkzaam in de landbouw (44% in 1850, 31% in 1900, 19% in 1950), al nam
de agrarische beroepsbevolking in absolute zin nog toe. De bevolking van
Nederland steeg van 3 miljoen in 1850 tot 5,25 miljoen in 1900 en 10 miljoen
in 1950.3 In de laatste decennia van de negentiende eeuw en de eerste van de
twintigste eeuw kreeg het platteland in toenemende mate en voor steeds gro-
ter groepen van de bevolking de functie van bezienswaardigheid, waarbij de
restanten van volkscultuur, in de eerste plaats de nog ‘levende’ klederdrach-
ten, als een belangrijk teken van authenticiteit werden ervaren. De toene-
mende ontsluiting van het platteland maakte het mogelijk, dat eerst de wel-
gestelde burgerij, maar later ook veel grotere groepen van de bevolking de
plaatsen gingen opzoeken die de schilders vlak vóór de grote ontsluiting
hadden ‘ontdekt’.

Met de bevolkingsgroei en de migratie van het platteland naar de steden
veranderden deze laatste evenzeer van karakter als het platteland. De oude
binnensteden, die in de eerste helft van de negentiende eeuw nog veel had-
den behouden uit de zeventiende eeuw en soms nog uit vroeger tijd, zij het in
vervallen vorm, kwamen onder druk te staan van de dynamiek van de
moderne stad met daaraan gekoppeld de behoefte aan nieuwbouw en ruimte
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voor verkeer. Ook het verdwijnend stadsbeeld wist de schilders te inspire-
ren, zij het op bescheidener schaal dan het verdwijnend plattelandsbeeld;
ook de oude binnensteden kregen in toenemende mate de functie van be-
zienswaardigheid, eveneens een proces dat tot op heden doorgaat en aan het
eind van de twintigste eeuw zelfs een ongekende versnelling heeft onder-
gaan.4

Men zou dit in de negentiende eeuw beginnende veranderingsproces,
waarbij de betekenis van bezienswaardigheid steeds toeneemt en op sommi-
ge plaatsen zelfs de hoofdbetekenis kan gaan worden, als een vorm van
musealisering kunnen zien. Het enige verschil met het musealiseringsproces
in engere zin is, dat het landschap en de oude binnensteden zich in hun ware
omvang niet laten verplaatsen naar musea en in situ (ter plaatse) gemuseali-
seerd moeten worden. Het in situ-behoud vormde de basis voor het ‘be-
schermingsoffensief’, dat rond 1900 zijn organisatorische vorm kreeg.

Wat echter wel los te maken was uit de lokale context en te presenteren in
nieuwe nationale en internationale contexten, waren de verdwijnende beel-
den van platteland en oude binnensteden, zoals die weergegeven werden op
schilderijen, tekeningen, prenten en later ook foto’s. Voor de verspreiding
van deze beelden kende de tweede helft van de negentiende eeuw een aantal
nieuwe media. In het vorige hoofdstuk zagen wij welke betekenis de ver-
schillende nationale tentoonstellingen en de wereldtentoonstellingen had-
den. Wereldtentoonstellingen lieten volkscultuur niet alleen in volkskun-
dige presentaties zien, maar stelden ook schilderijen met genretaferelen
tentoon in de sectie ‘Beaux-arts’. Van buitengewoon groot belang voor de
vermenigvuldiging van de beelden waren ook de tijdschriften. Zij verhaal-
den niet meer alleen van wat er op tentoonstellingen te zien was, maar brach-
ten ook de beelden ervan tot op de huiskamertafel, aanvankelijk in de vorm
van gedrukte gravures, later van foto’s. Bekende landelijke geïllustreerde
tijdschriften van een algemeen karakter die veel aandacht besteedden aan
volkscultuur, waren De aarde en haar volken (vanaf 1864, onder andere met
afbeeldingen van Marken), Eigen Haard (vanaf 1875, met veel aandacht voor
tentoonstellingen), Boon’s geïllustreerd magazijn, dat later voortgezet werd
als Mork’s Magazijn (vanaf 1899, met series over klederdrachten), en Buiten
(vanaf 1907, met artikelen over plattelandsarchitectuur).5 De grootschalige
reproduceerbaarheid van het beeld, waar Walter Benjamin op gewezen
heeft, maakte dat de beeldvorming van schilders door grotere groepen van
de Nederlandse bevolking en door buitenlanders in reproductievorm gezien
en toegeëigend werden.6 De schilders, die tussen het volksleven en de
bezichtigers van hun schilderijen in stonden en daarom door Gerard Rooij-
akkers aangeduid worden als ‘beeldenmakelaars’, kregen hierdoor een veel
groter publiek.7 Hun keuzen en visies speelden een belangrijke rol in de
beeldvorming over de volkscultuur.
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In Frankrijk brak rond 1830 een nieuwe generatie schilders met de classicis-
tische traditie van de academie, waarin hoofdzakelijk aandacht was voor de
‘grote genres’ als historische, bijbelse en mythologische onderwerpen. De
nieuwe generatie trok daarentegen de natuur in en begon het ‘werkelijke’
landschap te schilderen in plaats van het ideële. Deze schilders zochten hun
inspiratie in de eenvoud van het plattelandsleven. Zij werkten in het dorpje
Barbizon bij het bos van Fontainebleau. In hun schilderijen zien wij geen
wilde natuur of arcadische landschappen, maar het gewone platteland, waar
boeren aan het werk zijn, getekend door het zware werk en gekleed in de een-
voudige kleding van alledag. Waar vroeger boeren het landschap als kleine
poppetjes stoffeerden, kwamen zij nu bij een schilder als Millet bijna beeld-
vullend in het centrum van het schilderij. Men noemde dit soort schilderij-
en dan ook ‘paysanneries’.8

De oriëntatie van deze schilders lag niet langer in Italië; er vond een ver-
schuiving in de belangstelling plaats in de richting van het noorden. In de
Nederlandse landschapsschildering uit de zeventiende eeuw vonden zij
voorbeelden van realistische schilderkunst die hun aanspraken. De bekend-
heid met deze schilderijen was groot, doordat veel kunstcollecties uit het
noorden, waaronder die van stadhouder Willem  , in de periode van 1793
tot 1813 als oorlogsbuit tentoongesteld waren in het Musée Napoléon in
Parijs.

De keuze van de thematiek uit het dagelijks leven wordt in verband
gebracht met de opkomst van de democratie. Realistische schilderkunst cor-
respondeerde met republikeinse gezindheid. Het bezorgde de schilders van
Barbizon een groot succes bij de opkomende stedelijke burgerij. De schilde-
rijen die de realisten maakten, kwamen niet te hangen in paleizen, kastelen
en kerken, maar in de appartementen van de gegoede burgerij. In republi-
keinse kringen werd deze kunst dan ook hogelijk gewaardeerd; in de Derde
Republiek (1870-1940) werd de realistische landschapsschilderkunst, en die
in de openlucht in het bijzonder, geassocieerd met de nieuwe politieke vrij-
heid. Vanaf het moment dat schilders niet langer ideële landschappen schil-
derden, maar werkelijke, kon een relatie gelegd worden met gevoelens van
lokale, regionale of nationale identiteit. Zo werd het landschap van Barbizon
via de beeldvorming van de schilders tot het nationale landschap van Frank-
rijk.9
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De eerste Nederlandse schilder die Barbizon bezocht was Jozef Israëls
(1824-1911). Voor het eerst in de tweede helft van de jaren 1840, de tweede
keer in 1853. Hij tekende er boerderijen en schamele interieurs en kocht er
boerenkledingstukken, zoals wij in het vorige hoofdstuk zagen. Weldra liet
Israëls de historieschilderkunst, waaraan hij zich tot dan toe gewijd had,
definitief achter zich.10 Andere Nederlandse schilders gingen in zijn voet-
spoor naar Barbizon. Zo werd via de School van Barbizon, die op haar beurt
geïnspireerd was door de Nederlandse landschapsschildering uit de zeven-
tiende eeuw, de landschapstraditie in Nederland weer opgepakt.11

Een landschap dat enigszins vergelijkbaar was met dat van Barbizon von-
den de schilders in Oosterbeek. In de periode 1855-1870 werd langs de Velu-
wezoom door schilders als Gabriël, Bilders, Mauve en de gebroeders Jacob,
Matthijs en Willem Maris in de openlucht geschilderd, waarbij de afwisse-
ling van parkachtig boslandschap, ‘on-Nederlandse’ heuvels, heide en de
rivier de Rijn aantrekkelijke landschapsvormen bood.12

Rond 1870 begon een aantal kunstenaars zich in Den Haag te vestigen.
Het is moeilijk hiervoor een eenduidige verklaring te geven. Persoonlijke
omstandigheden speelden een rol, maar ook zullen het opbloeiende artistie-
ke leven in Den Haag en de betekenis van het in 1847 opgerichte Haagse
Schilderkundige Genootschap ‘Pulchri Studio’ een grote aantrekkings-
kracht hebben uitgeoefend. De vestiging aldaar van de ene kunstenaar zal de
andere op het idee gebracht hebben er ook heen te gaan. Bij het vormen van
kunstenaarskolonies speelt ook een rol, dat het maken van kunst in zekere zin
een collectieve activiteit is, waarbij kunstenaars zich bij voorkeur in de buurt
van elkaar vestigen om gezamenlijk in een bepaalde trant te werken en geza-
menlijk een publiek en afzetgebied te hebben.13 Zo ontstond wat sinds 1875
de Haagse School genoemd werd.14

De ligging van Den Haag zal zeker ook bijgedragen hebben aan de komst
van de kunstenaars. De situering van de stad tussen de kust en het polder-
landschap opende ruime perspectieven voor schilders die bovenal uit waren
op de werking van licht en atmosfeer op de omgeving. Daartoe waren inten-
sieve studies buiten nodig. De schilders gingen daarom ook in de openlucht
(‘en plein air’) schilderen.15 In de Haagse School waren zowel de land-
schapsschildering als het vissersgenre ruim vertegenwoordigd. Dit vissers-
genre beperkte zich niet tot genretaferelen binnenshuis, maar omvatte ook
het vissersleven in de openlucht, zoals dat zich toen nog – het was vóór de
aanleg van de vissershaven – op het strand en in de duinen afspeelde.

De schilders zochten naar wat zij beschouwden als het authentieke en
ongerepte en vergrootten dat uit. Jozef Israëls, bij wie ook in de openlucht de
mens centraal bleef staan, koos met de vissers een bevolkingsgroep die in zijn
ogen nog dicht bij de natuur stond, daar zelfs deel van uitmaakte. Dit blijkt
onder andere uit de titel De kinderen der zee die hij aan een serie schilderijen
gaf. Deze serie heeft een vissersjongetje tot onderwerp, dat met zijn speel-
goedscheepje aan de rand van de zee speelt, terwijl zijn oudere zusje toekijkt.
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De schoonheid van de eenvoud dwong respect af. Deze lof der eenvoud was
een verschijnsel dat zich niet alleen in Nederland voordeed, maar op diverse
plaatsen in Europa. Een deel van de schilders werkte ook internationaal en
trok evengoed naar Bretagne als naar Scheveningen. Het is een markant ver-
schijnsel, dat juist een zo inheems onderwerp als klederdracht verbeeld
werd door sterk internationaal georiënteerde kunstenaars.16 Aangezien ook
Amerikaanse kunstenaars en kunstverzamelaars hierin grote interesse had-
den, zou men zelfs de ‘klederdrachtenrage’ als een teken van mondialisering
van de beeldende kunst kunnen zien.

Het atmosferische landschap zoals geschilderd door de Haagse School
werd in toenemende mate als Hollands ervaren. De kunstcriticus J. van San-
ten Kolff gaf het nationale karakter als volgt aan: ‘Kan een ander dan een
Hollander de natuur zóó zien, zóó opvatten en weergeven, zulk een schat van
poëzie nederleggen in de meest onopgesmukte, sobere voorstelling der een-
voudigste werkelijkheid?’17 Jaren later, toen de Haagse School al bijna tot
het verleden behoorde, ervoer de schrijver Louis Couperus bij zijn bezoek
aan een tentoonstelling van de Haagse School in Rome een gevoel van her-
kenning: ‘Want ik voelde om mij de atmosfeer van mijn land, dat ik, zoo
vreemd, lief heb, al woon ik er niet, al ben ik er weinig: ik voelde om mij de
atmosfeer, die geweefd had rondom mijn jeugd en jongelingsjaren…’18

Retrospectief verwijst de Haagse School naar een wereld die inmiddels
grotendeels verloren was gegaan. In de begintijd van de Haagse School be-
stonden delen van de werkelijkheid die de schilders weergaven nog wel. Het
was toen echter al niet meer een vanzelfsprekende, maar een uitstervende
werkelijkheid die de schilders speciaal op moesten zoeken. Tot de jaren 1870
waren de boeren en vissers in klederdracht en het ‘ongerepte’ Hollandse
landschap met vaarten en molens of de grote stille heide met schapen nog te
vinden, maar het beeld werd allengs archaïsch. Waar het authentieke beeld
werd aangetast, werd het uitgefilterd. De moderne badplaats Scheveningen,
die zich in dezelfde tijd ontwikkelde als de Haagse School, werd zorgvuldig
buiten beeld gelaten. De vissers die wij zien, zijn traditionele vissers, die hun
bomschuiten nog op het strand hadden liggen, de moderne vissershavens
zochten de schilders niet op.19

  ‘    ’
Dat de schilders van de Haagse School zich ervan bewust waren een ver-
dwijnende wereld op het doek vast te leggen, laat het grote project van Pano-
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rama Mesdag zien, waaraan behalve Mesdag ook andere schilders van de
Haagse School hebben meegewerkt.

Met een Heemschut-gevoel enigszins avant la lettre voor de betekenis
van het ongeschonden totaalbeeld, wijdden de schilders zich in 1881 aan het
vastleggen van Scheveningen gezien vanaf het Seinpostduin. Zij wilden het
oude Scheveningen schilderen vlak voordat de nieuwbouw voor een moder-
ne badplaats het vertrouwde beeld van het vissersdorp zou gaan verstoren.
Mesdag beschouwde het panorama als zijn belangrijkste werk, ‘omdat het
zo’n grote impressie geeft van de natuur’. Het verhaal gaat, dat hij het pano-
rama geschilderd heeft uit protest tegen het voornemen (het definitieve
gemeenteraadsbesluit werd pas later genomen) het Seinpostduin af te gra-
ven voor de bouw van een mondain restaurant. Daarmee zou de moderne
badplaats oprukken tot aan de rand van het oude dorp.20 Uiteindelijk kan
men zich afvragen of een modernisering als de aanleg van de vissershaven na
de storm van december 1894, die een groot deel van de schepen op het strand
vernielde, niet nog grotere consequenties had voor het traditionele beeld
dan de ontwikkeling van de badplaats. Met de haven kwam een einde aan het
visserstafereel op het strand.21 Deze ‘modernisering’ gaf Panorama Mesdag
al snel een museale waarde.

Het panorama heeft een illusionistische werking die vergelijkbaar is met
diorama’s of gereconstrueerde interieurs zoals de Hindeloper kamer. De
illusie berust op het uitschakelen van de mogelijkheid het kunstwerk te ver-
gelijken met de zich daarbuiten bevindende werkelijkheid.22 De bezoeker
moet zich verplaatst voelen naar elders. Ondanks het feit dat hij niet daad-
werkelijk in situ is (omdat het diorama of panorama op een andere plaats is
en omdat het beeld verleden tijd is), moet hij ertoe gebracht worden zich wel
in situ te voelen. De Canadese museoloog Raymond Montpetit maakt een
onderscheid tussen taferelen waarbij zoals in de schouwburg één wand is
opengelaten naar het publiek (‘muséographie analogique’) en gereconstru-
eerde kamers waar de bezoeker zelf in kan staan en in opgenomen wordt
(‘muséographie d’immersion’). Ook het panorama geeft de illusie van
‘immersion’: men voelt zich fysiek in het middelpunt van de uitgebeelde
scène.23 De kamer en het panorama leiden dus beide tot een gevoel van
onderdompeling; maar er is ook een verschil: in een kamer gaat het om het
‘inzoomen’, waarbij men heel dicht komt bij de intimiteit van de mensen die
erin geleefd hebben, bij het panorama gaat het om het ‘uitzoomen’, waarbij
het landschappelijke totaalbeeld, het overzicht in de openlucht centraal staat.
De vissers in klederdracht worden in Panorama Mesdag heel klein; zij zijn
geplaatst in de context van de machtige oneindigheid van natuur en land-
schap.

Een ander teken van nauwe verbondenheid van een aantal schilders met
het behoud van het karakteristieke was hun actie voor het behoud van de
oude kerk van Katwijk. Ook Katwijk had zich ontwikkeld tot een belangrijk
kunstenaarscentrum, waar naast Nederlandse ook buitenlandse kunstenaars
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kwamen, onder andere schilders van de Düsseldorfse school en de Berlijnse
schilder Max Liebermann. Toen het karakteristieke oude witte kerkje, dat
op zoveel schilderijen te zien is, na het gereedkomen van de nieuwe kerk in
1885 met sloop bedreigd werd, schonken vele kunstenaars een schilderij aan
de Commissie tot instandhouding van het oude kerkgebouw. In 1886 wer-
den 194 schilderijen van 124 kunstenaars geveild met het doel uit de op-
brengst de kerk te behouden.24

Toch zit er iets tweeslachtigs in Panorama Mesdag en de betrokkenheid
van de kunstenaars bij behoudsacties. Tegelijkertijd was het Panorama zelf
een van de commerciële attracties die toeristen naar Den Haag en Scheve-
ningen moest trekken. Zo zou het op zijn beurt een bijdrage leveren aan de
teloorgang van het traditionele vissersdorp. Het tweeslachtige bij de schil-
ders van de Haagse School was, dat zij vanwege de populariteit van hun
schilderijen het toerisme stimuleerden en zo indirect een bijdrage leverden
aan het verloren gaan van het ongerepte dat zij zo bewonderden.

Wanneer er ingrijpende veranderingen plaatsvonden, zoals het verdwij-
nen van het visserstafereel op het strand in Scheveningen, was met wegfilte-
ren niets meer te bereiken. In toenemende mate moesten de kunstenaars op
ontdekkingstocht gaan naar plaatsen waar de vooruitgang op dat moment
nog niet zo hard had toegeslagen. Voortdurend waren zij op zoek naar het
ongerepte en vertoefden zij korter of langer daar waar het in hun ogen nog
niet bedorven was. Maar in hun perceptie was het daar telkens wel ‘vijf voor
twaalf’: zij kwamen op het nippertje voordat het ook daar bedorven zou wor-
den door de moderne beschaving. Zo werden allerlei plaatsen in Nederland
‘ontdekt’ waar nog schilderachtige toestanden heersten zoals oude boerde-
rijen of een plaatselijke bevolking in klederdracht. Katwijk, dat geen vissers-
haven kreeg, werd na de veranderingen in Scheveningen extra aantrekkelijk
(zie afb. p. 172), totdat ook daar de bomschuiten van het strand verdwenen
en de Katwijkse loggers in nabije havens een plaats kregen.25

In Zeeland had Domburg al in 1837 een badpaviljoen.26 Vanaf 1880 kwa-
men er regelmatig kunstenaars naar deze meer afgelegen kustplaats, waar de
als buitengewoon elegant beschouwde Walcherse klederdracht nog volop
gedragen werd. De lichtval langs de kust en de weerschijn ervan over het
land van Walcheren werden bovendien als zeer bijzonder ervaren. In 1898
kwam Jan Toorop er voor het eerst. Hij werd door veel kunstvrienden
gevolgd en vanaf 1908 kwam ook Piet Mondriaan geregeld in Domburg.
Ook hij schilderde er een meisje in klederdracht (zie afb. p. 173).27
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Prentbriefkaart, getiteld ‘Schilders aan den arbeid, Katwijk aan Zee’ 
(Katwijks Museum)



Landinwaarts werden ook diverse plaatsen door schilders ontdekt. Laren
in het Gooi werd door Jozef Israëls ontdekt; later vestigden zich hier de
schilders Anton Mauve en Albert Neuhuys. Soms ook werden ‘onbedorven’
plekjes zorgvuldig geheim gehouden. Overigens beperkte de ontdekkings-
tochten zich niet tot het platteland. Ook verstilde hoekjes in oude binnenste-
den, zoals die van Amsterdam of Dordrecht, trokken schilders aan, zij het
minder in aantal. Zo schilderde Max Lieber-
mann ook in de Amsterdamse jodenbuurt, in de
besloten binnenplaats van het Amsterdamse
weeshuis en in het Leidse Stevenshofje. Steeds
schilderde hij echter met de rug naar het brui-
sende en mondaine stadsleven, dat Breitner en
Isaac Israëls (de zoon van Jozef Israëls) juist
opzochten.28

Reisbeschrijvingen konden schilders op het
spoor brengen van nieuwe plaatsen. In 1874
maakte de Franse publicist en kunstkenner
Henry Havard met zijn boek La Hollande pitto-
resque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzée
de Zuiderzeeplaatsen internationaal bekend.29

Het was een reis op zoek naar het pittoreske en
naar het etnografische. Havard, die tijdens de
Commune van Parijs aan de kant van de Com-
munards had gestaan en na het neerslaan van
deze opstand in 1871 de wijk moest nemen 
uit Frankrijk, had zijn toevlucht gezocht in
Nederland. Samen met de kunstenaar J.A. van
Heemskerck van Beest had hij een tjalk ge-
huurd en zich langs de Zuiderzeekust laten varen op zoek naar eenvoud en
ongereptheid.30 Het was een reis zoals een handelsman of een Zuiderzeevis-
ser nooit zou maken. ‘Il est presque impossible de rencontrer un patron de
barque ou un maître d’équipage qui ait déjà fait le tour du golfe’, zo schreef
hij in zijn boek.31 Met de ‘tour du golfe’ bracht hij allerlei plaatsen onder één
noemer die geen speciale band met elkaar onderhielden. Hij creëerde daar-
mee van buitenaf een beeld van eenheid, de Zuiderzeekust als een paradijs
van schilderachtigheid en exotiek. Havard vergeleek de Volendammers in
hun pofbroeken met mensen uit het Nabije Oosten.32 Daarbij liet hij niet na
kunstenaars erop te attenderen dat hier iets te schilderen was. Zo schreef hij

Doeselaar, ‘Op zoek naar het Zeeuwse Meisje’, 1997, pp. 58, 63. Over de elegantie van de
Walcherse klederdracht, zie Molkenboer, De Nederlandsche nationale kleederdrachten,
1917, pp. 169-174.  . Sillevis e.a., Max Liebermann en Holland, 1980, pp. 12-13, 54, 64,
81, 96, 102, 106.  . Havard, La Hollande pittoresque, 1874.  . Bank en Van Buuren,
1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur, 2000, pp. 40-41.  . Havard, La Hollande pittoresque,
1874, pp. 3-4.  . Bank en Van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur, 2000, p. 41.  

Piet Mondriaan (1872-1944), Zeeuwsch
meisje, ca. 1909/1910, olieverf op doek,
63 x 48 cm ( Den Haag, collectie
Dingjan)
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over Volendam, dat de plaats zo klein is dat ze niet op de kaart staat, maar
Volendam ‘mérite cependant la visite des artistes’.33 Na de vissersplaatsen
langs de Noordzee, die al eerder ‘ontdekt’ waren, lag hier een tweede keten
van ‘ongerepte’ vissersplaatsen klaar om geschilderd te worden. Op Marken
was Havard overigens beslist niet de eerste die er het schilderachtige ont-
dekte: de schilder Jordan van de Düsseldorfse School was er al in 1844 ge-

weest, en ook Herman F.C ten Kate en Chris-
toffel Bisschop waren bekend met Marken.34

   



Het wegfilteren van het moderne mag niet ge-
interpreteerd worden als zouden de schilders
alleen aandacht hebben voor de ‘bright side of
life’. Jozef Israëls schilderde ook sombere schil-
derijen als Langs moeders graf en zwoegende
boeren. Sommige buitenlandse schilders die
Nederland bezochten, zoals de Amerikaan
James McNeill Whistler (1834-1903), schilder-
den in verval geraakte volksbuurten.35 Vincent
van Gogh tekende in zijn Haagse periode onder
andere een opgebroken straat met spittende
arbeiders, een troep armen voor het loterijkan-
toor en een troosteloze timmerwerf (zie afb.
p. 176).36 In zijn Nuenense periode schilderde
hij zwoegende boeren en wevers en filterde
daarbij nieuwe ontwikkelingen zoals de kachel
(deze kwam in plaats van het open vuur; zie afb.
p. 175) uit. Uit onderzoek via boedelinventaris-

sen is gebleken, dat de verbreiding van de kachel in deze tijd veel verder was
voortgeschreden dan uit Van Gogh’s schilderijen is op te maken.37

Van Gogh ontdeed evenals de Franse schilder Millet de boeren van alle
sierlijkheid en van enige verheerlijking van huiselijkheid en sociale harmo-
nie lijkt geen sprake. De eenvoudige, onaanzienlijke en zelfs lelijke en som-
bere kanten van het bestaan waren voor hen altijd nog ‘eerlijker’ dan de
‘moderne beschaving’, die Van Gogh als een vorm van misleiding be-
schouwde.38 Wij treffen hier eigenlijk weer het omgekeerde beschavings-
offensief aan: van de zwoegende mensen in de armzalige hutten kunnen de
zogenaamde beschaafden meer leren dan omgekeerd. Over het schilderij De
aardappeleters schreef Van Gogh: ‘Ik heb gewild dat het doet denken aan een
gansch andere manier van leven dan die van ons, beschaafde menschen. […]
Een boerenmeisje is mooier dan een dame m.i., in haar bestoven en gelapten
blauwen rok en jak, die door weer, wind en zon de fijnste nuances krijgt.
Maar trekt ze een damespak aan, dan is het echte er af.’39

Jozef Israëls (1824-1911), Langs 
moeders graf, 1856, olieverf op doek, 
224 x 178 cm (Stedelijk Museum,
Amsterdam)



Moet men Van Gogh nu over één kam scheren met de burgerij die de in
hun lot berustende boeren op een voetstuk zetten als tegenhangers van de
verdorven stad met haar weerspannig fabrieksproletariaat? Uit een schilde-
rij als De aardappeleters spreekt toch bepaald niet een beeld van een ‘beter’
platteland. De projectietheorie, waarin schilderijen zoals die van de Haagse
School gezien worden als voorbeelden van de projectie van burgerlijke
idealen op boeren en vissers, is wel een
zeer grofmazig verklaringsmodel. Vol-
gens Monica Junega zijn deze ‘beladen’
vissers en boeren een goed voorbeeld van
wat Pierre Bourdieu een ‘classe objet’
noemde, een klasse die niet over de macht
beschikte om haar eigen identiteit te defi-
niëren, maar wel dienst deed als een ob-
ject waarop de stedelijke elite haar more-
le deugden heeft geprojecteerd.40 Boeren
als deugdzaam voor te stellen zou zijn:
‘une manière euphémisée ou détournée,
de parler des vices des ouvriers ou de 
la ville’.41 De kunstenaars krijgen met
een dergelijke generalisatie wel een erg
monomaan stad-landdenken in de schoe-
nen geschoven. In zijn artikel ‘Een mo-
derne devoot’ laat Willem Frijhoff zien
hoe weinig verklarende kracht superca-
tegorieën als modernisering, verstedelij-
king, industrialisatie en verburgerlijking
hebben op het niveau van concrete perso-
nen en situaties. Er zijn veel meer facto-
ren in het geding dan alleen de sociale klasse waaruit Van Gogh afkomstig is,
wil men zijn opvattingen over het volk achterhalen. Trouwens wie schilder-
de Van Gogh eigenlijk, zo vraagt Frijhoff zich af. In de praktijk stonden
dezelfde modellen dan weer eens voor wever en dan voor boer. Waren de
mensen uit het volk meer dan louter modellen? Schilderde hij alleen uit
artistieke bewogenheid of ook uit een sociale bewogenheid: het zijn vragen
die voor iedere schilder weer apart onderzocht en beantwoord moeten wor-
den.42

Vincent van Gogh (1853-1890), Boerenvrouw
bij het vuur zittend, 1885, zwart krijt, gewassen,
43 x 35 cm (Van Gogh Museum, Amsterdam)
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Vincent van Gogh (1853-1890), Timmermansloods en werf, 1882, potlood, inkt en
verf op vergé papier, 28,5 x 47 cm (Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo)



Ongetwijfeld hangt de distantie van de volkskundigen ten opzichte van
de ‘geschilderde’ volkscultuur samen met het feit dat de picturale verbeel-
ding ontegenzeggelijk volkscultuur uit de tweede hand biedt, een geënsce-
neerd beeld van de volkscultuur. Met deze constatering is de historicus of
volkskundige echter niet uitgepraat, want de geconstrueerde beelden had-
den een receptiegeschiedenis die van bijzonder grote invloed was op de
beeldvorming van volkscultuur. Juist nu allerlei verschijnselen op het
gebied van ‘volkscultuur uit de tweede hand’ en processen als musealisering
en folklorisering volle aandacht krijgen in het onderzoek, zou de picturale
verbeelding een van de hoofdvelden van onderzoek moeten zijn, zeker in een
land met een verleden op het gebied van schilderkunst als Nederland.43

Afgezien van de kwestie in welke opzichten het schilderij wel of niet iets met
de werkelijkheid te maken heeft, gaat het om belangrijke vragen op het
gebied van de receptie van de kunstwerken, de betekenisgeving en identifi-
catie.

Een van die vragen is in welke mate de negentiende-eeuwse burgerij zich
identificeerde met de ‘Kinderen der zee’, zoals Israëls die verbeeldde. In
hoeverre ging het hart van de negentiende-eeuwse burger open bij een der-
gelijk thema en voelde hij zich één met het eenvoudige volk waaruit hij wel-
licht zelf eens ook afkomstig was? Wekte het een gevoel van hereniging met
het volk op zoals Emants en Schrijnen bepleitten? De volkscultuur werd
duidelijk gesublimeerd toen Van Santen Kolff Jozef Israëls De naaischool te
Katwijk vergeleek met de zingende meisjes aan het spinnewiel in het huis
van scheepskapitein Daland in Wagners Der fliegende Holländer. Hetzelfde
gold toen hem bij een schilderij van een Marker begrafenis de Trauermusik
uit Wagners Götterdämmerung in gedachten kwam.44 De koppeling van de
schilderijen van het vissersgenre met de toen door de burgerlijke elite zeer
bewonderde Wagner geeft aan hoezeer men zich deze beelden van volkscul-
tuur had toegeëigend en hoezeer boeren en vissers met hun landschappelij-
ke omgeving in geïdealiseerde vorm in de cultuur van de stedelijke elite een
plaats hadden gekregen.

Uit het onderzoek van Dieuwertje Dekkers naar de Nederlandse verza-
melaars van het vissersgenre van Jozef Israëls in de periode 1856-1870 blijkt
dat het vooral oude koopmansfamilies en adel waren die deze schilderijen
aankochten. Daarbij deden zich ook verschillen voor tussen de grote steden.
Zo kochten Rotterdamse verzamelaars aanzienlijk minder schilderijen van
Israëls dan de Amsterdamse en Haagse, wat Dekkers toeschrijft aan de meer
conservatieve smaak in Rotterdam. Wellicht kwam dit ook omdat de visserij
minder ver afstond van de Rotterdamse leefwereld. Volgens Dekkers was er
ook een grote groep geïnteresseerden uit de middenklasse, die zich een enkel
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Persconferentie van The Beatles op Schiphol bij hun aankomst voor een optreden in
Nederland, 5 juni 1964; achter de vier popsterren vier meisjes in Volendammer
kostuum (foto )



schilderij kon permitteren of aquarellen kocht. In de periode na 1870 richtte
Israëls zich meer op de buitenlandse markt en verkocht hij minder aan
Nederlanders. Ook de meer internationaal werkende kunsthandel droeg
ertoe bij dat veel van zijn werk door buitenlanders gekocht werd.45

De verkoop van de schilderijen zegt wel het nodige over de toe-eigening,
maar laat uiteraard de toe-eigening bij een groter publiek middels reproduc-
ties in geïllustreerde bladen buiten beschouwing. De kunstcriticus Tobias
van Westrheene Wzn. vond al in 1855 dat de kunstenaars hun onderwerpen
in hun onmiddellijke nabijheid moesten zoeken en de ‘eigenaardige zijden
van het volksleven’ moesten weergeven. Hij zag ‘huiselijkheid’ als een ‘ken-
merk van onze nationaliteit’. Bij Israëls vond hij dit terug, bij hem kwam de
zuiverste opvatting van ‘schilderkunst van het leven [de mensch]’ tot uit-
drukking. J.A. Alberdingk Thijm stoorde zich echter aan de onderwerpkeu-
ze van Israëls, vooral in diens latere, sombere werk. Hij noemde het ‘exploi-
teeren van de neêrslachtigheid’ en vond het ‘altijd omhalen van de plunje
van arme lieden’ niet echt, maar ‘manier’. Ook David van der Kellen van het
Nederlandsch Museum vond de sombere onderwerpkeuze zoals die van het
schilderij Als men oud wordt walgelijk en prefereerde de eerdere werken van
Israëls in levendiger kleuren. ‘Wie zal ƒ 12000 geven […] om dat beeld van
ellende steeds voor zich te zien?’, vroeg hij zich in 1893 af.46

Wat was de invloed van deze schilderijen op de beeldvorming van het
platteland? Droegen zij ertoe bij dat de stedelingen de afgebeelde personen
gingen zien als een aparte groep van achtergebleven landgenoten, voor wie
men zich schaamde? Met De aardappeleters van Van Gogh zal men zich niet
graag geïdentificeerd hebben. In het begin van de twintigste eeuw deden
zich de eerste tekenen voor, dat men ook de lieflijke huiselijke taferelen en de
klederdrachten niet meer positief waardeerde als representatieve beelden
van Nederland. Wanneer sloeg bij een groter publiek het positieve gevoel
om in een negatief? Bij het eindeloze voortborduren op het thema van de
arme boerinnetjes in Laren? Of bij het tot op de draad versleten en vercom-
mercialiseerde cliché van de Volendammer op klompen en het Volendam-
mer meisje met de hul, waarvan de Nederlander al een eeuw lang afscheid
wil nemen, maar het telkens toch weer niet doet?47
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De invloed van de genreschilderkunst en de Haagse School op wat in de
latere volkskundige musea verzameld werd, was echter buitengewoon groot.
Het museale repertoire correspondeerde voor een belangrijk deel met wat de
schilders selecteerden: klederdrachten, knopstoelen, wiegjes, gebruiksvoor-
werpen rond het open vuur, weefgetouwen, spinnewielen. Wat het Neder-
lands Openluchtmuseum aan gebouwen ging verzamelen, leek ook sterk op
de hutten, primitieve boerderijen en molens die eerder het onderwerp waren
van schilderijen. Het lijkt wel of de schilders zodanig de blik van de muse-
umdirecteuren bepaald hadden, dat zij zich voor lange tijd niet konden reali-
seren, dat er buiten dit repertoire ook nog andere objecten van volkscultuur
te verzamelen waren.

    

 ‘  ’  

Een van de terreinen waarop de picturale verbeelding van het volksleven een
grote invloed uitoefende, was het toerisme. De combinatie van het schilder-
achtige en de etnografische thematiek bij de Haagse School en verwante
kunstenaars trok met name in het buitenland grote aandacht. Het beeld van
een traditioneel en schilderachtig Nederland verspreidde zich snel dankzij
de reproduceerbaarheid van de beelden. Zo ontstond een beeld van wat
‘typischNederlands’was.Transportmiddelenalsdestoombootendestoom-
trein maakten het nu ook mogelijk voorstellingen die men afgedrukt zag in
de verschillende geïllustreerde bladen zelf te gaan bekijken. Aanvankelijk
gold dit uiteraard alleen voor de gefortuneerde elite, maar in de tweede helft
van de negentiende eeuw organiseerde het Engelse reisbureau Thomas Cook
ook goedkopere groepsreizen. De vorm van groepsreis maakte het ook voor
alleenstaande vrouwen mogelijk de wereld te gaan verkennen.48

‘Marken leidt de toptien van typisch Oudhollandse plaatsen die elke bui-
tenlander moet bezoeken’, zo staat op de achterkaft van het boek dat G.J.
Schutte en J.B. Weitkamp enige jaren geleden publiceerden over de geschie-
denis van Marken.49 Het is een boek dat zowel de ‘interne’ geschiedenis van
Marken (onder andere op basis van kerkelijke archieven) als de beeldvor-
ming door buitenstaanders beschrijft. Niet alleen kunstenaars kwamen naar
Marken. Toen in 1885 de tramverbinding Amsterdam-Monnickendam
geopend was met aansluitende bootverbinding naar Marken, werden de
Markers overspoeld door buitenlandse toeristen en dagjesmensen die de
uitingen van Marker volkscultuur kwamen bezichtigen.

Zodra er toeschouwers komen om de plaats en de mensen te bekijken,
verliest de volkscultuur haar vanzelfsprekendheid. De bezoekers beschou-
wen volkscultuur juist als iets bijzonders en uitzonderlijks, waaraan zij een
aparte betekenis geven, zoals schilderachtig, exotisch of etnografisch inte-
ressant. Het etnografisch bijzondere wordt meestal verklaard vanuit het iso-
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lement van de plaats: daardoor zou er minder invloed van buitenaf zijn
geweest, waardoor allerlei gewoonten, die elders wel veranderd waren, hier
bewaard gebleven waren. Marken werd evenals Hindeloopen gezien als zo’n
‘relictgebied’. Door de veronderstelde geringe invloed van buitenaf waren
dit soort plaatsen ‘authentieker’ dan andere. Daarom dacht men er het oor-
spronkelijk-Nederlandse te kunnen bestuderen of bezichtigen. Zo hadden
mensen als W.A. Ockerse al in 1798 en de arts
dr. S.Sr. Coronel (dezelfde die later ook een
boekje zou schrijven over de Hindeloper kamer
op de Historische Tentoonstelling van Fries-
land) in 1862 Marken juist verbijzonderd. Dit
soort interpretaties genoot grote populariteit in
de negentiende eeuw en was een troost voor
allen die zich zorgen maakten over het nationa-
le eenwordingsproces, dat leidde tot steeds gro-
tere eenvormigheid.50

Zoals Schutte en Weitkamp overtuigend
aantonen ontstond hierdoor een discrepantie
tussen enerzijds de ‘eigen’ geschiedenis van
Marken, die veel veranderingen en contacten
met de wereld buiten het eiland laat zien, en
anderzijds de door buitenstaanders gecreëerde
mythe van Marken als relictgebied. Marken
was in feite geïntegreerd in een groter commu-
nicatiegebied, een regio die de Markers (zowel
de mannen als de vrouwen) geregeld bezochten
en waarmee het eiland sociaal en economisch
verbonden was. Tot deze regio behoorden met
name Monnickendam en Amsterdam. Even-
min was Marken geïsoleerd van wat er in de rest
van het land gebeurde. Het eiland kende bij-
voorbeeld wat betreft het ontstaan van ver-
deeldheid op kerkelijk gebied tussen gereformeerden en hervormden verge-
lijkbare ontwikkelingen als elders in Nederland.51 Eigenlijk was het met de
isolatie precies omgekeerd: het waren juist degenen die Marken uitriepen tot
relictgebied, die het tot een afzonderlijk deel van Nederland maakten en een
soort etnografisch eiland creëerden. Zij waren het die Marken tot een monu-
ment met een aparte status maakten.

Affiche van de Tweede Noordhol-
landsche Tramweg-Maatschappij, 
die Marken en Volendam vanuit
Amsterdam sneller bereikbaar maakte
(Nederlands Spoorwegmuseum,
Utrecht)
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volksleven, z.j.; Schutte en Weitkamp, Marken, 1998, pp. 173-174, 176-177; voor het
eenwordingsproces zie Knippenberg en De Pater, De eenwording van Nederland, 1988.  
. Schutte en Weitkamp, Marken, 1998, pp. 183-185.  



De ontkrachting van het beeld dat Marken zich geheel in isolement zou
hebben ontwikkeld, betekent tevens, dat vraagtekens gezet moeten worden
bij de door volkskundigen nogal eens naar voren gebrachte verklaring, dat de
klederdrachten vooral behouden bleven in geïsoleerde gebieden. Andere
factoren, zoals een hechte gemeenschap waarbinnen de klederdracht een
eigen tekensysteem vormt in relatie tot de levenscyclus (ongetrouwd, ge-
trouwd, rouw), de religie (protestant, katholiek) of de welstand (koperen
oorijzers voor de minder gegoeden tegenover gouden voor de rijkere inwo-
ners), zijn waarschijnlijk meer van invloed dan het isolement. Men kan zich
zelfs afvragen of in bepaalde gevallen juist de herkenbaarheid aan de kleder-
dracht buiten het dorp niet een belangrijke rol vervulde in verband met de
beroepsuitoefening, zoals bijvoorbeeld bij een visverkoopster. Zo wijst
Kitty de Leeuw op de combinatie van enerzijds saamhorigheid binnen de
groep en anderzijds de wenselijkheid op het eerste gezicht herkenbaar te zijn
buiten de groep. In Amsterdam, waar de inwoners zelf geen lokale kleder-
dracht droegen, kon men volgens haar in de negentiende eeuw een grote
variëteit van mensen uit de wijde omgeving in klederdracht waarnemen, die
op die manier herkenbaar waren als Markers, Volendammers enzovoort.52

In Stockholm waren in de negentiende eeuw veel vrouwen uit Dalarna werk-
zaam in huishoudelijke functies en in het bijzonder ook als roeisters, die de
mensen van het ene eiland naar het andere roeiden in deze waterrijke stad.
Juist het dragen van de klederdracht uit Dalarna had een belangrijke functie.
De vrouwen uit Dalarna hadden de naam buitengewoon flink te zijn en hard
te kunnen werken. De klederdracht boezemde bij voorbaat vertrouwen in bij
de stadsbewoners. Nader onderzoek naar het functioneren van klederdracht
juist in de contacten met de buitenwereld zal mogelijk nieuw licht kunnen
werpen op het fenomeen klederdracht.

De verklaring van de klederdracht als relict van verre tijden genoot in
ieder geval grote aantrekkingskracht bij de toeristen, die graag een roman-
tisch antwoord wilden horen op hun vraag waar de kleurrijke klederdracht
vandaan kwam. Daardoor wordt het relictverhaal vaak gezien in relatie tot
het folkloriseringsproces, wat strikt genomen niet juist is. Herman Rooden-
burg betrekt terecht het relictverhaal bij het archaïseringsproces, waarbij
tradities door schrijvers, schilders en geleerden ouder worden voorgesteld
dan zij in werkelijkheid waren. Niet ieder geval van archaïsering leidt van-
zelf tot folklorisering.53 Daarvoor zijn een verregaande popularisering van
het beeld en het op gang komen van een toeristische stroom noodzakelijk.
Tenslotte zat er bij Marken (evenals bij Hindeloopen) een behoorlijke tijd-
spanne tussen de eerste vormen van archaïsering (Ockerse aan het eind van
de achttiende eeuw) en de folklorisering (pas na 1885).

De folklorisering kondigde zich aan op het moment dat de klederdrach-
ten niet meer uitsluitend hun oorspronkelijke communicatieve functie had-
den, maar er ook een toeristisch publiek kwam om ze te bezichtigen. Op een
gegeven ogenblik kan de oorspronkelijke functie geheel verloren gaan en het
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verschijnsel alleen omwille van de bezichtiging voortbestaan. Paul Post
onderscheidt hier een drietal fasen, die er – vrij weergegeven – zo uitzien. De
eerste is die van uitsluitende beleving binnen de eigen gemeenschap. In de
tweede fase blijft deze beleving binnen de gemeenschap bestaan, maar zijn er
ook toeschouwers van buiten die vanaf enige afstand toekijken; dezen zijn er
vaak op gespitst op bepaalde, ‘kleurrijke’ momenten aanwezig te zijn, zoals
bij het uitgaan van de kerk. In de derde en laatste fase gaat het alleen nog
maar om de toeschouwers: van beleving is bij de eigen gemeenschap geen
sprake meer, het gaat alleen nog om de vertoning voor het publiek. De ‘ope-
ningstijden’ worden aangepast aan het patroon van de bezoekers en data van
festiviteiten worden bijvoorbeeld verzet om zo veel mogelijk publiek te trek-
ken.54

Het is niet eenvoudig exact vast te stellen wanneer cultuuruitingen pre-
cies overgaan van de ene fase in de andere. Verder kan de overgang voor de
ene cultuuruiting sneller gaan dan voor de andere. Zo zijn de bekende Mar-
ker ‘show houses’ (huizen waar de toeristen binnen mochten kijken) een
vroeg voorbeeld van de derde fase, terwijl de klederdracht tot op de dag van
vandaag nog betekenis heeft voor de eigen gemeenschap. Toch geeft het
model van Paul Post inzicht in wat er gebeurt wanneer volkscultuur onder-
werp wordt van toeristische aandacht, vooral wanneer men de commerciali-
sering daarbij betrekt. Een interessante graadmeter is bijvoorbeeld de gratis
toegankelijkheid. In de eerste fase is geen sprake van betaling, in de derde
fase is de volkscultuur vertoning geworden en moet men doorgaans net zoals
in een schouwburg of museum betalen voor de voorstelling of bezichtiging.
In de tweede fase gaat het vaak om partiële betaling (wel om een huis van bin-
nen te mogen bezichtigen, maar niet om in het dorp rond te lopen) of ver-
sluierde vormen van betaling als een verwachte besteding in winkel of hore-
ca, of het betalen van toeristenbelasting.

Op Marken werden de toeristen aanvankelijk geconfronteerd met kin-
derbedelarij. Het was een eerste vorm van ‘versluierde betaling’. Waar-
schijnlijk hadden de toeristen dit zelf uitgelokt door gemakkelijk met wat
geld over de brug te komen om de klederdracht van dichtbij te kunnen bekij-
ken. Havard had hiertoe al het voorbeeld gegeven: ‘grâce à quelques stuivers
adroitement distribués’ werd een groepje kinderen dat zich eerst op afstand
hield al snel toeschietelijk, zo staat te lezen in zijn reisverslag van Marken.55

In 1899 startte de burgemeester van Marken op aandrang van buitenaf een
actie tegen het bedelen en verschenen op de veerboten opschriften waarin 
de vreemdelingen verzocht werd op het eiland geen geld aan kinderen te
geven.56
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De bedelarij door kinderen werd met redelijk succes bestreden. Het besef
dat met volkscultuur te verdienen viel, leidde tot souvenirwinkels, ‘show
houses’ en horeca, waarbij in het Interbellum op het eiland verdeeldheid
ontstond over de zondagsheiliging. Aangezien de toeristen nogal eens over-
last bezorgden aan de gehele Marker gemeenschap, terwijl slechts een
beperkt aantal inwoners er de vruchten van plukte – de werkgelegenheid
groeide er nauwelijks door –, besloot de gemeente vanaf 1914 toeristenbelas-
ting te gaan heffen. Deze maatregel, waardoor de gemeentelijke belastingen
voor de eigen inwoners laag konden blijven, kwam de gehele gemeenschap
ten goede.57 De heffing van zeven cent per bezoeker was een duidelijk teken
dat de volkscultuur van het eiland ook een economisch goed was geworden.
Entreegeld was het nog niet, maar de bezoeker mocht nu wel verwachten dat
er als tegenprestatie mensen in klederdracht te zien zouden zijn. Zodra
volkscultuur niet meer gratis te bezichtigen is, bevinden wij ons op de drem-
pel van de derde fase, die van vertoning voor het publiek. Dat Markers
eigentijdse mensen waren in plaats van ‘nobele wilden’, bleek misschien wel
het meest uit het feit dat zij hun volkscultuur exploiteerden zoals anderen de
natuurlijke rijkdommen van hun gebied tot ontwikkeling brachten.

    

Om het Marken-en-Volendam-fenomeen te kunnen verklaren moet ook
naar de behoefte van de bezoekers worden gekeken. Dankzij een uitvoerige
studie van de Amerikaanse hoogleraar in de kunstgeschiedenis Annette
Stott weten wij dat Holland, met Marken en Volendam voorop, uitermate
voldeed aan de identiteitsbehoefte van een bepaalde groep Amerikanen.
Tussen 1890 en 1920 was ‘traditioneel’ Nederland in de mode bij Amerika-
nen van West-Europese herkomst die de Amerikaanse geschiedenis niet
vanuit een strikt Engelse zienswijze wilden bezien. Dat gold met name voor
Amerikanen van Nederlandse, Ierse, Schotse, Duitse en Franse herkomst,
die tot de minderheden behoorden. De Amerikanen van Nederlandse
afkomst geloofden in een diepgewortelde culturele relatie tussen Nederland
en de Verenigde Staten. Deze relatie ging terug op de periode dat de Pilgrim
fathers religieus asiel genoten in Leiden alvorens met de Mayflower naar
Amerika te varen en daar in 1621 in Plymouth een kolonie te stichten.58

De geschiedenis van de vestiging van Nederlanders in Amerika in de
zeventiende eeuw kreeg eveneens aandacht. In New York was in de eerste
helft van de negentiende eeuw de belangstelling voor volksoverleveringen
en -gebruiken herleefd, die leidde tot een herontdekking van het Nederland-
se verleden. Het beeld dat de geschiedenis van New York begon bij de
machtsovername door de Engelsen werd bijgesteld. De ‘Holland revival’
hield niet alleen belangstelling voor de Sint-Nicolaastraditie in de vorm van
Santa Claus in, maar ook toenemende belangstelling voor het land van her-
komst van de bewoners van Nieuw-Amsterdam: de Republiek in de Gouden
Eeuw.59 In 1885 werd in New York de Holland Society opgericht voor man-
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nelijke nakomelingen van Nederlandse kolonisten uit de zeventiende
eeuw.60 De Nederlanders werden daarbij als voorbeeld gezien van degelijk
veramerikaniseerde burgers en als zodanig ook ten voorbeeld gesteld aan
grote nieuwe immigrantengroepen zoals Italianen, over wier integratie men
zich grote zorgen maakte.61

Aan het eind van de negentiende eeuw was er sprake van een ware ‘Hol-
land mania’, die Amerikaanse kunstenaars ertoe bracht naar Nederland te
reizen en die leidde tot een grootschalige verspreiding van stereotiepe beel-
den van Nederland in Amerika. De rage betrof een breed scala: schilderijen
van de Haagse School, schilderijen die Amerikaanse kunstenaars tijdens
hun bezoek in Nederland gemaakt hadden, allerlei antiek en souvenirs. In
Cincinnati richtte het echtpaar Rettig zelfs in hun huis een Nederlandse
kamer in (zie afb. p. 188) met een Marker bedstee, een Delfts blauw betegel-
de schouw uit Veere, een koperen beddenpan uit Dordrecht, scheeps-
modellen uit Hoorn, een Zaanse tabaksdoos en klederdrachten uit Zeeland,
Scheveningen en Volendam! De kamer diende ook als atelier en als decor
voor de schilderijen van Rettig. Na de dood van John Rettig werd de kamer
overgebracht naar het Holland Museum in Holland (Michigan).62

Stereotypen op het gebied van volkscultuur en volkskarakter verspreid-
den zich op grote schaal. Zo publiceerde de Amerikaanse schrijfster Mary
Elizabeth Dodge (geb. Mapes) in 1865 het kinderboek Hans Brinker or The
Silver Skates.63 Het werd zeer populair en beleefde talloze herdrukken tus-
sen 1880 en 1910. Dit boek gaat over twee kinderen, Hans en Greetje Brin-
ker uit een arm gezin in Broek in Waterland, die met grote inspanning een
schaatswedstrijd (waaraan een paar zilveren schaatsen als prijs verbonden
was) wonnen. Het boek is doortrokken van voorbeelden van ‘typisch’
Nederlandse volkscultuur, zoals ijsvermaak, sinterklaas, een pijp roken,
molens, pofbroeken, oorijzers, klompen en houtsnijwerk. Hans Brinker
‘betaalde’ diverse malen met zelf vervaardigd houtsnijwerk. In dit boek
komt ook de passage voor waarin een Hollandse jongen zijn vinger in de lek-
kende dijk stak en de gehele nacht wachtte tot er hulp kwam om zo het dorp
te redden van overstroming. Dodge verklaarde hierbij dat de mentaliteit van
deze jongen stond voor die van het hele volk.64 In de loop der tijd werd de
jongen die zijn vinger in de dijk stak verward met Hans Brinker zelf en gelo-
kaliseerd in Spaarndam.
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Met deze belangstelling voor Neder-
land ontstond de beeldvorming over
klompen, molens en de strijd tegen het
water. Molens en klederdrachten werden
het enige beeld dat de toeristen wilden
zien. Klederdrachten werden ook als
souvenir gekocht om er zich thuis mee
aan vrienden te presenteren. Aanvanke-
lijk kochten de Amerikanen bestaande
klederdrachten en kochten zij Volen-
dammers letterlijk uit de kleren en de sie-
raden. Later werden – geheel conform
Paul Posts fasering – speciaal Volendam-
mer klederdrachten gemaakt voor de ver-
koop. Volendammer meisjes verkopen
dan ‘ordinaire’ kanten mutsen aan de
vreemdelingen voor de prijs van de
mooie die zij zelf dragen.65

Marken en Volendam stonden aan de
top van de stereotiepe verbeelding van
Nederland en daarmee overvleugelden
zij het eerdere beeld van Hindeloopen,
dat opvallend afwezig is in de studie van
Stott. Het bewijst hoezeer de aanwezig-
heid van klederdracht in het straatbeeld
een sine qua non was geworden voor toe-
ristisch bezoek. De twee dorpen Marken
en Volendam waren hiermee volstrekt
genationaliseerd als typisch Hollands en
werden ondanks hun verschillen altijd in
één adem genoemd. Dit wordt geïllu-
streerd door een kinderboekje uit 1907,
Van Marken en van Volendam / En de
Kindertjes, die ik er tegenkwam.66 Op het
kaft staan een breiend Marker meisje en
een Volendammer meisje naast elkaar als
waren het twee zusjes. Beurtelings ko-
men in het boekje versjes met tekeningen
voor van kinderen uit Volendam, Mar-
ken en Edam.

De verspreiding van de toeristische
beelden werd intussen nog meer ver-
groot door de opkomst van de ansicht-
kaart. Zij volgden vaak de traditie van de

Tekening in Punch door de Engelse schilder 
en illustrator Bernard Partridge (geb. 1861),
met het onderschrift: ‘Wat een belachelijk
kostuum’, 1898. Spotprent op de pofbroek, 
die bij fietsende dames in de mode was (uit
B.W.E. Veurman, Volendammer schilderboek.
Den Haag 1972)

Omslag van Beata, Van Marken en van Volen-
dam / En de Kindertjes, die ik er tegenkwam
(1907). Kinderboekje over Marken en Volen-
dam, waarbij op het omslag een Marker en een
Volendammer meisje naast elkaar te zien zijn



schilders. Een van de eerste series ansichtkaarten met klederdrachten was
een serie van twaalf kaarten uit 1898 naar aquarellen van de Belgische schil-
der Henri Cassiers. In 1910 verscheen een serie van veertig kaarten met kle-
derdrachten uit alle provincies. Naast deze nationale series verschenen er
ook lokale series klederdrachtkaarten, met name van Marken, Volendam en
Zeeland, maar ook het Gooi, Scheveningen, Staphorst en Bunschoten/Spa-
kenburg waren goed vertegenwoordigd.67 Kle-
derdrachtkaarten werden in groten getale
gemaakt, en heel veel buitenlandse toeristen
stuurden ze naar vrienden thuis.68 Dat droeg
ertoe bij dat steeds meer mensen vertrouwd
raakten met ‘het’ beeld van traditioneel Neder-
land. Het versturen van prentbriefkaarten was
aan het begin van de twintigste eeuw zeer popu-
lair, met als hoogtepunt de jaren 1902-1910.69

Uiteraard waren er naast klederdrachtkaarten
ook andere prentbriefkaarten die het volksleven
uitbeeldden. Zo waren er in diezelfde tijd kaar-
ten die het ‘Amsterdamsch Volksleven’ of de
‘Maastrichtse straattypen’ uitbeeldden. Het
ging dan vaak om marktkooplui, venters, de
scharensliep of kolenboeren.70

Op de klederdrachtkaarten was het lang niet
altijd de plaatselijke bevolking die werd afge-
beeld; vaak waren het fotomodellen in gehuur-
de kostuums.71 In het Interbellum maakte de
fotograaf A.G. van Agtmaal veel ansichtkaarten
met klederdrachten in de traditie van genreta-
ferelen. Hij liet zich inspireren door de schilde-
rijen van de Haagse School en door de Larense
schilders. Waar de klederdracht nog volop
gedragen werd fotografeerde hij de mensen
zelf, zij het in geënsceneerde taferelen. Zo nodig maakte hij gebruik van
figuranten. Veel foto’s zijn opgenomen in musea (bijvoorbeeld in de Hinde-
loper kamer van het Fries Museum) of in het atelier van een Larense schilder
waarin een boereninterieur was nagebouwd. Daarbij had zich een duidelijk
standaardrepertoire van genres ontwikkeld. Joost van Aalst van het Centraal
Documentatie Archief van het Nederlands Openluchtmuseum heeft er een
top-acht van samengesteld: zitten bij de haard, vrouwen bij de wieg, zitten
rond een driepootstafel, zitten lezen, het roken van een pijp, aan het werk bij

. Stott, Holland mania, 1998, pp. 141-151, 147-148.  . Beata, Van Marken en van
Volendam, z.j.  . Haverkate, Encyclopedie van de Nederlandse prentbriefkaart, 1998-1999,
deel  ,  16-17.  . Ruyters en Voet, De Nederlandse prentbriefkaart, 1996, p. 102.  
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Een gesprek met een buurtgenote in
Spakenburg, gevoerd over de onder-
deur. Ingekleurde prentbriefkaart, in de
eerste decennia van de twintigste eeuw
uitgegeven door Nicolaas Jan Boon
(1862-1921) te Amsterdam (Nederlands
Openluchtmuseum)
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Interieur van een plaggenhut gezien door de ogen van de arts P.B. Middendorp; de
arts tekende er o.a. bij aan: ‘zeer armoedig zonder vloer, zoden muren, zeer rookerig,
zeer stoffig, bedsteden onder het dak, vuile gordijnen’; onder het raam zijn de
turven waaruit de voormuur bestond goed zichtbaar (foto T. Post, 1914, Nederlands
Openluchtmuseum, collectie Middendorp)

Hollandse kamer van John Rettig in Cincinnati (uit Stott, Holland Mania, 1998)



de pomp of de put, aardappels schillen, een gesprek met buurtgenoten leu-
nend op de onderdeur.72

Het beeld van het geïdealiseerde platteland dat met deze briefkaarten
verspreid werd, had vaak geen enkele relatie met de werkelijkheid meer, al
zal het medium fotografie menigeen op het verkeerde been hebben gezet.
Niet iedereen liet zich echter misleiden over de situatie op het Nederlandse
platteland. Toen de Groninger arts P.B. Mid-
dendorp een ansichtkaart in handen kreeg met
een afbeelding van een hut en de bewoners
ervan in Hollandsche Veld, werd hij niet gegre-
pen door de landelijke idylle, maar geïnspireerd
tot het maken van een fotodocumentatie van de
mensonwaardige leefomstandigheden. Samen
met een Winschoter fotograaf trok hij door
Westerwolde om het leven in de hutten vast te
leggen om zo de autoriteiten beter te kunnen
overtuigen van de noodzaak tot verbetering van
de woonsituatie.73 Tussen de Hollandse kamer
in Cincinnatti en een plaggenhut in Onstwedde
lag een wereld van verschil.

   

  

De belangstelling van de Amerikanen gold niet
alleen folkloristisch Nederland, maar ook de
zeventiende eeuw. In hun identificatie met de
verhollandste Pilgrim fathers en Nieuw Am-
sterdam betrof het immers het Nederland van
de Gouden Eeuw. De architectuur van de
Nederlandse renaissance werd in verschillende
plaatsen in Amerika rond 1900 nagebootst,
waarbij vooral het afwisselend gebruik van bak-
steen en natuursteen en de trapgevels in de
mode waren. In Nederland zelf stond de Hol-
landse renaissance-architectuur ook volop in de belangstelling. Gebouwen
zoals het centraal station in Amsterdam werden in neorenaissancestijl ge-
bouwd.

De grote verbeelder van de Hollandse renaissance was de schilder Corne-
lis Springer (1817-1891), die uit een bouwkundig georiënteerde familie

The John Wolfe Building in New York
(Maiden Lane/William Street) met
trapgevel en dakkapellen, gebouwd in
1895 door architect Henry J. Harden-
bergh (foto door George P. Hall & Son,
ca. 1910, collectie The New-York His-
torical Society, negatiefnummer 71730)
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Cornelis Springer (1817-1891), Het Gemeenlandhuis van Delfland te Delft, 1877,
paneel, 66 x 95 cm. De groep in het midden op de voorgrond is gekleed in
zeventiende-eeuwse kleding (verblijfplaats onbekend, foto Nederlands 
Openluchtmuseum)



kwam.74 Springer behoorde niet tot de Haagse School en schilderde nog in
de romantische traditie. Hij was daarin vergelijkbaar met Andreas Schelf-
hout (1787-1870), welbekend om zijn ijsgezichten met genretafereeltjes
waarbij wij het ‘gewone volk’ zien op de schaats, met sleden of samendrom-
mend bij een koek-en-zopie.

Tussen ongeveer 1855 en 1875 legde Springer zich toe op Hollandse
stadsgezichten met veel renaissancegevels. Het waren ‘geretoucheerde’
stadsgezichten, want storende eigentijdse gebouwen werden buiten beeld
gelaten.75 Om het beeld extra schilderachtig te maken was Springers compo-
sitieschema opgebouwd met verbrokkelde lijnen van in- en uitspringende
gebouwen en toevallige hoekjes en doorkijkjes, waardoor zijn schilderijen
direct te onderscheiden zijn van de heldere en ondubbelzinnige stadsgezich-
ten uit de zeventiende eeuw, die bij die van Springer vergeleken bijna gesti-
leerd aandoen. Springers stad is gestoffeerd met genretaferelen waarbij het
volk in beeld komt, bijvoorbeeld groentenverkoopsters of karrenvoerders.
De huizen met trapgeveltjes laten met hun verweerde muren en bouwvallige
onderdelen zien dat de tand des tijds eraan geknaagd heeft.76 Tegen 1875
ging Springer over op zuiver gereconstrueerde stadsgezichten, waarbij de
stoffage ook zeventiende-eeuwse kleding droeg.77 Het werk van Springer
werd door tijdgenoten hoog gewaardeerd.78 In deze context kreeg het begrip
‘schilderachtig’ naast de betekenis van afwisselend en onregelmatig steeds
meer een connotatie van karakteristiek, volkseigen, Hollands-ongekun-
steld.79

De Hollandse zeventiende eeuw in schilderachtige negentiende-eeuwse
verpakking was een beeld dat ook toeristisch werd uitgedragen, naast dat van
het plattelandsleven in schilderachtige verpakking. Vaak gingen zij hand in
hand, zoals ook al bleek op de Nederlandse afdeling van de wereldtentoon-
stelling van 1878 in Parijs. Daar waren achter de renaissancegevel van het
oude stadhuis van Den Haag de klederdrachten te zien. Het bleek ook uit de
Nationale Tentoonstelling van Oude en Nieuwe Kunstnijverheid in Den Haag
in 1888.

In 1887 was Springers verbeelding van de zeventiende eeuw als het ware
een levensgroot driedimensionaal schilderij geworden op de Tentoonstelling
van Voedingsmiddelen, die van juni tot september op het Museumplein in
Amsterdam gehouden werd. Deze tentoonstelling, die onder het patronage
stond van de twee jaar eerder opgerichte Amsterdamse Vereeniging tot
bevordering van het Vreemdelingenverkeer, vond plaats in een apart daar-
voor opgericht tijdelijk gebouw achter het Rijksmuseum.
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Om de aantrekkelijkheid van de tentoonstelling te verhogen besloot men
een gedeelte van het terrein in te richten als ‘marktplein van een Holland-
sche stad uit het midden der 17e eeuw’. Cornelis Springer werd uitgenodigd
de schetstekeningen te vervaardigen aan de hand waarvan de gebouwen zou-
den worden opgetrokken.80 De illusie van een Oudhollands plein was zeer
groot. Het zag eruit of alle gebouwen van steen waren. De oude stadspoort,
die toegang gaf tot het plein, leek een deels gave, deels gepleisterde half-ver-
weerde muur te hebben. De oude poort van Naarden had hiervoor model
gestaan. Aan de binnenzijde van de poort was een wachthuisje voor de helle-
baardiers, maar er was ook een ‘telephooninrichting’. Alleen van zeer dicht-
bij kon men zien dat de huizen van het Marktplein bestonden uit beschilderd
linnen, dat op houten schotten was gespijkerd.

In de gebouwen op het Marktplein was kennelijk vooral de afdeling ge-
notmiddelen van de voedingstentoonstelling neergestreken, want huis aan
huis trof men bier- en wijnlokalen, chocoladedrinkerijen en sigarenwinkels
aan. Sommige ‘gebouwen’ waren naar een bestaand voorbeeld ontworpen,
zoals de waag uit Hoorn, het koffiehuis De Beurs uit Vlissingen en verschil-
lende huisjes uit Makkum en Harderwijk. Andere waren gecomponeerd uit
verschillende voorbeelden, een zelfs ‘naar motieven uit Hoorn en Brabant-
sche huizen’. Het Marktplein bestond niet uitsluitend uit zeventiende-
eeuwse bouwwerken, er was ook een houten gevel uit 1520 met een pothuis,
het huis waar volgens de overlevering in 1665 voor het eerst in Amsterdam
chocolade werd gedronken. Verder was er een antiquair gevestigd, waar men
onder andere ‘stukjes oud-Delftsch’ en ‘kunstig gesneden kasten’ kon
kopen.81 De Amsterdamse melkinrichting had een melkhuisje, ‘In ’t Am-
sterveense Melckmeysen’, met een uithangbord voorstellende een boerin
die naast het Amsterdamse wapen zit te melken. In het raadhuis, waarvoor
dat van Woerden als voorbeeld genomen was, was een perscentrum inge-
richt. Een van de mooiste huizen was dat van de ‘Vereenigde Bakkers’. De
verdeling van lijnen en de trapgevel hiervan werden zeer geroemd, het huis
had ‘de meest gewenschte realiteit’. Boven woonde een besteedster (ver-
huurster van dienstboden), met een gewild dubieus bordje waarop stond
‘Hier verhuert men meysens en minnemoers [voedsters en/of bakers]’.
Onder in het huis was een pothuis, dat ‘van tamelijk idyllische conditie was’,
met een uitstalling van bloemen en vruchten in manden en korven.82

’s Avonds werden uitvoeringen gehouden op het Marktplein, onder
andere een groot schuttersfeest in zeventiende-eeuwse klederdracht. ‘Het
eigenlijke volk’ kon volop genieten van het Marktplein op de zogenaamde
kwartjesavonden, wanneer een gereduceerde toegangsprijs gold. Ook wer-
den er, bij schilderachtige verlichting, de verjaardagen van koningin Emma
en prinses Wilhelmina gevierd. ‘Was één plaats zoo welkom voor het natio-
nale feest als het Marktplein?’, zo vroeg de schrijver van het herinnerings-
boekje zich af.83

Bij Springers Marktplein zien wij dezelfde behoefte aan een ‘muséogra-
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phie d’immersion’ als bij Panorama Mesdag, al was er uiteraard een groot
artistiek verschil tussen beide. Het Marktplein was bovendien een gecom-
poneerd beeld, dat in hoge mate aan de smaak van het publiek moest vol-
doen, van tijdelijke aard was en een volslagen vercommercialiseerde om-
geving van een populair decor moest voorzien. Het is dan ook niet ver-
bazingwekkend, dat Panorama Mesdag zich mocht verheugen in een po-
sitieve waardering, ondanks de artistieke
reserves die sommigen tegen panorama’s
in het algemeen hadden, terwijl het
Marktplein en vergelijkbare decors het
toonbeeld werden van slechte smaak.
Het is niettemin interessant dat Pano-
rama Mesdag met het vissersdorp en 
het Marktplein met zeventiende-eeuwse
trapgeveltjes de twee hoofdstromen van
toeristische identificatie met Nederland
vertegenwoordigden.

-

Toch was dit nog maar de opmaat tot een
nog grootschaliger verbeelding van Oud-
Holland als onderdeel van de wereldten-
toonstelling, die van 11 mei tot en met 31
oktober 1895 eveneens op het Museum-
plein in Amsterdam gehouden werd
onder de naam Internationale Tentoon-
stelling van het Hôtel- en Reiswezen, ook vaak vermeld als de Exposition uni-
verselle de l ’hôtel et du voyageur. Een oorspronkelijk plan van de Nederland-
sche Hôtelhoudersbond groeide uit tot een grote tentoonstelling op het
Museumplein, met een hoofdgebouw, een wereldbazar en een namaak-
Oudhollands stadje.84 Het waren weer grotendeels Amsterdammers die het
initiatief hadden genomen, maar het overkoepelende nationale karakter
bleek uit het feit dat koningin Emma beschermvrouwe was en drie ministers
ereleden waren van het Comité-Generaal.

De architect Evert Breman had een ontwerp gemaakt voor het stadje,
waarin zo veel mogelijk huisjes en bekende bouwwerken uit geheel het land
tot één geheel zouden worden samengevoegd. In de speciale commissie voor
het onderdeel Oud-Holland komen wij overigens niet de eersten de beste
tegen; mensen van naam als H.P. Berlage, dr. P.J.H. Cuypers en David van
der Kellen waren er lid van.85

Het huis van de ‘Vereenigde Bakkers’ op 
het Marktplein, tekening door J.C. Greive jr.
(1837-1891), 1887 (uit De Matha, Het markt-
plein, z.j., Meertens Instituut, Amsterdam)

. De Matha, Het marktplein, z.j., p. 2.  . Ibidem, pp. 20, 25, 90.  . Ibidem, p. 54.  
. Ibidem, p. 62.  . ‘De Wereld-Tentoonstelling 11 Mei – 31 October 1895’, Het Nieuws
van den Dag, 1 november 1895.  . Algemeene Officiëele Catalogus Wereld-tentoonstelling,
1895, p. 7.  



De Internationale Tentoonstelling van het Hôtel- en Reiswezen in opbouw, 1895, met
onder een deel van Oud-Holland in aanbouw; rechtsboven is het Concertgebouw 
te zien; foto door Jacob Olie (1834-1905) ( Historisch-Topografische Atlas, 

Amsterdam)

Het schilderen van Oud-Holland, illustratie uit het Geïllustreerd zondagblad voor de
Zaanlander, 28 april 1895 (Stichting Archief Honig(h), Zaandijk)



Oud-Holland werd in elf weken gebouwd: de aanleg kon pas beginnen na
de sluiting van de ijsbaan op het Museumplein en het stadje moest op 11 mei
klaar zijn.86 De bouwkosten voor Oud-Holland bedroegen ƒ 145.000, ruim
een kwart van de totale investering in de gebouwen en voorzieningen van
deze wereldtentoonstelling.87 Het materiaal waarmee het namaakstadje
werd opgebouwd was gips met een tussenlaag van linnen. Het geheel be-
stond uit een echte gracht met kademuren en water, twee straatjes, een bin-
nenhof (met vishallen) en een groot marktplein. Ook hier kwam men binnen
via een stadspoort (ditmaal uit Nijmegen) met hellebaardiers. In het poort-
gebouw moest men een entreekaartje van 10 cent kopen. De poort was
gebouwd op basis van de originele tekeningen van de restauratie van de 
echte poort in Nijmegen. Als poortdeuren had de architect dr. P.J.H. Cuy-
pers de deuren in bruikleen gegeven die later bestemd waren voor kasteel De
Haar.88

De huizen waren gedeeltelijk naar echte voorbeelden uit ‘dode’ stadjes
als Zaltbommel, Oudewater en Veere gemaakt, gedeeltelijk samengesteld of
aangepast aan de behoeften van de huurders of omwille van het silhouet van
het stadje. Een huis uit Alkmaar uit 1609 was nagemaakt, maar een paar ver-
diepingen lager gehouden. Luifels en pothuizen die bij een aantal huizen
werden aangebracht werden ontleend aan oude prenten uit het Prentenkabi-
net in het Rijksmuseum. De trapgeveltjes, pothuizen en luifels verbraken de
eentonigheid die zo kenmerkend was voor de nieuwe steden, zo vond het
Geïllustreerd zondagsblad voor de Zaanlander.89 Hiermee bezat het stadje een
hoge mate van schilderachtigheid, in de zin van zowel onregelmatigheid en
gevarieerdheid als karakteristiek Hollands. Illusie en traditie vormden de
poëzie van Oud-Holland, vond Het Nieuws van den Dag.90 Wel vond de
krant de kleur van Oud-Holland te grauw in vergelijking met de werkelijke
kleuren in stadjes als Hoorn en Edam. Daarom was Oud-Holland bij mane-
schijn het schilderachtigst, ‘bij het vallen van zacht licht op vooruitstekende
gedeelten’.91 Er waren veel afgietsels van gevelstenen aangebracht, onder
andere ontleend aan die in het Rijksmuseum. Opvallend is dat sommige ge-
bouwen gereconstrueerd werden die kort daarvoor waren afgebroken, zoals
een stadspoort uit Dordrecht, die in 1870 was gesloopt.

Hoogtepunt was ongetwijfeld de reconstructie op oorspronkelijke schaal
van het oude stadhuis van Amsterdam, dat op de Dam had gestaan tot het in
het midden van de zeventiende eeuw vervangen werd door het huidige
Paleis op de Dam. De reconstructie was verricht op basis van een prent van
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Affiche van Oud-Holland, 1895 (Stichting Archief Honig(h), Zaandijk)



Saenredam. Op de begane grond van de Vierschaar was de toegang tot een
Hindeloper kamer die in het stadhuis tentoongesteld werd. Het was weder-
om de Hindeloper kamer van H. van Nieuwland, die op de Nationale Ten-
toonstelling van Oude en Nieuwe Kunstnijverheid in Den Haag in 1888 te zien
was geweest, zo blijkt uit de dagelijks in quasi-zeventiende-eeuws Neder-
lands uitgegeven Oud-Hollandt’s Nieustydinghe.92 Andere objecten die meer
uit het volkskundig repertoire kwamen, waren
twee vestigingen van een West-Fries melkhuis
en het Amsterdamse doolhof, waarin ook de
beelden van David en Goliath (thans in het
Amsterdams Historisch Museum) een plaats
hadden.93

De verschillende huizen waren verhuurd
aan een vijftigtal bedrijven en instellingen,
waaronder de nodige bierhuizen, bodega’s en
chocoladefabrikanten, zodat sommige bezoe-
kers zich wellicht afvroegen of Holland bij
drinken en eten groot en rijk geworden was.94

Op het gebied van kunstnijverheid en volks-
kunst was ook het nodige te koop. Zo hadden de
Vereeniging Tesselschade en de Vereeniging
Arbeid Adelt ieder apart een vestiging in een
eigen huisje langs de gracht. Verder waren er
twee winkels in houtsnijwerk (één speciaal
Fries houtsnijwerk), een winkel in schaduw-
beelden (silhouetten), enkele zilversmeden, een
handel in aarde- en koperwerk en een antiek-
handel.

Oud-Holland was zonder meer de grote at-
tractie van de internationale tentoonstelling. De bewoners van Oud-Hol-
land (de huurders der huisjes) liepen in quasi-zeventiende-eeuwse kleding.
‘In Oud-Holland zal de Oud-Hollandsche kunst, hare school, hare degelijk-
heid gehuldigd en Oud-Neerlands roem en welvaart worden verheerlijkt’,
zo schreef het Geïllustreerd zondagsblad voor de Zaanlander. Na afloop zou de
bezoeker teruggaan naar zijn ‘nieuwerwetsch’ hotel om ‘te droomen van de
vaderen’.95 Zondagen met meer dan 10.000 bezoekers aan Oud-Holland
waren geen uitzondering.96 Het was de plaats waar de grote feestelijkheden

Foto gemaakt in Oud-Holland met 
links het oude stadhuis van Amsterdam,
waarin zich een Hindeloper kamer
bevond (foto Guy de Coral en Co,
Gemeentearchief Amsterdam)
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Voorstelling van een Oudzaans bruiloftsfeest door de vereniging ‘Bogaers’ uit
Koog-Zaandijk op het marktplein van Oud-Holland (Stichting Archief Honig(h),
Zaandijk)



plaatsvonden, zoals de opening van de internationale tentoonstelling in aan-
wezigheid van de beide koninginnen. (Hoewel Wilhelmina pas in 1898 als
koningin werd ingehuldigd, voerde zij sinds het overlijden van koning Wil-
lem    in 1890 de titel koningin; haar moeder Emma was regentes tot 1898;
vaak werd gesproken over ‘de beide koninginnen’.) Ook waren er grote fees-
ten met de verjaardagen van Emma en Wilhelmina en waren er feestelijk-
heden zoals een ringstekerij en een Oudhollandse kermis.97

In totaal hebben ruim 772.000 mensen een bezoek gebracht aan Oud-
Holland (de totale wereldtentoonstelling trok 970.000 bezoekers).98 Voor de
buitenlanders had reisbureau Cook and Sons al maanden van tevoren
kamers gereserveerd.99 Op tweede pinksterdag was er zo’n gedrang bij de
hoofdingang van de tentoonstelling onder het Rijksmuseum dat het gevaar
opleverde, ‘waarbij de kleederen van dames en kinderen werden ge-
scheurd’.100 Oud-Holland was toen het middelpunt van het vermaak, onder
andere met een optocht van het pinksterbruidje. Die dag waren er bijna
18.000 bezoekers in het stadje geweest.101

Een paar dagen later werd het marktplein van Oud-Holland druk be-
zocht door oud-strijders van de ‘geslaagde’ strafexpeditie van generaal
Vetter op Lombok, die een reünie hielden. De Lombokexpeditie had in
Nederland in 1894 een martiaal nationalisme wakker geroepen,102 en ook in
Oud-Holland konden de oud-strijders op grote waardering rekenen: ‘In een
aandrift van algemeene verbroedering, begonnen allen te dansen in het
rond; matrozen, gerokte heeren, fuseliers, studenten, poorters en deftige
comité-leden, alles sprong door elkander, zonder eenig verschil van rang of
kleeding. Wat nog nergens was gebeurd, had Oud-Holland teweeg ge-
bracht.’ Helemaal vlekkeloos verliep de reünie overigens niet, want vlak
voor het afsteken van het vuurwerk kwam het tot scheldpartijen bij de
Amstel. Daar kwam een troepje jongens langs, die socialistische liederen
zongen, de oud-strijders uitscholden voor ‘slachtersbazen’ en leuzen riepen
als ‘hop hop hop, hang generaal Vetter op!’103 De harmonie in Oud-Holland
bleek even kunstmatig als het stadje zelf.

Behalve de Hindeloper kamer en de optocht van de pinksterbruid was
ook de voorstelling van een oud-Zaans bruiloftsfeest door de leden van de
vereniging ‘Bogaers’ uit Koog-Zaandijk op het marktplein van Oud-Hol-
land ontleend aan het volkskundig repertoire. Schrijver en medespeler van
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het stuk was de Zaanse oudheidkundige G.J. Honig. Het stuk, ‘De Bloem
van Zaandijk’, werd gespeeld in authentieke Zaanse klederdracht, die bij
Zaanse families nog bewaard was gebleven. Het stuk speelde in de ‘koop-
mansstand’ van Zaandijk aan het eind van de achttiende eeuw.104 Voor de
voorstelling waren drieduizend stoelen op het marktplein geplaatst en het
moet een van de hoogtepunten van Oud-Holland zijn geweest.105

‘   ’ :
  

In de negentiende eeuw waren het vooral
de Noordzeebadplaatsen die als eerste
het genieten van de heilzame natuur (het
volgen van een zoutwaterkuur) en het
genieten van schilderachtige volkscul-
tuur combineerden. In de laatste twee
decennia van de negentiende eeuw kwam
een groter deel van Nederland toeristisch
in beeld. Het toenemend nationaal besef
bij de Nederlanders uitte zich behalve in
de hierboven genoemde tentoonstellin-
gen en manifestaties ook in de ontdek-
king van het eigen platteland.106 Kennis
van eigen volk kon niet los worden gezien
van reizen en trekken en dat alles speelde
zich grotendeels af in de open lucht. De
eerder al genoemde geograaf Blink ver-
woordde dit in de inleiding op zijn vier-
delige boekwerk Ons heerlijk vaderland.
Wandelingen door oud en nieuw Nederland
als volgt: ‘Het ligt ook niet in onze bedoe-
ling, vele uren in musea of binnenshuis
door te brengen op onze reis: wij zullen

vooral buiten vertoeven, in de vrije natuur, waar geen stof van boekenge-
leerdheid ons benauwt, waar niet de overdaad der musea ons drukt […]’.107

Om de klederdrachten buiten goed te kunnen thuisbrengen had Blink in zijn
boekwerk een vijftal platen opgenomen waarop de klederdrachten voor de
verschillende delen van het land letterlijk op een rij waren gezet. De platen
waren ontleend aan de poppen op de Tentoonstelling van Nationale Kleeder-
drachten van 1898. Tekenend voor het belang dat aan de verschillende lands-
delen gehecht werd, was dat de plaat, waarop de poppen van Noord-Bra-
bant, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen waren gecombineerd, als enige niet
in kleur was afgedrukt.

Enkele jaren eerder had Blink al een soort handboekje gepubliceerd, de
Gids tot het doen van waarnemingen op het gebied der Land- en Volkskunde van

Omslag van een van de delen van Blinks Ons
heerlijk vaderland (1908)

  -

 

 .  



Nederland.108 Het boekje was uitgegeven door de afdeling Nederland van het
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. In de titel werd de
term volkskunde gebruikt, voorzover bekend de enige keer dat van geografi-
sche zijde de terminologie land- en volkskunde werd gebruikt in plaats van
land- en volkenkunde.109 Volkskunde werd in dit gidsje omschreven als ‘de
eigenaardigheden van het volksleven en volkskarakter en de richting van het
denken en gevoelen des volks’.110 Behalve geloof en bijgeloof, volksgewoon-
ten, sagen en legenden hoorden hier ook kleding en huizenbouw toe. Het
gidsje was vooral bedoeld om onderwijzers, leraren en belangstellenden aan
te sporen tot het zelfstandig waarnemen en het verrichten van eigen studies
op het gebied van de geografie van Nederland. De lezer kreeg dan ook na elke
paragraaf enkele opdrachten, zoals: ‘Maak een indeeling der bevolking op
den grondslag van de nationaal-eigenaardige kleeding, en breng deze in
kaart’, of: ‘Beschrijf de verschillende typen van kleeding, ga na, van welke
centra zij zich verbreiden, en tracht uit te vorschen, onder welke invloeden
zij ontstaan zijn!’ Wat betreft de huizenbouw moest de waarnemer vooral
naar de boerderijen kijken: ‘Geef een beschrijving van de typische eigenaar-
digheden der boerenhuizen in de verschillende gedeelten van Nederland.’111

Nieuwe reismogelijkheden in de laatste twee decennia van de negentien-
de eeuw, zoals regionale spoorwegen, tramwegen op het platteland en de
komst van de fiets, bevorderden tochten door eigen land.112 De landstreken
van Nederland werden zo ook in ruimtelijke zin ‘genationaliseerd’. Hiertoe
werden nieuwe, nationale organisaties opgericht, waarvan de  , opge-
richt in 1883, zich tot de grootste heeft ontwikkeld. Een belangrijke organi-
satie was ook De Nederlandsche Reisvereeniging, waarmee mensen die niet
individueel konden of wilden reizen vanaf 1906 op pad konden. In 1913
werd de Nederlandsche Toeristen Kampeer Club opgericht.113 Net zoals
volkscultuur gezien werd als tegenhanger van de verdorven stad, werden het
buitenleven en de natuur door idealistische jongeren gezien als tegenhan-
gers van het stadsleven en de daar heersende verwerpelijke moraal.114

Aanvankelijk was de  gericht op het bevorderen van fietstochten.
Na 1890 wordt de fiets steeds populairder bij stedelingen voor het maken
van recreatieve tochten. Zo begon de sociaal-democraat en later actieve
beschermer van de schoonheid van Nederland, Henri Polak, in de jaren 1890
dankzij de ‘onvolprezen fiets’ die hem naar de bossen, weiden en plassen
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bracht, oog voor de schoonheid van de natuur te krijgen.115 In 1899 was er
één rijwiel op 53 Nederlanders, in 1901 al één op 38.116 De oproep van Jan
Veth om de klederdrachten niet alleen in de vitrines van musea te bekijken,
maar het land in te trekken, reikte anno 1898 dus beslist verder dan het sti-
muleren van een handvol studenten om een avontuurlijke voetreis door
Nederland te maken, zoals de Leidse student Jacob van Lennep met zijn

vriend Dirk van Hogendorp in 1823 gedaan
had. De schilders van de Haagse School waren
de recreanten al voorgegaan en hadden de ogen
geopend voor de schoonheid van ‘buiten’, en
daarmee een verwachtingspatroon geschapen
dat de fietsers graag bevestigd wilden zien.

De fiets en vervolgens ook de auto gaven de
toerist de vrijheid te toeren, maar vooralsnog
was het slechts voor de bovenlaag van de
samenleving mogelijk dit te bekostigen. Door-
betaalde vakanties voor werknemers kwamen
nog nauwelijks voor. In 1907 eiste de Algemee-
ne Nederlandsche Bond van Handels- en Kan-
toorbedienden voor het eerst een vakantie van
veertien dagen per jaar, welke eis pas na de Eer-
ste Wereldoorlog werd ingewilligd. Ook de
vrije zaterdagmiddag dateert pas van 1919.117

Wie het zich wel kon permitteren ging op
ontdekkingstocht in de natuur en naar schilder-
achtige plaatsen. De ‘volkskundige’ attracties
verbreedden zich van klederdrachten en interi-
eurs tot wat men bij het toeren door eigen land
aan schilderachtige gebouwen kon ontdekken,

zoals oude boerderijen en molens. Naast de kustplaatsen werden ook de
zandgronden nu ontsloten door trein, fiets en auto.

Zo ontdekte men bijvoorbeeld vanuit Nunspeet de noordwestelijke
Veluwe met de oude Veluwse boerderijtjes.118 Het populaire boek ’t Jodin-
netje van Elspeet. Een boek voor jongens en meisjes door mevrouw Van Osselen-
van Delden, voor het eerst verschenen in 1895 en herhaaldelijk herdrukt,
geeft een idealistische voorstelling van het contact tussen stedelijke hotel-
gasten en de plaatselijke bevolking. Een familie uit Rotterdam komt tijdens
de vakantie in Elspeet in contact met een joods jongetje en meisje uit het
dorp, van wie de vader handelt in oude kannetjes en andere snuisterijen. De
schilders zijn daar ‘happig genoeg’ naar, wanneer zij in het najaar in Elspeet
komen werken. Ook de vakantiegangers vinden er van alles naar hun smaak
en kopen er voorwerpen als oude haardstellen en lepelrekjes.119

Het drama begint als het dochtertje van de handelaar, Roosje (het jodin-
netje van Elspeet), vanwege haar mooie stem ontvoerd wordt naar Parijs, het

De vader van Roosje komt in het hotel
in Elspeet langs om antieke voorwerpen
te verkopen aan de gasten uit de stad,
illustratie door A. Wijthoff in ’t Jodin-
netje van Elspeet. Amsterdam 19194



non plus ultra aan verderf in de perceptie van die tijd. Dankzij voortvarend
ingrijpen van de kosmopolitische Rotterdamse familie wordt Roosje opge-
spoord en komt zij weer heelhuids terug naar Nederland: ‘Hoe meer zij de
Hollandsche grenzen naderen, hoe gelukkiger zij worden, en als zij weer
Hollandsch hooren spreken en de Hollandsche kleederdracht zien, wat zijn
ze dan verrukt.’ Bij Harderwijk beginnen zij echt thuis te komen: Roosje
doet het raam van de coupé open en zegt: ‘Het riekt hier zoo heerlijk, dat is
van de dennen en de hei; kijk, kijk, tante! die vrouw had een Elspeeter muts
op!’120 Uiteindelijk worden stad en land met elkaar verzoend. De broer van
Roosje mag komen werken op het kantoor van de vader van het Rotterdamse
gezin en Roosje krijgt een zangopleiding en wordt concertzangeres in Brus-
sel. Maar iedere zomer komt zij nog naar ‘haar’ Elspeet om voor de gasten
van het hotel op te treden.121

Publicaties waren van grote invloed op de beeldvorming van toeristisch
Nederland. Zo onthulde Betsy Perk, die wij ook kennen als de in kunstnij-
verheid geïnteresseerde directrice van Arbeid Adelt, voor de Noord-Neder-
landers de schoonheid van het schilderachtige Geuldal in Zuid-Limburg en
Valkenburg in het bijzonder. In die plaats werd in 1885 de eerste Vereniging
voor Vreemdelingenverkeer opgericht, op de voet gevolgd door Apel-
doorn.122

Over al de verschillende toeristische gebieden kon men lezen in het blad
van de  , De Kampioen. In een landelijke organisatie als de  kreeg
het binnenlands toerisme een duidelijk nationaal profiel. De organisatie
kweekte liefde voor eigen land door ‘mooi Nederland’ te propageren.123
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verzamelaars uit de groote steden’ (p. 76).  . Kikkert, Op stap in Nederland, 1985, 
pp. 77-78.  . Te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 1992, p. 210.  



Voor degenen die daadwerkelijk het land introkken maakte de  het
land ‘leesbaar’ door toelichting en bewegwijzering. Er kwam een landelijk
identieke bewegwijzering, die daarmee tot in alle uithoeken iets nationaals
vertegenwoordigde. De wegwijzers, waren tekens van de cohesie van het
land: zij verwezen niet alleen naar het volgende dorp, maar ook naar verder
gelegen grote steden. Daarmee namen zij elk plekje op in een landelijk net-

werk van routes. De handwijzers van de
 maakten elk kruispunt in Neder-
land tot een Nederlands kruispunt, ter-
stond te onderscheiden van een buiten-
lands kruispunt. In 1904 stonden er al
duizend van de bekende ijzeren handwij-
zers.124

Hoe de  ook de volkscultuur
omarmde en vanuit een nationaal per-
spectief presenteerde, bleek tijdens de
bondsfeesten ter gelegenheid van het 25-
jarig bestaan in 1908. In Haarlem werd
een grote optocht gehouden. Volgens De

Kampioen was dit de eerste optocht ‘waarbij we het publiek letterlijk in exta-
se hebben zien komen’. Enthousiaste Belgische en Duitse vrienden van de
 liepen ‘met uitgestoken handen’ toe op een huifkar ‘vol Spakenburg-
sche vrouwtjes’. De optocht bestond onder meer uit boerenwagens, sjezen
en huifkarren met mensen in klederdracht uit alle delen van het land in een
soort nationale parade (zie afb. p. 206). Zeeland werd vertegenwoordigd
door een groep wielrijders in klederdracht. Helemaal ‘echt’ was het niet,
want sommige groepen in ‘provinciaal costuum’ bestonden uit verklede
bondsleden. Zij trachtten de echtheid zo veel mogelijk te benaderen door
‘houding, grimeering en manieren’. Het ging hun volgens De Kampioen
goed af: ‘daar had je bijv. die Limburgsche huifkar uit Venraai, bemand met
Gennepsche Bondstypen. Hoe heerlijk deden die boerenkerels het in hun
blauwe kielen; hoe innig-natuurlijk en onverschillig hingen hun korte pijp-
jes in den rechter mondhoek en met welk een maestria wisten zij de pruim
van links naar rechts te doen verhuizen!’125

Bij de echte speurtocht naar authentieke plekken wist de binnenlandse
toerist wél via de Bond waar hij maar beter kon wegblijven. Volendam en
Marken hadden in het eerste decennium van de twintigste eeuw een slechte
naam gekregen. Het vierdelig jubileumboek Ons eigen land, door de 

uitgegeven ter gelegenheid van dit 25-jarig bestaan, beschreef de teleurstel-
ling van een bezoek aan Volendam als volgt: ‘dan gaat men heen met den
indruk dat men iets onwaars, oneigenlijks en opgedirkts heeft gezien, dat
kunstmatig zoo in stand wordt gehouden, buiten het reëele Hollandsch mooi
om, in speculatie op vreemdelingenbezoek en geldelijk gewin: een stukje
Nederland in theatervorm, een kleederdrachten- en meubelmuseum onder

‘Tourists at Marken’, tekening door de
Amerikaanse illustrator en lithograaf Edward
Penfield (1866-1925), gepubliceerd in
Scribner’s Magazine, januari 1905

  -

 

 .  



den blooten hemel’. De Markers en Volendammers worden in dit boek
beticht van theatrale voorbereiding tot een toneel in de openlucht. De toe-
schouwers, de buitenlandse toeristen, kwamen er ook niet goed af: op Mar-
ken ‘loopen thans Engelsche Cooktoeristen met groote, gele slagtanden
rond’. Bedoeld waren toeristen die geboekt hadden bij het reisbureau Tho-
mas Cook, dat reizen organiseerde voor minder welgestelde mensen. Ook
zijn er ‘Amerikaansche milliardaires, de doch-
ters van staal- of spoorwegkoningen’, die met
de camera het dorp ‘bewerken’, aldus de schrij-
ver van het tweede deel van deze -uitga-
ve, Frans Netscher (1864-1923).126

Het ongunstige oordeel bleef echter niet
beperkt tot deze toeristenplaatsen. Het dorp
Staphorst, dat zijn klederdrachten behouden
had zonder uit te zijn op geldelijk gewin, kon
niet rekenen op een milder oordeel. Deze plaats
was volgens de schrijver van het derde deel,
Henri Meijer, namelijk vermaard ‘als een cen-
trum van krachtdadig verzet tegen nieuwer-
wetsigheden als daar zijn fietsen en automobie-
len’, waar ‘een stuk of wat ruige kinkels’ euvel-
daden op hun naam hadden. Hier was het
ledenbestand van de  dat zich in auto’s
een doortocht baande door het conservatieve
dorp, het slachtoffer van baldadig gedrag van
de plaatselijke jeugd. Desalniettemin genoten
de bondsleden van de kleurenpracht van de
Staphorster meisjes, die vergeleken werd met
een operette-tafereel. Het ene dorp, dat met
zijn tijd mee was gegaan en het moderne vreem-
delingenverkeer had omarmd, was onwaarach-
tig; het andere, dat zichzelf wilde blijven, deugde evenmin omdat het tegen
de vooruitgang was.127

Dan wilde Hindeloopen het beter doen. Nadat het stadje in de zeventien-
de eeuw bezocht werd om de bijzondere taal en het labyrintachtige straten-
patroon en in de negentiende eeuw vanwege de klederdracht en de volks-
kunst, wilde het zich er in de twintigste eeuw nog een kwalificatie bij ver-
werven. Reders en zeekapiteins woonden al lang niet meer in het Hinde-
loopen van 1913 en de ‘trotsche zeekasteelen’ waren teruggebracht tot
‘ansjovisschuitjes’, zo constateerde Buiten, en toch zou Hindeloopen zich in

. Een eeuw wijzer, 1983, p. 166.  . Meyer [=Meijer], ‘De Bondsfeesten te Haarlem’,
31 juli 1908, pp. 733-736.  . Netscher, Ons eigen land, z.j., p. 42.  . Meijer, Ons eigen
land, z.j., pp. 21-22.  

Affiche van het Zuiderzeebad te Hinde-
loopen, ontwerp Arn. van Roessel, uit-
gave Van Roessel & Co, Amsterdam,
vermoedelijk tussen 1920 en 1930 (foto
Zuiderzeemuseum, Enkhuizen)



Drentse deelnemers aan de optocht t.g.v. het 25-jarig bestaan van de  in 1908;
zij zijn afkomstig uit Borger en zitten in een ‘bruiloftswagen’ voorafgegaan door een
‘bruilofts-noodiger’ (met dank voor de informatie aan Wouter Renaud en Hanneke
van Zuthem, Nederlands Openluchtmuseum) (historisch archief , Den Haag)



de zomer van 1913 mooier voordoen dan ooit, want: ‘Hindeloopen is ontdekt.
Ja zeker, ontdekt.’

Een arts uit Sneek had uitgevonden dat het zeewater voor de kust van
Hindeloopen bij uitstek geschikt was ‘om de zorgen, door een drukken
werkkring op onzen rug opgestapeld weg te spoelen’. Zo werd door ‘energie-
ke ingezetenen’ in 1912 de  ‘Zeebad Hindeloopen’ opgericht om ‘de van
nature zoo zeer begunstigde plaats’ middels een ‘naar de eischen des tijds’
ingerichte badgelegenheid tot zijn volle recht te doen komen. De commissie
bood voldoende waarborg, zo meldde Buiten geruststellend, dat Hindeloo-
pen niet zou ontaarden in ‘een mondain gedoe, waar allerlei menschen […]
zichzelf en anderen wat komen vervelen’. Hindeloopen zou de uitgezochte
gelegenheid worden voor hen, die in een rustige, vriendelijke omgeving, in
een ‘gezonde frissche natuur’ hun lichaam wilden stalen of pogen te herstel-
len.128 Zo gingen volkscultuur en een gezonde medische therapie hand in
hand, net als bij de Noordzeebadplaatsen waar nog vissers in de buurt waren
in hun schilderachtige klederdrachten. Als badplaats werd Hindeloopen
echter nooit een succes, wat waarschijnlijk te wijten was aan de geringere
aantrekkingskracht van de Zuiderzeekust zonder breed strand en duinen.

      

129

In 1898 waren de klederdrachten, hoe lokaal of regionaal ook van aard, al in
een nationaal verband gebracht. Toen ging het echter om een tentoonstel-
ling op poppen, een presentatie die nogal wat kritiek had gekregen en Jan
Veth had gebracht tot de uitspraak dat men de klederdrachten beter kon
bekijken door naar buiten te trekken, het land in. Mede doordat steeds gro-
tere groepen stedelingen het land gingen bezichtigen, genoten de kleder-
drachten in het begin van de twintigste eeuw een buitengewoon grote popu-
lariteit, als teken van ongereptheid van het dorp waar men logeerde, maar
ook als nationaal symbool.

De herdenking 1813-1913, het feest van het honderdjarig bestaan van
Nederland als onafhankelijk koninkrijk, bood opnieuw de gelegenheid de
gevoelens van nationale eenheid door middel van het tonen van kleder-
drachten te versterken. Inmiddels waren de golven van nationalisme minder
hoog dan rond 1900. De Boerenoorlog in Zuid-Afrika had niet de overwin-
ning gebracht die men gehoopt had en de afloop ervan had de Nederlanders
uit de droom geholpen opnieuw een belangrijke mogendheid in de wereld te
worden. In het kleine Nederland bleven de klederdrachten echter hun func-
tie vervullen als teken van nationale eendracht. Waren het aanvankelijk de
liberalen die in Oranjeliefde en volkscultuur belangrijke ingrediënten zagen
van het nationaal besef, de protestantse confessionelen namen nu hierin het
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Zeeuwse klompendans door jongens en meisjes van Walcheren op het klederdrach-
tenfeest van 12 september 1913; op de achtergrond is vagelijk het Rijksmuseum te
zien (foto uit de nalatenschap van Th. Molkenboer, Nederlands Openlucht-
museum)

Defilé voor de koningin op het klederdrachtenfeest op het Museumplein in Amster-
dam ter gelegenheid van de herdenking van het honderdjarig bestaan van Nederland
als onafhankelijk koninkrijk, 12 september 1913 (Nederlands Openluchtmuseum)



voortouw. Nu waren zij het vooral (maar niet alleen) die het traditionele
Nederland ten voorbeeld stelden.130

Begrippen als ‘gemeenschap’, die de volkskunde toentertijd hanteerde,
kwamen zeer van pas bij diegenen die niets moesten hebben van belangente-
genstellingen die de eendracht zouden kunnen verstoren, zoals de door de
socialisten gepropageerde klassenstrijd. De grote waardering voor de kle-
derdracht sproot vaak voort uit kritiek op de modernisering; de confectie
bracht nivellering van het uiterlijk van de verschillende standen met zich
mee.131 De conservatieve elite, die het standsverschil wilde handhaven en de
massasamenleving verafschuwde, zag in de klederdrachten een kledingwijze
die eenieder een duidelijk herkenbare maatschappelijke status gaf.

In Amsterdam werd in het kader van de herdenking 1813-1913 op 12 sep-
tember 1913 een groot klederdrachtenfeest georganiseerd op het ijsclubter-
rein achter het Rijksmuseum (het huidige Museumplein), waar ook konin-
gin Wilhelmina, koningin-moeder Emma en prins Hendrik aan deelnamen.
Zij zaten in een drietal ‘wijde fauteuils’ die voor de gelegenheid op de ijs-
clubtribune waren geplaatst, geflankeerd door palm- en oranjeboompjes.
De koningin, gekleed in een japon van blauwe zijde gegarneerd met kant,
met een wit-veren boa en een grote witte hoed met struisveren, kon eerst
genieten van het defilé van de deelnemers in klederdracht uit heel Neder-
land, met hun kapjes en beugels, pofbroeken, wijduitstaande rokken en
nauwsluitende jakjes.

‘Dan’, aldus het Algemeen Handelsblad, ‘schaart zich de groote, groote
groep, die als een breede antieke prent staat in de omlijsting van mondaine
menschen en moderne huizen op den achtergrond, aaneen en elf jonge vrou-
wen, van elke provincie één, treden tot voor de Koninklijke tribune en leg-
gen aan de voeten van Hare Majesteit neer de hulde van haar gewest: elf
bloemenruikers in de nationale kleuren, met lange afhangende linten.’

Na de opvoering van een Zeeuwse klompendans, het zingen van Oudfrie-
se liederen en het dansen van de ‘Skotse Trye’, ging de koningin ‘den wijden
kring van opgestelde provinciemenschen’ langs en dankte voor de moeite die
allen zich hadden getroost om naar de hoofdstad te komen, ‘opdat het over-
zicht zoo volledig mogelijk kon worden’. Toen het koninklijk bezoek ver-
trokken was, gingen de deelnemers – het waren er ruim vierhonderd – nog in
optocht met muziek door de binnenstad, gadegeslagen door een overweldi-
gende menigte. ’s Avonds werd de deelnemers een diner aangeboden. Tot
slot brachten zij een bezoek aan het Lunapark, waarvoor zij vrij toegang had-
den gekregen: ‘En herhaaldelijk werd een danskringetje gemaakt, bijeen cir-
kelend de neepjesmutsen en de Zeeuwsche kappen, de wijde Urker cos-
tuums naast de typische Brabantse kleedij.’132
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Het klederdrachtenfeest werd georganiseerd door een speciaal comité,
dat in dit historische gedenkjaar een zo volledig mogelijk overzicht bijeen
wilde brengen van de klederdrachten die nog door de bevolking gedragen
werden. Het mocht geen verkleedpartij worden: het ging om de nog werke-
lijk gedragen kleding en de werkelijke dragers zelf, zo vermeldde het comité
expliciet in het programma. Dat de klederdrachtenmanifestatie uitging van

de elite blijkt uit de samenstelling van het
comité. Het bestond uit personen van
allure, zoals de rechtsgeleerde prof. mr.
D.P.D. Fabius, de historicus prof. dr. H.
Brugmans en enkele kopstukken uit de
wereld van handel en bankwezen. De
morele steun van de overheid werd uitge-
drukt door het erevoorzitterschap van de
Commissaris van de Koningin in Noord-
Holland en de burgemeester van Am-
sterdam. Ook M. van Notten, conser-
vator van het Nederlandsch Museum,
waar zich de nationale klederdrachten-
collectie bevond, maakte deel uit van dit
comité.133

Leider van het feest was de beeldend kunstenaar Theo Molkenboer (1871-
1920). Na afloop besloot hij zich verder te specialiseren in het beschrijven,
tekenen en fotograferen van klederdrachten, hetgeen uitmondde in de
publicatie De Nederlandsche nationale kleederdrachten (1917).134 Een begin
met documenteren was al gemaakt tijdens het feest zelf, toen alle deelnemers
bij aankomst op het verzamelpunt Artis door studenten gefotografeerd wer-
den.135 In zijn voorwoord in het boekje wijst Molkenboer op de verschillen-
de manieren waarop de klederdrachten beleefd worden. Enerzijds waren er
Nederlanders die de klederdrachten ervoeren als een teken van achterlijk-
heid en inertie van de volksgeest, anderzijds waren er landgenoten die er de
resten van ‘onze eenmaal zoo groote en eigen Nederlandsche cultuur’ in
zagen. Volgens Molkenboer was eerstgenoemde, negatieve benadering,
waarbij de klederdracht lachwekkend werd gevonden, de schuld van de
Nederlanders zelf, die de afbeelding van ‘het nationale monument dat in
hun inheemsche kleederdracht bestaat’ voor het allergrootste deel aan bui-
tenlanders hadden overgelaten.

Zo deden zich tekenen voor, dat men niet meer unaniem klederdrachten
als gunstig beschouwde voor de beeldvorming van Nederland. Zoals uit het
hierboven aangehaalde verslag van het feest in het Algemeen Handelsblad valt
op te maken, werden de mensen in klederdracht onder de noemer van ‘pro-
vinciemenschen’ gebracht en gezien als een eigen categorie die sterk con-
trasteerde met de mondaine mensen uit de stedelijke omgeving. Meer dan
voorheen ging men klederdrachten identificeren met het ‘achtergebleven’

Theo Molkenboer in Zeeland (middelste rij
links, zonder hoed) (foto uit de nalatenschap
van A. van Erven Dorens, Nederlands Open-
luchtmuseum)



platteland en werden mensen in klederdracht als een aparte categorie gezien.
De socialistische krant Het Volk zette vraagtekens bij de Oranjegezindheid
van het publiek: ‘Of dat allemaal oranje-klanten waren? Malligheid.’ Ook
nam de krant de rol van het organiserend comité op de hak: de ‘vrome’ pro-
fessor Fabius ‘waakte over zijn pleegkinderen uit de provincie’. Toen de
mensen van het platteland ’s avonds het grootstedelijk amusement in het
Lunapark opzochten, constateerde Het Volk: ‘De professor stond er bij te
kijken als de kip die eendeneieren heeft uitgebroed en nu zijn geliefde kui-
kens in het gevaarlijke water ziet duiken…’136

In het boekje van Molkenboer trekt nog een ander aspect de aandacht, dat
een rol kon spelen bij de beeldvorming over klederdrachten. Molkenboer
populariseerde de in die tijd in zwang zijnde ideeën over stammen en rassen,
onder andere door deze te koppelen aan esthetische oordelen. Tegenover de
verheerlijking van de jonge vrouw van Urk als beste voorbeeld van het ‘aes-
thetisch geheel dat in onze Nederlandsche Nationale Kleederdrachten ver-
kregen wordt als mooi ras en mooie kleedij samengaan’, staat onherroepelijk,
als keerzijde van de medaille, zijn oordeel over de Noord-Brabanders:
‘Omdat de lichaamsbouw van de Noord-Brabanders zoo leelijk is, moet het
niet verwonderen dat die zelfde plompheid en traagheid die uit hun on-
gracelijke verschijning spreekt, ook als het hoofdkenmerk van den vorm, de
snit en de kleur van hun kleedij gelden moet.’ Hij voegt daar nog aan toe:
‘Ieder volk, ieder ras, ieder mensch heeft de kleeding die hij verdient… […]
Een mooie, aesthetisch werkende kleeding kan slechts door een mooi, naar
geest en lichaam beide harmonisch ontwikkeld menschenras worden saam-
gesteld.’137 De klederdrachten die gedragen worden door de ‘Friese stam’
voldoen hier het meest aan: ‘Ook de meerdere voortreffelijkheid en schoon-
heid van dit ras boven de andere bewoners van Nederland verklaart de meer-
dere belangrijkheid en grooter schoonheid van deze drachten boven de
andere’.138

Theo Molkenboer behoorde tot de progressieve katholieke jongeren, die
zich aan het eind van de negentiende eeuw gingen roeren en de culturele
achterstand van de katholieken wilden inhalen. Zij trokken ten strijde tegen
de wansmaak die volgens hen onder het katholieke bevolkingsdeel heerste en
streefden naar het ontwikkelen van een groter esthetisch gevoel en meer
levensbeschouwelijke diepgang.139 Molkenboer identificeerde Brabant met
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de achterstand van de katholieken. Deze leidde tot de plompheid die hij
zowel in de geest als in de klederdracht meende te constateren.

Hoe lofwaardig Molkenboers pogingen ook waren om een grotere zin
voor schoonheid aan te kweken, de koppeling van deze gedachten aan theo-
rieën over ras en volkskarakter leidde onherroepelijk tot een hiërarchie op
basis van fysieke kenmerken. Het gaf aan hoe klein de stap was tussen de
toenmalige volkskundige begrippen en racistisch getinte vooroordelen. Het
gaf ook aan, dat het musealiseren van mensen een niet te veronachtzamen
ethische dimensie heeft.

  

    

Voor de stedelingen die het werken in de stad wilden combineren met buiten
wonen was het door de verkorting van de reistijd mogelijk geworden perma-
nent op het platteland te wonen. Het betrof hier het zogenaamde allochtoon
forensisme, mensen die uit de stad naar buiten verhuizen, maar in de stad
blijven werken, in tegenstelling tot het autochtoon forensisme: mensen die
op het platteland blijven wonen, maar in de stad gaan werken. De tweede
vorm zou zich pas in het Interbellum gaan voordoen.140 Het belangrijkste
forensengebied werd Het Gooi; met de duinen bij Aerdenhout waren het de
dichtstbijzijnde zandgronden voor mensen die in Amsterdam hun werk
hadden. Dr. S.Sr. Coronel stelde zich in 1875 op de hoogte of het op de
Trompenberg in Hilversum, waar een pension in chaletstijl was verrezen,
geschikt was voor zieken en zwakken om te herstellen van de ellende van de
stad. Het leek hem wel een goede plaats: ‘Vooral gij, Amsterdammers, in een
vunzige lucht ademende en werkende, gekweld door klierziekte en door
slechte spijsvertering, gaat gij daarheen in de zonnige maanden van het jaar
en doet er nieuwe krachten op, nieuwen levensvoorraad voor de overige
maanden van het jaar, welke gij gedoemd zijt in dien stank en droesem te
leven, – indien uw vegeteeren dien naam mag dragen.’141

Maar Jozef Israëls, die overal het eerst scheen te komen, was de medicus
vóór geweest. In 1874, het jaar dat Hilversum met de trein bereikbaar werd,
trok hij naar Laren, weldra gevolgd door meer schilders. Zij werden opge-
vangen door de plaatselijke herbergier Hamdorff. Een aantal schilders ves-
tigde zich metterwoon in Laren. Zij waren vooral afgekomen op het land-
schap en de interieurs van de oude boerderijtjes. Zij zochten armelijke situ-
aties op, Jozef Israëls’ adagium volgend, dat een kunstenaar ‘de bedelaar niet
om zijn armoede maar om zijn rijkdom schilderde’.142 Frederik van Eeden
(jr.) zag het wat nuchterder: ‘En als de schilders komen, weten ze [de
autochtone bevolking] het al en zoeken hun vuilste plunje uit.’143 Nadat
Laren, Blaricum en Huizen in 1882 per stoomtram bereikbaar werden, nam
het aantal kunstenaars dat er kortere of langere tijd kwam schilderen toe.
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Liebermann bijvoorbeeld kwam tussen 1884 en 1904 bijna jaarlijks in
Laren.144 Omstreeks 1900 kwamen ook veel Engelse en Amerikaanse kun-
stenaars, die meestal bij Hamdorff logeerden. De herbergier veranderde in
1905 zijn herberg ‘De Vergulde Postwagen’ in hotel Hamdorff en werd van
herbergier hotelier. Voor de kunstenaars was atelierruimte beschikbaar en
voor modellen kon hij ook zorgen.

De jaren 1890 lieten een toestroom
zien van verschillende symbolistische
schilders, zoals Antoon Derkinderen,
alsmede een kolonie christen-anarchis-
ten, theosofen, wereldverbeteraars en
mensen die een afkeer hadden van de
moderne samenleving. Zij wilden dicht
bij de natuur wonen en lieten hutten in
landelijke stijl in hun tuin bouwen om
daarin te filosoferen of inspiratie op te
doen.145 Mede onder invloed van deze
landelijke hutten ontstond een typerende
Larense landhuisstijl voor de eerste
forensen, die tegen 1900 in Laren kwa-
men wonen.146 Het waren intieme, met
riet gedekte huizen, die moesten harmo-
niëren met de omringende natuur en met de oorspronkelijke Larense boer-
derijen.147

Henri Polak, die zich ook in Laren had gevestigd, was een groot voorstan-
der van deze rustieke nieuwbouw. Die kon namelijk beschouwd worden als
een Nederlandse variant van de ‘cottage-beweging’ in Engeland. De strijd
van Morris en Ruskin tegen de invloed van de machine op de kunstnijver-
heid had rond 1860 ook invloed gekregen op de architectuur, die zich in het
bijzonder uitte in het ontwikkelen van eenvoudige landhuizen als tegenhan-
ger van de protserige landhuizen in neo-stijlen. In de nieuwe landhuizen
moest de bouwtraditie van de eenvoudige landarbeiderswoning (cottage)
zichtbaar blijven. De volkscultuur gold hier dus als het goede voorbeeld
voor de architectuurvernieuwing. Rond 1900 waren de cottages geliefd bij
de stedeling, die er de voorkeur aan gaf buiten te wonen. Met deze architec-
tuurvernieuwing werd ook de kiem gelegd voor de verbetering van de woon-
omstandigheden van arbeiders in zogenaamde tuindorpen.148

Voor William Morris waren natuurbehoud en bescherming van gebou-
wen complementaire activiteiten. Morris voerde vooral strijd om het be-

Landhuis ‘De Heidreef’, in 1903 door H.P.
Berlage gebouwd voor H. en R. Roland Holst
(Letterkundig Museum, Den Haag)
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Ferdinand Hart Nibbrig (1866-1915), De opstand der erfgooiers in 1903, 1907, olie-
verf op doek, 202 x 98 cm. De ‘erfgooiers’ kwamen als afstammelingen van de
oorspronkelijke bewoners van het Gooi op voor de eeuwenoude rechten die zij op de
gemeenschappelijke heide- en weidegronden hadden; dit leidde tot een conflict met
het gemeentebestuur en op 1 mei 1903 tot een gevecht waarbij een van de boeren
omkwam. Direct daarna hielden woedende erfgooiers een protestmars, die enige
jaren later door Hart Nibbrig tot onderwerp van dit schilderij gekozen werd 
(particuliere collectie, foto Nederlands Openluchtmuseum)



houd van het landschap in de omgeving van Londen, waar vanaf de jaren
1860 en 1870 steeds meer land verloren ging aan speculatieve projectontwik-
keling voor forensen. Hij was actief in de Society for the Protection of
Ancient Buildings ( , opgericht in 1877), die in de jaren 1880 meer oog
kreeg voor het totaalbeeld van architectuur en landschap. In 1895 werd de
National Trust opgericht met het doel bedreigde objecten aan te kopen.149

Het waren ontwikkelingen die ook voor Nederland in het verschiet lagen, zij
het een 25 jaar later.

Voor Polak was het belangrijk dat Laren ondanks de bouwactiviteiten
voor de nieuwkomers uit de stad zijn karakter zo veel mogelijk zou behou-
den. Uit vrees dat de schoonheid van het oude dorp verloren zou gaan door
het ‘scheppen van nieuwe leelijkheid’, bewerkstelligde hij dat Laren in 1912
als eerste gemeente in Nederland een welstandsbepaling kreeg in de Bouw-
verordening en een gemeentelijke Schoonheidscommissie.150

Niettemin onderging Laren van ongeveer 1895 tot 1910 een enorme
metamorfose van boerendorp tot villadorp. Degene die zich door het schrij-
ven van romans diepgaand met deze verandering heeft beziggehouden en de
relativiteit van de vooruitgang inzag was P.H. van Moerkerken jr. Terecht is
hij door Lien Heyting in haar boek De wereld in een dorp herontdekt als
schrijver van een schildersroman.151 Twee van zijn boeken, de autobiografi-
sche roman in twee delen Gijsbert en Ada uit 1911 (onder het pseudoniem
Peter Dumaar) en de sleutelroman De ondergang van het dorp uit 1913, bevat-
ten zoveel denkstof over het musealiseringsproces, dat zij ook als twee
Nederlandse musealiseringsromans betiteld kunnen worden.152

Gijsbert, de hoofdpersoon in Gijsbert en Ada, is een typische fin-de-siè-
cle-figuur uit de gevestigde burgerij, die de eenzaamheid opzoekt en grote
delen van zijn jonge leven verdroomt op zoek naar de voorbije schoonheid
van de Middeleeuwen, waarvan hier en daar nog sporen zijn overgebleven in
het oude Gooise landschap. Met Ada, met wie hij later trouwt, heeft hij felle
discussies over naturalisme en symbolisme in de kunst. In de leer bij een
symbolistische schilder (in werkelijkheid Antoon Derkinderen) minacht
Gijsbert het schilderen van landschappen en binnenhuizen. Hij ziet er alleen
een nabootsen in, uit vrees voor het vergankelijke van de schone dingen: ‘Als
wij volkomen zeker waren dat al die fraaie oude boerenhuizen en die kleuri-
ge kleederdrachten nog voortleefden […] dan zouden wij met die levende
schoonheid tevreden zijn en niet wenschen er een tafereeltje van te maken’,
zegt hij. Liever moesten die schilders zorgen dat de mooie oude dingen zelf
niet verdwenen: ‘Daar buiten in de dorpen gaat ’t overal zoo. Met heele troe-
pen komen de artiesten, schilderen oude binnenhuizen, laten zelf onooglijke
villa’s bouwen en vernietigen zoo het mooie landschap en de eenvoudige
omgeving die zij zochten. Al die landschapsschilders en typenzoekers zijn de
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dood voor het primitieve en stille boerenleven, tenminste zij zijn de lugube-
re voorspelling ervan!’.153

Met Ada verblijft hij geruime tijd in Normandië. Hij ziet dat de civilisa-
tie, opgevat als de oppervlakkige, ‘verslindende’ moderne beschaving, over-
al terrein wint op de cultuur, aansluitend bij de antithese tussen het positie-
ve begrip ‘cultuur’ en het negatieve ‘civilisatie’ die vanaf 1880 regelmatig
naar voren wordt gebracht.154 De cultuur vindt hij terug in de oude vroeg-
middeleeuwse kerkjes in Normandië en hij vraagt zich af hoe lang deze nog
zullen voortbestaan. Zo komt hij op de gedachte de kerkjes te beschrijven en
te tekenen.155 Door zijn documentaire werk krijgt hij een baan als conserva-
tor aangeboden in een klein stadje in Touraine, waar de plaatselijke oudheid-
kundige vereniging een collectie tot stand had gebracht in een oude abdij.

Na verloop van tijd dringt het tot hem door dat ondanks de prachtige
opstelling alles dood is, dat de toeristen er met glazige ogen langslopen en dat
het niet meer tot leven komt. Ada waarschuwt hem voor een al te diepe over-
gave aan het verleden, voor de ontkenning van het leven in heden en toe-
komst.156 Zij ziet dat alles uit het verleden gemusealiseerd is: ‘alles is nu
museum! Denk eens aan die eenzame kerken van Amiens, Parijs, en hier
vóór ons, Chartres! Deelen van het volksleven zijn ze niet meer.’ Zij probeert
Gijsbert ervan te overtuigen dat het zich verplaatsen in het verleden geen
leven is: ‘Het is een comedie voor en in je eigen ziel,… maar leven is iets
anders! En ook aan eigen tijd moet je geheel je overgeven, als je de levens-
schoonheid ervan wilt zien.’157 Ten slotte, geïnspireerd door een schilderij
van Brueghel met boeren, zwierend in het volle leven, besluit Gijsbert het
museum achter zich te laten en met Ada naar Parijs te gaan, ‘midden in de
stroomen van onzen eigen tijd, van het heftigste leven!’158

Met deze ‘vergeten’ roman schetste Van Moerkerken hoe het aanvanke-
lijk geloof in een betere, gemusealiseerde wereld, die hij lokaliseerde in de
Middeleeuwen, toch plaats moest maken voor een leren leven in de eigen
tijd,het accepterenenzelfsomhelzenvanhetmoderne leven.Hij liet zienhoe
rond 1900 de drang tot musealiseren voortkwam uit een onvrede met de eigen
tijd. Maar uiteindelijk bevredigde het letterlijk leven in een museum Gijs-
bert niet, omdat niets meer een oorspronkelijke functie had. Na zijn vlucht
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P.H. van Moerkerken (1877-1951), De Sint-
Jansprocessie te Laren, 1898, houtsnede, 
28,5 x 73 cm (Singer Museum, Laren)

naar Parijs zwoer hij de musea niet af. Hij zag ze namelijk niet langer als een
alternatief voor het eigentijdse leven, maar uitsluitend in dienst daarvan.

Hetzelfde aanvankelijke verzet tegen en de latere verzoening met de
‘modernisering’ komen wij tegen in de iets minder vergeten, ironische
roman De ondergang van het dorp. Hierin verzet de hoofdpersoon, Hendrik
Bolaert, die samen met zijn vader op het voorvaderlijk landgoed woont, zich
tegen de transformatie van de eeuwenlang afgesloten gemeenschap Aarloo
(= Laren) met zijn oude volksgebruiken als de St. Thomasprocessie (= St.
Jansprocessie). Eerst komen er kunstenaars en wereldverbeteraars, vervol-
gens de tram, de dagjesmensen en de forensenvilla’s. Vader en zoon zien in
de veranderingen ‘een plebejische macht die onweerstaanbaar hare verstik-
kende leelijkheid breidde over de pracht van eertijds…’159

Een eenvoudig boerenmeisje op wie Hendrik Bolaert zijn oog had laten
vallen, ontglipt hem doordat zij in de ban geraakt van een theosoof. De oor-
spronkelijke bevolking komt in verzet wanneer de gemeenschappelijke
gronden haar ontnomen dreigen te worden voor villabouw (bedoeld is de
strijd van de erfgooiers; zij kwamen op voor de eeuwenoude rechten die zij
op de gemeenschappelijke heide- en weidegronden hadden, zie afb. p. 214).
Hoofdschuldige van alles is in de roman de gewezen Amsterdamse ober Dirk
Boersink (= Hamdorff), die de dorpsherberg opkoopt en verbouwt tot een
modern hotel, vervolgens het ene project na het andere verzint, de komst
van de tram bevordert, het dorp verfraait met zitbanken, de  opricht,
alles doet om kunstenaars en buitenlandse toeristen aan te trekken, maar
intussen het oude dorpskarakter te grabbel gooit door het ene perceel na het
andere te laten volbouwen. Dat hij daarmee de kip met de gouden eieren
slacht, dringt niet tot hem door: ‘Boersink rustte niet, rustte nooit. De bloei,
de beschaving der Holtmarke (= Het Gooi) was het doel van al zijn streven
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geworden.’160 Als schilder De Bie (= Albert Neuhuys) na lang aarzelen de
‘moderne’ stoomtram toch wel dierbaar is geworden en eindelijk overweegt
deze te gaan schilderen vanwege de blauwe wasem van de stoom en het rode
achterlicht, komt Boersink naast hem staan: ‘Bonsoir, meneer De Bie! Ja, ik
herkende u wel in ’t donker. Wat een ouderwetsch dingetje, hè, die tram…
Geduld maar! ’t Volgend jaar hebben we een electrische!’161

De tragiek van de oorspronkelijke
bewoners wordt vertolkt door Moeder
Tuinder. Na de dood van haar man en
het vertrek van haar dochter bleef zij
alleen achter in de oude boerderij; haar
oudste zoon Lammert zag zij zelden.
Toen zij zich realiseerde dat hij de boer-
derij zou laten afbreken, op de plaats vil-
la’s zou laten bouwen en de oude meu-
bels, het snijwerk en het porselein uit de
pronkkamer zou verkopen aan mensen
uit de stad, kwam zij tot haar wanhoops-
daad de boerderij in brand te steken. Als
vader en zoon Bolaert de volgende dag bij
de resten staan te treuren, komt Boersink
er al aan en begint met brede gebaren in
de lucht het terrein te meten en te teke-
nen.162 Eén antieke woning staat er dan
nog in het dorp. Deze was op advies van
de Rijkscommissie voor Monumenten
door de regering aangekocht, ‘in vlekke-

loos-zuiveren’ stijl gerestaureerd en gemeubileerd. Japanners en Amerika-
nen kwamen de merkwaardige boerderij bezoeken en zonden prentbrief-
kaarten van interieur en gevel naar Yokohama en Cincinnati.’163 Boersink
krijgt ten slotte een lintje vanwege alles wat hij voor de ontwikkeling van het
dorp had gedaan.

Ook hier eindigt het boek in een verzoening met de eigen tijd. Vader en
zoon Bolaert besluiten een modelboerderij te bouwen, de zoon laat later op
de plaats van het landgoed een dorp bouwen, maar een dorp dat past bij het
karakter en de schoonheid van de streek, als tegenhanger van Boersinks stre-
ven naar louter geld verdienen.164

Van Moerkerken geeft in beide boeken prachtig aan wat rond 1900 de
stemming was op het gebied van behoud van het oude. Enerzijds was het
vooruitgangsgeloof geknakt en was er pessimisme ontstaan aangaande de
toekomst, de invloed van de massa op de samenleving en de gevolgen van het
ongebreideld kapitalisme. Anderzijds zag men ook dat leven in een gemuse-
aliseerde wereld, in een kunstmatig vroeger, geen bevrediging kon geven en
dat men pas echt leefde in het volle leven van de eigen tijd. Zowel het nostal-

Willy Sluiter (1873-1949), affiche Tentoon-
stelling Hotel Hamdorff 1914, gekleurd krijt/
papier, 79 x 111 cm. De figuur met sigaar in het
midden is hoteleigenaar Jan Hamdorff; rechts
van hem waarschijnlijk een tentoonstellings-
bezoekster (en koopster van kunst) en een kun-
stenares met schetsboek (Singer Museum,
Laren, collectie gemeente Laren)



gische leven te midden van het erfgoed als de zegeningen van de vooruitgang
worden gerelativeerd. De romanfiguren Gijsbert en Hendrik Bolaert raken
er beiden van overtuigd dat er met nostalgie alleen niets te bereiken valt. Ada
opent Gijsbert de ogen voor het volle leven en de behoeften van de eigen tijd,
Boersink staat voor de moderniteit, die voortdurend blijft aankloppen en
niet te stuiten is. De enige oplossing was in de visie van Van Moerkerken de
moderne tijd te accepteren en zich er tegelijkertijd voor in te spannen dat een
deel van het oude in de moderne samenleving geïntegreerd wordt en nieuwe
betekenis krijgt.

Beide hoofdpersonen, Gijsbert en Hendrik Bolaert, kunnen – na hun be-
kering van een overdreven wegdromen in een andere tijd – model staan voor
demensendiehet ‘beschermingsoffensief’gingenorganiserendatvanaf1899
vorm begon te krijgen in organisaties als de Oudheidkundige Bond en de
Bond Heemschut. Het waren geen mensen die in een andere wereld vlucht-
ten, maar mensen die met beide benen in hun eigen tijd stonden en iets wil-
den doen om althans een deel van de verdwijnende schoonheid te bescher-
men. Zij richtten er organisaties voor op en gingen de uitdaging aan om zon-
der de vooruitgang te blokkeren het ‘mooie’ van het oude te behouden.

De combinatie van traditionalisme en moderniteit werd kenmerkend
voor de nieuwe organisaties, die wilden opkomen voor het behoud van
monumenten, natuur en stads- en dorpsbeeld: de romantiek voorbij, maar
met te veel respect voor het authentieke uit het verleden om Nederland als
een tabula rasa voor de toekomst te zien.

   

In veel steden in Nederland bevonden zich aan het eind van de negentiende
eeuw provinciale of lokale oudheidkundige verenigingen en musea. Mr. dr.
J.C. van Overvoorde, secretaris van de Vereeniging Oud-Dordrecht, achtte
voor deze organisaties in 1898 het moment gekomen om op nationaal niveau
te gaan samenwerken en zich door een overkoepelende organisatie te laten
vertegenwoordigen. Volgens G.W. van Herwaarden waren zowel het ge-
dachtegoed van Victor de Stuers als de dagelijks alom waarneembare ver-
waarlozing van het architectonisch erfgoed de drijfveren achter deze lande-
lijke samenwerking.165 Op nationaal niveau kon eendrachtig gewerkt wor-
den aan het nemen van maatregelen tot behoud van monumenten en het
brengen van eenheid in de beschrijving van wat er nog in het land aanwezig
was, zowel wat betreft gebouwen als museumcollecties.

Op 15 oktober 1898 werd de Nederlandsche Oudheidkundige Bond
(later Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, ) opgericht in
de zaal van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap () in het
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Muntgebouw in Amsterdam. Men zag de nieuwe organisatie als een bond
van Verenigingen, niet van leden. Het streven naar landelijke eenheid in de
eisen die aan een goed museumbeheer gesteld moesten worden en het aan-
dringen op landelijke maatregelen ter bescherming van monumenten laten
zien hoe ook de lokale belangen vanuit het nationale perspectief behartigd
gingen worden. Door op nationaal niveau te gaan vergaderen, oudheidkun-
dige excursies te organiseren en een bulletin uit te geven maakte men van de
discussie over de toekomstige ontwikkeling van musea en monumenten een
nationale discussie. Zoals wij verderop zullen zien, ontwikkelde de Oud-
heidkundige Bond zich tot een toonaangevend nationaal platform, dat in de
eerste twee decennia van de twintigste eeuw een belangrijke aanzet gaf tot de
reorganisatie en professionalisering van de museumwereld en tot de opzet
van de monumentenzorg. De bescherming van de volkscultuur voer aan-
vankelijk mee onder de vlag van de oudheidkunde. Later stonden vooraan-
staande personen uit de kring van de Bond aan de wieg van het Nederlands
Openluchtmuseum. Onder degenen in de Bond die oog hadden voor de
plattelandsarchitectuur en de volkscultuur, moeten met name Hoefer en Jan
Kalf genoemd worden.

Frederic Adolph Hoefer (1850-1938) was van protestants-Limburgse
huize. Zijn vader stamde uit een Duitse predikantenfamilie en was dominee
in het toen nog overwegend Duitstalige Sittard (tot 1867 maakte Limburg
deel uit van de Duitse Bond). Zijn moeder was geboren Sittardse, dochter
van een welvarende hervormde zakenman.166 Frederic Hoefer koos aanvan-
kelijk voor een militaire loopbaan en studeerde aan de Koninklijke Militaire
Academie in Breda. In 1878 werd hij aangesteld bij het eerste Regiment
Veldartillerie in Arnhem. Een ongelukkige val van zijn paard betekende het
voorlopig einde van zijn loopbaan als officier (bij de mobilisatie in 1914
meldde hij zich opnieuw voor actieve dienst aan). Hij ging werken bij de
Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. In 1882 werd hij directeur bij
de Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij in Rotterdam en in 1885
tevens directeur van de Maatschappij voor Tijdaanwijzing, die een conces-
sie had verkregen tot het plaatsen van uurwerken in Rotterdam.

Door zijn tweede huwelijk, met Cornelia Martina barones van Heemstra,
die gouvernante van koningin Wilhelmina was geweest en nog hofdame
honorair van koningin Emma was, kwam hij in Hattem terecht. Daar was
een broer van zijn tweede vrouw tot burgemeester benoemd.167 Meer en
meer ging hij zich op lokaal en provinciaal niveau met historische onderwer-
pen bezighouden. Hij was in 1895 onbezoldigd archivaris geworden van zijn
woonplaats Hattem. Verder was hij directeur van het Provinciaal Overijs-
selsch Geschiedkundig Museum in Zwolle. In 1897 was hij medeoprichter
van ‘Gelre’, de Vereniging tot beoefening van Gelderse geschiedenis, oud-
heidkunde en recht. In 1900 ging hij zich ook wijden aan cultuurbehoud op
nationaal niveau: hij werd toen bestuurslid van de Nederlandsche Oudheid-
kundige Bond. Enkele jaren later werd hij lid van de Rijkscommissie tot het
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opmaken en uitgeven van eene inventaris en eene beschrijving van de
Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst (kortweg de
Rijkscommissie voor de monumentenbeschrijving), een commissie waarvan
de totstandkoming geheel op het conto van de Bond mocht worden geschre-
ven.168 Hoefer kreeg daar de provincies Overijssel en Gelderland onder zijn
hoede, wat resulteerde in een beschrijving van de Bommelerwaard en diver-
se geslaagde reddingsacties zoals die van het Gotische Huis in Kampen en
het Romaanse kerkje te Wilsum.169 Hoefers werkzaamheden in de meest
moderne bedrijfstakken van de samenleving (spoorwegen, telefoon, tijdaan-
wijzing170) tezamen met zijn belangstelling voor het verleden maakten
Hoefer tot een markant voorbeeld van een combinatie van moderniteit en
traditionalisme.

Met het volkskundige repertoire maakte Hoefer geleidelijk aan kennis.
Volgens de latere directeur van het Openluchtmuseum, Win. Roukens, zelf
ook Limburger, had Hoefer tijdens zijn jeugd al de nodige indrukken op-
gedaan van de rijke volkscultuur van Limburg en waren die indrukken
alleen maar versterkt door zijn contact met de westelijke stadscultuur.171

Heslinga (zie de Inleiding) sluit niet uit, dat Hoefer op de Koninklijke Mili-
taire Academie in Breda al geïnteresseerd raakte in volkskundige onderwer-
pen, die daar in het kader van de militaire aardrijkskunde gedoceerd wer-
den.172 In ieder geval was hij in 1888 als secretaris van het plaatselijk comité
Rotterdam (hij werkte toen bij Bell) betrokken bij de Nationale Tentoonstel-
ling van Oude en Nieuwe Kunstnijverheid in Den Haag.173 De vanuit Rotter-
dam ingezonden Hindeloper kamer zal hem zeker niet ontgaan zijn. In 1895
bezocht hij Oud-Holland174 en in 1898 maakte hij deel uit van de commissie
van bijstand voor de Tentoonstelling van Nationale Kleederdrachten in Am-
sterdam, samen met onder anderen Christoffel Bisschop, prof. dr. J.H. Gal-
lée en Joh. Winkler.175

Jan Kalf (1873-1954) groeide als zoon van de redacteur van het Algemeen
Handelsblad, Martinus Kalff, op in een cultureel geïnteresseerd Amster-
dams milieu.176 In deze stad studeerde hij ook Nederlandse letteren en
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kunstgeschiedenis. Onder invloed van de Franse symbolistische literatuur
ontwikkelde hij zich tot een ‘negentiger’ bij uitstek, hetgeen vooral gestalte
kreeg in zijn medewerking aan De Kroniek van de journalist en politicus Pie-
ter Lodewijk Tak. Twee jaar lang verzorgde hij daarin de toneelrubriek en
leverde hij zó onbarmhartig commentaar op het in zwang zijnde romanti-
sche toneel, dat hij de bijnaam ‘wreede Jan’ kreeg. Hij streefde naar toneel-

vernieuwing, waarbij het toneel meer gestileerd
werd en er een grotere samenhang kwam tussen
decor, kostumering en wijze van spelen. Vanaf
1897 ontwikkelde Kalf een nieuw belangstel-
lingsterrein: dat van kunstnijverheid en monu-
mentenzorg. Een bijzondere plaats nam daarbij
de kerkelijke kunst in. Onder invloed van de
heropleving van de mystiek in de internationale
literatuur trad Kalf in 1899 toe tot de rooms-
katholieke Kerk, die door zijn vader vroeger
verlaten was.

Ten tijde van de oprichting van de Oudheid-
kundige Bond werkte Kalf bij dr. A. Pit, sinds
1897 directeur van het Nederlandsch Museum.
Kalf stelde daar een catalogus van de textiele
kunst samen. Toen in 1903 de Rijkscommissie
voor de Monumentenbeschrijving werd opge-
richt, verwisselde hij zijn functie bij het Neder-

landsch Museum voor die van secretaris van de beschrijvingscommissie.
Kalfs belangstelling voor volkscultuur hing nauw samen met zijn belang-

stelling voor kunstnijverheid, zoals wij al eerder zagen bij zijn activiteiten
voor de tentoonstelling van ambachtskunst in het Stedelijk Museum. Zijn
waardering voor ambachtelijke schoonheid was vooral geïnspireerd door
John Ruskin en William Morris. In een inleiding op een artikel waarin hij
aandacht besteedde aan versieringen op boerenwagens, brak Kalf een lans
voor een grotere aandacht voor landelijke kunst.177 Hij wees daarbij op de
voorsprong van Duitsland. Daar was een ‘lijvige publicatie’ over het Duitse
boerenhuis verschenen, die nu gevolgd werd door een ‘zeer smakelijk boek’,
Kunst auf dem Lande.178 ‘Vooral dit laatste schijnt mij onze volle opmerk-
zaamheid te verdienen’, zo schreef hij. De uitgave werd verzorgd door de
Deutsche Verein für ländliche Wohlfahrts- und Heimatpflege, die probeer-
de de trek naar de steden tegen te gaan en te bevorderen dat ‘het landvolk het
land blijft liefhebben’. Deze vereniging wilde zich niet beperken tot het
opwekken van het ‘romantisch-sentimenteele’ gevoel bij de stedeling; de
vereniging wilde de plattelandsbevolking zelf bereiken en laten zien dat de
aantrekkelijkheden van het platteland opwogen tegen die van de steden. Dit
laatste gaf het boek dubbele waarde, volgens Kalf. Te vaak immers waren de
‘verfraaiingsverenigingen’ bezig ‘het land te verlagen tot een netjes aange-

Dr. J. Kalf, rond 1900 (uit Van Her-
waarden, ‘100 jaar Koninklijke Neder-
landse Oudheidkundige Bond’, 1998)



harkt wandelpark voor slenterende toeristen’, terwijl zij ‘al het echte, het
eigene en mooie’ eraan ontnamen. Bovendien maakte het Duitse boek
gebruik van een methode die Kalf zeer aansprak: met talrijke illustraties
plaatste het telkens goede voorbeelden naast afkeurenswaardige, hetgeen de
‘betoogkracht van het boek’ zeer verhoogde.179



De tweede nationale beschermingsorganisatie die werd opgericht was in
1905 de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Aanleiding was
de ternauwernood voorkomen dichtplemping van het Naardermeer als vuil-
stort voor de Gemeente Amsterdam. Uiteraard ging er al een langere ge-
schiedenis van bewustwording van de bedreiging van de natuur aan vooraf.
Als dé voorloper van de natuurbeschermingsbeweging wordt de secretaris
van de Maatschappij van Nijverheid beschouwd, Frederik Willem van
Eeden sr., die wij in het vorige hoofdstuk tegenkwamen als pleitbezorger van
de huisvlijt. In het tijdschrift Album der Natuur schreef hij over zijn wande-
lingen door allerlei landschappen. Hij was een exponent van de trek naar
buiten, maar ook kritisch over de ontwikkelingen in de landbouw die hun
effect hadden op de natuur. Enerzijds was hij een romanticus, die de Ger-
maanse verering van de natuur, van bossen en heilige bomen zeer aansprak,
anderzijds vond hij dat de ingrepen van de mens ook nodig waren om zich
aan de ‘gevaarlijke’ natuur te ontworstelen. Zijn voorkeur ging uit naar het
idyllische landschap zoals op de Veluwe, waar men ‘tusschen natuur en
mensch eene vreedzame verbroedering’ ziet. Het was een denkbeeld over de
eenheid van mens en natuur dat aansluit bij zijn opvattingen over volks-
kunst.

Zoals Van Eeden sr. de eerste was die de term volkskunst hanteerde, zo
was hij ook de eerste die sprak van ‘monumenten der natuur’. Hij beklaagde
zich erover dat het volk alleen oog had voor bomen vanwege het hout dat ze
produceren en dat alleen meer poëtisch ontwikkelde mensen bomen eren als
monumenten van het geheimzinnige leven van de natuur.180 Wanneer hij
over het gekapte Beekbergerwoud spreekt in termen van een monument van
de voormalige natuur, dan zien wij hier een begin van musealisering van
stukken natuur.

Van Eeden was ook indirect van groot belang voor het natuurbehoud,
aangezien hij grote indruk maakte op de Amsterdamse onderwijzers Jac. P.
Thijsse en E. Heimans, die de basis legden voor de ‘lekenbeweging’ voor
natuurstudie. Met hun blad De Levende Natuur stimuleerden zij de veldstu-
die bij amateurs. In 1901 werd een aparte organisatie opgericht, de Neder-
landsche Natuurhistorische Vereeniging, die behalve het stimuleren van
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natuurstudie ook bescherming van natuurhistorisch belangrijke terreinen
wilde bevorderen. Gesteund door deze vereniging werd in 1905 de Vereeni-
ging tot Behoud van Natuurmonumenten opgericht.

Opvallend is, dat ook bij de natuurbeschermers sprake was van een com-
binatie van behoud enerzijds en acceptatie van moderne ontwikkelingen
anderzijds. Zo was Natuurmonumenten niet per definitie tegen ontginnin-

gen en bestonden er intensieve relaties
met de Nederlandse Heidemaatschappij.
Met de aankoop van natuurgebieden met
het oogmerk ze te behouden, ontstond
een vorm van in situ-musealisering die
parallellen vertoonde met bescherming
op cultuurhistorisch gebied. De gedach-
te van het behoud van de levensgemeen-
schappen en het bewaren van het natuur-
lijk evenwicht droeg ertoe bij dat ook
stads- en dorpsgezichten als een eenheid
werden beschouwd, die zo min mogelijk
mocht worden verstoord. In hun liefde
voor ongereptheid waren de natuurlief-
hebbers en degenen die volkscultuur als
erfgoed zagen zeer aan elkaar verwant.181

Van der Windt meldt in zijn disser-
tatie over natuurbescherming in Nederland, dat binnen de Nederlandse
organisatie niet het nationalistisch vertoon heerste waarmee de Duitse
natuurbescherming gepaard ging.182 Dat is ongetwijfeld juist. Wel moet
erop gewezen worden dat natuurbescherming een duidelijk nationale zaak
was geworden, waarvoor de discussies ook op landelijk niveau gevoerd wer-
den. Liefde voor natuur en landschap en liefde voor het eigen land lagen niet
ver van elkaar af en werden aan het begin van de twintigste eeuw beide als
deugden gezien. Met name de Verkade-albums, die door Jac. P. Thijsse
werden verzorgd, brachten met zich mee dat men beelden van de natuur uit
het hele land moest verzamelen. De albumplaatjes zelf, naar aquarellen van
kunstenaars die in de trant van de Haagse School werkten, speelden in op de
schoonheidsbeleving van de stedeling.183 Het landschap werd eigenlijk als
een toekomstig natuurmonument, een gemusealiseerde levensgemeenschap
voorgesteld. De serie albums groeide uit tot een ‘lieu de mémoire’, niet
zozeer van de natuur in Nederland als wel van de Nederlandse natuur.



Zoals de mens het natuurlijk evenwicht kon verstoren, kon hij ook het even-
wicht in het stadsbeeld verstoren. Een tekenend voorbeeld daarvan was het
dempen van grachten. Tot ongeveer 1880 werd hier positief over gedacht,
zowel uit het oogpunt van hygiëne en stankoverlast, als om esthetische rede-

Albumplaatje (4,8 x 8,8 cm) voorstellende een
boerderij aan het Naardermeer, naar een
tekening van L.W.R. Wenckebach (1860-1937)
uit Jac. P. Thijsse, Het Naardermeer (uitgave
firma Verkade, Zaandam 1912)



nen: men kon in plaats van de grachten in Amsterdam brede wandelboule-
vards aanleggen, waardoor de stad een moderner en kosmopolitischer aan-
zien kon krijgen, zoals Brussel en Parijs. De gedachte werd zelfs geopperd de
Heren- en Keizersgracht in Amsterdam te dempen en een aanzien te geven
als het Lange Voorhout in Den Haag, om zo de bevolking een fraaie wandel-
gelegenheid te geven in een stad die arm was aan pleinen en brede alleeën.
Rond 1880 begon men, na diverse dempingen, in te zien dat daarmee juist
het eigene van de stad en het nationaal-Nederlandse werden opgeofferd. In
kringen van het  , bij architecten en kunstenaars begon toen verzet te rij-
zen tegen verdere dempingsplannen. De kentering in de mening was goed af
te lezen aan de jaarlijkse nieuwjaarsboodschap van Thomasvaar en Pieter-
nel, die Wim Vroom in zijn artikel over het behoud van de stad als een graad-
meter beschouwt voor de mening van de weldenkende burgerij. Op 1 januari
1868 jubelden zij nog over het einde van de vuile dampen, op 1 januari 1882
zijn Thomasvaer en Pieternel overgestapt naar het musealiseringkamp.
Thomasvaer drukt het zo uit tegenover Pieternel:184

‘Men zal voor ’t dempen zich wel wachten
Van Singel, Heeren-, Keizersgrachten,
Van Prinsengracht en Amstel, schat!
Zij zijn het sieraad van de stad!
Heb ik de Boulevards bekeken,
Die mierennesten soms geleken,
Zoo wel in Brussel als Parijs,
Zij brachten mij niet van de wijs!
Ik dacht: onze Amsterdamse grachten,
Bleef elke vreemdeling steeds achten!
En ook de land- en stadgenoot
Noemt steeds die grachten stout en groot!’

Zo was men in het denken over de beleving van de stad overgestapt van het
monumentale naar het schilderachtige en het eigene. Wij zien hier dat de
strijd die Halbertsma al aanbond tegen het alom volgen van de mode van
Parijs, inmiddels ook op het niveau van het ‘Nederlands houden’ van de
hoofdstad was aanbeland.

Men ging echter door met ingrijpen in stads- en dorpsbeelden. In 1909
kwam in het Muntgebouw in Amsterdam een aantal heren bijeen om zich te
beraden over de toenemende ontsiering van stad en land. Aanleiding was de
constatering van architect A.W. Weissman, dat in Monnickendam een mooi
oud hoekpand vervangen was door een bouwkundig gedrocht, dat zeer
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opdringerig was in het verder zo harmonieuze straatbeeld. Op de vergade-
ring stelde men vast, dat individuele monumenten weliswaar de nodige aan-
dacht kregen, maar dat de schoonheid van het totaal nog steeds werd aan-
getast. Er moest voor worden gewaakt dat schilderachtige panden (lees:
zeventiende-eeuwse panden) niet vervangen werden door nieuwbouw die
niet in de omgeving paste. Bovendien moest gestreden worden tegen recla-
meborden die de mooiste plekjes bedierven. Op het platteland diende bevor-
derd te worden dat er in de vanouds gebruikelijke streekgebonden trant
werd gebouwd. Plaatselijke kunstnijverheid, lokale zeden en gewoonten en
klederdrachten moesten worden gestimuleerd.185 Deze brede aanpak
correspondeerde met die van de enkele jaren eerder in Duitsland opgerichte
Bund für Heimatschutz, die zich ook bezighield met het behoud van kleder-
drachten en volksgebruiken.186

Om de bewustmaking te coördineren werd in 1911 besloten een federatie
van bestaande verenigingen op te richten onder de naam ‘Bond Heemschut’,
die vooral een opvoedende taak zou gaan vervullen teneinde schoonheidsbe-
sef bij te brengen. Het bleef echter niet bij de statutair vastgestelde opvoe-
dende taak, al zou het naast elkaar zetten van goede en slechte voorbeelden
wel typerend blijven voor Heemschut. Van het begin af aan was de Bond ook
een strijdorgaan, dat zich actief mengde in behoudsacties. Met de historicus
prof. dr. H. Brugmans als voorzitter had de Bond van 1912 tot 1920 een
gezaghebbend man aan het roer.

Het beschermingsoffensief betrof nu brede totaalbeelden van Neder-
land: van natuur en landschap, stad en dorp.187 Het ging niet meer uitslui-
tend om afzonderlijke objecten, maar om de objecten in hun context, waarbij
de gehele context beschermd moest worden tegen nieuwbouw die niet in het
totaalbeeld paste.188 Jan Veth had al eerder een pleidooi gehouden voor de
aandacht voor de totale omgeving: ‘eigenlijk elk restant van oude beschaving
heeft recht op ons ontzag en onze goede zorgen, dan zou het toch dwaasheid
zijn, meer te hechten aan enkele bizondere boomen dan aan een heel indruk-
wekkend bosch’.189 De participanten in Heemschut vormden ook een breed
front: het  en de Nederlandsche Oudheidkundige Bond, plaatselijke en
provinciale oudheidkundige genootschappen, kunstenaarskringen als Pul-
chri Studio en Arti et Amicitia en De Violier, de Maatschappij tot Bevorde-
ring der Bouwkunst en de Bond van Nederlandse Architecten, de Neder-
landsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst, de  ,
 ’s en de Nederlandse Hotelhoudersbond, waarmee de lijst beslist nog
niet compleet is.190
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Het element volkscultuur was van het
begin af aan ook in Heemschut vertegen-
woordigd. Weliswaar vroeg men zich al
meteen af of men wel voldoende invloed
kon uitoefenen op zaken als kunstnijver-
heid, zeden en gewoonten en het behoud
van klederdrachten, aangezien deze nauw
samenhangen met de werkelijkheid van
het leven. Maar op het gebied van streek-
gebonden plattelandsarchitectuur had de
Bond vanaf de eerste vergadering een
zeer betrokken architect in zijn midden:
Herman van der Kloot Meijburg, die in
1908 een mooi boek met tekeningen van
boerenhuizen had gemaakt. Ook Kalf en
Hoefer waren nauw betrokken bij Heem-
schut; Kalf was zelfs bestuurslid.191

Op het gebied van de volkscultuur
zou Heemschut een deel van de bescher-
ming al snel kunnen overlaten aan meer
gespecialiseerde organisaties, eveneens
op nationaal niveau. In 1911 werd de
Nationale Bond voor Volkskunst opge-
richt, onder voorzitterschap van R.P.J.
Tutein Nolthenius, die al eerder een arti-
kel in De Gids had geschreven onder de
titel ‘Onze kunstnijverheid in gevaar’.192

Hoefer had zich veel moeite gegeven
voor de oprichting van de Nationale
Bond voor Volkskunst, en hij had ook zit-
ting in het bestuur. Men was zeer ambiti-
eus: men wilde naar Zwitsers voorbeeld
debestaandevolkskunstopsporenenaan-
moedigen. Daartoe werd voorlichting
gegeven, werden grondstoffen tegen lage
prijs aangeboden en werden tentoonstel-
lingen gehouden en enkele volkskunst-
winkels geopend. Ook werd een hout-
snijder aangesteld als reizende leraar, die
onderricht moest geven in het maken van
degelijk kinderspeelgoed. Ondanks dit
veelbelovende begin bleek de Nationale
Bond voor Volkskunst na enkele jaren
niet meer levensvatbaar.193

De architect Van der Kloot Meijburg wees met
deze voorbeelden van goede en slechte
boerderijbouw op het belang van streekge-
bonden architectuur. Zijn toelichting bij de
bovenste foto luidde: ‘Boerenwoning bij
Spankeren van sterk uitgesproken eigen
karakter, goed in de omgeving passend’; bij 
de onderste foto: ‘Karakterloos woningtype,
nuchter en kil zonder harmonisch verband 
met de streek’ (uit Herman van der Kloot
Meijburg, Bouwkunst in de stad en op het land.
Rotterdam 1930)



Inmiddels was in 1912 door Hoefer het Nederlands Openluchtmuseum
opgericht; de Bond Heemschut stond mede aan de wieg ervan. Ook daarmee
was het beschermingsoffensief nog niet compleet: in 1918 werd de Vereeni-
ging Hendrick de Keyser opgericht. Zoals Natuurmonumenten natuurge-
bieden aankocht, zo kocht Hendrick de Keyser monumentale panden aan
met het doel ze in stand te houden. Met de oprichting van de Vereeniging De
Hollandsche Molen in 1923 was het nationale beschermingsoffensief van
het begin van de twintigste eeuw uiteindelijk organisatorisch voltooid: de
musealisering van Nederland in de openlucht had haar nationale platform.
Van het behoud van voorwerpen in musea was de musealiseringsgedachte
uitgegroeid tot het denken in reservaten en behoud in situ.

Opvallend is dat het beschermingsoffensief naast lokale en regionale organi-
saties een sterke nationale overkoepeling kreeg. Het ging hier niet alleen om
nationaal in de zin van bovenlokaal, maar ook om nationaal in de zin van
nationaal-eendrachtig, alle gezindten betreffend. De beschermende organi-
saties waren niet verzuild en zouden het ook niet worden: wat ze wilde berei-
ken betrof een nationaal belang waar de gehele weldenkende burgerij, van
protestant (Hoefer) tot katholiek (Kalf), van liberaal (Brugmans) tot socialist
(Polak), zich in onderlinge samenwerking achter kon scharen. Ten slotte
ging het ook om nationaal in de zin van het kenmerkend-Nederlandse. Daar-
mee werd niet een uniformiteit over heel Nederland bedoeld, maar de erken-
ning van lokale en regionale karakteristieken als typisch Nederlands en als
onderdeel van het nationale erfgoed.

Elitair en opvoedend-paternalistisch bleef het echter wel. Wijkcomités
en actiegroepen kwamen pas met de democratiseringsgolf van na 1960 in
beeld;194 aan het begin van de twintigste eeuw kunnen wij eerder spreken
van ‘beschermingsregenten’. Zij vormden in feite een netwerk van personen
die elkaar de bal toewierpen. Zo ervoer Theo Molkenboer het althans. Hij
was gefrustreerd geraakt over de geringe erkenning die hij gekregen had
voor de organisatie van het klederdrachtenfeest van 1913 en voor de docu-
mentaire studie die hij daarna van de klederdrachten wilde maken. Hij had
daar van rijkswege subsidie voor toegezegd gekregen, nadat mr. M.I.
Duparc, hoofd van de Afdeling Kunsten en Wetenschappen van het Minis-
terie van Binnenlandse Zaken, advies had gevraagd aan de afdeling letter-
kunde van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.195 Hier had men
positief gereageerd, mits het onderzoek van Molkenboer onder toezicht
gesteld zou worden van Pit, de directeur van het Nederlandsch Museum.196
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Pit was nu niet bepaald een persoon met grote interesse in klederdrachten.
Enkele jaren eerder had Molkenboer een paar maanden studie verricht naar
de collectie klederdrachten van het Nederlandsch Museum en toen hij Pit de
resultaten daarvan wilde laten zien, zou deze gezegd hebben dat die studies
hem niets interesseerden.197 Het boterde niet tussen Molkenboer en Pit, er
ontstond ruzie over het aantal klederdrachttekeningen dat Molkenboer zou
maken en over de overdracht daarvan aan het Rijk. De zaak liep zo hoog op
dat de subsidietoezegging begin 1917 werd ingetrokken. In de marge van de
minuutbrief had Duparc met potlood geschreven: ‘De heer Molkenboer
blijkt volgens opgedane ervaring onhandelbaar te zijn.’198 Volgens Molken-
boer kwam het allemaal doordat hij niet tot de coterie behoorde.199 ‘Die kliek
van Pit, Veth, Kalf c.s. hebben den referendaris Mr Duparc in hun zak, laten
hem opzitten en pootjes geven en zij houden iedereen overal uit die niet tot
hun kliek behoort’, zo schreef Molkenboer later aan een van zijn oude vrien-
den.200 Helemaal ongelijk had hij waarschijnlijk niet, al was hij zelf ook geen
gemakkelijk heerschap.

Aan het begin van de twintigste eeuw waren de beschermers in ieder
geval geen verdwaalde dromers, maar leden van eigentijdse, landelijk wer-
kende organisaties met een nationaal doel.201 Heemschut was geen fel con-
servatieve beweging die moderne architectuur zonder meer afzwoer; de
bond probeerde bijvoorbeeld ook de kwaliteit van moderne utiliteitsbouw te
verhogen.202 De beschermers waren stuk voor stuk mensen die het traditio-
nele en het moderne wilden verenigen en vaak ook persoonlijk aan beide een
plaats wilden geven in hun leven. Vanuit dit perspectief wisten zij dat niet
alles ter plaatse behouden kon blijven, dat er compromissen moesten wor-
den gesloten en dat naar creatieve oplossingen moest worden gezocht. Een
van die creatieve oplossingen werd de oprichting van een openlucht-
museum.
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De volkscultuur omheind





4. Openluchtmusea

    

 

De eerste openluchtmusea zijn in het laatste decennium van de negentiende
eeuw in Scandinavië opgericht. Skansen in Stockholm opende in 1891 de
poorten voor het publiek. Het was een schepping van Artur Hazelius, die
eerder al het Nordiska Museum met de beroemde diorama’s had opgericht.
Spoedig volgden Bygdøy bij Oslo, gesticht door Hans J. Aall, en Frilands-
museet bij Kopenhagen, een initiatief van Bernhard Olsen, die evenals
Hazelius zijn sporen al had verdiend met een volkskundig ‘binnenmuseum’,
het Dansk Folkemuseum. Alhoewel deze openluchtmusea wat betreft hun
verschijningsvorm en nationale ideologie grotendeels voortvloeiden uit de
etnografische presentaties op nationale en internationale tentoonstellingen,
worden bepaalde ingrediënten ervan al in de achttiende eeuw aangetroffen,
zoals twee belangrijke auteurs op het gebied van de oorsprong van open-
luchtmusea, Kai Uldall en Adelhart Zippelius, hebben aangetoond.1 Net
zoals veel musea hun wortels hebben in adellijke verzamelingen, hebben
openluchtmusea hun voorlopers in de stoffage van achttiende-eeuwse tui-
nen van landhuizen en paleizen.

In de loop van de achttiende eeuw deed zich in Engeland een belangrijke
verandering voor in de tuinarchitectuur. Het geometrische ontwerp van de
baroktuin, ook wel de Franse tuin genoemd, raakte uit de mode en werd ver-
vangen door een ‘natuurlijker’ tuinvorm, die landschapstuin, landschaps-
park of Engelse tuin werd genoemd. Deze omslag hing samen met de veran-
derde houding ten opzichte van de natuur in de achttiende eeuw. In plaats
van de natuur in het keurslijf te dwingen van geometrische patronen, ging
men juist de ‘wilde’ natuur bewonderen en haar zien als een toonbeeld van
vrijheid en zuiverheid. Hier werd ook de kiem gelegd voor de opvatting dat
stad en platteland elkaars tegenpolen zijn, in termen van ‘bedorven’ tegen-
over ‘onbedorven’, een denkpatroon dat de volkskundebeoefening lange tijd
sterk heeft beïnvloed en de vorm van een paradigma heeft aangenomen. De
landschapstuinen moesten veel meer aansluiten bij de vrije natuur in de
omgeving. De eigenschappen van het plaatselijke landschap, zoals hoogte-
verschillen en waterlopen, werden juist benut in plaats van genegeerd, zoals

233

. Uldall, ‘Open Air Museums’, 1957, p. 68; Zippelius, ‘Zwischen Aufklärung und
Nationalromantik’, 1993.  



dat met de baroktuinen het geval was. Daar werden immers grote oppervlak-
ten geëgaliseerd en bassins ‘gepland’ vanuit de symmetrie van het ontwerp.
De landschapsparken daarentegen volgden veel meer de natuurlijke gesteld-
heid ter plaatse.2

In de landschapsparken werden ook diverse gebouwen opgenomen.
Deze stoffage weerspiegelde een brede oriëntatie op de wereld, die onder

andere gevoed werd door de Grand Tour, de
grote reis die de intellectuele elite van de acht-
tiende eeuw in de jeugdjaren maakte en waarbij
met name de overblijfselen uit de klassieke
Oudheid in Italië bezichtigd werden. Hieruit
ontstond een cultus van de ruïne, waarbij de
aantasting door de tand des tijds als schilder-
achtig werd ervaren.3 De Grand Tour bevor-
derde ook de functie van bezienswaardigheid,
zo wezenlijk in het begrip musealisering. Reis-
gidsen en reisverslagen van voorgangers ver-
meldden wat bezienswaardig was en ter plaatse
maakte men gebruik van een gids die de bezoe-
ker rondleidde langs de bekende plaatsen. Zo
ontstond een repertoire van wat bezichtigd
moest worden en werd ‘bezienswaardigheid’
een belangrijke, zo niet dé belangrijkste functie
van bepaalde plaatsen en gebouwen. Behalve de
Romeinse ruïnes behoorden ook de verschillen-
de tuinen en parken in Italië tot dit repertoire
(onder andere die van Tivoli bij Rome, waar-
naar in 1843 het bekende park met attracties in
Kopenhagen werd genoemd). Bij de reizigers
ontstond een bepaalde ‘zoekende blik’ om dat-
gene op te merken waarover zij gelezen hadden
dat het bezienswaardig was, een gedrag dat als
‘sightseeing’ kan worden aangemerkt.4

De meest bekende landschapstuin in Enge-
land is die van Stowe in Buckinghamshire,
daterend uit de jaren dertig van de achttiende
eeuw. Daar waren 38 bouwwerken te zien van
verschillende continenten en uit verschillende
perioden, die in de geest van de Verlichting op
encyclopedische wijze de tuin stoffeerden. Zo
bevatte het park een pagode, die het Oosten
symboliseerde, een piramide en een obelisk die

stonden voor het Zuiden, een Griekse tempel als symbool voor het Westen
en een gotisch huis, dat het Noorden vertegenwoordigde.5 In de landschaps-

De gotische gevel van een stadshuis uit
Danzig in de landschapstuin op het
Pfaueninsel bij Potsdam (foto Loek de
Jong, 1997)



tuin op het Pfaueninsel bij Potsdam werd in 1823 de voorgevel van een laat-
gotisch huis uit Danzig dat gesloopt moest worden, door de architect Schin-
kel aan een reeds in het park staande toren ‘geplakt’.6 Aangezien deze gebou-
wen geen nut op zichzelf hadden en alleen dienden als bizarre stoffering van
de landschapstuin, kregen zij de naam ‘follies’ (dwaasheden).

De in Engelse stijl aangelegde tuinen moesten een geïdealiseerd land-
schap zo dicht mogelijk benaderen en
werden daartoe ook gestoffeerd met ‘ar-
cadische’ gebouwen. Voor de beeldvor-
ming van Arcadia speelden de geïdea-
liseerde landschapsschilderingen van
Nicolas Poussin en Claude Lorrain een
belangrijke rol. Niet alleen klassieke tem-
pels, ruïnes en exotische gebouwen wer-
den geïmiteerd of gekopieerd in de land-
schapstuinen, maar ook plattelandsar-
chitectuur. De landschapstuin van Clau-
de Henri Watelet op het Seine-eiland
Moulin-Joli bevatte behalve een geres-
taureerde watermolen ook een ensemble
van een koeienstal met een ‘laiterie
d’agrément’, een melkstal waar zuivelproducten geproefd konden worden.7

Het meest bekende voorbeeld van plattelandsarchitectuur als stoffage in
een landschapspark is ongetwijfeld de ‘hameau’ (het ‘gehucht’) van konin-
gin Marie-Antoinette, de echtgenote van de Franse koning Lodewijk  . In
1774 schonk hij haar het slot en park Petit-Trianon in Versailles. Zij liet de
aanleg, die in Franse stijl was, veranderen in een landschapspark. Ook hier-
in waren gebouwen uit allerlei delen van de wereld en uit verschillende
perioden te zien. Van 1783 tot 1787 werd echter ook gewerkt aan de bouw
van de ‘hameau’ bestaande uit negen gebouwen en een boerderijcomplex (la
ferme), gegroepeerd rondom een kunstmatig meertje. Tot deze gebouwen
hoorden onder andere het huis van de koningin, diverse schuren, een water-
molen, een toren en twee melkstallen: de ‘laiterie de préparation’ voor het
melken en de ‘laiterie de propreté’ voor het proeven. De boerderij werd
bewoond door een boerenfamilie en er waren stallen voor het vee, dat
bestond uit Zwitserse koeien, een stier, schapen en geiten. Uitgezonderd het

Schuur in Normandische stijl in de ‘hameau’
van Marie-Antoinette in Versailles (foto Loek
de Jong, 1998)
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huis van de koningin en de ‘laiterie de propreté’ waren alle huizen met stro
gedekt in Normandische stijl, terwijl zij zo afgewerkt waren dat zij een oud
en verweerd karakter hadden. Doordat het dorp bewoond was door de boe-
renfamilie en een herder, er regelmatig mensen in de groentetuinen werkten
en er vee rondliep, maakte het dorp een ‘levende’ indruk. Er werd ook wer-
kelijk geproduceerd en verkocht.

De ‘laiterie de propreté’ in de ‘hameau’ van Marie-Antoinette, die ook in
andere landschapsparken voorkwam zoals Moulin-Joli, was een elegant
ingericht gebouw. Van binnen was het met marmer bekleed en fonteintjes
zorgden voor een verkoelende sfeer. In dit gebouw werden verschillende
melkproducten geproefd. Qua architectuur en inrichting verwees het naar
het beeld van het klassieke Arcadia.8 Melk kreeg aan het eind van de acht-
tiende eeuw een bijzondere verering als symbool van de deugdzaamheid en
gezondheid van het landleven. Het drinken van melk was als het ware de
terugkeer naar de borst van ‘oermoeder’ natuur.9 In de weinige jaren die
Marie-Antoinette van haar ‘hameau’ kon genieten voordat de Franse revo-
lutie uitbrak, ontving zij er op ongedwongen wijze haar gasten en kleedde zij
zich als melkmeisje of herderinnetje.10

Voor Marie-Antoinette betekende het dorp een bevrijding uit de strenge
etiquette van het hof. Dat zij juist de natuur en het landleven als bevrijdend
ervoer, schrijft Zippelius toe aan haar bekendheid met het boek La nouvelle
Héloïse van Jean-Jacques Rousseau.11 Rousseau gaf zelf het voorbeeld door
in een eenvoudige kluizenaarswoning aan de rand van het bos van Montmo-
rency te verblijven. Later, in ballingschap, bewoonde hij een boerderij in het
afgelegen bergdorpje Môtiers in het Val de Travers bij Neuchâtel.

De ‘hameau’ van Marie-Antoinette was beslist geen unicum. In Wörlitz
in Duitsland werd vanaf 1760 een compleet agrarisch landschap met boerde-
rijen en dorpen ingericht. Deze boerderijen, ook wel ‘fermes ornées’ ge-
noemd, waren ‘dulce et utile’ tegelijk: enerzijds vervulden zij voor de eige-
naar van het landgoed een functie in het ‘uitzicht’, anderzijds waren het
gewone boerenbedrijven.12 In Nederland zouden zelfs in oude pachtcon-
tracten regels opgesteld zijn voor de beweiding door verschillende formaten
vee op de achter elkaar gelegen percelen in de perioden dat de eigenaar op het
landgoed vertoefde, dit met het oog op het uitzicht vanuit het landhuis.13

Ook in Nederland behoorden boerderijen, boerenherbergen en dagloners-
huisjes tot het repertoire, soms echt, soms als trompe-l’oeil geschilderd op
houten schotten of linnen doeken. Een belangrijke bron hiervoor was een
modellenboek voor tuinsieraden door Gijsbert van Laar, dat in afleveringen
tussen 1802 en 1809 werd gepubliceerd en tot 1867 vaak is herdrukt. Hierin
zijn gravures afgedrukt, die voorbeelden laten zien van fantasiegebouwtjes
in Hollandse stijl. Er is bijvoorbeeld een voorgevel van een herberg,
genaamd ‘de boere knol’, die op een schot kon worden geschilderd om als
decorstuk aan het eind van een laan te plaatsen.14 De gevel heeft een histo-
risch én folkloristisch karakter. Het historische uit zich in de jaarankers 1658
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en het kruisvenster, het folkloristische in een over de halve deur leunend
meisje in klederdracht, een beeld uit het folkloristische repertoire dat ruim
een eeuw later nog steeds een belangrijke rol speelde op ansichtkaarten.15

Andere gravures van Van Laar waren bedoeld voor driedimensionale
bouwsels, waarbij aangegeven werd wat de vermoeide wandelaar er moest
aantreffen tijdens het gebruiken van een ‘verversching’: flessen, kannen, een
‘volksboekje’, gereedschap en pittoreske kleding, die aan de wand hangt. In
een dagloners- of jagershuisje beveelt Van Laar aan een wiegje te plaatsen
met daarin een natuurlijk nagebootst kindje, waarvan het hoofdje in was of
hout kon worden uitgevoerd en zo beschilderd alsof het sliep. Bij het wiegje
moest een oude stoel met stoofje geplaatst worden. Een dergelijk tafereel zou
volgens Van Laar grote aantrekkingskracht uitoefenen op ‘de schoone
sekse’. Bij een modeltekening voor een boerderijtje staat aangegeven dat het
goed past bij een stukje bouwland met koren, aardappelen of andere veld-
vruchten. Sommige houten gebouwen moesten van buiten beschilderd wor-
den als waren zij van steen, terwijl binnen schotten of doeken in ‘boerse’
smaak beschilderd moesten worden. Volgens Meulenkamp was de door Van
Laar aangegeven goedkope uitvoering, met veel trompe-l’oeil op houten
schotten, een sobere Nederlandse variant op de veel kostbaarder bouwsels
met levende figuranten, waarin de Franse en Duitse hoge adel hun ‘nostalgie
de la boue’ uitleefden.

Daadwerkelijk zijn ook dergelijke schotten of huisjes neergezet in ver-
schillende landschapsparken, zoals een schijn-daglonershuisje en het nog
steeds bestaande Jeneverhuisje (een soort herbergje) op Velzerbeek te Vel-
sen-Zuid. Op Het Huys ten Donck in Ridderkerk bevindt zich nog een
schijn-boerderij, die in 1808 door de toenmalige eigenaar als kinderspeel-
huisje is opgebouwd, uit dankbaarheid omdat zijn vrouw en kinderen gene-
zen waren van de roodvonk.16

Door de literaire ontdekking van Zwitserland in het begin van de acht-
tiende eeuw werden de beelden van Arcadia en Zwitserland steeds meer over
elkaar geschoven. De Zwitsers werden gezien als een dicht bij de natuur
staand ‘oervolk’, levend in vrijheid en onaangetast door de losbandigheid en
stank van de stad, zoals blijkt uit het gedicht ‘Die Alpen’ van Albrecht von
Haller, dat in 1732 gepubliceerd werd en furore maakte bij de verlichte
elite.17 Het is dan ook niet verbazingwekkend, dat voor de bewoning van de
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schijndorpen in de landschapstuinen Zwitserse boeren werden uitverkoren.
Volgens Zippelius was het boerengezin dat Marie-Antoinettes ‘ferme’
exploiteerde, ook van Zwitserse origine.18 In veel landschapsparken in
Frankrijk en Duitsland behoorde een Zwitsers chalet tot het vaste repertoire
van de stoffage; ook in Nederland kwam dit voor.19 In Broek in Waterland
bevond zich rond 1841-1842 in een tuin een Zwitsers huisje met een man,
een vrouw en een hond, die dankzij een mechaniek respectievelijk een pijpje
rookte, garen spon en blafte. Prinses Wilhelmina kreeg in 1882 op driejarige
leeftijd op Het Loo een Zwitsers chalet ten geschenke dat diende als speel-
huisje.20 Hier en daar werd behalve Zwitserland ook Holland als symbool
van het landelijke gebruikt. In het park van veldmaarschalk Franz Moritz
graaf Lascy in Neuwaldegg (nu in het zeventiende Bezirk van Wenen)
bevond zich een ensemble van elf hutten met strodaken, dat het ‘Hollän-
derdörfl’ genoemd werd.21 In het landschapspark op het Pfaueninsel bij
Potsdam bevinden zich nog steeds de resten van een als apart gebouw neer-
gezette ‘Hollandse’ keuken.22 In Schonbusch bij Aschaffenburg bevond
zich zowel een Zwitsers als een Hollands gehucht.23

Als pendant van het Zwitserse chalet werden in Deense landschapspar-
ken Noorse blokhuizen neergezet.24 In het park van het landhuis Sophien-
holm in de buurt van Lyngby bij Kopenhagen bevond zich rond 1800 een
dergelijk Noors huis naast een Chinees bouwwerk en een poortgebouw in
gotische stijl. Met het Noorse huis was iets bijzonders aan de hand. Het was
per schip uit Noorwegen overgebracht en de genummerde balken werden in
Sophienholm weer gemonteerd. Hier was dus sprake van overplaatsing van
een origineel gebouw.25

De Zwitser Karl-Viktor von Bonstetten (1745-1832), die rond 1800
enige jaren op Sophienholm verbleef bij zijn geliefde Friederike Brun, komt
de eer toe als eerste het idee van een ‘nationale’ verzameling van rurale
gebouwen te hebben geopperd.26 Von Bonstetten was afkomstig uit een Ber-
ner patriciërsfamilie en was in de gelegenheid veel te reizen en contacten te
onderhouden met de kosmopolitisch georiënteerde intellectuele elite. In
zijn studietijd in Genève werd hij een overtuigd aanhanger van de ideeën
van Rousseau, in Engeland leerde hij de Ossian van Macpherson kennen en
bezocht hij de tuinen van Stowe, in Parijs had hij contact met Diderot en
D’Alembert en werd hij uitgenodigd op Moulin-Joli. Toen de Fransen in
1798 Bern en Genève bezetten, verkoos hij het zijn land te verlaten en
gehoor te geven aan de uitnodiging naar Sophienholm te komen.27 Tijdens
zijn verblijf in Denemarken bezocht hij het zogenaamde Nordmandsdal
(Norendal) in het park bij het koninklijk slot Fredensborg ten noordoosten
van Hillerød.

Daar stonden zestig levensgrote beelden van witte zandsteen, die alle kle-
derdrachten uit het rijk van de Deense koning voorstelden en zo het gehele
volk symboliseerden (Noorwegen viel toen onder de Deense kroon). Zij
beeldden tevens mensen met verschillende beroepen of activiteiten uit, zoals

238



boeren, vissers, jagers, dansers en muzikanten, of in bepaalde levensfasen,
zoals bruiden en moeders. De beroepen waren af te leiden uit diverse attri-
buten, terwijl de streek van herkomst op het voetstuk te lezen was. Deze
nationale vertegenwoordiging bracht Von Bonstetten op het idee van een
park waarin de hutten van Lappen en huizen uit de Faerøer, IJsland en de
Finnmark, kortom uit heel het Deense rijk aanwezig waren. Deze zouden
daar, aldus Von Bonstetten, aanleiding
kunnen geven tot vele nuttige vergelij-
kingen. Helaas is Von Bonstettens ‘open-
luchtmuseum’ slechts een visioen geble-
ven. Niettemin is het een bewijs, dat de
stap van gestoffeerd landschapspark naar
het concept van een openluchtmuseum
niet bijzonder groot meer was.28

Doorgaans worden gebouwenverza-
melingen in landschapsparken niet
onder de openluchtmusea gerekend. Zij
bestonden immers niet uit authentieke
gebouwen, die uit het oogpunt van
bescherming bijeen waren gebracht en
als erfgoed gekoesterd werden. Zij waren
op enkele uitzonderingen na, zoals het
Noorse huis in Sophienholm, nieuw
gebouwd naar model van bepaalde typen
van plattelandsarchitectuur. Bovendien
waren zij niet openbaar toegankelijk.
Niettemin staan tegenover deze verschil-
len grote overeenkomsten. Aan de reeds
door Uldall en Zippelius naar voren ge-
brachte tekenen van verwantschap met
openluchtmusea, is vanuit het musealiseringsperspectief nog een wezenlijke
overeenkomst toe te voegen. De gebouwen waren in principe niet neergezet
om er een normaal boerenbedrijf in te vestigen, maar omwille van de bezich-
tiging en – in het geval van Marie-Antoinettes ‘hameau’ – omwille van de
beleving.29

. Zippelius, ‘Zwischen Aufklärung und Nationalromantik’, 1993, p. 37.  . Oldenbur-
ger-Ebbers, De tuinengids van Nederland, 1989, p. 210.  . Meulenkamp, Follies en tuinsie-
raden, 1995, p. 24.  . Wörner, Vergnügen und Belehrung, 1999, p. 273; Schmidt, ‘Bauern-
hausforschung und Gegenwartsvolkskunde’, 1975, pp. 318-319.  . Seiler, Pfaueninsel,
Berlin, 1993, pp. 14-15.  . Meulenkamp, ‘Kluizenaars, boeren en dagloners’, 1994, 
p. 76.  . Erichsen, ‘Norske huse i Danmark’, 1998, pp. 127-129.  . Zippelius, 
‘Zwischen Aufklärung und Nationalromantik’, 1993, pp. 38-39.  . Uldall, ‘Open Air
Museums’, 1957, p. 68.  . Zippelius, ‘Zwischen Aufklärung und Nationalromantik’,
1993, pp. 31-32, 38.  . Ibidem, pp. 29-30.  . Bauer, ‘Idee und Entstehung’, 1997, p. 36.  

Kopieën op kleine schaal (hoogtes van 26 à 27
cm) in porselein van enkele van de beelden uit
het Nordmandsdal, vervaardigd in 1782 door
Den Kongelige Porcelainsfabrik; de beelden
stellen ‘volkstypen’ voor in klederdrachten uit
verschillende plaatsen in Noorwegen (dat tot
1814 tot het Deense rijk behoorde), ieder met
bepaalde attributen: de linker heeft een boots-
haak in de hand, de middelste draagt een paar
ski’s en de rechter houdt een grote vis vast (Det
Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg,
Hillerød, Denemarken)



Nordmandsdal (Norendal) in het park bij het koninklijk slot Fredensborg in Dene-
marken met rondom 61 beelden van inwoners uit het Deense koninkrijk in hun
typerende klederdrachten. De beelden zijn vervaardigd door Johann Gottfried
Grund (1733-1796) naar ivoren beelden van de Noor Jörgen Christensen Garnaas
(1723 – ca. 1803); in feite was de beeldenreeks uit Nordmandsdal een driedimen-
sionale fysiologie. Kopergravure door Andreas Heckel naar een tekening van 
Johann Gottfried Grund (Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg,
Hillerød, Denemarken)



Interieur van een huis uit Mora (Dalarna) in het openluchtmuseum Skansen, niet
lang na de opening van het museum in 1891; de figuur bij het raam, voorstellende
een klokkenmaker, is een wassen beeld (Nordiska Museet, Stockholm)



De Bouwhistorische Verzameling van koning Oscar   op het koninklijk domein in
Bygdøy in 1888; links de staafkerk uit Gol; de tekening is uitgegeven in 1888 door
Christian Holst (uit Tonte Hegard, Romantikk og fortidsvern. Historien om de første
friluftmuseene i Norge. Oslo enz. 1984)



Zelfs de levende mens werd ‘gemusealiseerd’ in de vorm van de Zwitser.
Bovendien lieten de gebouwen die de landschapsparken stoffeerden, in con-
creto zien hoe de nationale symboliek zich langzamerhand een plaats ver-
wierf binnen het kosmopolitische en encyclopedische perspectief van de
Verlichting. De aandacht voor de ‘nationale stijl’ van de gebouwen was een
duidelijke stap in de richting van openluchtmusea.

In Zweden werd aan de plattelandsarchitectuur uit de provincie Dalarna
een nationale symboolwaarde toegekend. De sublimering van Dalarna als
het meest Zweedse gebied van Zweden ging onder andere terug op de held-
haftige steun die boeren en mijnwerkers uit Dalarna rond 1520 aan Gustaaf
Wasa hadden verleend bij de bevrijding van Zweden van de Deense over-
heersing.30 Koning Karel  (regering 1859-1872) van Zweden en Noorwe-
gen (beide landen vormden een unie van 1814 tot 1905) liet dan ook naast
zijn kasteel in Ulriksdal een kopie bouwen van een middeleeuwse voorraad-
schuur uit Dalarna.31 Vanuit hetzelfde nationale perspectief was ook het eer-
ste gebouw dat naar het latere openluchtmuseum Skansen werd overge-
plaatst, een huis uit Mora in Dalarna (zie afb. p. 241). Het moest de indruk
wekken dat hierin nog tradities voortleefden uit de tijd van Gustaaf Wasa.32

‘   ’
De opvolger van Karel  , Oscar   (regering 1872-1907), liet in 1881 een
originele boerderij uit Telemarken (in Noorwegen) overbrengen naar het
koninklijk landgoed te Bygdøy bij Oslo. Tegelijkertijd verwierf hij een stav-
kirke (staafkerk) van rond 1200. Staafkerken zijn houten kerken uit de Mid-
deleeuwen, zo genoemd omdat de constructie bestaat uit dikke rechtop-
staande balken, staanders of staven genoemd. Deze markante gebouwen met
hun taps toelopende serie daken boven elkaar hebben een hoge symbool-
waarde voor Noorwegen. In totaal verwierf de koning vijf gebouwen.

Op het eerste gezicht lijkt de verzameling van Oscar   nog te vallen bin-
nen de traditie van de landschapsparken. Toch was er, afgezien van het feit
dat het hier niet ging om imitaties, maar om overgeplaatste gebouwen, nóg
een bijzonder belangrijk punt, waardoor met recht geconstateerd kan wor-
den, dat hier voor het eerst sprake is van een openluchtmuseum in de ware zin
van het woord. In haar voor de geschiedenis van de openluchtmusea belang-
rijke boek Romantikk og fortidsvern laat de Noorse kunsthistorica Tonte
Hegard zien, dat het overplaatsen van deze gebouwen voortvloeide uit de
behoefte ze voor het nageslacht te bewaren.33 Hier zien wij een essentieel
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verschil met de hang naar follies in een landschapspark.34 Het eerste gebouw
was een boerderij uit Telemark. Toen de kamerheer van de koning en
beheerder van het koninklijk domein in Bygdøy, Christian Holst, op 3 maart
1881 de wens van de koning om de boerderij voor Bygdøy te verwerven
bekend maakte, schonk eigenaar Ole Hove de historische boerderij met alles
wat zich erin bevond aan de koning. De woorden van Holst, dat Ole Hove
deze boerderij ‘har derved reddet for Landet’ (daardoor heeft gered voor het
land), maken duidelijk dat wij hier de grens tussen landschapspark en open-
luchtmuseum zijn gepasseerd.

Het tweede gebouw, de staafkerk uit Gol, onderstreept het verschil nog
duidelijker. De overplaatsing is een reddingsactie geweest, die uitging van de
‘Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring’, de vereniging tot het
behoud van oude monumenten. De voorzitter van deze vereniging, Nicolay
Nicolaysen, vreesde de sloop van de uit 1200 daterende staafkerk wanneer de
nieuwe kerk, die al in aanbouw was, eenmaal in gebruik zou zijn genomen.
Daar de vereniging geen geld had om de kerk ter plaatse te behouden, wend-
de Nicolaysen zich tot de koning met het verzoek de overplaatsing naar
Bygdøy te willen financieren. Zodra hij vernam dat de koning daartoe bereid
was, ontwierp hij een plan voor wat hij noemde de Bouwhistorische Verza-
meling van de koning. In totaal zou die moeten bestaan uit acht gebouwen.
Uiteindelijk zijn behalve de boerderij en de kerk maar drie gebouwen gere-
aliseerd, alle echter op aandrang van Nicolaysen en vanuit oudheidkundig
oogpunt gemotiveerd. Het betrof een stabbur (het belangrijkste bijgebouw
op het erf, waarin onder andere de voorraad huishoudtextiel en kostbaar-
heden werden bewaard), een røykstua (rookhuis, dat wil zeggen een huis
bestaande uit een ruimte waarin een open vuur brandt en waarin de rook niet
via een schoorsteen wordt afgevoerd) en een soveloft (een bijgebouw waarin
geslapen werd).

Het plan voor de Bouwhistorische Verzameling droeg een uitermate
nationaal-Noors karakter. Dit blijkt niet alleen uit de keuze van een staaf-
kerk, maar ook uit de bij de vereniging heersende opvatting dat de verschil-
lende regionale varianten in de plattelandsarchitectuur terug te voeren zou-
den zijn tot een voor het hele land gemeenschappelijke stijl. Deze zou in de
Middeleeuwen nog bestaan hebben en daarna verloren gegaan zijn, een
opvatting die volgens Tonte Hegard beïnvloed is door het evolutionisme.35

De nadruk op de eenheid in verscheidenheid, die hiermee opgeroepen
wordt, is evenals de stad-landtegenstelling een denkpatroon dat in de volks-
kunde een bijna paradigmatisch karakter heeft gekregen.

Het tonen van het verleden van Noorwegen als natie had een bijzondere
betekenis in de laatste decennia van de negentiende eeuw, toen de unie tus-
sen Zweden en Noorwegen in een kritieke fase kwam. Oscar   zag zijn rijk
als bestaande uit twee zelfstandige volkeren, de Zweden en de Noren, en
wilde zich duidelijk ook als Noorse koning profileren. De Bouwhistorische
Verzameling was daartoe een van de middelen.36 Welbewust wilde hij de
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gebouwen overplaatsen naar de omgeving van de Noorse hoofdstad en niet
naar Stockholm, waar Hazelius inmiddels bezig was een pan-Scandinavi-
sche collectie op te bouwen. Expliciet corrigeerde Oscar   zijn kamerheer,
toen deze om Hazelius van dienst te zijn wilde meewerken aan de bouw van
een kopie van een staafkerk in Skansen.

De gedachte gebouwen door overplaatsing te redden ten behoeve van het
nageslacht is zo voor het eerst in Noorwegen geconcretiseerd. De motivatie
voor het ‘redden’ is onverbrekelijk verbonden met het nationaal gevoel. Juist
in het kader van de nationale geschiedenis ging ook de oorspronkelijkheid
van het gebouw een rol van betekenis spelen. De materiële ouderdom en de
authenticiteit maakten een gebouw tot nationaal erfgoed. Dat een vereniging
tot behoud van monumenten hier het overplaatsen als een gunstige oplos-
sing zag, moet gezien worden tegen de achtergrond van het feit dat deze his-
torische gebouwen alle van hout waren. Bij de demontage daarvan en de
wederopbouw – in Scandinavië vanouds al veel voorkomend – ging weinig
van de authenticiteit verloren. In het feit dat de houten gebouwen bij uitstek
als nationaal erfgoed werden beschouwd en deze bij wijze van spreken als
roerende goederen naar een nationaal reservaat konden worden overge-
bracht, kan mogelijk de verklaring liggen dat het idee van openluchtmuseum
in Scandinavië ontstond en zich daar zo snel verspreidde.37

In nog slechts één opzicht verschilde de Bouwhistorische Verzameling
van Oscar   van de latere openluchtmusea: de gebouwen waren aanvanke-
lijk nog niet consequent functioneel ingericht, maar bevatten een tentoon-
stelling van reeksen losse voorwerpen in plaats van een inrichting zoals het
ter plaatse geweest was toen het gebouw nog gebruikt werd.38 Voor deze
laatste schakel in de wordingsgeschiedenis van wat wij onder openluchtmu-
sea verstaan, gaat onze blik naar het openluchtmuseum Skansen (letterlijk:
schans van de voormalige verdedigingsgordel van Stockholm), waar voor
het eerst de evocatieve en educatieve tentoonstellingspraktijken uit het laat-
ste kwart van de negentiende eeuw, waaraan zoals wij zagen ook Nederland
met de Hindeloper kamer een wezenlijke bijdrage had geleverd, werden toe-
gepast in combinatie met een bouwhistorische verzameling.



Het nieuwe museumconcept ontleende niet alleen veel aan de landschaps-
parken, maar ook aan de presentaties op de wereldtentoonstellingen. Deze
waren zoals wij hiervoor hebben gezien broedplaatsen voor nieuwe tentoon-
stellingsmethoden, waarmee een groot publiek kon worden aangesproken.
Evocatie en educatie gingen er hand in hand en er was een streven een steeds
grotere perfectie te bereiken in totaalbeelden, die een illusie van de werke-
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Het Oostenrijkse dorp op de wereldtentoonstelling van 1867 in Parijs, bestaande uit
zeven huizen die de verschillende provincies van het Habsburgse Rijk vertegen-
woordigden. Illustratie van Eug. Cicéri naar Weber, architect,  uit Fr. Ducuing,
L’exposition universelle de 1867 illustrée. Rotterdam enz. 1867, deel  ( Leiden)



lijkheid moesten geven. De Zweed Hazelius leverde hier met zijn diorama’s
in de schaal 1:1 zeer belangrijke bijdragen aan. Hij ontleende echter zelf ook
weer veel aan presentaties van andere landen op wereldtentoonstellingen,
zodat het onjuist zou zijn de diorama-presentatievorm of de openluchtpre-
sentatie aan één ‘uitvinder’ toe te schrijven. Voor de ontwikkeling van de
latere openluchtmusea was vooral de wereldtentoonstelling van 1867 in
Parijs van groot belang, omdat daar voor het eerst het paviljoensysteem werd
toegepast: ieder land had daar een of meer eigen gebouwen, die meestal in
‘nationale stijl’ waren uitgevoerd, op basis van voorbeelden van plattelands-
architectuur.39 Roemenië was er met een kopie van een orthodoxe kerk, het
Habsburgse Rijk met een openluchtpresentatie van zeven paviljoens, die de
verschillende provincies van het Rijk vertegenwoordigden (zie afb. p. 246).
De Noorse presentatie vond plaats in een zeer groot boerenhuis en de
Zweedse vertegenwoordiging bevatte een kopie van een traditioneel huis uit
Dalarna, dat er net zo uitzag als het huis waar Gustaaf Wasa in de jaren 1520
in had gewoond toen hij de mensen uit Dalarna (ook wel Dalecarliërs
genoemd) mobiliseerde tegen de Denen (zie afb. p. 248). In een plan voor
Skansen, dat Hazelius in 1890 maakte, is dit laatste gebouw opgenomen. Op
de wereldtentoonstelling van 1867 stond het broederlijk naast een boerderij-
tje van de vroegere vijand Denemarken.40

De wereldtentoonstelling in Wenen in 1873 ging een stap verder door
een ‘etnografisch’ dorp samen te stellen. De hoofdstad van het Habsburgse
rijk deed haar uitgestrekte agrarische achterland in midden-Europa en op de
Balkan eer aan met een aparte afdeling: ‘Das Bauernhaus mit seiner Einrich-
tung und Geräthen’. Hiertoe werd op een afzonderlijk gedeelte van het ten-
toonstellingsterrein in het Prater-park een ‘internationaal dorp’ ingericht,
dat bestond uit een negental boerderijen uit verschillende delen van het rijk
en omliggende gebieden. De boerderij die Duitsland moest vertegenwoor-
digen, was een kopie van een grote Elzasser boerderij, dat wil zeggen een
boerderij uit een gebied dat Duitsland twee jaar eerder tijdens de Frans-
Duitse oorlog op Frankrijk had veroverd en waarvan de Duitse oorsprong
nu op dit internationale forum benadrukt kon worden. Het verschil tussen
sommige meer welvarende boerderijen uit Duitssprekende enclaves op de
Balkan en eenvoudige Roemeense of Galicische boerderijen werd in sommi-
ge commentaren gezien als een teken dat de Duitstalige boeren door hun
ijver en discipline in een verder stadium van ontwikkeling waren dan bij-
voorbeeld de ‘indolente Walachen’.41

Nederland liet zich niet met een boerderij vertegenwoordigen in Wenen,
hetgeen overigens wel het geval was geweest in Parijs in 1867, waar zich een
verbasterde versie van een Noord-Hollandse boerderij bevond, ingezonden
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Het Zweedse paviljoen op de wereldtentoonstelling van 1867 was een kopie van het
huis uit Ornäs in Dalarna, waar volgens de overlevering Gustaaf Wasa in de jaren
1520 woonde toen hij de boeren aanspoorde in opstand te komen tegen de Denen.
Illustratie van Fellmann uit Fr. Ducuing, L’exposition universelle de 1867 illustrée.
Rotterdam enz. 1867, deel  ( Leiden)
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Blad februari, gewijd aan de provincie Noord-Holland van de kalender van 
Het Nieuws van den Dag voor het jaar 1900; ontwerp T. van der Laars (1861-1939);
de kalender was bedoeld om op tafel te leggen (Stichting Archief Honig(h), Zaan-
dijk)



Jozef Israëls (1824-1911), Nettenboetsters, 1886, aquarel, 52 x 81,5 cm 
(Herzliya Museum of Art, Israël)



Jozef Israëls (1824-1911), De kinderen der zee, 1863, olieverf op doek, 85 x 70 cm
(Amsterdams Historisch Museum)
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H.W. Mesdag (1831-1915), Panorama van Scheveningen, 1881, fragment 
voorstellende bomschuiten op het strand; onder de witte parasol zit Mesdags vrouw,
Sientje Mesdag-van Houten, het tafereel rond de bomschuiten te schilderen
(Panorama Mesdag, Den Haag)



Emil Neumann (1842-1903), Gezicht op Katwijk vanuit het zuiden, met de oude 
witte kerk die met sloop bedreigd werd, ca. 1884, olieverf op paneel, 64 x 100 cm
(Katwijks Museum, collectie Genootschap ‘Oud Katwijk’)



Max Liebermann (1847-1935), Judengasse in Amsterdam, 1905, olieverf op doek, 
59 x 73 cm (Wallraf-Richartz-Museum, Keulen)



Jozef Israëls (1824-1911), De naaischool te Katwijk, ca. 1881, aquarel op papier, 
52 x 69,5 cm (Van Gogh Museum, Amsterdam)



De kampong op de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling in
Amsterdam in 1883, gelegen naast het tentoonstellingsgebouw van de Nederlandse
koloniën (uit De Bouwmeester, 1 [1885], Nederlands Openluchtmuseum)



door de Hollandsche Maatschappij voor Landbouw.42 In 1883, op de Inter-
nationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling in Amsterdam, was het
etnografische dorp echter ook tot de Nederlandse tentoonstellingspraktijk
toegetreden: daar was een kampong (inheems dorp) uit wat toen heette
Nederlandsch Indië een van de belangrijkste attracties van de tentoonstel-
ling.43 De gebouwen van deze kampong werden na de wereldtentoonstelling
overgebracht naar de tuin van het Ethnografisch Museum in Leiden (thans
Rijksmuseum voor Volkenkunde) en vormden daar een openluchtmuseum
totdat zij bij een storm in 1903 werden verwoest.44

Zo waren wereldtentoonstellingen in de tweede helft van de negentiende
eeuw belangrijke generatoren van moderne presentatietechnieken, die erop
gericht waren de bezoeker in een handomdraai te verplaatsen naar een ander
deel van de wereld. Dankzij diorama’s en compleet ingerichte kamers stapte
men van het ene moment op het andere van Parijs naar Lapland of naar het
schilderachtige Hindeloopen. In het etnografische dorp op de Weense ten-
toonstelling kon men wegdromen naar het meest afgelegen platteland en in
Amsterdam liep men plotseling in een Javaanse kampong. Het waren pre-
sentatietechnieken die in verschillende soorten musea toepasbaar waren,
vooral volkskundige musea en openluchtmusea, maar bijvoorbeeld ook in
volkenkundige en natuurhistorische musea, die veelvuldig gebruikmaakten
van diorama’s. Ook in dierentuinen werden deze methoden veelvuldig toe-
gepast; bijpassende gebouwen dienden als onderkomen voor de dieren of om
de sfeer van het land van herkomst weer te geven. Zo zijn in de dierentuin
van Berlijn een Canadees huis met totempaal bij de bizons neergezet en een
Russische blokhut bij de wisenten.45

Eén ingrediënt van de presentaties van wereldtentoonstellingen is echter
nog niet genoemd, en wel het meest controversiële: de mens zelf. In zijn arti-
kel ‘Der Mensch als lebendes Exponat’ laat Adelhart Zippelius zien hoe het
tentoonstellen van mensen door de eeuwen heen tot vernederende situaties
leidde, welke volgens onze normen buitengewoon onethisch waren.46 Wij
zagen al dat zich in sommige ‘dorpen’ in landschapsparken ‘gemusealiseerde
Zwitsers’ bevonden. In het etnografisch dorp op de wereldtentoonstelling in
Wenen werd een aantal boerderijen bewoond door ‘eingeborenen Insassen’,
die het typische landleven van de streek van herkomst van de boerderij
moesten vertegenwoordigen.47 De bezoeker van de wereldtentoonstelling
kon er dus een inheems gezin aantreffen, in grote tevredenheid bezig met be-
paalde werkzaamheden. Op andere plaatsen werden inheemse mensen in
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Javanen demonstreren het ploegen met karbouwen in de kampong op de 
Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling in Amsterdam, 1883 
(foto P. Oosterhuis, Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden)

Surinaams bosnegerjongetje ‘tentoongesteld’ op de Internationale Koloniale en
Uitvoerhandel Tentoonstelling in Amsterdam, 1883; het tentoonstellingspubliek
‘bezichtigt’ het jongetje van achter een hek (foto uit R. Bonaparte, Les Habitants 
de Suriname. Notes recueillies à l ’exposition coloniale d ’Amsterdam en 1883, Rijks-
museum voor Volkenkunde, Leiden)



klederdracht in cafés en restaurants als bedienend personeel aangesteld,
maar meestal was de klederdracht hier een vorm van ‘beroepsdracht’ gewor-
den en was het niet de bedoeling de mensen op zich tentoon te stellen.

Dat was wel het geval met mensen uit de koloniën. Zo werd de kampong
op de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling in Amster-
dam in 1883 bevolkt door echte Javanen, die aan het ploegen waren met kar-
bouwen of muziek maakten op traditionele instrumenten. Deze ‘inlanders’
waren geronseld om het dorp een levendig karakter te geven. Zij waren
samen met hun woningen en huisraad ‘ingezonden’ door het Nederlands
Zendingsgenootschap. In verband met het feit dat ook ‘Wien Neerlands
bloed’ op de gamelan moest kunnen worden gespeeld, was deze aangepast
aan het toonstelsel van de Europese muziek en daarmee onomkeerbaar van
zijn oorspronkelijke karakter beroofd.48

Op dezelfde tentoonstelling werden in een circustent ook 28 Surinamers
tentoongesteld, die er verbleven in zelfgebouwde hutten van meegebrachte
materialen, zodat de hutten even authentiek waren als de tentoongestelde
mensen. Op een van de afbeeldingen van deze tentoonstelling zien wij een
‘bosnegerjongetje’ met enkele muziekinstrumenten, alleen in een rotonde,
omringd door een hek met daarachter een menigte bezoekers aan de wereld-
tentoonstelling. Hoewel hun voorgespiegeld was dat zij gasten op een
wereldfeest zouden zijn, waren zij niet anders dan een bezienswaardigheid,
een onderdeel van de presentatie.

Een dergelijk levend etnografisch dorp was niet uniek. Op de wereldten-
toonstelling van 1889 in Parijs was opnieuw een Javaanse kampong inge-
richt, met zestig Javanen die musiceerden, dansten, batikten en dergelijke.49

Aan het eind van de negentiende eeuw werden in de ‘Jardin d’Acclimatation’
in Parijs mensen uit Guyana (Zuid-Amerika) tentoongesteld.50 Veel van hen
werden ziek vanwege het koude klimaat en overleefden hun verblijf niet.
Een van de Surinamers in Amsterdam is overigens ook tijdens de tentoon-
stelling overleden; het was de zoon van een Indiaanse vorst. Het ‘ronselen
van inlanders’ als tentoonstellingsobjecten werd door deze ervaringen moei-
lijker. De Nederlanders kregen het voor de wereldtentoonstelling van 1900
niet meer voor elkaar om voor een Nederlands-Indische presentatie inlan-
ders bereid te vinden de reis te ondernemen, waarop men moest besluiten in
de koffie-en theeschenkerij op de koloniale afdeling Nederlandse meisjes in
Zeeuws kostuum in te zetten (zie afb. p. 260).51

De wijze waarop mensen op wereldtentoonstellingen werden tentoonge-
steld, werd in het laatste decennium van de negentiende eeuw min of meer
overgenomen door openluchtmusea. Ook zij kenden in hun begintijd gemu-
sealiseerde mensen. Het openluchtmuseum Skansen in Stockholm stelde
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Meisje in Zeeuwse klederdracht serveert twee heren op de Nederlands-Indische
presentatie op de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs (uit l ’Illustration, 
2 juni 1900)
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vrouwelijke suppoosten aan die afkomstig waren uit Dalarna, waar de tradi-
tionele klederdracht nog gedragen werd. In deze klederdracht bewaakten zij
de gebouwen in het museum (zie afb. p. 262). De eis dat het om ‘geboren’
Dalecarliërs moest gaan, duidt erop dat het niet alleen om de klederdracht
ging, maar ook om hun fysieke kenmerken en karakter. In het museum
woonde ook een kleine kolonie Laplanders met rendieren (zie afb. p. 262).
Carl Hagenbecks dierentuin in Hamburg had 
al in 1879 met veel succes Laplanders met hun
sleden, tenten en huisraad bij de rendieren ge-
toond.52 Het Openluchtmuseum in Arnhem
ging niet zo ver, maar gaf wel jarenlang gratis
entree aan bezoekers in klederdracht, zodat zij
bezichtigers en bezienswaardigheden tegelijk
werden.

Het was duidelijk, dat de openluchtmusea
zich evenmin als de wereldtentoonstellingen
wilden beperken tot het tentoonstellen van
voorwerpen in vitrines, maar probeerden het
volksleven zelf uit te beelden. Alle openlucht-
musea van het eerste uur beschikten over een
openluchttheater om tradities van immateriële
aard voor het voetlicht te brengen, zoals volks-
dansen, volkstoneel, traditionele bruilofts-
vieringen en dergelijke (zie afb. p. 264). Het
openluchttheater liet aspecten van volkscul-
tuur zien die niet aan bod konden komen in 
de museale presentatie. Openluchtmusea ver-
schilden van andere musea doordat zij de objec-
ten zo veel mogelijk met inbegrip van hun
omgeving toonden in plaats van een systematische opstelling te maken van
categorieën voorwerpen volgens een wetenschappelijke classificatie. Open-
luchtmusea presenteerden synthesen, geen analyses.

De evocatie die werd gegeven in openluchtmusea ging veel verder dan in
traditionele musea. Openluchtmusea hadden doorgaans ook bij de boerde-
rijen passende planten en dieren, en zelfs landschappelijke kenmerken wer-
den overgenomen. In sommige gevallen, zoals Skansen, ging de evocatie
zover dat dierentuin en openluchtmuseum als één geheel werden be-
schouwd. In feite werden in het openluchtmuseum presentatietechnieken
met elkaar verbonden die daarvoor ieder een eigen leven leidden. De eerste
was de musealisering van natuur en landschap in de landschapsparken, een
reservaat waar het landschap met stoffage te bezichtigen was. De tweede was
de musealisering van karakteristieke interieurs, zoals de Hindeloper kamer

. Pott, Naar wijder horizon, 1962, p. 133.  

Affiche van Carl Hagenbeck’s Tierpark
in Hamburg, 1910, lithografie, 78 x 59,5
cm (Museum für Kunst und Gewerbe,
Hamburg)
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Suppoosten in Skansen in klederdracht vóór het huis uit Mora (Dalarna); 
de figuren rechts op de achtergrond zijn poppen (foto uit de jaren 1890, 
Lindahls Fotografiaffär, Nordiska Museet, Stockholm)

Laplanders bij hun hut met rechts museumbezoekers; verderop waren ook
rendieren te zien (foto B. Orling 1896, Nordiska Museet, Stockholm)



en de verschillende kamerreeksen in verschillende musea. De derde was het
vervaardigen van kunstmatige dorpen of stadjes voor wereld- en andere ten-
toonstellingen. De vierde presentatietechniek was de inschakeling van het
levende element in de vorm van bewoners, demonstrateurs, volksdansers of
toneelspelers.

Ondanks de zichtbare verwantschap tussen de etnografische dorpen op
wereldtentoonstellingen en openluchtmusea waren er toch wezenlijke ver-
schillen. In tegenstelling tot de presentaties op wereldtentoonstellingen had-
den openluchtmusea een functie in het behoud van het erfgoed: het waren
reservaten voor datgene wat in de gewone wereld ter plaatse niet behouden
kon worden. De erfgoedgedachte bracht met zich mee, dat de oorspronke-
lijkheid (authenticiteit) van de objecten essentieel werd gevonden, wat voor
de wereldtentoonstellingen in veel mindere mate gold.

Ten tweede waren openluchtmusea permanente instellingen. Het ging er
niet zozeer om datgene wat op wereldtentoonstellingen te zien was voor
altijd beschikbaar te hebben. Het permanente van het openluchtmuseum
had eerder te maken met de behoudstaak die inherent aan het museum is: het
erfgoed diende er voor toekomstige generaties permanent beschermd te
worden. Wereldtentoonstellingen waren ‘ephemeral vistas’, openluchtmu-
sea hoeders voor de eeuwigheid.

Ten derde hadden de openluchtmusea meer dan de etnografische dorpen
op wereldtentoonstellingen een ‘binnenlandse’ functie: het ging niet alleen
om het beeld dat naar buiten werd uitgedragen, maar ook om het zelfbeeld.
Geen instelling was meer geschikt om in een overzichtelijk, ruimtelijk
totaalbeeld aan de hand van origineel erfgoed regionale verscheidenheid en
nationale eenheid met elkaar te verzoenen.

‘   ’
Het ontstaan van openluchtmusea kan niet verklaard worden uit de presen-
tatietechnische ontwikkeling alleen: zonder de erfgoedgedachte waren zij
nooit geworden wat ze nu zijn.

De oprichters van de belangrijke openluchtmusea in Scandinavië hadden
ondanks alle persoonlijke verschillen hun ideologische doeleinden gemeen.
Het ging hun om het behoud van het cultureel erfgoed, waartoe zij gedreven
werden door vaderlandsliefde. Het behoud van het erfgoed zagen zij als
onderdeel van ‘nation building’ en opvoeding van het publiek. Zij hadden
allen het gevoel dat fabrieksproducten, moderne transportmiddelen en de
opkomst van het stedelijk proletariaat een bedreiging waren voor de traditio-
nele cultuur. In hun streven waren zij eerder visionair dan wetenschappe-
lijk. Hun ideologische gedrevenheid en hun wens het publiek aan te spreken
brachten hen ertoe de meest moderne presentatiemethoden van hun tijd aan
te wenden om het meest traditionele erfgoed tot leven te brengen.53 Skansen

. Ågotnes, ‘The ideology of the folk museums’, 1993, pp. 73-75.  
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Voorstelling in het openluchttheater van Skansen, datum onbekend 
(Nordiska Museet, Stockholm)



265

Schets zoals Artur Hazelius zich de grote hal in Nordiska Museet had voorgesteld,
tekening door Erland Heurlin, 1896 (Nordiska Museet, Stockholm)



was niet alleen een museum, maar eigenlijk een cultuurpolitiek programma.
Voorop stond de volksopvoeding. Het was typisch een museum voor de
openbaarheid, een nationaal forum voor nationaal gebonden kunstuitingen.

De oprichting van de eerste openluchtmusea speelde zich af in een perio-
de die gekenmerkt werd door een sterk nationaal besef, hetgeen zowel geldt
voor de Scandinavische landen als voor Nederland. Voor de oprichters

waren de openluchtmusea belangrijke
instrumenten voor het aankweken van
een nationaal gevoel.54 Hazelius zag het
opwekken van een gevoel van gemeen-
schappelijke identiteit als een belangrijke
taak. In openluchtmusea werden de
bezoekers opgeroepen om zich te identi-
ficeren met het leven in traditionele
gemeenschappen, waarvan men dacht
dat zij het oorspronkelijke nationale
karakter het best bewaard hadden. Een
collectieve ‘toe-eigening’ van het verle-
den schept op deze manier identiteit, een
‘wij-gevoel’.55 Het gebruik van naturalis-
tische en theatrale indrukken maakte
deze identificatie veel intenser dan louter
overblijfselen in vitrines zouden kunnen
bewerkstelligen.56

Met de dood van Hazelius in 1901
kwam in Stockholm aan deze fase een
eind. Een nieuwe generatie museumme-
dewerkers wilde een meer wetenschap-
pelijke koers, wat resulteerde in een rich-
tingenstrijd tussen hen die in de voetspo-
ren van Hazelius wilden voortgaan met
een romantisch-nationale boodschap en
een populaire presentatiemethode en
hen die een strikt wetenschappelijke in-
stelling nastreefden. De zoon van Artur
Hazelius, Gunnar, door zijn vader be-
stemd als opvolger, dacht geheel in de
geest van zijn vader.57 Toen Artur Haze-
lius stierf was het nieuwe gebouw van

Nordiska Museet aan de voet van het openluchtmuseum Skansen nog niet
klaar. Kort na zijn dood ontstonden conflicten tussen zijn zoon en enkele
wetenschappelijk medewerkers over de inrichting van het nieuwe gebouw.58

Hazelius sr. had het grote neorenaissancegebouw zo laten ontwerpen, dat de
verschillende taferelen in een serie nissen langs de zijkanten van de hoge,

Nederlands aandoende neorenaissancestijl 
van Nordiska Museet, tekening door Gustaf
Améen naar het plan van architect I.G. Clason,
1891 (Nordiska Museet, Stockholm)

Slot Frederiksborg in Denemarken, tekening
door H.C. Andersen, 1906 (foto Finn Christen-
sen, Det Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg, Hillerød, Denemarken)



imposante hal met vide (zie afb. p. 265) getoond zouden worden: ieder tafe-
reel was eigenlijk een toneelscène en de bogen boven de nissen functioneer-
den als toneelomlijsting. Daarmee zou de volkscultuur in deze erehal in een
grootstedelijke omgeving naar een hoger niveau gebracht kunnen worden,
zoals componisten als Grieg het volkslied sublimeerden en in de stedelijke
concertzalen brachten. Nordiska Museet was werkelijk een ‘kathedraal’
voor de volkscultuur, waarbij de vergelij-
king met het Rijksmuseum in Amster-
dam zich opdringt. Dit komt onder an-
dere doordat het gebouw van Nordiska
Museet in een ‘Nederlands aandoende’
neorenaissancestijl is opgetrokken. De
architect, Isak Gustaf Clason, heeft zich
laten inspireren door het beroemde slot
Frederiksborg in Hillerød in Denemar-
ken, dat in het begin van de zeventien-
de eeuw verbouwd en uitgebreid werd
onder sterke invloed van de Hollandse
renaissancestijl.59

De pompeuze museumhal van Nor-
diska Museet, theatraal en opwekkend
tot vaderlandsliefde,60 is qua functie in
hoge mate vergelijkbaar met de grote
marmeren hal van het Russische etno-
grafisch museum in Sint-Petersburg,
waar van 1903 tot 1911 aan gewerkt werd. In een classicistische sfeer onder
een galerij van Ionische zuilen is daar een langs drie zijden doorlopend bron-
zen reliëf te zien, waarop de verschillende volkeren van het rijk van de Rus-
sische tsaar zijn afgebeeld in scènes uit hun dagelijks leven. De bedoeling
was om het midden van de zaal leeg te houden, behoudens een standbeeld
van tsaar Alexander    , zodat alle volkeren rondom de tsaar verenigd waren
afgebeeld, de ultieme museografische concretisering van ‘eenheid in ver-
scheidenheid’.61 Vanwege het uitbreken van de Russische Revolutie is het
standbeeld echter nooit geplaatst.

Evenmin is in de hal van Nordiska Museet de reeks taferelen gerealiseerd
die Hazelius voor ogen had. Met de aanstelling van de archeoloog en kunst-

De erehal in het Russian Museum of Ethno-
graphy in Sint-Petersburg met het bronzen
reliëf waarop de verschillende volkeren uit het
rijk van de tsaar zijn afgebeeld in scènes uit het
dagelijks leven (foto Loek de Jong, 1998)
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Overzichtsfoto van een los hoes uit Haaksbergen met links het bedrijfsgedeelte en
rechts (ongescheiden daarvan) het woongedeelte met open stook- en kookplaats op
de vloer; de foto is geënsceneerd voor een prentbriefkaart, maar bijzonder instructief
(Nederlands Openluchtmuseum, fotoarchief  Schoolradio)



historicus Bernhard Salin als directeur van Nordiska Museet en Skansen,
werd het pleit beslecht in de richting van een strikt wetenschappelijk muse-
um. Wat betreft de boodschap van het museum en de nationale waarden
stelde hij zich neutraal op: de presentatie werd versoberd en de educatieve
gedrevenheid verdween. Gespecialiseerd onderzoek kwam ervoor in de
plaats. Salins beleid leidde tot een mentale scheiding tussen Nordiska Mu-
seet als bolwerk van wetenschap en Skansen als een meer populaire instel-
ling, een scheiding die Hazelius nooit bedoeld had. De diorama’s in het oude
gebouw van Nordiska Museet ademden immers dezelfde geest als die van
Skansen. Pas met de komst van de volgende directeur, Andreas Lindblom,
in 1929 kwam een nieuwe, meer missionaire en publiekgerichte koers tot
stand, zij het eerder algemeen cultuurhistorisch dan patriottisch.

De richtingenstrijd die na de dood van Hazelius uitbrak wordt aangeduid
als de tegenstelling tussen populair en wetenschappelijk. Het was echter ook
een strijd tussen publiekgericht en collectiegericht beleid en vertaalde zich
museografisch in sterk evocatief en theatraal tegenover serieel en typolo-
gisch.62 Verderop zullen wij zien dat deze richtingenstrijd ook in Nederland
zijn equivalent kreeg.

 - -

Vanuit zijn volkskundige interieurs in het Dansk Folkemuseum was het
voor Olsen nog maar een kleine stap naar het nieuwe museumtype, het open-
luchtmuseum, zoals dat enkele jaren tevoren in Stockholm en Oslo tot stand
was gekomen. In 1897 richtte hij het eerste Deense openluchtmuseum op,
Frilandsmuseet, dat enige jaren later verhuisde naar de huidige locatie in
Lyngby bij Kopenhagen.

In een openluchtmuseum was het mogelijk het interieur te tonen in de
oorspronkelijke context van het gebouw waarin het thuishoort. Evenals bij
de reeks interieurs in het Dansk Folkemuseum was het uitgangspunt de evo-
lutie van de boerenwoning van het meest primitieve boerenhuis, waarin
mens en vee in één ruimte samenleefden, naar de volledig ontwikkelde boer-
derij, waar voor de verschillende functies aparte ruimten of bijgebouwen
waren ontstaan. Interessant is het te constateren dat in een aantal gevallen
boerderijen werden verworven uit dezelfde gebieden, waaruit eerder ook de
kamers als typerende voorbeelden van deze evolutie verzameld waren, zoals
Sleeswijk-Holstein of Skåne (Zweden).

Bernhard Olsens streven in het Frilandsmuseum de evolutie van de boer-
derij te laten zien, maakte het noodzakelijk voor bepaalde stadia in de ont-
wikkeling buiten de toenmalige grenzen van Denemarken te kijken.63

Een belangrijke schakel in het toenmalige denken over de ontwikkeling
van de boerderijen vormde het zogenaamde Rauchhaus (in het Nederlands
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los hoes64) van het hallehuistype, dat zich in het door Duitsland veroverde
deel van Sleeswijk bevond. Een los hoes is een boerderij waar mensen en vee
in één ongescheiden ruimte samenleven en waarin zich geen schoorsteen
bevindt, maar een open vuur op de grond wordt gestookt (zie afb. p. 268). De
rook trekt langzaam via een opening in het dak weg. Omdat er voortdurend
rook blijft hangen wordt een dergelijke boerderij ook wel Rauchhaus of

rookhuis genoemd. Naar de mening van
oud-directeur Peter Michelsen van het
Frilandsmuseum was het in de eerste
plaats de wens deze evolutie weer te
geven, die Olsen ertoe bracht een boer-
derij uit het Duitse Sleeswijk te verwer-
ven.65 Zijn motieven kunnen vergeleken
worden met die van Virchow om ver-
schillende kamers uit gebieden buiten
Duitsland in het Berlijnse volkskun-
demuseum te verzamelen. Een verschil
vormde echter dat Olsen de boerderij uit
Sleeswijk zag als beginpunt van de evolu-
tie van de Deense boerderij, terwijl men
in Duitsland de boerderijen relateerde
aan de verschillende Germaanse stam-
men (zie hoofdstuk 2).66

Pas in de tweede plaats zou er bij Olsen nationalisme in het spel zijn: name-
lijk om op deze manier de aandacht te vestigen op het verloren Deense
gebied. Was dat primair het geval geweest, dan was volgens Michelsen zijn
keuze eerder gevallen op een zo zuidelijk mogelijk gelegen boerderij met
typisch Deense kenmerken. Daarmee zou het Deense karakter van Zuid-
Sleeswijk beter geïllustreerd worden dan met het zeer noordelijke voorbeeld
van het in het Duitse Nedersaksen wijdverspreide hallehuis.67

In Duitsland dacht men daar echter anders over. Nauwelijks dook Olsen
in 1898 op in het Duitse Husum, een plaats aan de Noord-Friese kust, niet
ver van Ostenfeld, waar de boerderij lag die hij op het oog had, of er brak een
ware boerderij-oorlog uit. De anekdote wil dat Olsen door een leraar aan het
gymnasium van Husum werd afgeluisterd toen hij in zijn hotel met een
medewerker besprak hoe hij de onderhandelingen met de boer zou aanpak-
ken. De leraar, Magnus Peter Voß, zou nog dezelfde avond de burgemeester
van Ostenfeld hebben gewaarschuwd om te voorkomen dat de Denen deze
boerderij zouden ‘meenemen’. Zonder dat hij werkelijk het geld had om de
boerderij te kopen deed Voß, later geprezen om zijn ‘heimatgeschichtlichen
Tat hohen Ranges’, eenzelfde bod op de boerderij als Olsen had gedaan. Hoe
het ook zij met dit verhaal, zeker is dat dankzij de inspanningen van Voß en
met steun van verschillende lagere overheden dit bod gestand kon worden
gedaan. De boerderij werd daarna overgeplaatst naar Husum om aldaar het

De Ostenfelder boerderij in Husum vormde
het eerste Duitse openluchtmuseum
(prentbriefkaart, Verlag F. Spacek & Co.,
Husum)



eerste Duitse openluchtmuseum te vormen. Als motief voor het behoud in
Duitsland gaven de Husumer initiatiefnemers, dat het betreurenswaardig
zou zijn ‘wenn das Haus gerade nach Kopenhagen verschleppt worden
wäre, denn dort hätte man gewiß die größten Anstrengungen gemacht, es als
dänisches Haus auszugeben’.68

Olsen gaf echter niet op en wist nog hetzelfde jaar een vergelijkbare boer-
derij te bemachtigen, die in 1901 als een van de hoogtepunten in het Fri-
landsmuseum in Lyngby voor het publiek geopend werd. Verderop zullen
wij zien dat deze boerderij ook in verband met het Nederlands Openlucht-
museum een belangrijke rol ging vervullen. Navrant voor de boerderijlief-
hebbers in Husum is overigens, dat de Ostenfelder boerderij in Husum in de
jaren 1980 voor een deel afbrandde en opnieuw moest worden opgebouwd.
De boerderij in het Deense museum moet dus uiteindelijk als enig overge-
bleven originele Ostenfelder boerderij worden beschouwd. Deze geschiede-
nis rond de verwerving van een boerderij laat zien, dat volkscultuur anno
1900 niet meer denkbaar was zonder nationale connotatie. Het ging de
Husumer initiatiefnemers immers niet om in situ-behoud, maar om behoud
voor hun land.

Dit soort vermenging van politiek en wetenschap in het Duits-Deense
grensgebied werd al door Joost Halbertsma in 1846 gesignaleerd toen hij
deelnam aan het eerste germanistencongres in Frankfort aan de Main. Dit
congres stond onder leiding van Jacob Grimm, die daar volgens Halbertsma
alle eigenschappen toe miste. Het ergste was, dat hij de leden liet spreken
over heel andere dingen dan waarvoor zij als germanisten bij elkaar gekomen
waren. Zo beheerste de kwestie of Sleeswijk-Holstein bij Duitsland of bij
Denemarken hoorde de eerste openbare vergadering van het congres volle-
dig. Halbertsma bracht het als volgt onder woorden: ‘Doch dit historische
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problema nam weldra al de kenmerken ener politieke questie aan, waarbij
elke tirade tegen de Deensche regering en ten gunste van Duitsche een-
heid(,) nationaliteit en kracht met bravos en handgeklap niet alleen van de
Germanisten, maar vooral ook van het vergaderde publiek ontfangen werd.
Dit had omstreeks 3 uren geduurd (want de Heeren Duitschers, die aan het
woord zijn, staan dit privilege niet ligt aan een ander af) toen Prof. Reyscher
van Tubingen, die na lang en vervelend gesproken te hebben, geen punt aan
zijne rede wetende te zuigen, eindigde met het voorstel dat de vergadering
door hare afkeuring van de pogingen der Deensche regering […] hare
gehechtheid aan de bedreigde hertogdommen te kennen zoude geven.’ Hal-
bertsma kwam tot de conclusie, dat men het doel, wetenschap, uit het oog
verloor en zich in de politiek wierp zonder dat de voorzitter de sprekers tot
de orde riep.69

De boerderij-oorlog was overigens met de Ostenfelder boerderij nog niet
afgelopen. In de tweede helft van de jaren 1950 streden het nieuw opgerich-
te Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum in Kiel en het Frilandsmuse-
um in Kopenhagen opnieuw om een boerderij. Nu betrof het de oudste
overgebleven boerderij van het type ‘Haubarg’ op het Noord-Friese schier-
eiland Eiderstedt, een type dat zeer verwant is aan de West-Friese stolp in
Nederland.70 Ditmaal won Denemarken de eerste slag: de boerderij werd in
1956 naar Lyngby overgebracht.71 Het Schleswig-Holsteinisches Freilicht-
museum verwierf vervolgens een andere Haubarg.72

De gedachte, dat de oorsprong van het volk via de tradities van de platte-
landsgemeenschap kon worden blootgelegd, leidde tot de vereenzelviging
van deze tradities met de nationale identiteit. Openluchtmusea, en vooral de
centrale, die verzamelingen uit het hele land bijeenbrachten, werden gezien
als nationaal symbool. Bernhard Olsen verzamelde voor het Frilandsmuse-
um niet alleen een boerderij uit Duitsland, maar ook een uit het gebied dat
Denemarken had moeten afstaan aan Zweden. Hij deed dit om op deze
manier de jeugd te leren wat oorspronkelijk tot Denemarken behoorde, een
soort symbolische herovering. Ook Skansen belichaamde de nationale
gevoelens, hetgeen jaarlijks tot uiting kwam in de viering van de dag van de
Zweedse vlag aldaar, een festiviteit die voortkwam uit de herdenking van het
feit dat Gustaaf Wasa op 6 juni 1523 koning werd van Zweden.73 In breder
verband geplaatst behoorden de oprichters tot de intellectuelen, die tradities
ontdekten en er een nationale betekenis aan gaven, die deze vroeger nooit in
die mate hadden gehad.74 In dit opzicht waren de nationale openluchtmusea
ware kinderen van de presentaties op wereldtentoonstellingen, zij het meer
gericht op een binnenlandse doelgroep. Het motto van Hazelius, ‘Ken u
zelve’, was meer verbonden met het ontwikkelen van een stevig zelfbeeld
dan met relativering en bescheidenheid. In dit verband moeten de eerste
openluchtmusea in Scandinavië gezien worden als onderdeel van een pro-
gramma van nationale opvoeding, op één lijn met volkshogescholen en in-
stellingen ter bevordering van een nationale kunstnijverheid.
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Hoewel de belangstelling voor de verdwijnende volkscultuur een tamelijk
universeel verschijnsel was en in veel landen leidde tot de oprichting van
musea gewijd aan de volkscultuur, is de specifieke uiting in de vorm van
openluchtmusea het eerst en het meest tot ontwikkeling gekomen in de
noordelijke landen. Buiten deze landen zijn Nederland en Duitsland de
enige, die het idee reeds vóór de Eerste Wereldoorlog hebben overgenomen,
Nederland met een nationaal openluchtmuseum, Duitsland met enkele
streekgebonden openluchtmusea. De grote belangstelling voor Scandinavië
in Duitsland en Nederland heeft hier zeker toe bijgedragen, ook al was Scan-
dinavië ook elders in Europa in deze tijd ‘in de mode’. Zo vinden wij zelfs in
het paleis Cotroceni in Boekarest een in Noorse drakenstijl uitgevoerde
kamer.75

Hoewel de attendering op de Scandinavische openluchtmusea in Neder-
land grotendeels plaatsvond via rechtstreekse contacten, hebben Duitstalige
publicaties over de Scandinavische openluchtmusea vanwege de meer alge-
mene bekendheid met deze taal in Nederland een zekere rol gespeeld. Al-
vorens de rechtstreekse contacten te behandelen, ga ik eerst kort in op de
belangstelling voor Scandinavië in Duitsland. Tevens wordt hiermee aange-
geven dat de ‘Scandinavië-mode’ rond 1900 een breed verschijnsel was.

De interesse in Scandinavië vindt haar oorsprong in veranderingen in het
reisgedrag van Engelsen, voor wie de Grand Tour naar Zuid-Europa aan het
begin van de negentiende eeuw de nodige gevaren begon op te leveren. De
Napoleontische oorlogen en later de angst voor cholera in het Middellandse-
Zeegebied brachten een aantal Engelse reizigers ertoe hun aandacht te ver-
leggen naar het hoge noorden. Vanaf 1875 werd daarheen niet alleen meer
individueel gereisd, maar vonden ook groepsreizen plaats via het reisbureau
van Cook, alsmede luxe cruisetochten.76 De vaartochten van & (Peninsu-
lar & Oriental Steam Navigation Company) naar het fjordengebied en de
Noordkaap kunnen als de eerste cruisetochten ter wereld worden be-
schouwd.77

273

. Halbertsma, ‘Reis naar Frankfurt’, 1969, pp. 101, 103.  . Michelsen, Frilandsmuseet,
1973, p. 171.  . Zippelius, Freilichtmuseen, 1982, pp. 87-88.  . Kamphausen, Das
Schleswig-Holsteinische Freilichtmuseum, 1966, pp. 65-67; Johannsen (ed.), Führer, 1974,
pp. 20-21, 73.  . Nyström, ‘Att göra det förflutna levande’, 1998, p. 84 (Engelse samen-
vatting p. 483).  . Vgl. Smith, National identity, 1991, pp. 140-141.  . Ciho e.a., Muzeul
National Cotroceni, 1993, pp. 152-155.  . Thomas Cook kan beschouwd worden als de
‘uitvinder’ van de gezamenlijke excursie. Hij organiseerde in 1846 de eerste groepsreis per
trein naar Schotland. Met de goedkope groepsreizen richtte hij zich op de arbeidende klas-
se; de groepsreizen naar de verschillende wereldtentoonstellingen, te beginnen met die van
Londen in 1851 en later die in Parijs, droegen enorm bij aan de groei van reisbureau Cook,
zie: Withey, Grand Tours and Cook’s Tours, 1997, pp. 135-139, 155-157.  . Marschall,
Reisen und Regieren, z.j. [1990], pp. 181-182.  



Het Duitse toerisme naar het noorden kwam pas later op gang, nadat kei-
zer Wilhelm   eind jaren 1880 Scandinavië tot zijn geliefde reisdoel had
gemaakt. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog evenaarde het aan-
tal Duitse toeristen het aantal Engelsen.78 Hoewel het de keizer hoofdzake-
lijk te doen was om de wilde natuur van de fjorden en het leven met zijn
gezelschap aan boord, maakte hij ook kennis met de Scandinavische volks-

cultuur. Op zijn tweede Scandinavië-reis
in 1890 bezocht hij de gebouwencollectie
van Oscar   in Bygdøy. Hij nodigde de
componist Edvard Grieg uit om aan
boord van zijn schip met het scheepsor-
kest eigen werk te spelen. Voor de eigen-
tijdse Scandinavische culturele ontwik-
kelingen, zoals vertegenwoordigd door
Ibsen, Strindberg, Munch of de Scandi-
navische plein-air schilders, toonde hij
weinig belangstelling.79 Het noorden
vertegenwoordigde voor de Duitsers die
naar Scandinavië reisden, een mengel-
moes van gevoelens van Germaanse
stamverwantschap en verlangen naar een

‘onbedorven’ wereld van zuivere natuur en rurale idylle. De Germaanse
mythologie, bij het Duitse ‘Bildungsbürgertum’ goed ingeburgerd via de
muziekdrama’s van Richard Wagner, speelde daarbij een grote rol. De Scan-
dinavische bevolking gold in de ogen van de ‘Wilhelminische’ elite vooral als
natuurlijk, onbedorven en ‘echt’ Germaans, in alle opzichten een bolwerk
tegen de gevaren van de moderne grootstedelijke cultuur.80

Een van de beroemdste Scandinavische boeken, Selma Lagerlöfs Gusta
Berling Saga, dat over de hele wereld werd gelezen en waarmee enorm werd
gedweept, dateert van 1892, een jaar na de opening van Skansen.81 De Scan-
dinavische literatuur werd snel vertaald en kreeg grote populariteit in Duits-
land in het fin de siècle. De verering van Scandinavische auteurs nam zulke
vormen aan, dat sommige Duitse auteurs hun werk onder een Scandina-
visch aandoende schuilnaam en als uit het Scandinavisch vertaald werk op
de markt brachten.82 Wanneer wij het aantal Scandinavische schrijvers zien
dat in de periode 1901-1920 de Nobelprijs voor de literatuur kreeg (zes van
de twintig), dan blijkt daaruit de grote invloed die in deze periode van de
Scandinavische literatuur uitging.83 Bij de keuzen van het Nobelcomité zal
wellicht ook Scandinavisch nationaal-chauvinisme een rol hebben gespeeld,
waardoor de prijs niet louter een bevestiging van hoge literaire kwaliteit was
(daar zijn in sommige gevallen vraagtekens bij te zetten), maar er ook een
zekere cultuurpolitieke sturing van uitging.

De kennismaking met de Noorse architectuur stamt al uit de jaren veer-
tig van de negentiende eeuw. Een staafkerk uit Vang, die voor de gemeente

Meisjes uit Hardanger (Noorwegen) bieden
keizer Wilhelm   bloemen aan, 1908 (foto Carl
Tietz, Ullstein Bilderdienst, Berlijn)



te klein was geworden, werd ‘gered’ door J.C. Dahl, een van de monumen-
tenbeschermers van het eerste uur. Koning Friedrich Wilhelm  van Prui-
sen wilde deze kerk toevoegen aan zijn gebouwenverzameling op Pfauen-
insel bij Potsdam. De kerk werd afgebroken en naar Duitsland verscheept.
Uiteindelijk is de kerk niet op Pfaueninsel herbouwd, maar in Brückenberg
(nu Bierutowice) in Bohemen.84 De meer specifieke aandacht voor de open-
luchtmusea kwam op gang in het kielzog van de belangstelling van keizer
Wilhelm   voor de Noorse drakenstijl en de staafkerken. Hij liet in Romin-
ten (Oost-Pruisen) een staafkerk en een ‘absolut rein nordisch[es]’ jachthuis
geheel in Noorse stijl bouwen met een Noorse ‘rogstue’, waarin zich zelfs
een met drakenkoppen gebeeldhouwde piano bevond.85

De musicus en journalist dr. Heinrich Pudor reisde tussen 1902 en 1907
jaarlijks naar Scandinavië en schreef onder andere over de volkshogescholen
en de openluchtmusea in Scandinavië. Hij zag de bouw van het grote Nor-
diska Museum aan de voet van Skansen van nabij en kende ook het open-
luchtmuseum in Bygdøy. In de Scandinavische cultuur ontdekte hij een
‘germanisch-völkische reinblutigkeit’, maar hij moest helaas vaststellen dat
de Germaanse volkscultuur, de klederdrachten, volksdansen en volksge-
bruiken in Zweden bijna volledig gemusealiseerd waren.86

De Scandinavische openluchtmusea kregen al snel bekendheid in Duits-
land. Zo publiceerde de Duitse architect H.E. von Berlepsch-Valendàs in
enkele tijdschriften voor kunstnijverheid zeer uitgebreide, geïllustreerde
beschrijvingen van de Scandinavische openluchtmusea.87 Deze auteur, die
onder andere ook over woninginrichting, de Engelse cottage-beweging en
tuinsteden schreef, werd ook in Nederland gelezen. De rijke illustraties in
zijn artikelen zullen voor velen een eerste kennismaking met openlucht-
musea zijn geweest.88

De museale vernieuwing in Scandinavië kon voor Duitsland niet zonder
consequenties blijven. Pudor zag in Skansen het ware volksmuseum: ‘Hier-
her wallfahrtet nun das Volk Sommer und Winter zu Tausenden und Aber-
tausenden. Hier haben wir ein Volksmuseum, hier entfaltet sich ein Volksle-
ben.’ Daar zouden Duitse musea een voorbeeld aan kunnen nemen: van
‘Volksverdummung’ was geen sprake en toch ‘vergnügt sich das Volk und
bildet sich’. Skansen was een goed voorbeeld voor de Duitse musea: ‘unsere
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Museen müssen in Zukunft mehr als bisher bestrebt sein, die Ausstellungs-
gegenstände in dem dazugehörigen kulturgeschichtlichen Rahmen vor-
zuführen, auf daß das Museum nicht […] ein ‘‘hôpital d’objets d’art’’ sei.
Mit Glaskästen ist es heute nicht mehr getan.’ Naar zijn mening moesten de
voorwerpen,de inrichting,hetgebouwende landschappelijkeomgevingmet
elkaar een ‘einheitliches logisches und organisches Gesamtbild’ geven.89

Pudor was niet de enige die de educatieve kracht van de openluchtmusea
inzag. De laagdrempeligheid van openluchtmusea sprak ook Karl Lieb-
knecht aan. In een rede over kunst en wetenschap voor het volk die hij in
1910 hield, beval hij de Pruisische cultuurpolitici aan Skansen als voorbeeld
te nemen. Wat hem aansprak was, dat dit museum voor het gewone publiek
te begrijpen was en dat de presentatie sprekender was doordat niet het indi-
viduele object centraal stond, maar men veel meer inging op de sociaal-cul-
turele vervlechting. Het tot leven brengen van de schatten van wetenschap
en kunst was voor hem een van de belangrijkste taken van de musea. De inte-
resse van de arbeiders zich te ontwikkelen was groot en derhalve waren
musea niet een aangelegenheid, ‘die das Volk im Sinne der herrschenden
Klassen allein angeht’.90

Aan de hand van de Skansen-receptie in Duitsland is te zien, dat men
beslist niet alleen in conservatieve en nationalistische kring de mogelijkhe-
den van het medium openluchtmuseum inzag, maar ook politiek linkse krin-
gen beschouwden de openluchtmusea als een geëigend middel om de arbei-
dersbevolking in aanraking te brengen met cultuur. Sociale en nationale
waarden kwamen hier zeer dicht bij elkaar. De eerste openluchtmusea in
Scandinavië richtten zich in hoge mate op het stedelijk publiek, de kleine
burgerij en de arbeiders. Pudor kende deze musea ook een ‘zedelijke’ waarde
toe: zij verlosten het volk van de benauwdheid van de stad, boden frisse bui-
tenlucht en hielden de mensen uit de kroeg. Voor wie de grote nationale
openluchtmusea zeker niet in de eerste plaats bestemd waren, waren de boe-
ren zelf. Wel werd hun imago bij de stedelijke bevolking door de archaïsche
plattelandspresentatie in deze musea sterk opgewaardeerd. Er ontstond een
discrepantie tussen het idyllische beeld van het platteland bij de stadsbewo-
ners en de maatschappelijke werkelijkheid zoals de boeren die zelf ervoe-
ren.91

In de Duitse museumwereld werden inderdaad de nodige ideeën ontwik-
keld voor een Duits openluchtmuseum op nationaal niveau. Otto Lauffer,
de assistent bij het Germanisches Nationalmuseum in Neurenberg, die
nauw betrokken was bij de inrichting van de Hindeloper kamer in dat muse-
um (zie hoofdstuk 2), zag in het fenomeen openluchtmuseum de oplossing
voor de problemen die hij ondervond met de inbouw van de reeks kamers.
De ingebouwde kamers vond hij te kunstmatig; een openluchtmuseum bood
mogelijkheden voor een meer op de omgeving gerichte presentatie. Hij
schreef een memorandum waarin hij het voorstel deed om aan een van de
meren bij Berlijn een nationaal Duits openluchtmuseum op te richten. Het
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Museum für deutsche Volkstrachten und Erzeugnisse des Hausgewerbes,
het Berlijnse volkskundemuseum, zou daar het centrale punt van worden.
Een openluchtmuseum zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de
bevordering van het nationaal bewustzijn en kon als onderzoekscentrum een
grote rol spelen.

Over het memorandum werd veel gediscussieerd. Zo vond Ludwig Pal-
lat, die het plan steunde, dat het wetenschappelijk onderzoek in een centraal
openluchtmuseum een tegenwicht zou kunnen vormen tegen het overdre-
ven geromantiseer in de plaatselijke oudheidkamers of de streekmusea, in
Duitsland ‘Heimatmuseen’ genoemd. Anderzijds waarschuwde hij dat wan-
neer mooie voorbeelden van architectuur eenmaal in zo’n museum waren
opgenomen, dit een alibi zou kunnen zijn om in situ gebouwen af te breken.
Deze zouden dan immers voldoende in het openluchtmuseum te bezichti-
gen zijn.92

Om verschillende redenen, onder andere tegenwerking van Wilhelm von
Bode, die zijn plannen voor het Pergamon-Museum door ambitieuze open-
luchtmuseumplannen in gevaar gebracht zag, kwam het er niet van. Een
privé-initiatief voor een Duits dorp in het Grunewald bij Berlijn, dat de
steun had van de keizer, kon wegens het uitbreken van de Eerste Wereldoor-
log niet meer tot stand komen.93 Pas in de nazi-tijd kreeg Duitsland zijn eer-
ste grote openluchtmuseum, in Cloppenburg, maar dit was een uit een Hei-
matmuseum gegroeid regionaal openluchtmuseum.94

   

Tussen Nederland en Scandinavië bestond al een lange geschiedenis van
onderlinge contacten, die – de vikingentijd buiten beschouwing gelaten –
terugging op de voor Nederland zo belangrijke Oostzeehandel. In de veer-
tiende eeuw dreven de Hanzesteden van Noord- en Oost-Nederland al han-
del op het Oostzeegebied. Op het schiereiland Schonen (thans Skåne in
Zweden) waren belangrijke jaarmarkten.95 In de zeventiende eeuw speelde
de Republiek een belangrijke rol in de machtsverhoudingen tussen Zweden
en Denemarken. De sleutels van de Sont liggen in Amsterdam, zo had de
pensionaris van Amsterdam, Coenraad van Beuningen, gezegd na de suc-
cesvolle inmenging van de Republiek in de oorlog tussen Zweden en Dene-
marken in het midden van de zeventiende eeuw. Ook op cultureel gebied
was de invloed van de Republiek groot. Verschillende bouwwerken in Dene-
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marken, zoals het kasteel Frederiksborg in Hillerød, verraden Nederlandse
architectonische invloed.96

Meer dan in Duitsland sloot de belangstelling voor Scandinavië, die in de
tweede heft van de negentiende eeuw ontstond bij de Nederlandse culturele
elite, dus aan bij een lange traditie van contacten. De culturele beïnvloeding
verliep nu echter in omgekeerde richting: het waren nu vooral de Nederlan-
ders die inspiratie zochten in Scandinavië.97 De belangstelling was breed
van aard, deze gold het landschap, de plattelandsarchitectuur, de volkscul-
tuur en de literatuur. De ‘herontdekking’ van Scandinavië leidde ook tot
contacten op specifieke vakgebieden als pedagogie, filologie, oudheidkunde
en museologie, al is dit laatste woord wellicht een anachronisme voor de ont-
luikende museumkunde van die tijd.

Nederlandse reizigers naar het noorden droegen de sfeer van Scandina-
vië over op hun landgenoten. Zij wezen er in hun reisbeschrijvingen op hoe-
veel beter de Scandinaviërs zorg droegen voor het behoud van hun volkscul-
tuur. Dalarna, de Zweedse volksculturele ‘topos’ bij uitstek, moet volgens
een artikeltje van W.Th. van Griethuijsen uit 1877 al in de jaren veertig van
de negentiende eeuw in Nederland bekend zijn geraakt door de Zweedse
schrijfster Frederika Bremer, en wel door haar roman In Dalarna. Zelf
bezocht Van Griethuijsen in juni 1877 het gebied en noemde het een idylle.
‘Het woord gejaagdheid, anders zoo populair in dezen tijd, komt daar vol-
strekt niet voor’, schreef hij. De natuur in Dalarna was lieflijk en schilder-
achtig, de bergen op de achtergrond deden denken aan Zwitserland. Van
alles wat Van Griethuijsen in Zweden gezien had, bleef ‘het schoone Dalar-
na-leven’ hem het diepst in de ziel.98

In hoofdstuk 2 zijn de reizen van Marcellus Emants en J.K.W. Quarles
van Ufford naar Scandinavië reeds ter sprake gekomen. Ook Louis Coupe-
rus maakte in 1889 een reis naar Zweden en Noorwegen. De indrukken die
hij in Noorwegen opdeed zijn verwerkt in zijn roman Noodlot, die eerst in
voorpublicatie in de oktober- en novemberaflevering 1890 van De Gids werd
gepubliceerd. De roman werd in de jaren 1890 diverse malen herdrukt en in
1892 ook bewerkt voor het toneel.99 Behalve Couperus waren ook Frederik
van Eeden en Albert Verweij grote liefhebbers van Scandinavië.100 Neder-
landse jongeren konden kennismaken met de Noorse natuur dankzij Admi-
raal Snor, geschreven door de populaire jongensboekenschrijver A.C.C. de
Vletter. Het boek ging over de avontuurlijke reis van zeven Nederlandse
jongens door het woeste Noorwegen en was een vervolg op het boek Zeven
jongens en ’n ouwe schuit, waarin de jongens een reis maakten over de al even
romantische Rijn in Duitsland.101

Behalve dat er Nederlandse auteurs over Scandinavië schreven, kwam er
aan het eind van negentiende eeuw ook een stroom van Scandinavische lite-
ratuur in Nederlandse vertaling uit. De Noorse dichter en toneelschrijver
Björnstjerne Björnson en de Zweedse schrijfster Selma Lagerlöf werden
door Margaretha Meyboom vertaald en gepropageerd.102 Van Lagerlöfs
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beroemde boek Gösta Berling verschenen in 1895 eerst fragmenten in Het
Nieuws van den Dag. In 1899 werd het boek voor het eerst uitgegeven, met
groot succes. Villa’s werden ernaar vernoemd.103 De populariteit van Selma
Lagerlöf was zo groot, dat Nederlandse reizigers in Scandinavië het huis van
Selma Lagerlöf opzochten.104 In Den Haag bevond zich op het Lange Voor-
hout boven het Vrouwenleesmuseum een speciale Scandinavische Biblio-
theek. Het toenemend aantal reizen naar het noorden leidde tot grotere
belangstelling voor Scandinavische boeken.105 De bevlogen Margaretha
Meyboom hield veel voordrachten, vooral over Björnson, en gaf cursussen
aan volksuniversiteiten, op huishoudscholen en voor jeugdverenigingen. De
internationale doorbraak van Selma Lagerlöf als vrouwelijk auteur moet
Margaretha Meyboom, die ook actief was in de emancipatiebeweging, heb-
ben aangesproken.106

Scandinavië leverde meer literatuur die stimulerend was voor de emanci-
patie. Zo was ook de eerder genoemde Frederika Bremer, die over Dalarna
schreef, een wegbereidster van de vrouwenbeweging in Zweden. In haar
roman Hemmet (Het thuis) uit 1839 had zij de gedachte ontwikkeld dat het
huiselijk leven de basis was van de samenleving; het huis was een vaderland
in miniatuur. Tegelijk wilde zij echter de vrouw bevrijden van de traditione-
le, patriarchale overheersing van het huiselijk leven en haar een onafhanke-
lijke positie geven. Sinds Frederika Bremer en Selma Lagerlöf zagen veel
vrouwen een emancipatoir karakter in de Zweedse literatuur.107 Nederlands
eerste vrouwelijke arts, Aletta Jacobs, behoorde ook tot de kring van Scandi-
naviëvereersters en publiceerde reisbrieven uit Zweden.108 Het bevrijdende
effect van de natuur, dat wortelde in Rousseaus gedachtegoed, werkte door
in de Scandinavische beschrijvingen van natuur en platteland. Respect voor
de volkscultuur en respect voor de vrijheid en ontwikkeling van de vrouw
raakten elkaar hier. Zo gingen in het ‘Scandinaviëgevoel’ aandacht voor de
volkscultuur en vooruitstrevendheid op maatschappelijk gebied samen.

Behalve de auteurs van wereldformaat werden talrijke andere Scandina-
vische auteurs vertaald, waarbij vooral de natuurromantiek aansprak. Dat
was ook het geval met de muziek van de Noorse componist Edvar Grieg, die
zich liet inspireren door de Noorse volkswijsjes. Veel van zijn muziek werd
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door Julius Röntgen in Nederland geïntroduceerd. Grieg werd diverse
malen als dirigent naar Amsterdam gehaald, voor het eerst in 1897.109 Ten
slotte mag wat betreft de rol die Scandinavië rond de eeuwwisseling speelde
ook de Noorse toneelschrijver Hendrik Ibsen niet onvermeld blijven. Zijn
realistische ‘sociale’ drama’s waren bij het Nederlandse toneelpubliek zeer
geliefd en een geregeld onderdeel van het repertoire.110 Ibsens toneelstuk

Het poppenhuis, waarin het speelpopje
Nora uitgroeit tot een zelfstandige
vrouw, had een voorbeeldfunctie voor de
vrouwenemancipatie.111

   

Op het gebied van kinder- en jeugdboe-
ken was de periode rond de eeuwwisse-
ling een gouden tijd in Scandinavië. De
art-nouveau-achtige tekeningen en
toverachtige sfeer van Elsa Beskows
Hansje in ’t Bessenland en Olles skitocht
gaven de jonge kinderen in Nederland
een sprookjesachtige indruk van het
noorden.112 Verreweg het beroemdst was
het boek Niels Holgerssons wonderbare reis
van Selma Lagerlöf.113 Dit boek, dat oor-
spronkelijk als aardrijkskundeboek voor
de lagere school verscheen, werd door

Margaretha Meyboom vertaald en door Jan Ligthart van een opdracht voor-
zien luidende: ‘Een boek voor jonge mensen en om ouden jong te maken’.114

Hoofdpersoon Nils is een kwaadaardige jongen die in een kabouter veran-
dert en met de wilde ganzen een grote tocht maakt over Zweden, zo het land
leert kennen en ten slotte terugkeert als een beter mens. Met de rondtocht
door het vaderland had het boek eenzelfde thema als Bruno’s Le tour de la
France par deux enfants, de wandeltocht van twee Lotharingse jongens,
André en Julien, door het Franse vaderland, dat hun vaderland eigenlijk niet
meer mocht zijn sinds Lotharingen in 1871 door het Duitse Rijk was gean-
nexeerd.115 Zowel Le tour de la France als Niels Holgersson hadden als uit-
gangspunt dat kennis van het vaderland aan de hand van een denkbeeldige
rondreis het land tot een groter eenheid zou smeden. De reizende hoofdper-
sonen belichaamden de eenheid van de natie. Reizend langs alle plaatselijke
en regionale verschillen brachten zij een eenheid in verscheidenheid tot
stand.116

In Nederland werd dit recept beproefd door Jan Ligthart. Samen met de
Amsterdamse onderwijzer A.F. Cremer schreef hij een leerleesboekje voor
de hoogste klas van de lagere school, Op de fiets door Nederland (1901). Het
verhaal gaat over de avonturen van twee jongens die samen met hun gouver-

Een van de illustraties uit Elsa Beskows Hansje
in ’t Bessenland; Hansje moet huilen omdat hij
geen bessen kan vinden voor zijn moeder, 
maar dan verschijnt een dwerg die hem naar
Bessenland tovert



neur een fietstocht door het Nederlandse landschap maken, waarbij zij met
allerlei zaken en mensen in aanraking komen zoals landbouw, duinen, bos,
boeren, vissers, kenmerkende industrieën en zelfs dialecten uit verschillen-
de streken.117 Ligthart was een groot voorstander van aanschouwingsonder-
wijs, waarbij de leerling niet alles via het woord en het boek moest leren,
maar ook zelf in de eigen omgeving op ontdekking moest gaan. In het ver-
lengde hiervan lag ook het zelf uitprobe-
ren van verschillende handelingen, het
ervarend leren. Door het handelend aan-
schouwen kon het kind zich de nieuwe
leerstof actief toe-eigenen. Daarbij ging
Ligthart veel verder dan handenarbeid,
spel en zang. De leerlingen hanteerden
gereedschappen voor het timmeren en
metselen, ze zaaiden, maaiden, oogstten
en dorsten. Ook maakten zij allerlei din-
gen in het klein na zoals een houtzaagmo-
len of een weefstoel.118

Via Niels Holgersson konden Neder-
landse kinderen in 1911 voor het eerst
kennismaken met het openluchtmuseum
Skansen. Het gedwongen verblijf van de
kabouter in Skansen draagt een duidelijk
nationaal karakter: niet alleen dreigde het
merkwaardige kaboutertje verkocht te worden aan Skansen, waar men im-
mers van alle Zweedse diersoorten minstens één exemplaar in de verzame-
ling wilde hebben, maar ook de Zweedse koning, die zijn gebruikelijke wan-
deling door het openluchtmuseum maakte, speelt een rol in het verhaal.
Skansen wordt in het boek gepresenteerd als ‘de grote tuin buiten Stock-
holm, waar men zoveel merkwaardigs bij elkaar heeft gebracht’ en waar
prachtige boerenhutten waren, ‘die uit alle streken van het land naar de
Schans waren overgebracht’. Niels Holgersson voelde zich er wel thuis,
want ‘hij moest erkennen, dat er veel te zien en te leren was en dat het hem
niet moeilijk viel de tijd om te krijgen’.119

Jan Ligthart bij een aantal leerlingen van zijn
school in Den Haag, die buiten bezig zijn met
het maken van een model van een kalkoven 
en een steenoven (Nationaal Schoolmuseum,
Rotterdam)
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Zoals zojuist al bleek, had de Nederlandse pedagoog Jan Ligthart een bij-
zondere band met Zweden. Hij had in 1910 een reis naar Zweden gemaakt
om lezingen te geven, scholen te bezoeken, zich te oriënteren op het slöjd-
onderwijs op de scholen en persoonlijk kennis te maken met het ‘hoofdkwar-
tier’ van het slöjd-onderwijs in Nääs, waarvan de gloriedagen volgens hem
inmiddels echter voorbij waren.120 Maar ook op een andere manier maakte

hij kennis met de volkscultuur. In Djurs-
holm, het ‘Hilversum’ of ‘Bussum’ van
Stockholm, bereidde het bestuur van de
pedagogische vereniging Ligthart en zijn
vrouw een verrassing: een groot avond-
feest waarbij honderden leerlingen door-
een dwarrelden, ‘allen in nationale kos-
tuums, het ene al kleuriger en bevalliger
dan het andere, meisjes en knapen, zesja-
rigen en achttienjarigen, Fröbelkinderen
en studenten, een zaal vol levende bloe-
men’. De klederdrachten waren los van
snit en zeer kleurrijk: ‘Hier zagen wij het
platteland van Zweden tot een nationale
liefde geworden, hier de kleuren van ’t
landschap om de lenige jeugd.’ De wijze
waarop ook jongelui van zestien tot acht-

tien jaar meededen, eveneens in klederdracht en niet ‘grootdoenerig’, was
volgens Ligthart een van de prachtige vruchten van de co-educatie, die hier
‘een van haar mooiste triomfen vertoonde’. Hier ontmoette Ligthart Elsa
Beskow. Ligthart had zelf meegemaakt hoe op een van de scholen een illu-
stratie uit Hansje in ’t Bessenland gebruikt werd om de paddestoelen die de
kinderen gezocht hadden mee te vergelijken.121

Tijdens deze reis bezocht hij ook Skansen. ‘In dit park reist ge – volken-
kundig – door de verschillende landschappen van Zweden’, zó legde hij de
Nederlanders uit wat Skansen was. Hij werd er getroffen door de uitingen
van volkskunst, de wijze waarop zelfs de eenvoudigste huizen van binnen
versierd waren. Hij constateerde dat het verlangen naar schoonheid zelfs in
het meest nuttige tot uitdrukking werd gebracht. Schoonheid vergezelde het
nut, hoe primitief alles ook was. Het was volgens Ligthart dan ook niet ver-
bazingwekkend dat ook in de taal de woorden nut en genot ‘van één moeder
zijn’. Wat hem aansprak was, dat de uitingen van volkskunst hier in hun oor-
spronkelijke omgeving getoond werden en niet als antiquiteiten in een
museum of in de huiskamer van stadsbewoners. ‘Hazelius wist het wel, hij,
die hier het verleden zo zorgvol bijeenhield, om het toch vooral in zijn eigen
karakter te bewaren.’ Ligthart bezocht de presentatie van Lapland: ‘Daar
komt juist Vader tuis met een bundel gesprokkeld hout op de rug. De hon-
den, echte Lappenhonden, blaffen hem vriendelik welkom. Hij schuift het

Opvoering van een oogstdans door cursisten
van de slöjd-school in Nääs, waarvoor zijzelf op
de handenarbeidcursus de attributen hebben
vervaardigd, ca. 1920 (uit D.J. van der Ven,
‘Midzomervreugde in Zweden’, Ons eigen
tijdschrift, [1923] 231-236)



tentgordijn weg, bukt naar binnen. Een houtvuurtje geeft er meer rook dan
warmte. Toch maakt de onzindelijke vrouw er haar potje op heet. Veel ziet
ge niet, versiering helemaal niet, dan alleen in de kleuren der kleding. Deze
mensen zijn wel wat vuil. Ze moeten ook niet vreemd zijn van ongedierte.
Maar dit ongedierte is immers ook een stuk volkenkunde? En wat zoudt gij,
als ge in ’t Noorden in koude moest rondzwerven? En vaak geen water hadt
dan gesmolten sneeuw?’ Een mooier voorbeeld van aanschouwingsonder-
wijs was er niet en hij concludeerde dan ook: ‘En zoo is dit Skansen een
prachtig stuk aanschouwelijk onderwijs, en dan in de geest der levensge-
meenschappen, der konsentratie.’122

Het is duidelijk dat het fenomeen openluchtmuseum paste in de lijn van
de vernieuwingen die Ligthart voorstond. Een tocht door Skansen was een
gecondenseerde tocht door het land, waarbij het aanschouwelijke voorop-
stond. Met het begrip concentratie, een van de leidende beginselen van zijn
pedagogiek, bedoelde hij een doorbreking van de traditionele scheidings-
muren tussen de verschillende schoolvakken: uitgaand van concrete waar-
nemingen moest de leerling de zaken juist in onderlinge samenhang zien, als
onderdelen van een totaliteit.123 Tegenover de systematische verbrokkeling
stelde hij het waarnemen van de organische eenheid.124

Veel had Ligthart in dit opzicht geleerd van de onderwijzer Eli Heimans,
die samen met Jac. P. Thijsse rond 1900 een ‘biologisch reveil’ op gang had
gebracht. Het kwam erop neer dat leerlingen van de lagere school zelf de
natuur in de omgeving gingen verkennen in plaats van daarover alleen uit
boeken te leren. Bij die verkenning zouden zij niet de afzonderlijke planten
of dieren bekijken, maar de wijze waarop deze als ‘levensgemeenschap’ in
onderlinge relatie en in relatie tot hun omgeving leefden. Zo zouden de
scholieren ontdekken, dat de samenleving van de planten en dieren niet een
verwarde massa van op zichzelf staande individuen was, maar een organisch
geheel, waarbinnen de delen onderling afhankelijk waren. De kinderen zou-
den zo beseffen dat er eenheid in de natuur bestond en ook dat in de mense-
lijke samenleving individuen slechts een schakel waren van een grote keten
van oorzaak en gevolg. Ligthart paste deze benadering toe op de levensge-
meenschap van de mens, waarbij hij aardrijkskunde en biologie ineen deed
vloeien.125 Het is duidelijk dat Skansen met zijn totaalbeeld een buitenge-
woon goed middel was om over de grenzen van de verschillende vakken heen
ontdekkingen te doen ten aanzien van de levensgemeenschap van de mens.

Daarbij sprak ook de illusionistische presentatievorm Ligthart aan: het
kenmerkende van Skansen was volgens hem de echtheid. Hij doelde onder
andere op de ervaring die hij had toen hij de steenkolenmijn bezichtigde die
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tot de collectie behoorde. Hij had het gevoel gekregen dat hij in een echte
mijn was, terwijl het in feite een tentoonstelling in een gewoon gebouw was.
Zelfs de lift was levensecht doordat langs het liftraam snel een geschilderd
doek naar boven werd gerold, waardoor het leek of je naar beneden ging. Een
persoon uit zijn gezelschap had het er zelfs benauwd van gekregen, over-
tuigd als hij was dat hij diep onder de grond was beland.

De laatste avond in Stockholm werd Ligthart een afscheidsfeest aange-
boden op Skansen. Het moet een enorme indruk op hem hebben gemaakt:
‘Daar kwamen jonge meisjes, onderwijzeressen, in nationale kostuums en
zongen [voor] ons nationale liederen. Niets verlegen, niets aanstellerigs,
groepten ze zich om ons heen en begonnen maar te zingen.’ Er werden ook
oude volksliederen gezongen en volksdansen opgevoerd. Zo werden deze,
aldus Ligthart, niet alleen op papier bewaard, maar ook ‘uitgebeeld in stuk-
ken werkelikheid als de dagelikse leefwijze’. De prachtige avond deed hem
ook even denken aan de situatie in Nederland: ‘O lieve onderwijzeressen in
Nederland, waarom zingt ook gij niet uw nationale zangen? En dan in kleu-
rige boerinnedracht? Die klederen zullen u heus niet misstaan. En die liedjes
ook niet. Maar ik weet het wel, bij u ligt de schuld niet, gij zoudt graag
genoeg willen. […] Maar wij hebben geen Arthur Hazelius gehad, een
pedagoog die het leven liefhad, het leven wekte, en door zijn liefde, en daar-
door alleen, wonderen heeft gewrocht. Heimans en Thijsse hebben tenmin-
ste het Nederlandse landschap voor ons ontsloten. Maar er viel nog zoveel
meer te doen.’126

Ligthart schreef nogal wat over zijn reis naar Zweden in zijn weekblad
School en Leven. Daarin liet hij ook twee uitvoerige artikelen over Hazelius
en Skansen opnemen, speciaal voor die gelegenheid uit het Zweeds vertaald.
Hierin werd Hazelius gepresenteerd als een Zweed die één was met zijn hele
land en die vond dat er iets aan gedaan moest worden toen de oude ‘boeren-
slöjd’ niet meer werd begrepen, terwijl deze toch zo’n inspiratiebron kon
zijn voor hen die ijverden voor de verheffing van het handwerk. Om de voor-
werpen weer in hun gebruik te laten zien had Hazelius eerst boerenkamers
ingericht en later het openluchtmuseum opgericht. De populaire presenta-
tie was er niet om commerciële redenen, maar om hen te bereiken, die ‘via
het koude systeem’ van de traditionele musea niet bereikt konden worden en
ook deze mensen zich één te laten voelen met het volk dat van ouds in het
noordelijk land zijn woningen bouwde.127 Skansen was een ‘verkleind beeld’
van het grote vaderland. Hazelius kende aan Skansen ook een ‘sociale’ bete-
kenis toe, aldus een van deze artikelen. ‘Ruwheid is op Skansen nooit
geduld’, zo had Hazelius, die graag kinderen in Skansen zag, gezegd. Als
veredeld vermaak moest Skansen vooral opvoedend werken en zo kon het
ook een belangrijke betekenis hebben voor een gezonde groei van de stad.
Het kwam erop aan daar tradities in de betekenis van goede gewoonten te
scheppen, ‘die niet meer verlaten worden’.128

Toch is het idee voor een openluchtmuseum niet door onderwijsvernieu-
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wers in Nederland gerealiseerd, wat gezien Ligtharts enthousiasme en pro-
paganda voor Skansen niet ondenkbaar was geweest. De route liep anders,
via de oudheidkundigen en monumentenbeschermers. Vanuit hun benade-
ring werden andere eisen gesteld dan Ligthart deed, soms zelfs tegengestel-
de. Kon in die kringen wel een brandend houtvuur in de boerderijen ge-
toond worden, stonden zij wel toe dat moderne mensen bij feestelijke ge-
legenheden klederdrachten aantrokken, wilden
zij wel het landschap zo imiteren als in Skan-
sen? Het pedagogische aspect verdween welis-
waar niet uit het zicht, maar kwam wel op de
tweede plaats, zoals wij verderop zullen zien.

 

Ook op het gebied van de linguïstiek waren er
rond 1900 intensieve contacten tussen Neder-
land en Scandinavië. De Nederlandse linguïst
Jan Marius Hoogvliet (1860-1924), die in 1903
privaat-docent Scandinavische talen werd aan
de Universiteit Utrecht, had een grote liefde
voor Scandinavië.129 Begin twintigste eeuw
vertoefde ook de Nederlandse filoloog prof. dr.
Henri Logeman (1862-1936) herhaaldelijk in
Scandinavië. Logeman was afkomstig uit Haar-
lem, waar zijn vader leraar wis- en natuurkunde
was en lid van het college van directeuren van
de Teylers Stichting. Henri studeerde in
Utrecht Nederlandse taal- en letterkunde,
onder andere bij Gallée. Zijn belangstelling
ging echter uit naar de Engelse filologie, een vak dat toen in Nederland nog
niet gestudeerd kon worden. Nog vóór zijn promotie op een Oudengels
onderwerp werd hij benoemd tot docent Engels aan de universiteit van
Gent. Zijn contacten met Scandinavië dateren al van vóór 1890 en hij was
toen al bekend met de gebouwenverzameling van Oscar   in Bygdøy. In het
voorjaar van 1902 reisde hij naar Noorwegen. Of de aanleiding voor deze reis
van wetenschappelijke aard was, is niet bekend; hij verbleef enige tijd in een
sanatorium bij Oslo.

Hoe het ook zij, zijn contact met Scandinavië werd ook in wetenschappe-
lijk opzicht een openbaring voor hem. Hij maakte een studie van het Noors
en werd op eigen verzoek in 1903 ook belast met een leeropdracht voor
moderne Scandinavische filologie. Hij maakte kennis met Björnson en in
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1904 richtte hij samen met zijn vrouw en Margaretha Meyboom een maand-
blad voor Scandinavische taal-en letterkunde op, Scandia (later Scandina-
vië-Nederland) geheten, dat echter slechts enkele jaren bestond. Zijn vrouw,
Dina van der Willigen, deelde zijn belangstelling voor het Noorden en ver-
taalde evenals Margaretha Meyboom veel romans uit de Scandinavische
talen in het Nederlands. Logeman zelf hield zich op filologisch gebied bezig
met Ibsens Peer Gynt en met de Scandinavische volkskunde, wellicht hier-
toe geïnspireerd door zijn Utrechtse leermeester Gallée.130

In 1902 bezocht hij de openluchtmusea Skansen in Stockholm en Kultu-
ren in Lund; in 1908 Lyngby, Bygdøy, Mayhaugen, Jöngköping en weder-
om Lund en Skansen. Hoewel vóór hem al eerder over de Scandinavische
openluchtmusea in Nederland geschreven was, namelijk door Dora de Gij-
selaar, was het zijn artikel ‘De ‘‘Vrije-lucht museums’’ van Scandinavië’ uit
1909 dat in de kring van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond in
vruchtbare aarde viel en uiteindelijk leidde tot de oprichting van het Neder-
lands Openluchtmuseum.131 Het artikel werd gepubliceerd in het populair-
wetenschappelijke tijdschrift Vragen van den Dag, dat in 1886 was opgericht
door de geograaf dr. Hendrik Blink (1852-1931). Deze had eerder gepleit
voor een volkskundig museum en schreef veel over folklore. Later werd hij
de eerste voorzitter van de Commissie van Bijstand van het Nederlands
Openluchtmuseum. Logemans artikel verscheen nog hetzelfde jaar in het
Frans. In België heeft hij verschillende voordrachten gehouden over open-
luchtmusea, maar een poging om naar aanleiding van de wereldtentoonstel-
ling in Gent van 1913 ook een openluchtmuseum in België op te richten mis-
lukte.132

Hoofddoel van de openluchtmusea was volgens Logeman, dat een volk
zichzelf leert kennen. Hij riep de Nederlanders op dit zelf maar eens te gaan
bestuderen in Scandinavië.133 Logeman, die zich beijverde om zijn vakge-
bied in brede kring bekend te maken, had onmiddellijk oog gekregen voor de
educatieve kant van de openluchtmusea. Hij kende al te goed de vluchtige en
weinig geïnteresseerde blik van de museumbezoeker die slenterend langs 
de vitrines trok en eigenlijk niets in zich opnam. Daarentegen trokken de
panoptica, hoewel niet wetenschappelijk ingericht, des te meer de aandacht
en hielden die ook veel langer vast. Een museum zou volgens hem meer zijn
doel bereiken als het ‘de werkelikheid zelf als voorbeeld neemt’.134 Daarom
hadden volgens Logeman de internationale tentoonstellingen als Old-Lon-
don, Oud-Holland en meer van dergelijke ‘marktpleinen’ zo’n succes. Musea
zouden zich hierdoor moeten laten inspireren, zoals dat in de Scandinavi-
sche openluchtmusea al gebeurd was.

Logeman wees erop dat de openluchtmusea op een kardinaal punt afwe-
ken van andere musea, namelijk dat zij de natuur, de werkelijkheid, oneindig
veel meer nabij kwamen. De voorwerpen waren er namelijk niet gerang-
schikt in een historische volgorde of soort bij soort, maar zij waren zo veel
mogelijk geplaatst in het milieu waarin zij thuishoren. De rol van gebouwen
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in openluchtmusea was tweeledig: we konden zien hoe zij ‘contenant en con-
tenu’tegelijk waren: zij waren zowel middel (om de interieurs tentoon te
stellen) als doel (als zelfstandig museumobject).135 Het woord gebouwen-
museum dekt volgens hem dan ook maar voor een deel het begrip open-
luchtmuseum: in de eerste plaats waren openluchtmusea toch een middel
om ‘het leven’ weer te geven.

Uitvoerig ging Logeman in op de ontwikkeling van het boerenhuis in
Scandinavië, waarbij hij dit bekeek vanuit een evolutionistisch perspectief.
De plaats van de haard in het huis, ‘het heilige der heiligen’, speelde hierbij
een belangrijke rol. De primitief-Germaanse behuizing met een open vuur
in het midden had zich volgens hem in Scandinavië tot in recente tijden
gehandhaafd. Deze kon in de verschillende openluchtmusea worden bestu-
deerd. In Logemans tijd leefde deze vorm ook nog voort in schuren in de
bergen, waar de boeren zomers met hun vee heengingen. Ook in Duitsland
(Sleeswijk, Nedersaksen, onder de naam ‘Rauchhaus’) en in Nederland
(Twente en de Achterhoek, onder de naam los hoes) kwam deze vorm nog
voor; wat Nederland betreft verwees hij naar de studie van Gallée. Door de
natuurgetrouwe inrichting kon men goed zien hoe de gewone bevolking erin
leefde.136

De openluchtmusea werden, aldus Logeman, opgericht door de hogere
standen uit belangstelling voor het leven van de grote massa. De tijd moest
nog komen dat de ‘lagere’ standen, als ze het heft meer in handen hadden
gekregen, hetzelfde gingen doen met de woningen van de burgers en de kas-
telen van de adel. De openluchtmusea werden niet opgericht vanwege het
amusement, maar om een volk zichzelf te doen kennen. Hazelius had met het
motto ‘Ken u zelve’ volgens Logeman hetzelfde doel voor ogen als Ibsen. De
achterliggende gedachte was dat de ‘volkstoestanden’ een blijvende invloed
op de cultuur uitoefenden, ook al waren de toestanden zelf verdwenen. Voor
begrip van de cultuurgeschiedenis was kennis van de vroegere volkstoestan-
den daarom noodzakelijk.

Behalve het ‘Ken u zelve’ kon ook het woord ‘Waarheid’ als motto geno-
men worden, opgevat als het weergeven van de werkelijkheid, het laten zien
hoe het werkelijk was in een omgeving, zo natuurgetrouw als de omstandig-
heden mogelijk maakten. Logeman achtte openluchtmusea meer geschikt
‘de waarheid’ weer te geven dan andere soorten musea, en hij ried aan,
‘indien wij ooit er eens toe komen, om een nieuw ethnografies museum in te
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richten’, dan eerst de openluchtmusea goed te onderzoeken, ‘want een der-
gelijke vorm van museum betekent het leven naast de dode voorwerpen in de
glazen kasten. Het verschil in indruk is die van het zien opvoeren van een
toneelstuk tegenover ’t lezen er van.’ Aan de kasten ging de bezoeker onver-
schillig voorbij, maar met wat hij in een openluchtmuseum zag ‘vergelijkt hij
onwillekeurig zijn eigen leven, – ook daar ziet hij voor zich la vie en action’.137

De introductie van het begrip waarheid in verband met openluchtmusea
kan aanleiding geven tot misverstand, al maakt Logeman duidelijk dat hij
hier vooral de naturalistische weergave van de werkelijkheid onder ver-
stond. Logeman ontleende de term ‘waarheid’ waarschijnlijk aan Salin, die
met ‘waarheid’ echter niet de werkelijkheid bedoelde, maar een presentatie
van het verleden die met de veronderstelde werkelijkheid overeenkwam.138

In kringen van Nederlandse architecten werd onder waarheid in die tijd ver-
staan: eerlijke constructie (met als tegenhanger leugenachtige architectuur
die de constructie bewust verhult).139 Die eerlijkheid werd zeker ook her-
kend en bewonderd in de ‘primitieve’ boerderijen. Het is echter de vraag of
boerderijen in een museale context in een park, waarbij de oorspronkelijke
functie vervangen is door die van bezienswaardigheid, door deze architecten
nog onder het begrip waarheid gerekend werden. Op deze vraag komen wij
verderop nog terug.

Aan het slot van zijn artikel sprak Logeman de hoop uit dat de Scandina-
vische openluchtmusea voor Nederland als voorbeeld zouden dienen, zij het
dat ons land deze musea op eigen wijze moest inrichten. De bedoeling was
dat een land van zijn verleden leerde ten behoeve van de toekomst, of zoals
het doel van het openluchtmuseum van Lund geformuleerd was: ‘scheppen
en het schragen van een nieuwe kultuur op oude historiese grond’. Logeman
vond ‘dat wij Germanen bij de studie van ‘‘het’’ Verleden nog steeds ons
eigen verleden wat al te veel wegcijferen’. Bij het zien van de oude levenswij-
zen zouden wij ook constateren – en hier komt Logemans evolutionisme
weer om de hoek kijken – hoe het volk in cultuur vooruit is gegaan, hetgeen
ons meer tevreden zou stellen met het heden en meer vertrouwen zou geven
in de toekomst.140

     

Logemans oproep viel in vruchtbare aarde in de kring van de Nederlandse
Oudheidkundige Bond. Zijn artikel kwam in handen van Jan Kalf. Voor
Kalf zal de Scandinavische plattelandsbouwkunst al bekend zijn geweest. In
het begin van de twintigste eeuw was Scandinavië voor sommige Neder-
landse architecten een bron van inspiratie. Zo werd de architect M. de
Klerk, een van de belangrijke architecten van de Amsterdamse School, die
in 1910-1911 een studiereis maakte naar Scandinavië, sterk aangetrokken
door de Scandinavische landelijke plattelandsarchitectuur. Dit gold in het
bijzonder de Zweedse houten bouwwerken en boereninterieurs, die hij van-
uit een romantisch-decoratieve gezichtshoek benaderde.141 A.A.G. van
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Erven Dorens was degene die Kalf het artikel van Logeman gaf. Beiden
behoorden tot de generatie negentigers en beiden zouden – naast Hoefer –
hoofdrolspelers zijn in de totstandkoming van het Nederlands Openlucht-
museum.

Jan Kalf en Guust van Erven Dorens (1872-1960) waren zeer met elkaar
bevriend. Zij kenden elkaar al in hun jeugdjaren in Amsterdam. Van Erven
Dorens kwam uit een goed katholiek milieu. Hij verloor reeds op vijftienja-
rige leeftijd zijn ouders en werd naar het gymnasium van de jezuïeten in Rol-
duc gestuurd. Na zijn eindexamen keerde hij terug naar Amsterdam, waar
hij met zijn zes broers en zussen samen in één huis woonde, in de wandeling
‘De kleine republiek’ genoemd, naar de roman van Lodewijk van Deyssel
(pseudoniem van Karel J.L. Alberdingk Thijm [1864-1952]) over het kost-
schoolleven in Rolduc.142 Hij was tekenaar-ontwerper bij de Koninklijke
Lijsten-, Glas- en Spiegelzaak ‘de Wed. G. Dorens’, een handel in orna-
menten, spiegels en lijsten, een familiezaak die op de Amsterdamse Tentoon-
stelling Kunst toegepast op Nijverheid van 1877 een gouden medaille toege-
kend had gekregen vanwege zeer goede ontwerpen en uitmuntende uitvoe-
ring.143 Zijn interesse ging vooral uit naar het toneel en de kunstgeschiede-
nis. Samen met onder anderen Jan Kalf en André Jolles behoorde Van Erven
Dorens tot een groepje ‘negentigers’’, die voor de vernieuwing van het
theater waren en dat ook zelf uitprobeerden. Zij vormden de groep ‘het Von-
deltoneel’, die Vondel uit realisme en romantiek wilde bevrijden door een
experimentele opvoering van Maeghden. In plaats van het gangbare schil-
derachtig-realistische toneel wilden zij een symboliserend-decoratief toneel
tot stand brengen. Het decor moest daarbij zeer sober en gestileerd zijn en de
gebaren van de spelers behoorden eveneens gestileerd te zijn in plaats van –
zoals gebruikelijk was – gepassioneerd.144 De spelers stonden als in een ora-
torium naast elkaar. Degenen die aan het woord waren, deden een stap naar
voren. Er heerste een bijna gewijde sfeer.145 Zij wilden zo het toneel bevrij-
den van wat zij ervoeren als holle retoriek.146

Er was al eens eerder, in 1895, een opvoering met een gestileerd decor
geweest, de eerste maal dat dit in Nederland plaatsvond. Het was een uitvoe-
ring door leerlingen van de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijs. Van
Erven Dorens had daarbij een tekst ‘gezegd’, die geschreven was door
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Antoon Molkenboer, de broer van Theo, die in 1913 het klederdrachten-
feest zou organiseren. De tekst werd verbeeld in opeenvolgende taferelen,
die sterk symbolisch en decoratief waren, eveneens ontworpen door Antoon
Molkenboer (zie afb. p. 292 boven).147

Enige tijd later sloot Van Erven Dorens zich aan bij de Katholieke Kunst-
kring De Violier (opgericht in 1900), een trefpunt voor de katholieke eman-

cipatie, waar men streefde naar ver-
hoging van de kwaliteit van de kunst en
de bouwkunst onder de katholieken.148

Daar leerde hij tijdens een van de uitstap-
jes zijn toekomstige vrouw kennen, Emi-
lie (Emmy) Bonnike. Zij kwam eveneens
uit Amsterdam en was van streng-katho-
lieken huize. Zij was in België op een
katholieke kostschool geweest en had
Frans willen studeren, hetgeen haar
ouders echter niet passend vonden voor
een meisje. Haar hele leven heeft Emilie
grote belangstelling voor de Franse cul-
tuur gehouden. Later richtte zij de Arn-
hemse afdeling van de Vereniging

Nederland-Frankrijk op. Veel sprekers uit Frankrijk logeerden ten huize
van Van Erven Dorens. Het gezin Van Erven Dorens had een sterke Franse
oriëntatie.149

Behalve discussies over kunst bood De Violier ook allerlei vormen van
gezelligheid. Zo namen Guust en Emmy samen met andere leden van De
Violier fietslessen. In deze kring verkeerde ook Jan Kalf; hij was mede-
oprichter geweest van De Violier en secretaris. De vriendschap tussen Van
Erven Dorens en Kalf was bijzonder hecht. Zeer persoonlijke zaken als de
echtscheiding van Jan Kalf in relatie tot de katholieke leer werden uitvoerig
besproken in discussies over godsdienst.150

Na zijn huwelijk in 1904 begon Van Erven Dorens samen met associé
Nico Eisenloeffel een kunsthandel aan het Rokin 56 in Amsterdam, met als
specialisaties art-nouveau-kunstnijverheid en schilderijen van de Larense
School.151 Emilie ontwikkelde zich meer en meer tot een krachtige, progres-
sief denkende katholieke vrouw. Zij was zeer geïnteresseerd in het intellec-
tuele leven en publiceerde enige tijd gedichten en ook een toneelrecensie in
het tijdschrift van De Violier, Van Onzen Tijd.152 Aangezien zij een hekel
had aan het deftige society-leven in Amsterdam, besloot het echtpaar zich in
Hilversum en later in Zandvoort te vestigen.153

Naar de mening van de dochter van Van Erven Dorens, mevr. Els de
Cocq-van Erven Dorens, ontstonden de eerste plannen voor een openlucht-
museum in Den Haag in de kring van de monumentenzorg. Het zou Jan Kalf
geweest zijn die met het idee kwam om een openluchtmuseum op te richten

Kasteel De Doorwerth vóór de restauratie van
1914, prentbriefkaart (Nederland Openlucht-
museum)



in het kader van de herbestemming van kasteel De Doorwerth bij Arnhem.
Hoefer had dit kasteel gekocht en ondergebracht in een vereniging met het
doel het kasteel te restaureren, waarvoor hij rijkssubsidie had aangevraagd.
In de geschiedenis van de monumentenzorg is de Doorwerth-restauratie een
beroemde casus geworden, aangezien de Oudheidkundige Bond hier pleitte
voor een conserverende restauratie volgens de nieuwe principes van Jan
Kalf, terwijl het Rijk onder invloed van Victor de Stuers alleen wilde over-
gaan tot subsidiëring als het kasteel terugbracht zou worden in ‘oorspronke-
lijke staat’. In de marge van deze discussie kwam in 1909 ook de vraag aan de
orde van de bestemming van het gebouw. Uit correspondentie tussen Van
Erven Dorens en Kalf blijkt, dat hun gedachten uitgingen naar een open-
luchtmuseum in het park van het kasteel en een volkskundig museum in het
kasteel zelf. Kalf had gehoord van het artikel van Logeman en had Van
Erven Dorens gevraagd het voor hem mee te nemen.154

Tegen de achtergrond van de relatie tussen openluchtmusea en land-
schapsparken was deze gedachte van een openluchtmuseum van boerderijen
rondom of naast een kasteel niet zo eigenaardig als het lijkt. Kastelen zoals
De Doorwerth werden bovendien gerekend tot de plattelandsarchitectuur.
Jan Kalf had zijn vriend Van Erven Dorens op het oog als toekomstig direc-
teur van dit volkskundig museum en openluchtmuseum. Deze vond het een
aanlokkelijke gedachte en informeerde reeds bij Kalf of er scholen in de
buurt waren voor zijn kinderen en of het om een staatsbetrekking ging.155

Hoe Hoefer precies met de openluchtmuseumgedachte in aanraking is
gekomen, is niet uit de documenten te achterhalen. Kalf en Hoefer kenden
elkaar op zijn minst al vanaf 1903 toen de ‘Rijkscommissie tot het opmaken
van een inventaris en eene beschrijving van de Nederlandsche monumenten
van geschiedenis en kunst’ werd opgericht, waarvan beiden lid waren.156 Jan
Kalf was secretaris en Hoefer nam de inventarisatie van Drenthe, Overijssel
en Gelderland voor zijn rekening.157 Het lijkt waarschijnlijk dat Jan Kalf
hem in het kader van de bestemming van De Doorwerth de openluchtmuse-
umgedachte heeft ingeblazen. Vervolgens zijn Hoefer en Kalf in 1910 samen
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Interieur van de Ostenfeldboerderij in het Frilandsmuseum in Lyngby, waar Hoefer
in 1910 enthousiast zou zijn geraakt voor het idee ook in Nederland een openlucht-
museum te stichten; deze foto werd afgedrukt bij het artikel van Van Erven Dorens
over het Nederlands Openluchtmuseum in Het huis oud & nieuw in 1913
(Nederlands Openluchtmuseum)

Scène uit De Sprook van de Zanger van Antoon Molkenboer, uitgevoerd in Maison
Stroucken, Amsterdam 1895 (foto oorspronkelijk uit Het Toneeldecor, overgenomen
uit De tijd wisselt van spoor. Tentoonstellingscatalogus Singer Museum, Laren 1981)



op studiereis gegaan naar Lyngby bij Kopenhagen. Daar, bij hun bezoek aan
de Ostenfeldboerderij in het Frilandsmuseum, die sterk op de oude Oost-
Nederlandse boerderijen (het los hoes) leek, zou Hoefer zo enthousiast zijn
geraakt, dat het idee een openluchtmuseum op te richten hem niet meer los-
liet.158

Op 25 mei 1910 hield Hoefer een rede op de Algemene Vergadering der
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in Amsterdam. Na ‘als een
familielid van Nurks’ gemopperd te hebben over het verdwijnen of beder-
ven van het karakteristieke van de steden en dorpen, sprak hij de woorden
dat er niets anders overbleef ‘dan het stichten van een zoogenaamd open-
lucht museum, waar men het karakteristieke van de streken samen brengt’.
Daar werd het verleden ‘tastbaar voor ieder’ vastgelegd. Voor dit idee waren
volgens Hoefer ‘nuttige en leerrijke lessen’ te trekken uit de Noordse open-
luchtmusea, waarna hij eindigde: ‘ook over dit onderwerp [Hoefer doelde op
de openluchtmusea] hier te hebben mogen spreken, zegt u de Nurks van
heden dank, die hoopt ook een Nederlandsch type van een Nurks te zijn’.159

Dit laatste sloeg op het feit, dat hij aan het begin van zijn rede constateer-
de dat menig Nederlander die droomde van wereldburgerschap of prat ging
op zijn kennis van een vreemde taal, in het buitenland zelfs door een kind
nooit voor een Fransman of een Engelsman zou worden aangezien. Zelfs de
nationale klederdracht paste beter bij ons uiterlijk dan de mode uit Parijs, die
‘vloekte’ bij onze verschijning. Uitvoerig ging Hoefer hier in op het beder-
ven van de steden, bijvoorbeeld door moderne winkelpuien, die ‘vloekten’
met de bovenpui, de demping van de grachten, waardoor de huizen niet
meer bij de nieuwe verhoudingen van de weg pasten, en lelijke reclamebor-
den, die hij ‘anti-nationaal’ vond omdat wij geen ‘druktemakend’ volk
waren, kortom: al hetgeen nog in datzelfde jaar het repertoire van de Bond
Heemschut werd. Met een beroep op Jan Veth stelde Hoefer het bouwen ‘in
antinationalen zin’ aan de kaak, waarbij men ‘te veel ontleent aan tijdschrif-
ten uit den vreemde’. Voor Hoefer was bouwen in nationale zin bouwen in
baksteen, waarvan ‘de roode kleur, veredeld door de voegen, past bij het
diepe parelgrijs van onze luchten’. Wat het platteland betrof wees hij op de
verscheidenheid van uiterlijk van streek tot streek en de harmonische ligging
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in het landschap. Hij verzuchtte dat de mensen gelukkig de vergezichten
niet konden verkopen zoals zij dat met het karakteristieke huisraad deden,
maar dat ze deze wel bedierven. Hij wilde van zijn hart geen moordkuil
maken en opkomen ‘voor alles wat de eer en de grootheid van mijn land
raakt’. Daaronder verstond hij ook het karakteristieke van het land, want:
‘Wij willen Nederlanders zijn en blijven.’160

Deze rede verloochende wat betreft toonzetting en nationaal gevoel
Hoefers vroegere militaire loopbaan niet. Zijn vaderlandse gezindheid en
gehechtheid aan het koningshuis zouden zo groot zijn, dat als hij de naam
van de koningin uitsprak, hem de tranen in de ogen sprongen.161 Zeer ken-
merkend is de verbinding van het lokale of regionale met het nationale, waar-
bij het plaatselijke de grondstof vormde voor de verbeelding van het natio-
nale. Het nationale was daarbij ook het overkoepelend gezag dat uiteindelijk,
als niets anders overbleef, het karakteristieke van de streken samen moest
brengen in een nationaal openluchtmuseum. Een mooier voorbeeld van een
‘lieu de mémoire-stichter’ is er nauwelijks te vinden, al zou de buitenlandse
term Hoefer geenszins bevallen.

Hoefer was niet de enige die met openluchtmuseumplannen rondliep.
Enkele maanden later deed R.P.J. Tutein Nolthenius (dezelfde die in 1911
voorzitter werd van de Nationale Bond voor Volkskunst) in de Groene
Amsterdammer een voorstel tot de vestiging van een openluchtmuseum als
onderdeel van een volkspark in Amsterdam-Noord. Hij dacht daarbij aan
een openluchtmuseum met boerderijen en plattelandsbedrijven die gered
moesten worden, omdat zij op het punt stonden te verdwijnen. Ook bij hem
stonden de bevordering van nationale eenheid en de opvoedende waarde van
een openluchtmuseum voorop. Alle Nederlandse provincies konden vol-
gens hem meewerken aan zo’n museum, dat de verschillende boerderijtypen
moest laten zien zoals Gallée die onderzocht had. Daarmee zou het een
nationale instelling zijn. ‘En zulk een zamenwerken der provinciën kan ook
den nationalen band versterken en in waarheid van Amsterdam de hoofd-
stad des Rijks maken’, zo lichtte hij zijn idee toe. Zelfs in krijgshaftigheid
stak hij Hoefer naar de kroon: er moest veel grasveld bij komen voor voetbal
en andere ‘open-lucht spelen’, en zelfs enige schietbanen. Men praatte veel
over de vorming van volkslegers, en de enige manier om ooit zo’n volksleger
te vormen lag in ‘het krijgshaftig opvoeden der jeugd’.162

Zowel dit plan als het Doorwerth-plan is nooit verwezenlijkt. Wat betreft
De Doorwerth hing dit mogelijk samen met het feit, dat het Rijk alleen
bereid was de restauratie te subsidiëren, wanneer het kasteel teruggerestau-
reerd werd naar de oorspronkelijke middeleeuwse situatie, hetgeen uiter-
aard beperkingen oplegde aan een museale functie. Hoefer besloot er een
andere wens te vervullen: de vestiging van het artilleriemuseum, de voor-
loper van het huidige Legermuseum in Delft.
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Hoefer zocht inmiddels verder naar mogelijkheden het openluchtmuseum
elders op te richten. Toen hij zijn neef, mr. A.J.A.A. baron van Heemstra,
burgemeester van Arnhem, kon overhalen de gemeenteraad voor te stellen
om kosteloos een gemeentelijk terrein van dertig hectare, gelegen op de
Waterberg, ter beschikking te stellen, was de tijd rijp om een vereniging op
te richten.

Van Erven Dorens werd opnieuw benaderd, nu door Hoefer, of hij in de
toekomst directeur zou willen worden van dit openluchtmuseum. ‘Geen
kasteelkamer in eenzaamheid’, schreef Van Erven Dorens aan Jan Kalf op 29
februari 1912. Het was de bedoeling dat Van Erven Dorens voorlopig alleen
secretaris van het bestuur van de op te richten vereniging zou worden. ‘Wat
daaruit groeit, gaat nog niemand iets aan’, aldus Van Erven Dorens aan Kalf,
die hij ‘cher maître’ noemt. Wel vroeg hij zich af of Hoefer ook het vooraan-
staand Violier-lid, de architect Jos. Cuypers (zoon van dr. P.J.H. Cuypers)
had ingelicht omtrent zijn latere directeurschap. Verder zou hij proberen
het boek van Gallée uit de stadsbibliotheek van Haarlem te lenen, waaruit
blijkt dat het nu een serieuze zaak ging worden.163 Dat Kalf in een en ander
flink de hand heeft gehad lijkt aannemelijk. In maart 1912 volgde een
afspraak tussen Van Erven Dorens en Kalf om de ‘serieuze toekomst’ te
bespreken.164 In latere briefwisseling kwam Van Erven Dorens nog enkele
malen terug op deze episode. In 1913 gaf hij Jan Kalf een portefeuille cadeau
met daarin zeven voorstellingen in de ‘Openlucht’: ‘De Secretaris van een
Vereeniging, die in jou zijn Ur-Vader erkent, en zich bizonder in dergelijk
milieu zal gaan bewegen, zendt ze je, om er een keuze uit te doen, bij de
plechtige viering van je verjaardag’, schreef hij erbij.165 Op 3 maart 1914,
toen Van Erven Dorens door het bestuur tot directeur was benoemd, schreef
hij nog diezelfde middag aan Jan Kalf, om ‘je nog eens te zeggen, hoe aardig,
vriendschappelijk ik het van je gevonden heb, je besprekingen – indertijd
met mij, met ons, en met anderen – te hebben gevoerd en je invloed aange-
wend, om mij in zoo geheel andere omgeving, werkkring en leven te bren-
gen’. Even verder schreef hij: ‘Mijn werk […] zal een werk, van harte, zijn.’
Van Erven Dorens was blij dat hij van zijn werk in Amsterdam af was, dat
hem kennelijk geen voldoening gaf.166 In 1912 begon hij op veertigjarige
leeftijd een nieuwe fase in zijn leven.

Hoefer liet er in het voorjaar van 1912 geen gras over groeien. In een
pamflet riep hij op tot een Nederlands Openluchtmuseum als een museum
met een bij uitstek nationaal karakter. ‘Het Nederlandsche Volk, terecht zoo
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Presentielijst van de oprichtingsvergadering van de Vereeniging ‘Het Nederlandsch
Openluchtmuseum’ op 24 april 1912 in Musis Sacrum te Arnhem, vervolgvel  . Op
deze pagina staan de handtekeningen van o.a. Kalf, Van Notten, Joseph Cuypers,
Tutein Nolthenius, de latere voorzitter J. Beelaerts van Blokland, Van Erven
Dorens en Van der Ven (Nederlands Openluchtmuseum, Archief Vereeniging)



gehecht aan zijn nationaliteit, toone door het steunen der oprichting van
‘‘Het Nederlandsche Openluchtmuseum’’ het nut dier stichting voor allen
te beseffen’, schreef hij. Nationalisme, romantiek en pedagogiek gingen bij
hem hand in hand, toen hij schetste wat het publiek in het museum te wach-
ten stond: ‘Het publiek staat hier plotseling in verrukking voor iets nieuws
en geniet hier en daar van herinneringen uit vroeger dagen. Een zucht aan
het verleden valt samen met het genot van een stuk poëzie, dat hier is uitge-
stald. Het trouwe beeld uit het leven van den oude tijd verkregen, weegt op
tegen vele en lange uitleggingen.’ Velen zouden in het museum iets van hun
gading kunnen vinden, zowel mensen uit de wetenschap als de ‘landman’ en
de ‘tuinman’. Architecten en schilders zouden er inspiratie kunnen opdoen,
vooral nu in de wereld buiten het museum alles onvermijdelijk verloren
ging. De onvermijdelijkheid van de teloorgang van wat in het Duits wel ‘die
heile Welt’ genoemd wordt, bracht Hoefer als volgt onder woorden: ‘Maar
wie vermag den stroom naar het nieuwe, naar het eentonige te stuiten? Die
menschen bedienen zich nog hier en daar van huisraad en gereedschap, wat
den vorm aangaat, eigen aan de streek, maar gaandeweg houden eenvormige
voortbrengselen der fabriek hun intocht.’167

Op 24 april 1912 leidde Hoefer in Musis Sacrum in Arnhem een vergade-
ring, waar de oprichting van een Nederlands openluchtmuseum werd
besproken. De tijd was er rijp voor. De minister van Landbouw stond sym-
pathiek tegenover het plan en de gemeente Arnhem was voornemens een
terrein ter beschikking te stellen. ‘Bij acclamatie’ werd daarop besloten tot
oprichting van de Vereeniging ‘Het Nederlandsch Openluchtmuseum’.
Onder de aanwezigen waren prominenten als Jan Kalf namens de Rijkscom-
missie voor de monumentenbeschrijving, J.C. Overvoorde namens de Oud-
heidkundige Bond, A.W. Weissman namens de Bond Heemschut, M. van
Notten namens het Nederlandsch Museum, Jos. Cuypers namens De Vio-
lier, J.P. van Lonkhuyzen van de Nederlandse Heide Maatschappij en
Tutein Nolthenius.168 Blink, ook aanwezig, onderstreepte het belang van
een museum over het volksleven en bracht aan degenen die de vergadering
hadden voorbereid een woord van dank uit.169

Op 12 juni daaropvolgend werd de eerste algemene vergadering gehou-
den, wederom in Musis Sacrum, waarin de ontwerpstatuten werden bespro-
ken. Als doel van de vereniging werd vastgesteld het bevorderen van de stu-
die van de beschaving der plattelandsbevolking van Nederland, zoals die
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zich uit in woningbouw, dorpsaanleg, klederdrachten, huisraad, werktuigen
enzovoort. Dit doel moest bereikt worden door het stichten en instandhou-
den van een openluchtmuseum.

In deze vergadering werd ook besloten tot de instelling van een Commis-
sie van Bijstand, die met de te benoemen directeur plannen moest maken
voor de inrichting en de opbouw van de verzameling en die voordrachten
moest doen voor de benoeming van personeel. In deze commissie namen
mensen uit de wetenschappelijke wereld zitting, zoals dr. H. Blink, prof. dr.
W. Vogelsang, de eerste hoogleraar kunstgeschiedenis in Utrecht, en uit de
wereld van de monumentenzorg Jan Kalf en de architect H. van der Kloot
Meijburg, die nauw betrokken was bij de Bond Heemschut. Als architect
wordt hij gerekend tot de Haagse, meer kubistische pendant van de Amster-
damse School.170 Zo was het Openluchtmuseum in de begindagen groten-
deels ingebed in ‘oudheidkundig Nederland’.171 Van volkskunde werd nog
niet gesproken, noch in de statuten, noch in de naamgeving van het muse-
um. Degene die daar het dichtst bij stond was Blink, die in de titel van een
boekje uit 1902 deze term reeds gebruikte.172

Het nationale belang van het nieuwe museum, waar Hoefer zo de nadruk
op had gelegd, werd in januari 1913 bezegeld met het beschermheerschap
van prins Hendrik.173

 ‘ ’    

Een detail vraagt nog onze aandacht: in de vergaderzaal was een kleine ten-
toonstelling ingericht met foto’s van ‘schilderachtige punten’ op de Water-
berg, het terrein waar het Openluchtmuseum zou worden gevestigd, in
combinatie met een overzicht van de organisatie van verschillende Scandi-
navische openluchtmusea. De tentoonstelling was gemaakt door een zekere
D.J. van der Ven. Hoe hem precies ter ore was gekomen dat er plannen
waren voor de vestiging van een openluchtmuseum op het landgoed De
Waterberg, is niet bekend, maar hij kende het landgoed goed en hij kon dan
ook met recht constateren dat het nieuwe openluchtmuseum op een van de
mooiste plekjes zou verrijzen. Wie was deze jonge man tussen al de aanwezi-
ge autoriteiten?

Dirk Jan van der Ven was in 1891 geboren in Amsterdam. Van vaderszij-
de stamde hij uit een Noord-Hollandse predikantenfamilie, maar zelf was hij
niet gelovig.174 Zijn jeugd bracht hij door in zijn geboortestad. Het gezin
woonde in de P.C. Hooftstraat, toen nog aan de rand van de stad, waar zich
in die tijd allerlei tuinderijen bevonden. Daar, zo zei hij later, werd voor het
eerst zijn interesse in de planten gewekt, genoot hij van de romantische sfeer
in de buurt van de Boerenwetering en ontstond ‘in zijn kinderfantasie’ al het
verlangen naar ‘buiten’.175 Toen hij op middelbareschoolleeftijd was, ver-
huisde het gezin eerst naar Breda en vervolgens naar Arnhem, waar Dirk Jan
in 1909 eindexamen  deed. Zijn grote passie was de levende natuur en op
de uitgestrekte landgoederen ten noorden van de stad kon hij zijn hart op-
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halen. Op veertienjarige leeftijd begon hij dagboeken bij te houden met titels
als ‘dagelijksche opmerkingen in de levende natuur’. Urenlang dwaalde hij
rond over de Waterberg en omgeving, eerst alleen, later samen met zijn
vriendin Elise ten Bensel, met wie hij zich in 1914 verloofde en in 1916
trouwde.176 Zij trokken in 1909 door ‘dat heerlijke stille woud, waar wij in de
laatste namiddagen zoo echt gelukkige uurtjes hebben doorgebracht rustend
temidden van hooge boschbesstruiken en bloeiende purpere hei, waar wij in
dartele onschuld elkaar onze oprechte liefde bekenden’. Elise kwam ook uit
Arnhem, maar een verschil in geloof dreigde hen van elkaar te scheiden: ‘En
dan dat groote verschil in geloof. Zij katholiek en ik, volgens de menschen-
massa, niks, atheïst.’ Dirk Jan twijfelde er soms aan of hij haar wel gelukkig
kon maken, maar zou ook niet kunnen toezien als zij ‘om des geloofs wille die
andere zal huwen omdat die bij toeval katholiek geboren is’.177

Hij had buien waarin hij aan zichzelf twijfelde. Hij vroeg zich dan af, of
hij wel voldoende kennis van zaken had, hij kende geen Latijn en Grieks.
Toen hij Thijsses albums doorploegde werd hij ‘aangegrepen door een mij
niet loslatende furie, die mij aanspoort duwt tot vreeselijk werken’.178 Hij
had het gevoel dat hij moest ploeteren om zich een weg te banen door de
chaos. Ook op dit soort momenten van ‘moedeloze neerslachtigheid’ zocht
hij zijn heil ‘in die stille oorden van de Waterberg’. Daar geheel alleen rond-
dolend probeerde hij zich ‘te vereenen’ met de natuur rondom hem.179

De liefde tot de natuur was voor hem geen vrijblijvende zaak; hij sloot
zich in 1909 aan bij de afdeling Arnhem van de Nederlandse Natuurhistori-
sche Vereniging en was al spoedig betrokken bij natuurbeschermingsactivi-
teiten. Zijn vlotte pen (op de  had hij al een verhaal geschreven dat
bekroond werd met de tweede prijs en dat gedeeltelijk in de H B S-koerier
werd afgedrukt) maakte hem uitermate geschikt niet alleen om over de
natuur te schrijven, maar ook om propaganda te voeren voor het behoud van
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bedreigde landgoederen. In 1910 schreef hij artikelen ten gunste van het
behoud van het landgoed Hagenau in Dieren met de bedoeling dat dit door
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten zou worden aange-
kocht. Met succes heeft hij in die jaren ook geijverd voor het behoud van
delen van het Gaasterland in Friesland.180

Van de natuur naar de volkscultuur was geen grote stap voor Van der
Ven. Als een echte veldwerker paste hij geheel in de traditie van Heimans,
Ligthart en de ‘concentratie’. Het volksleven van het platteland, de nog
levende volkscultuur, was voor hem een onverbrekelijk onderdeel van de
levensgemeenschap, het organische geheel. Ook de volkscultuur kon hij als
veldwerker tegemoettreden.181 Het ging hem in de eerste plaats om de
levende volkscultuur: ‘Daarbij moet men zich niet tevreden stellen met het
verzamelen van het dorre of doode folkloristische feitenmateriaal. Dit mist
alle levensfrischheid, zoo goed als ook aan een herbarium […] alle kleur,
geur en fleur van de levende planten ontbreken’, zo zei hij jaren later in een
radio-uitzending. En hij vervolgde: ‘Daarvoor dient men voor alles zelf
veldarbeid te verrichten en ontvankelijk te zijn voor het leven, dat men in de
volksgemeenschap overal aantreft. […] Men moet den onweerstaanbaren
drang in zich hebben van dit alles in onderlinge overeenkomsten en verschil-
len, in samenhang tot het natuur- en cultuurleven te getuigen.’182 Voor Van
der Ven bestond er geen grens tussen heemschut en het behoud van natuur-
monumenten. Het openluchtmuseum belichaamde voor hem deze eenheid:
‘Hoezeer de wegen van de een de cultuurhistorische, en van de andere de
natuurhistorische richting ook uitgaan, tenslotte ontmoeten zij elkaar toch
weer in het nationale park, in het ideale openluchtmuseum-natuurmonu-
ment’, zo formuleerde hij het in 1918.183 Van allen die aanwezig waren bij de
eerste vergadering van de Vereeniging ‘Het Nederlandsch Openluchtmuse-
um’ op 24 april 1912 voelde Van der Ven intuïtief waarschijnlijk het best aan
wat er uit de follies in de landschapsparken tot Skansen gegroeid was.

300

. Van der Ven-ten Bensel, Dirk Jan van der Ven, 1978, p. 6.  . Van Ginkel en Hen-
kes, ‘Over boeren en bosjesmannen’, 1999, pp. 256-258.  . Van der Ven, Hoe ik folklo-
rist geworden ben (zie noot 175).  . Van der Ven, Ken ons land en heb het lief, 1919, 
p. 297.



5. Cruciale keuzen

     

Nadat in 1912 de Vereeniging was opgericht reisden drie Nederlanders
afzonderlijk naar Scandinavië, alle drie met het doel de Scandinavische
openluchtmusea te bestuderen en de daar opgedane ideeën aan te wenden
voor de toekomstige ontwikkeling van het Nederlands Openluchtmuseum.
Het waren Hoefer, Van Erven Dorens en Van der Ven. Allemaal hebben zij
op een of andere manier de bevindingen van hun reis vastgelegd. Hoefer
heeft aantekeningen gemaakt en na terugkeer zijn Scandinavische indruk-
ken verwerkt in een serie lezingen. Van Erven Dorens maakte de reis samen
met zijn vrouw; zij schreven er artikelen over in respectievelijk Het huis oud
& nieuw en Elsevier’s geïllustreerd maandschrift.1 Van der Ven schreef zowel
vóór als na zijn reis een grote hoeveelheid artikelen in verschillende bladen.
Aangezien zij voor een belangrijk deel dezelfde musea bezochten, is het inte-
ressant hun bevindingen te vergelijken.

 :      

Van de tweede reis die Hoefer naar het noorden maakte – de eerste was in
1910 en voerde hem alleen naar Kopenhagen – kennen wij zijn indrukken uit
zijn reisnotities. Bovendien hield hij, terug in Nederland, voor plaatselijke
historische genootschappen lezingen over het belang van een Nederlands
openluchtmuseum. Daarbij liet hij twee series lichtbeelden zien: één van de
Scandinavische musea die hem tot voorbeeld strekten, en één van al het
moois dat in Nederland aan het verdwijnen was: verschillende typen boer-
derijen, molens, kerkjes, klederdrachten, traditionele landbouwwerktuigen,
huisraad, boerentuinen. Van deze lezingen zijn diverse krantenverslagen
bewaard gebleven. Hoefers enthousiasme voor openluchtmusea was gewekt
en teruggekeerd van zijn Grand Tour door Scandinavië hield hij inspireren-
de verhalen voor heemkundige kringen, waarin de gezeten burgerij met hart
voor geschiedenis zich verenigde.

Op zijn reis in september 1912 deed Hoefer wederom Lyngby aan en
werd hij door Bernhard Olsen rondgeleid door het Frilandsmuseum en het
Dansk Folkemuseum. Bij deze gelegenheid vertelde Olsen hem dat hij het
idee om het Dansk Folkemuseum te stichten had gekregen tijdens de
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wereldtentoonstelling in Parijs in 1878, ‘bij het zien der prachtige Oud-Hol-
landsche boerenkamer’, waarmee hij ongetwijfeld de Hindeloper kamer
bedoelde. Olsen zette ook uiteen hoe met de tot dan toe verzamelde kamer-
reeksen en gebouwen een evolutionistisch perspectief gegeven werd. In zijn
reisverslag somde Hoefer de verschillende kamers in het Dansk Folkemuse-
um stuk voor stuk op. ‘Elke kamer in het museum’, zo schreef hij, ‘heeft hare
eigenaardigheid, waardoor een aanschouwelijk beeld verkregen wordt van
het huiselijk leven van voorheen, dat hier meer tot ons spreekt dan lange
betoogen. De oude meubels en voorwerpen zijn daar, in die oude kamers
meer op hunne plaats, dan in een museum in lange rijen opgesteld.’ Met zijn
voorkeur voor het aanschouwelijke beeld boven het geschreven woord
getuigt Hoefer hier van gevoel voor de didactische waarde van de visuele
cultuur. Het meest sprak hem de boerenkamer van het eiland Amager aan:
‘Deze kamer heeft een sterk Nederlandsch karakter, hetgeen vooral spreekt
uit de inrichting en de meubels. Hierin vindt men ook nog een Bijbel volgens
de Staten-Vertaling.’ Dit interieur droeg duidelijk sporen van de Neder-
landse kolonie die zich in het begin van de zestiende eeuw bij Kopenhagen
had gevestigd. De bijzondere aantrekkelijkheid ‘voor ons Nederlanders’ was
volgens Hoefer, dat bij het zien ervan de gedachten uitgingen naar het begin
van de zestiende eeuw, ‘toen een Nederlandsche vrouw, een Amsterdam-
sche, een overwegenden invloed op de geschiedenis van Denemarken en
Scandinavië uitoefende’.2 Hij doelde hier op de geschiedenis van de schone
Duifje en haar kloeke moeder Sigbritte Willemsz. (sic). Dit verhaal kende hij
uit een artikel van A.N.J. Fabius, dat in 1902 was gepubliceerd in het jaar-
verslag van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.3 De Amsterdam-
se Sigbritte dreef een herberg in het Noorse Bergen, dat in de zestiende eeuw
deel uitmaakte van het Deense Rijk. Daar, zo luidt het verhaal, veroverde
haar dochter Duifje het hart van de Deense kroonprins Christiaan   . Toen
deze in 1506 koning werd, volgden Duifje en haar moeder hem naar Kopen-
hagen, waar de moeder, een stoere Amsterdamse groentevrouw, gewoon uit
het volk en met de typische trekjes van een Hollandse huismoeder, grote
invloed uitoefende op de koning en de regeringszaken. Daarbij stelde zij
vooral de belangen van de opkomende kleine burgerij (en van de Hollanders)
op de voorgrond door handel en scheepvaart te bevorderen.4

Het liep echter niet goed af met de relatie tussen Duifje en de koning. De
Deense adel zag met lede ogen hoe onder invloed van Sigbritte een beleid
werd gevoerd ten gunste van de burgerij. Duifje werd met een mandje ver-
giftigde kersen om het leven gebracht. Met de verwijdering van Duifje ver-
wachtten de edellieden, dat ook de invloed van de moeder tot het verleden
zou behoren. Het tegendeel echter gebeurde: de invloed van moeder Sig-
britte werd nog veel groter en zij versterkte het Hollandse element in Dene-
marken door koloniën te stichten, waar Nederlanders zich vestigden, die
onder andere de Deense land- en tuinbouw tot voorbeeld strekten. Zo ont-
stond in 1517 de beroemde nederzetting op het eiland Amager bij Kopenha-

302



gen, waar zich 28 boerengezinnen uit Noord-Holland vestigden.5 Sigbritte
werd later door het Kopenhaags gepeupel van hekserij beschuldigd, bij het
bezoek aan een legerkamp in het water gegooid, waaruit zij ternauwernood
kon worden gered. Uiteindelijk moest zij verstopt in een ton aan boord van
een schip worden gehesen om samen met koning Christiaan naar de Neder-
landen te vluchten.

Het verhaal van Fabius met een hoog anekdotisch gehalte, waarbij en
passant een Nederlands zelfbeeld naar voren wordt gebracht van onderne-
mingslust, zin voor orde op zaken en kloek huismoederschap, vervulde
Hoefer met trots over de vaderlandse invloeden in Denemarken. Zowel zijn
bezoek aan de Amager kamer als het verhaal over Duifje vormde een vast
onderdeel van zijn lezingen om steun te vragen voor het Nederlands Open-
luchtmuseum.6 De rol die Nederlandse boeren in Denemarken hadden
gespeeld was voor hem een reden te meer op nationaal niveau aandacht te
vragen voor de vaderlandse plattelandscultuur.

In het openluchtmuseum in Lyngby ging Hoefers interesse vooral uit
naar de wijze waarop de ontwikkeling van de boerderij werd getoond: van
hetouderookhuiswaarmensenendieren ineenongescheidenruimtesamen-
leefden, waar geen schoorsteen was en waar een open vuur op de grond voor
warmte zorgde, tot de uitgebreide Scandinavische boerderijcomplexen met
talrijke bijgebouwen. De boerderij uit Ostenfeld, waar hij tijdens zijn eerste
reis in 1910 enthousiast zou zijn geraakt voor het idee van een openlucht-
museum in Nederland, bezocht hij nogmaals. Dit grote hallehuis, waarin
mensen en dieren in één ruimte samenleefden, speelde in zijn latere lezingen
een belangrijke rol: zo liet hij zien hoe belangrijk de verwerving van een los
hoes voor het Nederlands Openluchtmuseum was.

Van de openluchtmusea die Hoefer bezocht, kreeg dat van Lund in Zuid-
Zweden de minste aandacht. Hij werd er rondgeleid door de directeur,
Georg J. Karlin. Dit museum, gelegen midden in de stad, was naar Hoefers
mening te zeer ingesloten door omringende gebouwen en te bescheiden als
openluchtmuseum. De zeer veelzijdige collecties kunstnijverheid in het
hoofdgebouw vermeldde hij slechts terloops.7

303

. F.A. Hoefer, reisverslag  : Kopenhagen, 18 en 19 september 1912,  ,  , dossier
069, Openluchtmusea Scandinavië, map 1.  . Hoefer verwijst in zijn reisverslag naar een
publicatie over dit onderwerp: Fabius, ‘Sigbritte Willemsz’, 1903; volgens Fabius, pp. 3-4,
was het verhaal van Sigbritte in Nederland in vergetelheid geraakt, alhoewel het in een
studie van G.A. IJssel de Schepper uit 1870 over koning Christiaan   nog voorkwam.
Busken Huet kende het uitsluitend via het standaardwerk van een Deense geschied-
schrijver, waar Fabius ook naar verwijst: Allen, De tre nordiske Rigers Historie, 1864-1872;
zie Busken Huet, Het land van Rembrand, 1898, deel  , pp. 248-249 en 249, noot 1. Later
zijn dit verhaal en de Nederlandse nederzetting op Amager nog in populaire vorm onder 
de aandacht gebracht door v.S., ‘Nederlandsche herinneringen in Denemarken’, 1935.  
. Fabius, ‘Sigbritte Willemsz’, 1903, pp. 8, 27.  . In de literatuur komen ook andere aan-
tallen boeren voor.  . Bijvoorbeeld: ‘Een openluchtmuseum’, Het Vaderland, 10 december
1912.  . F.A. Hoefer, Reisverslag  : Het museum te Lund, 19 september 1912 (zie noot 2).  



In Stockholm werd Hoefer rondgeleid door directeur Bernhard Salin.
Nordiska Museet vond hij ‘grootsch’ en veelomvattend. Hij zag de opstel-
ling in de grote hal met het meer dan levensgrote beeld van Gustaaf Wasa.
Voor het overige vond hij de elders in het museum geplaatste boerenkamers
met het erbij behorend meubilair en de vitrines met poppen in nationale kle-
derdracht interessant. Skansen kreeg aanmerkelijk meer aandacht in zijn

reisaantekeningen. Belangrijk vond hij
dat men, na aanvankelijk alleen de ge-
bouwen te hebben overgebracht, nu ge-
bouwen met inbegrip van hun inventaris
verwierf. In de huizen bevonden zich
mensen in nationale klederdracht, die
daar het een of ander werk verrichtten.
Vaak waren het Dalecarliërs, ‘waarbij op
te merken valt, dat het alleen aangeboren
Dalecarliërs veroorloofd is de daar in-
heemsche kleederdracht te dragen’. Veel
aandacht besteedde Hoefer aan het feit
dat in de zomer dagelijks voorstellingen
plaatsvonden, ‘waarbij nationale dansen,
nationale muziek enz. op den voorgrond
staan’. In het openluchttheater werden
nationale stukken opgevoerd en in de
zomer werd elke week een programma
uitgegeven van wat er iedere dag van uur
tot uur te beleven viel. Zelf woonde

Hoefer ’s avonds een dansuitvoering bij die door jongens en meisjes in natio-
nale klederdrachten werden uitgevoerd onder begeleiding van muziek uit-
gevoerd met historische muziekinstrumenten. ‘Die oude wijzen gespeeld op
zeer oude instrumenten klonken zeer weemoedig’, aldus Hoefer. Zijn erva-
ringen in Skansen voedden Hoefers nationale gevoel: de ‘geboren’ Dalecar-
liërs in hun nationale dracht, de muziek, dansen en toneelstukken waren
voor hem een voorbeeld van het in stand houden van de nationale cultuur.
Ten slotte was hij er zeer van onder de indruk, dat het personeel bestond uit
wel 150 mensen, onder wie 50 mensen in vaste dienst.8

Over Bygdøy bij Oslo vermeldde Hoefer, dat het museum bestond uit
een stedelijk en een plattelandsgedeelte, gescheiden door een bos. Het stads-
gedeelte bevatte een markt met een kerk. Een van de huizen uit het stadsge-
deelte was een kopie en bevatte een tentoonstelling van allerlei handwerk,
meubels en klederdrachten, ditmaal zonder poppen. In het plattelandsge-
deelte waren de gebouwen geordend naar landstreek van herkomst, terwijl
‘handwijzers’ het landsgedeelte aangaven. Elk huis had zijn eigen omgeving
en was ook ten opzichte van de windstreken geplaatst zoals het oorspronke-
lijk lag. Vrijwel alle huizen waren mét hun inventaris verplaatst. Dit laatste

Volksdansen in het openluchttheater van
Skansen in 1911, een jaar voor Hoefers bezoek;
deze foto werd overigens door Van der Ven
gebruikt om propaganda te maken voor het
Nederlands Openluchtmuseum, o.a. als
illustratie bij zijn artikel in Buiten in 1913 
(foto Sven Åsberg, Nordiska Museet,
Stockholm)



vond Hoefer zeer belangrijk: ‘houdt men hieraan niet, zoveel mogelijk, vast,
dan ontaarden die huizen zoo licht in magazijnen en wordt alles komedie-
spel’, aldus Hoefer. Verder trof hij in ieder huis een toelichting aan met
gegevens over de herkomst en ouderdom van het huis. De bewaking ge-
schiedde door vrouwelijk personeel in klederdracht. ‘Vrouwen zijn voor de
goedkoopte gehouden’, schreef Hoefer. Zij hielden de gebouwen tevens op
orde en elke zaterdag werd er gedweild. ’s Zomers stonden de meisjes in de
gebouwen, ’s winters vond het bezoek groepsgewijs in de vorm van rond-
leidingen plaats. Hoefer bezocht ook de staafkerk en de boerderijen die
koning Oscar   had verzameld, en die met het openluchtmuseum één geheel
vormden. Uit alles blijkt dat dit openluchtmuseum Hoefer beviel: ‘Alles
draagt het stempel van wetenschappelijke opvatting, eenvoud, groote orde
en zindelijkheid. Niets leidt den bezoeker af van de hoofdzaak: de boeren-
huizen, hun omgeving en hun inventaris. Hier vindt men de ontwikkelings-
geschiedenis van het boerenhuis in al zijne deelen voor een bepaald gedeelte
van Noorwegen.’9

 :        

Over reisaantekeningen van Van Erven Dorens’ Scandinavië-reis in augus-
tus 1912 beschikken wij niet, wel over het hiervoor al genoemde artikel in
Het huis oud & nieuw. Het artikel van mevrouw Van Erven Dorens in Else-
vier’s geïllustreerd maandschrift was een bewerking van een lezing die zij had
gehouden op de tentoonstelling De vrouw in 1913 in Amsterdam. Zij had die
voordracht gehouden aangezien zij had gelezen dat bij de oprichting van
Nordiska Museet en Skansen de propaganda van vrouwen een grote rol had
gespeeld.10

In het artikel van Van Erven Dorens vinden wij niets terug van de vader-
landse gevoelens die de reis bij Hoefer opriep en evenmin iets over de vele
activiteiten voor het publiek in Skansen. Wel besteedde hij grote aandacht
aandebouwkundigeontwikkelingvandeboerderij inScandinaviëvanuiteen
evolutionistisch perspectief: van de meest primitieve vorm, de kegelvormi-
ge palentent van de nomadische ‘Lappen’, naar de ingewikkelde boerderij-
complexen met vele bijgebouwen. De Ostenfeldboerderij in Lyngby kreeg
een uitvoerige bespreking in verband met de verwantschap met de Oost-
Nederlandse boerderijen. ‘Is het wonder, dat, mijmerend aan den haard in
de Ostenfeldgaard, wij een verlangen voelen, om in ons land te ondernemen,
wat wij hier al bereikt zien.’11 Opvallend is zijn zeer positieve waardering van
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Een voorbeeld van volkskunst: ‘bonader’ (geschilderde wanddoeken) in het huis 
uit Blekinge in Skansen (foto Lindahls foto-atelier, jaren 1890, Nordiska Museet,
Stockholm)



Nordiska Museet, al vindt hij de interieurs van boerderijen in Skansen veel
beter tot hun recht komen. Veel aandacht had Van Erven Dorens ook voor
de ‘museologische’ kant, zoals de lichtval en de meerwaarde van het open-
luchtmuseum ten opzichte van de boerenkamers in gewone musea. Ook het
feit dat zelfs de kleine, maar goed gekozen verzameling die Skansen in de
beginjaren nog maar bezat, al menig historicus en kunstenaar wist te boeien,
gaf volgens hem aan dat de kwaliteit boven de kwantiteit moest gaan.12

Mevrouw Van Erven Dorens’ waardering ging meer uit naar de verstilde,
schilderachtige sfeer in de boerderijen, met hun intimiteit en licht-en-don-
ker-werking, en naar de verschillende uitingen van volkskunst die in hun
eigen omgeving getoond werden. Over de Ostenfeldboerderij merkte zij
onder andere op: ‘In zijn schilderachtige verschijning boeit en verrast het
Saksische huis, als een kostbaar intieme sprook.’ De pronkkamer met rijk
gebeeldhouwde kasten en het slaapvertrek met sierlijke rococopanelen vond
zij van een kostbaarheid en verfijning ‘die wij, met onze mindunkendheid
van den boerensmaak er niet in zochten’. Evenals Logeman in zijn artikel
besteedde zij veel aandacht aan de ontwikkeling van de boerderijen, maar
gaandeweg kwam het accent te liggen op de versiering als volkskunst: het
houtsnijwerk, de geweven muurtapijten, de beschilderde linnen doeken. In
Zweden trof zij iets ‘kalm bevalligs’ in de cultuur en kunst aan, wat zij ver-
klaarde uit het lieflijke landschap met ‘ronde bergtoppen en wijdplooiende
vlakteschoot’. Er heerste een aangeboren gave voor ‘aesthetisch maatgevoel’
en ‘takt voor handwerk’. Daarentegen brachten ‘ijdelheid op kleur’ en de
‘naïve zucht tot opsmuk’ in de Noorse bouw- en sierkunst ‘een trek van bar-
baarsch sentiment’, als gevolg van het ruige landschap. ‘Als het land, zóó de
volksaard, zijn kunst-uiting’, was haar verklaring voor de verschillen.13

Openluchtmusea waren in haar ogen plaatsen waar volkscultuur nog in
de oorspronkelijke eenheid getoond kon worden. Hun taak was het om in
herinnering te houden wat ‘geen reden van bestaan in de werkelijkheid meer
vindt’.14 Een plaats van bescherming dus en ‘een bewaarplaats van relieken’.
Een openluchtmuseum kon echter niet de natuurlijke omgeving van de
gebouwen evenaren en moest hier volgens haar ook niet naar streven door
deze naturalistisch tentoon te stellen. Wilde een openluchtmuseum een
museum zijn, dan moest het de voorkeur geven aan een wetenschappelijk-
rationele indeling, maar door de nadruk te leggen op de onderlinge verhou-
ding van de objecten liet het de harmonische eendracht zien in de uitingen
van de volkskunst, aldus mevrouw Van Erven Dorens.

:       

De derde Scandinavië-reiziger, Van der Ven, vlot met de pen als hij was,
heeft ons overstelpt met reisindrukken, zo lijkt het op het eerste gezicht. Bij

307

. Ibidem, pp. 235-237.  . Van Erven Dorens-Bonnike, ‘Over boerenwoningen’, 1914,
pp. 27-29.  . Ibidem, p. 109.  



nadere beschouwing blijkt echter een aantal artikelen geschreven voordat
Van der Ven Scandinavië met eigen ogen had gezien. Op 28 januari 1913
schreef Van der Ven aan Georg J. Karlin, de directeur van het museum in
Lund: ‘Anfang Februar mache ich eine Reise in Deutschland, Schweden,
Norwegen und Dänemark um alle bestehende Friluftmuseen, und die wel-
che in Entstehen begriffen sind persönlich zu besuchen, damit ich viel
Material versammeln kann für die Entstehung der Niederländische Mu-
seen.’15 Zo kwam bijvoorbeeld het eerste artikel van zijn serie in het prestigi-
euze blad Buiten juist op de dag uit dat hij zijn reis naar Scandinavië begon, 
8 februari 1913.16 Dit en alle andere hieraan voorafgaande artikelen waren
uitsluitend gebaseerd op informatie die Van der Ven aanvroeg bij de ver-
schillende openluchtmusea en die in het Duits beschikbaar was. Zo bena-
derde Van der Ven al op 10 mei 1912, ruim twee weken na de oprichting van
de Vereeniging ‘Het Nederlandsch Openluchtmuseum’, Bernhard Salin, de
directeur van Nordiska Museet en Skansen, en Georg J. Karlin in Lund met
de mededeling dat in Nederland een vereniging tot oprichting van een open-
luchtmuseum was gesticht. Als lid van de vereniging had hij het plan opge-
vat in Nederlandse tijdschriften en in het bijzonder in de geïllustreerde, arti-
kelen te publiceren over openluchtmusea, zo schreef hij, te meer daar ‘das
Holländische Gleichgültige Publikum’ heel moeilijk voor ‘einen solchen
neuen National Gedanke’ te winnen was.17 In een dankbrief aan Karlin over
het toegezonden materiaal sprak Van der Ven over uitvoerige propaganda in
de Hollandse pers ‘unter meine Führung’.18 Verder waren zijn artikelen
gebaseerd op publicaties uit Duitsland, waar al de nodige artikelen over de
Scandinavische openluchtmusea het licht hadden gezien. In een brief aan de
secretaris van het Openluchtmuseum in Jönköping schreef Van der Ven dat
hij de buitenlandse literatuur over openluchtmusea al ‘völlig durchgearbei-
tet’ had en dat hij vooral van Von Berlepsch-Valendàs veel geleerd had.
Laatstgenoemde had in 1905 een serie artikelen gepubliceerd over de Scan-
dinavische openluchtmusea.19

Zijn eerste Scandinavië-reis begon Van der Ven dus pas op 8 februari
1913. Hij bezocht eerst het Vaterländisches Museum in Hannover, het Hei-
matmuseum in Celle en het eerste Duitse openluchtmuseum in Konigsber-
gen. Daarna maakte hij de Oostzee-oversteek Sassnitz-Trelleborg en reisde
vervolgens verschillende openluchtmusea in Zweden, Noorwegen en Dene-
marken af.

Het museum in Celle sprak hem buitengewoon aan. Hoewel het geen
openluchtmuseum was, was het niet een ‘hoogwetenschappelijke studie-
inrichting’, maar een museum waarin het tentoonstellen en presenteren cen-
traal stonden. De suppoost, ‘zelf een kind der heide’, leidde daar op aanste-
kelijke wijze rond: hij liet van alles zien, blies op de boerhoorn (een hoorn
waarmee de boeren voor de boerenvergadering bijeengeblazen werden) en
deed met een breed gebaar een deur open, waarna de bezoeker zich ineens
verplaatst zag in ‘één van die schilderachtige oude hallehuizen’. Daar trof hij
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‘de poëzie van ’t losse hoes’ aan. De pakkende rondleiding van deze eenvou-
dige man, die ‘blijk geeft meer van ’t oude leven in de heide te weten, dan
menig doctor of professor’, maakte veel indruk op Van der Ven.20 In Celle
werden ook poppen gebruikt in de boerenkamers, wat Van der Ven tot een
korte beschouwing hierover bracht. Veel wetenschappers wilden geen pop-
pen meer in de musea, onder andere omdat ze de aandacht van de kleding
afleiden naar het gezicht, zo constateerde hij. Van der Ven vond dat men bij
het Openluchtmuseum in Arnhem wel moest bedenken dat de poppen het
niet-wetenschappelijke publiek enorm aanspraken en dat een openluchtmu-
seum ‘voor alles tot het volk moet spreken’.

Ook ten aanzien van het maken van kopieën van gebouwen was Van der
Ven soepel. Hij maakte hiermee kennis in het openluchtmuseum bij
Koningsbergen in Oost-Pruisen. Volgens hem zou ‘de meest serieuze ge-
leerde’ niets kunnen inbrengen tegen ‘gewetensvol nagemaakte copieën’,
waarbij zelfs handwerkslieden ‘die nog met de oude, primitieve bouwwijze
bekend zijn’ de leiding hebben bij de bouw. Veel storender vond Van der
Ven het, dat dit openluchtmuseum nogal ingesloten was door omringende
gebouwen. Dat er ook dieren waren beviel hem wel. In het algemeen was hij
vóór het houden van dieren, ook vóór het onderhouden van tuintjes en het
telen van gewassen. Ook zouden er best mensen in het openluchtmuseum
kunnen wonen. Wilde men dit realiseren, dan was er veel terrein nodig, zo
meldde hij, en een ‘universeele, geestdriftige leider, die zich niet bepaalt tot
het staren op één enkel onderdeel, die geen historische, of architectonische
voorliefde bezit, doch zich het vraagstuk der openluchtmusea maakt tot één
voor zijn leven’.21

Met Karlin in Lund sprak Van der Ven een hele avond bij kaarslicht over
openluchtmusea. Hij was het met Karlin eens, dat het onderscheid tussen
Nordiska Museet en Skansen te groot was geworden: het ene te streng-
wetenschappelijk, het andere te populair. In plaats van een groot gebouw zag
Van der Ven voor het Arnhemse museum liever kleinere paviljoens met
realia. Hij was het met Karlin eens dat Salin in zijn bescheidenheid niet de
juiste man was als directeur van Nordiska Museet en Skansen. Aan het
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Sledetocht met rendier door het winterse Skansen, zoals Van der Ven dit moet 
hebben meegemaakt (ongedateerde foto door G. Halldin, Nordiska Museet,
Stockholm)



hoofd van een instelling als een openluchtmuseum moest iemand staan die
altijd bezielde en overtuigde.22

Uit de na terugkeer geschreven artikelen blijkt, dat Van der Ven vooral
gegrepen werd door de sfeer en de activiteiten in Skansen, zoals het bespelen
van oude muziekinstrumenten door Dalecarlische vrouwen (Dalkulla’s),
het brandend vuur in de open haarden, het eten van lekkernijen uit Dalarna,
het gebeier van de klokken in de torens en de romantische sfeer van stilte
toen hij een sledetocht maakte door Skansen en hij een rookwolkje zag
opkringelen uit de schoorsteen van het huis uit Mora.23 Dat alles droeg ertoe
bij dat het geen dood museum was, maar een museum dat een levend beeld
gaf van het Zweden uit vroeger dagen. Skansen was voor hem ‘als een Zwe-
den in miniatuur’ een bijna ideale oplossing voor een museum over het plat-
telandsleven.24 Aan de Zweedse volksmuziek, zoals te horen in Skansen,
wijdde Van der Ven enkele jaren later nog een apart artikel. Hierin wees hij
erop dat de muziek bijdroeg aan zijn sprookjesachtige ervaring in Skansen
‘vol leven en beweging, vol licht en kleur, dat ik zelf beleefd heb in den rein-
witten Februarimaand van 1913’.25 In Skansen kon je met bewoners van de
meest afgelegen oorden spreken, die vertelden over hun woonplaats.

Bovendien werd de herinnering aan het vroegere volksleven in Skansen
voortdurend levendig gehouden door allerlei traditionele feesten, zoals het
grote lentefeest, ‘waaraanheelStockholmdeelneemt’.OokLundorganiseer-
de elk jaar een midwinterfeest. Zo leerde het Zweedse volk aan de wereld zijn
musea tebegrijpen,aldusVanderVen.Zweedsegeleerdenbrachtendekunst
tot het volk en de openluchtmusea waren er werkelijk voor het volk. Skansen
maakte volgens Van der Ven waar wat Bernard Shaw beweerde: ‘The Open-
Air Museum is an inevitable development of popular education.’26

Wat Van der Ven in Hazelius bewonderde was, dat hij producten van
huisnijverheid zo wist te verzamelen, ‘dat ze hun beteekenis en hun levens-
rol bleven behouden’. In Zweden was het ‘zoo lastige museumvraagstuk’ op
een wijze opgelost die het grote publiek aansprak.27 Skansen en Nordiska
Museet hadden daardoor meer dan eens 800.000 bezoekers per jaar ge-
haald.28 Museumdirecties zouden te veel het idee huldigen dat het geestelijk
genot slechts waarde had wanneer het door strijd en arbeid verkregen was.
Men moest daarom studiecollecties streng scheiden van de tentoonstellin-
gen. Van der Ven haalde in dit verband de Engelsman George Hubbard aan:
‘A mere collection of objects […] carefully classified and neatly arranged
upon shelves in glass cases in museums do, from the fact that they are so
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Van der Ven (rechts) in Ammerlander klederdracht voor het Nederduitse hallehuis
van het Zwischenahner Heimatmuseum; links de oprichter van het museum,
Heinrich Sandstede. Het onderschrift bij deze foto bij een artikel van Van der Ven 
in Holland Express, weekblad voor kunst, cultuur en verkeer van 18 februari 1914
luidde: ‘Een echte en een aangekleede Ammerlander’ (uit Holland Express)

Volksdansdemonstratie ter gelegenheid van het oogstfeest in 1902 in Noorwegen: 
de meisjes dansen en de heren kijken toe (Norsk Folkemuseum, Bygdøy bij Oslo)



completely divorced from their natural surroundings[,] lose some of their
attractiveness to the vast majority of people who look at them.’29 Sfeer en
bezieling, daar ging het Van der Ven om; kritisch-vergelijkend onderzoek
diende elders plaats te vinden.30 Van der Ven kocht vele gidsen en feestpro-
gramma’s in Skansen: ‘Ja, feestprograms vooral, want het oude leven wordt
er in eere gehouden. Muziek en dans, sprookjes en openluchtvoorstellingen
zijn er zeer geliefd. Meer dan 150 meisjes in haar bontkleurige drachten dan-
sen soms om den Meiboom, en hoog op de rotsen blaast de Senn van den
Fäbodvall haar Fjeldenmelodie op den Sennhoorn.’31

Op de terugweg uit Scandinavië in maart 1913 maakte Van der Ven een
tussenstop in Bad Zwischenahn in de buurt van Oldenburg (Duitsland)
waar zich een Heimatmuseum bevond, een klein openluchtmuseum be-
staande uit één boerderijcomplex. De grote boerderij, een Nedersaksisch
hallehuis, was op initiatief van de Oldenburgse hoogleraar Bernard Winter
geheel in oude stijl opgebouwd uit materialen afkomstig van twee verschil-
lende boerderijen, die moesten worden afgebroken.32 In de boerderij bevon-
den zich veel gebruiksvoorwerpen, waarvan de betekenis voor een ‘twintig-
eeuwsch stadsmensch’ moeilijker aan te geven was dan die van een ingewik-
kelde machine.33 Het gebied had volgens Van der Ven een ‘bodenständigen
archaïstischen boerenhofstedebouw’.34 Dit bezoek en met name de uitnodi-
ging om terug te keren voor het jaarlijkse Heimatfest zijn bepalend gewor-
den voor Van der Vens visie op het Nederlands Openluchtmuseum.

In augustus 1913 toog hij voor de tweede keer naar het Heimatmuseum.
Hij kreeg er een Ammerlands kostuum aangetrokken met kuitbroek en wit-
wollen kousen en vierde zo als enige ‘pseudo-Ammerländer’ feest met de
‘gemoedelijke Zwischenahner Heimat-vereerders’.35 ‘Een Zondags-ge-
stemde bevolking, waaronder veel slanke meisjesgestalten in kleurige volks-
dracht met een weelde van blonde haren en blauwe oogen – echte ‘‘plat-
dütschk Deerns’’ – stroomt te water [over het meer] en te land naar het
geliefd museum toe’, schreef hij.36 Hij maakte er een voorstelling mee van
volkstoneel in het Nederduits, uitgevoerd in de boerderij. Daarna ging 
hij naar buiten naar het bleekveld, ‘waar onder harmonicagespeel: Wilh.
Geilers’ ‘‘Ick hang an di min lebenlang, Min leeuwit Ammerland’’ uit hon-
derde monden klonk en als een blijd en jubel opsteeg in de zonnige atmosfeer
van ’t Zwischen ahner Meer’. Hij werd uitgenodigd ook in de kring te
komen, ‘een Ammerlandsche schoone rechts, een Ammerlandsche schoone
links van me’, en ‘zóó zittend tusschen de kleurig-fleurige ‘‘lüttje Deerns’’
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[Nederduits voor kleine meisjes]’ begon Van der Ven mee te zingen. Hier
was geen standsverschil: ‘Allen zijn en voelen zich gelijk, waar het geldt de
liefde te toonen voor de heimat.’ Verder werd er gedanst en ten slotte klom
Van der Ven op de tafel om ‘veel en lang’ over zijn reizen en over openlucht-
musea te spreken. Hij kwam tot de conclusie dat nergens het ‘‘‘Zusammen-
gehörigkeitsgefühl’’ […] tusschen den mensch en den Heimat zóó krachtig
en zóó gezond ontwikkeld was, dan in dit bevoorrecht oord van Olden-
burg’.37 De herinneringen aan het feest waren zo mooi, ‘omdat daar alles zoo
echt, zoo natuurlijk, zoo met de ‘‘Scholle’’ verbonden is’.38

Vergelijken wij de drie reizigers, dan zien wij dat Hoefer grote belangstelling
had voor het nationale en voor de geografische ordening van het museum,
Van Erven Dorens voor de verschillende bouwvormen en volkskunst en Van
der Ven voor alles wat met activiteiten en verlevendiging te maken had. Zo-
wel Van der Ven als Hoefer accentueerden het nationale, maar er was wel een
verschil: waar voor Hoefer het element van museale bescherming van groot
belang is, lijkt Van der Ven aan het authentieke van de gebouwen minder
waarde te hechten. Voor hem was de belevingswaarde het belangrijkste. Van
Erven Dorens daarentegen had een veel meer objectgerichte belangstelling
(op het gebied van de boerderijen als bouwwerk; zijn vrouw vooral op het
gebied van kunstnijverheid). Opvallend is, dat zowel Hoefer als Van Erven
Dorens de musea vooral zagen als herinnering aan het verleden, terwijl Van
der Ven meer oog had voor programma’s en presentaties die beogen de oude
tradities een nieuwe toekomst te geven. In dit verband is het markant hoe
Van der Ven volkscultuur meer relateerde aan feest, jeugd en als natuurlijk
ervaren erotiek, dan aan uitstervende tradities, die nog voortleven bij bejaar-
de bewoners van achterafgebieden. Willen wij de ervaringen van Van der
Ven op hun waarde schatten, dan moeten wij inderdaad beseffen dat in de
eerste helft van de twintigste eeuw in klederdrachtplaatsen ook jonge meis-
jes vaak nog in klederdracht liepen en niet alleen de oudere generatie zoals
dat nu het geval is.

De dansende meisjes met hun lange blonde vlechten, in kleurige kleder-
dracht en met omhoog zwierende rokken, zullen zeker een grote aantrek-
kingskracht op het mannelijk museumpubliek hebben uitgeoefend en Van
der Ven hebben gebracht tot het veelvuldig gebruik van benamingen als
lüttje deerns en blozende Dalkulla’s.39 De anders zo romantische Hoefer
moet wel een bijzonder nuchter moment hebben gehad toen hij aantekende,
dat de meisjes-suppoosten in Bygdøy alleen voor de goedkoopte en het
schoonmaken gekozen waren. Wat dat betreft had Quarles van Ufford het in
1874 beter begrepen bij zijn bezoek aan Hazelius’ Nordiska Museet, waar
‘allerliefste’ Dalecarlische meisjes in ‘pittoreske’ klederdracht toezicht hiel-
den: ‘De meeste dezer meisjes nu zagen er goed, enkele zeer lief uit, en bij het
nauwkeurig bezien van haar kostuum, werd dan ook de kleur harer oogen
nog al eens goed opgenomen. Of het alleen het ontwikkeld schoonheidgevoel
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van den heer Hazelius was, dat hem zooveel mogelijk naar goed uitziende
opzichteressen had doen uitzien, of wel his business eye, omdat hij begreep
dat zoo iets aan het bezoek van zijn museum geen afbreuk zou doen, zeker is
het que cela ne gâtait rien au plaisir, bien au contraire.’40

Dit gender-aspect, in combinatie met het doorgaans kleuriger uiterlijk
van de meisjesdracht boven dat van de jongensdracht, zal zeker een rol heb-
ben gespeeld bij de voorkeur voor meisjes in klederdracht bij de presentatie
van ‘de natie’ of ‘het rurale’ in reclameaffiches voor vakantiereizen of regio-
nale producten. Dit beeld was al bekend van de Arlésiennes op de wereld-
tentoonstelling van 1900 in Parijs. Als tegenhangsters van de Parisiennes,
die in de presentatie ‘Vieux Paris’ scènes opvoerden uit de geschiedenis van
het stadsleven, waren de Arlésiennes aan het werk: zij serveerden regionale
gerechten. In ‘Vieil Arles’ was geen jongen uit Arles te vinden; men vond de
meisjes geschikter om de continuïteit met de premoderne samenleving uit te
beelden.41

Bij Van der Ven speelde echter ook mee, dat hij aan het seksuele leven op
het platteland een natuurlijker karakter toeschreef dan aan dat in de stad,
waar ‘decadente genoegens’ en ‘leege society-verveling’ heersten.42 Dit
thema vinden wij ook terug in zijn latere beschrijving van het zogenaamde
‘venstervrijen’. Dit was een op het platteland voorkomende traditie waarbij
de ‘vrijer’ via een bepaald raam in het geheim ’s nachts zijn geliefde bezocht;
daarbij was een seksuele relatie vóór het huwelijk mogelijk. Deze gewoonte
diende volgens Van der Ven, in het voetspoor van de Franse antropoloog en
volkskundige Arnold Van Gennep, beslist niet gezien te worden als een per-
versie veroorzaakt door de beschaving. Het moest daarentegen beschouwd
worden als ‘le reste d’une autre conception que la chrétienne de la valeur des
relations sexuelles’.43 Voor Van der Ven waren de Zweden natuurliefheb-
bers en ‘au fond’ nog een natuurvolk. Dat bleek volgens hem uit het vele
naaktzwemmen, de algemeen vereerde beginselen van de vrije liefde en uit
de natuurlijke wijze waarop men omging met de schilderijen van naakte Dal-
kulla’s van Anders Zorn (1860-1920).44

Van der Ven beschouwde de Dalecarliërs als ‘een volk nog in den aartsva-
derlijken toestand verkeerende’. Over Dalarna, het ‘dorado der folkloris-
ten’, schreef hij: ‘Hier wonen onschuld en eenvoud.’ Aanvankelijk was hij
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bang dat alles zijn bekoring verloren zou hebben, er fabrieksschoorstenen op
de heuvels zouden staan en de kalmte van de bewoners had plaatsgemaakt
‘voor de angstneureuse (sic) van den stadschen cultuurmensch’. Hij vreesde
dat het moderne verkeer ook hier bezig was het ‘Oer-volk’ te ‘modelleeren
naar één internationaal voorbeeld’ en dat hij er nog slechts ‘vuil fabrieksvolk
in slonzige dracht’ zou aantreffen. Hij zou zich dan troosten met de gedach-
te dat het oude Dalarna nog wél te vinden was in Skansen.45 Wat hij niet zag,
was dat de Dalkulla’s en andere ‘gemusealiseerde meisjes’ in de functies die
zij in musea en op wereldtentoonstellingen moesten vervullen gemakkelijk
het tegendeel uitbeeldden van de ‘bevrijding door de natuur’. In die context,
en in functies als suppoost of serveerster, konden zij door het stedelijk
publiek veeleer worden geïdentificeerd met een conservatief beeld van de
plaats van de vrouw in de samenleving.

Van de drie reizigers kwam Van der Ven als enige ook in aanraking met
enkele Duitse musea. Het was een begin van een lange reeks contacten met
de Duitse museumwereld en een kennismaking met het begrip Heimatmu-
seum. Het museum in Celle dat Van der Ven bezocht, was daar een uitste-
kend voorbeeld van. De Heimatmusea in Duitsland groeiden in de periode
1905-1915 snel in aantal. De naam ontstond rond 1900, als opvolger van de
term Vaterländisches Museum of Altertumsmuseum. De collecties beston-
den uit een mengelmoes van voorwerpen, die met elkaar gemeen hadden dat
zij iets te maken hadden met het leven in een bepaalde plaats of streek. Zowel
volkskunst, klederdracht, gereedschappen als natuurhistorische objecten
konden er een plaats krijgen. Meestal werden deze musea opgericht door
amateurs, onder wie nogal wat onderwijzers en leraren.46

Hoewel deze musea zich erop beriepen dat ze geheel buiten de politiek
stonden, droegen zij een conservatief beeld van de samenleving uit, dat sterk
uitging van een gemeenschappelijke identiteit waarin geen klassenonder-
scheid heerste, maar waarin gezamenlijke liefde voor de eigen streek – en in
het verlengde daarvan ook voor het vaderland – werd beleden. De oprichters
van de Heimatmusea stond vaak een idealistisch maatschappelijk doel voor
ogen, dat meer in de richting ging van gedragsbeïnvloeding dan van het ver-
breiden van kennis en ontwikkelen van inzicht. Zo zag de oprichter van het
museum in Celle, de fabrikant Wilhelm Bomann, het museum als een van de
middelen om arbeiders uit de kroeg te houden. De presentatie in zijn muse-
um was doorspekt met militaire geschiedenis, zelfs in het gedeelte gewijd
aan de plattelandscultuur, waardoor een soort kleinburgerlijk militarisme
werd opgewekt. Zijn volksopvoeding tot vaderlandsliefde werd dan ook in
1908 beloond met een bezoek van keizer Wilhelm   aan het museum, die bij
deze gelegenheid een kolossaal schilderij van een veldslag schonk, dat sinds-
dien de erehal siert.47 Zo was het museum voor de fabriekseigenaar Bomann
een uitstekend middel om aan de arbeiders een besef van geboortegrond
over te dragen, de ‘Scholle-Identität’, die Van der Ven als zo echt en natuur-
lijk had ervaren in Bad Zwischenahn.
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De oprichting van het Openluchtmuseum betekende een wending in de
interesse van Van der Ven. Was voordien zijn belangstelling hoofdzakelijk
gericht op de natuur en het natuurbehoud, vanaf de oprichting van het
Openluchtmuseum nam de volkscultuur de eerste plaats in zijn journalistie-
ke werk in. Direct na de oprichting van de Vereeniging en nog vóór zijn reis
naar Scandinavië publiceerde Van der Ven een reeks artikelen over de Scan-
dinavische openluchtmusea en in het bijzonder Skansen, waarheen hij de
lezers uitnodigde hem te volgen (zonder er dus nog zelf te zijn geweest).48

Zijn eerste artikelen dateren van augustus 1912, waaronder een serie in Het
Vaderland.49 In 1912 had hij reeds een of meer publicaties aan de bibliotheek
van het Nordiska Museet geschonken.50

Een in november 1912 in Bouwkunst verschenen artikel vraagt om nader
aandacht, aangezien het hier niet louter gaat om een beschrijving van de
Scandinavische openluchtmusea, maar om een regelrechte oproep om het
onlangs opgerichte Openluchtmuseum te betrekken bij de nationale her-
denking van het honderdjarig bestaan van Nederland als onafhankelijk
koninkrijk in 1913. Van der Ven betreurde het, dat in het programma van het
feestjaar geen groot ‘blijvend’ gedenkteken was voorzien, ‘een monument,
dat niet een plaatselijk, niet een gewestelijk doch een zuiver Nederlandsch
karakter draagt en tot stand is gekomen door het geheele Nederlandsche
offervaardige volk’. Het Nederlands Openluchtmuseum zou zo’n geschenk
‘van het volk vóór het volk’ kunnen zijn.51 Van der Ven voerde verschillende
argumenten aan ten faveure van zijn plan.

Ten eerste zou van het Openluchtmuseum een veelzijdig nut uitgaan
voor de esthetische ontwikkeling van het volk.

Ten tweede zouden architecten er een studieoord kunnen vinden waar
nieuwe gezichtspunten konden worden geopend. Daarmee bedoelde hij dat
de eenvoudige boerenwoningen zouden inspireren tot het ontwikkelen van
‘een nationale moderne bouwkunst’. De boerderij, waarbij de ‘uit zuivere
behoeften’ voortgekomen constructie steeds de hoofdzaak was, was een
toonbeeld van waarheid en schoonheid. Als getuige van het verleden was de
boerderij volgens Van der Ven de vertolker van de beschavingsgeschiedenis
van het volk, van oude zeden en gewoonten en van ‘voorbeeldigen eenvoud’.
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Het was de ‘Verkörperung des Volksgeistes’. Daarbij speelde een rol, aldus
Van der Ven, die voorbeelden uit Skansen aanhaalde, dat huisraad en huis
één geheel vormden en dat de eerste vormen van het huisraad aan de natuur
waren ontleend. Zo zouden stoelen ontstaan zijn uit ‘fantastisch gevormde’
wortelstompen. De boer mocht dan wel ‘geen hoog kunstgevoel’ bezitten,
hij had wel een ‘intuïtief gevoel’ voor de plaatsing van het huisraad, dat bij de
stedelingen meestal verloren was gegaan, getuige het ‘volproppen’ van de
ruimte met ‘onnutte’ zaken.52

Ten derde zag hij in het Openluchtmuseum een belang voor de beoefe-
ning van de volkskunst. Ook hiervan noemde Van der Ven Scandinavische
voorbeelden, zoals slöjd en beschilderde wanddoeken, de zogenaamde
‘bonader’. Van der Ven hoopte op de steun van de bouwwereld, want de
viering van het eeuwfeest was ‘de eenige gelegenheid in ons kleine landje 
om iets grootsch tot stand te brengen om de oud nationale plattelands-
bouwkunst te bewaren voor ons nakomelingschap’. Dit bracht hem tot de
oproep: ‘Komt, gij moedige vechters voor het verkrijgen eener krachtig
sprekende nationale bouwkunst, […] schaart u allen schouder aan schouder
met den heer F.A. Hoefer en anderen om de verwezenlijking van dit blijven-
de volksmonument in 1913 een flinken stap verder in de goede richting te
leiden.’53

Van Erven Dorens was geïrriteerd door het grote aantal artikelen dat Van
der Ven schreef. Terwijl híj wachtte met een artikel tot hij er zelf was
geweest, was Van der Ven hem vóór geweest met een waar bombardement
van publicaties. Het moet enkele maanden later dan ook buitengewoon 
zuur voor Van Erven Dorens zijn geweest, dat ten aanzien van het enige ar-
tikel dat hijzelf na zijn Scandinavië-reis had gepubliceerd, werd opgemerkt
dat het Openluchtmuseum nu langzamerhand wel wat te veel besproken
werd.54

Van Erven Dorens liet Hoefer delen in zijn bezorgdheid over Van der
Vens propaganda-artikelen: ‘Ik heb van den aanvang af er iets verkeerds in
gezien, dat van zekere zijde (ik heb hier het oog op v.d.Ven) met de groote
trom reclame is gemaakt, op een beetje vulgaire manier voor onze Stichting.
Ik geloof niet aan het succes van dat geschrijf, dat eigenlijk niets beteekent.’
Vooral het stuk in Bouwkunst was Van Erven Dorens in het verkeerde keel-
gat geschoten: ‘Nu weer dat stuk in Bouwkunst – het is lichtelijk populair,
met een zekere makkelijk sentimenteele poetische waas – maar overigens een
gewone vertaling van de verschillende catalogi der Noordsche Musea, en
van een reisbeschrijving van de Berlepsch-Valendas.’ (Hij doelde hier op
H.E. von Berlepsch-Valendàs.) Van Erven Dorens had er niets op tegen om
enthousiasme te wekken en zorgvuldige lezingen te houden, ‘maar als dat
zóó geforceerd moet gaan, binnen zes maanden twintig artikelen in twintig
tijdschriften – met journalistieke handigheid in elkaar gedraaid, dan oordeel
ik dit een averechtse reclame. […] Door al dat uitgeflap van een erbuiten
staanden krantenschrijver, dat voor ieder eenigszins wetenschappelijk aan-
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gelegd mensch toch te veel doorzichtig is, wordt het Openluchtmuseum, al
publiek eigendom, nog lang voor dat er nog zelfs aan gedacht is, één enkele
boerderij aan te koopen.’55 Van Erven Dorens vond daarbij vergeleken het
werk van Hazelius en zijn vrienden veel sympathieker: die brachten iets tot
stand in plaats van alleen maar erover te praten en te schrijven. Hij raadde
Hoefer dan ook af Van der Ven tot betaald propagandist aan te stellen, waar
kennelijk sprake van was. Van Erven Dorens was bang dat het publiek dan
geen verschil meer zou zien tussen de totstandkoming van ‘ons Openlucht-
museum’ en een nieuwe bioscoop.

Van der Ven, die van Van Erven Dorens een afhoudende brief had ge-
kregen, liet het er niet bij zitten en schreef een reactie aan het Dagelijks
Bestuur van de Vereeniging. Graag had hij gezien dat het bestuur hem na
alle propaganda die hij gevoerd had ‘eenig uitzicht op een latere relatie’ met
‘het beheer’ van het museum zou hebben gegeven, temeer daar hij daarover
al eens met Hoefer en het bestuurslid W.F.C. Schaap had gesproken. Toen
had Van der Ven reeds gezegd dat hij alleen dan zijn krachten aan de zaak
kon geven indien hem een positie in het museum in het vooruitzicht kon
worden gesteld, die voor hem een levensbestaan zou vormen. Hij dacht aan
de functie van onderdirecteur of eerste ambtenaar. Daarbij had hij een sala-
ris van ƒ 2000 per jaar genoemd. Hoefer had daar toen positief op gerea-
geerd, zo schreef Van der Ven. Onder de huidige omstandigheden zou Van
der Ven graag een overeenkomst willen sluiten, waarbij hij als promotor in
dienst trad van de Vereeniging.56 Als wij bedenken dat Van der Ven toen al
vier jaar optrok met zijn vriendin Elise, kunnen wij ons voorstellen dat de
alleszins gerechtvaardigde wens een vaste bron van inkomsten te verwerven
hier een belangrijke drijfveer was.

Enkele dagen later had Van der Ven naar aanleiding van zijn brief een
lang gesprek met Van Erven Dorens, die hem duidelijk maakte dat in dit sta-
dium nog geen afspraken over toekomstig personeel konden worden ge-
maakt. Het gesprek schijnt in goede sfeer te hebben plaatsgevonden, want
‘voor eventuele tegenwerking zijnerzijds, waarop U zinspeelde, geloof ik
stellig niet bevreesd behoeven te zijn’, schreef Van Erven Dorens aan Hoe-
fer. Van Erven Dorens was kennelijk milder in zijn oordeel geworden: ‘van
de andere kant lijkt mij de ijver en het eenigzins enthousiaste optreden van
hem wel eigenschappen, die erop wijzen, dat later, als het werk aan het
Museum meer omvattend zijn zal, hij wel een zekere kracht kan zijn voor
onze vereeniging’.57
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   ‘ ’58

Er was echter nog een andere reden dat Van der Vens ‘populaire geschrijf’
Van Erven Dorens onwelkom was. Sinds de oprichting van de Vereeniging
was er in kringen van moderne architecten, die de functionalistische princi-
pes van de Nieuwe Zakelijkheid aanhingen, een anti-stemming tegen het
fenomeen openluchtmuseum ontstaan. Voornaamste woordvoerder hiervan
was de architect ir. J.B. van Loghem. In een artikel in het Bouwkundig Week-
blad uitte hij zijn bezorgdheid over de feesten en wedstrijden in nationale
klederdrachten, waarover in verband met het toekomstige openluchtmuse-
um werd gesproken: ‘Wordt hierbij niet uit het oog verloren, dat deze fees-
ten slechts iets beteekenen op de plaatsen, waar ze geaard zijn en dat ze ter-
stond een zielige maskerade worden, wanneer men ze verplaatst en ont-
wricht door de deelnemers tegen betaling hun vertooningen elders te laten
uitvoeren?’, vroeg hij zich af. Over het toekomstig museum zelf had hij ook
een ‘functionalistische’ mening: ‘Maar een museum moet zuiver zijn, d.w.z.
het moet duidelijk toonen dat het een verzameling is van voorwerpen, vaak
van fragmenten, waarbij de oorspronkelijke omgeving ontbreekt. Het stre-
ven die oude omgeving na te maken en daardoor de voorwerpen beter tot
hun recht te doen komen, moet noodzakelijk op een artistieke mislukking
uitloopen.’ Een museum behoorde volgens Van Loghem een ernstige grond-
slag te hebben: ‘geen quasi echtheid, geen namaak van het leven, dat zich niet
na laat maken, en dat hen, die het probeeren, onverbiddelijk den harlekijns-
muts opzet!’59

Twee weken later maakte B. (waarschijnlijk M.B.N. Bolderman) duide-
lijk waar het de architecten om ging: er moest een commissie komen tot
voorbereiding van een prijsvraagprogramma voor het Openluchtmuseum.
In deze commissie behoorde dan zeker de ‘moderne artistieke-wetenschap-
pelijke richting’ vertegenwoordigd te zijn, want deze kwam in het bestuur
van het Openluchtmuseum niet voldoende tot uiting. Deze lacune zou een
‘gezonde ontwikkeling’ van het museum in de weg staan. De architecten
vreesden, dat het dan dezelfde kant op zou gaan als met de restauratie van De
Doorwerth. Volgens B. zou een groot deel van de architecten, oudheidkun-
digen en andere belangstellenden liever géén openluchtmuseum zien dan
een ‘dat in strijd is met de modern-wetenschappelijk-artistieke richting’.60

De architecten lieten de zaak niet op haar beloop. Op 19 februari 1913 richt-
te het hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
een brief aan het bestuur van het Openluchtmuseum waarin het een ‘Open-
bare Nationale Prijsvraag voor den bouw van het Ned. Openluchtmuseum’
ernstig in overweging gaf.61

Van Erven Dorens ergerde zich aan de uitlatingen van Van Loghem, die
waarschijnlijk aan zijn negatieve beeld over mensen in klederdracht ge-
komen was door de artikelen van Van der Ven. Maar hij ergerde zich ook aan
de architecten in het algemeen. Van Erven Dorens was het met Hoefer eens,
dat het Openluchtmuseum niet onder invloed moest komen van ‘de alles
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overheerschen willende architect’. ‘In Bouwkunst zien wij het al, hoe ieder,
die architect is, zich verbeeldt een hoog woord te mogen hebben, over onze
onderneming. […] Er wordt maar smalend gesproken over oudheidkundi-
gen, en kunsthistorici, alsof deze nu eigenlijk wel kunnen verdwijnen. De
‘‘architect’’ zal die zaak wel opknappen, met of zonder prijsvragen, maar in
ieder geval met veel ruzie, veel eigenwijzigheid, en veel bluf te voren over het
resultaat.’62

De kritiek van de architecten en de popularisering door Van der Ven
raakten de kern van het fenomeen openluchtmuseum. De evocatieve wijze
van presenteren in openluchtmusea was immers een teken dat het open-
luchtmuseum niet als uitsluitend voor de wetenschap werd beschouwd,
maar een groter publiek te bedienen had, een feit waarvan de oprichters van
de eerste openluchtmusea zoals Hazelius in Zweden, Olsen in Denemarken
en Hoefer in Nederland, zich zeer bewust waren.

Niet iedereen was het met deze benadering eens. Diegenen die zich meer
lieten leiden door wetenschappelijke belangstelling dan door populaire pre-
sentatievormen, waren geneigd afstandelijker met de volkscultuur om te
gaan. De meeste wetenschapsmensen gaven de voorkeur aan classificatie van
de objecten in een gestileerde presentatie. De bezwaren tegen het nabootsen
van de werkelijkheid dateerden al uit de tijd van de oprichting van de eerste
openluchtmusea in Scandinavië en werden door de Deense archeoloog So-
phus Müller (1846-1934) in 1897 in een fel artikel naar voren gebracht. Hij
beschouwde de wijze van presenteren van volkskundige musea en open-
luchtmusea, die het leven zo gedetailleerd mogelijk wilden nabootsen en
daartoe boerderijen en interieurs uit hun oorspronkelijke omgeving weg-
haalden, als in wezen on-museaal. In zijn ogen was een museum een plaats,
waar overblijfselen uit het verleden getoond moesten worden, als weten-
schappelijke documenten, en niet als onderdeel van een imitatiewereld.
Openluchtmusea behoorden volgens hem dan ook niet tot de categorie van
de musea, maar tot die van panorama’s en panoptica.63 Hier openbaarde zich
duidelijk het verschil tussen de musea van ‘vaderlandse oudheden’ uit de
eerste helft van de negentiende eeuw en de later in die eeuw ontstane volks-
kundige musea, die andere achtergronden en bedoelingen hadden en in ver-
band daarmee een veel groter publiek wilden aanspreken.64

Volkskundige presentaties probeerden, net als dit in het theater gebeurt,
het volksleven te vertegenwoordigen, letterlijk: van het verleden tegenwoor-
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dige tijd te maken. Zij toonden interieurs in een compleet, gesloten beeld dat
zo’n exacte imitatie was van de werkelijkheid dat de bezoekers spoedig zou-
den vergeten dat zij in een museum waren en zich volledig zouden identifi-
ceren met het beeld dat om hen heen werd opgeroepen. De opbouw van tafe-
relen met levensgrote poppen in de besloten ruimte zorgde voor een verha-
lend element in de presentatie, bijvoorbeeld dat van een bruid die gekleed
werd voor het huwelijk, een buurman die langskwam, mensen die op kraam-
bezoek kwamen of een gezin dat geschaard was om het doodsbed van een
klein kindje.65

De bezwaren die hier tegenin gebracht werden door Sophus Müller en de
‘modernisten’ kunnen worden samengevat in de volgende drie punten:

1) Wat thuishoorde in een kleine gemeenschap werd gepresenteerd aan
een groot publiek. De eerste volkskundige was nog een nieuwsgierige voyeur
in de traditionele gemeenschap, maar in het museum werden de tradities tot
een voorstelling, speciaal opgevoerd voor het publiek. In plaats van deelne-
mers waren er dan spelers en toeschouwers. Zodra het een schouwspel was
geworden, begon een proces van verfraaiing en aanpassing, dat de oorspron-
kelijke traditie transformeerde en uiteindelijk vernietigde. Dit bezwaar
werd overigens ook geuit in verband met de effecten van het toerisme op de
volkscultuur in bepaalde gebieden.

2) Als tweede bezwaar werd aangevoerd, dat ten onrechte de suggestie
werd gewekt dat een beeld van het verleden identiek was aan het verleden
zelf. Traditionele levenswijzen waren in veel gevallen al verdwenen toen
volkskundigen en openluchtmusea er belangstelling voor kregen. Wat bij
gebrek aan exacte gegevens niet meer kon worden achterhaald, werd aange-
vuld vanuit eigen interpretatie. Vanuit een wetenschappelijk standpunt
gezien kon een museum nooit de historische werkelijkheid compleet over-
brengen, maar hoogstens een gereduceerd beeld van die werkelijkheid. Deze
beelden waren nooit meer dan fragmenten van het verleden en dan nog vaak
de ‘feestelijke’ fragmenten. Het publiek werd misleid wanneer een dergelijk
gereduceerd beeld werd gepresenteerd als ware het het verleden zelf.

3) Het derde bezwaar betrof de wijze waarop bij een naturalistische bena-
dering met de objecten werd omgegaan. Naturalisme betekende dat de
bezoeker moest vergeten dat hij bezoeker was in een museum. Hij moest het
opgeroepen verleden beleven als het heden. Dit betekende, dat alle voorwer-
pen eruit moesten zien zoals zij eruitzagen toen zij nog werden gebruikt. Zij
mochten er dus niet uitzien als overblijfselen uit het verleden, met alle spo-
ren van een uitgediend voorwerp dat jaren ongebruikt was bewaard. In feite
was de naturalistische presentatie daardoor a-museaal, omdat het de voor-
werpen niet als relicten koesterde, maar hanteerde als rekwisieten in een
theater, met veel aandacht voor visuele authenticiteit, maar niet voor mate-
riële authenticiteit. Een naturalistische opstelling bracht dan ook volledige
restauratie met zich mee om alle sporen die de tijd had aangebracht te ver-
wijderen, alsook het maken van replica’s voor objecten die ontbraken. So-
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phus Müller verwoordde dit ongeveer als volgt: als men inderdaad een soort
tijdreis nastreeft door de oude cultuur tot ‘heden’ te maken voor de ogen van
de toeschouwer, dan heeft het ook geen zin iets te presenteren dat gebroken
is of in slechte staat, want de poppen die de kamers bewonen worden geacht
de voorwerpen te gebruiken in wat voor hen het heden is. Dit betekende,
aldus Sophus Müller, de vernietiging van de overblijfselen als historische
bron.66

De hierboven genoemde drie bedenkingen expliciteren de verschillende
kijk op musea: werd het historisch bronnenmateriaal dat zij verzameld had-
den, uitsluitend gebruikt voor onderzoek of vooral als middel tot cultuur-
overdracht en educatie? Deze vraag leek cruciaal te zijn voor het openlucht-
museumconcept. De manier waarop openluchtmusea traditionele gemeen-
schappen presenteerden, was nauw verbonden met de voorkeur die men had
voor een van deze twee benaderingswijzen. De abstracte of analytische bena-
dering richtte zich op de materiële overblijfselen zoals gereedschappen en
huisraad, classificeerde deze en presenteerde deze voorwerpen tezamen met
aanvullende informatie over de vervaardigers en gebruikers. De naturalisti-
sche benadering gaf op vaak meeslepende wijze een complete voorstelling of
zelfs opvoering van het traditionele leven, met inbegrip van geuren en gelui-
den. De centrale vraag was daarbij voor het nieuwe museumtype openlucht-
museum: moesten zij laten zien hoe boerderijen en gebruiksvoorwerpen
eruitzagen of moesten zij laten zien hoe de mensen leefden? Anders gezegd,
ging het primair om de voorwerpen uit het verleden of om het geven van een
voorstelling van dat verleden?

De kritiek van de architecten kwam hard aan bij de voorvechters van het
Openluchtmuseum, die voor een deel zelf afkomstig waren uit de kring van
progressieve monumentenbeschermers, die niets wilden weten van terug-
restaureren en fantaseren, en die eigentijdse architecten wilden betrekken
bij het invullen van verloren gedeelten van monumenten. Juist de moderne
opvatting over het conserveren van gebouwen, het respect voor het authen-
tieke in een gebouw, moest van een openluchtmuseum met zorgvuldig over-
geplaatste gebouwen iets anders maken dan de presentaties op wereldten-
toonstellingen of historiserende fantasiestadjes als Oud-Holland. Gefanta-
seerde ensembles als Oud-Holland moesten vermeden worden; het ging om
de individuele gebouwen die als individuele objecten in het museumpark
getoond moesten worden. De kritiek van functionalistische zijde heeft onge-
twijfeld het standpunt verhard van diegenen in en om het museum die van
mening waren dat het museum een strikt wetenschappelijk karakter moest
dragen en zich op geen enkele wijze mocht lenen voor imitatie, fantasie of
terugrestaureren. De musealisering van de volkscultuur binnen de hekken
van de Waterberg zou vanuit een functionalistische architectuurvisie ge-
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schieden, al was het alleen maar om de architecten de wind uit de zeilen te
nemen. 

Zo moest het museum verre blijven van alles wat leidde tot verwording
tot vermakelijkheid of, zoals dat in die tijd vaak genoemd werd: ‘kijkspul’.
Van Erven Dorens zal dus Van der Ven, die zich in zijn artikel in Bouwkunst
ook duidelijk als ‘leek’ op het gebied van de bouwkunst had betiteld en die
algemeen bekend stond als popularisator, niet de geschikte man hebben
gevonden voor dit delicate loodswerk langs de klippen van de functionalis-
ten. Ook de voortvarendheid waarmee Van der Ven de zaak wilde aanpak-
ken, achtte Van Erven Dorens niet goed. Hij voelde voor een langzame groei
van het museum, zoals ook de Scandinavische openluchtmusea gestaag wer-
den uitgebreid en waarbij de kwaliteit boven de kwantiteit ging. Deze
omzichtigheid leidde tot een langzame start, zeker in de ogen van de buiten-
wereld. Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, was er nog geen enkel
gebouw verworven. Daarna waren de omstandigheden er voorlopig niet
naar om iets wezenlijks tot stand te brengen.

    ‘  ’

 

De terughoudendheid die Van Erven Dorens aan de dag legde was niet
ongegrond. Toen de Vereeniging werd opgericht moest de gemeenteraad
van Arnhem nog over de verpachting van het terrein beslissen. Pas daarna
zou het kunnen worden overgedragen aan de Vereeniging. Tot de eerste
zaken die verder geregeld moesten worden, hoorden de vorming van een
Algemeen Bestuur en de opbouw van een organisatie. Besloten werd het
Algemeen Bestuur zo samen te stellen dat alle Nederlandse provincies hier-
in waren vertegenwoordigd, wat het museum ook bestuurlijk een nationaal
draagvlak zou geven. Zo konden, in de latere woorden van de Haagsche Post,
de bestuursleden, die bekend waren met de lokale toestanden, veel bijdragen
tot de ‘provinciale uitwerking van het nationale plan’.67 Opvallend is de vrij-
wel algemene bereidheid tot medewerking. Alleen mr. P.C.J.A. Boeles van
het Fries Genootschap vond de oprichting van een openluchtmuseum voor
heel Nederland voorbarig en vroeg zich af, of regionale openluchtmusea niet
beter zouden zijn. Het Arnhemse initiatief zou zich dan moeten ontwikkelen
in de richting van een Gelders openluchtmuseum.68

Heslinga heeft in zijn studie naar de voor- en vroege geschiedenis van het
Nederlands Openluchtmuseum de verschillende kwaliteiten van de leden
van het Algemeen Bestuur besproken. Hieruit blijkt de grote verwevenheid
van het Openluchtmuseum met andere, niet lang daarvoor opgerichte, oud-
heidkundige en beschermende organisaties, zoals de Nederlandse Oudheid-
kundige Bond en de Bond Heemschut. Zo werden de eerste voorzitter van
de Bond Heemschut, mr. W.B. Buma, en de oprichter van de Oudheidkun-
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dige Bond, mr. dr. J.C. van Overvoorde, beiden bestuurslid van het Open-
luchtmuseum. Van een expliciet-volkskundige inbreng was nog nauwelijks
sprake, wel van een vertegenwoordiging van het platteland door het toetre-
den van de directeur van de Nederlandsche Heide Maatschappij, ir. J.P. van
Lonkhuyzen, en van de secretaris van de Koninklijke Nederlandsche Land-
bouwvereeniging, dr. ir. V.R.Y. Croesen. Het nationaal-educatieve element
was sterk vertegenwoordigd met het lidmaatschap van dr. H.J. Kiewiet de
Jonge, oprichter van het Algemeen Nederlandsch Verbond. 

Heslinga is van mening dat de rol van de Commissie van Bijstand nogal
beperkt is gebleven, daar deze zich hoofdzakelijk met de plaats van nieuwe
gebouwen bezighield. In de praktijk bleek deze commissie, hoewel ze maar
weinig bijeenkwam, in principiële zaken en op cruciale momenten haar
invloed te doen gelden, zelfs tegen de opvattingen van Hoefer in. Tijdens de
tweede vergadering op 19 april 1913 moest Hoefer zich erbij neerleggen, dat
de Commissie niet slechts op verzoek van het Dagelijks Bestuur bijeen wilde
komen, maar de autonomie opeiste te vergaderen wanneer zij dat zelf wilde.
De commissieleden hadden zich gestoord aan het feit dat het Dagelijks
Bestuur zonder advies in te winnen het voorstel van de Maatschappij tot
Bevordering der Bouwkunst om een prijsvraag uit te schrijven voor de bouw
van het Openluchtmuseum, had verworpen. Uiteindelijk kon de Commissie
de argumenten wel billijken – de Vereeniging had nog onvoldoende midde-
len en er was nog geen vastomlijnd programma –, maar zij drong er wel op
aan een algemeen plan van aanleg te maken voordat er gebouwen zouden
worden overgeplaatst.

De indeling van het terrein was een principiële zaak. Eenmaal gemaakte
keuzen waren moeilijk terug te draaien: een gebouwencollectie laat zich niet
met hetzelfde gemak als een schilderijencollectie herschikken. De Scandi-
navische voorbeelden waren niet eenduidig en niet zonder meer toepasbaar
op de Nederlandse situatie. Aanvankelijk was er voor het Nederlands Open-
luchtmuseum een kaart getekend met een indeling die als etnisch te karakte-
riseren valt: hierbij werd het terrein ingedeeld naar de verschillende boerde-
rijtypen (zie afb. p. 326). Deze werden gerelateerd aan de volksstammen die
zich bij de Grote Volksverhuizing in Nederland hadden gevestigd: de Frie-
zen, de Franken en de Saksen. Deze indeling lag in die tijd voor Nederland
voor de hand: zij was gebaseerd op het standaardwerk van Gallée, Het boe-
renhuis in Nederland en zijn bewoners, en destijds ook toegepast in de kleder-
drachttentoonstelling van 1898 in Amsterdam.69 Om allerlei mengvormen
een plaats te geven was de indeling tamelijk gecompliceerd. De kaart was
vrijwel zeker vervaardigd door het bestuurslid Schaap, met enige toevoegin-
gen van Van Erven Dorens. In de eerste vergadering van de Commissie van

325

. ‘Het Nederlandsch Openluchtmuseum’, Haagsche Post, 25 mei 1918.  . Brief van
P.C.J.A. Boeles aan A.A.G. van Erven Dorens, 3 april 1912 (zie noot 55).  . Gallée, 
Het boerenhuis in Nederland, 1907-1908.  



Ontwerp voor een indeling van het Openluchtmuseum op basis van woningtypen,
gerelateerd aan de verschillende volksstammen; schematische tekening op basis 
van de oudst bekende schets voor een indeling van het terrein, die in februari 1913 
in de Commissie van Bijstand besproken werd en waarschijnlijk van de hand van
bestuurslid W.F.C. Schaap was. De cijfers geven bij benadering de terreinen aan 
die voor de verschillende woningtypen waren bestemd; de verklaringen zijn voor-
zover nodig en mogelijk gepreciseerd aan de hand van de legenda bij de ‘kaart der
woningtypen’ van J.H. Gallée uit 1908 (tekening ontleend aan Heslinga, ‘Tussen
‘‘stammen’’ en ‘‘streken’’’, 1996, p. 158)

1 Halletype (Frankisch)
2 Langgeveltype
3 Friesch
4 Dwarshuisschuur in halletype, woonhuis met langgevel afwisselend met

halletype (?)
5 Gemengd Friesch en halletype
6 Romeinsche villabouw waarnaast langgeveltype
7 Beide halletypes naast elkaar (?)
8 Halleschuur aansluitend bij de Rijnstreek
9 Zuiver halletype (Saksisch)
10 Gemengd langgeveltype en halletype



Bijstand, op 22 februari 1913, was er een bespreking aan gewijd. De Com-
missie was toen nogal terughoudend over deze opzet: men vond dat deze te
zeer uitging van de boerderij-ontwikkeling, en het museum moest ook den-
ken aan andersoortige gebouwen, waarbij Blink zelfs dacht aan ‘een voorstel-
ling van een oud-stadje’.70 De kaart is daarna in de Commissie niet meer ter
tafel geweest. De museale verbeelding van Nederland in de vorm van volks-
stammen was daarmee van de baan.

In de volgende vergaderingen stonden nog drie indelingsmogelijkheden
van het terrein ter discussie. Zij kunnen als volgt worden samengevat, waar-
bij de namen van de opties ontleend zijn aan de in de vergadering gehanteer-
de termen:

1) romantisch: hierbij werden de gebouwen op die delen van het terrein
geplaatst die landschappelijk gezien het dichtst bij de oorspronkelijke om-
geving stonden; dit was min of meer het geval in Skansen;

2) topografisch: hierbij kreeg elk deel van het land een ‘eigen’ perceel van
het museumterrein; hiervan was Bygdøy het voorbeeld;

3) streng-wetenschappelijk naar de ontwikkeling: hiermee werd bedoeld:
evolutionistisch. In deze opzet werd een lijn zichtbaar gemaakt in de ontwik-
keling van de boerderij van de meest primitieve tot de meest ontwikkelde
vorm, vergelijkbaar met Olsens opzet voor Lyngby.71

Hoefer was sterk geporteerd voor de eerste variant. Volgens hem wees de
onderscheiden landschappelijke geaardheid van het terrein vanzelf de weg
naar de plaats van de gebouwen: zo zou ieder gebouw een erbij passend land-
schap krijgen. Huizen uit het hoger gelegen land moesten op de hoger gele-
gen gedeelten van het terrein komen, huizen uit het vlakke land op het lager
gelegen gedeelte. Hierin vond hij Kalf en Vogelsang recht tegenover zich: zij
wilden afzien van alle vormen van nabootsing van de omgeving. Zij wilden
de omgeving van de gebouwen ‘als het ware styleeren, zoodat het geheel een
zuiver wetenschappelijk karakter krijgt’.

Kalf was zich ervan bewust dat het museum bij een presentatie van de
landschappelijke omgeving stuitte op de grenzen van de mogelijkheden om
de werkelijkheid weer te geven. Zoals een Hindeloper kamer meer omgeving
bood voor het museale object dan een opstelling in vitrines, zo bood een
overgeplaatst huis weer meer omgeving voor de verschillende vertrekken.
Wilde men echter ook het huis weer een passende omgeving bieden, dan liep
men tegen de grenzen van het medium openluchtmuseum aan: het tonen
van de landerijen van een boerderij op schaal 1:1 zou immers voor één boer-
derij al bijna het gehele museumterrein in beslag nemen. Zou het museum
wél iets van de omgeving willen tonen, dan zou het gedwongen zijn het land-
schap te reduceren tot ‘miniatuurtjes’. Het zou daarmee de incongruentie
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Ontwerp voor een provinciale indeling van het toekomstige museumterrein,
schematische tekening naar de oorspronkelijke kaart; de verklaring van de cijfers 
is van de oorspronkelijke kaart overgenomen. Deze kaart werd door Van Erven
Dorens in november 1913 ingediend bij de Commissie van Bijstand (tekening
ontleend aan Heslinga, ‘Tussen ‘‘stammen’’ en ‘‘streken’’’, 1996, p. 159)

1 Portierswoning
2 Stalling
3 Beambtenwoningen
4 Museumpaviljoens
5 Restaurant
6 Muziektent



aangaan gebouwen en inventaris als originelen te laten zien, terwijl het voor
het landschappelijke aspect – in onze termen – ‘Madurodam’ zou gaan spe-
len. Kalf wilde nog wel met Hoefer meegaan voorzover het de onmiddellijke
omgeving van de gebouwen betrof, het erf dus, maar het namaken van het
landschap achtte hij principieel onjuist. Vogelsang stelde zelfs voor om rond
alle gebouwen en hun erven eenzelfde soort neutrale omheining te maken.
Dit sprak de andere leden van de Commissie zodanig aan dat Hoefer bakzeil
haalde. Wat betreft de aanleg van het Openluchtmuseum werd besloten, dat
deze zou zijn: ‘streng wetenschappelijk naar de ontwikkeling met vermij-
ding van romantische effecten’.72 Wie de opvattingen van Kalf over het
toneel en over de restauratie van monumenten kent, zal over deze opstelling
niet verbaasd zijn. In zijn toneelrubriek in De Kroniek van P.L. Tak oefende
hij immers al kritiek uit op het in zwang zijnde romantische toneel en
bepleitte hij een meer gestileerd toneel. Wat betreft de restauratie van
monumenten keerde hij zich tegen de veelal onverantwoorde reconstructies
van vermeende oorspronkelijke toestanden, tegen het zogenaamde terugres-
taureren en tegen archaïserende en romantiserende oplossingen. Voor de
opvulling van verloren gegane gedeelten of voor uitbreidingen gaf hij de
voorkeur aan moderne, eigentijdse architectuur.73

Wat de Commissie precies bedoelde met ‘streng wetenschappelijk naar
de ontwikkeling’ heeft zij niet expliciet uit de doeken gedaan, maar het is wel
duidelijk dat hiermee werd bedoeld: de evolutie van de boerderij van de
meest primitieve hut via het los hoes tot de moderne boerderij waarin mens
en vee van elkaar gescheiden leven. De verwerving van een reeks hutten die
men op de route over het terrein het eerst tegenkomt wijst hierop.

Bij deze discussie was Van Erven Dorens niet aanwezig, hij was geen lid
van de Commissie van Bijstand. Men achtte dit onjuist en besloot hem voor-
taan de commissievergaderingen te laten bijwonen. Tevens werd hem de
opdracht gegeven een rapport samen te stellen over de inrichting van het
Openluchtmuseum en over het bijeenbrengen van de verzameling. De vol-
gende vergadering, 1 november 1913, was Van Erven Dorens er inderdaad
bij en lag zijn rapport op tafel. Hierin liet hij weten, dat er bij een aanleg naar
de ontwikkeling van de boerderij grote moeilijkheden zouden rijzen:
‘Immers, niet uit één grond-type zijn de boeren-woningen, in ons land, ont-
staan.’ Dit zou impliceren dat voor elk grondtype, het Saksische, het Friese,
het Brabantse langgeveltype en het Zuid-Limburgse type, apart de ontwik-
kelingsgang zou moeten worden weergegeven. Het invullen van een derge-
lijke opzet met authentieke boerderijen hield hij praktisch voor onmogelijk
en, als het al zou lukken, zou het veel te lang duren. Bovendien zou het voor
de bezoeker eerder verwarrend dan verduidelijkend werken, wanneer hij
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daar ‘een serie Friesche boerderijen bij een ziet en in de aanwijzing leest, dat
de eene afkomstig is uit Enkhuizen, de andere uit Delfzijl, en wanneer hij
verderop een boerenhuis uit Laren ziet staan, naast een uit N-W-Overijssel’.
Naar de opvatting van Van Erven Dorens zou deze ontwikkeling van de
boerderijen beter met maquettes getoond kunnen worden in het tentoon-
stellingsgebouw, waar de rangschikking van de voorwerpen ook naar ont-
wikkelingsgang zou zijn.74

Zijn voorkeur ging uit naar een andere indeling, te weten een topografi-
sche, per provincie geordend. Bij zijn plan presenteerde hij een nieuwe kaart
voor de indeling van het museum, waarop alle provincies een deel van de
ruimte kregen (zie afb. p. 328). Hij stelde zich voor deze ruimten met behulp
van provinciale commissies in te vullen. De provinciepercelen waren in een
brede ring gegroepeerd rond de middenwei. De weide zelf werd niet toege-
wezen aan een bepaalde provincie. Deels bleef deze open, deels was ze
bestemd voor algemene gebouwen zoals tentoonstellingspaviljoens en een
restaurant. De provincies waren globaal zo gesitueerd, dat de kustprovincies
in het vlakkere noordwestelijke gedeelte van het terrein lagen.

In een eerste reactie hadden de commissieleden hiermee evenveel moeite
als met Hoefers romantische idee. Hun bezwaar was dat de grenzen van de
verschillende boerderijtypen geenszins samenvielen met die van de provin-
cies en dat er dus bij de provincies die hetzelfde soort boerderijen kennen,
doublures zouden ontstaan. Toch wist Van Erven Dorens de Commissie
voor een deel te overtuigen. Hij stelde onder meer dat bij de toepassing de
nodige soepelheid zou worden betracht en dat het niet de bedoeling was dat
de verschillende percelen ieder een ‘zuivere afspiegeling’ werden van een
bepaalde provincie. Wat er gebouwd werd zou bovendien uitsluitend
bepaald moeten worden door het bestuur en de Commissie van Bijstand,
niet door provinciale commissies, die slechts een attenderende rol speelden
in zijn plan. Na deze toelichting kwam de Commissie van Bijstand tot het
besluit, dat een combinatie van de provinciale indeling met een wetenschap-
pelijke indeling tot stand moest worden gebracht.75

Met betrekking tot de provinciale indeling speelde bij Van Erven Dorens
op de achtergrond een aantal praktische voordelen een grote rol. In de begin-
tijd verwachtte het bestuur dat alle provincies financiële bijdragen aan het
museum zouden geven voor de overplaatsing van kenmerkende gebouwen,
en dan zou de gedachte dat iedere provincie daadwerkelijk met een ‘eigen’
stuk van het museum vertegenwoordigd zou zijn een stimulans zijn.76 De
praktijk zou leren, dat het bestuur hiermee een illusie koesterde: de meeste
provincies kwamen niet over de brug. Zelfs Gedeputeerde Staten van Gel-
derland waren van mening dat het provinciaal belang niet groot genoeg was
om een subsidie te rechtvaardigen: gedeputeerde Blom vond het museum
‘een kind met een waterhoofd en een lam handje’ en het verlenen van subsi-
die ‘een weggooien van geld’. Dat leverde hem overigens de nodige kritiek
op van een aantal Statenleden; de subsidie werd wél verleend.77
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Over het soort gebouwen dat er moest komen bestond meer overeenstem-
ming. Er bestond al een zeker repertoire in de hoofden van de betrokkenen,
zoals een los hoes, een plaggenhut, molens. Dit repertoire was in de periode
1910-1912 opgebouwd om aan te tonen wat een Nederlands equivalent zou
zijn van de Scandinavische openluchtmusea. Van Erven Dorens vermeldde
uitdrukkelijk dat hij in het boek van Gallée een voorlopige aanwijzing kon
vinden voor de gebouwen die in de eerste plaats in aanmerking kwamen om
in het museum te worden geplaatst. Behalve aan de in Gallées boek voorko-
mende boerderijen dacht hij aan molens en dorpskerken, alsmede aan klei-
nere onderdelen als hekken, bruggen, poorten, grenspalen, meibomen, weg-
wijzers, straatkapelletjes, fonteinen en dergelijke, die alle geplaatst zouden
kunnen worden naar provincie van herkomst.78

In de statuten van de Vereeniging was ook sprake van een ‘dorps-aanleg’
als uiting van de ‘volks-beschaving’. Van Erven Dorens verstond hieronder
het verwerven van een serie huizen, echt of nagebouwd, die samen een beeld
kunnen geven van een dorpsaanleg, straat, plein of brink. Dit behoorde ech-
ter vooralsnog niet tot de mogelijkheden: de gemeente had bij het in bruik-
leen geven van het terrein van de Waterberg de voorwaarde gesteld dat het
terrein ongerept werd gelaten. Later zou de gemeente hier wellicht uitzon-
deringen op toelaten. Eind jaren dertig is dat inderdaad gebeurd. De
gemeente heeft toen zelf het plan ontwikkeld voor de egalisering van een
deel van het terrein ten behoeve van de vijver met de Zaanse buurt.79

Uitvoerig werd ook gesproken over de noodzaak meteen een tentoonstel-
lingsgebouw te bouwen. Van Erven Dorens stelde zich in dezen voorzichtig
op en dacht aanvankelijk aan het huren van tentoonstellingsruimte in de
stad.80 De Commissie van Bijstand was het hier niet mee eens en wilde de
voorwerpen van begin af aan op eigen terrein exposeren. Hoefer zou willen
beginnen met een eenvoudig tentoonstellingspaviljoen op de grote weide,
maar architect Van der Kloot Meijburg en Jan Kalf wisten de aanwezigen
ervan te overtuigen dat er eerst een totaalplan moest komen. Daarvoor beva-
len zij De Bazel aan, een architect ‘van algemeen erkende bekwaamheid […]
die tevens op het gebied van de landelijke bouwkunst werkzaam is’. Na een
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Het ‘totaalplan’ voor de toekomstige inrichting van het museumterrein, ontworpen
door H. van der Kloot Meijburg en ingediend in november 1915 (Nederlands
Openluchtmuseum)



korte pauze in de vergadering kwam Schaap echter op de zaak terug en ver-
kondigde dat hij en enkele leden er toch aan twijfelden of De Bazel wel iets
zou voelen voor het denkbeeld ‘openluchtmuseum’, terwijl de Commissie
zelf de architect Meijburg in haar midden had, van wiens sympathie voor de
zaak zij allen overtuigd waren. Nog dezelfde vergadering werd besloten het
bestuur te adviseren Van der Kloot Meijburg aan te wijzen als architect van
het Nederlands Openluchtmuseum. Hetgeen geschiedde.

Zo kreeg Van der Kloot Meijburg opdracht een totaalplan te maken
samen met Van Erven Dorens, Van Lonkhuyzen en Schaap. In november
1915 diende Meijburg zijn plan in. Tot aan de Tweede Wereldoorlog werd
hierop geen noemenswaardige inbreuk gemaakt en het is zelfs in ‘opgerekte
vorm’ (het terrein is in de jaren 1960 vergroot van 30 tot 44 ha) tot op de dag
van vandaag globaal nog herkenbaar. Opvallend is dat hij de schil met de
provincies voorzag van een duidelijke rondweg. Hierdoor ontstond een
‘routing’ over het terrein waardoor een ‘verhaal’ mogelijk werd. De volgor-
de van de provincies werd enigszins gewijzigd ten opzichte van die van Van
Erven Dorens. Enerzijds kwamen de laaggelegen provincies hierdoor nog
consequenter in het vlakke gedeelte te liggen, anderzijds – en dit zal wellicht
de voornaamste reden zijn geweest de volgorde te wijzigen – werd hierdoor
een verhaal over de ontwikkeling van de boerderij mogelijk. Daarmee kon
men tegemoetkomen aan de wens van de Commissie van Bijstand een pro-
vinciale indeling te combineren met een wetenschappelijk gefundeerd ver-
haal over de ontwikkeling van de boerderij. Vergeleken met Van Erven
Dorens’ plan lagen provincies met dezelfde boerderijtypen (althans naar de
wetenschappelijke opvattingen van toen) nu meer naast elkaar en kon er op
deze manier naast de provinciale indeling een ‘boerderijclustering’ tot stand
komen.

Volgens dit plan zou een toekomstig museumbezoek als volgt verlopen:
direct na de ingang kwam men op de rondweg die men met de wijzers van de
klok moest volgen. Allereerst zou de bezoeker een aantal hutten zien, waar-
onder een Volendammer palingleurdershut en een plaggenhut. Deze hutten
vertegenwoordigden de primitieve woonvormen, waarbij de tentvormige
plaggenhut gezien werd als een relict uit de tijd dat de mensen nog als noma-
den in tenten woonden. Vervolgens kwam men in de provincie Overijssel,
waar een los hoes te zien was: de meest primitieve boerderij, die evolutionair
als het vervolg op de plaggenhut werd gezien. Daarna wandelde men door
Gelderland, waar zich in vervolg op het los hoes meer ontwikkelde typen van
het hallehuis bevonden. Eenmaal op het lagere en vlakker gedeelte aangeko-
men liep men door Utrecht en Zuid-Holland, waar de boerderijen eveneens
van het hallehuistype waren. Na Zuid-Holland was men halverwege de
route en kwam met de provincie Noord-Holland een ander boerderijtype
aan bod, de stolp, een variant van het Friese huistype, dat men in de daarop-
volgende provincies Friesland en Groningen zou kunnen bezichtigen. Na
Zeeland kwam men bij Noord-Brabant en Limburg weer op hoger gelegen
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Boerenwagen uit Noord-Holland bij de nationale historische optocht tijdens de
Nationale Landbouwtentoonstelling in Den Haag, 1913 (uit Nationale en inter-
nationale landbouwtentoonstelling ’s-Gravenhage, 29 augustus - 15 september 1913. 
’s-Gravenhage 1913)



terrein en trof men twee nieuwe boerderijtypen aan: het Brabantse langge-
velhuis en de Limburgse gesloten hoeve.

Zo combineerde Meijburg de provinciale hoofdindeling met een ‘ver-
haal’ over boerderijtypen in Nederland én (globaal) met de vlakke en heuvel-
achtige delen van het terrein. Alles bij elkaar genomen representeerde het
Openluchtmuseum zo heel duidelijk het rurale Nederland, in de vorm van
een voettocht door de verschillende provincies. De conclusie van Heslinga,
dat in het plan van Meijburg niets terug te vinden was van het aanvankelijk
streven van de Commissie van Bijstand naar een zo wetenschappelijk moge-
lijke ordening der gebouwen, behoeft derhalve wel enige nuancering.81

    

Er was nog een andere wijziging van Meijburg ten opzichte van het eerdere
plan van Van Erven Dorens: de tentoonstellingspaviljoens langs de grote
wei waren samengevoegd tot één groter gebouw, het hoofdgebouw, dat
geprojecteerd was aan de rand van de middenweide. Het zou overigens nog
tot 1930 duren voordat een deel van dit gebouw kon worden gerealiseerd.
Met deze keuze hield Meijburg de middenweide veel meer vrij dan het geval
was in het plan van Van Erven Dorens met de tentoonstellingspaviljoens.
Naar de redenen daarvan kunnen wij slechts gissen, aangezien over deze
keuze geen discussie meer is gevoerd in de Commissie van Bijstand, althans
niet een die is genotuleerd. Het kan zijn dat Meijburgs landschappelijk in-
zicht om het midden van het museum zo veel mogelijk open te houden hier
een rol speelde, het kan zijn dat het idee om de molens rondom de weide te
zetten niet te verenigen was met een aantal tentoonstellingspaviljoens. Ook
kunnen nadere gedachten over de invulling van het binnenmuseum ertoe
hebben bijgedragen de zaak grootser op te zetten en te concentreren.
Meijburg volgde hierin – op kleinere schaal – de situatie in Stockholm met
Skansen en Nordiska Museet, wellicht in de verwachting dat het Open-
luchtmuseum ook in behoorlijke mate voorwerpencollecties zou verwerven.

Die verwachting was beslist niet ongegrond: ten tijde van de indiening
van dit plan, in 1915, beschikte het museum zelfs uitsluitend over een roe-
rende collectie: zo bezat het een reeks boerenwagens uit de optocht van de in
1913 in Den Haag gehouden Nationale Landbouwtentoonstelling, terwijl
het Rijksmuseum in Amsterdam van plan was op korte termijn de kleder-
drachtencollectie van 1898 over te dragen. Van Erven Dorens, die goed op
de hoogte was van wat er in museaal Nederland speelde, verwachtte dat nog
meer voorwerpen op den duur door het Rijksmuseum zouden worden ‘afge-
stoten’, zoals sleden, rijtuigen en sjezen.82 Dit hing samen met een tendens
naar meer ordening en scheiding in de Nederlandse museumcollecties, een
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onderwerp dat bijzonder sterk leefde in de Oudheidkundige Bond en dus
ook bij degenen die het in het Openluchtmuseum voor het zeggen hadden.
In hoofdstuk 7 komen wij hier nog op terug. Hier kan geconstateerd worden
dat de plattelandscultuur inmiddels gezien werd als een aparte categorie, die
afzonderlijke aandacht verdiende, niet alleen in de vorm van een openlucht-
museum, maar ook in de vorm van een ‘binnenmuseum’.

Op nog een ander punt maakte de Commissie van Bijstand een belangrij-
ke keuze: de architectonische vormgeving van het restaurant. Ook hier vond
de romanticus Hoefer Kalf en Meijburg pal tegenover zich. Hoefer had
namelijk een restaurant voor ogen in de vorm van een boerenherberg.
Meijburg voelde niets voor het ‘imiteeren’ van een boerenherberg en wilde
een eigentijds, modern ingericht café-restaurant. Ook in dit opzicht legde
Hoefer zich neer bij het advies van de Commissie, mits het gebouw in har-
monie zou zijn met de landelijke omgeving. Hoefer had duidelijk minder
moeite met imitaties, wat ook bleek uit zijn betrokkenheid bij de in 1910 ge-
opende catacomben in Valkenburg. Deze reconstructie van de Romeinse
catacomben riep een folly-achtige belevingswaarde op, maar was wel met
wetenschappelijke nauwgezetheid (inclusief opmetingen in Rome) tot stand
gekomen onder supervisie van de architect dr. P.J.H. Cuypers.83

Ten slotte was in het totaalplan een openluchttheater opgenomen, zoals
deze ook in Scandinavische openluchtmusea tot het vaste repertoire hoor-
den. De bedoeling was daar voorstellingen te geven van vendeloptochten,
volksdansen, kostuumfeesten, Oudhollandse toneelstukken en dergelijke.
Ongetwijfeld zal de belangstelling van Van Erven Dorens voor het toneel
hem gestimuleerd hebben dit idee over te nemen. Een dergelijk theater
genoot ook de belangstelling van de  , die een openluchttheater in de
buurt van Arnhem ‘zeer noodig en gewenscht’ achtte. De Arnhemsche Cou-
rant sprak zelfs van een ‘nationale kunsttempel voor den zomertijd […] waar
heel kunstlievend Nederland in de vacantiedagen henen trekt, gelijk de
Wagnervereerders naar Bayreuth’.84

Het belang van de stad Arnhem bij culturele manifestaties was groot: de
stad had door minder fraaie stadsuitbreidingen in de jaren 1880 ingeboet als
vestigingsplaats voor welgestelden en moest haar best doen het ‘Haagje van
het Oosten’ te blijven. Een van de middelen was het stimuleren van het cul-
turele leven, waartoe de gemeente al in het midden van de negentiende eeuw
initiatieven nam. Zo had Arnhem met Musis Sacrum een gebouw dat zich
leende voor concerten en grootschalige manifestaties, zoals nijverheidsten-
toonstellingen. Ook de schouwburg mocht niet onderdoen voor die van Den
Haag of Amsterdam, en de gemeente had daar grote bedragen voor over. Zo
trok zij in 1908 ƒ 25.000 uit voor het aanleggen van elektriciteit in de
schouwburg.85 Bij de verdediging van het voorstel vielen termen als ‘houdt
Roijaards hier geen voordrachten, even goed als in Amsterdam en Den
Haag? Alle sterren aan den kunsthemel komen ook hier schitteren.’86
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In maart 1914 werd Van Erven Dorens, tot dan toe secretaris van de vereni-
ging, tevens benoemd tot directeur van het Openluchtmuseum. Van Erven
Dorens had zich in juli 1913 uit de Amsterdamse kunsthandel teruggetrok-
ken en zich in Arnhem gevestigd.87

De directeursbenoeming was ook voorgelegd aan de Commissie van Bij-
stand. Bij die gelegenheid bracht Blink ter bespreking of niet een tweede
persoon door de Commissie op de voordrachtlijst moest worden gesteld, te
weten Van der Ven. Dit omdat Van der Ven een grote studie had gemaakt
van openluchtmusea. Tot een tweede voordracht kwam het echter niet,
want ‘tegen den candidatuur van den Heer vd Ven schijnen echter ernstige
bezwaren te bestaan, zooals ook de Heer Schaap aantoont’. Welke deze
bezwaren zijn, vermelden de notulen niet. De aanbeveling van Van Erven
Dorens werd daarentegen gemotiveerd door zijn goede smaak, liefde voor
het museum, grondige studie en persoonlijke wijze van optreden.88

Aan het elan waarmee men de voorbereiding van een Nederlands open-
luchtmuseum was begonnen, kwam echter spoedig een einde toen de Eerste
Wereldoorlog uitbrak. Het museum moest de stuwende kracht van Hoefer
missen, die zich bij de mobilisatie in 1914 opnieuw voor actieve dienst aan-
meldde. Hij werd eerst stationscommandant van Zwolle, een vitaal spoor-
wegknooppunt.89 In de rang van luitenant-kolonel werd hij vervolgens
onder meer belast met het commando van de interneringsdepots voor Belgi-
sche militairen in Kampen, Nunspeet, Gaasterland en Hattem.90 Dit was
voor hem een dermate zware taak dat hij, zoals hij herhaaldelijk schreef, voor
niets anders meer tijd had.

Van Erven Dorens was zoals velen door de beelden en verhalen van de
oorlog aangeslagen en in een pessimistische stemming aangaande de toe-
komst geraakt. Vanuit die stemming keek hij ook naar het museum in wor-
ding. In de voorbereiding was er weliswaar het nodige werk verricht, in de
praktijk was er nog steeds niets te zien. Er zat in 1915 nog zo weinig schot in
de zaak, dat Van Erven Dorens aan zijn toekomstmogelijkheden bij het
Openluchtmuseum begon te twijfelen. ‘Zal ooit het werk van ons museum
weer kunnen worden opgenomen?’, vroeg hij zich af in een brief aan Kalf.
Vertwijfeld schreef hij: ‘Ik loop met verwarde plannen rond, om naar Italië,
een der beschaafde landen, die tenminste niet oorlog voeren, te deserteeren,
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en een sigaren winkeltje te beginnen in Florence, met een agentuur van Hol-
landsche wafels of jenever.’ Hij verfoeide net als Kalf het ‘Grootheid-waan-
zinnige Duitschland’ en was diep onder de indruk van de verwoesting van
Leuven door de Duitsers (Leuven werd op 25 augustus 1914 door het Duit-
se garnizoen in brand gestoken). In zijn correspondentie met Hoefer had hij
geschreven dat hij furieus was ‘op het militaire moffendom’, hetgeen bij
Hoefer, die zich in de correspondentie vanuit zijn militaire basis strikt neu-
traal opstelde, niet in goede aarde was gevallen. Van Erven Dorens en Hoe-
fer waren duidelijk uit verschillend hout gesneden. Van Erven Dorens ver-
zuchtte tegenover Kalf over Hoefer: ‘En nu stuurt mij zoo’n onbegrijpelijke
pias zóó’n antwoord – (De L. beduidt ‘‘Leuven’’, en wat ik aardig in de brief-
kaart dien te vinden is het feit, dat hij die zonder postzegel mag verzenden,
omdat hij het gebracht heeft tot Stationscommandant in Zwolle) Wat doe je
met zulke menschen? – Als secretaris van de Monumenten Commissie mag
je wel eens weten, wat een type je onder je leden hebt.’91

De relatie tussen Van Erven Dorens en Hoefer was nogal koel; vooral de
echtgenote van Hoefer was zeer afstandelijk en mede daardoor vormden de
betrekkingen tussen het gezin Van Erven Dorens en de Hoefers een scherp
contrast met de warme relatie met Jan Kalf. De kinderen Van Erven Dorens
waren altijd wat timide wanneer Hoefer en zijn vrouw op bezoek kwamen,
terwijl zij met Jan Kalf speelden en grappen maakten.92 Voor Hoefer, die het
zich kon permitteren zonder salariëring zijn activiteiten te ontplooien, was
het moeilijk voor te stellen dat het werk bij het Openluchtmuseum voor Van
Erven Dorens geen erebaan kon zijn, zoals toen nog veel voorkwam, maar
een bron van inkomsten moest zijn om in zijn levensonderhoud te voor-
zien.93 Van Erven Dorens was weliswaar benoemd tot directeur, maar een
salaris was nog niet uitgekeerd. Uiteindelijk besloot Van Erven Dorens in
maart 1915 aan Hoefer, die toen als commandant leiding gaf aan het Interne-
ringdepot Nunspeet, mee te delen dat hij wegens vermindering van zijn
inkomsten door de tijdsomstandigheden ontslag moest nemen teneinde een
bezoldigde werkkring te vinden, tenzij het bestuur besloot het directeursho-
norarium van ƒ 2000 per jaar uit te keren.94 Ter vergelijking: de directeur
van het Mauritshuis, ook een erebaan, ontving sinds 1910 een honorarium
van ƒ 3000 per jaar, en de directeur van het Haags Gemeentemuseum (geen
erebaan) in 1918 ƒ 6000 per jaar.95

‘Uw brief heeft mij zeer pijn gedaan. De eenige verklaring is, dat U in
zeer nijpende omstandigheden moet zijn’, schreef Hoefer terug.96 Alle
bestuursleden werden vervolgens schriftelijk geraadpleegd en een meerder-
heid bleek vóór de uitkering van het directeurssalaris.97 Nolthenius, op dat
moment in Florence, vroeg zich in een brief aan Hoefer echter af, of het
bestuur Van Erven Dorens zo lang aan het lijntje kon houden, aangezien na
de oorlog juist de kapitaalkrachtigen te veel verloren zouden hebben om het
museum rijkelijk te steunen. ‘Ik dacht’, zo schreef hij, ‘dat hij [Van Erven
Dorens] een man van fortuin was, die zich om gezondheid of andere rede-
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nen, terug getrokken had uit zaken, en nu een aangename en hem passende
bezigheid zocht. Nu echter zijn financiën zoodanig blijken, dat zelfs dit klei-
ne traktement hem inderdaad noodig is, komt de zaak in een ander daglicht
te staan.’ Hij zou Van Erven Dorens dan ook aanraden wanneer hij de kans
had op een ‘meer zekere’ betrekking deze te aanvaarden, en hij deelde niet
Hoefers ‘onverwoestbaar optimisme’ dat de oorlog snel voorbij zou zijn en
het museum dan snel op gang zou komen.98 Niettemin besloot Van Erven
Dorens, toen het bestuur in meerderheid de uitkering van het salaris toe-
stond, aan te blijven, wat Hoefer ‘buitengewoon groot genoegen’ deed.99

In 1917 rakelde Hoefer de salariskwestie weer op, in verband met het vin-
den van geldschieters voor het museum. Hij vond het niet passend wanneer
de Vereeniging het weinige geld waarover zij beschikte uitgaf aan salarissen.
Het ging niet aan een traktement van ƒ 2000 uit te keren terwijl ‘daarvoor
thans geen werk geleverd wordt’. Ook vond Hoefer het kennelijk tegenover
Van der Ven niet juist. ‘Vergeet niet, dat toen U i.d.t. benoemd werd juist
tegenover Van der Ven gold, dat U in de eerste tijden geen tractement
behoefde uitgekeerd te worden’, zo schreef hij aan Van Erven Dorens.100 Of
Hoefer hiermee doelde op het argument dat Van der Ven gegeven werd om
hem niet aan te nemen, of op het afwegingsproces in de Commissie van Bij-
stand, is niet eenduidig uit de bewoordingen op te maken. Uit de context van
de brief lijkt het eerste het meest waarschijnlijk. Hoefer maakte zich zorgen
over het beeld naar buiten van een geld verspillend museum terwijl men zui-
nig moest zijn, en hij betrok daar kennelijk ook bij wat Van der Ven zou vin-
den, wanneer hij hoorde dat Van Erven Dorens toch een salaris kreeg uitge-
keerd. De salariskwestie laat overigens ook duidelijk zien hoe zeer een muse-
um in deze tijd nog beschouwd werd als tijdverdrijf voor liefhebbers in
plaats van een professionele organisatie.

In 1916 liet Van Erven Dorens de buitenwereld weten hoe het er met het
museum voorstond. Aanleiding was een artikel in het Algemeen Handelsblad
van journalist-letterkundige Jan Feith die in Skansen was geweest en zich
afvroeg hoe het eigenlijk met de plannen voor een Nederlands openlucht-
museum stond. In zijn uitvoerige reactie stelde Van Erven Dorens hetgeen
bereikt was tegenover de moeilijkheden die de oorlog veroorzaakt had, zowel

339

. Brief van A.A.G. van Erven Dorens aan J. Kalf, 3 maart 1914,  Leiden,  2761,
nr. 27 (onderstreping door Van Erven Dorens).  . De Cocq-van Erven Dorens, ‘Herin-
neringen’, z.j. [1992], p. 16; Cassetteband interview A.A.M. de Jong met mevr. E. de
Cocq-van Erven Dorens, 24 maart 2000,  , Geluidsarchief audionr. 301.  . Walter,
Drie generaties museumbeheer, 1976, p. 35.  . Concept voor brief van A.A.G. van Erven
Dorens aan F.A. Hoefer, 20 maart 1915,  , Archief Vereeniging, Directeur, inv. 
nr. 1.7.  . Duparc, Een eeuw strijd, 1975, p. 170; Verslag van den Directeur, 1919, p. 7.  
. Brief van F.A. Hoefer aan A.A.G. van Erven Dorens, 27 maart 1915,  , Archief
Vereeniging, Directeur, inv. nr. 1.7.  . Concept voor brief van F.A. Hoefer aan de
bestuursleden, 18 mei 1915, ibidem.  . Brief van R.P.J. Tutein Nolthenius aan F.A.
Hoefer, 5 mei 1915, ibidem.  . Brief van F.A. Hoefer aan A.A.G. van Erven Dorens, 
16 mei 1915, ibidem.  . Brief van F.A. Hoefer aan A.A.G. van Erven Dorens, 12 juli
1917, ibidem (onderstreping door Hoefer).  



financieel als moreel. Wat betreft de financiële kant was de in het vooruit-
zicht gestelde rijkssubsidie ingetrokken, was ervan afgezien de nog resteren-
de helft van de obligatielening te plaatsen, nieuwe leden konden niet meer
geworven worden en een grote loterij ten bate van het museum was ook niet
doorgegaan. Maar ook moreel had de oorlog gevolgen: ‘Want, als mij, nu en
dan, de lust bekroop, op den ‘‘Waterberg’’ te beginnen met den bouw van
een eerste boerenhuis […] ’s avonds las ik de ondenkbaarste gruwelen van
oorlogs-vernieling weer in de krant. Getemd was dan mijn lust.’101

  

Toch was er sinds eind 1915 enig schot in de museumplannen gekomen. Om
te beginnen was het museumterrein omheind, waardoor er nu een afgezon-
derd gebied ter beschikking stond om de verdwijnende plattelandscultuur
bescherming te bieden. De volkscultuur die hier bijeen zou worden ge-
bracht, kon nu worden losgemaakt uit de bedreigende omgeving en, be-
veiligd tegen de buitenwereld, ongeschonden voor toekomstige generaties
worden behouden. Met de omheining van de Waterberg kon nu ook de
omheining van de volkscultuur een aanvang nemen. Daarnaast was een
belangrijke stap door de Commissie van Bijstand gezet: deze had positief
geadviseerd over het totaalplan van Meijburg.

Er was echter nog een belangrijke keuze te maken: ging men het beschik-
bare geld besteden aan de bouw van een eerste gedeelte van het hoofdge-
bouw, of uitsluitend aan de verwerving van boerderijen? Het Openluchtmu-
seum had een belangrijk legaat van het overleden lid van de Commissie van
Bijstand A. Sassen ontvangen, te weten een uitgebreide verzameling betrek-
king hebbend op de Nederlandse volkscultuur.102 Ook waren er de al eerder
vermelde wagens van de Landbouwtentoonstelling. Het zag ernaar uit dat
het Openluchtmuseum in ieder geval als ‘binnenmuseum’ de deuren voor
het publiek zou kunnen openen, waarbij het dezelfde weg zou gaan als de
musea van Hazelius en Olsen. Deze kans werd nog groter, toen het Open-
luchtmuseum in 1916 de omvangrijke klederdrachtencollectie uit het Rijks-
museum in bruikleen kreeg.

De overdracht van deze verzameling hing nauw samen met de museo-
logische ontwikkelingen in het Rijksmuseum. Met het aantreden in 1897
van dr. A. Pit als directeur van het Nederlandsch Museum (onderdeel van
het Rijksmuseum) was daar een andere wind gaan waaien. Pit, een kunsthis-
toricus pur sang, voelde zich niet geroepen als redder van het nationaal erf-
goed op te treden, zoals zijn voorganger David van der Kellen. Hij benader-
de de collectie vanuit een zuiver artistiek en esthetisch standpunt en streefde
ernaar het Nederlandsch Museum tot louter een museum voor ‘vorm- en
sierkunst’ te maken, in een sterke internationale context. Hij wilde de collec-
tie tonen in een seriële, dat wil zeggen typologische opstelling, het tegendeel
dus van de evocatieve opstellingen van Hazelius en de openluchtmusea. De
transformatie van het museum in een kwalitatief hoogstaand kunstnijver-
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heidsmuseum pakte hij voortvarend en systematisch aan, waarbij Jan Kalf,
van 1899 tot 1903 assistent bij het Nederlandsch Museum, een belangrijke
bijdrage leverde door het vervaardigen van een catalogus van de textiele
kunst.103

Pit stuitte bij zijn transformatie van het museum echter op reeds aanwe-
zige collecties die vanuit een geheel ander perspectief waren samengesteld
en waarover hij zich nogal denigrerend
uitliet als bestaande uit ‘prullen’ en ‘ver-
valschingen’.104 Met de historische ob-
jecten had Pit geen enkele affiniteit, laat
staan met die van de categorie ‘zeden 
en gewoonten’, waartoe ook de kleder-
drachten behoorden.105 De schenking
van de klederdrachten in 1899 was nog
aanvaard, maar eigenlijk wilde Pit de
ruimte die zij innamen voor andere doel-
einden gebruiken. ‘Met critische zin en
fijne smaak heeft hij tal van voorwerpen
uit de verzameling verwijderd uit de
periode dat men nog dacht ongelijke
doeleinden in één geheel na te streven:
een kunstverzameling en een nationaal-
geschiedkundige verzameling’, zo schreef zijn opvolger later.106

Pit was wat dit betreft een voorloper in Nederland op een veel groot-
scheepser toepassing van dit principe in het Interbellum. De oprichting van
het Openluchtmuseum greep hij met beide handen aan om zijn collectie van
de klederdrachten te zuiveren. Na het formele verzoek van het Openlucht-
museum de klederdrachten in bruikleen te krijgen, werd in de herfst van
1916 het transport geregeld.107

De ‘Verzameling levensgroote gekleede poppen’, zoals zij onder nummer
11429 was ingeschreven in het inventarisboek 1899 van het Nederlandsch
Museum, werd per boot vervoerd.108 Kapitein Mager van de Arnhemsche
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Stoombootdienst ‘De Vereeniging’ schreef hierover aan Van Erven Dorens:
‘Maandag j.l. kwam iemand van het Rijksmuseum, alhier bij mij met het ver-
zoek een boot disponibel te willen houden voor het vervoer van 200 poppen,
welke in de week van 17-23 September a.s. vanaf het Rijksmuseum, alhier
naar Arnhem verscheept zouden moeten worden. Naar aanleiding hiervan
bericht ik U, dat de kosten voor dit transport bedragen ƒ 140,- van wal tot
wal. De boot kan dan dadelijk na het inladen der poppen naar Arnhem ver-
trekken; er worden geen andere goederen bijgeladen.’109 In een afzonderlijk
schrijven berichtte Pit Van Erven Dorens dat de poppen begeleid zouden
worden door zijn assistent, wiens reis- en verblijfkosten door het Open-
luchtmuseum betaald moesten worden, met daarbij het dringende verzoek
‘den assistent geen gratificatie of fooi van welken aard ook te geven. Hij ver-
richt wat hij te verrichten heeft als Rijksambtenaar en wordt daarvoor
behoorlijk betaald.’110

Zo stoomden de vertegenwoordigers en vertegenwoordigsters van onze
nationale cultuur met kapitein Mager en bewaakt door een behoorlijk betaal-
de rijksambtenaar de Rijn op. Mogelijk bewaakte de rijksambtenaar zo zijn
eigen collega’s, want het verhaal ging dat de koppen, armen en handen van
de poppen afgietsels waren van schoonmaaksters en bewakers van het Rijks-
museum, die daar een paar rijksdaalders voor gekregen hadden.111 Als
representanten van de plattelandscultuur zouden zij onder de hoede van de
minder behoorlijk betaalde directeur van een particulier museum een nieuw
leven beginnen in het oosten des lands.

De Rijnvaart van de poppen was in verschillende opzichten een symbo-
lisch geladen tocht. Niet alleen was het een eerste verbanning van de volks-
cultuur uit het centrum van het land, een afzondering van de volkscultuur
naar de periferie. Ook werd de volkscultuur losgemaakt uit het grotere
geheel van de presentatie van ‘zeden en gewoonten’ in het Rijksmuseum; er
werd nu een onderscheid gemaakt tussen de plattelandscultuur en de stede-
lijke volkscultuur, waarbij de laatste binnen het kader bleef van de vader-
landse geschiedenis. Het was een teken van de afscheiding van volkskunde
uit de oudheidkunde en de ‘verenging’ van het begrip volkscultuur tot louter
archaïserende plattelandscultuur. Ten slotte was het de eerste opvallende
concretisering in Nederland van het streven kunst en geschiedenis in de
museumcollecties te scheiden, de grootste obsessie van de museumwereld in
de eerste helft van de twintigste eeuw.112

In termen van musealisering betekende de overdracht van de kleder-
drachten, die eerst in 1899 uit de plaatselijke gemeenschappen naar een
nationale context gedecontextualiseerd waren, nu een recontextualisering.
Ze zouden niet meer bezichtigd worden in de context van de hoogtepunten
van het nationaal erfgoed, in de directe nabijheid van de hoofdstroom van
nationale identificatie, de Gouden Eeuw, maar afgezonderd in de context
van een uitsluitend ruraal gericht museum.

De conserveringstoestand van de poppen en hun kleding was overigens
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bijzonder slecht geworden. Het Rijk moest enkele jaren later nog behoorlijk
in de buidel tasten om de verwaarloosde klederdrachten te laten restaureren.
Het briefje van een bezorgde Urker vrouw, dat Pit bij het afscheid van de
klederdrachten aan Van Erven Dorens doorzond, sprak boekdelen, niet
alleen over de staat van onderhoud, maar ook over de betrokkenheid waar-
mee sommige bezoekers zich de klederdrachten in de ‘nationale schatkamer’
hadden toegeëigend: ‘Den weledle Heer docter Tip [bedoeld is Pit]’, zo
begon zij, ‘wij zijn verleden jaar in ’t rijks Muzeeum geweest en hebben ons
daar verwondert over de Urker dracht want die stont daar zeer armoedig en
ook zeer onjuist en daardoor gevoelden wij als Urkers ons zeer verontwaar-
digt.’ Zij vroeg, ‘dat als U de beelden weer aankleed toch deze kleeren niet
meer gebruikt want dan is het beter dat U de Urker dragt maar heelemaal
weglaat’. Weliswaar zou zij andere kleding niet zelf kunnen betalen, maar zij
wilde wel graag komen helpen met enkele familieleden: ‘die moeite die hoeft
U niet te betaalen dat hebben wij er gaarne voor over temeer om dat er de
Urker dracht mee op spel staat en wij ook Urkers zijn en wij moesten ons
schaamen voor die zeeuwche dracht die stondt daar zoo keurig en daar hoeft
onze dracht tog niet voor onder te doen’.113

Voor de roerende collectie wilde Van Erven Dorens een ruimte in de stad
huren om verder alle aandacht te kunnen concentreren op de verwerving
van boerderijen. Zijn hart ging in de eerste plaats uit naar het ‘buitenmuse-
um’.114 Afgezien van een bouwfragment, een houten deurboog van een hal-
lehuis, dat de Bond Heemschut had geschonken en als het eerste geschenk
aan het nieuwe openluchtmuseum geldt, was er op het gebied van gebouwen
nog niets verworven.115

Het eerste wat Van Erven Dorens voorstelde over te plaatsen was een
Twents los hoes. Deze keuze lag voor de hand: het los hoes stond hoog op de
verlanglijst omdat deze boerderij een essentiële plaats innam in het toenma-
lige beeld van de ontwikkelingsgeschiedenis van de boerderij. Ook de paral-
lel met de Ostenfeldboerderij in Lyngby zal hier zeker hebben meegespeeld,
evenals de ‘vijf voor twaalf’-gedachte. De boerderijen van het type los hoes
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Bezoek aan het los hoes in Vasse, de eerste boerderij die naar het Openluchtmuseum
zou worden overgeplaatst, op 19 oktober 1915; v.l.n.r. de Twentse oudheidkundige
mr. G.J. ter Kuile, mevrouw G.S. ter Kuile-Colenbrander, mevrouw E. van Erven
Dorens-Bonnike en de Twentse oudheidkundige J.J. van Deinse; de foto is wellicht
door de heer Van Erven Dorens genomen (Nederlands openluchtmuseum; met
dank aan H. Spies, Almelo, voor nadere informatie)



werden schaars, en als ze niet werden afgebroken, werden ze zo gemoderni-
seerd dat de oude indeling verloren ging. De Commissie van Bijstand, die
eigenlijk de prioriteit legde bij de realisering van het hoofdgebouw, stemde
er dan ook mee in.

Het tweede bouwwerk was een standerdmolen uit Huizen. De kosten van
overplaatsing, die een veelvoud waren van de aankoopsom, stelden het
bestuur voor de keuze óf de molen te ver-
werven óf te beginnen met het hoofd-
gebouw. Niettemin adviseerde de Com-
missie van Bijstand zowel de molen als
een deel van het hoofdgebouw te realise-
ren, waarbij de opneming van de molen
expliciet vanuit de ‘vijf voor twaalf’-ge-
dachte werd gemotiveerd: het gold een
molentype, dat meer en meer ver-
dween.116

Beide gebouwen, het los hoes en de
molen, waren typerend voor het verza-
melbeleid van het Openluchtmuseum.
Lange tijd zouden boerderijen en molens
de collectie karakteriseren.

    

In september 1917 werd de knoop eindelijk doorgehakt en ging men over tot
het bouwen van een expositieruimte. Hoefer, die inmiddels weer tijd had
voor het culturele veld, was ervan overtuigd dat het museum zijn geloof-
waardigheid zou verliezen indien het niet in 1918 geopend zou worden voor
het publiek en indien er dan niet behoorlijk wat te zien zou zijn. Dat zou
alleen kunnen als de weinige gebouwen gecombineerd werden met een ten-
toonstelling van de roerende objecten, die op dat moment aanmerkelijk
meer voorstelden. Hij was zeker van zijn zaak, waarbij hij zich beriep op
‘ambtelijk-vertrouwelijke inlichtingen’, die hij ‘onmogelijk’ kon medede-
len.117 Wellicht betrof dit de rijkssubsidie die in aantocht was en waar men
uiteraard wel een voor het publiek toegankelijk museum tegenover diende te
stellen. Hij wilde niets weten van het huren van een aparte museumruimte in
de stad, maar wilde alles concentreren op de Waterberg. Het tot stand bren-
gen van een expositieruimte had voor Hoefer nu zo’n haast, dat hij met auto-
ritair gezag passend bij een militair Meijburgs hoofdgebouw voor onbepaal-
de tijd opzijzette en aanstuurde op een razendsnelle realisatie van een ‘hulp-
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De publieksingang van het Openluchtmuseum
(links) en het ‘hulpmuseumgebouw’ (rechts)
langs de Schelmseweg zoals in 1918 tot stand
gekomen (Nederlands Openluchtmuseum)



Opstelling van de collectie klederdrachten in het ‘hulpmuseumgebouw’ in de eerste
jaren van de openstelling van het museum (Nederlands Openluchtmuseum)

Hoefer (op de rug gezien) houdt een toespraak bij de officiële opening van het
Openluchtmuseum, 13 juli 1918; dr. P.J.H. Cuypers met witte baard en handen in
elkaar zit op de eerste rij: het is de tweede persoon rechts van het hoofd van Hoefer;
de heer met hoge hoed en wandelstok op de eerste rij is mr. A.J.A.A. baron van
Heemstra, burgemeester van Arnhem en erevoorzitter van de Vereeniging; de
deurboog van een boerderij uit Neede links tegen de muur was een geschenk van 
de Bond Heemschut (Nederlands Openluchtmuseum)



museumgebouw’ bij de ingang. Daarvoor wilde hij desnoods persoonlijk een
hypothecaire lening verschaffen als dat bij de banken te lang duurde.

In 1918 werd inderdaad voor het eerst een rijkssubsidie verstrekt van
ƒ 2000, terwijl de provincies Noord-Holland, Zeeland en Overijssel ieder
ƒ 200 en Gelderland ƒ 250 bijdroegen. Tezamen met de contributie van de
465 leden van de Vereeniging ter waarde van ƒ 1247,50 begon het museum
bij de opening dus met ƒ 4097,50 aan inkomsten. Van Anton Philips, die in
1918 bestuurslid werd, ontving het museum een schenking van ƒ 1000. De
entreegelden van 3673 betalende bezoekers zouden het museum nog een
bescheiden inkomstenbron opleveren.118

Het was een klein begin, maar belangrijk was dat het museum nu open
was voor het publiek. Nog belangrijker was, naar later bleek, dat het museum
zichzelf nu op de kaart had gezet bij de commissie die zich ging bezighouden
met de reorganisatie van het museumwezen in Nederland. De ‘timing’ van
Hoefer was uitstekend geweest. Nog vóór de Eerste Wereldoorlog was afge-
lopen had Nederland zijn openluchtmuseum. Het feit dat Nederland niet
betrokken was in de Eerste Wereldoorlog, had er zeker toe bijgedragen dat
het plan voor een nationaal openluchtmuseum doorgang kon vinden en niet,
zoals in Duitsland, definitief van de baan raakte. Het ‘onverwoestbaar opti-
misme’ van Hoefer had de rest gedaan. Zo was het Nederlands Openlucht-
museum voor lange tijd een van de weinige nationale openluchtmusea naast
die van de Noord-Europese landen.

Mede door het tentoonstellingsgebouw was er in 1918 zoveel te zien dat
het museum voor het publiek interessant genoeg was, al vond de Haagsche
Post dat zelden een instelling werd geopend ‘in zóó vroeg stadium van ont-
wikkeling’.119 Op 13 juli vond de openingsplechtigheid plaats, nog tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. Driehonderd genodigden waren ervoor naar de
Waterberg gekomen. Nogal wat belangrijke personen die van grotere af-
stand moesten komen, hadden afgezegd, wellicht vanwege de omstandighe-
den.120 De conservatief-katholieke schoonmoeder van Van Erven Dorens
kwam ook niet: ‘Mama vind zoo’n opening meer iets voor den Heeren der
schepping’, liet schoonvader Bonnike weten.121 Maar wél aanwezig waren
dr. P.J.H. Cuypers, Jos.Th.J. Cuypers, H. Logeman en jhr. B.W.F. van
Riemsdijk, de hoofddirecteur van het Rijksmuseum.122

Het gezelschap ging met rijtuigen en janpleziers van Musis Sacrum naar
het museumterrein, niet vanwege de nostalgie, maar omdat er vanwege de
oorlog geen benzine beschikbaar was voor auto’s.123 Daar, op het ingangs-
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plein, naast het ‘hulpmuseumgebouw’, hield Hoefer, nog in militair uni-
form, een toespraak, waarin hij aan de kaak stelde hoe het dichterlijke te 
veel uit het oog werd verloren en alleen het nuchtere verstand werd
gestreeld. In zijn dankwoord betrok hij prins Hendriks beschermheerschap.
Aangezien de aanwezigen bijeen waren ‘voor een nationaal belang’, eindigde
Hoefer met een eerbetoon aan de koningin: ‘Ons volk heeft een leuze, die

boven alles uitklinkt, eene uiting die
alleen wijkt voor het gebed en die kreet
heft spr.[eker] tenslotte aan [:] ‘‘Oranje
Boven’’’, zo meldde de verslaggever van
de Nieuwe Rotterdamsche Courant. De
aanwezigen stemden er met handgeklap
mee in en zo was dit nationale museum
geopend.124

Van Erven Dorens ging in zijn rede
bij de opening in op de museumdiscussie
van de Oudheidkundige Bond. Men had
wel de beste en waardevolste voorwerpen
van eigen en vreemde kunst en kunst-
nijverheid bijeengebracht, maar daarmee
werd een belangrijk deel van de be-
schavingsgeschiedenis verwaarloosd, te
weten de woonhuizen, het bedrijfs- en

familieleven op het platteland. In wat er zo nu en dan op dit gebied verza-
meld was, viel weinig systeem te ontwaren. Het was nu de bedoeling dat het
Openluchtmuseum hiervan een overzicht zou gaan geven. Prioriteit hadden
daarbij de woningen van het platteland die getuigden van karakteristieke
verscheidenheid. Daarna zou het museum zich bezig moeten houden met
huisraad, werktuigen en kleding. Dat het Openluchtmuseum hierin geen
voorwerpen uit de steden zou betrekkken, had te maken met het feit dat daar
al in voldoende mate het streven bestond om wat van waarde was in stand te
houden, aldus Van Erven Dorens. Op het gebied van het platteland was ech-
ter een achterstand in te halen.

Na Van Erven Dorens sprak dr. P. Cuypers, de nestor der aanwezigen,
die in herinnering bracht dat hij nog bij de opening van Skansen aanwezig
was geweest. Hij wenste het Nederlands Openluchtmuseum eenzelfde suc-
ces toe. Hij was vol vertrouwen: Nederland wacht lang, maar eenmaal
begonnen, dan wordt het werk met oprechtheid en kracht voortgezet.125 Tij-
dens de toespraak van Cuypers barstte een hevige regenbui los. ‘De krachti-
ge grijsaard werd beschut door een parapluie, die mevr. Van Heemstra hem
boven het hoofd hield’, aldus een van de reportages.126

Daarna werd eerst het hulpmuseumgebouw bezichtigd en vervolgens
een rondgang over het terrein gemaakt langs de enkele gebouwen die daar
inmiddels waren verrezen. Bij de Huizer korenmolen, het meest opvallende

Groepsfoto bij de Huizer molen ter gelegen-
heid van de opening van het Openlucht-
museum op 13 juli 1918. Links en rechts een
vendelzwaaier (Nederlands Openlucht-
museum)



bouwwerk dat toen aanwezig was, werd een groepsfoto gemaakt. Als demon-
stratie van ‘een der nog bewaarde oude volksgebruiken’ gaf het schuttersgil-
de uit Huissen een demonstratie vendelzwaaien. In de zogenaamde witte
boerderij, die tot het landgoed De Waterberg behoorde en al voor de vesti-
ging van het museum aanwezig was, werd ten slotte wat gedronken, terwijl
een kwartet van leden van de Arnhemsche Dilettanten-Vereeniging oude
boerenwijsjes ten gehore bracht.127

De opening van het museum werd
door de Arnhemsche Courant in een redac-
tioneel commentaar toegejuicht. Het was
goed dat er niet gewacht was tot een vrij
volledige verzameling bijeen was, aldus
de krant. Er was al voldoende interessant
materiaal te zien en wie eenmaal was
geweest zou zeker weer gaan wanneer de
collectie zou zijn aangevuld.128 Ook de
Haagsche Post was enthousiast over het
nieuwe museum: ‘Schilderachtig staan
de twee molens aan den rand der bosch-
wei; schilderachtig bovenal is de groe-
peering der plattelandswoningen in het
dichte bosch, waar vijvers, dooltuin en
heuvelterrein de heerlijkste afwisseling
bieden. Juist op deze wijze is alle muse-
umsfeer vermeden.’ De brede opzet van
het Openluchtmuseum was volgens deze krant een waarborg, dat ‘niet alleen
de provinciebewoner als ‘‘eerstaanwezende’’, maar ook de stedeling, die nog
zoo weinig weet en kent van het platteland, hier volop genieten zal’. Het ging
immers om een ‘stuk landshistorie’, waarvoor tot dusver geen andere
belangstelling was dan ‘in lectuur of museumzalen’.129

Met de opening ontstond ook de eerste toe-eigening van het museum
door het publiek. Hoewel het bronnenmateriaal hierover schaars is – in die
tijd werd nog niet aan bezoekersonderzoek gedaan – bleek de ‘boodschap’
van het museum in ieder geval bij een lezer van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant te zijn overgekomen. In een ingezonden stuk schrijft hij: ‘’t Is mij
dezen middag weer duidelijk geopenbaard, dat ook de geschiedenis van den

Volendammer palingleurdershut uit Amster-
dam-Noord (links) en Oost-Groningse 
plaggenhut (rechts), in het Openluchtmuseum
sinds 1918 naast elkaar gesitueerd als onderdeel
van de route die de bouwkundige evolutie
moest illustreren (Nederlands Openlucht-
museum)

. ‘Opening van het Nedel. (sic) Openlucht-museum’, Maasbode, 14 juli 1918; 
‘Het Nederlandsch openluchtmuseum’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 14 juli 1918.  
. ‘Opening van het Nedel. (sic) Openlucht-museum’, Maasbode, 14 juli 1918.  
. ‘Nederlands Openluchtmuseum’, De Amsterdammer. Chr. Volksdagblad, 15 juli 1918.
. Verslag betreffende den Staat der Vereeniging en hare Verzameling over 1918, 1919, p. 1;
Bernet Kempers, Vijftig jaar, 1962, p. 19.  . ‘Nederlandsch Openluchtmuseum’,
Arnhemsche Courant, 13 juli 1918.  . ‘Het Nederlandsch Openluchtmuseum’, Haagsche
Post, 25 mei 1918; hoe de journalist bij twee molens komt is onduidelijk: op dat moment
was alleen de korenmolen uit Huizen op het museumterrein te zien.  



mensch evolutie is evenals de natuur om ons heen, van het ruwe tot het
edele, van het onbeholpene tot het slagvaardige.’ De schrijver is zeer ver-
heugd dat de klederdrachtpoppen uit het Rijksmuseum hier nu een plaats
hebben gekregen. Buiten is ook veel te leren ‘zonder woorden’. Zo is uit de
opeenvolging van hutten (zie afb. p. 349) en los hoes te zien hoe de woning
steeds gerieflijker is geworden, maar ook het los hoes is nog primitief. ‘Kom
nu deze woning eens binnen, gij ook, deftig en gewichtig doende Overijsse-
laar. Hier heeft de wieg van uwe voorouders gestaan’, zo maant de schrijver
de hedendaagse bezoeker.130

Maar niet voor iedereen was het visitekaartje ‘openluchtmuseum’ met-
een duidelijk.131 Dit ondanks het feit dat Logeman naar aanleiding van de
opening in een uitvoerig artikel de bedoelingen nog eens uit de doeken had
gedaan. Hij wees op het verschil tussen de indruk die men kreeg bij het zien
van de duizenden meest heterogene voorwerpen, die in dozijnen naast elkaar
doelloos in vele zalen in het Rijksmuseum waren geëxposeerd, en aan de
andere kant de indruk die de Hindeloper kamer wekte, waar men het oor-
spronkelijk arrangement terugvond. ‘Volg die methode bij hele huizen van
verschillende perioden en verschillende landstreken en wij hebben een
‘‘Openlucht Museum’’’, zo legde hij uit.132

De ‘functionalisten’ namen echter ook meteen de strijdbijl weer op. In
een commentaar bleek het Centraalblad der Bouwbedrijven uitermate scep-
tisch te staan tegenover het Openluchtmuseum, zeker nadat men nog eens
goed naar foto’s van de Scandinavische openluchtmusea had gekeken. In de
kritiek komt het blad in feite weer terug op de discussie uit 1913: ‘Wanneer
men immers een openluchtmuseum gaat inrichten, dan begeeft men zich op
een helling die noodzakelijk naar het romantiek doen leidt en weinigen zijn
opgewassen voor een doorloopenden strijd daartegen.’ Men ging naar een
museum om een verzameling te zien uit behoefte aan schoonheid, studie of
nieuwsgierigheid, ‘Maar zoodra men de illusie wil wekken dat die doode
zaken nog levend zijn, dan roepen wij: halt, ophouden met die romantiek!’
Zo mocht het museum van het Centraalblad wel enkele houtblokken in een
haard leggen, maar geen half verkoolde, want dat zou betekenen dat het vuur
even gedoofd was en opnieuw zou worden aangemaakt. Zo mochten wel
meubels in de woningen geplaatst worden, maar niet een ‘wassen pop met
oude kleederdracht’, want dan wilde men een illusie van leven wekken: ‘dan
doet men aan romantiek, en het begrip romantiek kan onmogelijk met het
begrip museum samengaan’. De plaatsing van de gebouwen in een andere
omgeving dan de oorspronkelijke maakte volgens het Centraalblad een ver-
keerde indruk, al stond daar als positief punt tegenover, dat zij zo wel behou-
den bleven. Het eerste resultaat viel het blad niet tegen. Al was de plaggen-
hut noodgedwongen een onecht document, het los hoes gaf een les in een-
voud waar nog heel wat van te leren viel. Daarom werd het Openluchtmuse-
um toch verwelkomd, maar met de uitdrukkelijke wens dat het zou ‘gedijen
vrij van alle romantische ziekten’.133
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Met dat al was er nog geen duidelijkheid over wat het Openluchtmuseum
zou worden. De Commissie van Bijstand wenste een strikt wetenschappelijk
museum. Daarmee zou het net als Nordiska Museet onder directeur Salin
een andere weg bewandelen dan ‘founding fathers’ als Hazelius, Olsen en
ook Hoefer voor ogen stond, te weten een museum met een nationaal-educa-
tief doel en een romantische, theater-achtige presentatie. Na de theoretische
beraadslagingen van de voorafgaande jaren kon nu de proef op de som wor-
den genomen aan de hand van de praktijk. Er kwam nu een belangrijke fac-
tor bij: het museum was open voor het publiek en daarmee kon de toe-eige-
ning van het gebodene een aanvang nemen.

Tot slot moeten wij nog even stilstaan bij een klein ‘foutje’ bij de ope-
ningsplechtigheid, dat door de Arnhemsche Courant werd opgemerkt. Onder
alle personen die in de toespraken bedankt werden omdat zij zich verdien-
stelijk hadden gemaakt bij het totstandkomen van het museum, was er een,
‘wiens naam op dat feestelijk oogenblik aan aller herinnering scheen ont-
snapt’. Weliswaar had ook hij een uitnodiging en was hij aanwezig, ‘doch
niemand dacht er aan of scheen het noodig te oordeelen, ook maar met ’n
enkel woord te herinneren aan wat hij had verricht in ’t belang der zaak’. Die
persoon was D.J. van der Ven, die volgens de krant met zijn verslagen van
wat hij in Scandinavië gezien had menigeen enthousiast had gemaakt voor
het museum. Het was volgens de krant onvergeeflijk dat Van der Ven, die ‘in
de oogen van allen die bekend zijn met hare wording, is en blijft de schepper
van het Nederlandsch Openluchtmuseum’, geen plaats in het bestuur was
aangeboden. En de krant eindigt met: ‘Wij vertrouwen, dat de tijd weldra zal
komen, waarin men den eenvoudigen werker […] de eer zal geven welke
hem in zoo ruime mate toekomt.’134

Ook al had de krant de volgorde der initiatieven omgedraaid, enig eerbe-
toon aan Van der Vens propaganda was zeker op zijn plaats geweest bij de
opening. Bij de nadrukkelijke aanwezigheid van de oudheidkundige elite en
plaatselijke autoriteiten viel Van der Ven met zijn eenvoudige -achter-
grond sociaal wellicht enigszins uit de boot. Het duurde echter niet lang eer
de ‘verzwegen baanbreker’ van zich deed horen en luider dan wie dan ook
zijn naam had kunnen laten weerklinken bij de openingsplechtigheid.
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6. Volkscultuur als vermaak1

   

 

Van der Ven had inmiddels naam gemaakt met zijn publicaties over de
natuur, zoals een boekje over paddestoelen, en over regionale cultuur in de
serie ‘Vaderlandsche Boeken der Meulenhof-Editie’. Het honderdste deel
hiervan, Ken ons land en heb het lief, was door Van der Ven geschreven. Het
had nog niet de overmaat aan gezwollen taalgebruik die Van der Ven nadien
zo kenmerkte, en het is daardoor een van zijn meest leesbare en lezenswaar-
dige boekjes. Bovendien geeft het een goed overzicht van wat er op dat
moment in het land leefde op het gebied van behoud van natuur en land-
schap, heemschut en toerisme. Een apart hoofdstuk handelde over Heimat-
musea, de Scandinavische openluchtmusea en het Arnhemse openluchtmu-
seum ‘als apotheose van onze landsliefde’.2

Niet lang na de opening van het Openluchtmuseum werd Van der Ven
door de secretaris van de  van Arnhem benaderd met het verzoek een
allegorische optocht te organiseren in het kader van een plaatselijk vredes-
feest, waartoe de Arnhemse vereniging ‘Oranjedag’ het initiatief had geno-
men. Een dergelijke optocht behoorde in die tijd tot het standaardrepertoi-
re, maar Van der Ven zag niets in zo’n onnatuurlijke optocht, waarbij de
deelnemers ‘komedianten’ en ‘vermomde Rinaldo Renaldini’s’ waren.3 In
de plaats daarvan werkte hij een plan uit voor een bijna een week durend
nationaal volksfeest in de openlucht, waarbij het onlangs voor het publiek
geopende Openluchtmuseum een hoofdrol zou vervullen.4 Zijn bedoeling
was hiermee de aandacht te vestigen op het Nederlands Openluchtmuseum
als ‘centraal gedenkteeken voor onze trouwe landsliefde en oprechte vader-
landswaardeering’.5 Ook in dit plan was een optocht als hoogtepunt opge-
nomen: een folkloristische optocht echter, niet van verklede mensen, maar
van mensen uit heel Nederland, die zelf dragers waren van de nog levende
folklore. Voor Van der Ven had de levende folklore een duidelijke meer-
waarde: folklore zag hij niet als iets van het verleden, dat op het punt stond te
verdwijnen, maar als een traditie, die met de nodige transformaties in de
moderne samenleving een grote rol kon spelen om een nieuwe volkscultuur
op te bouwen, een opvatting die hij naar hij later schreef ontleende aan
M.A.C.P. Poelhekke.6

In een vroeg stadium besprak Van der Ven zijn idee met Van Erven
Dorens, die hier onmiddellijk op inging. Ook het Dagelijks Bestuur was er
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‘zeer mee ingenomen’. Van der Ven zou de organisatie op zich nemen in
dienst van een uitvoerend comité ‘tegen een bepaald honorarium’. Dat was
een gunstige organisatievorm aangezien de directie en het bestuur van het
Openluchtmuseum ‘te veel dingen te doen [hebben] om dit er bij op zich te
nemen’.7 Van Erven Dorens vroeg ook het oordeel van de Commissie van
Bijstand, waarbij hij het plan van Van der Ven zeer aanbeval: ‘Ik heb dit
plan’, zo schreef hij, ‘met beide handen aan-
vaard [...] omdat ik het werkelijk voor ons
museum van groot voordeel acht.’8

De aanpak van Van der Ven was energiek en
opzienbarend. ‘Een ongekende bedrijvigheid
heerscht thans in het Museum-park van het
Nederlandsch Openluchtmuseum op den
Waterberg. Men kent den stillen Waterberg
van voor enkele jaren niet terug, nu met kracht
wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de
Septemberfeesten, waarin het Nedrl. Open-
luchtmuseum als ’t centrale punt is te beschou-
wen’, zo schreef de Nieuwe Arnhemsche Cou-
rant. Daarbij doelde de krant op de inrichting
van het restaurant, de vergroting van het
ingangsplein, het gereed maken van het open-
luchttheater met 1200 plaatsen en de wederop-
bouw van de grote Delftse molen.9 Dat de pers
zoveel aandacht besteedde aan de voorbereidin-
gen, was het gevolg van Van der Vens strategie
deze zo veel mogelijk bij zijn initiatief te betrek-
ken. Zo had hij begin mei al een twee dagen
durende persbijeenkomst georganiseerd, waar
hij de plannen uit de doeken deed en met de journalisten een bezoek bracht
aan de plaatsen waar het zich allemaal zou afspelen. Een zestigtal journalis-
ten uit heel het land was erop afgekomen. Burgemeester Van Heemstra
sprak de journalisten toe en wees op het nationale karakter van het komend

. Gedeelten van dit hoofdstuk zijn eerder gepubliceerd als onderdeel van de artikelen: 
De Jong, ‘Volkskunde in de open lucht’, 1994, en De Jong, ‘Dracht en eendracht’, 1998.  
. Van der Ven, Ken ons land en heb het lief, 1919, pp. 297-327.  . Wagemakers, ‘Het
Vaderlandsch Historisch Volksfeest’, 1996, p. 176.  . De Jong, ‘Volkskunde in de open
lucht’, 1994, pp. 300-301; Wagemakers, ‘Het Vaderlandsch Historisch Volksfeest’, 1996.
. Van der Ven, Neerlands-Volksleven, 1920, p. 145.  . Wagemakers, ‘Het Vaderlandsch
Historisch Volksfeest’, 1996, pp. 175-176.  . Brief van A.A.G. van Erven Dorens aan 
H. van der Kloot Meijburg, 24 januari 1919,  , Archief Vereeniging, Commissie van
Bijstand, Vergaderingen, inv. nr. 1.3.2.  . Vertrouwelijke brief van A.A.G. van Erven
Dorens aan de leden van de Commissie van Bijstand, 4 februari 1919, ibidem.  
. ‘Het Nederlandsch Openluchtmuseum en het Vaderlandsch historisch Volksfeest’,
Nieuwe Arnhemsche Courant, 18 augustus 1919.  

Herbouw van de Delftse stellingmolen 
in het Openluchtmuseum: het optakelen
van de molenas, 1919 (Nederlands
Openluchtmuseum)



Plattegrond van het Nederlands Openluchtmuseum zoals het er tijdens het Vader-
landsch Historisch Volksfeest in 1919 uitzag; het aantal historische gebouwen was
nog beperkt tot zes objecten, te weten een Volendammer palingleurdershut uit
Amsterdam-Noord (nr. 15), een plaggenhut uit Onstwedde (Groningen) (nr. 16),
een boerderij (los hoes) uit Beuningen (Twente) (nr. 17), een bakhuisje uit Dene-
kamp (nr. 18), een standerdmolen uit Huizen (nr. 19) en een stellingmolen uit Delft
(nr. 20) (Nederlands Openluchtmuseum, Archief-Van der Ven)



feest. De journalisten hebben deze ontvangst kennelijk zeer op prijs gesteld
gezien de lovende woorden over de wijze waarop zij van tevoren werden
ingelicht.10 De Tijd was zeer onder de indruk van de schitterende ontvangst,
de grote gastvrijheid en vooral ‘de intellectueele voorlichting’.11 Tijdens de
maaltijd die de journalisten werd aangeboden, bleek hoe algemeen men
instemde met de plannen voor het feest.12

De Haagsche Post was jubelend over het op komst zijnde feest, de redac-
teur schoten de woorden tekort om iedereen op te roepen naar Arnhem te
gaan. Van der Ven, ‘de incarnatie van het Volksfeest’, had hem namelijk ‘zoo
hermetisch bedolven onder den vloed van zijn geestdrift’, dat hij na 2 x 24
uren nog niet volkomen beschikte over ‘een normale geestelijke ademha-
ling’. ‘Maar het is prachtig’, aldus de verslaggever, ‘als wij zulke kèrels heb-
ben, die Nederland eens aan zijn vaderlandsche schouders schudden en het
zijn rijkdom aan folkloristische pracht van kleuren en zeden onder den neus
wrijven. [...] Heel het platteland in gala! Al wat oud-Nederland aan gilden,
aan volksvermaken, aan handboogschutters en klootschieters, aan dorpsglo-
rie, in één woord, aan ras-Nederlandsch mooi in kleedij en uitdossing, bezit,
komt 3 September naar Arnhem gestroomd, ongeveer 3000 man, uit alle
provincies.’ Ten slotte, wellicht teruggekomen tot zijn normale geestelijke
ademhaling, waarschuwde de verslaggever: ‘gij ziet zulk een wapenschou-
wing van plattelandspracht voorloopig, misschien nooit weer!’13

Behalve de inschakeling van de pers, was voor Van der Ven nauwe
samenwerking met de plaatselijke  een middel om een massaal publiek
aan te trekken. Hij had het getroffen: de Arnhemse  was uitermate actief
en beschikte over een modern en smaakvol ‘Verkeershuis’ in de binnenstad.
Nieuwe propagandamiddelen vonden in Arnhem snel aftrek: zo was volgens
een nieuw procédé in Zwitserland een reclameplaat met kleurenfoto’s ver-
vaardigd, die op een honderdtal spoorstations en in verkleinde vorm op de
boten naar Engeland werden opgehangen.14 Ook had de Arnhemse 

Willy Mullens opdracht gegeven een propagandafilm te maken voor Arn-
hem en omstreken, vergelijkbaar met de film die hij eerder voor de Haagse
 had gemaakt.15 Echter niet alleen de Arnhemse  , maar de hele toe-
ristische sector werd door Van der Ven ingeschakeld: de Geldersche Veree-
niging van Vreemdelingenverkeer, de  , de Nederlandsche Reisveree-
niging en het grote reisbureau Lindeman.16
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Van der Vens aanpak was commercieel. Dit betekende dat de belangrijk-
ste locaties uitsluitend tegen (forse) betaling toegankelijk zouden zijn.17

Daarmee was de kennismaking met de levende volkscultuur in feite niet
alleen ‘omheind’ in een museum, een reservaat, maar ook financieel om-
heind: het was niet meer een kennismaking ‘in het wild’, maar georgani-
seerd. De bezichtiging was met uitzondering van de grote folkloristische

optocht niet meer gratis en daarmee in feite op-
voering voor publiek geworden.

Wat betreft de voorbereiding van het pro-
gramma schakelde Van der Ven iedereen in
Nederland in die iets op het gebied van folklore
te bieden had, zoals lokale en regionale oudheid-
kundige verenigingen, folkloristische groepen,
toneelgezelschappen, schutterijen, volkssport-
verenigingen enzovoort. In de meeste gevallen
was hij met zijn enthousiasme en overtuigings-
kracht in staat mensen over te halen tot mede-
werking. Niet zelden speelde hij de provincies
of plaatsen tegen elkaar uit door te stellen dat
andere provincies al volop vertegenwoordigd
waren.

In de Zaanstreek aarzelde men. Men was
vanwege de gevolgen van de oorlog niet in
feeststemming en vond een vredesfeest mis-
plaatst.18 Van der Ven liet toen Van Erven
Dorens aan de oudheidkundige G.J. Blees Kzn.
in Zaandam schrijven, dat hij er bijzonder aan
hechtte dat ook de Hollandse provincies goed
vertegenwoordigd zouden zijn en dat deelname
ook in het belang van het Openluchtmuseum

was.19 Twee dagen later ontving Blees alweer een brief uit Arnhem, nu van
Van der Ven zelf, met de vraag of het stuk ‘De Bloem van Zaandijk’, dat
opgevoerd was in Oud-Holland en op de tentoonstelling De vrouw in 1913,
niet zou kunnen worden opgevoerd in Arnhem.20 Blees zond de brieven toen
maar door aan de bekende Zaanse oudheidkundige G.J. Honig, met de
woorden: ‘Het schijnt wel of het volksfeest geen kans van slagen heeft als de
Zaanstreek daar niet vertegenwoordigd is.’21 Honig ging aan het werk, maar
werd door Van der Ven opgejaagd.22 De termijnen die Van der Ven stelde bij
de voorbereiding waren buitengewoon krap, als wij bedenken dat hij de
organisatoren in de Zaan voor het eerst op 11 maart 1919 benaderde voor een
grootschalige bijdrage aan een feest, dat al in september gevierd moest wor-
den. Veel moest dan ook op het laatst in augustus geregeld worden.

Dat de snelheid waarmee Van der Ven te werk ging ook leidde tot ver-
keerde keuzen, werd door slechts weinigen op dat moment opgemerkt. Een

Affiche voor het Vaderlandsch Histo-
risch Volksfeest met vendelzwaaier,
ontwerp H. Sanders, 1919 (Nederlands
Openluchtmuseum)



van die weinigen was Jos. Cuypers. Als ‘Limburger’ had hij van tevoren bij
Van Erven Dorens ‘ernstig’ geprotesteerd tegen het feit dat de toneelvoor-
stelling van De Slotvrouwe van Echt die Van der Ven op het oog had, niet
door het volk zelf werd gespeeld. Met elk carnaval waren er volgens hem leu-
kere uitvoeringen, die wel als echt volkstoneel betiteld konden worden.23

Het gemak waarmee Van der Ven meende ieders medewerking te kunnen
vragen schoot Theo Molkenboer volstrekt in het verkeerde keelgat. Hij
beklaagde zich bij Van Erven Dorens, dat hij van Van der Ven een met een
stempel ondertekende brief ontving, waarin hem gevraagd werd ‘maar even-
tjes de adressen op te zenden’ van de personen die in 1913 aan het kleder-
drachtenfeest hadden deelgenomen. ‘Ik kreeg zoo ongeveer het gevoel dat jij
zoudt gehad hebben toen je nog in je winkel in Amsterdam stond spiegels te
verkoopen, als toen een mijnheer binnengekomen was [en] je eventjes de
recepten voor pâte, vergulden, foelie en de adressen van de leveranciers van
je grondstoffen zou gevraagd hebben. Ik kan me levendig voorstellen hoe je
dan gekeken zoudt hebben. Ik keek niet dusdanig toen ik dit afgestempelde
briefje van dezen Heer D.J. van der Ven (wie is dien snuiter) ontving, maar
ik heb maar eens wat gemeesmuild en gedacht dat ik de baas zelf maar eens
schrijven zou als de knecht zoo doorslaat.’ Uit de bijgevoegde circulaire had
Molkenboer de indruk gekregen dat het feest ‘ook een zeer sterke reclame
voor den persoon van den Heer D.J. van der Ven blijkt te bedoelen – zoo dik-
wijls wordt zijn naam in dit stuk vermeld’. Hij waarschuwde Van Erven
Dorens: ‘Misschien zie jij dat niet meer.’24

Van Erven Dorens nam Van der Ven echter in bescherming en wees op
het feit dat hij door een ongeluk (hij was onder de tram gekomen) zijn rech-
terhand moest missen en daarom gebruikmaakte van een handtekening-
stempel. De ongelukkige formuleringen in de brief moest Molkenboer
beschouwen ‘als een onhandigheid van den nog jeugdigen man’.25

Molkenboer schreef hierop, dat hij uit de brief van Van der Ven de
indruk had gekregen ‘dat er hier een zeldzaam arrogant mensch aan de gang
was’, die het motto ‘de brutalen hebben de halve wereld’ in de praktijk
scheen te willen brengen. ‘Waarom zou ik wel afgeven wat mij zelf een paar
jaar hard werken en een heele massa geld aan onkosten gekost heeft’, zo
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De Markers op hun schip op
de Rijn bij Arnhem voor deel-
name aan het Vaderlandsch
Historisch Volksfeest, 1919
(uit Van der Ven, Neerlands-
Volksleven, 1920)

Opvoering van een Marker
bruiloft onder geweldige
publieke belangstelling in het
openluchttheater van het
Nederlands Openlucht-
museum tijdens het Vader-
landsch Historisch Volksfeest,
1919 (Nederlands Openlucht-
museum)

Het eerste bedrijf van het
openluchtspel De Slotvrouwe
van Echt, waarin de heren Van
Aremberg een bezoek brengen
aan de slotvrouwe van Echt;
opvoering in het Nederlands
Openluchtmuseum in het
kader van het Vaderlandsch
Historisch Volksfeest, 1919
(uit Van der Ven, Neerlands-
Volksleven, 1920)



vroeg Theo Molkenboer zich af.26 Van Erven Dorens wist ook, dat Molken-
boer geen gemakkelijk heerschap was en de nodige frustraties had opgelopen
bij zijn klederdrachtenonderzoek. Hij wees Theo op Van der Vens ‘voortva-
rendheid, die iets jeugdig-onstuimigs heeft en dus wel aardig [is]’. Van der
Ven was volgens hem ‘volstrekt zonder achter- of onderbedoelingen’ met
vragen, ‘die een meer bezonken geest [...] niet zal aanroeren’.27 Uiteindelijk
kwam Molkenboer toch met informatie
over de brug over de deelnemers aan het
klederdrachtenfeest van 1913.28

    



Het Vaderlandsch Historisch Volksfeest
werd een groot succes. In 1916 had Van
der Ven al voorspeld, dat er na de oorlog
een ‘breed en verdiept’ nationaal gevoel
zou ontstaan, waarbij tevens belangstel-
ling zou komen ‘voor zulk een groots
gedenkteeken als het Nederlandsch
Openluchtmuseum ongetwijfeld zal
worden’.29 Het feest, dat begon op maan-
dag 1 september 1919, daags na de ver-
jaardag van de koningin, en bijna een week duurde, werd massaal bezocht.
Tradities uit alle delen van het land werden in het Nederlands Openlucht-
museum in een nationale mix getoond. Uit alle delen van het land arriveer-
den plattelanders in klederdracht. De Markers, Urkers en Volendammers
kwamen op hun schepen, getrokken door een sleepboot, de Rijn opvaren. Bij
hun aankomst was het zo vol opdringerige toeschouwers, dat ‘de populaire
wijdbroeken met moeite door middel van auto’s uit de benauwende omhel-
zingen verlost werden’.30

In het net voor het feest gereedgekomen openluchttheater werden allerlei
spelen opgevoerd. Zo was er een Marker bruiloft, die werd opgeluisterd
door de ‘wijd schallende’ fanfares van de Urker visserskapel, dit in het bij-
zijn van de minister van Binnenlandse Zaken, jhr. mr. Ch.J.M. Ruys de Bee-
renbrouck, en de minister van Oorlog, jhr. G.A.A. Alting von Geusau.31 Er
werden ook allerlei andere zaken vertoond zoals het door Jos. Cuypers niet
‘echt’ bevonden toneelstuk De Slotvrouwe van Echt door de Limburgers, een

Friese hardrijders en hardrijdsters uit het
openluchtspel Fryske Trou tijdens het Vader-
landsch Historisch Volksfeest, 1919 (uit Van
der Ven, Neerlands-Volksleven, 1920)
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Alkmaarse kaasdragers geven een demonstratie in het openluchttheater van het
Nederlands Openluchtmuseum als onderdeel van het Vaderlands Historisch
Volksfeest, 1919 (uit Van der Ven, Neerlands-Volksleven, 1920)

Opvoering van het draaksteken uit Beesel op de grote weide van het Nederlands
Openluchtmuseum tijdens het Vaderlandsch Historisch Volksfeest, 1919
(Nederlands Openluchtmuseum)



Oudgermaanse rechtspleging in de Baller Kuil door de Drenten, het open-
luchtspel Fryske Trou door de Friezen, waarbij zeden en gewoonten op
schilderachtige wijze werden uitgebeeld en de Friese gezangen door ‘op-
rechte Friezen’ werden gezongen.32 Limburgers uit Beesel voerden het
maar eens in de vijf jaar voorkomende volksgebruik van het draaksteken op.
Een in witte jurk gestoken koningsdochter moest geofferd worden aan de
sissende en vuurspuwende draak die uit de Maas tevoorschijn kwam; maar
toen kwam Sint Joris als de edele ridder en redder en stak de draak dood. Zo
was er van alles te beleven in het museum. Bij het Twentse los hoes was een
Drentse bruiloftsstoet te zien. Op een van de dagen kwamen wel zeshonderd
klootschieters in het museum wedstrijden houden. Zij waren gedurende het
Volksfeest in een tentenkamp ondergebracht. Verder waren er demonstra-
ties door Alkmaarse kaasdragers, handboogschutters en vendelzwaaiers en
nog veel meer activiteiten.

Niet alleen op het museumterrein hadden de activiteiten plaats. Ook de
straten in de binnenstad van Arnhem waren versierd en volop betrokken bij
het Volksfeest. De hele stad gloeide van duizenden lampions en van elektri-
sche illuminatie, een sensatie in die dagen. Overal was feestgedruis tot ’s
avonds laat.33 Op een van de nazomeravonden werden in park Sonsbeek
paasvuren ontstoken; elders, op het ijsclubterrein, was kermis. Het week-
blad Panorama typeerde de gezellige drukte bij het publiek als volgt: ‘Ze
hosten en dansten en zongen en kwinkeleerden mee, en op hoeken van stra-
ten en op pleinen werden bals en danspartijen van allerlei gehalte geïmprovi-
seerd, dat het een lieve lust was.’34 In de bioscoop vertoonde Willy Mullens
films, het cabaret Pisuisse trad op in de schouwburg. Ton Wagemakers con-
stateert dat Van der Ven niet schuwde om met dit soort programma-onder-
delen uit de ‘populaire cultuur’ het feest aan de man te brengen, waarbij hier
onder ‘populaire cultuur’ de stedelijke vermaakscultuur verstaan moet wor-
den. Het lijkt er volgens Wagemakers sterk op dat Van der Ven deze onder-
delen na afloop probeerde ‘weg te moffelen’ om zo het beeld van het Volks-
feest te verengen tot de folkloristische optocht.35 Hoe dit ook zij, ook de
volkscultuur werd op een populaire manier gebracht, die niet onderdeed
voor wat er op een tentoonstelling als Oud-Holland of wereldtentoonstellin-
gen gepresenteerd werd. De gezelligheid zonder standsverschil die Van der
Ven in het openluchtmuseum in Bad Zwischenahn had ervaren, had hij hier
op grote schaal weten op te roepen.

Een belangrijk centrum van activiteiten buiten het openluchtmuseum en
‘de straat’ was Musis Sacrum, het Arnhemse concertgebouw. De tuin ervan
was herschapen in een soort marktplein, waar tijdelijke gebouwen waren op-
getrokken voor een tentoonstelling over plattelandsbedrijven en volkskunst.
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De gebouwtjes waren voorzien van fraaie gevelverlichting, wat ’s avonds een
feeërieke indruk maakte.36

De voorzitter van het uitvoerend comité, jhr. F.W.L. de Beaufort, wees
bij de opening op het Nederlandse karakter van deze tentoonstelling, aange-
zien de volkskunst en de volksnijverheid op het platteland naar zijn mening
een bij uitstek Nederlands karakter hadden bewaard.37 Op het ‘marktplein’

kon men verder een Urker huisje bezoeken, een
imitatie van een Urker huis uit 1639, compleet
gemeubileerd en bewoond door een Urker
familie, die het netten breien demonstreerde.
In een Marker woning troonde de bekende Sij-
tje Boes, die wel gewend was aan een talrijk
publiek. Verder waren er onder andere een lijn-
baan met een ‘jongmaatje in ‘‘blauwgeruiten
kiel’’ ’, een handweverij, een schoenmaker in
een oud pothuis en een mattenvlechter.38 Een
verslaggever vroeg zich af of het plezier waar-
mee de dingen hier vervaardigd werden en de
‘genoegelijke rust’ die het plattelandsleven be-
heerste niet het geheim vormden van de rage
voor matbekleding, boerenstoelen en boeren-
stoffen, voor het plattelandsinterieur in het
geheel.39 Verder waren er een werkende klom-
penmakerij, Vlaardingse vissers, de kantwerk-
school uit Sluis, houtsnijkunst en natuurlijk
waren er de gewilde Hindeloper beschilderde
meubels te koop, die volgens de journalist in
stadswoningen eigenlijk net zo zielig stonden
als bloemetjes in een stationswachtkamer.40

In de Groningse boerenherberg werd tot
laat in de avond gezongen en gedanst.41 Zo leer-
den wij hier in Arnhem ons oude Hollandse
volk weer kennen, dat wij zelf bijna vergeten
waren en alleen gebruikten om zoals op Marken
een tentoonstelling voor buitenlanders van te
maken, constateerde De Telegraaf. Uitvoerig
werd de idee, die aan het Volksfeest ten grond-

slag lag, in De Telegraaf geprezen: alles wat er in alle windstreken van het
land aan verborgen karakteristieks leefde, ontmoette elkaar hier en werd aan
het volk getoond.42

De Groote Sociëteit bevatte weer een andere tentoonstelling, waar voor-
werpen van folklore en gildewezen werden getoond, onder andere van de
schutterijen. Deze tentoonstelling werd ingericht door de Amsterdamse
oudheidkundige W.J. van Wagtendonk en bevatte tal van voorwerpen en

Het ‘marktplein’ in de tuin van Musis
Sacrum, waar een tentoonstelling ge-
houden werd over plattelandsbedrijven
en volkskunst; hier het Groningse koek-
winkeltje, 1919; de vrouw rechts draagt
Groningse of Drentse klederdracht, de
vrouw in het midden is niet in streek-
dracht en de vrouw links is in Staphor-
ster zondagsdracht, een dracht waarin
zij normaal gesproken nooit boodschap-
pen zou doen (Nederlands Openlucht-
museum)



prenten, in bruikleen gegeven door verschillende genootschappen, waaron-
der het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en de Historische Verza-
meling der Schutterij. In de tentoonstellingsruimte van het Openluchtmu-
seum zelf was ten slotte een palmpaastentoonstelling ingericht, verzorgd
door dr. C.C. van de Graft, een volkskundig geïnteresseerde lerares, die het
opwekken van nationaliteitsgevoel een belangrijke taak van het onderwijs
vond en zich gespecialiseerd had in religieuze volkscultuur.43

In de Stadsschouwburg vond inderdaad de prachtige gekostumeerde
voorstelling plaats door de leden van de vereniging ‘Bogaers’ uit Koog-
Zaandijk, getiteld De bloem van Zaandijk, met als onderwerp een Zaans brui-
loftsfeest. Deze voorstelling onder leiding van Gerrit Jan Honig werd beoor-
deeld als een van de hoogtepunten van verfijnde smaak en distinctie.44 Men
trad op in authentieke kostuums, die in Zaanse families waren bewaard. Tot
het stuk behoorden ‘statige dansen, die vol hoofsche charme werden uitge-
voerd’, alsook ‘de echt-Hollandsche rondheid en de oubolligheid van dit
feest, waarbij druk gezoend werd en waarbij de wijn smakelijk werd aange-
sproken’.45 Volgens De Tijd liet het stuk zien dat we niet ‘modern’ hoeven te
zijn of naar Frankrijk toe moeten om schoonheid te kunnen voelen, want
‘ons eigen volksverleden bergt heel wat schatten in zich’.46

Bij De bloem van Zaandijk vergeleken viel de na de pauze opgevoerde
Oudmarker theevisite tegen. Het verhaal van Sijtje Boes over een Marker
vrijage was te lang en het publiek zo onbeleefd om voortijdig weg te gaan.
‘Deze eenvoudige gasten van het eiland hebben ook recht op hoffelijkheid en
onderscheiding’, zo vermaande de Nieuwe Arnhemsche Courant terecht,
want het ging immers niet om professioneel toneel. Bovendien hadden vol-
gens deze krant enkele commissieleden zich ‘in een oranje-jool’ laten verlei-
den om met kleine Marker kindertjes op de arm op het toneel te verschijnen:
‘dat ook viel uit den aesthetischen en folkloristischen toon en het getuigde
niet van gekuischten smaak en hoffelijke geestige waardeering van de mede-
werking der eenvoudige Markers’.47

Absoluut hoogtepunt van het Vaderlandsch Volksfeest was de grote fol-
kloristische optocht op 4 september van het museumterrein door de stad
naar het terrein van de voetbalvereniging Vitesse. Aan deze tocht deden
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deputaties van alle provincies mee, in totaal verdeeld over 108 groepen. Het
was een soort finale van het feest, waarbij alle deelnemers in optocht gingen.
Er werd een scala van oude tradities uitgebeeld en aan een massaal toege-
stroomd publiek getoond. De deelnemers waren allen gekleed in de eigen
klederdracht. De stoet was wel drie kilometer lang en werd door duizenden
en nog eens duizenden toeschouwers gadegeslagen. Zelfs in de voortuintjes

van de huizen waren tribunes gebouwd.48

De stoet werd geopend door militaire mu-
ziekkorpsen: daarna volgden de plattelands-
schutterij en een staatsiekaros met de vier
schutterskoningen, de winnaars van de natio-
nale schutterswedstrijden die in het Open-
luchtmuseum hadden plaatsgevonden. Vervol-
gens de winnaar van de eerste prijs met het ven-
delzwaaien en de kruisboogschutters uit Lim-
burg. Daarachter kwam de Zeeuwse deputatie,
beginnend met een Axelse wagen met inwoon-
sters in de beroemde plaatselijke klederdracht.
Zo volgden nog vele boerenwagens, groepen in
klederdracht, Alkmaarse kaasdragers, Friese
kaatsers en schaatsers, zestig kinderen met
palmpasens, de draakstekers uit Beesel met de
draak en de oude koning met de geredde prinses
in een staatsiekaros erachter, de Marker bruids-
stoet, een Twentse bruiloftswagen, een Gro-
ninger bruiloftsstoet, een boerenbruiloft uit
Drenthe, een oud-Hindeloper bruiloftsstoet,
een oude ‘omnibus’ van het Amsterdamse stu-
denten-dispuutgezelschap ..... . Zelfs

een Giethoornse punter, een Urker ijsvlet voor het transport van postzakken
en het beroemde Oudhollandse staatsiejacht (een pleziertrekjacht) van
G.C.E. Crone werden op wagens meegevoerd door de straten van Arnhem
(zie afb. p. 366). Op het dek van het jacht bevonden zich enkele leden van de
vereniging ‘Bogaers’ in hun kostbare kostuums.

Sommige wagens bevatten taferelen, zoals een demonstratie van de Stap-
horster spinnewielmaker of de opstelling van een antieke kaaspers uit de col-
lectie van het Openluchtmuseum, gedemonstreerd door boerinnen in kle-
derdracht. Een ander tafereel op een wagen werd gevormd door drie man-
nen in Twentse kledij bij twee ‘stenen’ putten van bordkarton, een putgalg
en drie met imitatiesneeuw bedekte boompjes. Een van de drie mannen blies
op de midwinterhoorn; volgens Voskuil vormde dit optreden het begin van
de wedergeboorte van het midwinterhoornblazen.49 Verder waren er
wagens met een Urker vishandel, een klompenmakerij, een Oudhollandse
poppenkast. De populairste groep in de optocht was volgens Van der Ven

Axelse wagen in de folkloristische op-
tocht, 4 september 1919 (Nederlands
Openluchtmuseum)



die van de Sittardse Marotten. Zij zorgden voor lachsalvo’s, uitbundigheid
en spontane danspartijen.50

De optocht en de massale publieke belangstelling moeten inderdaad bij-
zonder indrukwekkend zijn geweest voor die tijd, getuige ook de herinnerin-
gen van een toen jonge toeschouwer, die na bijna tachtig jaar, in 1998, het
feest nog levendig voor de geest stond. Alles was toen zo flitsend en duize-
lingwekkend, dat het hem zwart voor de
ogen werd en het enige dagen duurde
voordat hij zijn normale gezichtsvermo-
gen weer terug had.51

De Tijd bracht Van der Ven alle hulde
voor wat hij tot stand had gebracht: tegen
alle ‘onmogelijkheidsverklaringen’ in
had hij zijn plan gerealiseerd: ‘de heer
D.J. van der Ven sluit met zijn naam een
daad in het groote werk van de folklore,
de volkskunde. [...] De daad, de enorme
daad die hier door één man gepresteerd
is, zal blijken onvergankelijk te zijn en te
blijven nawerken tot in de verre toe-
komst; die daad is het wakker roepen van
het heele Nederlandsche volk, van zijn
diepste wezen en zijn.’ Ook over de op-
tocht zelf was De Tijd opgetogen. Geluk-
kig was Van der Ven niet met een zuiver
wetenschappelijke optocht gekomen, want dan zouden veel mensen volgens
de krant diep teleurgesteld zijn geweest. De optocht was niet alleen folklo-
ristisch, maar er ging ook ‘een weldadige estetische werking’ van uit en de
stoet was een schitterende keten van ‘kostbaarders waardig van het duurste
parelsnoer’ (sic).52 Ook het Algemeen Handelsblad was lovend over de
optocht. De ‘prachtige paarsblauw en roode boerinnetjes’ leken wel zo weg-
gelopen uit schilderijen van Jan Sluyters ‘met hun kopje, blinkend van zil-
ver’. De ‘liefde van kunstgevoelige oudheidkundigen als de energieke leider
Van der Ven’ zal het verval van al dit schone wel niet kunnen tegenhouden,
aldus de krant, maar Van der Ven heeft ‘met zijn geestdrift en bezieling, wel
‘één schoonen zomerdag’ opgeroepen.53 De Arnhemsche Courant was iets
minder enthousiast over het Volksfeest: voor ‘het meer eenvoudige publiek’
zou er te weinig spektakel zijn geweest. Dit is een interessante opmerking

Wagen met daarop een tafereel van Twentse
midwinterhoornblazers bij twee nagebouwde
putten in de folkloristische optocht, 1919 
(uit Van der Ven, Neerlands-Volksleven, 1920)
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Het staatsiejacht van G.C.E. Crone in de stoet door de straten van Arnhem, 1919
(Stichting Archief Honig(h), Zaandijk)



voor een liberale krant: kennelijk maakte de Arnhemsche Courant zich zorgen
over een te geringe deelname van ‘gewone’ mensen aan het feest van de saam-
horigheid. Deze bezorgdheid hield wellicht verband met de kritiek van de
linkse pers op het feest. Hierop zal ik in de volgende paragraaf nader ingaan.

Over hoeveel toeschouwers er precies zijn geweest laten de voor het ove-
rige zo uitgebreide krantenverslagen ons in onzekerheid. In het Algemeen
Handelsblad was sprake van vele tienduizenden mensen die zich langs de
route van de folkloristische optocht hadden opgesteld, nog afgezien van de
meer dan 30.000 mensen die ’s ochtends eerst naar het terrein van het Open-
luchtmuseum waren geweest.54 De Tijd schatte het aantal bezoekers op
75.000.55 De Arnhemsche Courant wist te melden dat de Nederlandse Spoor-
wegen in drie dagen 315.000 mensen naar Arnhem hadden vervoerd en de
Oprechte Haarlemsche Courant dat er voor 60.000 bezoekers logies was ver-
zorgd. Van der Ven zelf schatte het aantal bezoekers op 700.000. Wagema-
kers vermoedt dat het er minstens 400.000 zijn geweest.56 Ook over de finan-
ciële afrekening tasten wij in het duister. Later is wel sprake van een saldo
van de finale afrekening, dat overgemaakt werd naar het Openluchtmuseum
met het doel de exploitatie van openluchtvoorstellingen te ondersteunen.
Deze som is door de Vereeniging prozaïsch besteed aan het repareren van de
zitplaatsen in het openluchttheater en het gereedmaken van kleedkamertjes
in een houten schuur.57 Het saldo bedroeg in totaal ƒ 776,51½.58 In finan-
cieel opzicht heeft het Vaderlandsch Volksfeest het Openluchtmuseum dus
weinig opgeleverd, maar ook niets gekost.

 ‘   ’
Hoe hecht was de door Van der Ven zo gehuldigde saamhorigheid eigenlijk
en hoezeer versluierde de folkloristische eenheid de inmiddels gerezen
tegenstellingen in de samenleving? De nationale saamhorigheid in geografi-
sche zin was er wel, maar in sociale zin waren er grote spanningen in de jaren
direct na de Eerste Wereldoorlog. Het Vaderlandsch Volksfeest werd nog
geen jaar na Troelstra’s revolutiepoging gehouden. Het revolutionair-socia-
listische volksblad De Tribune, de spreekbuis van de Communistische Partij,
zag het feest als een feest van de bourgeoisie, waaraan het proletariaat niet
mee moest doen en door de belabberde economische toestand ook niet mee
kón doen. ‘Nu heeft de bezittende klasse den treurigen moed, de geslagen
menschheid met een champagnefuif en oranjelol lastig te vallen’, zo luidde
het commentaar.59 Een aantal socialisten riep op, niet deel te nemen aan dit
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‘feest der reactie’. Zij vonden het nu niet de tijd om feest te vieren, maar ‘om
den onverzoenlijken klassestrijd’ te voeren, en ze protesteerden tegen de
financiële bijdrage van de gemeente aan het feest. Zij vonden dat de burge-
meester van Arnhem, mr. A.J.A.A. baron van Heemstra, een groot voor-
stander van het feest, iedereen zo met ‘z’n anti-revolutionaire broederschap’
overdonderde dat je sterk moest zijn om hem te weerstaan. Volgens Van der

Ven zagen de socialisten echter niet in,
dat het feest niets met politiek te maken
had.60

Dat het feest juist wél een politieke
strekking had, staat echter buiten kijf,
alleen al door het feit dat de nationale
manifestatie de maatschappelijke tegen-
stellingen verdoezelde.61 De ‘gevestigde
orde’ steunde het feest van harte, getuige
de vele autoriteiten die lid waren van het
omvangrijke algemene comité. Het po-
litieke draagvlak bleek ook uit het lid-
maatschap van het erecomité van acht
ministers, negen commissarissen van de
koningin en nog een aantal andere hoog-
waardigheidsbekleders. Het erecomité
en het algemeen comité (Van der Ven
had de organisatie ‘opgetuigd’ met talrij-
ke comités en commissies) werden vol-
gens De Telegraaf gevormd door ‘een
deftigen stoet van namen, die eenige

bladzijden uit Pyttersen’s Staatsalmanak beslaan’.62 Sommigen van hen
maakten van de gelegenheid gebruik een nationalistische toon te zetten. Zo
hield de voorzitter van het uitvoerend comité, jhr. F.W.L. de Beaufort, bij
het officiële startsein van de feestweek een rede, waarin hij het feest ken-
merkte als een manifestatie voor de eenheid van het Nederlandse volk,
bedoeld om zich te verheffen boven de materiële en morele depressie waarin
men anno 1919 verkeerde.63

Enige dagen later, tijdens de grote folkloristische optocht, hielden de
groepen uit Limburg en Zeeuws-Vlaanderen spandoeken met de teksten
‘Nederland en Limburg één’ en ‘Zeeuwsch-Vlaanderen bij Nederland’ in de
hoogte, hetgeen sloeg op de spanningen die na afloop van de Eerste Wereld-
oorlog tussen Nederland en België waren gerezen toen België Limburg en
Zeeuws-Vlaanderen opeiste.64 De voorzitter van de Commissie ‘Zuid-Lim-
burg’ van het Vaderlandsch Volksfeest, jhr. J. Graafland, had van tevoren in
de Arnhemsche Courant en de Nieuwe Arnhemsche Courant laten weten dat de
Limburgers het strijdlied ‘Wij willen Limburg houden!’ zouden aanheffen
om erop te wijzen dat in Limburg de vrede nog niet volledig was, omdat daar

Spandoek met de leuze ‘Nederland en Limburg
één’ in de folkloristische optocht, 1919, waar-
mee volgens de toelichting van Van der Ven ‘de
vaderlandslievende gevoelens onzer Zuider-
broeders’ vertolkt werden (uit Van der Ven,
Neerlands-Volksleven, 1920)



‘gekuip en gebrouw van buitenlandsche agenten en binnenlandsche politie-
ke avonturiers’ beroering en onrust brachten. Omdat de ‘Belgische imperia-
listen’ voortgingen ‘met hunne annexionistische dwaasheid van verblinde
overwinnings-dollemannen’, zouden de Limburgers in de stoet in de eerste
plaats hun ‘éénheid met ondeelbaar Nederland’ willen demonstreren.65 Bij
het eindpunt van de optocht sprak burgemeester Van Heemstra van Arn-
hem de menigte toe. Hij verklaarde dat
hij het feest opvatte ‘in de zin van een
feestelijke demonstratie van onze natio-
nale gebruiken en onze nationale een-
heid’, en hij riep op om ‘als betuiging van
het eenheidsgevoel’ een hoera voor de
eenheid van Nederland aan te heffen.
‘Geestdriftig weerklonk die roep uit al-
ler mond’, aldus het Algemeen Handels-
blad.66

Van der Ven zelf zag de optocht als
een geschenk van ‘het volk onzer zichzelf
gebleven plattelandsgewesten’ aan het
‘‘‘cultuur’’-volk onzer groote steden’.
Hiermee bevestigde hij de kloof die was
ontstaan tussen de stedelijke toeschou-
wers en de opvoerenden van het platte-
land, die zich ook al gemanifesteerd had
tijdens het klederdrachtenfeest van 1913
in Amsterdam. Volkscultuur was iets
geworden waar de stedelingen zelf geen
deel meer aan hadden, een categorie
apart. Zij konden er echter wel wat van
leren. Van der Ven zag het bijeenbrengen
van mensen uit heel Nederland als een manifestatie van eenheid in verschei-
denheid. Verscheidenheid zag hij in de ‘niet chauvinistische vaderlandslief-
de, welke Friezen, Zeeuwen, Limburgers, Drenthen en Twenten, om van

Het samengaan van ‘gewestelijke eigenheid’ en
‘nationale eenheid’ werd in de optocht verbeeld
door deze Friese deputatie, die bestond uit een
Friese heraut (rechts), de Friese maagd met
Friese vlag (midden) en de Nederlandse maagd
met Nederlandse vlag (links); de Nederlandse
maagd symboliseerde volgens Van der Vens
toelichting de saamhorigheid van deze provin-
cie met het overige Nederland (uit Van der
Ven, Neerlands-Volksleven, 1920)
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De Sittardse Marottenclub met prins Carnaval tijdens het Vaderlandsch Historisch
Volksfeest, 1919; hun motto is: Nederland bij Limburg (uit Van der Ven, Neerlands-
Volksleven, 1920)



andere Provincialen niet te spreken, nog bezit-
ten voor den eigen grond, de eigen taal, de eigen
kleederdracht, kortom voor hun eigen geweste-
lijke cultuur’. Bovenal was er echter eenheid:
‘Slechts op hun betrekkelijke waarde werden de
gewestelijke factoren onzer volksbeschaving
berekend in het geheel der feesten, die door hun
algemeen karakter een hechten bodem hebben
gelegd voor het cultiveeren en tot breedere ont-
plooiïng brengen der saamhoorigheid-gevoe-
lens, die diep in onzen Nederlandschen volks-
aard bestaan.’67

Zo vormde het Vaderlandsch Historisch
Volksfeest de apotheose van de rol die de volks-
cultuur sinds het laatste kwart van de negen-
tiende eeuw in het repertoire van de eendracht
van de natie speelde. Als eendrachtbevorderend
gold met name het op één plaats samenbrengen
van de verschillende streekgebonden drachten:
eerst in gemusealiseerde vorm in klederdrach-
tengalerijen met levensgrote poppen, later ook
in optochten van levende personen in kleder-
dracht. Terwijl de klederdrachten allengs uit de
dorpen verdwenen, beleefden zij elders een
comeback als symbool van nationale soliditeit
en solidariteit.

Het Openluchtmuseum was in Van der Vens
ogen meer een school ‘voor een krachtige natio-
nale opvoeding van ons volk’ dan een conserve-
rend museum. Het terrein beschouwde hij als
een‘plekvaderlandschegrond’eneen‘nationaal
monument voor onze landseigen cultuur’.68

Dit werd verbeeld op de herinneringspenning
ter gelegenheid van het feest: de ‘cultuur-een-
heid’ van Nederland wordt gesymboliseerd in
een heraldische eik, die zich vertakt in de elf
provinciewapens. De eik wortelt in de muse-
umplattegrond ter hoogte van de middenwei.
Aan de voet van de eik zijn de kavels voor de
verschillende provincies ingetekend.69 In zijn herinneringsboek liet Van der
Ven geen twijfel bestaan over wat hij bedoelde met deze biologische meta-
foor: het ging om ‘de cultuureenheid der gansche natie’, ‘de zuivere vader-
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Herinneringspenning van het Vader-
landsch Historisch Volksfeest, 1919,
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wijzingen van D.J. van der Ven; uitge-
voerd in verschillende materialen en
diameters; op de voorzijde wortelt een
eik met de Nederlandse provincie-
wapens in de plattegrond van het
Nederlands Openluchtmuseum, waar
iedere provincie haar eigen gebied aan
de rondweg heeft; op de keerzijde staat
de leuze ‘De liefde tot zijn land is ieder
aangeboren’ (Nederlands Openlucht-
museum)



landsche cultuur’, ‘een demonstratie van de onverbreekbare saamhorigheid
onzer elf provinciën’ en een ‘hooge vaderlandslievende roeping’.70

   

Hoe is een dergelijke uitbarsting van nationaal sentiment in het zo nuchtere
Nederland te verklaren? En hoe komt het dat juist het Openluchtmuseum
het decor was van een dergelijke activiteit? De Nederlandse volkskundige
J.J. Voskuil heeft in een artikel uit 1981 deze gebeurtenis in haar historische
context geplaatst en verklaard.71

Enerzijds was er sprake van een reactie op de industrialisatie, waarbij in
kringen van de intelligentsia en welgestelden een tegenbeweging was ont-
staan, die zich uitte in belangstelling voor de natuur en voor verdwijnende
tradities. Anderzijds speelde hierbij een rol het zoeken naar zekerheden in
de chaotische politieke en economische omstandigheden vlak na de Eerste
Wereldoorlog. Het was volgens Voskuil vooral een vorm van pessimisme,
een zich zorgen maken over de toekomst van de samenleving, die de mensen
naar oude zekerheden deed zoeken in de volkscultuur.72 Na de verschrikkin-
gen van de Eerste Wereldoorlog had het negentiende-eeuwse positivisme
veel van zijn geloofwaardigheid verloren en boden ‘oude waarden’ houvast.

Een revolutiepoging in Nederland van de zijde van de socialisten had er
bij de gezeten burgerij bovendien de schrik behoorlijk in gebracht. Niemand
omschreef dit gevoel beter dan Albert Vogel, die in de aflevering van het
blad van de Arnhemsche Kunstkring, die gewijd was aan het komend Vader-
landsch Volksfeest, een korte beschouwing schreef over ‘de nationale ziel’:
‘En thans, nu verwarring en verbijstering zich van de wereld en dus ook van
ons land dreigden meester te maken, nu de nationale ziel in doodsnood ver-
keert, behooren wij, welmeenenden, van heeler harte de mannen te begroe-
ten en te steunen, die het wankelend gevoel van saamhorigheid weer willen
versterken, die op demonstreerende wijze, gedurende het aanstaande vader-
landsch historisch volksfeest te Arnhem vele der oud-hollandsche gebrui-
ken en gewoonten, zoo innig en teer verbonden met ons eigen nationaal
leven, voor oogen van duizenden zullen doen aanschouwen als openbarin-
gen van den Nederlandschen zin.’73

Het verlangen naar zekerheden kon bevredigd worden in de op oude tra-
dities stoelende plattelandscultuur, zoals Van der Ven die in het Openlucht-
museum ten tonele voerde.74 Zoals de Hindeloper kamer op de wereldten-
toonstelling van 1878 een beeld van tevredenheid bij het volk uitstraalde, dat
bij de gezeten burgerij zeker na de schrik van de opstand van de Commune
van Parijs hernieuwd vertrouwen wekte, zo gaf nu het Vaderlandsch Histo-
risch Volksfeest een hernieuwd gevoel van zekerheid.

Het terugvoeren van de plattelandstradities op het Germaanse verleden
sprak daarbij in twee opzichten aan: enerzijds gaf het de illusie van het
onveranderlijke, anderzijds die van het primitieve ‘dicht bij de natuur’,
oproepend tot een meer ascetische levenswijze die contrasteerde met het
leven in de stad.75
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Zo kon in 1919 de Nederlandse folklore rekenen op veel publieke belang-
stelling en een aanzienlijk politiek draagvlak. En wat het allermooiste was: in
de roes van het feest had men gedurende één week volop de illusie kunnen
koesteren van een samenleving zonder standsverschil en klassenstrijd. Of
het bij veel van de deelnemers werkelijk ging om belangstelling voor oude
tradities of het zoeken naar zekerheden is echter de vraag. Voor velen zal het
vooral een welkome gelegenheid zijn geweest om na jaren van allerlei beper-
kingen door de oorlog nu eens goed feest te vieren.

‘   ’

    

Na afloop van deze succesvolle manifestatie probeerde Van der Ven in het
Openluchtmuseum een greep naar de macht te doen. In hun enthousiasme
over het geslaagde Volksfeest hadden Hoefer en erevoorzitter baron van
Heemstra, burgemeester van Arnhem, Van der Ven aangezocht een be-
schouwing te geven over de wijze waarop het Openluchtmuseum naar zijn
mening zou moeten worden beheerd, voornamelijk wat betreft het financië-
le gedeelte.76 Van der Ven, volkomen over het paard getild door het succes
van het Volksfeest, zag hierin een kans om te bereiken wat in 1913 mislukt
was: een plaats in de leiding van het museum, maar nu als directeur.

Hij kwam met een zeer uitvoerig ‘plan de campagne’. Het behelsde onder
andere de bouw van een groot historisch museum, een commerciële exploi-
tatie van het openluchttheater ten bate van het museum, de organisatie van
een loterij zoals dit in Zweden met succes gedaan was, en het organiseren van
feestelijkheden en congressen om zo veel mogelijk toeristen te trekken. Ook
bevatte het plan bladzijdenlange opsommingen van wat Van der Ven gedaan
had ten behoeve van het museum en een minstens even lange beschrijving
van hetgeen Van Erven Dorens had nagelaten. Aan de directeur van het
Openluchtmuseum moesten naar zijn opvatting niet alleen eisen worden
gesteld wat betreft het verzamelen en conserveren van de collectie, maar hij
moest vooral ook volksopvoedende taken uitvoeren. Daarbij riep hij Jan
Ligtharts bewondering voor Hazelius in herinnering.
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Van Erven Dorens had volgens hem door het ‘op zijn zachtst uitgedrukt
zeer slappe beheer’ ‘tal van misstanden’ in het leven geroepen; daardoor was
aan de populariteit van het museum ‘ernstige schade’ berokkend. Hij was
volgens hem ‘met den besten wil’ niet opgewassen tegen de ‘vele en uiteen-
loopende’ werkzaamheden verbonden aan de functie van directeur. Van der
Ven hekelde ook zijn ‘bekrompen inzicht’, ‘eng behorizonte belangstelling-
sfeer’, ‘ongemotiveerde gereserveerdheid’ en ‘te groote besluiteloosheid’.
Ten slotte verweet hij Van Erven Dorens diens geringe activiteit op propa-
gandistisch gebied en het feit dat hij zich aan het Vaderlandsch Volksfeest
weinig gelegen had laten liggen en niet actief genoeg was om voor de collec-
tievorming gebruik te maken van de belangrijke gegevens die het feest had
opgeleverd.77

Van der Ven kreeg in de vergadering van de Commissie van Bijstand van
20 december 1919 de gelegenheid zijn plannen toe te lichten. In een brief had
hij de Commissie negen condities gegeven waarop hij wilde meewerken ‘tot
een grootmaken van het Nederlandsch Openluchtmuseum’ en het te maken
‘tot wat het behoort te zijn: het cultuurhistorisch vredesmonument van ons
vrij en onafhankelijk Nederland’. De eerste conditie was ‘dat uw bestuur de
tegenwoordige functionaris ontslaat en dat hij evenmin als ambtenaar naast
mij gehandhaafd blijft. Dat de titel van: ‘‘Directeur van het Nederlandsch
Openluchtmuseum’’ van zijn persoon op mij overgaat.’78 Tot de verdere
condities behoorden onder meer een salaris van ƒ 7500 per jaar (Van Erven
Dorens verdiende ƒ 2000) en 2% van alle inkomsten die het Openluchtmu-
seum zou verkrijgen door entreegelden, opvoeringen, giften, contributies en
verkoop van artikelen, met uitzondering van de overheidssubsidies, ‘zijnde
het auteursrecht, dat ik voor de uitvoering mijner plannen handhaaf’. Het
contract zou in ieder geval voor drie jaar moeten gelden.

Voor de financiering van zijn plannen was hij reeds samen met Van
Heemstra bij de Bank-Associatie Wertheim & Gompertz langs geweest. De
bank juichte de plannen toe, omdat Arnhem daardoor een centrum zou kun-
nen worden van vreemdelingenverkeer en gaf hem een goede kans op succes,
mits hij ‘persoonlijk de uitvoering in handen houdt’. De kosten van zijn
plannen raamde Van der Ven op ƒ 500.000. Voor de voorbereiding van de
plannen wilde de bank alvast ƒ 5000 in een garantiefonds storten. Ook had
Van der Ven samen met de bankdirecteur een bezoek gebracht aan mr. M.I.
Duparc van het departement van Kunsten en Wetenschappen, waar zij had-
den vernomen dat van regeringszijde grote interesse voor het museum
bestond. In de toekomst zou wel op een jaarlijkse subsidie van zelfs ƒ 25.000
gerekend kunnen worden.79

     

Nadat Van der Ven zijn plannen uiteen had gezet en de vergadering had ver-
laten, lichtte Van Heemstra de Commissie in, dat het bestuur zich tot Van
der Ven had gewend met de vraag hoe het Openluchtmuseum tot een krach-
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tiger leven gebracht zou kunnen worden. Het rapport dat Van der Ven had
gemaakt achtten Hoefer en hij zo belangrijk, dat het in de Commissie van
Bijstand behandeld diende te worden, te meer daar aanneming van het rap-
port zou impliceren dat Van Erven Dorens plaats zou moeten maken voor
Van der Ven. Van Erven Dorens was niet uitgenodigd voor de vergadering,
zo lichtte Hoefer toe, want als het rapport niet aanvaard zou worden ‘zou de
heer v.E.D. slechts noodeloos zijn verontrust’.
Van Heemstra hield de Commissie voor dat
gekozen zou moeten worden tussen ‘de tegen-
woordige, weinig actieve leiding v.d. heer v.
E.D. en de voortvarende, min of meer Ameri-
kaansche plannen van den heer v.d. Ven’. Vol-
gens hem zou alleen een keuze voor de laatste
tot het gewenste resultaat leiden.80

De nieuwe voorzitter van de Commissie van
Bijstand, Jan Kalf, die deze functie van Blink
had overgenomen, meende echter dat het
Vaderlandsch Volksfeest geenszins een onver-
deelde waardering te beurt was gevallen. Op
tafel lag een brief van een van de nieuwe leden
van deze Commissie, prof. Schrijnen. Door een
zware verkoudheid was hij verhinderd de ver-
gadering bij te wonen. Hij kon niet meegaan in
de mening van Hoefer dat het Vaderlandsch
Historisch Volksfeest zo bijzonder geslaagd
was. ‘De aandacht getrokken heeft het [feest]
zeer zeker’, schreef hij, ‘maar dan naar ik meen
tot ergernis van degenen die als vakkundigen kunnen doorgaan.’ Schrijnen
bestempelde de optocht als profanatie van hetgeen had behoren te blijven in
het kader en de intimiteit van zijn omgeving, met als toppunt het uitloven
van prijzen aan de mooiste groep. ‘De vertooning, want dát was het, van onze
nationale volksgebruiken, die slechts in de intimiteit van eigen omgeving
kunnen gedijen om aldus volk en natie voor te groote uniformiseering te
behoeden en ons land nationaal te blijven differentieeren, – dit opstraat-
brengen van het teerste wat ons volkswezen biedt heeft mij gegriefd.’ Hier-

Prof. dr. Jos. Ch.F.H. Schrijnen (ver-
blijfplaats portret onbekend; foto
Nederlands Openluchtmuseum)

. D.J. van der Ven, Plan de campagne voor de financiering en de populariseering van het
Nederlandsch Openluchtmuseum,  ,  , dossier Geschiedenis vanaf 1918, 1920
Rapport Openluchtmuseum, deel over kritiek op leiding en beheer, spec. p. 1-4 ; er zijn
ook enige deels incomplete versies in  , Archief-Van der Ven, inv. nr. 42-10-8 en 
42-12-4; hier is de versie uit het dossier Geschiedenis vanaf 1918 gebruikt.  . Notulen
vergadering 20 december 1919,  , Archief Vereeniging, Notulenboek Commissie van
Bijstand, inv. nr. 1.3.3.  . Brief van D.J. van der Ven aan de Commissie van Bijstand, 
19 december 1919,  , Archief Vereeniging, Commissie van Bijstand, Vergaderingen,
inv. nr. 1.3.2; Van der Ven, Plan de campagne (zie noot 77), inleidend deel, p. 1.  
. Notulen vergadering 20 december 1919,  , Archief Vereeniging, Notulenboek
Commissie van Bijstand, inv. nr. 1.3.3.  



door werden de volksgebruiken losgemaakt van de ‘levende wortel’. Het was
zijns inziens de taak van het Openluchtmuseum de typisch nationale volks-
uitingen ‘met pieteit’ te verzamelen en te bewaren. Alleen zo ‘kán en móet
[het museum] de hooger beschaafden, of die daarvoor doorgaan, een blik
gunnen op hetgeen nog in bepaalde kringen onzer bevolking leeft, om hun
ruimheid en frischheid te geven, en hun gevoel van nationale saamhoorig-
heid aan te wakkering (sic)’.

Schrijnen dreigde zich bij een eventuele herhaling van het Volksfeest
(Van der Ven had plannen dit jaarlijks te doen plaatsvinden) tot het ministe-
rie te wenden ‘met het dringend verzoek in het welbegrepen belang van ons
Nederlandsche volkswezen de noodige maatregelen te willen nemen’. Van
Erven Dorens had volgens Schrijnen het nationale doel van het Openlucht-
museum steeds goed begrepen. Hij verklaarde zich dan ook tegen een ver-
vanging van de directeur door Van der Ven, die ‘heel aardieg [sic] boekjes
schrijft over Zingende Torens [bedoeld is: carillons] en Paddestoelen, maar
dien ik tot mijn spijt slechts kan beschouwen als een dilettant’.81

Kalf, Meijburg en Schaap voelden evenmin voor de vervanging van Van
Erven Dorens door Van der Ven. Kalf sprak vanuit een sterke positie: sinds
1918 was hij directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg. Van
Heemstra waarschuwde echter, dat het voor het handhaven van de mede-
werking van het gemeentebestuur wel noodzakelijk was dat volgens het ‘sys-
teem’ van Van der Ven zou worden gewerkt; Hoefer voegde eraan toe dat het
museum veel geld nodig had: ‘en daartoe opent de heer v.d. Ven de weg’.

De Commissie van Bijstand trok aan het langste eind. Van Heemstra zou
Van der Ven mededelen dat de Commissie van Bijstand bezwaar maakte
tegen zijn plannen en de huidige directeur wilde handhaven. Er zat echter
nog een addertje onder het gras: de Commissie van Bijstand zag ook wel
goede kanten aan het plan en zou voor het vinden van gelden de medewer-
king van Van der Ven aan de Vereeniging niet willen verliezen. Van Heem-
stra zou dit met Van der Ven bespreken. Het leidde ertoe dat Van der Ven in
juli 1920 lid werd van het Dagelijks Bestuur van de Vereeniging. Ten slotte
eindigde de Commissie van Bijstand deze waarschijnlijk wel belangrijkste
vergadering uit haar bestaan met het besluit dat Van Erven Dorens niet van
het rapport van Van der Ven in kennis gesteld zou worden ‘om hem
zoodoende een onaangenamen indruk te besparen’.82

Vele jaren later, in de tijd dat Van der Ven in het kader van de Bijzondere
Rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog ervan beschuldigd werd een rol
te hebben gespeeld in het ‘naasten’ van het museum door de overheid tijdens
de bezetting, keken zowel Kalf als Van der Ven terug op deze episode in
1919. Aan zijn schoonzoon mr. J.K. van der Haagen bevestigde Kalf, dat
Van der Ven in 1919 ‘op slinksche wijze’ pogingen gedaan had Van Erven
Dorens van zijn plaats te dringen. De Commissie vond hem toen te ‘luid-
ruchtig’, maar achtte hem wel bruikbaar, mits onder verstandige leiding.
Daarom was hij in het bestuur opgenomen.83
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In zijn verweerschrift van 1945 meldde Van der Ven, dat hij zich steeds
gesteund voelde door Van Heemstra, die in 1919 een actie had gevoerd om
hem als directeur te krijgen. Voor Kalf, die sinds zijn jeugd al met Van Erven
Dorens bevriend was, was hij echter geen persona grata. Van der Ven
beklaagde zich over de tegenwerking die hij bij het museum had ondervon-
den van het ‘gesloten viermanschap Schrijnen – Van Erven Dorens – Kalf
(allen katholiek) – Smit (gehuwd met katholieke dame)’.84 De opmerking
over Smit was toch wat vreemd uit de pen van Van der Ven, zelf gehuwd met
een van oorsprong katholieke vrouw. Op de persoon van Smit kom ik ver-
derop nog terug.

Schrijnen distantieerde zich twee jaar na het Volksfeest ook publiekelijk
van de folkloristische optocht in een kort artikel getiteld ‘Spaar de volksge-
bruiken’.85 Hierin erkende hij dat het Openluchtmuseum een belangrijke rol
speelde in de bevestiging van het saamhorigheidsgevoel, maar veroordeelde
hij het Volksfeest, omdat volksgebruiken uit hun oorspronkelijke omgeving
waren gehaald.

De Commissie van Bijstand keurde echter niet alleen Van der Vens imi-
tatiewereld af, maar ook de toe-eigening ervan door een massaal toege-
stroomd publiek, dat hierin uitsluitend vermaak zag en hossend, joelend en
giechelend de optocht aanschouwde. Zo mocht een museum volgens Schrij-
nen, die het authentieke ter plaatse opzocht en als bron bestudeerde, niet
met volkscultuur omgaan. Voor hem en de meeste andere leden van de Com-
missie van Bijstand was een volkskundig museum een instituut, waar de
laatste overblijfselen van de cultuur van de plattelandssamenleving als kas-
plantjes beschermd moesten worden. Voor Hoefer, Van Heemstra en Van
der Ven was het daarentegen een instituut dat aan objecten die in de plaatse-
lijke samenleving hun functie verloren hadden een nieuw leven gaf, waarbij
een groot publiek ze zich kon toe-eigenen als nationale symbolen met een
sterk opvoedende waarde.
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7. Volkscultuur in afzondering

Na alle ophef van het Vaderlandsch Historisch Volksfeest lag het Neder-
lands Openluchtmuseum er verstild bij. Bescheiden was het in vele opzich-
ten: de collectie was beperkt, het budget mager, het personeel klein in aan-
tal.1 Het museum lag geïsoleerd aan de noordkant van de stad, onbereikbaar
nog met tram of bus. In alles bevond deze jongste loot aan de vaderlandse
museumstam zich nog in een zeer pril stadium. De omvang van het terrein,
toen reeds 30 ha, hield echter een belofte voor de toekomst in, die inspireer-
de tot nadenken over de verdere invulling van het museum.

De eerstaangewezene hiertoe was directeur Van Erven Dorens. Na de
mislukte poging van Van der Ven om de macht te grijpen kon hij een rustige
koers voor het museum uitzetten, waarbij het accent lag op het verzamelen
en geleidelijk uitbreiden van het museum. Het feit dat hij zo weinig assisten-
tie had, remde hem echter zowel in zijn wetenschappelijke activiteit als in
het actief voeren van propaganda voor het Openluchtmuseum.2 Uit zijn
levensbericht in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkun-
de kunnen wij tussen de regels door lezen, dat de situatie waarin Van Erven
Dorens in het provinciale Arnhemse milieu verkeerde, hem belemmerde in
de geestelijke ontplooiing die gezien zijn verleden als ‘negentiger’ mocht
worden verwacht. Veel tijd ging op aan het vinden van financiële steun voor
het museum (thuis werd hij wel ‘de bedelaar’ genoemd) en aan allerlei dage-
lijkse beslommeringen. De komst van mr. W.P.A. Smit, ambtenaar van de
provincie Gelderland in het bestuur van de Vereeniging in de functie van
tweede secretaris, was echter een grote versterking op inhoudelijk gebied.
Smit, die door de provincie geregeld werd vrijgesteld om werkzaamheden
voor het Openluchtmuseum te verrichten, en die een grote belangstelling
had voor plattelandsarchitectuur en volkscultuur, vervulde in toenemende
mate een functie die vergelijkbaar was met die van conservator.3

Wat betreft het streven naar erkenning van het Openluchtmuseum in het
nationale museumbestel beschikte Van Erven Dorens echter wel over de
juiste kanalen. Terwijl Van der Ven het museum alom populariseerde met
het Vaderlandsch Volksfeest, spande Van Erven Dorens zich in om voor het
museum een serieuze plaats in het museumbestel te bewerkstelligen.
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Wat betreft het verwerven van erkenning voor het museum werd Van Erven
Dorens gesteund door de discussie die in den lande was ontstaan over de
wijze waarop de musea waren georganiseerd. De Nederlandse Oudheidkun-
dige Bond had hiertoe het voortouw genomen door in de periode 1912-1915
een reeks stellingen over noodzakelijke hervormingen in de museumwereld
te bespreken en deze in 1918 samen met een uitvoerige toelichting in een
brochure getiteld Over hervorming en beheer onzer musea te publiceren.4

De bedoeling van de Oudheidkundige Bond was meer ordening te bren-
gen in de museumwereld, een ordening waarbij ieder museum een eigen
plaats had en zich naar een vast plan diende te ontwikkelen. Hoofdpunt was,
dat er een scheiding moest worden aangebracht tussen musea van kunst en
musea van geschiedenis, in de allereerste plaats om de kunstmusea te ‘zuive-
ren’ van alles wat niet een esthetisch doel diende en zo de weg te openen tot
musea voor puur schoonheidsgenot. Pit, lid van de Bond en medesamenstel-
ler van de brochure, heeft in de stellingname ongetwijfeld zwaar de hand
gehad. Zo wees de Oudheidkundige Bond op het hybridische karakter van
het Nederlandsch Museum. In dit Nederlandsch Museum trof de Bond
geen duidelijk plan aan: kunst en geschiedenis liepen er door elkaar heen.
Het museum bevatte bijvoorbeeld een collectie ‘Zeden en Gewoonten’ naast
beeldhouwkunst, textiele kunst, goudsmeedkunst en dergelijke. Hier dien-
de verandering in te komen.

De Bond kwam dan ook met de aanbeveling in Nederland een afzonder-
lijk historisch museum op te richten waarin de niet-kunstzinnige voorwer-
pen konden worden ondergebracht. Bijna alle Europese staten hadden
musea ingericht voor de studie van hun eigen beschaving en geschiedenis,
behalve Nederland, zo constateerde de Bond. Hier werd dit overgelaten aan
stedelijke of provinciale musea, terwijl er zaken waren die van algemeen
belang waren en die dan ook op nationaal niveau verzameld behoorden te
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worden. De Bond noemde als voorbeelden het landsbestuur en de militaire
geschiedenis, maar ook de strijd tegen het water, de volksdrachten, de ste-
denaanleg, het boerenhuis en het verkeerswezen. Deze onderwerpen kon-
den volgens de Bond alleen in het juiste licht worden bezien, wanneer men
ze vanuit een algemeen Nederlands en niet vanuit een provinciaal of plaatse-
lijk standpunt beschouwde. Wat betreft de collecties kon men een zodanig
museum in feite al tot stand brengen, mits men overging tot een grondige
reorganisatie waarbij de historische voorwerpen werden losgemaakt uit de
kunst- en kunstnijverheidscollecties waarin zij niet thuishoorden.

Het aldus gezuiverde kunstmuseum behoorde internationaal te zijn en
had ten doel ‘den smaak te vormen’, terwijl het historisch museum nationaal
moest zijn en de herinneringen aan toestanden, gebeurtenissen of personen
op historisch gebied moest bewaren. De Bond zag nóg een verschil tussen
beide soorten musea: een kunstmuseum behoorde een keurcollectie te zijn;
een historisch museum behoorde daarentegen reeksen te laten zien die een
ontwikkeling in beeld brengen, hetgeen neerkwam op alle voorwerpen die
de noodzakelijke aanvulling waren van de geschreven bronnen van de
geschiedenis. Daartoe behoorden volgens de Bond ook de monumenten,
waarvan de beschrijving in zijn visie verbonden zou moeten worden aan het
historisch museum. Een belangrijk deel van het historisch museum moest
gewijd zijn aan herinneringen aan historische situaties, waartoe ook het
maatschappelijk en huiselijk leven behoorde. Wat betreft dit huiselijk leven
werd als allerbelangrijkst gezien, dat een beeld werd gegeven van de speci-
fiek-Hollandse binnenhuizen, de eigenaardige gewoonten en de karakteris-
tieke huiselijke kunst. Over de plaats van een dergelijk historisch museum
sprak de Bond zich nog niet uit, wel over de wenselijkheid dat het museum
niet werd opgesplitst in ‘detailmusea’ die elk een van de aspecten voor hun
rekening zouden nemen, zoals bijvoorbeeld de scheepvaart.5

Een markant punt in deze brochure was, dat de Bond het niet in alle
gevallen noodzakelijk achtte dat het historisch museum over originele voor-
werpen beschikte en dat het bij de splitsing van de collecties kon volstaan
met kopieën van de kunstwerken die aan het kunstmuseum werden toebe-
deeld. De opstelling van de Oudheidkundige Bond leidde tot een vermaarde
museumdiscussie, die zich toespitste op de wenselijkheid en mogelijkheid
van de scheiding tussen musea voor kunst en die voor geschiedenis. De
mening van de Bond dat het historisch museum de wording van de Neder-
landse beschaving in al haar uitingen moest laten zien, maar die op het
gebied van de kunst daarbuiten moest houden, en dat een historisch muse-
um wel kon volstaan met kopieën, was de achilleshiel van de brochure.

In ieder geval was dit precies het tegendeel van wat de gezaghebbende
historicus Johan Huizinga al in 1905 bij de aanvaarding van het hoogleraar-
schap aan de universiteit van Groningen zijn toehoorders had verteld in zijn
rede Het aesthetische bestanddeel van geschiedkundige voorstellingen. Daarin
had hij juist aangetoond hoe groot de verwantschap van geschiedenis en
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kunst is. De geschiedenis had voor hem ten doel ‘het opnieuw doen leven
van het verleden’ en dat kon alleen bereikt worden door ‘met bewustheid de
grenzen van wat in begrippen te erkennen is [te] overschrijden en een aan-
schouwelijk voorstellingscomplex voor ogen [te] brengen, met andere woor-
den een beeld’.6 In een felle aanval in De Gids verklaarde hij zich tegen een
tweederangs plaats van het historisch museum, die volgens hem voortkwam
uit vrees de kunst tekort te doen. Het historisch museum zou dan een muse-
um ‘zonder glans of heerlijkheid’ worden. Hij bestreed de opvatting dat een
historisch museum het zonder kunst zou kunnen stellen en met reproducties
kon volstaan, evenals de gedachte dat men van kunst wél en van geschiedenis
niet zou kunnen genieten.7

Het in de brochure zo op een voetstuk gezette zuivere kunstgenot achtte
hij te eenzijdig toegespitst op beeldende kunst. Het getuigde van een door
hem verafschuwde kunsthoogmoed en minachting voor het historische.
Met kunstgenot vergelijkbare sensaties konden ook op andere terreinen ont-
staan, zoals bij literatuur of geschiedenis, en waren niet minderwaardig aan
kunstgenot. Zo kon een gevoel van onmiddellijk contact met het verleden
een sensatie geven ‘even diep als het zuiverste kunstgenot’. De historische
sensatie kon zelfs een extatische gewaarwording zijn van de aanraking met
het wezen der dingen. ‘Meen toch niet, dat het iets abnormaals is, of dat ik de
gewaarwording overdrijf: gij kent haar allen’, schreef Huizinga, en hij ver-
volgde: ‘Om toch vooral goed verstaan te worden, wil ik er een voorbeeld
naast stellen, dat met het onderwerp der historische perceptie niets te maken
heeft, enkel om te illustreeren, in welke sfeer de sensaties liggen, die ik
bedoel. Gij loopt op straat, en er speelt een draaiorgel, en als gij er dicht bij
komt, waait u opeens een vleug van erkennen door den geest, alsof gij even
dingen begreept, die anders bedekt zijn onder de sluiers van het leven. Gij
zoudt u schamen, het muzikaal genot te noemen, ... maar het is een pathos,
een dronkenschap van een oogenblik... ge kent het toch, het is immers als
motief in duizend sonnetten aangeraakt. Van dezen aard is ook, wat ik de his-
torische sensatie noem.’8
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Volgens Huizinga moest het historisch museum tegemoetkomen aan
deze vatbaarheid voor de onmiddellijke historische suggestie, het moest een
museum zijn ‘voor allen, die den hartstocht kennen voor het verleden en de
bekoring van het echte’. Een historisch museum zonder kunst en zonder
authentieke voorwerpen zou daaraan nooit voldoen. Wat hem voor ogen
stond was een veelzijdig historisch museum waarin allerlei aspecten van het
verleden aandacht kregen en dat niet alleen uit hoogstaande kunstwerken
bestond, maar ook de door menig museum zo verfoeide ‘zeden en gewoon-
ten’ bevatte. Dus ook een oude weefstoel: ‘Zeker, een kunstvoorwerp kan
men het moeilijk noemen. Doch vraag u eens af, waar gij een sterker aanra-
king met schoonheid ondergaat: bij een middelmatig schilderij, of bij zulk
een in zwijgende schemering slapend monument van den noesten arbeid, in
zijn zwart eiken kracht?’9

In 1912 had Huizinga zich al in een open brief uitgesproken voor een der-
gelijk veelzijdig historisch museum. Deze brief was destijds medeonder-
tekend door onder anderen Kalf en Vogelsang, die beiden in datzelfde jaar
lid van de Commissie van Bijstand van het Openluchtmuseum werden. In
de brochure van de Oudheidkundige Bond werd het Openluchtmuseum
echter nog niet genoemd, tot ergernis van Van Erven Dorens. Immers, twee
van de opstellers van de brochure van de Bond, Pit en Vogelsang, waren bij
de oprichting van het Openluchtmuseum als bestuurslid c.q. lid van de
Commissie van Bijstand betrokken geweest.10

Van Erven Dorens zag hierin aanleiding in 1919 een uitvoerig artikel over
zijn museum in het Bulletin van de Bond te plaatsen. Daarin stelde hij voor,
dat het Openluchtmuseum een zuster-instelling van het door de Bond
bepleite Algemeen Historisch Museum zou worden. Als buitenmuseum
kon het Openluchtmuseum daarin ‘fysiek’ niet geïntegreerd worden, maar
wel zou het er een nauwe band mee kunnen onderhouden. Daarmee zou dan
zo veel mogelijk worden tegemoetgekomen aan de wens van de Bond allerlei
detailmusea op historisch gebied te vermijden. Het ruimtelijk scheiden van
de plattelandscultuur en die van de steden in twee verschillende musea acht-
te hij niet een onoverkomelijk bezwaar, mits er voldoende samenwerking
was. Vervolgens ging hij in op wat het museum beoogde. Hij liet duidelijk
uitkomen dat het museum zich distantieerde van de ‘leugenachtige verfraai-
ing of overlading, zooals meerdere drie-wanden-kamers in musea wel te zien
geven’, alsook van elke imitatie van omgeving bij de gebouwen. Uitvoerig
besteedde hij ten slotte aandacht aan wat er reeds in het park te zien was, om
te eindigen met een oproep aan de Bond het museum te komen bezichtigen
en de Vereeniging te steunen.11

     

 

Intussen was ook de rijksoverheid tot de conclusie gekomen, dat aan een
grondig onderzoek naar de noodzaak van een reorganisatie van het museum-
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wezen niet kon worden ontkomen. In februari 1919 werd hiertoe de ‘Rijks-
commissie van advies inzake reorganisatie van het museumwezen hier te
lande’ ingesteld, die twee jaar later, in juli 1921, een rapport uitbracht. De
Rijkscommissie ontbrak het niet aan ambitie, zij wilde de weg wijzen naar
‘een grootsche conceptie: het Nederlandsch Museumwezen gezien als een
levend organisch geheel’. Daarom moesten het karakter van elk museum en
de plaats ervan in het ‘algemeene samenstel’ bepaald worden.12

De Rijkscommissie stelde zich op hetzelfde standpunt als de Oudheid-
kundige Bond, namelijk dat op museaal gebied een scheiding behoorde te
komen tussen voorwerpen die worden verzameld om hun kunstwaarde en
voorwerpen die wegens hun historische betekenis worden verzameld. Meer
nog echter dan bij de Oudheidkundige Bond was de zuivering van het Rijks-
museum tot een museum voor topkunst hier de drijfveer. Dit was in ieder
geval het doel van de nieuw aangetreden hoofddirecteur van het Rijksmuse-
um, F. Schmidt Degener. Deze vooral aan de Parijse Sorbonne gevormde
kunsthistoricus en estheet pur sang wenste voor de kunstwerken van de
allerhoogste artistieke kwaliteit, samengebracht uit de verschillende rijks-
musea in het land, de bouw van een apart ‘topstukkenmuseum’ bij het Rijks-
museum in Amsterdam. Deze, men zou bijna zeggen Frans-centralistische
opvatting zou tot een museum van louter meesterwerken leiden, waaraan
ook de mooiste stukken van niet-Europese kunst uit ’s Rijks Ethnographisch
Museum in Leiden zouden moeten worden afgestaan. In deze tempel voor
‘hoge kunst’ zou het niet in de eerste plaats op ‘begrijpen’, maar op ‘bewon-
deren en genieten’ aankomen, een ‘aesthetisch intellectualisme’, waar de
socialist Richard Roland Holst (de echtgenoot van Henriëtte Roland Holst-
van der Schalk) niet geheel ten onrechte meende voor te moeten waarschu-
wen.13

Deze esthetische droom moest echter vanwege de economische omstan-
digheden worden bijgesteld en beperkt tot een herindeling en herinrichting
van het bestaande Rijksmuseumgebouw.14 In het verlengde hiervan diende
er ook een oplossing te komen voor de historische collecties. De Rijkscom-
missie beval daarvoor een historisch museum op nationaal niveau aan,
gewijd aan ‘de geschiedenis van ons land en volk in de ruimsten zin des
woords’.15 In een aantal opzichten week het advies echter af van de mening
van de Oudheidkundige Bond.
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Ten eerste diende het Historisch Museum niet alleen herinneringen te
bewaren, maar tevens kennis van en liefde voor het verleden te bevorderen,
dit om te vermijden dat allerlei persoonlijke herinneringsstukken zoals de jas
of stoel van een beroemd man de boventoon gingen voeren.

Ten tweede moesten de voorwerpen in het Historisch Museum zo veel
mogelijk originelen zijn, wat de Bond in de brochure niet nodig achtte. Hier
is duidelijk de invloed van Huizinga’s commentaar herkenbaar.

Ten derde werd over de wenselijkheid om het Historisch Museum in al
zijn perioden en aspecten op één plaats te realiseren niet meer gesproken. In
plaats daarvan stelde de Rijkscommissie drie afzonderlijke afdelingen voor
op drie plaatsen: een voor- en vroeghistorische afdeling in Leiden, die er
reeds was als onderdeel van het Museum van Oudheden, een centrale afde-
ling in Amsterdam voor politieke, beschavings- en zedengeschiedenis, en
een derde afdeling, het Museum voor Volkskunde, gewijd aan de zeden en
gewoonten van het platteland ‘ter plaatse, waar reeds door een niet genoeg te
prijzen particulier initiatief het Openluchtmuseum bestaat’. Het artikel van
Van Erven Dorens in het Bulletin van de Oudheidkundige Bond had zijn
doel niet gemist!

Het Museum voor Volkskunde dat de Rijkscommissie voor ogen stond,
zou een rijksinstelling moeten worden teneinde ‘het volstrekt noodzakelijke
directoriale verband’ met de beide andere afdelingen van het Historisch
Museum te kunnen bewerkstelligen. Het zou echter alleen aan zijn roeping
kunnen voldoen, aldus de Rijkscommissie, wanneer gestreefd werd naar
samenwerking en zo mogelijk samensmelting met het bestaande Openlucht-
museum, dat volgens de Rijkscommissie ‘in de tegenwoordige tijden zonder
aanmerkelijken geldelijken steun van het Rijk toch niet aan zijne bestem-
ming zal kunnen beantwoorden’. Expliciet vond de Rijkscommissie dat het
Openluchtmuseum op den duur in het beheer van het Rijk diende over te
gaan.16 Voor dit volkskundige museum had de commissie een belangrijke
taak in petto: het ging enerzijds om herinneringen aan vroegere toestanden
die wegens aard en omvang onmogelijk binnenshuis bewaard konden wor-
den, zoals landelijke woningen van verschillend type en windmolens, en
anderzijds om overblijfselen van landelijke zeden, gewoonten en kleder-
drachten, samengevat ‘al het eigenaardige dat onverbiddelijk aan de heden-
daagsche tijden ten offer valt’. Daaraan voegde de Rijkscommissie nog toe
de geschiedenis van het verkeers- en bedrijfswezen, aangezien dit ten eerste
nauw samenhing met het platteland en de openlucht en ten tweede met
woningbouw, volkscultuur, klederdrachten en gewoonten.17

Over het vaderlandse karakter van het toekomstig Historisch Museum
werd in de Rijkscommissie stevig gedebatteerd. In het licht van de opvattin-
gen van Van der Ven en het karakter van het Vaderlandsch Volksfeest was
deze discussie ook relevant voor het Openluchtmuseum. Er tekenden zich
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Prentbriefkaarten van het exterieur en het interieur van een Marker ‘show house’,
uitgegeven door Sijtje Boes, ongedateerd, ca. 1930 (Ad de Jong, Maarn)



Een van de klederdrachtplaten uit Ons heerlijk vaderland (1908), voorstellende
‘Nationale Kleederdrachten in Noord- en Zuid-Holland’. De klederdrachten uit
verschillende plaatsen worden hier bij elkaar getoond. De platen zijn, zo meldt Blink
in zijn Inleiding, tot stand gekomen met medewerking van de organisatoren van de
Tentoonstelling van Nationale Kleederdrachten van 1898 en geven duidelijk een
selectie weer van de poppen op deze expositie. Van sommige poppen is dit de enige
bestaande afbeelding (uit H. Blink, Ons heerlijk vaderland. Het hart van Nederland.
Amsterdam 1908)



Affiche van de  met handwijzer; ontwerp affiche door Wim van Woerkom,
vermoedelijk jaren 1930; druk J. van Boekhoven, Utrecht (historisch archief ,

Den Haag)



Ontwerp voor boekomslag door Theo Molkenboer, ca. 1915, aquarel, 56 x 43,5, niet
uitgevoerd. Deze verbeelding toont enkele van de door Molkenboer als bijzonder
mooi beschouwde klederdrachten uit verschillende plaatsen op één plek samen-
gebracht in een nationaal kader (letterlijk een rood-wit-blauw randje). 
V.l.n.r.: Marker meisje (zittend), jonge vrouw uit Volendam, Urker visser,
Walchers meisje (allen in doordeweekse dracht), Friese vrouw in zondagse dracht
(wat naar achteren staand), jonge vrouw uit Zuid-Beveland in katholieke zondagse
dracht (zittend), Volendammer visser en Volendammer jongetje (zittend bij de
tulpen; de laatste twee in doordeweekse dracht) (nalatenschap Th. Molkenboer,
Nederlands Openluchtmuseum)
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Adolf Ulrich Wertmüller (1751-1811),
Portret van Madame Auguié, 1787, olieverf op
doek, 117,5 x 89,5 cm. Zij is gekleed in
boerendracht (o.a. rode rok, gestreept linnen
schort, zwart keurs, linnen hemdsmouwen
en linnen fichu) in de ‘laiterie’ met melk-
kannetje in de linkerhand en afroomschelp in
de rechterhand. Madame Auguié was een
van de hofdames van Marie-Antoinette
(Nationalmuseum, Stockholm)

Het gotische huis in het landschapspark Wörlitz
(Duitsland); de openslaande ramen waren extra
groot zodat de vorst Leopold    Friedrich Franz
von Anhalt-Dessau (1740-1817) een goed uitzicht
had op het agrarisch landschap om het huis 
(foto Ad de Jong, 2001)

De ‘Boerenwoning’ in het park van Het Huys ten
Donck te Ridderkerk; de schijn-boerderij was een
kinderspeelhuisje; een doorsnee-volwassene komt
met zijn hoofd ruim boven de deuropening (foto
welwillend ter beschikking gesteld door rentmees-
terskantoor Overwater, Strijen)

Gravure uit het modellenboek door G. van
Laar (1802-1809), Magazijn van tuin-
sieraden. Amsterdam [1802], plaat  . In
de beschrijving wijst Van Laar erop dat het
huisje van buiten als steen beschilderd kan
worden en van binnen op schot of doek in
een boerse smaak gedecoreerd kan worden;
het zou kunnen dienen tot berging van
gereedschap of als plek om uit te rusten
(Nederlands Openluchtmuseum)



De etnografische context van de dieren in de dierentuin van Berlijn zoals in 1905
opgezet, is nog steeds te bezichtigen: links het huis van planken van Noord-
Amerikaanse indianen als onderkomen voor de bisons, rechts een Russische blokhut
voor dat van de wisenten (foto Ad de Jong, 2001)



William Albert Dennis Galloway (geb. 1878, overlijdensdatum onbekend), Zeeuwse
meisjes aan zee, ca. 1920, gravure in kleur op papier, 18 x 26 cm. De van oorsprong
Engelse tekenaar geeft hier een geheel ander beeld van de draagsters van kleder-
dracht dan dat van een uitstervende generatie vrouwen in dracht; deze kunstenaar
heeft een goed oog voor detail: de kinderen zijn gekleed in een variant van de
Walcherse klederdracht die bij een dagje uit gedragen werd, getuige de rode
‘randrok’ met bloemen van het meisje in het midden, een mooie uitvoering van de
onderrok (particuliere collectie; met dank aan Kunsthandel Studio 2000 voor het
welwillend beschikbaar stellen van de foto, en aan Francisca van Vloten, Deventer,
voor de nadere informatie)



twee groepen af. De ene groep vond dat het toekomstig Historisch Museum
moest streven naar grote volledigheid en onpartijdigheid, een opvatting die
destijds ook door de Oudheidkundige Bond werd gehuldigd. In dat museum
moest het niet gaan om het opwekken van bewondering of nationale gevoe-
lens; het moest een museum worden waar het Nederlandse verleden op
afstandelijke wijze zou worden verklaard, waarbij het ging om ‘begrip, bij
voorkeur koel begrip’.18 De andere groep vond dat een dergelijk museum
selectief moest zijn en tot taak had ‘een grootsche evocatie van ons verleden’
tot stand te brengen. Zo stonden, in termen van het rapport, een museum
voor de ‘historisch denkende’ bezoeker en een museum voor de ‘vader-
landsch gestemde’ Nederlander tegenover elkaar.

In zekere zin streden hier beide ‘ouders’ van het instituut museum: de
Verlichting en de Romantiek. Tot een duidelijke keuze op dit punt kwam de
Rijkscommissie niet. Beide soorten bezoekers dienden aan hun trekken te
komen. Daarvoor moesten zowel aantrekkelijke en leerrijke presentaties
voor het gros van het publiek tot stand komen als studieverzamelingen voor
degenen die zich meer in de details willen verdiepen.

Wat betreft de opvattingen over volkskunde kunnen wij constateren, dat
de Rijkscommissie hierbij uitsluitend dacht aan het platteland, wat duidelijk
onderstreept werd door het feit dat de zeden- en beschavingsgeschiedenis in
het algemeen in de centrale afdeling in Amsterdam bleef gesitueerd. Wel zag
een deel van de leden de plattelandscultuur nauw verbonden met de oor-
sprong van het Nederlandse volk. Deze opvatting valt af te leiden uit het feit,
dat een deel van de leden de eerste afdeling van het Historisch Museum, de
in Leiden gevestigde afdeling voor de voor- en vroege geschiedenis, wenste
te combineren met de volkskundige afdeling. Aangezien de meerderheid
hier echter niet voor voelde, werd de driedeling gehandhaafd.19 Wel ver-
wierf het Openluchtmuseum later, in de lijn van deze gedachtegang, een
‘steenkist’, een prehistorisch graf uit de buurt van Zeijen in Drenthe, opge-
graven door dr. A.E. van Giffen.20

Wat in het geheel niet ter discussie stond, was dat de volkskunde natio-
naal moest worden gezien, evenals de andere afdelingen van het Historisch
Museum, in tegenstelling tot de kunst waarvan men juist het internationale
karakter wilde benadrukken. Impliciet werd aangegeven dat volkskunde het
typisch Nederlands-nationale diende aan te geven. Dit gold in twee richtin-
gen: zowel in de zin van bovenlokaal en bovenprovinciaal, alsook in de zin
van niet-internationaal, niet-kosmopolitisch. Het pact dat de volkskunde
gesloten had met het nationale werd hiermee bevestigd. Er werd niet aan
gedacht dat ook binnen de volkskunde ‘volkskundig denkenden’ tegenover
‘vaderlands gestemden’ zouden kunnen staan. Een andere relatie van de
volkskunde dan met de vaderlandse geschiedenis werd in het rapport van de
Rijkscommissie evenmin gelegd, noch met ’s Rijks Ethnographisch Muse-
um, noch met de verzamelingen van het Koloniaal Instituut. Op zich is dit
opmerkelijk aan de vooravond van de toenadering van de volkskunde en de

392



volkenkunde. In 1922, een jaar na de verschijning van het rapport, richtte de
Amsterdamse antropoloog prof. dr. J.P. Kleiweg de Zwaan het Neder-
landsch Nationaal Bureau voor Anthropologie op met folklore als een van 
de secties.21 Voor de Rijkscommissie was er nog geen antropologische in-
valshoek ten aanzien van de volkskunde. De derde afdeling van het His-
torisch Museum lag geheel in het verlengde van de collectie ‘Zeden en
gewoonten’ van het Nederlandsch Museum, zij het toegespitst op het platte-
land.

In het rapport, dat er overigens geen misverstand over liet bestaan dat
‘hoge kunst’ vanwege haar esthetische waarde aan de top van de museale
piramide stond, werd voor het eerst een volkskundige verzameling op natio-
naal niveau van voldoende gewicht geacht om als rijksverantwoordelijkheid
te worden gezien. Uit de plaats die het Openluchtmuseum innam in het rap-
port van 1921 blijkt, dat dit museum zich inmiddels behoorlijk op de muse-
ale kaart van Nederland had gezet. Enkele jaren later constateerde het Alge-
meen Handelsblad in een artikel waarin gepleit werd voor een krachtiger
medewerking van de staat: ‘Voor het Nederlandsch Openluchtmuseum is
bij voorbaat een plaats van beteekenis in het Nederlandsch museumwezen
ingeruimd.’22 In dit licht bezien was het doorzetten van Hoefer om het
museum coûte que coûte voor het publiek te openen op het juiste tijdstip
gekomen, terwijl ook zijn vasthoudendheid wat betreft een tentoonstellings-
gebouw het museum gekwalificeerd had voor een belangrijke plaats in het
‘organisch geheel’ van het museumbestel.

Zo had Hoefer goed aangevoeld dat het creëren van tentoonstellings-
ruimte en een hoofdgebouw de plaats van het Openluchtmuseum in het
bestel zou verbeteren en de mogelijkheden zou vergroten. Dit bleek ook uit
de opmerking die de Rijkscommissie maakte, dat geen voorwerpen van bete-
kenis mochten worden overgebracht naar het Openluchtmuseum zolang dit
museum nog niet het gehele jaar geopend was, beter bereikbaar was en
beschikte over de nodige hulpmiddelen om de inhoud vruchtbaar te maken.
De Rijkscommissie meende overigens dat het rijk hiervoor geldelijke steun
moest verlenen.23

Het Historisch Museum met drie afdelingen zoals bedoeld door de Rijks-
commissie is er nooit gekomen. Wel betekende het belang dat de Rijkscom-
missie aan het Openluchtmuseum hechtte, dat de rijksoverheid een jaarlijk-
se subsidie ging verstrekken, hoe beperkt deze ook was (ƒ 2000). De nationa-
le betekenis van het Openluchtmuseum werd ook onderstreept door het
bezoek van koningin Wilhelmina in 1920 aan het jonge museum.
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Presentatie van Nederlandse volkskunde op de Nederlandse tentoonstelling te
Kopenhagen in 1922, verzorgd door het Nederlands Openluchtmuseum; in de hoek
zijn een Hindeloper beddeschot en diverse kleinere Hindeloper objecten te zien, in
de vitrine Hindeloper klederdracht met sitsen wenkes en rechts een boerenwagen
(foto Lindegaard, Kopenhagen, Nederlands Openluchtmuseum)



Een teken dat het rijk het Openluchtmuseum beschouwde als de aange-
wezen autoriteit op het gebied van de Nederlandse volkskunde, was het ver-
zoek van het Regeringscomité om voor de in 1922 te houden Nederlandse
tentoonstelling te Kopenhagen een afdeling Nederlandse volkskunde te ver-
zorgen. Deze had als belangrijkste onderdeel een tentoonstelling van Hinde-
loper cultuur, waarvoor het Rijksmuseum meubelen en andere voorwerpen
in bruikleen gaf.24 Het ‘Folklore-Paviljoen’ werd bezocht door de Deense
koninklijke familie en door koningin Wilhelmina en prins Hendrik, die
uiteraard ook het Amager museum bezochten.25

In 1929 besloot het rijk bij te dragen in de financiering van het nieuwe
hoofdgebouw, dat eindelijk (en dan nog slechts gedeeltelijk) tussen 1930 en
1932 werd gebouwd. Gezien de grotere financiële betrokkenheid van het rijk
kreeg het museum toen een rijksvertegenwoordiger in het bestuur. Dit was
de directeur van het Haags Gemeentemuseum, dr. H.E. van Gelder, een
goede bekende van Hoefer, Kalf en Van Erven Dorens, want hij was jaren-
lang secretaris geweest van de Nederlandse Oudheidkundige Bond.26

   

 

Het verzamelbeleid van het Openluchtmuseum was gedurende het Inter-
bellum sterk gericht op een aantal reeds bestaande ‘iconen’ van de Neder-
landse volkscultuur, die door schilders al eerder waren ‘vermenigvuldigd’,
zoals boerderijen, molens en klederdrachten. Onder icoon wordt hier ver-
staan een aangescherpte en gestandaardiseerde afbeelding van de werke-
lijkheid, die onmiddellijk herkend wordt, een herinnering oproept en tot
identificatie leidt. Icoon in deze betekenis neemt vaak de vorm aan van een
archetypisch tafereel of een ideaalbeeld en heeft de functie de beschouwer
een historische situatie of gebeurtenis uit het verleden in herinnering te
brengen.27 In het Openluchtmuseum vervulden deze iconen de functie om
traditioneel Nederland in herinnering te brengen, waarbij een gevoel van
herkenning bij de bezoeker kon ontstaan. Zij riepen niet alleen de band met
het verleden op, maar hielden ook een belofte voor de toekomst in: zij waren
tekens van vertrouwdheid en houvast in een snel veranderende wereld.
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In wetenschappelijk opzicht kon het museum wat betreft de boerderijen
en de klederdrachten steunen op het standaardwerk van Gallée, Het boeren-
huis in Nederland en zijn bewoners.28 In de eerste gids voor het Openlucht-
museum gaf Van Erven Dorens aan, wat de reden was deze gebouwen van
het platteland te bewaren: voor de volksstammen die Nederland bevolkten,
de Saksen, Friezen en Franken (en een tijdlang ook de Romeinen), waren
landbouw en veeteelt de gewichtige factor. De levenswijze van deze volks-
stammen had invloed op de constructie van hun huizen, de inrichting van
hun woningen, op de gebruiksvoorwerpen, werktuigen, huisraad, kleding
en sieraden. De later ontstane steden ontwikkelden zich sneller en bereikten
een hogere beschaving. ‘Maar’, zo schrijft Van Erven Dorens, ‘de Platte-
landsbeschaving [...] is de oudere, de meest verspreide, de langst bewaarde,
maar ook de onderling meest verschillende, in de elf provincies van ons land.
Tot op dezen dag, of voor kort geleden, kon men in de plattelandswoningen,
haar bouw en haar inrichting met huisraad, werktuigen en gebruiksvoorwer-
pen, nog de sporen van eeuwen vroegere beschaving terugvinden.’

De gebouwen waren dus ‘historische bewijsstukken’ van de vroege be-
schaving van Nederland. Dat zij nu in een museum moesten worden samen-
gebracht kwam door de modernisering, die de bewijsstukken verminkte of
vernietigde door verbouwingen en door de opkomst van industriële produc-
ten, die de traditionele werktuigen en meubelen steeds meer vervingen.
Aangezien de modernisering van het platteland niet tegengehouden kon en
mocht worden, was het behoud in een museum een middel om het nage-
slacht toch nog voorbeelden hiervan te kunnen laten zien, want, zo schreef
Van Erven Dorens, ‘het plattelandsleven immers in Nederland is te dien
opzichte van veel groter gewicht geweest dan menigeen vermoedt’.29

Het eerste doel van het museum was in alle provincies van ieder nog
‘ongerept’ type boerenhuis er een te verwerven, dit zorgvuldig af te breken,
in het museum weer op te bouwen en vervolgens in te richten ‘zooals ze wer-
kelijk behooren te zijn’. Het tweede doel van het museum was een tentoon-
stellingsgebouw op te richten voor verzamelingen huisraad, gebruiksvoor-
werpen, gereedschappen, vervoermiddelen en klederdrachten van het plat-
teland, die daar ‘in naar historische rangorde geschikte reeksen’ konden
worden getoond. In dit tweede doel weerspiegelde zich duidelijk de derde
afdeling van het Historisch Museum dat de Rijkscommissie van advies voor
ogen had. Van Erven Dorens voegde hier in de gids dan ook aan toe, dat de
taak die het Openluchtmuseum vervulde ‘stellig niet aan het particulier ini-
tiatief had overgelaten moeten zijn, maar die van rijkswege had behooren te
zijn opgevat, reeds vele jaren vroeger’.30

Bij Van Erven Dorens kwamen de volkskundige ideeën van Gallée en
Schrijnen samen met de beschermings- en restauratiegedachten van de
Oudheidkundige Bond en van Jan Kalf in het bijzonder.31 Deze restauratie-
gedachten kwamen erop neer, dat monumenten geconsolideerd moesten
worden in de vorm waarin zij werden aangetroffen en niet mochten worden
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teruggerestaureerd naar een verschijningsvorm die zij mogelijk in een ver
verleden hadden gehad. Deze ‘grondbeginselen’ waren in 1917 door de
Nederlandse Oudheidkundige Bond gepubliceerd, in dezelfde periode
waarin de Bond zich actief bezighield met zijn wensen ten aanzien van de
hervorming van de musea. De ‘grondbeginselen’ werden ook voor de over-
plaatsingspraktijk van het museum wenselijk geacht. Aangezien de gebou-
wen als volkskundige bewijsstukken werden beschouwd, dienden ze zo
authentiek mogelijk ‘geconserveerd’ te worden en niet romantiserend terug-
gerestaureerd. ‘Bij den herbouw zal zoo min mogelijk vernieuwd mogen
worden’, had de Commissie van Bijstand gesteld bij de verwerving van het
eerste gebouw, het los hoes uit Vasse. De boerderij zou door de architect
nauwkeurig moeten worden opgemeten en onder zijn toezicht moeten wor-
den afgebroken en weer opgebouwd.32 Ook al moesten in de praktijk vele
concessies worden gedaan en ging er bij de overplaatsingen verschrikkelijk
veel mis – men zie de onthullende artikelen die door de Stichting Historisch
Boerderij-Onderzoek hierover geschreven zijn33 –, het principe van het
handhaven van zo veel mogelijk van de bestaande toestand stond voorop.
Ook bij de overplaatsing van de Zuid-Limburgse boerderij, waarbij het
gebouw door een grove fout in de opmeting niet op de uitgezette fundering
bleek te passen en daarom moest worden verlengd, was de oorspronkelijke
opdracht van het museum alles ‘in denzelfden toestand’ te laten herrijzen en
te streven naar identieke herbouw.34 Overplaatsingen uit de periode na Van
Erven Dorens, toen men, meer gericht op de typologie, de gebouwen model-
matiger herbouwde en terugrestaureerde, vormen hiermee in ieder geval
een groot contrast.35 De overplaatsing van de bierbrouwerij, begonnen nog
onder Van Erven Dorens en voltooid onder zijn opvolger S.J. Bouma, laat
zien hoe het museum in 1943 verwijderd raakte van de ‘grondbeginselen’ en
hoe de constructie van een ideaaltype van een ‘antieke’ brouwerij voorop
kwam te staan.36

In het licht van de afkeer van terugrestaurering moet ook de verwerving
van het los hoes uit Harreveld (gemeente Lichtenvoorde) in de Achterhoek
gezien worden, in de wandeling het blauwe los hoes genoemd vanwege de
kleur van de lemen wanden. Na het afbranden van het eerste los hoes uit
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Los hoes uit Harreveld met bewoners vóór de overplaatsing naar het Openlucht-
museum, 1922 (Nederlands Openluchtmuseum)



Vasse in april 1919, bij het fotograferen van het interieur met magnesium-
poeder, was met het verzekeringsgeld onmiddellijk een schuur uit het
Twentse Beuningen verworven om het verlies nog vóór het Vaderlandsch
Volksfeest weer goed te kunnen maken. Het betrof hier echter geen authen-
tiek los hoes, wat de voorganger uit Vasse wel geweest was. Het werd met
restanten van de afgebrande boerderij tot los hoes gemodelleerd.37 De ver-
werving van het authentieke los hoes uit Harreveld maakte het verlies van
Vasse pas echt goed. Dit los hoes was iets minder primitief dan het Twentse
en paste zo ook goed in het verhaal van de ontwikkeling van de boerderij. 

Bovendien vond Van Erven Dorens de aankoop en overplaatsing ge-
rechtvaardigd, ‘omdat de eigenaar het voornemen had, waarvan hij niet af te
brengen was, het huis grondig te verknoeien door een afschuwelijke verbou-
wing’.38 Volgens Van Erven Dorens drong er ‘een moderner geest’ door tot
de bewoners, toen zij een scheidingswand tussen het woongedeelte en de stal
wilden plaatsen, een schoorsteen wilden aanleggen in plaats van het open
vuur en bovendien de zijgevel en het dak hoger op wilden trekken om een
‘mooie kamer’ te winnen. Het Openluchtmuseum kon het hem niet uit zijn
hoofd praten, maar vond hem er wel toe bereid een nieuw huisje te bouwen
en het oude te verkopen, mits dat maar spoedig van zijn erf zou verdwijnen.
Het was dus weer ‘vijf voor twaalf’: ‘Er moet met spoed gehandeld worden’,
aldus Van Erven Dorens, ‘anders is het te laat; voor langer overleg is er geen
tijd meer, tot 31 december maar is het huis in handen gegeven.’39

De omstandige motivatie van Van Erven Dorens moet gezien worden in
het licht van de voorkeur voor in situ-behoud (behoud op de oorspronkelij-
ke plaats), die de basis vormde van organisaties als de Bond Heemschut en
die ook door het museum werd onderschreven. De relaties tussen Heem-
schut en het Openluchtmuseum waren hecht: het museum was officieel aan-
gesloten bij de Bond. Dit betekende, dat alleen als behoud ter plaatse abso-
luut niet mogelijk was, overplaatsing naar het museum kon worden overwo-
gen. Een onvermijdelijke verbouwing werd kennelijk gezien als een vorm
van sloop.40

In 1927 werd een kleine boerderij uit Beltrum (ook in de Achterhoek)
verworven. Ook deze liep gevaar door een verbouwing haar oude karakter te
verliezen. Ze was in de achttiende eeuw als los hoes gebouwd, maar later was
een scheidingswand aangebracht waarin een schouw en schoorsteen waren
gemetseld.41 Daarmee paste de boerderij in het evolutieverhaal: na het los
hoes uit Beuningen en dat uit Harreveld was hier sprake van een volgend
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Interieur van het boerderijtje uit Beltrum vóór de overplaatsing naar het Openlucht-
museum, 1927; duidelijk is achter de rug van de bewoonster de scheidingswand
tussen woon- en bedrijfsgedeelte van de boerderij te zien, alsmede de schoorsteen en
de kachel, dit in tegenstelling tot het open vuur op de grond in een los hoes 
(foto W.P.A. Smit, 1925, Nederlands Openluchtmuseum)



stadium in de ontwikkeling: de scheiding van het woongedeelte en het be-
drijfsgedeelte. In de evolutionaire lijn paste ook het Marker vissershuisje,
verworven omdat het het laatste rookhuis was: de stookplaats was vrij op de
vloer en de rook ging door een openslaand luik het dak uit.42 In 1931 werd
ook een binnenschip (praam) verworven. Het doel was het woonvertrek van
de schipper een plaats te geven bij beide andere kleine woningen, de paling-
leurdershut en de plaggenhut. Daartoe werd de praam doorgezaagd en het
fragment waarin het schippersverblijf zich bevond overgebracht naar het
museum.43

Welke concessies vaak in de praktijk gedaan moesten worden, blijkt ook
uit de herbouwgeschiedenis van de Hindeloper kamer in het Openluchtmu-
seum. Hindeloopen was een minstens even belangrijke icoon van de volks-
cultuur als het los hoes en mocht dus niet ontbreken in deze nationale collec-
tie. Een compleet Hindeloper huis met daarin een originele pronkkamer
verwerven, hetgeen voor het Openluchtmuseum voor de hand zou liggen,
behoorde ten tijde van de oprichting van het museum tot de onmogelijk-
heden. Deze bestonden toen allang niet meer.

Al in 1919, een jaar na de opening van het Openluchtmuseum voor het
publiek, nam men echter de kans waar een Hindeloper interieur te kopen op
de veiling van het failliete Nederlandsch Panopticum te Amsterdam.44

De sloop van de Hindeloper kamer uit het Amsterdamse Panopticum is
een zware klus geweest. ‘Het houtwerk zat zóó zwaar vernageld, dat de bou-
wer er zeker op gerekend had, de kamer nooit meer af te breken, wat ons
natuurlijk bij het sloopen veel last heeft bezorgd’, schreef de aannemer aan
de directeur van het Openluchtmuseum.45 De sloop geschiedde bovendien
door onbekwame werklieden en ruwe balken werden boven op de beschil-
derde panelen vervoerd. Door de slechte verpakking kwam alles gehavend
en door elkaar in Arnhem aan; de wandtegels waren grotendeels gebroken.46

De inrichting in het Openluchtmuseum moet zeer veel hoofdbrekens
hebben gekost getuige de talloze verzoeken om informatie die het museum
her en der moest doen om er een verantwoord geheel van te maken. Boven-
dien moesten nog ontbrekende inventarisstukken worden aangekocht,
onder andere doordat de kamer niet als één geheel geveild was, in tegenstel-
ling tot die welke eerder naar Berlijn was gegaan.47 Kennelijk is ook nog
overwogen de Hindeloper kamer uit Berlijn, die als een van de beste gold, te
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Hindeloper kamer in het Nederlandsch Panopticum, foto vóór 1919; de kamer was
rijk gestoffeerd met poppen (Nederlands Openluchtmuseum)

Hindeloper kamer uit het Nederlandsch Panopticum zoals deze in het Openlucht-
museum gepresenteerd werd, opname uit 1927; elke herinnering aan het panopti-
cum is uitgewist: de poppen zijn verdwenen (Nederlands Openluchtmuseum)



verwerven, maar de directeur van het Berlijnse volkskundemuseum liet
beleefd weten, ‘daß die Hindelooper Stube hier nicht zu entbehren ist’.48

Uiteindelijk is de Hindeloper kamer in 1924 in het Openluchtmuseum
tot stand gekomen. Vanaf dat moment was ze een van de highlights. Enkele
jaren later, in 1926, vormde de Hindeloper kamer een van de belangrijkste
programma-onderdelen van het bezoek van H.M. de koningin-moeder
Emma aan het Openluchtmuseum.49 Volgens Van der Ven was het de mooi-
ste ter wereld.50 Uiteraard wilde het Openluchtmuseum, dat niet aan
‘romantiek’ mocht doen, alle herinnering aan het panopticumverleden van
deze kamer uitwissen. Er kwam dus geen tafereel met poppen in Hindeloper
klederdracht in de kamer. In een zijvertrek werden de Hindeloper kostuums
op poppen in een vitrine getoond.51

De Nieuwe Arnhemsche Courant juichte dit toe: ‘Gelukkig heeft de heer
Van Erven Dorens zich niet aan de traditie gehouden om in dit met veel pië-
teit ingerichte milieu Hindelooper mannequins te plaatsen.’52 Ook het
Vreemdelingenblad keurde deze keuze goed: ‘Immers de Hindelooper kamer
is niet een panopticum maar een zuivere reconstructie van een Hindeloo-
pensch interieur. Daarin pasten zeker geen wasfiguren in oude kleeder-
dracht, zij zouden de stemming welke in dit vertrek heerscht wegnemen.’53

Een derde icoon, naast het los hoes en de Hindeloper kamer, werd ge-
vormd door de molen. In tegenstelling tot de andere gebouwen werden de
molens niet provinciegewijs op het terrein geplaatst, maar rond de grote
weide. De reden hiervan was dat de molens ‘een meer algemeen Neder-
landsch karakter’ hadden,54 terwijl ook de gunstige ligging aan de rand van
open gebied waarschijnlijk wel een rol zal hebben gespeeld.

Ook wat de molens betreft was het ‘vijf voor twaalf’: het aantal windmo-
lens wordt voor het jaar 1855 geschat op meer dan 9000, in 1943 waren er nog
1467 over. In nog geen honderd jaar waren er dus 7500 verdwenen.55 Vanuit
het idee van schilderachtigheid (denk aan de molens op de schilderijen van
de Haagse School!) en de nationale identificatie werden in de oprichtingstijd
van het Openluchtmuseum nogal wat artikelen gepubliceerd over het toene-
mende verdwijnen van de molens. In situ-behoud had toen echter nog wei-
nig succes. Voor molens die niet meer rendabel waren was het moeilijk een
andere bestemming te vinden. Stilstaande molens als louter bezienswaar-
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brengt het Nederlandse landschap en de molens in gevaar (uit Heemschut, 3 [1926]
nr. 4, overgenomen uit Algemeen Handelsblad, 14 maart 1926)



digheid pasten moeilijk bij de toen heersende ‘functionalistische’ gedachte
dat een gebruiksobject zijn schoonheid kwijtraakte wanneer het zijn functie
niet meer vervulde.

Het museum sprong als het ware in het gat dat de in situ-beschermers
niet konden opvullen: het plaatste nogal wat molens over naar het museum.
Amber Struyk constateert terecht in haar studie naar de rol van het Open-
luchtmuseum in het molenbehoud, dat het museum hier relatief veel aan-
dacht aan besteedde.56 Zo was de Huizer korenmolen, die door Heemschut
niet ter plekke kon worden behouden, het eerste gebouwde object van for-
maat in het Openluchtmuseum. Deze molen diende dan ook tot achtergrond
voor de groepsfoto bij de opening van het museum in 1918. Binnen korte tijd
werd een grote stellingmolen uit Delft overgeplaatst. Deze hoge stenen stel-
lingmolen was het grootste bouwproject van het museum in de begintijd.
Het was een geschenk van Calvé-Delft en de Nederlandse Gist- en Spiritus-
fabriek. Het initiatief werd in de pers zeer geprezen, omdat het bedrijfsleven
hier de vaste, vooruitziende blik op de toekomst (waardoor de molen moest
verdwijnen) koppelde aan een ‘echt vaderlandsch streven’ om het Open-
luchtmuseum te bevorderen, een goed voorbeeld dat moest worden nage-
volgd.57

In de zomer van 1921 organiseerde het Openluchtmuseum een tentoon-
stelling over molens, ‘een der meest belangrijke typen der landelijke bouw-
werken’, met tekeningen, gravures en molenmodellen, waarin de molen
werd beschouwd vanuit de oogpunten van techniek, geschiedenis en
schoonheid.58

Ook in de Bijdragen en Mededeelingen van het museum namen artikelen
over molens verhoudingsgewijs een zeer grote plaats in.

De meeste molens verwierf het museum in de eerste decennia van zijn
bestaan, waarbij duidelijk het redden vooropstond. Van de zeven windmo-
lens die nu in het museum staan, zijn er vijf vóór 1930 verworven. Van syste-
matisch verzamelen van verschillende typen was evenwel geen sprake; het
museum was afhankelijk van wat zich aanbood en niet ter plaatse kon wor-
den gered, alsmede van de beschikbaarheid van financiers. Dit gold overi-
gens voor de gehele gebouwde collectie. Het bracht Van Erven Dorens tot de
uitspraak dat een openluchtmuseum nooit echt systematisch kon verzame-
len, maar wel systematisch kon tentoonstellen.59

Van begin af aan gaf het Openluchtmuseum principieel de voorkeur aan
behoud in situ.60 Zo is het niet vreemd, dat twee belangrijke personen uit de
kring van het Openluchtmuseum, Hoefer en Kalf, in mei 1923 behoorden
tot de oprichters van ‘De Hollandsche Molen, vereeniging tot behoud van

405

. Ibidem, p. 115.  . ‘Een moderne industrie en het Nederlandsch Openluchtmuseum’,
De Tijd, 12 februari 1917.  . Verslag betreffende den Staat der Vereeniging en hare Verzame-
ling over het jaar 1921, 1922.  . Van Erven Dorens, ‘De Paltrokmolen’, 1926, p. 38.  
. Ibidem, p. 37.  



molens in Nederland’. Interessant is dat zowel De Hollandsche Molen als
het Openluchtmuseum in die jaren nogal verkrampt omgingen met de
heersende ‘functionalistische’ stroming. Het museum moest voortdurend
oppassen niet aan ‘romantiek’ te doen en daarmee zijn serieuze plaats in het
museumbestel te verspelen; De Hollandsche Molen wrong zich in allerlei
bochten om molens in werking te houden, aangezien het behouden van niet
meer functionerende molens niet ‘esthetisch correct’ was. Zo probeerde De
Hollandsche Molen molens in bedrijf te houden met verschillende aanpas-
singen zoals hulpmotoren en beperkte de organisatie zich ertoe te bevorde-
ren dat zo veel mogelijk molens rendabel bleven. Hiermee verstrikte De
Hollandsche Molen zich in de eigen redenering.61

Met dit beleid raakte De Hollandsche Molen, met als belangrijkste
woordvoerder de bekende sociaal-democraat en heemschutter Henri Polak,
in 1926 in een molendebat verzeild.62 Zo noemde de schrijver Herman de
Man de molenbescherming een ‘mallemeulenbeweging’, en hij wees de
kunstmatige instandhouding met hulpkrachtbronnen af. Dit leidde immers
tot een kunstmatig functioneren en dat was verwerpelijk. De Hollandsche
Molen, die zich daarmee de argumenten uit handen geslagen zag, kon zich
uitsluitend verdedigen met argumenten als Oudhollandse nationale schoon-
heid en de rol van de molen als element in het totaalbeeld van het landschap,
argumenten die vanuit functionalistisch perspectief geen rechtvaardiging
vormden om uitgediende molens te beschermen.

Volgens Amber Struyk was het overplaatsingsbeleid van het Openlucht-
museum helderder gefundeerd. Het museum hoefde het nut van het behoud
van deze molens niet te beargumenteren; het museum bestond immers uit
een verzameling van allerlei objecten die hun oorspronkelijke functie verlo-
ren hadden. Hun behoud was echter gerechtvaardigd omdat zij in een nieu-
we context een nieuwe functie kregen: die van museumstukken. Zij speel-
den een rol in de overdracht van esthetische en historische waarden.63 Ook
daar was echter een ‘functionalistische’ voorwaarde aan verbonden: het
moest strikt ‘wetenschappelijk, naar ontwikkeling’ zijn en niet tot valse
romantiek leiden. Deze voorwaarde heeft het museumbeleid van Van Erven
Dorens tijdens het Interbellum duidelijk gekleurd. Als wij ons realiseren
met wat voor dogmatiek deze eis door sommige ‘functionalisten’ werd ver-
kondigd, is wellicht de kenschetsing ‘ontkleurd’ beter op haar plaats.

   

De traagheid waarmee het museum op gang kwam, zette zich begin jaren
twintig nog voort. Het Centrum weet de trage groei niet alleen aan de slechte
verbinding met de stad (de beloofde tramverbinding was nog niet tot stand
gebracht), maar ook aan de Hollandse nuchterheid en de stugge houding van
de Nederlander tegenover ‘een schoone ideële onderneming als deze’, zeker
in vergelijking met het Zweedse Skansen.64 Het Vreemdelingenblad voor
Arnhem had wel de nodige suggesties: er moest meer te doen zijn, bijvoor-
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beeld door een muziektempel met openluchtbuffet in het museum te plaat-
sen, evenals een Oudhollands melkhuisje of een thee-optrekje waar wat te
krijgen moest zijn. Verder moest men er bier kunnen drinken en was een
dansvloertje nodig, ‘waar de vedel [...] tot een dans noodt’. Er kon heel wat
gedaan worden om het museum tot een ‘middelpunt van gezelligheid’ te
maken, aldus het Vreemdelingenblad.65 In 1923 sprak de Nieuwe Arnhemsche
Courant spottend over het ‘niks-dan-lucht-museum’, tot grote ergernis van
Van Erven Dorens.66 In een boze brief aan de redactie schreef hij dat hij ern-
stig protesteerde tegen ‘een dergelijk spottende insinuatie, die, met vertoon
van populaire grappigheid, alleen ten doel kan hebben met een onverdiend
verwijt schade aan te richten aan de ontwikkeling van onze instelling, die in
de zorgzame tijden van thans, waarin particuliere en overheids-steun zoo
uiterst moeilijk te verkrijgen is, wel genoodzaakt is haar werk voort te zetten
in een veel langzamer tempo dan wel verwacht werd’.67

Hoe moeizaam het ging om voor het museum de noodzakelijke financiële
middelen te vinden, bleek wel uit de gang van zaken rond de klederdrach-
tencollectie, die het Openluchtmuseum in bruikleen had gekregen van het
Rijksmuseum. In juni 1919 vroeg Van Erven Dorens subsidie aan voor de
restauratie van deze rijkscollectie, die zich al in slechte staat bevond toen ze
in Arnhem aankwam.68 Het ministerie antwoordde twee maanden later dat
het verzoek te laat was binnengekomen voor de subsidies voor 1920.69 Het
toeval wilde dat deze afwijzing in een bijzondere enveloppe gestoken was:
‘Er zit een glim van symboliek in’, schreef Van Erven Dorens aan M.I.
Duparc privé, ‘dat de weigering van het Departement van Kunsten en
Wetenschappen, om de kleeren van het Nederlandsche volk tijdig en soliede
te repareeren, gestoken was in een couvert, met opschrift: ‘‘Rijkskantoor
voor Lompen’’.’ Afgezien van dit humoristische element was er bij Van
Erven Dorens ook een ‘nobele verontwaardiging’: juist nu het hele land tij-
dens het Vaderlandsch Historisch Volksfeest had kunnen zien hoe prachtig
de klederdrachten waren, toonde het ministerie ‘koele onverschilligheid’ en
dat, terwijl het nog wel het eigen bezit van het rijk betrof.70 Duparc kon er
voor 1920 ook niets meer aan veranderen, maar gaf wel een verklaring voor
de bijzondere enveloppe: het departement had onlangs de inventaris van het

407

. Struyk, ‘Tussen toekomst en verleden’, 1997, pp. 116-119.  . Bloemgarten, Henri
Polak, 1996, pp. 531-536.  . Struyk, ‘Tussen toekomst en verleden’, 1997, p. 120.  
. ‘Rondom het Nederl. Openlucht-Museum  ’, Het Centrum, 20 augustus 1921.  
. ‘Wat noodig is!’, Vreemdelingenblad voor Arnhem, 16 september 1921, ook afgedrukt in
Arnhemsche Courant, 19 september 1921.  . M., ‘Krijg het Stadion!’, Nieuwe Arnhemsche
Courant, 5 februari 1923.  . Brief van A.A.G. van Erven Dorens aan de redactie van de
Nieuwe Arnhemsche Courant, 16 februari 1923,  , Archief Vereeniging, Uitingen in de
pers, inv. nr. 7.11.1.  . Brief van A.A.G. van Erven Dorens aan het Ministerie van
& , 2 juni 1919,  , Archief Vereeniging, Subsidies Rijk voor de klederdrachten,
inv. nr. 4.2.2.  . Brief van het Ministerie van & aan het Bestuur Openluchtmuseum,
12 september 1919, ibidem.  . Brief van A.A.G. van Erven Dorens aan M.I. Duparc
privé, 13 september 1919, ibidem.  



opgeheven lompenkantoor overgenomen, waaronder een grote voorraad
enveloppen. Deze waren helaas gebrekkig overgedrukt, maar het departe-
ment had wel in de pers ‘een loftuiting voor de aan den dag gelegde zuinig-
heid’ ontvangen!

Aan deze hoogst armoedige situatie van zowel het ministerie als het
Openluchtmuseum kwam echter spoedig een eind. Vanaf 1924 kwamen de
zaken in een stroomversnelling. In 1924 constateerde de Arnhemsche Cou-
rant dat het museum uit de kinderschoenen was gegroeid en op weg was een
centrum van de oude beschavingsgeschiedenis van het platteland te worden.
De collectie was uitgebreid, onder andere met hoogtepunten als de Hindelo-
per kamer en het blauwe los hoes, terwijl ook het aantal bezoekers toenam,
mede door het tot stand komen van een tramverbinding met de binnen-
stad.71 Sindsdien kwam er vrijwel ieder jaar een gebouw bij. Het museum
kreeg een eigen blad, de Bijdragen en Mededelingen, en in 1925 verscheen een
gidsboekje voor de bezoekers. De uitbreiding van de mogelijkheden van het
museum was te danken aan een toename van de subsidie (in 1924 werd de
rijkssubsidie verdubbeld tot ƒ4000, doordat de doelsubsidie die de afgelopen
jaren voor het herstel van de klederdrachten was uitgekeerd na beëindiging
van dit project bij de jaarsubsidie mocht worden opgeteld). Ook het groei-
end aantal museumbezoekers (in 1924 voor het eerst meer dan 10.000, name-
lijk 12.804) droeg daartoe bij. Het aantal bleef vervolgens geleidelijk stijgen,
afgezien van incidentele dalingen in 1922 en 1928. Deze vonden hun oorzaak
in respectievelijk een vrij slechte zomer (na een hele goede in 1921) en de
enorme zuigkracht van de Indische Tentoonstelling in Arnhem.72 In 1927
overtroffen de entreegelden de rijkssubsidie.73 Begin jaren dertig kwam ech-
ter aan de opwaartse lijn een eind vanwege de economische crisis: het aantal
bezoekers bleef juist onder de 20.000 steken om vervolgens te dalen.

Nog net vóór de doorwerking van de economische crisis kon het museum
echter een belangrijke stap zetten in de richting van het tweede doel: het
Museum voor Volkskunde. Eind 1927 was de voorwerpenverzameling zo
gegroeid dat het bestuur van het Openluchtmuseum het oude plan voor een
hoofdgebouw uit de kast haalde en architect Van der Kloot Meijburg op-
dracht gaf een voorlopig ontwerp met begroting te maken.74 De bouwkosten
werden geschat op ƒ 187.000. Het bestuur wendde zich met een beroep op
het nationale karakter van het museum tot het ministerie voor een bijzonde-
re subsidie bestaand uit de gezamenlijke annuïteiten, die betaald zouden
moeten worden voor het lenen van dit bedrag.75 De Rijkscommissie van
advies inzake de musea kon ten hoogste ƒ 50.000 aan de minister advise-
ren.76 Bij de pakken neerzitten lag niet in Hoefers aard en hij schreef dan ook
aan Van Erven Dorens: ‘Wij geven echter den moed niet op.’77 Uiteindelijk
werd slechts een bedrag van ƒ 32.000 toegezegd, waarvan jaarlijks ƒ 2000
zou worden uitgekeerd voor het betalen van de annuïteiten.78 In de memorie
van toelichting van het ministerie op de rijksbegroting 1929 werd de extra
subsidie gemotiveerd met de woorden, dat de vereniging ‘voortreffelijk
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werk doet door het redden van tal van getuigenissen der boerencultuur,
welke zonder haar reddeloos verloren zou gaan’.79

Het bestuur besloot vanwege het geringe bedrag slechts één vleugel van
het hoofdgebouw te realiseren. Deze nieuwbouw, ontworpen door Van der
Kloot Meijburg, was op het nippertje gerealiseerd voordat de overheid de
subsidiekraan jaar na jaar verder zou dichtdraaien. Op 12 juli 1930 legde
Hoefer de eerste steen: ‘Een groote
menigte aanwezigen, de woede der ele-
menten trotseerende, stond in plassen
van stroomenden regen rondom den
bejaarden, maar kranigen president, toen
hij, den troffel in de hand, de eerste steen
in de vette kalk nederlegde’, zo beschreef
Van Erven Dorens de plechtigheid.80

Twee jaar later, op 6 augustus 1932, werd
het gebouw officieel geopend.81 In het
nieuwe tentoonstellingsgebouw, gelegen
aan de grote weide, werd een belangrijk
deel van de roerende collectie onderge-
bracht, met als hoogtepunt ruim zestig
klederdrachtpoppen, in groepen opge-
steld in een grote vitrine midden in de
zaal met veertien onderling gescheiden
afdelingen.82

Tot de collectie behoorden ook ver-
dere bruiklenen van het Rijksmuseum,
die in verschillende series naar Arnhem
waren gekomen. Deze vloeiden voort uit het afstotingsbeleid dat Schmidt
Degener daar voerde in het kader van de herinrichting. Zo ontving het
Openluchtmuseum in 1925 twaalf kostuumschilderijen (zie afb. p. 412)
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hare Verzameling over het jaar 1927, 1928.  . ‘De eerste steenlegging’, 1930, p. 216.  
. Brief van het bestuur van de Vereniging aan de minister van & , 22 november
1927, ibidem.  . Brief van de Rijkscommissie van advies inzake de musea aan de directeur
van het Openluchtmuseum, 17 maart 1928, ibidem.  . Brief van F.A. Hoefer aan A.A.G.
van Erven Dorens, 24 maart 1928, ibidem.  . Brief van de minister van & aan het
bestuur van het Openluchtmuseum, 9 oktober 1928, ibidem.  . Afschrift in ibidem.  
. Verslag betreffende den Staat der Vereeniging en hare Verzameling over het jaar 1930,
1931, p. 3.  . Verslag betreffende den Staat der Vereeniging en hare Verzameling over het
jaar 1932, 1933, p. 3.  . De Cocq-van Erven Dorens, ‘Herinneringen’, z.j. [1992], p. 19;
A. van Erven Dorens, Bij de opening van het nieuwe museum-gedeelte,  , Archief
Vereeniging, Hoofd-museumgebouw, Eerste-steen-legging en opening, inv. nr. 5.9.5, 
p. 4.  

Impressie-tekening voor de voltooiing van het
hoofdgebouw van het Openluchtmuseum, door
Herman van der Kloot Meijburg, 1932; in 1932
was alleen het middengedeelte met de dakkapel-
len gerealiseerd, en daar is het bij gebleven; in 
de Tweede Wereldoorlog raakte het gebouw be-
schadigd, na de oorlog werd het afgebroken en is
op die plaats het restaurant ‘De Oude Bijenkorf’
gebouwd; sinds 2000 staat op deze plaats weer
een volwaardig ‘hoofdgebouw’, het nieuwe in-
gangsgebouw (Nederlands Openluchtmuseum)



Groepsfoto bij de opening van het hoofdgebouw van het Nederlands Openlucht-
museum op 6 augustus 1932; op de voorste rij in het midden zit F.A. Hoefer 
(foto .. Vereenigde Fotobureaux, Nederlands Openluchtmuseum)



voorstellende boerinnen, boerendochters en een vissersvrouw, alsmede een
schilderij van een boerenbruiloft.83 In 1931, het jaar waarin in het Rijksmu-
seum de afdeling ‘geschiedenis ter zee’ geopend werd, werd de Hindeloper
kamer uit het Rijksmuseum in bruikleen overgedragen, bestaande uit
beschot, deur en tegelwanden en 57 inventarisstukken. Ook uit de collectie
van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap werden nog 21 Hindelo-
per voorwerpen overgedragen. Hetzelfde jaar
werden nog eens 68 objecten naar Arnhem
gestuurd, waaronder een bokkenwagen, man-
gelplanken, stoven, een wieg, een boerderijmo-
del, arrentuigen, aardewerk en een weefge-
touw.84 Daarmee had Schmidt Degener een
bestemming gevonden voor dat deel van de
objecten van de ‘lagere beschavingsgeschiede-
nis’, dat naar zijn mening op het platteland
betrekking had. Dit was in overeenstemming
met de opvatting over het Historisch Museum
die hij tien jaar eerder aan de Rijkscommissie
had meegedeeld: ‘Wat we als achtergrond wil-
len zien voor onze politieke geschiedenis, zijn
niet typige drachten of oubollige zeden en
gewoonten, maar onze hoogere geestescultuur
[...], we willen onze beteekenis op Rechts-
gebied, Staatsmanskunst, Theologie, Genees-
kunde, Letteren, Muziek en Boekdrukkunst en
Handel zoo veel mogelijk releveeren.’85 De
door de Rijkscommissie gepropageerde demo-

. Proces verbaal van bruikleen 3 juni 1925 van 
12 costuum-schilderijen van boerinnen, boeren-
dochters en een vissersvrouw, alsmede een schilderij
van J.P. van Horstok uit 1809, voorstellende een
Noord-Hollandse boerenbruiloft in een schuur,
 , Archief Vereeniging, Bruikleencollectie 
Rijksmuseum, inv. nr. 4.4.6.  . Proces verbaal van
bruikleen 23 juli 1931 van Hindeloper meubels en
voorwerpen (57 nummers) plus eikenhouten beschot,
de deur en tegelwanden van de Hindeloper Kamer en
47 andere nummers (o.a. bokkenwagen, mangel-
planken, stoven, wieg, kinderstoel, boerderijmodel,
arrentuigen, aardewerk, weefgetouw),  , Archief
Vereeniging, Bruikleencollectie Rijksmuseum, inv.
nr. 4.4.6; Bruikleenovereenkomst met het Koninklijk
Oudheidkundig Genootschap, 21 augustus 1931 betreffende Hindeloper meubels en
kleine voorwerpen (21 stuks),  , Archief Vereeniging, Bruikleencollectie Rijks-
museum, inv. nr. 4.4.6; zie ook stukken betreffende de bruikleenafstand van kunstvoor-
werpen aan instellingen voor onbepaalde tijd, Arnhem 1910-1936, Archief Hoofddirectie
Rijksmuseum Amsterdam, inv. nr. 2411.  . Bos, ‘De geschiedenis is vastgelegd in
boeken’, 1997, p. 267.  

Rondleiding door Van Erven Dorens in
het hoofdgebouw, 6 augustus 1932;
v.l.n.r. directeur A.A.G. van Erven
Dorens (staand vóór de vitrine), 
dr. H.E. van Gelder (directeur van het
Haags Gemeentemuseum en rijksverte-
genwoordiger in het bestuur van de
Vereeniging), mr. S. baron van Heem-
stra (commissaris van de koningin in
Gelderland en mede-oprichter van Het
Geldersch Landschap, niet te verwar-
ren met zijn neef, de erevoorzitter van
de Vereeniging mr. A.J.A.A. baron van
Heemstra) en F.A. Hoefer (Nederlands
Openluchtmuseum)



cratisering van schoonheid moet in ieder geval niet opgevat worden als een
herwaardering van Huizinga’s weefstoel ‘als monument van den noesten
arbeid’; democratisering van schoonheid betekende de opvoeding van het
volk, zodat het zich kon openstellen voor de ‘hogere beschaving’ en leerde de
‘hoge kunst’ te genieten en te bewonderen.86

Nu het Openluchtmuseum met het gereedkomen van een deel van het
hoofdgebouw weer een stap dichter gekomen
was bij het Museum voor Volkskunde, besloot
de Vereeniging dit in 1935 ook in de naam tot
uitdrukking te brengen. Het voorstel hiertoe
was afkomstig van Smit, die vond dat duidelij-
ker zichtbaar gemaakt moest worden dat het
doel van de Vereeniging niet alleen het in stand
houden van het museum was, maar ook de
bevordering van de studie van de volkskunde.
Het Dagelijks Bestuur ging hiermee akkoord en
het werd in de Algemeene Vergadering goedge-
keurd. Het was daar vooral een nieuwkomer,
dr. W. Roukens, die het belang van de naams-
wijziging benadrukte. Roukens, een jonge dia-
lectoloog en volkskundige uit Nijmegen, leer-
ling van Schrijnen, was sinds 1934 lid van het
Dagelijks Bestuur. Volgens Roukens diende
het museum zich meer als centrum voor de stu-
die van de volkskunde te profileren, vooral nu
er plannen in Nederland waren om een atlas
voor volkskunde samen te stellen. Wat daarin
verwoord werd, moest het Openluchtmuseum
illustreren, meende Roukens.87 In een statuten-
wijziging werd de naam van de Vereeniging
gewijzigd in: Vereeniging voor Volkskunde
‘Het Nederlandsch Openluchtmuseum’. Daar-
mee sloot het museum aan bij de toenemende
institutionalisering van de volkskunde als we-
tenschappelijke discipline.88

Overigens betekende elke betrokkenheid
van Van Erven Dorens bij de volkskundige
wereld, dat hij in een wespennest verzeild raak-

te. Toen Van der Ven in 1922 de leiding kreeg van de sectie folklore van het
door Kleiweg de Zwaan opgerichte Nederlands Nationaal Bureau voor
Antropologie, brak al spoedig een competentiestrijd tussen Schrijnen en
Van der Ven uit.89 In deze machtsstrijd, die tot ver in de jaren dertig voort-
duurde, beschouwde Schrijnen het Openluchtmuseum met zijn volgeling
Van Erven Dorens als zijn bolwerk. Schrijnen zag Van Erven Dorens graag

Een uit de serie van twaalf schilderijen
van Nederlandse klederdrachten uit het
derde kwart van de zestiende eeuw,
toegeschreven aan J. (van) Horst (werk-
zaam ca. 1570); de serie werd in 1925
door het Rijksmuseum in bruikleen ge-
geven aan het Nederlands Openlucht-
museum; alle schilderijen: paneel, 43,5
x 31,5; dit schilderij is getiteld Vrouw 
uit Hoogwoud; de vrouwen zijn allen af-
gebeeld met verschillende attributen
van het platteland, deze met twee kazen;
de gehele serie is verloren gegaan in de
Tweede Wereldoorlog (foto Nederlands
Openluchtmuseum)
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. ‘Democratisering van schoonheid’: Meijers, ‘De democratisering van schoonheid’,
1977; ‘weefstoel’: Huizinga, ‘Het historisch museum’, 1948, p. 567.  . Notulen Ver-
gadering  , 15 juni 1935,  , Archief Vereeniging,  , Notulen  , inv. nr. 1.2.3;
notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering, 27 juli 1935,  , Archief Vereeniging,  ,
Notulen Alg. Ledenvergadering, inv. nr. 1.2.3.  . Verslag betreffende den Staat der Ver-
eeniging en hare Verzameling over het jaar 1935, 1936, p. 5.  . Prof. dr. J.P. Kleiweg de
Zwaan (1875-1971) is een grootvader van de auteur. Hij is lang voor de aanvang van deze
studie overleden, zodat hij niet meer geïnterviewd kon worden over zijn beweegredenen
Van der Ven te betrekken bij het werk van het Nederlands Nationaal Bureau voor Antro-
pologie. In de familiepapieren is niets te vinden over Van der Ven. De auteur herinnert
zich niet dat zijn grootvader ooit over Van der Ven sprak. Familieleden zegt de naam 
Van der Ven niets.  . Dekker, De machtsstrijd rond de Nederlandse Volkskunde-atlas,
pp. 11-18 van het manuscript, zie vooralsnog: Dekker, ‘Ideologie en volkscultuur’, 2000,
pp. 35-40.  . Brief van A.A.G. van Erven Dorens aan W. Roukens, 23 aug. 1938, 
 , Archief Vereeniging, Algemeen Bestuur, Leden, inv. nr. 1.1.1.  . Roukens, ‘In
Memoriam Prof. Dr. Jos. Schrijnen’, 1938, p. 6.  . Brief van J. de Vries aan A.A.G. van
Erven Dorens, 13 september 1935,  , Archief Vereeniging, Contacten met andere
instellingen, Congres Lübeck 1936, inv. nr. 8.13.3.  . Brief van A.A.G. van Erven
Dorens aan W. Roukens, 16 september 1935, ibidem.  . Brief van W. Roukens aan
A.A.G. van Erven Dorens, 18 september 1935, ibidem.  

in strategische posities in volkskundige organisaties, zoals het voorzitter-
schap van het Nederlandsch Comité voor Volkskunst, de Nederlandse pen-
dant van de onder de Volkenbond ressorterende Commission Internationa-
le des Arts et Traditions Populaires (). Daardoor sneed hij Van der Ven
in 1930 de pas af om zich in deze organisatie te profileren.90

Toen de machtsstrijd tussen Schrijnen en Van der Ven zich vervolgens
toespitste op de vraag wie de leiding kreeg over het vervaardigen van een
volkskunde-atlas voor Nederland, bleef Van Erven Dorens grotendeels in
de luwte. Zijn aanhankelijkheid aan Schrijnen – hij noemde hem ‘mijn zoo
hoog gewaardeerden vriend en vereerden meester’ – maakte hem echter wel
partij.91 Schrijnen verbond het Openluchtmuseum nauw met de door hem
opgerichte Volkskundecommissie bij de Koninklijke Nederlandse Akade-
mie van Wetenschappen, waarvan P.J. Meertens de jonge secretaris was.92

Daarmee kwam Van Erven Dorens behalve in museologisch ook in volks-
kundig opzicht tegenover Van der Ven te staan.

Schrijnen probeerde Van Erven Dorens eveneens op afstand te houden
van zijn rivaal de Leidse hoogleraar germanistiek Jan de Vries, coming man in
de volkskunde. In de zomer van 1935 vroeg De Vries of Van Erven Dorens
evenals Jan Kalf zitting wilde nemen in een Nederlands-Vlaams comité ter
voorbereiding van het Nordischer Wissenschaftlicher Kongreß over ‘Haus und
Hof ’, dat in 1936 in Lübeck zou worden gehouden.93 Van Erven Dorens
vond het verstandig zich eerst goed te oriënteren. ‘Heeft de volkskunde-
inventarisatie hier soms iets mee te maken?’, vroeg hij aan Roukens. ‘Ik zou
het niet wenschelijk vinden, dat ik ook in deze onontwarbare moeilijkheden
gesleept zou worden.’94 Roukens belde er meteen Schrijnen over op, maar
die wist van niets en ontstak in grote woede omdat men hem niet bij dit ini-
tiatief betrokken had.95 Nog diezelfde dag schreef Schrijnen aan Van Erven
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Blik in de permanente expositie in het hoofdgebouw zoals die was ingericht vanaf
1932; geheel links een kist met snijwerk (Nederlands Openluchtmuseum)



Dorens: ‘Het zal wel weer met het gekonkel van vd Ven-De Vries-Kleiweg
de Zwaan samenhangen. We hebben nu toch het bewijs te over dat die men-
schen tegen ons ageeren, en ons met open oogen bedotten.’ Van Erven
Dorens mocht de uitnodiging van De Vries beslist niet aannemen, want ‘Je
weet hoezeer ik in alles het Openluchtmuseum bevorder, maar laten we nu
ook De Vries niet steunen in zijn pogen, zich de suprematie van de Volks-
kunde hier te lande aan te matigen.’ Hij betreurde het dat Jan Kalf ‘nu door
de Vries, via Huizinga, is opgezet, en ook al in de contramine is’.96

Van Erven Dorens had het dus goed ingeschat dat de uitnodiging van De
Vries tot moeilijkheden zou leiden. ‘Ik sta buiten de volkskunde-atlas orga-
nisaties, en dat is maar goed ook in mijn kwaliteit van Museumdirecteur’,
schreef hij Roukens. Hij wilde zich niet in deze twisten mengen, maar hoef-
de Roukens wel niet te zeggen ‘dat al mijn sympathieën naar Prof. Schrijnen
uitgaan, en de Vries mij persoonlijk volkomen onverschillig is’.97 Ten slotte
stelde Van Erven Dorens zich toch beschikbaar, omdat het nuttig was dat
het Openluchtmuseum in Lübeck vertegenwoordigd zou zijn. Hij had ech-
ter grote aarzelingen en schreef aan De Vries: ‘In vertrouwen op uw discre-
tie deel ik openhartig U mede, dat de opzet van het Congres mij doet vree-
zen, dat het wetenschappelijk doel door de ‘‘bijbedoeling’’: de glorificatie
van het ‘‘Derde Rijk’’ overtroffen zal worden. Ik voel daar niets voor.’98 De
Vries geloofde dat ‘een mondelinge bespreking veel onzekerheid uit de weg
kan ruimen’ en deed meteen een voorstel Van Erven Dorens in Arnhem op
te zoeken om een en ander te bespreken.99 Of hij de aarzelingen bij Van
Erven Dorens heeft kunnen wegnemen is niet bekend. Uiteindelijk is Van
Erven Dorens echter niet gegaan; het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen zag geen mogelijkheden de deelname te bekostigen.100 Ach-
teraf zal hij dit niet betreurd hebben. Het Nordischer Wissenschaftlicher Kon-
greß was nauw gelieerd aan de Nordische Gesellschaft, een genootschap dat
onder invloed stond van Alfred Rosenberg, de invloedrijke ideoloog van het
nationaal-socialisme en schrijver van Der Mythus des 20. Jahrhunderts.101

In 1937 vierde het Openluchtmuseum het 25-jarig jubileum. Van Erven
Dorens had reden met voldoening terug te kijken op wat er bereikt was. Het
doel dat hij voor ogen had, het Openluchtmuseum als het nationale museum
voor volkskunde, werd steeds dichter genaderd, zeker sinds een deel van het
nieuwe hoofdgebouw gerealiseerd was. In zijn jubileumtoespraak legde hij
dan ook het accent op het nationale karakter van het museum: ‘Het is opmer-
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kelijk, dat de eerste, ook zeer belangrijke aanwinsten voor ons museum van
Nederlandsche Volkskunde niet op het platteland bemachtigd werden,
maar afkomstig zijn uit de twee gewichtigste steden van het land, de Hofstad
en de Hoofdstad.’ Hij doelde op de negen prachtige boerenwagens van de
Landbouwtentoonstelling in Den Haag en de collectie klederdrachten uit
Amsterdam. De klederdrachtententoonstelling ter gelegenheid van de
troonsbestijging van koningin Wilhelmina liet volgens hem zien, dat toen
reeds duidelijk werd dat de belangstelling voor volksleven, volkskunst,
volksgebruiken en de beschaving van het platteland niet voortkwam uit ‘een
of ander provinciaal patriottisme’, maar zich manifesteerde ‘in het leven-
digst centrum zelf van Nederland, in de atmosfeer eener verfijnde stadscul-
tuur’. Nu had het Openluchtmuseum volgens hem de onontbeerlijke taak
om in het ‘samenstel’ van overheidszorg de derde schakel van het ‘Histo-
risch Museum van ons Vaderland’ te realiseren.102

Voor het eerst voelde het museum zich zelfverzekerd genoeg om in dat
jaar een volkskundig congres te houden in de vorm van de twee dagen duren-
de Volkskundedagen. Deze werden voorbereid door Van Erven Dorens, Smit
en Roukens. De dagen stonden – hoe kon het anders – onder leiding van
Schrijnen, die er in zijn inleiding op wees dat het museum meer wilde zijn
dan museum alleen en vakgenoten wilde bijeenbrengen om kennis te nemen
van nieuwe theorieën en perspectieven. ‘Wij staan hier voor een internatio-
naal verschijnsel,’ zo constateerde Schrijnen, ‘de volkskunde groeit met den
dag. Vooral de wereldoorlog heeft het nationaliteitsbegrip doen rijpen.’103

Er was een internationale groep sprekers uitgenodigd, niet ten onrechte in
de visie van Schrijnen, want de Nederlandse ‘ondercultuur’ liet zich volgens
hem niet door de grenzen bepalen: ‘ons volkswezen reikt van Rijssel tot de
Poolsche grens’, ook al was de ‘ondercultuur’ levendiger waar ook Neder-
landse ‘bovencultuur’ bestond.

Tot de sprekers behoorden dr. Abel Coetzée, lector aan de Zuid-Afri-
kaanse Universiteit van Witwatersrand, die sprak over de Kaaps-Hollandse
woningbouw, en dr. Mathias Zender, leider van de Landesstelle Rheinland
des Volkskunde-Atlasses, die een voordracht hield over de gemeenschappe-
lijke trekken in de volkskunde van Limburg en die van het Nederrijnse
gebied in Duitsland. Met de keuze voor dr. A.E. van Giffen van het Biolo-
gisch-Archaeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, die
sprak over de oudste woningen en nederzettingen in noordelijk Nederland,
werd de samenhang tussen volkskunde en archeologie nog eens benadrukt.
Gastspreker uit Vlaanderen was prof. dr. Paul de Keijser van de Rijksuni-
versiteit Gent, die sprak over de ‘schilderachtige’ visserij te paard langs de
Belgische Noordzeekust, waarbij vergelijkingen werden getrokken met een
studie van P.J. Meertens over het paardvissen op Walcheren. Uit Frankrijk
was Georges-Henri Rivière gekomen, directeur van het Musée National des
Arts et Traditions Populaires in Parijs. Hij sprak over de zojuist door het
Franse Ministerie van Onderwijs opgerichte afdeling voor volkskunst en
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volkstradities, die onder andere een volkskundige documentatie over het
gehele land tot stand moest brengen.

Het was duidelijk een volkskundecongres van Schrijnen, die door Zen-
der uitvoerig geprezen werd om zijn bijdragen op het gebied van de volks-
kundige kaarten en om zijn werk in het algemeen. Behalve voor Schrijnen
moet het ook voor Van Erven Dorens een hoogtepunt zijn geweest dat hij
mede voor zijn ‘vereerde meester’ deze dagen had kunnen organiseren. Het
was tevens het laatste openbare optreden van Schrijnen in het Openlucht-
museum. Een jaar later, in 1938, overleed hij.

   - 

   

In de tweede helft van de jaren dertig kwam het Openluchtmuseum
opnieuw in een stroomversnelling. Dit uitte zich behalve in de hiervoor
genoemde groei van het ‘Museum voor Volkskunde’ en de organisatie van
de Volkskundedagen, ook in een toenemende interesse van het publiek. Het
Openluchtmuseum was duidelijk uit de malaise van de crisistijd omhoog-
geklommen. Het bezoekersaantal nam weer toe en daarmee stegen ook de
inkomsten van het museum. In 1937 steeg het aantal betalende bezoekers in
één seizoen van 14.315 naar 21.843, daarmee de grens van 20.000 overschrij-
dend. Dit kwam mede dankzij de Wereld-Jamboree in Nederland, maar de
terugval het jaar daarop was gering.104 In 1937 beliepen de inkomsten uit
bezoekers meer dan het dubbele van de exploitatiesubsidie van het rijk, die
tot aan de Tweede Wereldoorlog op slechts ƒ 2500 bleef. Daarbij moet wel
de aantekening worden gemaakt, dat vanwege de deflatie met dit bedrag
meer tot stand kon worden gebracht dan voorheen en dat het museum ook
kon profiteren van werkgelegenheidsprojecten.105

Met dit al verschilde het Openluchtmuseum aanzienlijk van Skansen, dat
met zo’n 700.000 bezoekers van een totaal andere schaal was. Wij moeten
daarbij bedenken dat Skansen niet alleen openluchtmuseum maar ook die-
rentuin was en voor de bevolking van Stockholm een Tivoli-achtige functie
vervulde met heel veel (avond)activiteiten en een restaurant met prachtig
uitzicht over de stad. Van een ‘puur’ openluchtmuseum in de bossen ten
noorden van Arnhem dergelijke bezoekerscijfers te verwachten zou niet
reëel zijn geweest: er waren te grote verschillen in karakter en vestigings-
plaats. Van der Ven weet het achterblijven van het Nederlands Openlucht-
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museum echter voortdurend aan de persoon van Van Erven Dorens. Achter
diens rug om liet hij aan derden weten, dat Van Erven Dorens niet geschikt
was voor zijn functie. Zo schreef hij aan prof. Hoffmann Krayer in Basel, dat
hij kritiek had op Van Erven Dorens, omdat hij te weinig activiteiten had
ontplooid toen het economisch goed ging. Plannen die Van der Ven ontwik-
kelde vonden geen genade bij de overige bestuursleden, omdat die ‘noch
immer antiquarisch eingestellt sind auf das Sammeln der Gegenstände und
wenig Kenntnis haben des volkskundlichen Wert und der volkstümlichen
Problemen, welche die Volkskunde stellt’. Over Van Erven Dorens schreef
hij verder: ‘Er ist ein sehr höflicher Mensch, aber weniger energisch in sei-
ner Funktion als Leiter des einzigen volkskundliches [sic] Museums in Hol-
land. Er hat fast nichts publiziert, weil er auch auf dem Gebiete der Volks-
kunde fast nichts weisz.’106 Vermoedelijk liet Van der Ven bij anderen niet
na de indruk te wekken dat hij het nodige in de melk te brokken had in het
Openluchtmuseum. Herhaaldelijk werd hij als directeur van het museum
betiteld, vooral in het buitenland. Daar deed Van Erven Dorens op een gege-
ven moment zijn beklag over: ‘U zult mij genoegen doen, uw buitenlandsche
vrienden erop attent te maken, dat de titel, dien ze U toekennen, abuis is’, zo
schreef hij aan Van der Ven.107 Volgens Van der Ven kwam dit onder andere
vanwege zijn boek over het Vaderlandsch Historisch Volksfeest, waaruit
men de conclusie trok dat hij verbonden was aan het Openluchtmuseum.108

Om de verwijten van Van der Ven dat Van Erven Dorens het museum
onvoldoende propageerde, te weinig nieuwe gebouwen voor het museum
verwierf en niet profiteerde van momenten van hoogconjunctuur, op hun
waarde te schatten, moeten wij andere vergelijkingen maken dan die met
Skansen.109 Zo kunnen wij de populariteit en de ontwikkeling van het mu-
seum relateren aan de ontwikkeling van de economie in het Interbellum. Wij
zien dat er gedurende de gehele periode een stijgende trend zit in het bezoe-
kersaantal, behalve in de eerste helft van de jaren dertig.110 Dan is er sprake
van een dalende trend, waarschijnlijk ten gevolge van de economische crisis.
Dit is duidelijk af te leiden uit de gelijktijdige daling van het binnenlands
product. Zodra er weer sprake is van een toename van het binnenlands pro-
duct, herneemt het bezoekerscijfer zijn groei (zie grafiek  : Aantal be-
zoekers).111

Wat betreft de ontwikkeling van het museum heb ik gekeken naar de
bouwactiviteiten. Voor een openluchtmuseum zijn deze redelijk representa-
tief als ontwikkelingsfactor: de gebouwen zijn in belangrijke mate bepalend
voor de groei van de museumcollectie en de vergroting van het aanbod aan
het publiek. De factor bouwactiviteit is gekozen als alternatief voor de factor
investeringen, die op basis van de beschikbare gegevens niet voldoende te
traceren is. Voor het bepalen van de factor gebouwen is een verdeling
gemaakt naar de geschatte omvang van de bouwactiviteit op basis van bouw-
volume, bouwmateriaal (steen/hout/leem) en inhoudelijke complexiteit. In
deze factor zijn zowel het overplaatsen van gebouwen voor de historische
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collectie als de bouw van voorzieningen als het hulpmuseumgebouw, het
openluchttheater en het hoofdgebouw opgenomen (zie Bijlage 2: Bouwacti-
viteit Nederlands Openluchtmuseum 1912-1940).112

Uit een vergelijking van de trends in de bouwactiviteit van het museum
met het netto binnenlands product en met de prijsontwikkeling (prijsindex-
cijfer) zou men kunnen afleiden dat de bouwactiviteit conjunctuurgevoelig
is. Uit de grafiek kan worden geconcludeerd dat in tijden van economische

. Brief van D.J. van der Ven aan prof. E. Hoffmann Krayer, Basel, 5 maart 1936,  ,
Archief-Van der Ven, inv. nr. 19-9-3.  . Brief van A.A.G. van Erven Dorens aan 
D.J. van der Ven, 10 december 1932,  , Archief-Van der Ven, inv. nr. 43-13-4 t/m 6,
onderstreping van Van Erven Dorens.  . Brief van D.J. van der Ven aan A.A.G. van
Erven Dorens, 19 december 1932, ibidem.  . Voor verwijten zie D.J. van der Ven,
verweerschrift: D.J. van der Ven en het Nederlands Openluchtmuseum, Ministerie van
Justitie,  , Procureur-Fiscaal Arnhem, Dossiernr.  6772/47; idem  , Archief-
Van der Ven, inv. nr. 42-15-4, p. 3, 9-10.  . Verslag[en] betreffende den Staat der
Vereeniging, 1919-1940.  . Bron voor netto binnenlands product en consumptie prijs-
indexcijfer: Centraal Bureau voor de Statistiek, historische reeksen overheid, politiek en
bestuur, Internet website http://www.cbs.nl/nl/statline/index.htm. Met dank aan 
drs. Jan de Jong, Amsterdam (zoon van de auteur), voor de grafische verwerking van de
gegevens. De dalende trend in het bezoek in de eerste helft van de jaren dertig (tijdens de
crisis) falsificeert overigens het door Voskuil gelegde verband tussen toenemend bezoek
aan het Openluchtmuseum en perioden waarin men zich zorgen maakt over de toekomst
van de samenleving, zie: Voskuil, ‘Bij het afscheid van dr. F.J.M. van Puijenbroek’, 1988,
p. 4.  . Bronnen voor de plaatsing van gebouwen in het Nederlands Openluchtmuseum:
Bernet Kempers, Vijftig jaar Nederlands Openluchtmuseum, 1962, pp. 12-42, en Verslag[en]
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Grafiek 



voorspoed de bouwactiviteit hoog was, terwijl in tijden van economische
tegenspoed het opstarten van nieuwe bouwactiviteiten bijna tot het nulpunt
kwam. Tevens lijkt de subsidieverstrekking door de overheid de bouwacti-
viteit te hebben gestimuleerd (zie grafiek  : Bouwactiviteiten).113 Bij de
opzet van de grafiek is overigens steeds de startdatum van de nieuwe bouw-
activiteit als meetpunt gekozen. Voor het markeren van het initiatief bij de
museumdirectie is dit immers het meest relevant. Bij een aantal gebouwen
hebben de werkzaamheden zich over meerdere jaren uitgestrekt, soms met
enige tussenpozen. Wat betreft de subsidie van de overheid (gerekend zijn
alle subsidies die het Openluchtmuseum ontving, inclusief doelsubsidies en
subsidies van sommige provincies) is duidelijk zichtbaar dat deze eveneens
de macro-economische trends volgden (zie grafiek  : Subsidies overhe-
den).114 Al met al kan hieruit geconcludeerd worden dat het museum binnen
de mogelijkheden een behoorlijke ontwikkeling doormaakte en zeker geen
kansen voorbij liet gaan bouwactiviteiten te ontplooien en het bezoekersaan-
tal te laten groeien.

Over de herkomst van de bezoekers is weinig bekend. Aan bezoekers-
onderzoek werd in die periode niet gedaan. Wat de toe-eigening betreft
moeten wij het doen met gegevens over groepsbezoek die wél zijn opgeno-
men in de jaarverslagen. Tot deze groepen hoorden tijdens het Interbellum
in de eerste plaats nogal wat organisaties uit het onderwijs, zoals de Neder-
landsche Christelijke Onderwijzers, de Vrijzinnig-Christelijke Onderwij-
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zersvereeniging,115 het Genootschap van Leeraren der Nederlandsche
Gymnasia en Lycea, het Genootschap van Leeraren Middelbaar Onderwijs
in Nederland116 en de Bond van Directeuren en Leeraren bij het R.K. Nij-
verheidsonderwijs.117 In verzuild Nederland was het Openluchtmuseum
een van de algemene instellingen die openstond voor alle gezindten. Het
jaarverslag over 1938 meldde dat vele groepen leerlingen van lagere en mid-
delbare scholen het museum bezochten.118

Een tweede categorie groepsbezoek, die een belangrijke rol speelde,
vormden jeugdorganisaties als padvinders (met onder andere een grootscha-
lig bezoek tijdens de Wereld-Jamboree in Nederland in 1937119), de Neder-
landsche Jeugdbond voor Natuurstudie120 en vakantiekolonies zoals een
‘groote groep Amsterdamsche kinderen op vacantie-excursie’.121

. Bron voor netto binnenlands product en consumptie prijsindexcijfer: Centraal
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Bezoek aan het Openluchtmuseum door het Groot-Nederlandsch Verbond van
Nederlandsche, Vlaamsche en Zuid-Afrikaansche Studenten, dat in Wageningen
congresseerde, 10 april 1925; hier krijgt een deel van de congressisten uitleg bij het
bakhuisje uit Denekamp (foto Foto-Bureau ‘Gazendam’, Arnhem, Nederlands
Openluchtmuseum)



Een derde categorie vormden groepen die affiniteit tot het verzamel-
gebied hadden, zoals de Bond Heemschut,122 de Nederlandsche Bond van
Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen,123 het Algemeen Nederlandsch
Verbond,124 De Violier,125 deelnemers aan het Wageningse Groot-Neder-
landsch Studentencongres en het Internationaal Antropologisch Congres.126

Het Openluchtmuseum voldeed hiermee aan het patroon waarin musea
in de jaren 1920 en 1930 meer aandacht gingen besteden aan wat Van Gelder
noemde hun sociale taak in het kader van de volksontwikkeling.127 Het Open-
luchtmuseum kreeg in deze tijd naam als leerzaam uitstapje voor het onder-
wijs. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat Van Erven Dorens gevraagd
werd zitting te nemen in een commissie van het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen om het museumbezoek te stimuleren.128

Het educatief gerichte beleid paste goed in Van Erven Dorens’ muse-
umopvatting, popularisering veel minder. Van een grootse nationale evoca-
tie moest hij niets hebben. Het verwerven van een serieuze plaats in het rijks-
museumbestel was een van zijn belangrijkste wensen. De presentatie van de
volkscultuur in het museum moest dan ook een contrast vormen met de
onbekommerde wijze waarop de commercie ermee omging, in plaatsen zoals
Marken of door middel van bordkartonnen decorstukken op allerlei ten-
toonstellingen. In het museum diende het anders te zijn, meer sophisticated,
de standing van het museum voortdurend hooghoudend. Van begin af aan
werd hij hierin gesteund door het bestuur en de Commissie van Bijstand, al
waren er even wat wankelingen na het Vaderlandsch Volksfeest. Mensen als
Kalf en Schrijnen gaven echter voldoende rugdekking om vast te houden
aan overplaatsing van de gebouwen op basis van de ‘Grondbeginselen’, die
Jan Kalf voor de Monumentenzorg had opgesteld, en aan een eerbiedige
presentatie van de volkscultuur zoals Schrijnen die voorstond. In het Open-
luchtmuseum van Van Erven Dorens werd het Vaderlandsch Volksfeest, en
met name de folkloristische optocht door de straten van Arnhem, dan ook
beschouwd als een uitglijder, die niet meer mocht voorkomen. Het werkte
echter ook als een trauma, waardoor alles wat maar enigszins naar populari-
teit zweemde, vermeden werd. Het streven was om op een betere manier de
volkscultuur te presenteren dan buiten de hekken gebeurde, om er geen
Marken of Volendam van te maken.

Zo was het Van Erven Dorens een doorn in het oog dat er van zijn aanbod,
de volkskundige presentatie op de wereldtentoonstelling in New York te
verzorgen, geen gebruik werd gemaakt. De ‘Stichting De Nederlandsche
deelneming aan de wereldtentoonstelling te New York in 1939’ had Van
Erven Dorens laten weten dat aan een inzending van het Openluchtmuseum
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geen behoefte was aangezien er al een toeristische inzending op het gebied
van folklore was en men dit element niet sterk naar voren wilde laten
komen.129 Geïrriteerd zond Van Erven Dorens zijn correspondentie met
bovengenoemde stichting ter kennisneming aan de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, ‘ten zeerste betreurende, dat ons land, voor
zover het de documentatie van zijn oude volkscultuur betreft [...] nu echter

dilettantisch en vulgair vertegenwoor-
digd zal zijn’. Hij had zich buitengewoon
geërgerd aan een krantenartikel over de
Nederlandse bijdrage, met de ondertitel:
‘Hutspot en Bier naar den Overkant,
Oud-Holland op de Wereld-tentoonstel-
ling, maar geen Volendam’. Dat wees er
volgens hem al voldoende op dat Neder-
land van zijn belangrijk cultureel volks-
verleden ‘iets zeer minderwaardigs’ zal
toonen: ‘een samenstel van imitaties, in
stuc en linnen, met costumier-aanklee-
ding’.

Het was hem onbegrijpelijk, waarom
men hier de gelegenheid voorbij liet gaan
om een wetenschappelijk-historisch ver-
antwoord beeld van de Nederlandse

volkskunst te tonen, die de Nederlandse ‘ondercultuur’ waardig was. Voor
het vormen van een afdeling schilder- en beeldhouwkunst ‘wendt men zich
terecht tot de groote Musea in het land, en niet tot een derde-rangs-kunst-
handel’. Waarom dan wat betreft de volkscultuur een toeristische inzen-
ding, zo vroeg hij zich af. ‘Ten overvloede’, zo besloot hij zijn brief aan het
ministerie, ‘is voor onze, zoo bizonder nationale, instelling de kans ontno-
men, door een verzorgde inzending te New York, millioenen vreemdelingen
te kunnen aansporen, naar Nederland te komen, ook om daar een Museum
te bezichtigen van bizonderen aard, zooals er nergens in de oude en de nieu-
we wereld een bestaat, dan hier en in de drie Scandinavische landen.’130

  

De opwaartse lijn vertaalde zich ook in nieuwe aanwinsten op het terrein en
vooral ook in een grotere variatie. Met de verwerving van de blekerij uit
Overveen, de ophaalbrug uit Ouderkerk aan de Amstel en de Zaanse buurt
onderging het totaalbeeld van het museum eind jaren 1930 een grote veran-
dering. Tegelijkertijd leek het museum soepeler om te gaan met het taboe op
het imiteren van de omgeving van de gebouwen. Bij de verwerving van de
dubbele ophaalbrug werd een grote vijver aangelegd, wat financieel haalbaar
was omdat het als werkverschaffingsproject werd aangemerkt. De ophaal-
brug, die als karakteristiek werd bestempeld, vormde een belangrijke nieu-

Aanleg van de vijver bij de Zaanse buurt in het
Openluchtmuseum, 1939 (Nederlands Open-
luchtmuseum)



we icoon van traditioneel Nederland in het Openluchtmuseum, wat later, in
1955, nog eens werd bevestigd op een affiche van het museum, ontworpen
door J. Duyvetter: op de brug waren mensen in verschillende Nederlandse
klederdrachten getekend en erboven stond met grote letters ‘Arnhem • Hol-
land’.131

In 1938 verwierf het Openluchtmuseum door tussenkomst van Jan Kalf
vier typisch Zaanse huizen uit Koog aan de
Zaan, waaronder een groot koopmanshuis. De
huizen moesten wijken voor een uitbreiding
van de N.V. Stijfselfabriek ‘De Bijenkorf’. Het
koopmanshuis stond sinds 1921 op de voorlopi-
ge lijst van rijksmonumenten en kon niet zo-
maar worden afgebroken. Net als destijds met
de Delftse molen het geval was, werd besloten
tot overplaatsing naar het Openluchtmuseum,
waarbij de huizen inclusief een aanzienlijk
bedrag voor de wederopbouw werden geschon-
ken door de fabrieksdirecteur dr. G.N. Honig
(een ver familielid van de oudheidkundige Ger-
rit Jan).132 Ook de Ministeries van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen en Sociale Zaken
droegen bij, zodat een omvangrijk project kon
worden gerealiseerd. Door het aanleggen van
de vijvers zou de omgeving van de Zaanse hui-
zen meer de werkelijkheid benaderen, zo ver-
klaarde Van Erven Dorens.133 De huizen wer-
den gedeeltelijk aan het water gesitueerd, ‘dus
in hun passende omgeving’, zoals het jaarver-
slag meldde. Het voegde eraan toe dat Noord-
Holland nu op voortreffelijke wijze was verte-
genwoordigd.134

De nieuwe aanwinst, die in de wandeling de Zaanse buurt is gaan heten,
lag aan de rondweg ongeveer op de plaats gereserveerd voor Noord-Hol-
land; Van Erven Dorens hield strak vast aan de eenmaal ontworpen systema-
tiek. Door de vorming van een ensemble – niet in alle opzichten geslaagd

. Brief van B.W.F. Bierens de Haan, adj. secr. Stichting De Nederlandsche Deel-
neming aan de wereldtentoonstelling te New-York in 1939, aan A.A.G. van Erven Dorens,
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stelling New York 1939, inv. nr. 6.3.6.  . Brief van A.A.G. van Erven Dorens aan de
minister van & , 24 oktober 1938, ibidem.  . Bernet Kempers, Vijftig jaar Neder-
lands Openluchtmuseum, 1962, fotokatern na p. 106.  . Honig, ‘Eindelijk gerechtigheid’,
2000, pp. 219-221; Bernet Kempers, Vijftig jaar Nederlands Openluchtmuseum, 1962, 
pp. 40-42.  . Notulen  , 12 maart 1938,  , Archief Vereeniging,  , Notulen  ,
inv. nr. 1.2.3.  . Verslag betreffende den Staat der Vereeniging en hare Verzameling over 
het jaar 1938, 1939, pp. 4-5.  

Affiche van het Nederlands Openlucht-
museum, ontworpen door J. Duyvetter,
1955 (Nederlands Openluchtmuseum)
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Overzichtsfoto Zaanse buurt in het Openluchtmuseum als ‘ensemble’, gezien vanaf
de ophaalbrug, 1942 (Nederlands Openluchtmuseum)



overigens, aangezien de aanleg in situ anders was – en door de aanpassing aan
de omgeving was er echter iets bijzonders ontstaan, dat getuigde van nieuwe
ontwikkelingen in de openluchtmuseumwereld. De eerste generatie open-
luchtmusea, waartoe ook het Arnhemse behoorde, bestond uit wat men later
is gaan noemen openluchtmusea van het parktype: gebouwen werden als
individuele objecten in een ‘mooi’ park geplaatst, dat uitsluitend als omlijs-
ting diende. Dit paste bij de esthetische benadering van het individuele
object, dat juist door decontextualisering, door losmaking uit zijn eigen
omgeving, vrijgemaakt kon worden uit ruimte en tijd en bijgezet in ‘eeuwige
schoonheid’.135 Later kozen openluchtmusea voor een andere opzet, geïn-
spireerd door het in 1914 opgerichte openluchtmuseum Den Gamle By in
Århus (Denemarken), dat voorbeelden van stedelijke architectuur verza-
melde en deze in de vorm van ensembles herbouwde.136 Andere Scandinavi-
sche openluchtmusea werden hierdoor geïnspireerd tot het vormen van een
(klein)stedelijk gedeelte als onderdeel van het museum.137 Zo kreeg Skansen
in 1930 een stedelijke straat. Het in 1934 gestichte openluchtmuseum in
Cloppenburg in Nedersaksen (Duitsland) probeerde van het begin af aan
een dorpsstructuur aan te brengen en noemde zich ook ‘Dorfsmuseum’, wat
mogelijk was doordat het daar ging om een min of meer homogeen cultuur-
gebied.138 Zo ontstond een nieuwe generatie openluchtmusea van het
‘dorpstype’, waarvan het in 1983 geopende Zuiderzeemuseum een prachtig
Nederlands voorbeeld is.139

Door de aantrekkelijkheid van de Zaanse buurt – met de groene geveltjes
een icoon voor Nederland en met zijn straatje gezelligheid en beslotenheid
uitstralend – kreeg het museum ineens een ‘hart’. Museologisch was het een
stuk opgeschoven: het taboe op het nabootsen van de omgeving was opgehe-
ven.140 In de vergadering van het Dagelijks Bestuur stemde men in met het
plan voor de Zaanse buurt en de vijvers; kritiek op het te veel nabootsen van
de omgeving werd niet naar voren gebracht.141 Het leek wel of Van Erven
Dorens de teugels wat liet vieren en zijn vrees voor kritiek van de zijde van de
‘functionalisten’ wat liet varen; er kwam meer ruimte voor Huizinga’s
‘genieten’ in plaats van het strikt wetenschappelijke. Zelfs de papiermolen,
een naar het museum overgebrachte waterradmolen, werd van tijd tot tijd
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voor het publiek in werking gesteld.142 Het Openluchtmuseum had met het
ensemble van de Zaan en de ‘nabootsing’ van de omgeving met het water en
het straatjesidee niet alleen een hart gekregen, maar leek ook meer tot het
hart te spreken. Bood de Zaanse buurt niet een vertrouwd Hollands beeld
van geborgenheid?

De Zaanse buurt bracht echter nog iets anders met zich mee dan alleen
een museologische vernieuwing en het
loslaten van een al te rigide vrees om aan
‘romantiek’ te doen. Met de Zaanse buurt
kon het museum aansluiting vinden bij
de ‘hoofdstroom’ van Nederlandse iden-
tificatie. Het is buitengewoon opvallend
dat eerst de Hindeloper kamer en vervol-
gens de Zaanse buurt de absolute hoogte-
punten waren in het vooroorlogse Open-
luchtmuseum; de Zaanse buurt is dat
zelfs tot op heden. De Commissie van
Bijstand had in 1925 Van Erven Dorens
gekapitteld dat het zo lang duurde voor-
dat de Hindeloper kamer in het museum
gereed kwam, omdat men er een grote
aantrekkingskracht op het publiek van
verwachtte.143 De onevenredig grote

aandacht die deze kamer in de pers kreeg, bevestigde het standpunt van de
Commissie. Een foto van de Hindeloper kamer uit het Openluchtmuseum
was ook afgedrukt in de publicatie Art populaire naar aanleiding van het Ier

congrès international des arts populaires in Praag in 1928 als het voorbeeld van
Nederlandse volkskunst, boven een foto van het interieur van het los hoes uit
Vasse.144 Bij het afscheid van Van Erven Dorens in 1942 werd de Hindelo-
per kamer betiteld als een van de belangrijkste aanwinsten uit zijn directo-
raat en ‘een der kostbaarste bezittingen’ van het museum.145 De verklaring
voor de aantrekkingskracht van zowel de Hindeloper kamer als de Zaanse
buurt kan bovenal gevonden worden in het feit dat deze presentaties, in
tegenstelling tot de andere, in feite onderdeel uitmaakten van de burgerlijke
cultuur, wortelend in de Gouden Eeuw. Beide presentaties sloegen niet op
het boerenplatteland; de Hindeloper kamer was een kapiteinsinterieur van
een stadje, eng gelieerd aan Amsterdam en aan de Oostzeehandel. Ook de
Zaanstreek was nauw verbonden met de handel en scheepvaart; niet voor
niets was de belangrijkste van de naar het museum overgeplaatste huizen een
koopmanswoning. Bij deze iconen van Nederland verzonk een plaggenhut
of een los hoes in het niet: deze vertegenwoordigden een boerencultuur,
waarvoor wel de ogen geopend werden, maar die naar een verleden verwees
waarmee men zich in ons land op nationaal niveau beduidend minder kon of
wilde identificeren.146

De papiermolen in het Openluchtmuseum
werd van tijd tot tijd voor het publiek in
werking gesteld; papierschepper J. v.d. Hoek
aan het werk, 1935 (Nederlands Openlucht-
museum)



Het trage op gang komen van het museum, het in feite niet ‘doorbreken’
van het museum moet dan ook niet in de eerste plaats verklaard worden door
een gebrek aan daadkracht van directeur Van Erven Dorens. Met die daad-
kracht was het in totaal gezien niet slecht gesteld. Ook deed het museum
kwalitatief beslist niet onder voor bijvoorbeeld Skansen of Lyngby. Deze
musea vielen Jan de Vries zelfs erg tegen. Hij vond dat ‘de Waterberg in alle
opzichten de vergelijking glansrijk kan doorstaan, indien men althans reke-
ning houdt met de bijzondere verhoudingen in ons land’.147 Met deze bijzin
over de ‘bijzondere verhoudingen in ons land’ doelde De Vries ongetwijfeld
op de geringe plaats die de volkskunde en de plattelandscultuur in ons land
innamen.

De werkelijke verklaring voor de relatieve onbekendheid van het Open-
luchtmuseum lag in de keuze van zowel het Openluchtmuseum als de Rijks-
commissie om de plattelandscultuur af te zonderen als aparte categorie, los
van het burgerlijk dagelijks leven, waarvan de collecties in het Rijksmuseum
bleven. Met uitsluitend plattelandscultuur kon het Openluchtmuseum in
een land waar de burgerlijke cultuur in de beeldvorming domineerde,
slechts een ondergeschikt deel van de Nederlandse nationale identiteit uit-
dragen, te ondergeschikt om een toe-eigening door een groot deel van de
bevolking te bewerkstelligen.

In dit opzicht waren er wezenlijke verschillen met een land als Zweden,
waar de plattelandscultuur veel meer werd ervaren als dé nationale cultuur.
In feite openbaarde dit verschil zich al op de wereldtentoonstellingen in de
negentiende eeuw, waar Noorwegen en Zweden zichzelf presenteerden ach-
ter gevels die een rurale architectuur vertegenwoordigden, terwijl Neder-
land koos voor een renaissancegevel à la het oude stadhuis van Den Haag.

De nationalisering van de volkskundig interessant bevonden streek van
Dalarna in Zweden heeft veel gemeen met de nationalisering van Hinde-
loopen. Er was echter één aspect waardoor Dalarna (en daarmee de ‘boeren-
cultuur’ van Dalarna) méér verbonden was met de nationale identiteit: de
boeren van Dalarna vervulden een belangrijke heldenrol in de geschiedenis
van Zweden door koning Gustaaf Wasa in de periode 1520-1523 te helpen in
de oorlog tegen de Deense koning Christiaan   (dezelfde die Duifje als
geliefde had en de Nederlandse kolonie op Amager stichtte). Ook later gol-
den de ‘Dalkarls’ in verschillende oorlogen als trouwe vechtersbazen voor de
Zweedse koning, zodat deze boeren als buitengewoon vaderlandslievend en
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als ‘redders van het vaderland’ werden beschouwd.148 Zij stonden in de
Zweedse perceptie voor nationale onafhankelijkheid, en dat stonden de Hin-
deloopers, Volendammers of de bewoners van een Twents of Achterhoeks
los hoes niet. Met het huis uit Dalarna, dat er net zo uitzag als in de tijd dat
Gustaaf Wasa in Dalarna verbleef om de boeren te mobiliseren tegen de
Denen,149 en met de jaarlijkse nationale vieringen zoals de dag van Zweedse
vlag, vervulde Skansen een andere rol in de samenleving dan het Nederlands
Openluchtmuseum. Skansen was een ‘nationale arena’, waaraan hoge gasten
van de Zweedse regering een bezoek brachten, zoals Theodore Roosevelt in
1910.150 Het was dan ook niet juist het Arnhemse museum voortdurend te
spiegelen aan dit Zweedse model, zoals Van der Ven deed.

Met presentaties van burgerlijke cultuur van de Zaanstreek naast die van
‘boerencultuur’ verbreedde het Openluchtmuseum dus de mogelijkheid tot
toe-eigening door een groter publiek. Als men al iets te verwijten zou hebben
aan Van Erven Dorens, zou het zijn dat hij niet in een eerder stadium onder-
kend had, dat een openluchtmuseum in Nederland niet nationaal kan wor-
den toegeëigend op basis van ‘boerencultuur’ alleen en zonder wezenlijke
referenties aan de Gouden Eeuw, de handel en de burgerlijke cultuur. Boe-
ren en vissers mochten dan volgens de toenmalige volkskundige ideeën de
‘ondercultuur’ in zich dragen, kooplieden en zeelieden droegen in de alge-
mene perceptie de ‘nationale cultuur’ in zich. Kortom ‘ondercultuur’ en
‘nationale cultuur’ dekten elkaar niet in de perceptie van de meeste Neder-
landers.

Van Erven Dorens was zich zeker bewust van de dominante factor van de
Gouden Eeuw, maar verbond er niet de conclusie aan dat het weglaten van
dit voor Nederland zo belangrijke nationale verleden het Openluchtmuse-
um uit het middelpunt van de belangstelling en toe-eigening zou houden en
er een perifeer bestaan aan zou geven. In Kopenhagen formuleerde hij het in
1922 heel helder, toen hij daar was om een bijdrage te leveren aan de Neder-
landse tentoonstelling: ‘Bij de studie der geschiedenis en der vroegere
beschaving van Nederland en bij iedere poging ook tot verzamelen van
gedenkstukken, hierop betrekking hebbend, heeft in het bizonder de 17de
eeuw een overheerschende belangstelling gewekt. Stellig niet ten onrechte,
want de roemrijke krijgsdaden van ons volk, ter zee en te land, de groote
bloei van zijn wereldhandel, zijn wetenschap en letterkunde, boven al, de
glorie van zijn architectuur en zijn schilderkunst zijn bij machte den
beschouwer van Nederland’s verleden wel zoo verblindend te treffen, dat
voor latere tijdperken of voor andere uitingen van volks-beschaving geen
gelijke belangstelling meer blijft. Nederland is buitendien, tot in den tegen-
woordigen tijd, een land van Schilders gebleven; in den volksmond wordt
het begrip ‘kunst’ vrijwel uitsluitend met ‘schilderkunst’ vertaald. Wellicht
is hierin een der oorzaken te zoeken, dat, tot vóór korten tijd, de volkskunst,
de eenvoudige uitingen der landelijke bevolking, nooit die belangstelling
heeft gevonden, waar zij ongetwijfeld recht op heeft.’151
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Van Erven Dorens verkeerde toen nog in de veronderstelling dat met de
oprichting van het Openluchtmuseum de belangstelling voor de volkskunst
algemener zou worden. Mogelijk speelde hierbij een rol dat hij, afkomstig
uit de kring van de katholieke emancipatie van De Violier, in aanraking was
gekomen met intellectuelen die verder in het verleden terugkeken dan de
Gouden Eeuw en zich lieten inspireren door de Middeleeuwen. E. Boekman
wees in zijn beroemde dissertatie Overheid en kunst in Nederland op de histo-
rische oriëntatie in katholieke kringen, die minder op de Gouden Eeuw
gericht waren, waardoor zij meer oog hadden voor de monumenten van vóór
de zeventiende eeuw. Mogelijk leidde dit ook tot een grotere openheid ten
opzichte van de als zeer oud beschouwde plattelandscultuur, waarmee ove-
rigens niet gezegd wil worden dat dit een specifieke katholieke interesse zou
zijn.152

De wijziging in de perceptie die Van Erven Dorens misschien verwacht-
te, vond echter niet plaats. De plattelandscultuur werd ervaren als geïso-
leerd van de hoofdstroom van nationale identificatie. Hier wreekte zich de
zeker voor Nederland te smalle ‘bandbreedte’ van de volkskunde als archaï-
sche plattelandscultuur, die in het Interbellum nog volop gehuldigd werd.153

Er was ook een groot verschil met bijvoorbeeld de Bond Heemschut en ‘all-
round Heemschutters’ als Henri Polak, die, zonder het platteland uit het oog
te verliezen, de ‘bijzondere verhoudingen in ons land’ meer volgden.154 Zij
besteedden zowel aandacht aan stedelijke ensembles (onder andere acties
tegen het dempen van grachten) als aan het platteland; zij letten niet alleen
op oude monumenten als zodanig, maar vooral ook op het intact blijven van
het stads- of dorpsbeeld. Daarbij ging Polaks aandacht ook uit naar volkswij-
ken als de Jordaan of de Jodenbuurt, die hij ‘stadjes in de stad’ noemde.155

Ook het kleinstedelijke had zijn aandacht, zoals Zutphen, waarover hij
schreef: ‘De stad is een museum, doch een dat leeft en bloeit, ook wat aanleg
en bouw betreft, vol merkwaardige en schilderachtige plekken en doorkijk-
jes.’156

De afwezigheid van deze stedelijke omgeving maakte het Openluchtmu-
seum eenzijdig; nog te veel ging het bovendien om het individuele gebouw
en te weinig om het ‘beeld’, zeker tot aan de komst van de Zaanse buurt. Wat
dit betreft had Blink het Openluchtmuseum destijds, in de eerste vergade-
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Kamer uit de tijd van de Zweedse koning Gustaaf    (1746-1792) in de
‘Skandinavisk-etnografiska samlingen’ van Hazelius, een voorbeeld van een
interieur van de hogere standen (Nordiska Museet, Stockholm)



ring van de Commissie van Bijstand in 1913, terecht breder gezien met zijn
opmerking dat er niet alleen aan boerderijen gedacht moest worden, maar
ook aan ‘een voorstelling van een oud-stadje’.157

Ook Van der Ven had in zijn plannen voor de ontwikkeling van het muse-
um, die hij in 1919, na afloop van het Vaderlandsch Volksfeest, op papier
zette en in de Commissie van Bijstand ontvouwde, terecht gewezen op een
bredere aanpak. Met het historisch museum dat hij voorstelde te bouwen,
werd niet een museum voor uitsluitend plattelandscultuur bedoeld, maar
een museum waarin, vergelijkbaar met Nordiska Museet, ook de beschaving
van de stedelijke bevolking en de hogere standen getoond zou worden. In het
gesprek dat Van der Ven destijds met M.I. Duparc op het ministerie had en
waarbij deze grote interesse zou hebben getoond in het Openluchtmuseum,
was al gezinspeeld de gehele collectie ‘zeden en gewoonten’ uit het Neder-
landsch Museum naar Arnhem te laten verhuizen, als wij de woorden van
Van der Ven mogen geloven. Dit was echter voordat de Rijkscommissie haar
rapport opstelde en daarin is deze optie niet meer terug te vinden.158

Het Openluchtmuseum bleef dus voornamelijk een museum van het
‘archaïsche’ platteland en werd vanuit het perspectief van de stadsbewoner
ervaren als museum voor ‘boerencultuur’ of ‘de lagere beschavingsgeschie-
denis’. Zelfs werden die objecten die afkomstig waren uit een stedelijke of
kleinstedelijke omgeving in het Openluchtmuseum min of meer ‘gerurali-
seerd’: de molen van de Delftse stadsrand aan de bosrand, de Hindeloper
kamer naast een boerderij. Deze ruralisering gold ook voor de houtzaagmo-
len van het type paltrokmolen. Deze was oorspronkelijk onderdeel van een
in de tweede helft van de zeventiende eeuw ontstaan industrieel complex
van zaagmolens aan de rand van Dordrecht bij de Weeskinderendijk. Het
was daar een hele bedrijvigheid met houtvlotten, zaagmolens en scheeps-
werven, waar veel mensen aan het werk waren (zie afb. p. 434). Als eindpunt
van de houtvlotterij op de Rijn was deze stad een belangrijk centrum van
houthandel.159 Deze molen was aan de rand van de grote weide in het Open-
luchtmuseum volkomen uit het industriële milieu ‘losgemaakt’. Het muse-
um refereerde ook uitsluitend aan de plaats waar de paltrokmolen het laatst
gestaan had, het rurale Numansdorp, waar de molen in zijn nadagen een
plaatselijk timmerbedrijf ten dienste stond.160 Pas de Zaanse buurt had als
ensemble een zodanig gewicht van zichzelf, dat zij zich niet liet ruraliseren,
terwijl het koopmanshuis zich niet liet identificeren met ‘lagere bescha-
vingsgeschiedenis’.
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De plaats in Dordrecht waar de paltrokmolen gestaan heeft die naar het Openlucht-
museum is overgebracht: een terrein met veel industriële bedrijvigheid; foto uit
1866. De paltrokmolen was toen al twaalf jaar eerder verhuisd naar Numansdorp,
vanwaar hij in 1927 werd overgebracht naar het Openluchtmuseum ( Dordrecht)

De Dordtse paltrokmolen in de rurale omgeving van het Openluchtmuseum, 1942
(Nederlands Openluchtmuseum)



Tegenover het min of meer tekortschieten van het museum als ‘natio-
naal’ museum door het ontbreken van stedelijke cultuur en de beschaving
van de ‘hogere standen’, stond het voordeel van een niet-Hollandocentri-
sche beeldvorming van Nederland. De geografische blik was gericht op het
‘achterland’. Daarmee corrigeerde het een te ver doorgeschoten verwaarlo-
zing van de ‘landprovincies’. Een niet onaanzienlijk deel van de gebouwen
en bouwfragmenten in het Openlucht-
museum was afkomstig uit een brede
strook langs de straatweg Arnhem-
Enschede-Denekamp: een los hoes uit
Harreveld/Lichtenvoorde, een ros-olie-
molen uit Zieuwent, een boerderij uit
Beltrum, een keitjesvloer uit Eibergen,
een deurboog uit Neede (het geschenk
van de Bond Heemschut bij de oprich-
ting van het museum), een los hoes uit
Beuningen, een bakhuisje uit Denekamp
en een los hoes uit Vasse (dat later
afbrandde). Hierdoor had het museum
aanvankelijk enigszins het karakter van
een regionaal openluchtmuseum, zoals
Boeles destijds bedoelde. Ook de histori-
sche blik week af van de gangbare: deze
reikte over de Gouden Eeuw heen tot in
de vroege Middeleeuwen om daar de ver-
klaring te zoeken voor de regionale verscheidenheid van Nederland in de
verschillende volksstammen die zich in ons land gevestigd hadden. De ver-
schillende boerderijtypen werden naar deze stammen genoemd.

Met deze oriëntatie was voor het Nederlands Openluchtmuseum bij
verre niet dezelfde nationale status te bereiken als Skansen in Zweden had
verworven. Wel kon het museum in de jaren 1930 aansluiten bij de toene-
mende waardering voor traditionele bouwkunst. Zo zien wij in de architec-
tuur van die jaren een terugkeer naar vroegere tijdperken (de Gouden Eeuw)
alsmede een idealisering van de plattelandsarchitectuur. De Delftse School
onderging invloed van de Deense plattelandswoningbouw. De voorman
hiervan, prof. ir. M.J. Granpré Molière, pleitte voor een architectuur die
‘nederig en zelfvergeten’ was, ‘nederig om de stille verrukking van de och-
tend en de droevige adel van de avond, om de stille pracht van de lente en de
verzadiging van de herfst; [...] één [...] met de warrige bomen en de vloeien-
de luchten. Zoals de boerderijen en de molens, en zelfs de gesmade buiten-
huizen van die schimmige dorpsklassiek uit 1850.’161 De traditionele waar-
den wonnen aan belangstelling, wat zich onder andere uitte in de opkomst

De historicus prof. J. Huizinga bij de opening
van het Nederlandsch Museum voor Geschie-
denis in het Rijksmuseum, 22 mei 1937; v.l.n.r.
Huizinga, minister J.R. Slotemaker de Bruïne
van & en de hoofddirecteur van het Rijks-
museum, F. Schmidt Degener (Rijksmuseum,
Amsterdam)
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van de heemkunde, het verkennen van de natuur en de cultuur van de plaats
of streek waar men geboren en getogen was of waar men woonde. Met zijn
provinciale indeling kon het Openluchtmuseum in het licht van deze regio-
nalistische belangstelling enigszins compenseren, wat het aan identificato-
ren met de Gouden Eeuw en de burgerlijke cultuur miste.162 Een Nederlands
Openluchtmuseum zonder het dagelijks leven van kooplieden was echter –
evenals een historisch museum zonder uitingen van kunst – een museum
‘zonder glans of heerlijkheid’. De komst van de Zaanse buurt met het koop-
manshuis bracht hier verandering in, maar het was laat en qua schaal te
bescheiden.

Bij de opening van het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis in het
Rijksmuseum in 1937 was Huizinga gevraagd een toespraak te houden. Hij
stak zijn ontevredenheid over het resultaat niet geheel onder stoelen of ban-
ken: ‘Men houde goed in het oog, dat wat hier heden geopend wordt, is niet
een Nederlands Historisch Museum, maar een afdeeling vaderlandsche
geschiedenis, als bijproduct afgezonderd uit ’s Rijks voornaamste kunstver-
zameling.’ Hij benadrukte het beperkte karakter van de opstelling en
betreurde openlijk de afwezigheid van voorwerpen die blijk geven van het
leven in vroeger tijden: ‘het bloeiende en zingende beeld van het nationale
verleden, dat ook uit de eenvoudige voorwerpen u tegenstraalt en tegemoet
klinkt’, trof hij er niet aan.163 In het Openluchtmuseum had hij eenzelfde
verhaal kunnen houden over het beperkte karakter en in dit geval het gemis
van minder eenvoudige voorwerpen en gebouwen. Zowel het Nederlandsch
Museum voor Geschiedenis als het Openluchtmuseum waren slachtoffer
geworden van het dogmatisch aanbrengen van scheidslijnen in het cultureel
erfgoed.
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De volkscultuur gemobiliseerd





8. Van der Vens feesten en films

Musealisering van de volkscultuur op nationaal niveau vond in het Interbel-
lum niet alleen binnen de hekken van het Nederlands Openluchtmuseum
plaats. Ook buiten het museum vonden activiteiten plaats die de volkscul-
tuur in toenemende mate een museale functie gaven in de samenleving. De
volkscultuur werd uit haar oorspronkelijke context gehaald en in een nieuwe
context gepresenteerd. De grenzen tussen musealisering en revitalisering
verliepen vloeiend. Bij herleving en herbeleving ter plekke was er weliswaar
geen sprake van fysieke contextverandering, maar wel van functieverande-
ring. Ook al was de algemene vereenzelviging met de volkscultuur na het
Vaderlands Historisch Volksfeest over haar hoogtepunt heen, in bepaalde
kringen werd van de beleving van volkscultuur een heilzame werking ver-
wacht op wat zij zagen als crisisverschijnselen in de samenleving. In toe-
nemende mate kreeg de ‘therapeutische’ mobilisatie van de volkscultuur een
cultuurpolitieke dimensie.

In de landelijke popularisering van de volkscultuur speelde D.J. van der
Ven ongetwijfeld de hoofdrol. Zijn stroom van publicaties, voordrachten,
filmvertoningen, cursussen en feestprogramma’s maakten hem tot Neder-
lands meest bekende folklorist. Nadat de Commissie van Bijstand hem in
1919 de weg naar het directoraat van het Openluchtmuseum had versperd,
was hij geenszins uit het veld geslagen. Als zelfstandig ‘ondernemer’ ope-
reerde hij vanuit zijn eigen woning, die hij samen met zijn vrouw in de jaren
1930 ontwikkelde tot een volkskundig centrum van betekenis, waar activi-
teiten plaatsvonden die hij aanvankelijk in het Openluchtmuseum had
gedacht. In het begin van de jaren 1920 stond het Openluchtmuseum echter
bij hem nog centraal. Na het succes van het Vaderlandsch Historisch Volks-
feest stond hem maar één ding voor ogen: een herhaling van het volksfeest in
het Openluchtmuseum op nog grotere schaal.

In het najaar 1920 vertrok hij naar Zweden, waar hij uitgenodigd was
door het Turisttrafikförbund. Na diverse lezingen te hebben gegeven in
Stockholm, waarin hij het belang en succes van ‘zijn’ Vaderlandsch Histo-
risch Volksfeest breed uitmat, maakte hij een uitgebreide rondreis van enke-
le maanden door het land.1 Terug in Nederland was hij boordevol nieuwe
plannen. Direct na zijn terugkeer heeft hij zijn indrukken en nieuwe ideeën
in een lange rede voor het bestuur van het Nederlands Openluchtmuseum
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weergegeven. Hierin legde hij de nadruk op de brede maatschappelijke
inbedding van de openluchtmusea in Zweden en de grote populariteit die
deze musea daar hadden. Hij betoogde dat in Zweden het bedrijfsleven
onderzoek, documentatiecampagnes, publicaties en collectievorming ruim-
hartig financierde. Het Nederlands Openluchtmuseum, dat in den lande
nog weinig bekendheid genoot, moest volgens Van der Ven zo snel mogelijk
het Zweedse voorbeeld volgen.2 Net als Skansen moest het Openluchtmuse-
um voor alles een nationaal symbool worden en de plek bij uitstek voor natio-
nale feesten.

    ?

     

?
In 1921 kwam Van der Ven met een nieuw initiatief om de nationale identi-
teit door middel van de volkscultuur tot uitdrukking te brengen: een plan om
in 1923 op grootse wijze het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wil-
helmina te vieren in het Openluchtmuseum. Hij ontvouwde zijn plannen in
een lang interview, dat in juli 1921 in de Hollandsche Revue gepubliceerd
werd onder de kop: ‘Een onderwerp van groot nationaal belang’. In de redac-
tionele inleiding werd Van der Ven gepresenteerd als de man die de ontwik-
keling van de Nederlandse folklore ‘zoo dapper en onvermoeid voorstaat’ en
die ervan overtuigd was dat daardoor ‘het nationaal sentiment bij ons volk
innerlijk groeien moet, hetgeen onzen volksgeest en daardoor de internatio-
nale positie van ons land niet anders dan ten goede kan komen’.3 Vereni-
gingsbesturen en bankdirecties in binnen- en buitenland die interesse had-
den in zijn plan, werd verzocht adhesiebetuigingen aan Van der Ven te stu-
ren.

Wat behelsde zijn plan? Het bestond in feite uit drie delen. Ten eerste
stelde hij voor dat elke provincie als jubileumgeschenk voor koningin Wil-
helmina een kenmerkend gebouw aan het Openluchtmuseum zou schenken.
In plaats van overal in het land zilveren gedenkplaten met gouden inscripties
aan te brengen ter gelegenheid van het regeringsjubileum, moesten de pro-
vincies een karakteristiek gebouw aanleveren bij het Openluchtmuseum.
Daarmee zouden zij elk een monument krijgen op deze nationale plek grond,
die gewijd was aan de eenheid van ons land. De trage ontwikkeling van het
museum zou dan in een stroomversnelling komen en het Openluchtmuse-
um zou het bloeiend centraal instituut voor de plattelandscultuur worden
dat het volgens Van der Ven moest zijn. Om dat te bereiken moest, net als in
Zweden, de menigte in beweging worden gebracht. Er moest een soort ‘lever
en masse’ (sic voor levée) ontstaan om het populaire, conserverende en
nationale culturele streven van het museum te steunen. Daarvoor, en dat
was het tweede deel van het plan, was een ‘glorierijke en wetenschappelijke’
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herhaling van het Vaderlands Historisch Volksfeest nodig.4 Voor dit tweede
volksfeest zouden inventarisaties gemaakt moeten worden, onder andere
van verdwijnende klederdrachten. Daarmee was tevens een wetenschappe-
lijk doel gediend. Het derde deel van het plan omvatte de organisatie van een
groot internationaal wetenschappelijk congres in Arnhem, het ‘eerste
wereldcongres voor folklore in Nederland’. Naar zijn zeggen had Van der
Ven hiervoor tijdens zijn verblijf in Zweden al groot enthousiasme bij de
etnologen en folkloristen aldaar aangetroffen; ook uit andere landen werd
positief gereageerd.

Om algemene belangstelling te wekken pleitte Van der Ven ervoor het
Openluchtmuseum uit te kiezen tot het terrein waar in september 1923 de
‘wervelende’ huldiging van koningin Wilhelmina plaats zou vinden. Juist
voor de zo oranjegezinde boeren- en vissersbevolking zou dit de plaats bij
uitstek zijn. Zo zou op de Waterberg ‘het meest karakteristieke feest, dat ooit
ter wereld gevierd is’ gaan plaatsvinden.5 Uit de hele wereld zouden daar-
voor toeschouwers komen, met name Amerikanen en Engelsen. Via de deel-
nemers aan het wereldcongres voor folklore zouden bovendien deputaties
volksdansers en volkskunstbeoefenaars uit vele landen bereid gevonden
worden in Arnhem voor de koningin op te treden. Van diverse zijden had
Van der Ven, zo vertelde hij aan de Hollandsche Revue, daarvoor al toezeg-
gingen gekregen; onder andere zou Zweden een gezelschap van zestig vrien-
den van de volksdans sturen, ‘echte boerendochters en -zonen, meestal uit
Dalarne’, die ‘echte’ Zweedse volksdansen wilden komen opvoeren. Hoog-
tepunt zou moeten zijn een glorierijke jubileumoptocht met groepen in kle-
derdracht uit verschillende landen, welke ‘zijn weerga in geen land ter
wereld ooit heeft gevonden of zal kunnen vinden’. Bij een dergelijk kleurrijk
schouwspel zou men er getuige van kunnen zijn ‘hoe eensgezind ons volk
met alle andere naties mede nationaal bewust zijn eigen cultuur hooghoudt,
door de ondercultuur van zijn plattelandsvolk te erkennen en te waarde-
ren’.6

Ten slotte zou prinses Juliana bij die gelegenheid gevraagd worden de
eerste steen te leggen voor het nieuwe hoofdgebouw van het Nederlands
Openluchtmuseum. Er moest ook een zeer groot Nederlands comité komen,
dat ruime financiële middelen wist te genereren. De redactie van de Hol-
landsche Revue stelde vervolgens, dat de angst van sommigen (gedoeld werd
op Schrijnen) dat een dergelijk festijn de volksgebruiken niet ten goede zou
komen, onterecht is gebleken. Immers, het Vaderlandsch Historisch Volks-
feest heeft er op veel plaatsen al toe geleid dat allerlei gebruiken, zoals kloot-
schieten, handboogschieten en palmpaasoptochten, weer in ere hersteld
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zijn. Voor de socialisten werd daar ten slotte nog aan toegevoegd, dat zij
gerust aan de verschillende onderdelen mee konden doen, ook wanneer zij
bij de huldiging van de koningin zelf om principiële redenen niet aanwezig
wensten te zijn. Immers, aldus de redactie, in Zweden was het juist tijdens
de socialistische regering-Branting, dat men het belang van de openlucht-
musea terdege inzag.7

Aan het in de Hollandsche Revue gelanceerde plan werd door de Nederland-
se pers bijzonder veel aandacht geschonken. Het werd rijkelijk geciteerd en
de oproep om zich met een adhesieverklaring bij Van der Ven te melden
werd overgenomen. Zoals van een lokale krant verwacht mag worden achtte
de Arnhemsche Courant het van groot belang voor de stad.8 Henri ’t Sas van
De Nieuwe Eeuw liet zich het verst meeslepen: ‘Je denkt b.v. in deze vacan-
tiedagen eens zoo weinig mogelijk uit te voeren [...] en, zie, plotseling ligt er
’n brief op je schrijftafel [...], waarin Van der Ven niets meer of niets minder
komt vertellen, dan dat zijn plannen ter bijeenroeping in Nederland van ’n
Wereldcongres voor Folklore in het Buitenland met enthousiasme worden
begroet. Een wereldcongres voor Folklore! Men duizelt van de perspectie-
ven, die dit plan zoo plotseling voor je geest oproepen. Wat ’n durf, wat ’n
geweldige voorbereiding, wat ’n reuzenarbeid zal dit eischen!’ Met hart en
ziel zal de redactie van De Nieuwe Eeuw haar medewerking verlenen, ver-
klaarde hij verder, aangezien het streven van Van der Ven gericht was op
meer liefde tot eigen land en verheffing van ziel en lichaam.

Een andere journalist, Bernard Verhoeven, die in de zomer van 1921
samen met Van der Ven deel uitmaakte van de delegatie van de Nederland-
sche Reisvereeniging naar Zweden,9 besteedde in december 1921 in het
katholieke dagblad De Maasbode zelfs vier artikelen aan de plannen van Van
der Ven. Het werd tijd, vond hij, dat in Nederland net als in Zweden het
folkloristische geweten zou ontwaken. De gift van Vermeers Straatje aan het
Rijksmuseum door Henri Deterding was weliswaar een vaderlandslievende
daad, maar de Zweedse ruimgevigheid aan openluchtmusea getuigde van
nog dieper inzicht, aldus Bernard Verhoeven. Het verlies van een beroemd
schilderij was ernstig, maar het bleef volgens hem incidenteel, omdat het de
uiting was van een individu. Het verdwijnen van ‘volksschoonheden’ was
daarentegen onherroepelijk. Het behoud ervan was dus noodzakelijk om
komende generaties te kunnen bezielen.10

Het was juist om naar Zweden te kijken, aldus Verhoeven. De oprichter
van het openluchtmuseum Skansen in Stockholm, Artur Hazelius, had goed
beseft dat men met een wetenschappelijke presentatie de massa niet bereikt.
Immers, de massa gruwt van een kil museum, ‘maar laat zich gretig pakken
door poëzie en romantiek’. Daarom was populair zijn voor een openlucht-
museum belangrijker dan een wetenschappelijk vlekkeloos geweten, aldus
Verhoeven. Wel zag hij verschillen tussen het meer geïsoleerde Zweden en
Nederland. Ons land geleek op een huis met open deuren, ‘een doorgangs-
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huis voor cultuur-winden, die van alle kanten binnenspelen’. Toch was ook
ons volk een ‘volk van eigen aard en eigen historie’. Er moest gered worden
wat er te redden viel ‘vóór de internationale tochten de brokstukken van een
verleden beschaving hebben meegevoerd’.11 Daarom kon Verhoeven zich
goed vinden in de ‘do it now’-houding van Van der Ven om het Openlucht-
museum snel verder te ontwikkelen voordat alles verdwenen was of door
antiquairs (‘ware landschuimers’) naar
het buitenland was verkocht. Hij vond
het een prachtig idee het zilveren rege-
ringsjubileum te vieren met een ‘synthe-
se’ van de volksbeschaving in het Open-
luchtmuseum. Dit zou volgens hem uit-
stekend aansluiten bij de genegenheid
die koningin Wilhelmina koesterde voor
het gezonde provincialisme, waarvan zij
blijk had gegeven door zich te laten por-
tretteren in Friese klederdracht. Elk ge-
west had in het Openluchtmuseum zijn
eigen territorium. Het kon zich daar vrij-
elijk uitleven, ‘terwijl het toch wordt
gelijst in één kader, besloten blijft in één
harmonisch grondplan: het ééne ondeel-
bare vaderland’.12 Ten slotte prees Ver-
hoeven het organisatietalent van Van der
Ven. Met de ‘Amerikaanse’ aanpak van
het Vaderlandsch Historisch Volksfeest
kon Van der Ven ook ditmaal garant
staan voor de praktische kanten van het
project.13

De artikelen van Bernard Verhoeven waren voor de Limburgse folklorist
Gerard Krekelberg, de schepper van het Limburgs volkslied ‘Waar in het
bronsgroen eikenhout’,14 aanleiding eveneens een ondersteunend artikel te
schrijven in De Maasbode, waarin hij er de nadruk op legde dat folklore ‘zoo
voortreffelijk geschikt is om de kloof der maatschappelijke verschillen te
overbruggen’. De internationale opzet die Van der Ven voor ogen had, sloot

Koningin Wilhelmina in Friese dracht en prins
Hendrik in admiraalsuniform bij een bezoek
aan Friesland in 1905 (Fries Museum,
Leeuwarden)
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volgens hem goed aan bij de nieuwe studie van de volkskunde, die van ver-
gelijkende aard moest zijn. Hij wees daarbij op de afdeling volkskunde van
het nieuwe cultuurhistorische seminarie te Leipzig. Volkskunde zou ons de
bodem leren kennen, waarop persoonlijke begaafdheid en ontwikkeling
kunnen gedijen. Geen talent gedijt immers zonder dat zijn denkbeelden
weerklank vinden in de ziel van zijn volk, aldus Krekelberg. Het was dan ook
zaak dat niet alleen hoge regeringskringen enthousiast zouden worden voor
het plan, maar de hele bevolking.15

 

Er waren weinig kritische kanttekeningen in de pers. Alleen de Arnhemsche
Courant schreef dat het Openluchtmuseum nog weinig bekendheid genoot
in Arnhem, laat staan bij het Nederlandse volk. Wilde het plan van Van der
Ven verwezenlijkt worden, dan zou het museum wat anders moeten worden
dan het nu was.16 Hier wrong nu juist de schoen bij het museum zelf. In de
bestuursvergadering stond men zeer sceptisch tegenover het plan. Van der
Ven werd een fantast genoemd. Aangezien de Arnhemse  echter wél
zeer enthousiast was over de plannen, werd op voorstel van Van Erven
Dorens besloten de zaak voor te leggen aan de Commissie van Bijstand van
het museum. Van der Ven zou in de vergadering zijn plannen persoonlijk
kunnen toelichten. Van Erven Dorens was van mening dat Van der Ven, als
een van de bestuursleden van het museum, volop de gelegenheid moest krij-
gen zijn idealen te ontvouwen. Hij kon niet met ‘la mort sans frase’ (sic voor
phrase) (volstrekte verwerping) afgedaan worden. Ook gaf Van Erven
Dorens aan Van der Ven de raad met Schrijnen en Kalf over zijn plannen te
spreken.17 Ook hier kan weer geconstateerd worden dat Van Erven Dorens,
die vermoedelijk ook zijn reserves had, zich uitermate loyaal opstelde tegen-
over Van der Ven, zeker wanneer we bedenken dat Van der Ven twee jaar
eerder nog op het vinkentouw zat om de directeursfunctie van hem over te
nemen.

Op een of andere manier wist Van der Ven Kalf voor zijn plan te winnen,
want na zijn bezoek aan hem bestempelde deze het plan als ‘de uitkomst voor
ons museum’.18 De bespreking in de Commissie van Bijstand leidde weder-
om tot een uitvoerige gedachtewisseling, waarbij Schrijnen zoals te ver-
wachten was ernstige bezwaren tegen het organiseren van een volksfeest
naar voren bracht. Hij werd daarin gesteund door prof. dr. W. Vogelsang.
Hun opvatting werd echter niet gedeeld door Hoefer, die van mening was
dat een optocht niet hoefde te ontaarden in een belachelijke vertoning. Deze
kon juist getuigen van ernst en waardigheid. Hoefer sprak zich derhalve uit
vóór de plannen van Van der Ven.

Als kundig voorzitter stelde Jan Kalf vervolgens de drie onderdelen van
het plan afzonderlijk ter bespreking. Dit resulteerde in algehele instemming
met het idee van de schenking van één typerend gebouw door elke provincie,
aldus ‘het gewestelijke-bijzondere samenbrengend tot één algemeen-Ne-
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derlandsch geheel’. Ten aanzien van het internationale wetenschappelijke
congres meende de Commissie van Bijstand echter dat Nederland, dat zelf
zo weinig folkloristen had, nog niet rijp was voor een dergelijk initiatief.
Hooguit kon het buitenlandse zusterinstellingen voor de opening van de
nieuwe museale aanwinsten uitnodigen. Wat betreft het hete hangijzer, het
folkloristisch feest, bleef men sceptisch. In ieder geval mocht niet worden
voortgegaan op de weg van de optocht van het Vaderlandsch Historisch
Volksfeest. Men vond het niet passend gebruiken uit een kleine, besloten
kring als schouwspel aan een groot publiek te tonen. Ook was de Commissie
van mening, aldus de notulist, dat ‘het dragen als curiositeit van oude klee-
derdrachten, die in werkelijkheid niet meer gedragen worden (zooals de
Hindelooper dracht, b.v.) leidt tot een banale maskaradevertooning, die ten
slotte ook de nog levende gewestelijke dracht tot iets belachelijks zou
maken’.19

Conform dit advies van de Commissie van Bijstand liet het bestuur van
de vereniging Van der Ven weten dat het museum zich achter het plan voor
de uitbreiding van het museum stelde. Het wilde graag aan dat plan meewer-
ken, maar men vond het voorbarig nu reeds het initiatief te nemen voor een
internationaal congres. Verder moest bij het kiezen van de feestelijkheden
met ‘fijngevoelige tact’ te werk worden gegaan ter bescherming van de inti-
miteit van de gewestelijke volksgebruiken. Van der Ven werd verzocht zo
snel mogelijk een comité samen te stellen dat H.M. de Koningin voor het
denkbeeld van de uitbreiding van het museum zou trachten te winnen.

Zoiets hoefde Van der Ven geen twee keer gezegd te worden. Met de
voortvarendheid hem eigen ging hij aan het werk. Hij zocht contact met het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en kreeg gelegenheid zijn plannen uit-
een te zetten bij de particulier secretaris van de koningin, F.M.L. baron van
Geen.20 Intussen had hij het bestuur van het Openluchtmuseum wel lelijk
voor het blok gezet door eerst zijn plannen te ontvouwen in de Hollandsche
Revue en daarna pas met het bestuur te overleggen. Een van de bestuursle-
den, prof. S. Koenen, voelde zich hierbij zeer ongemakkelijk. Dergelijke
plannen hoorden volgens hem uit te gaan van de vereniging als zodanig en
niet van een van de bestuursleden die op eigen houtje handelt.21

Ook de bestuursbeslissing werd door Van der Ven in zijn voordeel gema-
nipuleerd. Naar buiten toe verklaarde hij dat zijn plannen waren onderzocht
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De nationaliteitenoptocht door Wenen voor keizer Frans Jozef van Oostenrijk bij
diens zestigjarig regeringsjubileum op 12 juni 1908; hier de bruidswagen met
bruidsschat (in de kist) uit Iglau (thans Jihlava) in Moravië, dat toen tot de Oosten-
rijkse kroonlanden behoorde (uit Der Kaiser-Huldigungs-Festzug Wien 12. Juni 1908.
Ed. R. Lechner en Wilh. Müller, Wenen z.j. [1908])



door prominente deskundigen als Schrijnen, Kalf en Vogelsang en dat
dezen zich akkoord hadden verklaard met zijn opvattingen.22 Of de toezeg-
gingen tot deelname van buitenlandse groepen, zoals Tiroler schutters,
volksdansers uit Karinthië en Zweden en zwaarddansers uit Engeland en
Duitsland, in alle gevallen zo hard waren als Van der Ven suggereerde, valt
ook te betwijfelen.23 Naar Van der Ven beweerde, had het Directorium van
het Germanisches Nationalmuseum in Neurenberg blijkens een uitvoerig
schrijven de gehele organisatie van de Duitse vertegenwoordiging op zich
genomen. De betreffende brief valt bij nadere aanschouwing toch wat kort
uit, terwijl er uitsluitend gesproken wordt over bereidheid tot medewer-
king. Van de organisatie van de gehele Duitse delegatie is nog geen sprake.24

Het idee van Van der Ven voor een internationale optocht was niet nieuw.
Zijn inspiratiebron hiervoor vormde, naar hijzelf zei, de succesvolle natio-
naliteitenoptocht voor keizer Frans Jozef van Oostenrijk bij diens zestigjarig
regeringsjubileum op 12 juni 1908. Daarvan had hij een prachtig herinne-
ringsalbum, waarin te zien was hoe de verschillende volkeren uit de Donau-
monarchie in de hun typerende klederdracht en met allerlei folkloristische
attributen in een lange stoet over de brede boulevards van de hoofdstad
Wenen trokken en voor de keizerlijke tribune langs defileerden. Sommige
groepen zaten op wagens. Zij verbeeldden een feestelijke scène uit een
oogstfeest of een traditionele bruiloft. Met name het aantal bruidsparen in
klederdracht uit alle delen van het rijk, van Krakau tot Bucovina, was zeer
groot.25 In 1921 bezocht Van der Ven de directeur van het Weense Museum
für Volkskunde, prof. Michael Haberlandt, die enthousiast was over Van
der Vens plannen. Hij heeft hem wellicht geattendeerd op de nationalitei-
tenoptocht.26 Correspondentie met de gemeente Wenen laat zien dat Van
der Ven aldaar ook de nodige praktische informatie voor zijn plan inwon.27

De gedachte dat deze optocht in Wenen ook al voor de folkloristische op-
tocht van het Vaderlandsch Historisch Volksfeest model heeft gestaan,
dringt zich op bij het bestuderen van het fotomateriaal; nadere aanwijzingen
hiervoor ontbreken echter.

Wat betreft Van der Vens plan voor de viering van het regeringsjubileum
werd inderdaad een voorlopige commissie gevormd, waarvan Jan Kalf, in
zijn hoedanigheid van voorzitter van de Nederlandsche Oudheidkundige
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Bond, Hoefer als voorzitter van de Vereeniging Het Nederlands Openlucht-
museum en Van der Ven zelf deel uitmaakten.28 Op 29 maart 1922 vergader-
de de commissie in de Jaarbeurs in Utrecht met een dertigtal verenigingen,
die volgens Van der Ven medewerking wilden verlenen. Op dat moment, zo
blijkt uit de archiefstukken, had koningin Wilhelmina zelf al voor Amster-
dam geopteerd als plaats voor de viering van het jubileum.

Enige weken later was op initiatief van de burgemeester van Amsterdam,
W. de Vlugt, een bespreking georganiseerd met de burgemeesters van de
provinciehoofdsteden over een nationaal geschenk en de aanbieding aan de
koningin van een feestweek in Amsterdam.29 De voorlopige commissie voor
Van der Vens plan heeft contact gezocht met de burgemeester om tot samen-
werking te komen en beide initiatieven te bundelen.30 Uiteindelijk kwam er
echter niets terecht van het plan de uitbreiding van het Openluchtmuseum
als nationaal geschenk aan te bieden en het jubileum in het Openluchtmuse-
um te vieren. Als nationaal geschenk werd de restauratie van het koor van de
Nieuwe Kerk in Delft aangeboden en de viering vond plaats in de hoofdstad.
Merkwaardige coïncidentie was overigens dat de architect van het Neder-
lands Openluchtmuseum, Herman van der Kloot Meijburg, de opdracht
kreeg voor de restauratie in Delft.31

Waardoor het plan van Van der Ven gesneuveld is, is niet geheel duide-
lijk. Wellicht koos de koningin voor Amsterdam, aangezien zij bij elke ande-
re keuze dan de hoofdstad of de residentie de gevoelens van de niet-uitver-
koren steden zou kunnen kwetsen.32 Zeker speelde ook de wens van finan-
ciële ingetogenheid een rol. In verband met de moeilijke tijdsomstandig-
heden hoopte koningin Wilhelmina dat geen grote kosten zouden worden
gemaakt.33 In een manuscript voor een folkloristische bijdrage voor het
Eindhovens Dagblad, dat overigens niet gepubliceerd is, weet Van der Ven
het mislukken aan de bezuinigingspolitiek van de regering.34 Volgens Jan
Kalf gaf koningin Wilhelmina de voorkeur aan de restauratie van het koor
van de Nieuwe Kerk.35 Dat een folkloristische optocht zoals Van der Ven die
voor ogen had minder passend bij de moderne tijd gevonden werd, werd niet
expliciet vermeld, maar wanneer wij kijken naar het programma dat de
Amsterdamse huldigingscommissie had opgesteld, ligt het accent veel meer
op de moderne ontwikkelingen. Men wilde vooral de vooruitgang van nij-
verheid, handel en scheepvaart laten zien.36 Zo was er in het nieuwe gebouw
van het Koloniaal Instituut een tentoonstelling over de ontwikkeling en uit-
breiding van Amsterdam in de laatste 25 jaar ‘als koopstad en als woonstad’.
De ontwikkeling van de havens, de verkeers- en communicatiemiddelen, de
scheepvaart, de contacten met de ‘overzeesche gewesten’ en de vooruitgang
in het ziekenhuiswezen en andere hulpverlenende instanties namen een cen-
trale plaats in. Er was een omvangrijke inzending van de Kon. Vereeniging
voor Luchtvaart, Fokker en  . Alleen op de koloniale afdeling was plaats
voor zeden en gewoonten van de vele volken die ‘onze’ archipel bewoonden,
overigens naast presentaties over de vooruitgang van de koloniale landbouw,
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bosbouw en mijnbouw en de resultaten van allerlei wetenschappelijke expe-
dities. Behalve de jubileumtentoonstelling werd een verkeersoptocht door
de stad met auto’s en rijtuigen georganiseerd en werden wetenschappelijke
en technische instellingen als laboratoria en de gemeentelijke elektriciteits-
werken voor het publiek opengesteld. Ook de Gemeente Telefoon, de ..

Nederlandsche Automobiel- en Vliegtuigfabriek ‘Trompenburg’ en de
Stoomvaart Mij. ‘Nederland’ hielden
open dagen, waarop het publiek onder
andere de mailboot ‘Johan de Witt’ kon
bezoeken.37

De folklore bleef beperkt tot een
defilé en een opvoering van Rondom de
Kroningslinde in de Amsterdamse Stads-
schouwburg in aanwezigheid van de
koningin. Dit ‘Nationaal tafereel in één
bedrijf’ van de hand van Charivarius en
Cannegieter werd opgevoerd door Het
Nederlandsch Toneel na de voorstelling
van delen uit de Gijsbrecht en bestond uit
geestig bedoelde heilwensen van bewo-
ners van alle provincies en koloniën in
gewestelijke klederdracht. In de pers
werd het afgekraakt. Volgens een van de
critici was het ‘Prullaria’ en hooguit geschikt als een ‘kermisstuk, opgevoerd
in een houten tent’, maar niet voor het oog van de koningin. Er werden plat-
vloerse moppen getapt en de taal was doorspekt met ‘achterbuurtsch’ en
‘dievenjargon’. Een aantal autoriteiten was van mening dat een dergelijke
voorstelling niet aan de koningin had mogen worden voorgezet.38 Ook De

Joh. Braakensiek (1858-1940), ‘Rondom de
Kroningslinde’, tekening uit De Amsterdammer,
Weekblad voor Nederland, 1 september 1923 
( Amsterdam)
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Telegraaf had er geen goed woord voor over, het was ‘knutsel en prutswerk
van volkstheater’. De koningin is niet vaak in de schouwburg, aldus de krant,
maar als zij komt ‘moet men haar gevoel voor die hoogere uiting lokken en
winnen – dat zij spontaan tot wat bewondering komt’. Maar nu ‘slaat men
haar neer met boerenbruiloftsgedoe – uit botte, leege hersens – vol bessen en
jenever’. Geen enkel fatsoenlijk mens was erbij, slechts ‘provinciaal kleeder-
drachtenvolk’, terwijl Rotterdam vertegenwoordigd was door een bootwer-
ker, aldus De Telegraaf. De krant vroeg zich verder af wie zoveel smakeloos-
heid zo vlak voor de troon kon brengen: ‘Die dient er uit gegooid!’39

Was hier sprake van een weinig kunstzinnige productie, of was de waar-
dering voor de volkscultuur op haar retour? Als men de tekst doorleest blij-
ken de grappen inderdaad zeer flauw, terwijl de mensen van het platteland
als achterlijk worden voorgesteld. Het is dan ook niet alleen de kritiek, die
getuigt van weinig waardering voor het gewone volk, ook het stuk zelf wekt
de indruk zeer ver verwijderd te zijn van de plattelandsidylle, die 25 jaar
daarvoor zo vaak aan de elite ten voorbeeld werd gesteld. De positieve waar-
dering van volkscultuur, platteland en klederdrachten was langzamerhand
omgeslagen in een negatieve. Als modern land wilde Nederland zich niet
meer identificeren met het traditionele platteland, waar nog klederdrachten
gedragen en dialecten gesproken werden. Dit begon ook Van der Ven parten
te spelen, al drong het niet in volle omvang tot hem door, verblind als hij was
door de positie van de volkscultuur in Zweden, waar deze zaken nu eenmaal
anders lagen dan in Nederland.

 

Voor een herhaling van het Vaderlandsch Historisch Volksfeest greep Van
der Ven iedere gelegenheid aan die zich voordeed, maar zonder succes. Met
het niet doorgaan van zijn plannen voor het zilveren jubileum was nog geen
einde gekomen aan zijn plannen voor grootschalige feesten met de platte-
landscultuur als thema. Zijn volgende plan ontstond in verband met de
Olympische Spelen, die in 1928 in Amsterdam werden gehouden. Zijn idee
was hieraan een internationale demonstratie van volkssporten te koppelen.
Hij wist een internationale groep geleerden, die voor een antropologisch
congres in 1924 in Praag bijeen waren, te winnen voor een resolutie waarin
het toevoegen van traditionele volkssporten aan het Olympisch programma
bepleit werd. Ondanks een interventie van de Zwitserse antropoloog Eugè-
ne Pittard bij Pierre de Coubertin, de initiatiefnemer tot de instelling van de
moderne Olympische Spelen, bleef het Olympisch Comité huiverig voor
uitbreiding van het programma.40 Ook deze grootse plannen liepen uit op
een mislukking.

Wat wél tot stand kwam, maar niet onder leiding van Van der Ven, was
een Nederlands folkloristisch feest op zaterdag 11 augustus 1928, in de
marge van de Olympische Spelen. Van der Ven had namelijk geen gehoor
gegeven aan de uitnodiging zitting te nemen in de Commissie voor Artistie-
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ke Ontspanning, die op aandringen van de Amsterdamse impresario Max
van Gelder was gevormd om een artistiek programma tijdens de Olympi-
sche Spelen op te zetten.41 Max van Gelder was niet de eerste de beste in de
amusementswereld. Hij verzorgde veel programma’s voor de Exploitatie
Maatschappij Scheveningen op de Pier, in het Palais de Danse en in het
Kurhauscabaret. Door De Telegraaf werd hij de amusementsdictator van
Scheveningen genoemd.42 Hij ontwikkelde nu ook de plannen voor het fol-
kloristische programma. Meer dan vijfhonderd plattelanders in kleder-
dracht uit alle delen van Nederland kwamen in Artis bijeen om vandaar in de
middag in een stoet naar het Oude Stadion aan de Amstelveenseweg te gaan.
Er waren wagens waarop verschillende scènes werden uitgebeeld, zoals een
Groninger koffie-uurtje (met midden op de tafel een kraantjeskan), het werk
van de Katwijkse nettenboetsters, zingende eilanders van Terschelling en
een Volendams muziekcorps. Volgens een krantenverslag waren er op deze
hete zomerdag duizenden toeschouwers, die langs de route stonden of uit de
opengeschoven ramen hingen. ‘Langs de geheelen weg zag je lachende
tevreden gezichten, en er was telkens weer contact tusschen kijkers en ver-
tooners’, aldus de Nieuwe Rotterdamsche Courant.43

Daarentegen uitte de verslaggever van het Algemeen Handelsblad zich
nogal denigrerend over de mensen van het platteland. Hij sprak van ‘karre-
vrachten schoonen in landstoilet’ en de ‘Hindelooper boerkes [!], wier lange
jassen en zwarte hoeden een oogenblik doen denken, dat men met een groep-
je kapelaans te doen heeft’. Een Twentse is een ‘struische maagd uit het
verre Oosten’, de Usselose vrouwen lopen in de sjaals, ‘die wij zoo graag in
Twente voor weinig geld ‘‘op den kop tikken’’’, Lochemse mannen en vrou-
wen lopen ‘klossend’ door de Amsterdamse straten. De West-Friezen wor-
den aangevoerd door ‘den Pickwickiaanschen overdikken koetsier, van wien
men vreest, dat hij ieder oogenblik door zijn lichte sjees zal zakken’. Als wij
daarbij de constatering van de verslaggever voegen, dat ‘gejuich, gelach en
kwinkslagen’ ‘telkenmale’ uit de menigte opstegen, dan kunnen wij in het
voetspoor van Schrijnen niet anders concluderen dan dat de volkscultuur
hier louter de functie van amusement heeft gekregen.44

Het avondprogramma, een folkloristisch feest in het Oude Stadion, liep
op een fiasco uit, aangezien de leiding het programma niet strak in de hand
kon houden. Het publiek, dat gekomen was voor karakteristieke boerendan-
sen, werd urenlang getrakteerd op koorzang. De politie moest er volgens de

451

. ‘Om de Kroningslinde’, De Telegraaf, 11 september 1923.  . Niet gepubliceerd
manuscript van D.J. van der Ven voor het Eindhovens Dagblad, Folkloristische praatjes,
 , Archief-Van der Ven, inv. nr. 42-7-15.  . ‘Commissie voor Artistieke Ontspan-
ning’, in: Van Rossem (ed.), IXe Olympiade, 1930, p. 987.  . ‘Max van Gelder jubileert.
25 jaar amusementsdictator op Scheveningen’, De Telegraaf, 30 augustus 1930, ochtend-
blad; Adama Zijlstra, Vaar Wel Scheveningen!, 1974, pp. 31, 35, 73, 177, 267-268.  
. ‘Het folkloristisch feest’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12 augustus 1928.  
. ‘‘‘Heel Nederland’’ in Amsterdam. Folkloristische optocht. – Karrevrachten schoonen
in landstoilet’, Algemeen Handelsblad, 12 augustus 1928, ochtendblad.  



Nieuwe Rotterdamsche Courant zelfs aan te pas komen om een groep leden
van zang- en muziekgezelschappen tot de orde te roepen. Toen het eindelijk
tijd was voor het folkloristisch gedeelte, kon men genieten van allerlei dan-
sen van het platteland, boerenbruiloften, vendelzwaaien, een Terschellinger
rijfeest en de als Volendammers vermomde Dietsche blazers, dit alles onder
het toeziend oog van prins Hendrik.45 Het Algemeen Handelsblad stoorde
zich minder aan de chaos: ‘Wie amuseerden zich het best, de toeschouwers,
de folkloristische artisten of de duizenden jongere en oudere jongens en
meisjes, die na den zang zich op het groene veld nestelden, echter niet zon-
der telkens op te springen en naar een ander punt van het veld te rennen, als
daar iets bijzonders te zien viel! Het valt moeilijk uit te maken, en daarin zat
het aardige van dezen avond. Juist daarom spraken wij van een geslaagd
feest.’46

Het Utrechtsch Dagblad vond dat dit feest het niet haalde bij het Vader-
landsch Historisch Volksfeest van negen jaar eerder. Maar, constateert de
krant, dat was een andere tijd, toen de volslagen ontreddering na de Eerste
Wereldoorlog alleen haar herstel kon vinden langs de weg van nationale zelf-
bezinning. Toen was er in ons land een korte, maar heftige opleving in de
belangstelling voor het ‘eigendommelijke’ en historisch overgeleverde in
ons volk, zoals klederdrachten, feesten, dansen, spelen en gebruiken. Deze
wist Van der Ven toen in Arnhem tot een apotheose te brengen, ‘waar de dui-
zenden werkelijk in een nationalistische roes geleefd hebben’, ‘zonder poli-
tieke bijsmaakjes gelukkig’, zo voegde het Utrechtsch Dagblad er tussen
haakjes aan toe.47

Met deze constatering over veranderde tijden zou de redacteur van het
Utrechtsch Dagblad wel eens gelijk kunnen hebben. Ze zou kunnen verkla-
ren, waarom na het Vaderlandsch Historisch Volksfeest herhalingen in die
omvang niet meer van de grond kwamen. Met het Vaderlandsch Historisch
Volksfeest bewerkstelligde Van der Ven in feite een nationalisering van het
gemeenschapsgevoel, dat men hier en daar op het platteland nog wel aanwe-
zig achtte. Hij wilde niet alleen de materiële cultuur, zoals klederdrachten,
boerderijen en huisraad, musealiseren, maar ook een vermeende platte-
landsmentaliteit, een gemeenschapsgevoel optillen uit de lokale samen-
leving en overbrengen op de nationale samenleving. Door wagens die stuk
voor stuk een lokale gemeenschap presenteerden samen in één stoet te bren-
gen kon de illusie ontstaan van één nationaal gemeenschapsgevoel, mits deze
bedoeling in vruchtbare aarde viel bij de toeschouwers. Dat was in 1919 zo,
maar met het economisch herstel in de jaren twintig keken velen anders aan
tegen een grootschalig eenheidsfeest en tegen de rol van de volkscultuur.
Daardoor was er niet meer voldoende draagvlak voor een herhaling van het
Vaderlandsch Historisch Volksfeest.

In de jaren twintig begon langzamerhand een einde te komen aan het
onverdeeld enthousiasme over de heilzame werking van de volkscultuur op
de eendracht van het volk. De liberale intellectuele elite distantieerde zich

452



van de clichévorming rond de klederdrachten, die zij in de jaren vóór de
eeuwwisseling zelf via politiek en commercie had opgeroepen. De Volen-
dammer op klompen paste niet meer bij het beeld van het zich modernise-
rend Nederland dat de meer vooruitstrevende burgers naar het buitenland
wilden uitstralen.48 Het Haagse (jong-)liberale dagblad Het Vaderland was
dankbaar, dat op het bankbiljet van 25 gulden, dat in 1921 werd ingevoerd,
prins Willem  en een Oudhollands zeil-
schip waren afgebeeld, in plaats van een
trekschuit en een Volendammer, al had
de krant nog liever koningin Wilhelmina
en een modern ‘oliemotorschip’ op het
biljet gezien.49 De potpourri-achtige wij-
ze waarop men omging met de volkscul-
tuur leidde ertoe, dat deze niet altijd
meer als een serieus deel van het natio-
naal erfgoed werd gezien.

Dit bleek onder andere uit de kritiek
op het in 1924 door de Nederlandsche
Bank uitgegeven bankbiljet van tien gul-
den met op de voorzijde de beeltenis van
een protestantse Zuid-Bevelandse in re-
gionale dracht. De themakeuze van ‘die onnoodige en rhetorische afbeel-
ding van een Zeeuwsche boerin’ werd gelaakt omdat ze het buitenlandse
vooroordeel over Nederland als klompenland zou versterken. In de volks-
mond heette het bankbiljet vanwege het hoofd met de grote witte kap al
gauw ‘kop en schotel’. Tot overmaat van ramp lekte uit wie model had
gestaan voor de beeldenaar: een van de dienstbodes van de agent van de
Nederlandsche Bank in Middelburg. Dit verlokte Clinge Doorenbos tot het
volgende rijmpje in De Telegraaf:

‘Wat een bof dat die agent daar
In die schoone Zeeuwsche stad
Niet toevallig in zijn keuken
een bejaarde baboe had!’

Het is dan ook niet verbazingwekkend, dat enkele jaren later een ontwerp
van C.A. Lion Cachet voor het biljet van 25 gulden, met op de voorkant een
Marker meisje, niet werd uitgevoerd, aangezien deze afbeelding ‘minder

Het in 1924 in omloop gekomen bankbiljet van
tien gulden met Zeeuwse boerin, bijgenaamd
‘kop en schotel’; ontwerp J. Visser jr. 
(De Nederlandsche Bank, Amsterdam)
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Collage van foto’s van het defilé voor koningin Wilhelmina op de Dam t.g.v. haar
veertigjarig regeringsjubileum, 6 september 1938; linksboven Amsterdamse profes-
soren, rechtsboven Friese deelnemers, in het midden een groep die de kunstzijde-
industrie verbeeldt, linksonder deelnemers uit Volendam en Marken en rechtsonder
uit verschillende andere plaatsen in Noord-Holland

De optocht van deputaties van de elf provincies in het Olympisch Stadion als onder-
deel van de huldigingsmanifestatie voor koningin Wilhelmina, 6 september 1938;
hier de deputatie van de provincie Utrecht in klederdracht uit Bunschoten-Spaken-
burg (beide illustraties uit het Oranjealbum De veertigjarige regeering van H.M.
Koningin Wilhelmina 1898 – 6 September – 1938. Ed. Holdert & Co, Amsterdam z.j.
[1938])



passend’ werd geacht.50 Als hoogste symbool voor de nationale eenheid had
volkscultuur bij de ‘smaakmakende’ elite aan glans ingeboet.

In 1937 maakte Van der Ven nogmaals een plan voor een groots folkloris-
tisch huldigingsfeest in Amsterdam ter gelegenheid van het veertigjarig
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938, ditmaal op verzoek van
de Amsterdamse huldigingscommissie. Ook dit plan bleef onuitgevoerd.51

De voorkeur werd gegeven aan een historische optocht, die gehouden werd in
het Olympisch Stadion. De folklore bleef beperkt tot de aanwezigheid van
deelnemers in klederdracht bij het defilé op de Dam, waarvoor het – althans
in Zeeland – moeilijk geweest was voldoende onderdanen in klederdracht op
te trommelen, en tot deputaties van de elf provincies in klederdracht bij de
huldigingsmanifestatie in het Olympisch Stadion.52

Het feit dat de hoogtijdagen van de volkscultuur als ‘nationaal monu-
ment’ voor de eendracht van het volk voorbij waren, wil niet zeggen dat in
deze periode volkscultuur niet populair was: voor kleinschaliger manifesta-
ties bleef grote belangstelling bestaan. Van der Ven kon daar ruimschoots
zijn rol in spelen, zoals verderop zal blijken. Bovendien groeide in weten-
schappelijke kring de belangstelling voor de bestudering van de volkscul-
tuur, terwijl in de tweede helft van de jaren dertig onder de noemer van
heemkunde nieuwe educatieve mogelijkheden werden ontdekt. Aan het eind
van de jaren dertig was de volkscultuur weer volop terug, echter niet als erf-
goed, maar, in geïdeologiseerde vorm, als norm voor de toekomstige samen-
leving.

  

Na het niet doorgaan van Van der Vens plan het Openluchtmuseum een
centrale plaats te geven bij het regeringsjubileum in 1923 liepen de wegen
van het museum en Van der Ven uiteen. In de loop van de jaren twintig zien
wij dat Van der Ven het zwaartepunt van zijn interesse verlegt van het muse-
umwerk naar de meer actieve beleving en herleving van de plattelandscul-
tuur, zoals die dan gevonden wordt in de plattelandsfeesten, volksdans en
volksspelen. Ook kwam er een eind aan de stortvloed van ‘museologische’
artikelen, die hij sinds 1912 in verschillende tijdschriften publiceerde. Zijn
grotere afstand tot het museum was overigens relatief, want hij bleef het
museum voortdurend met allerlei groepen bezoeken. Hij was zijn oude lief-
de beslist niet vergeten, zoals ook blijkt uit een artikel in de Bijdragen en
Mededelingen van het Openluchtmuseum bij de viering van de tienjarige
openstelling in 1928.
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Het Openluchtmuseum, waar oudheidkundigen de boventoon voerden
en een directeur aan het hoofd stond die zich vooral liet leiden door prof.
Schrijnen, wenste niet verder te gaan dan een historische presentatie van de
verdwenen plattelandscultuur, zoals wij hierboven zagen. Van der Ven rekte
het begrip musealisering daarentegen op tot buiten de hekken van het muse-
um, zoals hij tijdens het Vaderlandsch Volksfeest ook reeds voor de straten
van Arnhem had gekozen. Het voordeel hiervan was, dat hij daar een veel
groter publiek kon bereiken en zich in toenemende mate kon bevrijden van
scrupules over de omgang met de volkscultuur. Voor zijn nieuwe, opgerekte
vorm van musealisering had hij geen museum meer nodig. Film, opvoering
en uitvoering waren de nieuwe middelen waarvoor hij koos, zalen en parken
de nieuwe locaties. De toeschouwers kwamen in de plaats van de individuele
museumbezoeker van de Waterberg.

Van der Vens activiteiten in de jaren twintig en dertig geven duidelijk aan
dat de botsing tussen ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’ naar aanleiding van het
Vaderlandsch Volksfeest een permanent karakter kreeg in de vorm van twee
stromingen, die elkaar tot op de dag van vandaag moeilijk kunnen vinden.
Een goed voorbeeld van de verschillen vormen de diametraal tegenover
elkaar staande opvattingen van Van Erven Dorens en van Van der Ven over
feesten en optochten in klederdracht. Van Erven Dorens heeft zijn opvattin-
gen onder woorden gebracht in een brief aan de Leidse 3 October-Vereeni-
ging, die het Openluchtmuseum om advies had gevraagd inzake het houden
van een optocht in klederdracht. Een folkloristisch feest was voor Van Erven
Dorens een feest van de mensen uit de streek zelf; zij verschijnen er dan in
hun eigen dracht en vermaken zich met hun eigen spelen en dansen. Toe-
schouwers uit de omgeving kunnen daarbij geen kwaad, zij verhogen de
stemming. Als men echter dezelfde mensen zou vragen naar de grote stad te
komen om daar voor een of andere gelegenheid een dergelijk feest te houden,
dan ‘verliest dit feest zijn innerlijke waarde, zijn eerlijke spontaniteit, zijn
echte karakter totaal’, aldus Van Erven Dorens. Het zou dan een voorstelling
worden om willekeurige toeschouwers met heel andere gebruiken een ‘pret-
tige uitspanning’ te bezorgen, waarbij de plattelanders ook nog de kans lie-
pen uitgelachen te worden. Het gevolg zou zijn, dat de plattelanders zich
voortaan gingen gedragen als de stadsbewoners en hooguit nog voor geld
bereid zouden zijn ‘hun particulariteiten’ te laten bezichtigen. Tegen een
echte maskerade had Van Erven Dorens echter geen enkel bezwaar: daar
ging het van begin af aan om komediespel, waarbij mensen via costumiers
voor de gelegenheid een klederdracht aantrokken die zij anders nooit dra-
gen. Hier ontaardde folklore niet in spel, maar was het spel om het spel. Het
idee om Leidse kinderen op 3 oktober in verschillende gehuurde streek-
drachten een optocht te laten houden kon dus wél zijn goedkeuring dragen,
plattelanders uit te nodigen om dat in Leiden te doen, niet.53

Van der Ven dacht precies het omgekeerde: hij wilde bij het Vader-
landsch Historisch Volksfeest in 1919 juist geen komediespel, maar mensen
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die de klederdracht nog dagelijks droegen. Hij zag het samenbrengen van
deze mensen uit het hele land voor een groot publiek niet als een bedreiging
voor de oorspronkelijke plaatselijke feesten, maar juist een voortzetting
daarvan in aangepaste vorm, waardoor de tradities niet verloren zouden
gaan. Van der Ven toonde zich daarmee meer geïnteresseerd in de waarde
die volkscultuur kon hebben voor de eigentijdse samenleving dan in de bete-
kenis die het voor de mensen zelf had.54 Hij had er dan ook geen enkele moei-
te mee echte plattelanders in hun eigen dracht te laten opdraven op tal van
landelijke feesten. Voor hem waren juist de maskerades taboe; het Vader-
landsch Volksfeest had hij als tegenmodel ontwikkeld.

Maar er was meer aan de hand dan verschil van mening over de grenzen
van musealisering en de mate waarin de volkscultuur ‘gespaard’ moest wor-
den. Ook in de intensiteit van nationalisering waren er verschillen. De her-
opvoering van allerlei plattelandstradities leidde tot een verdergaande natio-
nalisering van de plattelandscultuur. In de onzekerheid van de jaren dertig
werd in bepaalde kringen de heilzame werking van de volkscultuur heront-
dekt en ingezet ter bestrijding van de crisisgevoelens. Dit leidde tot een
poging ook mentale elementen (of liever vermeende mentale elementen) van
de plattelandssamenleving op nationaal niveau ingang te doen vinden. Het
werd zelfs een pedagogische opdracht het gemeenschapsgevoel van de klei-
ne plattelandsgemeenschap te transponeren naar het niveau van de nationa-
le samenleving. Het gemeenschapsgevoel van het platteland uit het verleden
moest norm worden voor de toekomstige samenleving en een tegenhanger
voor de ‘kosmopolitische’ stedelijke cultuur.

Van der Ven zag hier nieuwe kansen. Hij raakte meer en meer betrokken
in kringen die de crisis van de jaren dertig weten aan de democratie, klassen-
strijd, verzuiling en partijstrijd. Vanuit dit streven naar een hechtere volks-
gemeenschap gingen Van der Vens sympathieën steeds meer in de richting
van het nationaal-socialisme, al betitelde hij zichzelf voortdurend als a-poli-
tiek. De nationale eenheid, die degenen die zich bezighielden met de volks-
cultuur in het begin van de twintigste eeuw hadden gediend, werd bij Van
der Ven ten slotte vervangen door de Germaanse eenheid. Wij zullen zijn
stappen in het hiernavolgende op een aantal onderdelen van de volkscultuur
meer in detail volgen. Hiermee wordt overigens niet gesuggereerd dat Van
der Ven keuzen maakte die geen weg terug toelieten. Andere in volkskunde
geïnteresseerden, die verwante interessen hadden en een eind in dezelfde
richting als Van der Ven gingen, zagen vroeger of later wél de gevaarlijke
kanten van de nationaal-socialistische bemoeienis met de volkskunde in en
maakten uiteindelijk andere keuzen, die ook Van der Ven alsnog had kunnen
maken.
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Vilhelm Nicolai Marstrand (1810-1873), Kyrkfolket anländer till Leksand
(Het kerkvolk landt in Leksand), 1853, olieverf op doek, 130,5 x 215 cm
(Statens Museum for Kunst, Kopenhagen)



    

‘Maar wat begon het hart niet heftiger te kloppen, toen men vanachter de
landtong de ene na de andere roeiboot met snelle slagen zag naderen. De
rode en witte kledij glanst in de zon. De meisjes zitten op de rand van de
boten en vormen een krans van krachtige kleuren. [...] Men stelle zich tussen
de dertig en veertig van dergelijke boten voor, die gelijktijdig voortglijden
over het zonovergoten wateroppervlak! Welk een prachtige en tegelijkertijd
onbeschrijflijk innemende aanblik! Het was onmogelijk dit opmerkelijke
schouwspel zonder tranen te aanschouwen. Maar nu worden de boten vast-
gelegd in het ondiepe water bij het strand. [...] De vrouwen schikken de hals-
doeken van hun mannen en helpen hen met de dikke gevoerde baaien jassen,
die ’s zondags, zelfs in de meest drukkende warmte, over de gewone, ook
tamelijk dikke onderjassen moeten worden aangetrokken. [...] Maar dan
verdwijnt zo langzamerhand de ene groep na de andere tussen de bomen op
de heuvel, en wij haasten ons achter hen aan om met onze ogen te volgen hoe
ze allemaal, ouderen en jongeren en ook de kleine kinderen, naar de kerk
wandelen. Het is biddag en daarom vroegmis. Niet iedereen gaat de kerk
binnen. Velen gaan her en der zitten op het schaduwrijke kerkhof. Een mooi
gezicht!’

Zo beschreef Sofi, de vrouw van Artur Hazelius, in haar dagboek wat zij
en haar man in 1872 op een zomerse zondagmorgen in Dalarna (Zweden)
zagen.55 Het schouwspel van de kerkboten op het rimpelloze Siljanmeer was
een van de hoogtepunten van deze reis van het echtpaar Hazelius naar het
Zweedse platteland.56 Het panoramische uitzicht op deze scène op het meer
en het besef dat wat zij zagen spoedig tot het verleden zou behoren, brachten
Hazelius ertoe op zoek te gaan naar middelen om dit beeld op een of andere
wijze vast te leggen. Hier ligt in feite het beginpunt van het volkskundig
museum zoals Hazelius dit ontwikkelde. De scène die zich voor de ogen van
Hazelius en zijn vrouw afspeelde, kon hij niet ‘meenemen’, maar wel kon hij
voorwerpen verzamelen die hierin een rol speelden, zoals de beroemde kle-
derdracht uit Dalarna.57 In het museum dat hij na deze reis in Stockholm
oprichtte, wist hij met deze voorwerpen, levensgrote poppen en panorami-
sche achtergrondschilderingen een aantal scènes te doen herleven. Natuur-
lijk waren er ook schilderijen van het prachtige tafereel op het Siljanmeer,
zoals dat van Marstrand.

Hazelius had echter nog een ander middel tot zijn beschikking om het
tafereel vast te leggen: de foto. Twintig jaar eerder, in de zomer van 1852,
toen hij geslaagd was voor zijn eindexamen, maakte hij met een vriend een
voettocht door Jämtland. Op deze reis had hij al een camera bij zich, tot grote
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verbazing van de plaatselijke bevolking; ondanks zijn verheerlijking van het
oude had hij de meest geraffineerde schepping van de moderne techniek bij
zich, zegt zijn biograaf Fredrik Böök.58 De foto’s waren niet alleen een mid-
del om te registreren, maar ook om beelden te verspreiden. Deze vroege
foto’s van het volksleven waren gemakkelijk te vermenigvuldigen en droe-
gen daardoor in hoge mate bij tot het ‘openen’ van het platteland voor een
publiek verspreid over de natie. Het uitwisselen van foto’s speelde een
belangrijke rol op congressen waar studenten uit heel Scandinavië bijeen-
kwamen. Het bevorderde de groei van het Scandinavisme, aldus Böök.
Hazelius hield precies bij welke foto’s hij meenam en weggaf.59

    



Wat voor Hazelius technisch nog niet mogelijk was, de film, was dat voor
Van der Ven wel. Het startpunt van zijn kennismaking met het nieuwe
medium lag bij het Vaderlandsch Historisch Volksfeest. De media-histori-
cus Henri Beunders wijst er in zijn artikel ‘Wachten op televisie’ op, dat in
de film twee belangrijke elementen samenkwamen: het ene element werd
gevormd door de totaalmedia zoals panorama’s en diorama’s, die rond de
eeuwwisseling een enorm succes waren. Zij duidden erop, dat men niet
alleen behoefte had aan een verbeelding van de werkelijkheid uit heden of
verleden, maar ook aan een zintuiglijke ervaring van de samenhang der din-
gen. Ze boden als het ware een tegenwicht tegen de toenemende fragmente-
ring en gelijkvormigheid van de industriële maatschappij.60 Volkskundige
musea met hun diorama’s, etnografische dorpen op wereldtentoonstellin-
gen en openluchtmusea kunnen tot deze totaalmedia gerekend worden.

Het andere element was volgens Beunders het wisselende beeld, zoals
mensen dat met name uit een rijdende trein konden zien. Een dergelijke
bewegingservaring beleefde men ook bij het kijken naar een langstrekkende
optocht, alleen omgekeerd: de toeschouwer bleef op één plaats en de optocht
trok langs. In feite was de optocht door de straten van Arnhem een aaneen-
schakeling van scènes, ieder op een eigen wagen uitgebeeld, een lint van rij-
dende tableaux vivants, dat als een film langs de stilstaande toeschouwer
trok. Van der Ven ervoer het zelf ook zo: ‘Als in een filmgang toch trok heel
Neerlands volksleven voorbij!’, zo schreef hij later in het herinneringsboek
Neerlands-Volksleven.61

Niet alleen op het theoretisch gebied van de visuele waarneming lag de
folkloristische optocht dicht bij de film, er werden ook daadwerkelijk film-
opnamen van gemaakt. Het betrof een 600 meter lange film van het Volks-
feest en van de folkloristische optocht, vervaardigd door het Haagse filmbe-
drijf van Willy Mullens, ‘Haghe Film’, voorheen ‘Alberts Frères’. Het
opnemen van optochten was in het stadium waarin de film toen verkeerde
een veel voorkomend verschijnsel. Men filmde bij voorkeur evenementen
die als schouwspel al bij het publiek in de smaak vielen, en dat was met para-
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des, maskerades en andersoortige optochten het geval. Bovendien had het
filmen van optochten het grote voordeel dat het onderwerp uit zichzelf al
‘beweging’ had: het trok langs de camera’s, zodat men kon volstaan deze op
enkele goede uitzichtspunten langs de route te stationeren om vervolgens
het schouwspel op te nemen alsof men een toneelstuk opnam.62

Van de film van het Vaderlandsch Historisch Volksfeest was een exem-
plaar in bezit van het Luxor theater in Arnhem. In dit theater werden de
nodige voorstellingen ervan gegeven; de eerste vond plaats als sluitstuk van
het volksfeest. Dankzij de film was het eind van het Vaderlandsch Volksfeest
niet echt het eind. Het feest was reproduceerbaar geworden en kon verme-
nigvuldigd worden over heel Nederland. De Haagsche Post was de ‘Koning
der Bioscopen’ [Willy Mullens] al van tevoren zeer dankbaar dat hij de
optocht zou gaan verfilmen, ‘opdat eerst Arnhem en later gansch het land
alles rustig kan naschouwen’.63 Dit brengt ons op een ander belangrijk
aspect van de film in die jaren, waar Henri Beunders op wijst: de film was een
belangrijke factor in de versterking van het nationalisme. De films, zoals die
sinds 1896 in Nederland op het witte doek werden vertoond, speelden in
belangrijke mate in op het nationale sentiment. De eerste reportagefilms in
Nederland kenmerkten zich door een zeer hoog ‘royalty-gehalte’. Binnen
twee weken na de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 werden er al
beelden getoond van de plechtigheid in de Nieuwe Kerk, het juichende volk
en de rijtoer. Ook de Boerenoorlog leverde filmbeelden die in Nederland de
nationalistische gemoederen aanwakkerden. Zowel het koningshuis als de
boerenoorlog wisten het publiek op te zwepen tot het spontaan zingen van
het Wilhelmus en andere vaderlandse liederen. Henri Beunders constateert
dat de beginperiode van de Nederlandse film laat zien, dat de kracht het
grootst was als de film zo ‘live’ mogelijk de werkelijkheid liet zien. Tegelijk
laat die begintijd zien dat deze kracht bijna tot explosie kwam als ‘het natio-
nale’ werd getoond. De bioscoop werd zo een belangrijke factor in de ver-
sterking van het nationalisme rond de eeuwwisseling.64

Ook Willy Mullens had, alvorens op het idee te komen het Vaderlandsch
Historisch Volksfeest te verfilmen, al een nationalistisch repertoire. In 1915
had hij de film   gemaakt in opdracht van de Vereniging
‘Vreemdelingenverkeer’ met beelden van Den Haag en Scheveningen. In
1916 maakte hij in opdracht van het Ministerie van Oorlog de leger- en
vlootfilm   . Met deze film beoogde het ministerie in
de Eerste Wereldoorlog het beeld te vestigen dat het neutrale Nederland
voldoende weerbaar was. De film moest het Nederlandse volk en het buiten-
land de indruk geven, ‘dat onze weermacht, met de haar ten dienste staande
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middelen eene vergelijking met de buitenlandsche strijdmachten gerust kan
doorstaan’. Deze film, waarin ook de koningin en prins Hendrik voorkwa-
men, stuitte nogal op kritiek van linkse zijde vanwege het militaristische
karakter, maar oogstte lof bij degenen die orde en gezag en het Oranjehuis
hoog in het vaandel hadden staan. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat
Mullens in 1918 ten tijde van Troelstra’s revolutiepoging present was op het
Malieveld om de aanhankelijkheidsdemonstratie jegens de koningin te ver-
eeuwigen. Een eerste contact met Arnhem kreeg Mullens, toen hij in 1918
van het gemeentebestuur en het bestuur van de  de opdracht kreeg een
toeristische film van Arnhem en omstreken te maken naar het voorbeeld van
de Haagse film   .65

De film van het Vaderlandsch Historisch Volksfeest had ook een nationa-
le thematiek: de folkloristische optocht zelf was immers al een nationale syn-
these. Van der Ven besefte dit ten volle. De film laat het meest karakteristie-
ke van Nederlandse klederdrachten, spelen en vermaken zien, vertoond
door ‘de ras-echte visschers, van Marken, Urk, door de Zaankanters en de
Zeeuwen, de Groningers, Drenthen, Friesen en Limburgers’, en geeft ‘een
schitterend bewijs van onze nationale eenheid’.66 Dat de film dit effect nog
versterkte was gelegen in het feit, dat de beelden verspreid werden over het
gehele land; door overal in het land dezelfde beelden te vertonen werd
bovendien het gevoel van nationale eenheid versterkt, zodat de toeschou-
wers die erbij waren geweest het allemaal nóg eens konden beleven en dege-
nen die er niet bij waren er toch deel aan konden hebben.67 Zo kon het natio-
nale gevoel verder worden vermenigvuldigd, vergelijkbaar met de uitwisse-
ling van foto’s tussen de Scandinavische studenten in de tijd van Hazelius.
Van der Ven nam de film van het Vaderlandsch Historisch Volksfeest ook
mee op zijn reis naar Zweden. Zijn lezing voor de ‘Svensk Föreningen för
Kulturhistoria’ in Stockholm op 4 oktober 1920 werd gevolgd door liefst 172
dia’s en daarna de film om een ‘levend’ beeld te geven van ‘het nog levende
Nederlandsche volksleven zooals dat door echte boeren en echte plattelan-
ders gedemonstreerd werd’ op het Arnhemse volksfeest.68 Zo had Stock-
holm de primeur als eerste stad in het buitenland door middel van levende
beelden een gedeelte van het Vaderlandsch Volksfeest mee te beleven.

Een ander belangrijk aspect van de film was, dat iets dat eenmalig was of
snel zou verdwijnen erdoor ‘vereeuwigd’ kon worden. Volksgebruiken
waren hiermee technisch reproduceerbaar geworden.69 Juist in dit opzicht
speelde de film van het Vaderlandsch Volksfeest een cruciale rol in de
bewustwording van de historische waarde van filmmateriaal. Het was name-
lijk deze film die D.S. van Zuiden op de gedachte bracht een aantal films
voor het nageslacht te bewaren, aangezien deze later van nut zouden zijn
voor de vaderlandse geschiedenis.70 De respons op zijn idee om een film-
archief op te richten was zodanig, dat binnen één maand de ‘Vereeniging
Nederlandsch Centraal Film-Archief’ werd opgericht met Algemeen Rijks-
archivaris prof. mr. R. Fruin als conservator. H.E. van Gelder, die de con-
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stituerende vergadering voorzat, gaf daarbij nog eens duidelijk te kennen,
dat de film van het Vaderlandsch Volksfeest de doorslag had gegeven nu tot
een Centraal Filmarchief te komen. Willy Mullens bood het negatief van
zijn film aan het zojuist opgerichte archief ten geschenke, waarmee deze film
de eerste bijdrage aan het archief was.71

      ‘  ’
Na het Vaderlandsch Historisch Volksfeest werd Van der Ven in maart 1921
benaderd door de concurrent van Mullens, de (kleinere) filmfabriek Poly-
goon, om mee te werken aan een prestigieuze folkloristische film voor de
bioscoop, getiteld  ’      . De bedoe-
ling was het onderwerp op wetenschappelijke wijze en met een duidelijke
artistieke inslag te behandelen. Het idee was afkomstig van B.D. Ochse, een
van de drie firmanten van Polygoon. Documentaire films waren tot dan toe
bijprogramma-films; met de Lentefilm wilde Polygoon een documentaire
hoofdfilm maken. Voor de wetenschappelijke leiding engageerde Ochse
Van der Ven, die hij persoonlijk kende uit zijn jongensjaren en van wie hij de
nodige boeken bezat. Zijn broer en mede-firmant, I.A. Ochse, nam de artis-
tieke leiding op zich.72 Volgens Van der Ven moest de film een opvoedkun-
dige waarde hebben en ‘verheffend werken op de volksontwikkeling en het
vaderlandsche bewustzijn’.73

In het voorjaar van 1921 trok de Polygoonploeg met Van der Ven door het
platteland en, als we de propaganda mogen geloven, werden er allerlei
authentieke lentegebruiken in situ opgenomen, waarbij niets werd geënsce-
neerd of gespeeld.74 Vanuit het jeugdig idealisme dat heerste bij de Poly-
goon-firmanten wilde men er alles aan doen om de Lentefilm tot iets bijzon-
ders te maken, iets dat anders was dan tot dan toe in de bioscoop kwam.
Daarom werd ook grote aandacht besteed aan de muziek bij deze film. Beslo-
ten werd de begeleidende muziek speciaal voor de film te laten componeren,
waarvoor Polygoon Julius Röntgen, de directeur van het Amsterdams Con-
servatorium, contracteerde.
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De keuze voor Röntgen hing ongetwijfeld samen met het feit, dat hij
grote interesse toonde in volksmelodieën. Evenals Van der Ven was Röntgen
sterk op Scandinavië georiënteerd. Hij was (in zijn eerste huwelijk) ge-
trouwd met een Zweedse violiste, die hem in contact had gebracht met
Grieg. Röntgen introduceerde veel werk van Grieg in Nederland. Tussen
beiden ontstond een hechte vriendschap, die zich uitte in wederzijdse
bezoeken en een intensieve briefwisseling. Röntgen bezocht vele malen
Scandinavië, bracht onder andere een bezoek aan de beroemde dichter
Björnstjerne Björnson en maakte veel bergtochten. Ook bezocht hij het
openluchtmuseum Skansen in Stockholm. Hij vond het een geniaal idee om
op deze manier het volksleven te laten zien.75 In zijn composities liet hij zich
inspireren door Noorse volksmelodieën en vanaf 1896 ook door oude Neder-
landse boerenliedjes en -dansen. De compositie voor de Lentefilm baseerde
Röntgen eveneens op oude volkswijsjes.

Toch had Polygoon zich verkeken op de commerciële mogelijkheden van
een documentaire hoofdfilm. De firmanten hadden gehoopt dat dit ‘niet
meer te verwoesten filmdocument’ een succes zou worden, doordat het ook
mensen die kritisch stonden tegenover de bioscoop zou trekken.76 Toen
geen van de bioscopen de film in de programmering wilde opnemen, zat er
niets anders op dan zelf een bioscoop af te huren.77 Zo vond de première van
de twee en een half uur durende film op 14 oktober 1921 plaats in de afge-
huurde Familiebioscoop in Den Haag, hoofdzakelijk voor genodigden van
de Haagse Volksuniversiteit, onder wie Willem Drees, toen nog wethouder
van Den Haag, en mr. M.I. Duparc, referendaris van de Afdeeling Kunsten
en Wetenschappen van het Ministerie van Onderwijs. Van der Ven hield
een lange inleiding, ‘welke het publiek niet onduidelijk tamelijk overbodig
vond’.78 Röntgen begeleidde de film zelf op de vleugel; voor elk van de vijf
afdelingen van de film speelde hij een voorspel. Röntgens composities waren
volgens een recensent ‘stemming wekkend’ en veel meer zeggend dan een
lange toelichting vooraf, alhoewel de vleugel minder stroef had kunnen klin-
ken. De filmopnamen zelf waren zo mooi en suggestief, dat de recensent
concludeerde dat kunstgevoelige mensen de leiding moeten hebben gehad
‘om aanwijzingen te geven voor groepeeringen, voor belichtingen, voor pit-
toreske kiekjes en voor wat niet al’, een constatering die ons vraagtekens doet
zetten bij de aangeprezen authenticiteit van de opnamen.79 De recensent van
een andere krant had enkele punten van kritiek: hij vond dat je kon merken
dat Van der Ven moeilijk los kon komen van zijn onderwerp en dat de film
daardoor te lang was. Zo had hij zich tot één begrafenis kunnen beperken.
Ook ‘de tafel der kermissen’ had wat ‘minder rijk beladen’ kunnen zijn.80

Een commercieel succes is de film niet geworden, maar hij bezorgde
Polygoon wel een goede naam bij de pers en bij de bioscoophervormers. De
Lentefilm ging bovendien een belangrijke rol spelen in het circuit van in-
stellingen als volksuniversiteiten en het Nut. Volgens B.D. Ochse heeft 
de Lentefilm een belangrijke functie gehad om diegenen, die de bioscoop
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uitsluitend associeerden met minderwaardig vermaak, tot de film te bren-
gen.

De standing van de film werd kennelijk zo hoog geacht dat fragmenten
werden uitgekozen voor de gala-avond, die de gemeente Den Haag in de
Koninklijke Schouwburg organiseerde ter gelegenheid van de opening van
het Internationaal Hof van Justitie in 1922. Deze voorstelling werd bijge-
woond door de koningin, prins Hendrik en koningin-moeder Emma en het
gehele corps diplomatique.81 Bovenal was dit een hoogtepunt voor de stan-
ding van de folklore: het planten van de Meiboom op Schiermonnikoog, het
slepen van de paasstaak in Denekamp, het uitdelen van de pinksterbroden
aan de armen in de buurt van Ootmarsum, waarbij zij bidden tegen de ach-
tergrond van golvend koren, een begrafenis per punter in Giethoorn, de eek-
schillers op de Veluwe, het planten van de Sint Brigidaboom in Noorbeek
(Limburg), dat alles in situ opgenomen, werd nu samengebracht in een
‘nationaal’ filmepos voor de ogen van de nationale én internationale elite in
de Residentie.82

De standing van Van der Ven had echter bij het tot stand komen van de
film een flinke deuk opgelopen. Bij het maken van de opnamen was niet alles
even soepel verlopen.83 De première voor de Haagse Volksuniversiteit had
Van der Ven bedorven door veel te lang aan het woord te zijn. Bovendien zou
Van der Ven zich als een echte ‘geldwolf’ hebben ontpopt. Hoewel Polygoon
gezien de lovende kritieken wilde voortgaan met dit genre films, besloot het
bedrijf niet meer met Van der Ven in zee te gaan.84 Van der Ven zelf be-
schouwde de Lentefilm als ‘zijn’ eerste folkloristische film, hetgeen maar
zeer ten dele waar is gezien de inbreng van de gebroeders Ochse. Verder
vond Van der Ven de Lentefilm de meest realistische film die ooit in een
Nederlandse bioscoop vertoond was. Immers, er speelden geen acteurs in, er
was geen ‘valsche romantiek’ en de fantasie van het publiek werd niet gericht
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op de ‘pseudo-voorname wereld met haar decadente genoegens en haar
leege society-verveling’, aldus Van der Ven.85 Na de Lentefilm vervaardig-
de Van der Ven in eigen beheer nog een aantal folkloristische films. Zo ont-
stonden in de daaropvolgende jaren vier grote films: de Zomerfilm (1923),
de Oogstfilm (1926), de Zuiderzeefilm (1928) en Volksgebruiken in Asselt
aan de Maas (1936). Voor deze films wist hij subsidies te verkrijgen van
onder andere het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap en de Maat-
schappij der Nederlandsche Letterkunde.86

De subsidie van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde moet
gezien worden in het licht van een al langer bestaande belangstelling in deze
kring voor volkskundige zaken. Zo had de Maatschappij zich in 1898 al zeer
enthousiast betoond voor de schenking van de klederdrachtenverzameling
aan het Rijk.87 In 1903 had Gallée voor de Maatschappij een lezing gehou-
den over het belang van het onderzoek naar oude boerderijen in verband met
de grensbepaling van de verschillende volksstammen.88 Vanaf 1920 finan-
cierde de Maatschappij op instigatie van de Leidse hoogleraar staathuis-
houdkunde D. van Blom, die zeer in volkskunde geïnteresseerd was, het lan-
delijk boerderij-onderzoek van Klaas Uilkema.89 Toen Van der Ven in 1926
subsidie vroeg aan de Maatschappij voor de Oogstfilm schreef hij, dat hij de
Maatschappij benaderde omdat deze ook subsidie had gegeven aan het boer-
derij-onderzoek. Op grond daarvan verwachtte hij dat er ook belangstelling
zou zijn voor zijn films over zeden en gewoonten.90

Ter ondersteuning van zijn subsidieaanvraag wilde Van der Ven zijn
meest recente film, de Zomerfilm, in Leiden voor de leden vertonen. Dit
leidde tot een nogal komisch incident, dat Van der Ven aardig typeert. De
Maatschappij stelde voor dat de film op de eerstvolgende jaarvergadering
vertoond zou worden, na de maaltijd; vóór de maaltijd was al afgesproken
dat prof. Gerard Brom zou spreken. Hiermee nam Van der Ven echter geen
genoegen: het was geen amusementsfilm voor na tafel, maar een film van
wetenschappelijke betekenis. Hij vroeg zich af of Brom niet verzet kon wor-
den naar het volgend jaar, aangezien vertoning van de film niet een jaar kon
wachten vanwege de hoge leeftijd van Röntgen, die de film muzikaal zou
begeleiden. Van der Ven stelde voor zelf contact op te nemen met Brom en te
vragen of hij zich wilde terugtrekken.

De brief met het voorstel van Van der Ven werd door de secretaris aan de
overige bestuursleden voorgelegd en schoot hun in het verkeerde keelgat.
Zij schreven hun commentaar in handschrift eronder. Van Blom vond het
verzoek van Van der Ven ‘zeer onbescheiden’ en wilde al helemaal niet
ingaan op het aanbod van Van der Ven dat hij zelf Brom wel zou verzetten.
Dr. J.F.M. Sterck vond het beneden de waardigheid van de Maatschappij
Brom af te zeggen ‘om een later aangeboden filmvoorstelling’, en dr. B.A.P.
van Dam voegde eraan toe: ‘ ‘‘Brom’’ voor alles! Die wetenschappelijkheid
van de film zal best verorberd kunnen worden bij het dessert! Voor andere
gevoelsuitingen heb ik geen plaats.’91 Ondanks dit opdringerig optreden van
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Van der Ven bij de Maatschappij werd de subsidie voor de Oogstfilm toege-
kend. Een jaar later, op 8 juni 1927, vertoonde Van der Ven de nieuwe
Oogstfilm voor de leden van de Maatschappij in het Casinotheater in Lei-
den. Aan deze vertoning ging wederom een incident vooraf. De Maatschap-
pij, die behoorlijk in de buidel had moeten tasten om het theater en de appa-
ratuur te huren, verkeerde in de veronderstelling dat de vertoning van de
film in Leiden een primeur zou zijn,
maar toen bleek dat Van der Ven ander-
halve maand eerder de film voor de Leid-
sche Huisvrouwenvereeniging had ver-
toond, was de Maatschappij in haar wiek
geschoten. Van der Ven moest ophelde-
ring geven en beweerde – niet geheel ten
onrechte – dat het bij de huisvrouwen om
een andere doelgroep ging.92

Bij het vervaardigen van de films wist
Van der Ven zijn reputatie in de filmwe-
reld nog verder te verslechteren. Hij ont-
wikkelde zich volgens filmhistoricus
Bert Hogenkamp tot een ware ‘boef’ in
filmland. Na de breuk met Polygoon
wilde Van der Ven het opnemen van
volksgebruiken monopoliseren, terwijl Polygoon volksgebruiken als open-
bare activiteiten beschouwde waarbij vrije nieuwsgaring mogelijk moest zijn
voor de bioscoopjournaals. Zo kwam het op Terschelling tot een ware film-
oorlog. Van der Ven zou in juli 1923 naar Terschelling gaan om voor de
Zomerfilm de ‘opperid’, een traditionele tocht met paard en wagen over het
eiland, te filmen. Toen ook Polygoon erheen wilde gaan, ‘ensceneerde’ Van
der Ven een telegram aan Polygoon van een Terschellinger hotelier, waarin
gemeld werd dat het volksgebruik uitgesteld was. I.A. Ochse liet zich niet
intimideren. Toen hij merkte dat de hotelhouder van geen telegram wist en
hoorde dat het volksgebruik gewoon doorging, toog hij toch naar Terschel-

Terschellingerdans als onderdeel van de
‘opperid’, foto van vóór 1937 (uit Jan de Vries
(ed.), Volk van Nederland. Amsterdam 1937)



ling. Op het eiland kwam het tot een treffen. Toen Ochse zijn camera opstel-
de om het volksgebruik te filmen, greep Van der Ven in het volksgebruik in.
Hij stuurde de ‘kerels te paard’, die al de nodige sterke drank naar binnen
hadden, op hem af om hem omver te rijden, wat in de lezing van Ochse dank-
zij de nuchterheid van de paarden nog net goed voor hem afliep.

Het was Van der Ven niet gelukt de verbeelding van het volksgebruik
helemaal voor zichzelf op te eisen: in de korte tijd had Ochse kans gezien nog
een kleine minuut opnamen te maken, die als een flits in het Polygoon-
journaal vertoond werden. Enkele jaren later, bij het maken van opnamen in
situ van het Drakenfeest in Beesel voor de Oogstfilm, schakelde Van der Ven
uit voorzorg de politie in om andere cameraploegen de toegang tot het volks-
gebruik te versperren, overigens ook zonder volledig succes.93 Al kon Van
der Ven de verfilming van volksgebruiken niet monopoliseren, in de praktijk
bleef hij in de jaren twintig en dertig wel de koning van ‘Neerlands Volks-
leven’ op het witte doek.

   :  

 

De Zuiderzeekust is sinds de Franse journalist Henri Havard in de jaren
zeventig van de negentiende eeuw zijn befaamde rondreis per boot maakte,
in toenemende mate een toeristische bestemming geworden voor buitenlan-
ders, met Marken en Volendam aan de top.94 Naarmate tijdens het Interbel-
lum de twee uiteinden van de Afsluitdijk in wording elkaar naderden, begon
de keerzijde van het met gevoelens van trots gevolgde waterbouwkundige
werk meer door te dringen: de visserscultuur zou gaan verdwijnen, waar-
door historisch en volkskundig geïnteresseerden het ‘vijf voor twaalf’-
gevoel bekroop. Zo ook bij Van der Ven. Hij besloot zijn cyclus van Lente-,
Zomer- en Oogstfilm niet af te ronden met een Herfst- en een Winterfilm,
maar – gezien de haast die geboden was – eerst de Zuiderzeefilm te maken.
De vissersbevolking van de eilanden en kustplaatsen van de Zuiderzee nam
een te bijzondere positie in om haar niet te vereeuwigen voordat zij haar spe-
cifieke karakter zou verliezen.95

Het vervaardigen van de film werd van nationaal belang geacht. Het
Filmarchief had bemiddeld om van rijkswege een substantiële bijdrage te
leveren in de financiering van de film.96 Daarbij verzocht Van Zuiden van
het Filmarchief Van der Ven alles te doen om onaangenaamheden te voorko-
men zoals op Terschelling en Beesel hadden plaatsgehad, omdat zulke inci-
denten wel eens nadelig zouden kunnen zijn voor de reputatie van het Film-
archief.97 Verder ontving Van der Ven subsidie van het Koninklijk Neder-
landsch Aardrijkskundig Genootschap, de Maatschappij der Nederland-
sche Letterkunde en het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen. Het negatief van de Zuiderzeefilm werd opgenomen 
in het depot van het Nederlandsch Centraal Filmarchief in Den Haag, dat
was opgericht naar aanleiding van de Lentefilm. Ook het educatieve belang

468



van de film werd reeds van tevoren ingezien. Zo tekende het bedrijf Gebroe-
ders Stork & Co. in voor vertoning van de film op de ontwikkelingsavonden
voor het personeel.98

In een lang artikel in verschillende afleveringen van het tijdschrift Heem-
schut gaf Van der Ven aan wat er zo bijzonder was aan de Zuiderzeeplaatsen
en in het bijzonder de bewoners van Marken: ‘Maar op de werven langs de
Zeereide, is nog niets van den nieuwen tijd doorgedrongen! Daar leeft men
nog in een sfeer, welke onze gedachten verplaatst naar de tijd van Plinius, die
in zijn ‘‘Historia naturalis’’ 16.2 beschrijft hoe de bewoners onzer Noord-
zeekust leefden, een beschrijving, die feitelijk ook thans nog toepasselijk is
voor de werfbewoners op Marken.’ Maar, zegt Van der Ven, literatuur over
deze ‘primitieve samenleving’ bezitten wij niet, terwijl wij wel goed gedocu-
menteerde monografieën bezitten ‘over de wilde en half-wilde volksstam-
men onzer koloniën in Oost en West’. In de ogen van Van der Ven waren de
Markers dus een soort ‘natuurvolk’ dat ons heel wat kon leren over onze
afstamming en nationale identiteit. De Marker klederdracht zou Oudfriese
elementen bevatten, terwijl de bevolking ook in fysisch-antropologisch
opzicht het bestuderen waard was.99 Daarmee was de bevolking van het Zui-
derzeegebied al bij voorbaat een levend museaal object, wat nog versterkt
werd door de gedachte dat aan hun karakteristieke verschijning ook spoedig
een eind zou komen.

Bij zijn benadering van de Markers liet Van der Ven zich inspireren door
onderzoeksmethoden van de volkenkunde, die ook toepasbaar waren in de
volkskunde. Hij noemde zich wel ‘biologisch folklorist’, waarmee hij be-
doelde, dat de folklorist net als de antropoloog en de bioloog geregeld de stu-
deerkamer moest verlaten voor veldwerk. Voor de volkskundige betekende
dit: direct contact met de onderzochte bevolkingsgroepen en meebeleven
van volksgebruiken alvorens tot verklaringen te komen. Van der Ven ging bij
de Markers impliciet uit van een evolutionistisch perspectief, dat tot uiting
kwam in het toen bij veel antropologen in zwang zijnde onderscheid tussen
natuurvolken (die zich op een lagere trap van beschaving zouden bevinden)
en cultuurvolken (de zogenaamde beschaafde volken). Bij de Markers waren
nog primitieve verschijnselen te herkennen, die bij een cultuurvolk door-
gaans niet meer waarneembaar waren; ondanks het feit dat de Markers tot de
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cultuurvolken behoorden waren zij nog net iets meer natuurmensen dan de
andere Nederlanders.100

In de Zuiderzeefilm werd de bevolking van het gebied vooral als een tra-
ditionele samenleving getoond, waarbij veel aandacht was voor klederdrach-
ten, oude gebruiken en volkskunst.101 Van der Ven filmde met name dat wat
bijna verdwenen was. Het Filmarchief schreef hierover aan de minister van

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen:
‘Evenzoo zijn Volendam en Marken ge-
filmd, waarbij niet vergeten [is] oude in
onbruik rakende gebruiken vast te leg-
gen. Op Witte Donderdag is in Volen-
dam een opname gemaakt van het aantee-
kenen der paartjes waarbij de oude klee-
derdrachten gedragen worden.’102 In een
rapportage aan het Filmarchief over de
voortgang van de opnamen voor de Zui-
derzeefilm meldde Van der Ven, dat hij
op Urk met de allergrootste moeite en na
dagenlang zoeken en praten nog een paar
meisjes had kunnen vinden, die hij in
Urker bruidskostuum kon vereeuwigen.
Na veel vragen was het hem ook gelukt
enkele meisjes te filmen met letter-krap-
lappen aan, een kledingstuk dat inmid-
dels geheel uit de mode was geraakt aan-

gezien de jongens allerlei toespelingen maakten op de letters en bijvoorbeeld
Geurtje Gerrits (met G.G. op de kraplap) uitscholden voor Gekke Geer-
tje.103

Dat met deze speurtocht naar achterhaalde situaties een eenzijdig beeld
gegeven werd, kwam duidelijk naar voren uit een incident in Harderwijk.
Daar filmde Van der Ven niet de moderne machinale zeilmakerij, maar een
oude visser die bereid was om op een krukje op straat te laten zien hoe zeilen
met de hand opgelapt werden. In de film lijkt het nu of de visserij en de
nevenbedrijven een aflopende zaak zijn in plaats van bloeiende bedrijfstak-
ken.104 De Harderwijker vismeelfabrikant Eibert den Herder was hier woe-
dend over en liet in de krant zetten dat Van der Vens film misleidend was
door een armzalig beeld te geven van de visserij en de nevenbedrijven.105

Het leidde tot wederzijdse ingezonden stukken in de krant, waaruit blijkt dat
het beeld van Van der Ven en het zelfbeeld van Den Herder bepaald niet
overeenstemden.106 Dat de film van Van der Ven op een volstrekt andere
wijze werd toegeëigend door de plaatselijke bevolking dan zijn bedoeling
was, kwam naar voren op een bijeenkomst van 350 mensen in een zaal van de
bloemenveiling van Bovenkarspel. Op initiatief van een comité dat kennis
wilde nemen van de bezwaren verbonden aan de afsluiting van de Zuiderzee

Het beeld van de ‘zeilmaker’ uit de Zuider-
zeefilm, dat in Harderwijk tot protest leidde
wegens de aftandse voorstelling van het zeil-
makersbedrijf (uit D.J. van der Ven, ‘Heem-
schut, volkskunst en de drooglegging der
Zuiderzee’, in: Heemschut, 6,2 [febr. 1929])



was men daar samengekomen. Den Herder riep tijdens deze bijeenkomst op
tot een nieuwe, juiste Zuiderzeefilm. Daarvoor was in Harderwijk al een
comité opgericht. Dit was nodig vanwege de door Van der Ven gemaakte
film, die ‘een caricatuur van het visscherijbedrijf, zoowel als van de neven
bedrijven’ gaf. Er was steeds het slechtste en armoedigste materiaal voor
gebruikt, om een en ander zoo slecht mogelijk te kunnen voorstellen, ‘en
zoodoende propaganda te kunnen maken voor de droogmaking’.107

Uiteraard moest Van der Ven vanwege de deining die was ontstaan over
zijn film bij Algemeen Rijksarchivaris Fruin op het matje komen en vervol-
gens een uitgebreide apologie schrijven, waarin hij gelukkig kon wijzen op
de steun die hij van andere zijde gekregen had in de Enkhuizer Courant.108 In
een ingezonden stuk had J. Westra van Holthe gewezen op het verschil tus-
sen een bedrijfsfilm en een folkloristische film en verklaard, dat Van der Ven
behalve door de regering ook door vele anderen was gesteund, die niet tot de
voorstanders van de droogmaking behoorden. Bovendien had Van der Ven
zelf beweerd, dat een Enkhuizer visser nooit van zijn leven boer zou kunnen
worden.109 Bij Den Herder had echter de mening postgevat dat de rijkssub-
sidie voor de Zuiderzeefilm, die via het Filmarchief was uitgekeerd, bete-
kende dat Van der Ven was ingehuurd om propaganda te maken voor de
droogmaking van de Zuiderzee door te laten zien dat de visserij en nevenbe-
drijven toch al een kwijnend bestaan leidden. Ten slotte luchtte Den Herder
nogmaals zijn hart in een brochure tegen de droogmaking van de Zuiderzee:
‘Onwillekeurig gingen mijn gedachten terug naar den tijd, dat die mijnheer
Van der Ven door Harderwijk liep, om zijn film in elkaar te draaien. Ook die
meneer was zoo lief [evenals een ingenieur van de Zuiderzeewerken, AdJ],
maar maakte ondertussen een film, waaraan al de visschers en nevenbedrij-
vers zich hebben geërgerd, omdat ze daarin als een stelletje armoedzaaiers
zijn uitgebeeld.’110
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Het vissersdorp op de  , dat bestond uit een ‘mix’ van huisjes uit verschillende
vissersplaatsen rond de Zuiderzee, 1930; ook de ‘bewoners’ hier op de foto komen
uit verschillende vissersplaatsen; het tijdelijke vissersdorp was opgebouwd in een
hoek van het stadsplantsoen in Enkhuizen (Nederlands Openluchtmuseum)



In Enkhuizen was inmiddels een plan ontstaan om van 25 augustus tot 6 sep-
tember 1930 een grote tentoonstelling over de visserij op de Zuiderzee te
houden onder de naam Zuiderzeevisscherij-tentoonstelling (). Volgens
Van der Ven was dit een rechtstreeks gevolg van de première van zijn Zui-
derzeefilm in december 1928 in Den Haag.111 Dat was een belangrijke
gebeurtenis geweest in het grote Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
in aanwezigheid van ministers, Kamerleden, wetenschapsbeoefenaars
(onder wie de Algemeen Rijksarchivaris Fruin, die namens het Filmarchief
een inleiding hield) en ook vertegenwoordigers van de Zuiderzeeplaatsen in
klederdracht.112 De Enkhuizer plannen dateerden echter al van vóór deze
filmvertoning. Wel kan het maken van opnamen voor de film inspirerend
hebben gewerkt op het Enkhuizer initiatief. Hoe dit ook zij, Van der Ven
raakte als lid van de Commissie Folklore en Geschiedenis betrokken bij de
voorbereiding van de tentoonstelling.113 De opzet verschilde nogal sterk van
die van de folkloristische film: de  was een presentatie van enerzijds
moderne bedrijvigheid en anderzijds een band met de traditie, of, in de ter-
men van Frouke Wieringa, ze hield het midden tussen een jaarbeurs en een
tentoonstelling.114 Daarmee was de  volledig in één lijn met de opzet van
wereldtentoonstellingen, zij het op kleiner schaal. Zoals de Exposition uni-
verselle de l’hôtel et du voyageur in Amsterdam in 1895 als trekpleister Oud-
Holland had nagebouwd, was op de  een vissersdorp nagebouwd met
vissershuisjes uit diverse plaatsen rond de Zuiderzee zoals Marken, Urk,
Volendam, Hindeloopen, Huizen, Spakenburg-Bunschoten. De huizen
werden ook ingericht en bevolkt door ‘bewoners’ in klederdracht.

Van der Ven kon zich in de opzet van een nagebouwd vissersdorp in het
geheel niet vinden. Dat was niet verbazingwekkend, want al eerder had hij
zich afgezet tegen de nagebouwde huizen op wereldtentoonstellingen. In
Enkhuizen ergerde het hem des te meer, omdat de commissie niet de weg
had gevolgd die hij had aangewezen.115 In plaats van een nagebouwd vissers-
dorp wilde Van der Ven vaartochten vanuit Enkhuizen naar de verschillen-
de plaatsen zelf, waar de bezoekers dan de volkscultuur in situ zouden kun-
nen bekijken. Op zich was dit een origineel idee, dat geheel in de lijn lag van
het belang dat Van der Ven hechtte aan het zelf ter plaatse meebeleven van
uitingen van volkscultuur, het hebben van direct contact met de bevolking
en het doen van veldwerk. Aangezien een aantal uitingen van volkscultuur
nog leefde rondom de Zuiderzee, was dit zeker te prefereren boven een
bezoek aan een nagebouwd dorp. Zijn verzet tegen een nagebouwd vissers-
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dorp zal in belangrijke mate het gevolg zijn geweest van zijn kennis van de
openluchtmusea in Scandinavië en in Arnhem, waar men in principe alleen
originele gebouwen opnam. Ook het door Frouke Wieringa genoemde ge-
voel van piëteit voor deze ‘oerbevolking’ en haar erfgoed zal een rol gespeeld
hebben: wanneer men een Markerhuis ziet als een Noordse oervorm gelijk
aan het drie-vertrekhuis uit Dalarna, is een vluchtig in elkaar getimmerde
kopie een onwaardige vertoning.116 Dat Van der Ven zijn ongenoegen spui-
de in de -krant was waarschijnlijk ook een teken van ontevredenheid
over het feit, dat hij ditmaal niet ‘algemeen leider’ was, een titel waar hij
graag aanspraak op maakte bij allerlei gelegenheden. Vanuit een onderge-
schikte rol moest hij zich voegen in het beeld dat de lokale bestuurders wil-
den geven. Daarbij bleek dat de ‘nobele wilden’ een aanmerkelijk eigentijd-
ser beeld van zichzelf hadden dan dat van een ‘levend museumstuk’.117

Wieringa ziet de piëteit die Van der Ven voor de volkscultuur aan de dag
legde als een middel om afstand te scheppen tussen de mensen in kleder-
dracht en die in burger. Dat is juist, maar er was nog meer aan de hand dan
dat de vissers niet tot dezelfde maatschappelijke laag behoorden als de fol-
klorist en de tentoonstellingsbezoekers. Van der Ven was uitsluitend geïnte-
resseerd in de ‘museale’ functie die de lokale bevolking vervulde, of, in de
woorden van de Duitse volkskundige Zippelius, in ‘der Mensch als lebendes
Exponat’. De piëteit is te vergelijken met de omzichtigheid waarmee de con-
servator omgaat met een breekbare Griekse vaas in de museumvitrine.118 De
betekenis die tradities voor de mensen zelf hadden, interesseerde hem niet of
nauwelijks, zoals Voskuil al geconstateerd heeft ten aanzien van de midwin-
terhoornblazers.119 Integendeel: Van der Ven was eerder bang dat de bevol-
king zelf niet zou beseffen wat de waarde van hun cultuur is. Ook was hij van
mening dat men de organisatie van de  niet aan de mensen zelf kon over-
laten. Terecht constateert Frouke Wieringa dan ook, dat Van der Ven de
Zuiderzeebevolking weliswaar het meest karakteristieke bevolkingsdeel
vond, maar de zuiverheid van hun smaak niet vertrouwde. Toen Van der
Ven hoorde dat de inrichting van de  werd overgelaten aan het Dagelijks
Bestuur en de plaatselijke comités, vreesde hij voor een Hindeloper kamer
vol namaak-antiek die zich dan zou ontpoppen als een souvenirwinkel. In
het vissersdorp kwam zo een Hindeloper kamer tot stand die de mensen zelf
hadden ingericht met wat zij als originele huisraad beschouwden.120 Zowel
de film als de  hebben ertoe bijgedragen dat het Zuiderzeegebied samen-
gesmeed werd tot één nationale volkskundige Fundgrube, in feite een menta-
le constructie, even kunstmatig als het vissersdorp waar huizen uit verschil-
lende plaatsen in één dorpsverband waren samengevoegd.121 Wat voor Mar-
ken gold, door Van der Ven een ‘plekje vaderlandsch grondgebied’ en een
‘wereld-unicum van eilandelijke samenleving’ genoemd, gold nu voor het
hele Zuiderzeegebied.122 De  heeft een belangstelling voor de ‘Zuider-
zeecultuur’ opgeroepen, die uiteindelijk geleid heeft tot de oprichting van
het Zuiderzeemuseum. De nationalisering van het gebied kreeg op de 
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haar concretisering en werd bezegeld met royaal koninklijk bezoek: koningin
Wilhelmina en prinses Juliana kwamen naar de vlootschouw; koningin-
moeder Emma kwam naar de Marker dag, waar zij de Marker bruiloft twee
keer voor zich liet opvoeren.123 De Zuiderzeecultuur was zo nationaal
geworden, dat het latere Zuiderzeemuseum als een ‘nationale plicht’ werd
gevoeld, vergelijkbaar met de situatie van het Nederlands Openluchtmuse-
um in Arnhem.124 De Zuiderzeefilm van Van der Ven bracht de Zuiderzee-
cultuur echter al op aanzienlijk korter termijn als een zaak van nationaal
belang bij talloze Nederlanders en buitenlanders.

  

De film was voor Van der Ven een voortzetting van zijn museale plannen,
maar met andere middelen. De stap naar de film vloeide als het ware logisch
voort uit de accenten die hij in zijn museumbeschouwingen legde: meer
gericht op de visuele, presentatieve en vooral theatrale kanten dan op het
museale behoud van de materiële cultuur. Ongehinderd door een Commis-
sie van Bijstand kon hij met zijn films nu juist doen wat de Commissie in
meerderheid verfoeide: naar buiten brengen wat thuishoort in de intimiteit
van de lokale samenleving. En naar buiten brengen, dat deed hij op grote
schaal. Het rondreizen met zijn films, waarbij hij met een lezing de films
inleidde, behoorde samen met zijn publicitaire werk tot zijn hoofdactivitei-
ten, en was vermoedelijk ook zijn belangrijkste bron van inkomsten; een op
dit punt zekerheid biedende financiële administratie is echter niet bewaard
gebleven. Wel is duidelijk dat hij allerlei verenigingen en organisaties actief
benaderde met circulaires over de interessante avonden die hij met lezingen
en films kon verzorgen. Uit de meegestuurde lijst van eerdere optredens
maken wij op, dat hij voor een breed spectrum van organisaties voordrach-
ten en filmvertoningen hield, uiteenlopend van wetenschappelijke congres-
sen, oudheidkundige verenigingen en volksuniversiteiten tot feestvoorstel-
lingen voor Oranjeverenigingen en personeelsavonden.125 In 1931-1932 gaf
hij voor het Nationaal Crisis Comité een serie filmvoorstellingen voor de
werklozen waarvan de kosten gedragen werden door de Stoomtabaksfabriek
vh Th. Niemeijer te Groningen, die aan het eind van de voorstellingen aan
alle werklozen nog een pakje tabak uitdeelde.126
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Wanneer wij ons concentreren op de vertoning van de films, dan zien wij
dat hier sprake is van een vergelijkbaar proces als dat van de musealisering:
in de filmzaal krijgen de beelden een nieuwe context en het uitgebeelde een
nieuwe functie. Bij de recontextualisering vindt in de Lente-, Zomer- en
Oogstfilm een belangrijke mate van nationalisering plaats: beelden van loka-
le tradities uit allerlei delen van het land worden in één film samengevoegd,
zoals in de folkloristische optocht van het Vaderlandsch Historisch Volks-
feest. De Kampioen beschouwde in een redactioneel stukje, getiteld ‘Natio-
nalisme en folklore in geschrift en op de film’, deze drie films als ‘kostelijk
nationaal bezit’. Het blad van de  concludeerde enthousiast: ‘welk een
gezonde vaderlandsche gedachte ligt ten grondslag aan deze folkloristische
film-vertooningen en welk een natuurlijke nationale propaganda gaat er van
uit!’127 Bij de Zuiderzeefilm was geen sprake van een samenvoeging van
beelden uit het gehele land, maar gezien het feit dat het Zuiderzeegebied
veelal als pars pro toto gezien werd voor heel Nederland, was ook hier spra-
ke van een duidelijk nationale film. Bij de film over Asselt aan de Maas, door
Van der Ven de eerste heemkundige film genoemd, bestond de link met het
nationale niet in die mate als bij de Zuiderzeefilm. Het feit dat de film door
de bevolking van Asselt als geschenk werd aangeboden bij het huwelijk van
prinses Juliana en prins Bernhard, plaatste het ‘lokale’ echter ook in een
nationaal kader.

De nationalisering lag niet alleen besloten in de film zelf, maar werd ook
aangewakkerd door de vertoning van dezelfde beelden door het hele land.
Doordat Van der Ven stad en land afreisde met de films, zodat beelden van
lokale tradities kriskras door het land gingen en daarbij tevens vertoond wer-
den voor verschillende sociale groeperingen, werd ruimte geschapen voor
een nationale toe-eigening op grote schaal. In feite gold voor Van der Ven:
komt het publiek niet naar het museum, dan kom ik met het museum naar
het publiek.

Het samenbindend element van de films werd, voorzover het niet al door
de films zelf werd opgeroepen, door Van der Ven in de inleidende lezingen
of in de programmaboekjes benadrukt. Ten tijde van de stomme film was het
gebruikelijk bij de voorstelling programmaboekjes te koop aan te bieden, die
de nodige uitleg gaven en ook als souvenir konden worden meegenomen. De
toelichtingen van Van der Ven hadden vaak een normatief karakter. Zo ver-
klaarde hij dat de Oogstfilm liet zien hoe bij de oogstfeesten landeigenaar en
landbewerker tot elkaar kwamen. Een andere samenbindende werking zag
Van der Ven in het feit dat stedelingen via deze films het platteland leerden
kennen.128

De film die verreweg het meest door Van der Ven vertoond werd was de
Oogstfilm. Deze film bestaat uit zes delen. Oogstfeesten en dorpskermissen
uit onder andere de Achterhoek en Limburg spelen een belangrijke rol in
deze film, terwijl ook veel aandacht besteed wordt aan oogstgebruiken in de
provincie Zeeland, waarbij de daar nog bestaande klederdrachten werden
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getoond.129 In een toelichting op deze film bracht Van der Ven tot uitdruk-
king, waarom het medium film voor de folklorist zo belangrijke was: de fol-
klore-studie kon via historische bronnen slechts in beperkte mate zicht krij-
gen op het volk zelf, aangezien deze bronnen meer handelden over de poli-
tieke en militaire geschiedenis. Daarentegen lag er een schat aan informatie
bij die delen van de bevolking die traditionele feesten en vermaken nog in ere
hielden. De folklorist moest dus het archief en de schrijftafel verlaten, zich
mengen onder de bevolking en daar de bijzonderheden registreren op foto
en film. Hierbij beriep Van der Ven zich op de Franse folklorist Arnold Van
Gennep, die in zijn volgens Van der Ven ‘zeer frisch geschreven werkje’
Folklore de taak van de moderne folklorist als volgt samenvatte: ‘Il est très
bien de recueillir dans les musées les objets en usage dans nos diverses pro-
vinces, mais ceci n’est qu’un accessoire du folklore, sa partie morte. (...) Ce
qui nous intéresse c’est l’emploi de ces objets par des êtres vivants, les cou-
tumes, vraiment exécutées sous nos yeux et la recherche des conditions com-
plexes surtout psychiques de ces coutumes.’ De film was daarbij volgens
Van der Ven een onmisbaar hulpmiddel, aangezien deze de voortgaande
handeling registreert waarin vaak de verklaring besloten ligt voor de op het
eerste gezicht wonderlijke gedragingen.130 Hieruit kunnen wij opmaken dat
Van der Ven van mening was, dat met de film een stap verder gezet kon wor-
den in de bestudering van de volkscultuur dan met het museum.

De gunstige receptie van Van der Vens films in wetenschappelijke kring
behoeft nader aandacht, aangezien hij hier kennelijk wél de waardering
vond, die hij met zijn populaire publicaties niet kon krijgen. Nationaal en
spoedig ook internationaal werd Van der Ven op dit gebied als een pionier
beschouwd. In 1922 werd Van der Ven door de Amsterdamse antropoloog
prof. dr. J.P. Kleiweg de Zwaan uitgenodigd lid te worden van het Institut
International d’Anthropologie, dat anderhalf jaar daarvoor in Parijs was op-
gericht.131

Dit instituut vatte antropologie in brede zin op: naast de vakken fysische
antropologie en antropogeografie, werden ook de vakken etnografie, etnolo-
gie, folklore, prehistorie, archeologie, sociologie, eugenetiek en linguïstiek
ertoe gerekend. Kleiweg de Zwaan was bezig Nederlandse leden te werven
voor het instituut en deze te verenigen in een Nederlandsch Nationaal
Bureau voor Anthropologie, als nationale pendant van het internationale
instituut in Parijs. Van der Ven werd lid en weldra voorzitter van de sectie
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folklore, een van de zes secties die in het Bureau gevormd werden.132 Het is
niet ondenkbaar dat de reputatie van zijn films hierbij een belangrijke rol
gespeeld heeft. Antropologen zagen al snel het belang van de film voor hun
vak in. Zo riep het Ethnografisch Congres in Parijs al in 1900 antropologen en
etnografen op om in antropologische musea filmafdelingen op te richten.133

Het Koloniaal Instituut, waar Kleiweg de Zwaan aan verbonden was, verza-
melde al systematisch films over Nederlands-Indië (onder andere over de
Bataks), organiseerde filmavonden en stond kopieën af aan schoolbiosco-
pen.134

In 1924 vertoont Van der Ven zijn film  ’   

  voor een gezamenlijke bijeenkomst van het Nederlandsch
Nationaal Bureau voor Anthropologie en het Koninklijk Aardrijkskundig
Genootschap. Röntgen zelf begeleidde de film op de piano. Deze bijeen-
komst, die een ‘overtalrijk’ publiek trok, leverde Van der Ven uitvoerige
complimenten van Kleiweg de Zwaan op. Naar zijn mening heeft Van der
Ven met het Vaderlandsch Volksfeest, de Lentefilm en de Zomerfilm een
belangrijk ‘archief’ tot stand gebracht, ‘bevattende de voornaamste gege-
vens nopens enkele belangrijke gebruiken en feesten, nog thans bij ons volk
in zwang’. Dit is van groot belang, aldus Kleiweg de Zwaan, voor de studie
van de culturele ontwikkeling van het Nederlandse volk, maar ook zal er
daardoor in ruime kring belangstelling opgewekt worden voor deze ontwik-
keling, ‘van welke belangstelling een groote opvoedende kracht kan uit-
gaan’.135

In 1926 vroeg Kleiweg de Zwaan hem zijn net uitgekomen Oogstfilm te
vertonen tijdens het Internationale Congres van Antropologie dat in septem-
ber 1927 in Amsterdam gehouden zou worden.136 De organisatie van dit
internationale congres was voor Kleiweg de Zwaan en het Bureau een
belangrijke uitdaging en een gelegenheid waarbij de Nederlandse antropolo-
gie zich van haar beste kant moest laten zien. De uitnodiging op dit congres
zijn nieuwste film te vertonen moet dan ook beschouwd worden als een dui-
delijk blijk van erkenning van het belang van zijn films. De bijdrage van Van
der Ven aan dit congres hield overigens ook een lezing in over het gebruik
van foto- en filmregistratie bij het vervaardigen van de volkskunde-atlas,
terwijl hij tevens de organisatie van een deel van de excursie door Nederland
op zich nam, waaronder een bezoek aan het Openluchtmuseum.137

In 1929 zette Van der Ven een folklorecursus op voor het Nederlandsch
Nationaal Bureau voor Anthropologie, die volgens Kleiweg de Zwaan helaas
niet zo druk bezocht werd. Daarentegen, zo schrijft hij, heeft Van der Ven
met zijn film wel een zeer groot succes gehad. Die werd algemeen zeer
geroemd en geprezen: ‘Ik maak u nogmaals mijn compliment met deze zoo
welgeslaagde opnamen, alsook met het enthousiasme, dat U nimmer ver-
laat’, aldus Kleiweg de Zwaan.138 Dit betrof de vertoning van de Zuiderzee-
film in de geheel gevulde aula van het Koloniaal Instituut op 1 maart 1929,
onder auspiciën van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap en het
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Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie. De Tijd sprak in het
verslag van een ‘monument van folklore’.139 Op de voorste rijen van de aula
was een blok plaatsen uitgespaard voor een groep Marker en Volendammer
vissers en hun vrouwen of meisjes.140 Men kan het opvatten als een geste van
beleefdheid ten aanzien van de medewerkers aan de film, maar ook als een
teken dat deze mensen, in feite ‘object van studie’, als een aparte categorie
beschouwd werden.141

Het waren niet alleen Nederlandse geleerden die onder de indruk waren
van Van der Vens films. Ook op congressen in het buitenland kreeg hij veel
waardering voor zijn films. Met name in Duitsland gaf hij veel voorstellin-
gen van de Oogstfilm, voor de Volkskunde-Tagung in Hannover in 1927,
voor de Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen in Berlijn in
1928.142 Een hoogtepunt bereikte Van der Ven toen hij als ‘Délégué officiel
du Gouvernement néerlandais’ op het Ier congrès international des arts popu-
laires in 1928 in Praag te midden van geleerden van naam als Adolf Spamer,
Arthur Haberlandt en Sigurd Erixon een presentatie hield van gedeelten uit
de films en er in de plenaire zitting een resolutie werd aangenomen waarin
gesteld werd dat andere landen het voorbeeld van Van der Ven zouden moe-
ten volgen.143

In de jaren daarop hield Van der Ven wederom veel voorstellingen in het
buitenland. In 1929 vertoonde hij de Zuiderzeefilm in Kopenhagen, gefi-
nancierd door de Deense krant Berlingske Tidende,144 en in Berlijn.145 Op
deze reizen werd hij vergezeld door Röntgen, die de films muzikaal bege-
leidde. Op de twee voorstellingen die hij hier gaf, kwamen ruim 4000 men-
sen af.146
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Na de machtsovername door de nationaal-socialisten in Duitsland conti-
nueerde hij zijn Duitse tournees, waarbij hij ook voorstellingen gaf voor de
Nordische Gesellschaft, het genootschap dat onder invloed stond van Al-
fred Rosenberg, de invloedrijke ideoloog van het nationaal-socialisme en
schrijver van Der Mythus des 20. Jahrhunderts.147 Tijdens de tournee voor
deze organisatie vertoonde Van der Ven zijn Oogstfilm, die hem tevens aan-
leiding gaf te beklemtonen dat de oogstgebruiken in het oosten van Neder-
land en in delen van Duitsland verwant zijn. De Oost-Nederlandse gebrui-
ken vormen volgens hem in feite de westgrens van het Nedersaksische cul-
tuurgebied.148 In september 1937 was Van der Ven met de Zuiderzeefilm
present op het Zweiter Nordischer wissenschaftlicher Kongreß ‘Tracht und
Schmuck’ in Lübeck, dat mede door de Nordische Gesellschaft georgani-
seerd werd.149 Op dit congres traden volkskundigen op die sympathiseerden
met het ‘Amt Rosenberg’, de centrale cultuurpolitieke organisatie van
Rosenberg in de rijksleiding van de  .150 Een van de sprekers was Hans
Strobel, coming man onder de volkskundigen rond Rosenberg, die betoogde
dat klederdrachten rasgebonden elementen bevatten. Deze zouden oor-
spronkelijker zijn en langer bestaan dan de invloeden van de mode of van
vreemde volkeren.151 In datzelfde jaar vertoonde Van der Ven de Zuiderzee-
film over de ‘westfriesischen Stammesgenossen’ in het Noord-Friese
Husum (in Sleeswijk-Holstein), waar ook ‘auswärtige Volksgenossen’ uit
het aangrenzende Deense gebied van deze ‘schöne und erfrischende Abend’
genoten, waarin ‘Professor’ van der Ven een inzicht gaf in de ‘Eigenart die-
ser westfriesischen Fischerbevölkerung, die immer wieder zu Vergleichen
mit unserer nordfriesischen Heimat drängte’.152

In München vertoonde hij in 1938 tijdens de ‘Nederlandse Week’, waar-
in ook Willem Mengelberg met het Münchener Philharmonisch Orkest op-
trad, de Zuiderzeefilm voor de plaatselijke afdeling van de Nordische Gesell-
schaft, die de avond samen met onder andere de organisatie ‘Kraft durch
Freude’ organiseerde.153 In een interview in het Münchener Abendblatt
wordt hij beschreven als degene die in Nederland de interesse in de volks-
kunde heeft wakkergeroepen en die de oprichter (!) is van het Nederlands
Openluchtmuseum. In dit interview wees Van der Ven wederom op de grote
verwantschap van volksgebruiken in Duitsland en Nederland, zoals bijvoor-
beeld het ‘venstervrijen’, een op sommige plaatsen op het platteland voorko-
mende traditie waarbij de ‘vrijer’ via een bepaald raam in het geheim nachte-
lijk bezoek brengt aan zijn geliefde.154 De vertoning van de Zuiderzeefilm
riep in ieder geval een groot-Duits gevoel op bij de recensent van de Mün-
chener Zeitung: hij zag niet alleen de Berchtesgadener spanen dozen in het
Marker interieur staan, maar ook dezelfde levensbomen als in Duitsland,
eenzelfde bed als in Zevenburgen en dezelfde gebruiken als bij de boeren-
jongens in Egerland. ‘Professor’ van der Ven, zoals hij ook hier genoemd
werd, werd ‘mit Worten gutnachbarlicher Freude und Verwandtschaft’
ingeleid door -Oberführer Joseph Bauer, plaatsvervangend voorzitter van
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de Münchner afdeling van de Nordische Gesellschaft, die tevens leider van
de ‘Volksbildungsstätte in der -Gemeinschaft Kraft durch Freude’ was.
Na afloop bracht hij in aanwezigheid van de Nederlandse ambassadeur en de
Nederlandse consul een ‘Heilgruß’ aan het Huis Oranje-Nassau en de Füh-
rer.155

Over deze Nederlandsche Cultuurweek in München en het vertonen van
de Zuiderzeefilm in verschillende delen van Duitsland had het sociaal-
democratische Kamerlid mevrouw A.E.J. de Vries-Bruins vooraf een vraag
gesteld. De ministers van Buitenlandse zaken en van Onderwijs antwoord-
den op de hoogte te zijn van de week in München, al waren zij niet in de
voorbereiding van een en ander gekend. Zij verklaarden echter, dat de door
de Nederlandse consul aan deze week gewijde zorg waarborgt, ‘dat het gebo-
dene aan de eischen, die aan zulke ‘‘Nederlandsche dagen’’ moeten worden
gesteld, volkomen zal voldoen’.156

    

We mogen ons afvragen waarom Van der Ven met zijn films juist in weten-
schappelijke kring in binnen- en buitenland zulke hoge ogen gooide. Wel-
licht kan enthousiasme voor de mogelijkheden van dit nieuwe medium
geleid hebben tot een zekere verblinding, waardoor de ‘bronnenkritiek’ ten
aanzien van het medium film in wetenschappelijke kring minder gevorderd
was dan bij de boeken en artikelen van Van der Ven. Bij zijn publicaties
werden de vluchtigheid van zijn voorstudie en het gebrek aan wetenschap-
pelijke verantwoording immers wel degelijk door terzake kundigen inge-
zien.157
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Net als de antropologen hadden ook historici aanvankelijk hoge verwach-
tingen van het medium film. De interesse van de Algemeen Rijksarchivaris
Fruin zagen wij hierboven al. De historicus H.E. van Gelder, voorzitter van
het Nederlandsch Centraal Filmarchief, had ook lovende woorden voor het
nieuwe medium: ‘Het fabrieksbeeld met den bewegenden, levenden
mensch; of het feestelijk volksgebruik; of het stadscentrum met zijn eigen-
aardig verkeer; het zijn alle zaken, waarvan de film een getuigenis geeft van
volkomen betrouwbaarheid.’158 Volgens Susan Aasman was de film in de
begintijd een ‘beloftevolle’ bron voor historici, maar werd later ontdekt dat
het een manipulatief medium was.159 De hoge dunk van de film als directe
registratie van de werkelijkheid kan in het voordeel van Van der Ven hebben
gewerkt.160 Toch waren de bestuursleden van het Nederlandsch Centraal
Filmarchief in de loop der tijd kritischer geworden. Uit een interne notitie
blijkt dat de Zuiderzeefilm hun zeer tegenviel. Een van de bestuursleden,
het Tweede-Kamerlid H. ter Hall, vond dat er te veel klompen en pofbroe-
ken in voorkwamen, ‘wat den roep der Nederlanders in het Buitenland
schaadt’. Volgens de voorzitter, dr. H.E. van Gelder, had Van der Ven niet
aan de eisen die gesteld waren voldaan. De Algemeen Rijksarchivaris Fruin
vond de film niet voldoen aan historische en folkloristische eisen. Volgens
hem was de film alleen aantrekkelijk gemaakt voor het publiek van Van der
Ven. Allen vonden de film verder technisch slecht.161 Twee jaar later over-
woog het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de eerdere
films (te weten de Zomerfilm en de Oogstfilm) van Van der Ven aan te
kopen. Het bestuurslid D. van Staveren van het Centraal Filmarchief ad-
viseerde de minister vooral niet in te gaan op de hoge prijs (ƒ 3000) die Van
der Ven vroeg en diens dreigement dat de films anders naar het buitenland
verkocht zouden worden niet serieus te nemen. Een prijs van ƒ 500 moest
het maximum zijn. Hij vond de films technisch ‘alles behalve geslaagd’ en 
de waardevolle gedeelten niet zeer talrijk.162 Van der Ven ging niet op dit
aanbod in, zodat de films niet in het Centraal Filmarchief zijn opgeno-
men.163

Van der Ven zelf kwam overigens niet tot een methodologische beschou-
wing over het gebruik van de film. In de lezing die hij in Praag hield, ging hij
hier niet op in, hoewel deze plaatsvond in de rubriek ‘definities en metho-
den’. Wel ging hij hier in op mogelijke verbanden tussen het draaksteken in
Beesel en feesten elders in Europa, zoals dat van de Tarasque van Tarascon.
De enige opmerking die Van der Ven voortdurend maakte was dat het om
authentieke opnamen ging. Het is niet duidelijk of hij hiermee bedoelde dat
het onderwerp authentiek was of de manier van registreren of beide. De
authenticiteitskwestie speelt eigenlijk op drie niveaus: de keuze van het
onderwerp dat gefilmd wordt, de wijze waarop het onderwerp vertolkt
wordt en de wijze van filmen. Wat betreft de authenticiteit van de gefilmde
gebruiken zijn in ieder geval vraagtekens te plaatsen bij de keuzen die Van
der Ven maakte. Hierbij speelde een rol, dat Van der Ven onvoldoende ken-
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nis en inzicht had om de ouderdom van de volksgebruiken te kunnen beoor-
delen, zoals Voskuil meesterlijk heeft aangetoond in zijn klassiek geworden
artikel over het midwinterhoornblazen.164 In dit artikel laat hij zien hoe Van
der Ven het midwinterhoornblazen terugvoerde naar een vruchtbaarheids-
cultus uit het Oudgermaans verleden, terwijl historisch onderzoek uitwijst,
dat deze traditie van zeer recente datum is en in belangrijke mate door Van
der Vens Vaderlandsch Volksfeest zelf is opgeroepen. Zo heeft Van der Ven
ook Volendammer dansen die in de jaren dertig op verzoek van het Comité
‘Redt Volendam’ nieuw gecreëerd waren, als oude Volendammer dansen
beschouwd.165 Evenzeer zag hij, geïnspireerd door de Duitse, nationaal-
socialistische volkskundige Robert Mielke, in het Marker huis een Scandi-
navische oervorm gelijk aan het drie-vertrekhuis uit Dalarna in Zweden.166

Afgezien van het feit dat hij voor een juiste beoordeling van de objecten en
gebruiken de noodzakelijke wetenschappelijke diepgang miste, deed het er
voor hem ook weinig toe een onderscheid te maken tussen ‘oorspronkelijk’
en ‘gerevitaliseerd’ en alle nuances die daartussen liggen. Wij kunnen der-
halve aannemen, dat ook een belangrijk deel van de gebruiken die hij ver-
filmd heeft, gerevitaliseerde volkscultuur betreft.

Het tweede niveau van authenticiteit betreft de handelende personen.
Tenzij de opnamen gemaakt worden met een verborgen camera, ondergaan
de personen de aanwezigheid van de camera als die van een toekijkende bui-
tenstaander. Het is een bekend gegeven dat personen, zodra zij weten dat zij
gefilmd worden, een andere houding aannemen, die meer in de richting gaat
van opvoering voor publiek en die ertoe leidt dat men er op zijn voordeligst
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(en met de mooiste kleren) uitziet. Er is dan vaak sprake van het in scène zet-
ten speciaal voor de film. In zijn voortgangsrapportage over de Zuiderzee-
film vermeldde Van der Ven dat hij kinderen allerlei traktaties had moeten
aanbieden voor het optreden in de film.167 Hierdoor voegt de film zich
geheel in de problematiek van de musealisering: de gefilmde volksgebruiken
veranderen van functie. Van handelingen voor ‘intern gebruik’ worden ze
handelingen ter ‘bezichtiging’. Met de film wordt het volksgebruik uit de
private space naar de public space gebracht.

Op het derde niveau, dat van het medium, gaat het om de vraag of de
opnamen zelf werkelijkheidsgetrouw zijn. Het is goed denkbaar dat Van der
Ven met zijn opmerking over authentieke opnamen bedoelde, dat hij de
zichtbare werkelijkheid zo getrouw mogelijk weergaf. Wij komen hier op het
specifieke terrein van de mogelijkheden van het medium film om de werke-
lijkheid weer te geven. Ook wanneer er niet bewust gebruikgemaakt wordt
van allerlei trucages, kan een film nog niet beschouwd worden als een exacte
kopie van de werkelijkheid. Zowel de weergave van de ruimte als die van de
tijd zijn een selectie waarbij positionering van de camera, de beelduitsnede,
de beweging van de camera en de latere montage van de opnamen bepalend
zijn.168 Denken wij verder nog aan de selectie bij de montage, dan zal duide-
lijk zijn dat het begrip van werkelijkheidsgetrouwheid bij de film minstens
even complex is als het authenticiteitsvraagstuk bij musea.169 Aangezien de
analyse van het bewegend beeld een speciale vaardigheid vereist, die nogal
verschilt van een tekstanalyse, moet een beoordeling van Van der Vens films
op dit punt overgelaten worden aan deskundigen.170

Dat de volksgebruiken door Van der Ven soms naar de hand van de film-
regie werden gezet, blijkt in ieder geval uit de opnamen van de Terschellin-
ger ‘opperid’. Bij het maken van deze opnamen zagen wij dat er zelfs sprake
van was het volksgebruik ten behoeve van de film uit te stellen. Bovendien
voegde Van der Ven zelf een militante passage aan het volksgebruik toe door
‘het volk’ op te hitsen om Ochse te verwijderen, zij het dat dit niet op de film
werd vastgelegd. Ook het incident over de opname van de Harderwijker
zeilmaker bij de Zuiderzeefilm toont aan, dat de film een ‘gekleurd’ beeld
kan geven. Ook al was het misschien niet expliciet de bedoeling van de maker
van de film, bij de receptie van de filmbeelden ontstond toch een eenzijdig
beeld van de werkelijkheid, uiteraard met het gevaar dat zíjn beeld van de
werkelijkheid werd aangezien voor de werkelijkheid.171

Aan de hand van twee films waarin het ‘plezierdorsen’ in Groningen
voorkomt, laat Susan Aasman zien dat er sprake is van twee totaal verschil-
lende interpretaties, afhankelijk van de groep waartoe de makers behoor-
den.172 De ene film betreft het onderdeel over het ‘plezierdorsen’ in Van der
Vens Oogstfilm uit 1926, de andere een amateurfilm van de huisarts H.
Aling en landbouwer E.H. Waalkens over honderd jaar landbouw in het
Oldambt uit 1959, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de land-
bouwvereniging Nieuwolda-Nieuw-Scheemda.
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Van der Ven filmde een werkwijze, die in de jaren 1920 al tot het verleden
behoorde. Het ging om het dorsen van het koolzaad met het dorsblok, waar-
bij velen uit het dorp te hulp kwamen en veel borrels werden geschonken, en
een traditioneel dorsmaal na afloop, waaraan de activiteit de naam plezier-
dorsen ontleent. Het dorsblok dat in de film gebruikt werd, was een muse-
umstuk uit de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum en dateerde
uit de achttiende eeuw. Van der Ven interpreteerde deze werkzaamheden als
een van de voorbeelden van de ‘oerouden vrijwilligen gemeenschapsarbeid’.
Zijn perspectief was dat van behoud van tradities vanwege hun morele waar-
de (gemeenschapszin, orde en rust). Ook het drankgebruik interpreteerde
hij positief, als een soort plengoffer, terwijl in het verleden herhaaldelijk
geklaagd was over dit drinkgelag bij het koolzaaddorsen.173

De film uit 1959 was duidelijk een speelfilm en voor de historische scènes
werden speciale kostuums gemaakt. Ook in deze film werden de sociale
spanningen tussen boeren en landarbeiders verdoezeld, maar van een ideali-
sering van oeroude gemeenschapsarbeid zoals bij Van der Ven was geen
sprake. Hier stond het vooruitgangsperspectief centraal, het verleden werd
beschouwd als afgesloten. Het plezierdorsen illustreerde de combinatie van
zwaar werk en romantiek uit het verleden, die nu vervangen was door
moderne landbouwtechnieken. Bij Van der Ven was het plezierdorsen een
van de voorbeelden van tradities die een rol te vervullen hadden in de
samenleving en daarom zo veel mogelijk gehandhaafd dienden te worden.174

Het belangrijkste verschil in de beide interpretaties ligt volgens Susan Aas-
man niet zozeer in de verschillende data van opname (er zit meer dan dertig
jaar tussen), maar vooral in het verschil tussen het zelfbeeld en het beeld van
de buitenstaander. De amateurfilm uit 1959 is binnen de gemeenschap van
de herenboeren gemaakt. Deze wilden zichzelf als eigentijds en modern
laten zien; het verleden diende om aan te geven hoe snel de veranderingen
hadden plaatsgevonden en hoe men daarop inspeelde. De boeren gebruikten
de camera om het beeld van de boer als een achterlijk en traditioneel inge-
steld persoon te ontmythologiseren.175 Van der Ven legde in zijn Oogstfilm
daarentegen juist de nadruk op het traditionele element en de verouderde
werkmethoden. Hij leverde daarmee een beeld waarmee de moderne boer
zich juist niet wilde identificeren.

Aasmans conclusie, dat de beide films typisch het perspectiefverschil
tussen het beeld van de buitenstaander en het zelfbeeld aantonen, gaat hier
wel wat ver. De veranderde tijd draagt hier ook het nodige en misschien wel

. Brief van D.J. van der Ven aan het Secretariaat van het Centraal Filmarchief, 20 juni
1928,    , Archief Vereeniging ‘Het Nederlandsch Centraal Filmarchief’ 1919-1933,
inv. nr. 4.  . Vos, Het verleden in bewegend beeld, 1991, pp. 18-19, 22-23.  . Wiegel-
mann, Zender en Heilfurth, Volkskunde, 1977, pp. 70-71.  . Vos, Het verleden in
bewegend beeld, 1991, p. 7.  . Wieringa, Een cultuur valt droog, z.j. [1998], p. 48.  
. Aasman, Van de camera en de ploeg, 1993, p. 43.  . Ibidem, pp. 34-36.  . Ibidem,
p. 44.  . Ibidem, p. 86.  



Het ‘plezierdorsen’ in Groningen (uit Jan de Vries (ed.), Volk van Nederland.
Amsterdam 1937)



het meest toe bij: Van der Vens film is doortrokken van het cultuurpessimis-
me uit het Interbellum, terwijl de film van de landbouwvereniging typerend
is voor het vooruitgangsgeloof en het ‘Mansholtdenken’ van de jaren 1950.
Bovendien is er een belangrijk verschil in locatie: de opnamen van Van der
Ven stammen uit ’t Zand in Fivelingo, terwijl die van de landbouwvereni-
ging in het Oldambt zijn gemaakt, waar de sociale verhoudingen een bijzon-
der karakter dragen.

Wij moeten Van der Ven bij het gebruik van het medium film zeker wel
enig krediet geven: hij hield vast aan het documentaire genre, ook al ont-
stond er in filmkringen kritiek op zijn langdradige opnamen, zoals in de Hol-
landsche Revue. Als een van de voordelen van de film beschouwde hij juist de
mogelijkheid handelingen in hun gehele verloop vast te leggen.176 Na de ver-
toning van de Lente- en de Oogstfilm in 1928 in Brussel verweet de criticus
Joris de Maegt Van der Ven dat hij de wetten van de film niet kende, ze niet
vermoedde of ze loochende. ‘Als museumstuk aanvaarden wij het werk van
den Nederlander, en ook als illustratie bij een lezing voor deskundigen.
Maar als film? Neen’, aldus de criticus. Van der Ven gebruikte volgens hem
een ‘anti-cinegrafische’ methode. Daarom mislukte hij als filmmaker. Vol-
gens hem stelde Van der Ven de camera op als ware hij een buitenstaander in
plaats van deze als mede-acterend persoon mee te nemen, waardoor later het
filmpubliek in de zaal zich met de cameraman zou kunnen identificeren en
zich zou kunnen laten meeslepen. Ook vond De Maegt dat te weinig monta-
ge werd toegepast. Immers, alleen het meest karakteristieke behoorde in de
film te komen. Dan zou er een synthese ontstaan, die boeiender was dan de
werkelijkheid zelf, zoals dat bij schilderijen ook het geval was.177 Omdat een
dergelijke synthese in de films van Van der Ven ontbrak, achtte hij ze niet
geschikt om de massa van het filmpubliek aan te spreken. Op dit punt liet
Van der Ven zich echter niet verleiden tot meer sensationeel amusement.
Met zijn vertoningen bleef hij in het (populair-)wetenschappelijke en edu-
catieve circuit. Een zegetocht door Nederland zijn de films niet geworden,
zoals De Kampioen constateerde.178

Ook zijn soepele houding ten opzichte van gerevitaliseerde volkscultuur
mag niet uitsluitend vanuit de dogmatiek van Schrijnen worden beoordeeld.
In zekere zin was Van der Ven zijn tijd vooruit door revitalisering en toeris-
me te accepteren; de naoorlogse volkskunde heeft ten slotte gesteld, dat de
wetenschap beter gerevitaliseerde folklore als een fenomeen van nieuwe
betekenisgeving kan bestuderen dan het, de morele vinger in de lucht gehe-
ven, te negeren.179 Wat wij daarentegen Van der Ven wel mogen verwijten
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is, dat hij gerevitaliseerde volkscultuur presenteerde als authentieke, zelfs
op de Germaanse oudheid teruggaande volkscultuur, zonder hier verant-
woording van af te leggen. In dit opzicht staat Van der Ven juist buitenge-
woon ver van de naoorlogse volkskundebeoefening, waarbij relativering van
de ouderdom van de gebruiken en deconstructie van mythen als een belang-
rijke wetenschappelijke taak worden gezien.

Het gemak waarmee Van der Ven recentere uitingen van volkscultuur in
verband bracht met het Oudgermaanse verleden, heeft duidelijk te maken
met het nationale karakter dat Van der Ven de volkscultuur wilde toeschrij-
ven. Dit nationale karakter stond voor hem gelijk aan inheemse cultuur, de
‘authentieke’ cultuur die zich onderscheidde van de kosmopolitische elite-
cultuur. In het nationaal-socialistische Duitsland viel de nadruk op de Ger-
maanse oorsprong van de Nederlandse volkscultuur, die Van der Ven met
de filmvertoningen en lezingen beklemtoonde, in goede aarde. Opmerkin-
gen dat Marken een dorado is voor eugenetisch en antropologisch onder-
zoek, dat de ‘bijna voor-historische werf-nederzettingen’ hetzelfde zijn als
de nederzettingen op de Noord-Friese eilanden langs de Deense kust en dat
de Marker klederdracht Oudfriese elementen in zich heeft, ‘germaniseer-
den’ de Zuiderzeecultuur. Ze waren daarmee uitermate bruikbaar voor de
racistische mythe van de Germaanse eenheid die Rosenberg cum suis koes-
terden.180
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Zeeland kon zich in het Interbellum verheugen op een toenemende belang-
stelling voor de klederdrachten. Zoals wij in hoofdstuk 3 zagen, waren er
vóór de Eerste Wereldoorlog al kunstenaars naar Domburg getrokken,
onder wie Jan Toorop en Piet Mondriaan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
trok Zeeland uitgeweken kunstenaars uit België aan, terwijl Nederlanders
die door de oorlog niet naar het buitenland met vakantie konden gaan, Zee-
land ontdekten.1 In het Interbellum verbleef de schilderes Charley Toorop
(1891-1955) geregeld in Westkapelle.2 Bijzonder was, dat op Walcheren en
Zuid-Beveland in die tijd nog op uitgebreide schaal door de boeren kleder-
dracht werd gedragen. In vergelijking tot de rest van het land, waar de dracht
beperkt bleef tot enkele dorpen, was hier sprake van klederdracht over een
tamelijk uitgestrekt gebied. Zo nam Zeeland de eerste plaats van Friesland
over als provincie waar de volkscultuur van Nederland nog het meest te
bewonderen valt. Zeeland werd ook als ongerepter beschouwd dan de door
toeristen overlopen Zuiderzeeplaatsen Marken en Volendam. Daar kwam
nog bij dat de klederdracht in Zeeland, met name op Walcheren, als bijzon-
der elegant gold en nog door veel meisjes en jonge vrouwen gedragen werd,
een gender-aspect dat in de waardering van de klederdracht een niet geringe
rol speelde. Zeeland ging dan ook op het gebied van nog levende kleder-
dracht een nationale rol vervullen; het voortbestaan ervan hield niet alleen
Zeeland zelf bezig, maar was een nationale zaak.

Evenals de Friese klederdracht kreeg de Zeeuwse klederdracht een
koninklijk aura doordat prinses Juliana zich in deze dracht had laten portret-
teren (zie afb. p. 490). Bovendien bracht koningin Wilhelmina in augustus
1924 een bezoek aan de tentoonstelling van Zeeuwse oudheden, kleder-
drachten en volkskunst, die toen in de Abdij in Middelburg werd gehouden.
Het Zeeuwse feest voor de koningin had een zo volkskundig karakter, dat
Van Erven Dorens er in het jaarverslag van het Nederlands Openluchtmu-
seum melding van maakte als inspiratiebron voor het nationale openlucht-
museum. ‘Bij het grootsche der betooging van aanhankelijkheid eener zoo
groote menigte aan de geliefde Vorstin, paarde zich het bewondering-wek-
kende van het schouwspel, een bevolking bijeen te zien, in zoo prachtige en
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Prinses Juliana (tweede van links) in protestantse Zuid-Bevelandse klederdracht,
augustus 1924; zij staat tussen twee protestantse Zuid-Bevelandse vrouwen; 
de uiterst rechtse vrouw is in katholieke Zuid-Bevelandse klederdracht 
(foto Verschoore, Zeeuws Documentatiecentrum, Middelburg)



goed gedragen kleedij, ongedwongen getuigend van zelfbewustzijn in het
volks-eigene.’ Wie dit had gezien zou met nieuwe ijver verder gaan om wat
onvermijdelijk gaat verdwijnen voor het nageslacht te bewaren en blijvend
tentoon te stellen, zo verklaarde Van Erven Dorens.3

Gezien de nationale belangstelling voor de Zeeuwse klederdrachten was
het niet verbazingwekkend dat Nederlands nationale folklorist bij uitstek,
D.J. van der Ven, bij het klederdrachtenbe-
houd in Zeeland betrokken werd om de plaatse-
lijke initiatiefnemers vanuit een nationaal per-
spectief met raad en daad terzijde te staan.

Van der Ven had de grenzen van museali-
sering al flink opgerekt. Stonden het Vader-
landsch Historisch Volksfeest en zijn plannen
voor het zilveren regeringsjubileum in 1923
nog in relatie tot de opbouw van het Openlucht-
museum, met zijn films liet hij het medium
museum achter zich om zich te richten op een
nieuw medium dat geschikter was om een groot
publiek te bereiken. Immers, de film was repro-
duceerbaar en op afroep vertoonbaar. Bij al
deze initiatieven bleef de musealisering beperkt
in ruimte en tijd, dat wil zeggen binnen de hek-
ken van het museum of, als het ging om activi-
teiten daarbuiten, dan toch slechts voor de duur
van de voorstelling. De laatste stap naar bijna
totale musealisering moest nog gezet worden.
Een mogelijkheid van musealisering op een veel
groter areaal dan een openluchtmuseum en met
een veel langere tijdsduur dan een optocht,
feest of filmvertoning – zeg maar permanent –:
Zeeland moest terug in dracht.

  ‘,  

     

 ! ’
Die gelegenheid deed zich voor toen in oktober
1937 een actie werd gestart voor het doen herle-
ven van de Zeeuwse klederdracht. Initiatiefne-
mer was de Zeeuw B. von Brucken Fock, oprichter van de vereniging ‘Nehe-
lennia’ tot Instandhouding en Bevordering van Walcheren’s Natuur- en
Stedenschoon die streed voor de bescherming van het ‘eigene’ en de schoon-

Affiche van de Algemeene Nederland-
sche Vereeniging voor Vreemdelingen-
verkeer () om Duitse toeristen te
trekken; het meisje van Walcheren is
hier ingeschakeld voor de nationale
Holland-promotie, op de achtergrond 
is de markt in Middelburg te zien, waar
de toeristen heengingen voor de kleder-
drachten (uit A. Brunsting e.a., Typisch
Hollands. Zuiderzeetradities op verschil-
lende manieren bekeken. Enkhuizen/
Zutphen 1993)

. Verslag betreffende den Staat der Vereeniging en hare Verzameling over het jaar 1924, 1925,
pp. 15-17; de opmerkingen van Van Erven Dorens werden tevens aangehaald in de
Arnhemsche Courant, 28 maart 1925.  



heid van Walcheren, en lid van de Provinciale Schoonheidscommissie.4 In
een in 1929 verschenen boek, Onze Nederlandsche jeugd in nationale dracht,
een populaire uitgave van het levensmiddelenbedrijf de firma Wed. Leupen
& zoon, waarin de koper van custardpoeder, zelfrijzend bakmeel, tarwe-
bloem of maïzena de gespaarde albumplaatjes van kinderen in klederdracht
kon plakken, had Van der Ven zich nogal sceptisch uitgelaten over de over-

levingskansen van de klederdracht. In het
hoofdstuk over de verdwijnende Zeeuwse kin-
derdracht had hij begrip getoond voor de socia-
le, financiële en praktische factoren die velen
ertoe brachten de klederdracht vaarwel te zeg-
gen. ‘De levenseischen brengen met zich, dat
ook de Zeeuwsche dracht ten doode opgeschre-
ven staat’, zo constateerde hij.5 In 1936 publi-
ceerde hij een boekje Zeeuwsch volk in Zeeuw-
sche dracht, waarin hij min of meer zijn opvat-
tingen herhaalde over het onvermijdelijk ver-
dwijnen van de klederdracht.6

Dit alles nam niet weg dat Van der Ven in
1937 present was om de actie van Von Brucken
Fock met groot enthousiasme te steunen. Op 
9 oktober 1937 verscheen in de Provinciale
Zeeuwsche Middelburgsche Courant en in de
Vlissingsche Courant een door veertien personen
(louter heren!) ondertekend manifest, dat ein-
digt met de woorden: ‘Moeders, kleedt vooral
Uwe meisjes in Zeeuwsch costuum!’ (sic
voor vet).7 De ondertekenaars waren groten-

deels notabelen uit Zeeland zelf: burgemeesters, leden van Provinciale Sta-
ten, wethouders, een dominee, een notaris, een bankdirecteur, een advocaat,
en verder een journalist, een kunstschilder en Van der Ven. Ondanks alle
lovende woorden over de klederdracht ‘houden de Zeeuwsche meisjes zich
niet meer aan het prachtige nationale costuum’ en verwisselen zij die voor de
‘banale burgerdracht’, aldus het manifest. In andere landen werd veel ge-
ageerd voor het behoud van de klederdrachten, op Madeira was het zelfs
weer door de regering voorgeschreven, maar in Zeeland gebeurde niets, zo
constateerden de verontruste ondertekenaars. Waarom werd het afleggen
van de klederdracht niet gelaakt en waarom drongen hotel- en pension-
houders niet bij het personeel aan op het dragen van het Zeeuws kostuum,
‘hetgeen de aantrekkelijkheid voor de gasten zeer verhoogt’, zo vroegen zij
zich af.8

De bezwaren tegen de klederdracht achtten de ondertekenaars toch
eigenlijk maar bijzaken: was het zo erg om met bewondering te worden nage-
keken? Kon de winkelier, die er een handje van heeft vrouwen in burger eer-

Dienstmeisjes in Walcherse dracht, 
ca. 1940 (foto W.F. van Heemskerck
Düker, Nederlands Openlucht-
museum)



der te bedienen dan boerinnen in klederdracht (een veel geuite klacht), dit
niet worden afgeleerd? Overigens legitimeerden de ondertekenaars zich als
personen die bij het behoud van de klederdracht generlei materieel belang
hadden en wie het uitsluitend te doen was om de artistieke kant van de zaak.

Het manifest sloeg in als een bom. Het leidde tot een heftige polemiek,
die de hele winter van 1937-1938 aanhield en zelfs in hoogzomer nog een
verhitte staart had. Het was een polemiek waar-
aan ook draagsters en dragers van klederdracht
zelf deelnamen, evenals boeren en boerinnen
die de dracht vaarwel hadden gezegd. Dit is een
buitenkans voor de historicus om de stem te
horen van degenen over wie het gaat en wier
mening doorgaans niet voor het nageslacht is
vastgelegd.

De Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche
Courant wijdde meteen een redactioneel com-
mentaar aan het manifest, waarin de krant de
oproep ten volle ondersteunde met constaterin-
gen, die nog een graad radicaler waren, zoals:
‘elk op zijn boersch gaande vrouw die een bur-
gerpakje aantrekt verliest daarmede de helft of
meer van de schoonheid harer uiterlijke ver-
schijning. Wat in de dracht een prinsesje gelijk
kan wezen, is op z’n burgersch vaak een slonzi-
ge meid!’9 De instemmende reactie van de krant
is niet verbazingwekkend als men weet dat de
hoofdredacteur, dr. S.S. Smeding, behoorde
tot de ondertekenaars. Het redactioneel com-
mentaar pleitte voor een onderzoek naar de
sociale en psychologische aspecten van het
vraagstuk, in het bijzonder ook de verhouding
tussen boer en burger. De onderzoeker zou dan
minderwaardigheidscomplexen bij de boeren
en hooghartig gedrag bij de stedelingen tegen-
komen. Hij zou daar deugdelijk mee moeten

Albumplaatje met de titel ‘Op weg naar
de Middelburgsche Donderdagmarkt’
uit Van der Vens Onze Nederlandsche
jeugd in nationale dracht. Haarlem 1929;
de plaatjes zijn vervaardigd op basis van
foto’s die W.P. Schefer speciaal voor dit
boek gemaakt heeft
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Zeeuwse kinderen in klederdracht aan het pootje baden op het strand in Domburg;
de vracht aan rokken was bepaald niet praktisch bij zulke activiteiten (foto door 
A.G. van Agtmaal, tussen 1928 en 1941, Nederlands Openluchtmuseum)



afrekenen. Ten slotte ging het echter om de praktijk, aldus het commentaar,
en hierop kon wel degelijk invloed worden uitgeoefend.

De redactie van het Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland opende ver-
volgens de discussie met een kritische kanttekening bij de straffe maatrege-
len die de overheid elders nam en die in het manifest als voorbeeld werden
genoemd. Dit zou volstrekt averechts werken bij de vrijheidlievende aard
van de bevolking: met pressie viel niets te bereiken. De opstellers van het
manifest werd verweten de zaak wat te simplistisch te bekijken. Men moest
nu eenmaal onder ogen zien, dat de Zeeuwse dracht een boerendracht is; niet
elke boer wilde in de stad als zodanig al van verre herkend worden, aldus dit
dagblad.10

De reden dat boeren niet graag als zodanig herkend wilden worden kwam
aan de orde in een ingezonden stuk in de Provinciale Zeeuwsche Middelburg-
sche Courant van iemand die te midden van de plattelandsbevolking woonde
en die zijn stuk ondertekende met ‘Een plattelander’. Hij wees erop, dat de
burgerij zelf schuldig was aan de achteruitgang van de klederdracht door op
boeren in klederdracht neer te kijken en hen anders te behandelen. Zo had,
vertelt hij, een politieagent enige tijd geleden een lid van Provinciale Staten
in klederdracht teruggestuurd bij de plechtige onthulling van een gedenk-
steen, aangezien hij veronderstelde met een boer van doen te hebben die
daarbij niet thuishoorde.11

De denigrerende behandeling van mensen in klederdracht wordt onder-
streept door het commentaar van ‘Drie draagsters van het Walchers cos-
tuum’ in dezelfde aflevering van de krant. Zij schrijven dat ook zij trots zijn
op het kostuum, ‘Maar.. alleen als men onder ons eigen volk is.’ Zodra zij
echter elders kwamen, dan werd alle genoegen hun vergald ‘door het door al
de heren zo fraai genoemde pakje’. Zij wezen erop dat zij als meisjes ook een
eergevoel hebben: ‘Wanneer men dan als een straatdeern behandeld wordt,
dan haat men het costuum dat je zo vernedert. Wat zouden de heren zeggen,
indien hun vrouw, hun dochter in de vreemde, door vreemden over armen
en rug geaaid werden, met de nodige toevoegingen? Dat doet men immers
een straatmeid?’ Altijd als minder dan een burgermeisje behandeld te wor-
den, dat was volgens de drie draagsters een van de belangrijkste oorzaken
van het verdwijnen van de klederdracht.12

Een zekere Hein Tuut, schrijver van een ander ingezonden stuk in de
Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche Courant, vond dat de heren van het
manifest mooi praatten, maar hoeveel mensen met een academische oplei-
ding zoals zij hadden niet bij de boeren het erfgoed opgekocht met woorden
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in de trant van ‘’t is zonde dat het hier staat’? Verder wilde hij hun graag de
vraag stellen – ‘en di’ zu j’op zitte zwêete’, voegde hij eraan toe – waarom zij
dan zelf niet in klederdracht gingen lopen. Als zij daartoe zouden overgaan,
zouden zij ontdekken dat de dracht met alle sieraden die erbij horen hun al
gauw op een zesduizend gulden komt. Bij alle bezwaren kwam dus nog het
feit dat de klederdracht duur was.13

  

De ondertekenaars van het manifest zaten intussen niet stil. Er werd een
‘Voorloopig Comité tot behoud der Zeeuwsche kleederdrachten’ gevormd,
dat de vele, meestal ondersteunende reacties die waren binnengekomen ging
bestuderen. Ook de kritische kanttekeningen werden ter harte genomen: er
werden twee vertegenwoordigers van de ‘boerenstand’ in het comité opge-
nomen, onder wie burgemeester Zandee van Kloetinge, die als een van de
weinige bestuurders in dracht liep en daarom al eens door Van der Ven op de
film was gezet. Bovendien werd besloten het comité uit te breiden met enke-
le dames. In het voetspoor van Hein Tuut opperden enkele comitéleden de
gedachte, dat het een uitstekende propaganda zou zijn ‘wanneer de hoogere
standen, speciaal de vrouwen, zich, al ware het maar bij feesten of zoo nu en
dan, in de Zeeuwsche dracht zouden steken’. Dit leidde in het Comité tot
een ‘levendige gedachtenwisseling’ tussen voor- en tegenstanders, naar aan-
leiding waarvan besloten werd ‘deze zaak nog eens in studie te nemen’. Voor
Van der Ven moet de voorbeeldfunctie van de hogere standen geen pro-
bleem zijn geweest. Een tien jaar geleden had hij er in een van zijn ‘folkloris-
tische praatjes’ al eens op gewezen hoe in Zweden de adel op deze wijze
‘intellectueele leiding’ aan het volk gaf. Tijdens een van zijn reizen door
Zweden had hij gravin Louise Stennbock ontmoet, die na de lunch plotse-
ling verscheen in de klederdracht van Öster Götland. In deze dracht had zij
een reeks lezingen gehouden over de waarde van het kostuum als kerk-
dracht, met als gevolg dat een aantal meisjes de dracht weer aantrokken voor
de zondagse kerkgang.14

Uitvoerig werd gesproken over verdere actie. Mr. P. Dieleman, voorzit-
ter van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (), werd bij de zaak
betrokken. Er werd besloten de medewerking van de schoolhoofden in te
roepen. Met de middenstandsverenigingen zou contact worden opgenomen
om de wijze van behandeling van boeren in klederdracht in de winkels te ver-
beteren. Liefdadigheidsinstellingen zou te verstaan gegeven worden, dat zij
geen burgerkleren moesten uitdelen in dorpen waar de klederdracht nog in
zwang was.

Van der Ven, uiteraard ook lid van het Voorloopig Comité, had eveneens
een suggestie voor verdere actie: hij stelde voor een aantal bijeenkomsten te
organiseren, waarop honderden boeren en boerinnen zo veel mogelijk in kle-
derdracht zouden verschijnen. Voor hen zou hij zijn Oogstfilm vertonen die
veel aandacht besteedt aan de klederdracht van Walcheren en Zuid-Beve-
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land, de film waarin burgemeester Zandee voorkomt. Op deze bijeenkom-
sten zou flink propaganda moeten worden gemaakt voor de klederdracht.
Als aanmoediging zouden deelnemers in dracht gratis toegang krijgen, ter-
wijl degenen die ‘op z’n burgers’ komen entree zouden moeten betalen. Die-
leman was onmiddellijk te vinden voor dit idee. Hij bood aan deze ‘propa-
gandafilm’ door tussenkomst van de  op verschillende plaatsen in de
provincie te vertonen.15

Intussen zwol de stroom ingezonden stukken in de pers aan. Zo werd er
nog heel wat afgecijferd om aan te tonen dat Hein Tuut had overdreven wat
betreft de kosten van het Zeeuws kostuum. Deze kosten werden tegenover
die van de burgerkledij gesteld die telkens nieuwe aanschaf nodig maakte om
de mode te volgen.16 Een mevrouw stak de loftrompet over haar dienstmeis-
jes in dracht, die ‘een sieraad’ in huis waren. Zij werden nooit beledigend
bejegend door de gasten van het hotel aan de overkant.17 Daarentegen meld-
de een boerin uit Zuid-Beveland, die op haar 31ste de boerendracht had
afgelegd, dat zij vroeger in Goes altijd werd uitgescholden als ‘Boerejikke’.
Later, als dienstbode, werd zij vanwege de klederdracht ook niet voor vol
aangezien (zie afb. p. 492). Een andere vrouw overkwam daarentegen nooit
dat zij hinderlijk werd tegemoet getreden, zelfs niet in grote steden in België
en Duitsland waar zij in klederdracht op bezoek was geweest.18 Weer een
andere draagster voelde zich gegriefd door de opmerkingen van Hein Tuut,
als zou de klederdracht onhygiënisch zijn, terwijl toch ‘de deugdelijke boe-
renkleding beter en meer kan gewassen worden, dan de confectiejaponnetjes
en zijden blouses der burgerdames’.19 Zo kreeg Hein Tuut nog heel wat kri-
tiek te verduren,20 werden herinneringen opgehaald aan de Zeeuwse deelna-
me aan het klederdrachtenfeest van 1913 in Amsterdam, toen er zoveel
belangstelling was voor de klederdracht,21 en verschenen er artikelen over de
geschiedenis van de klederdracht in de krant.22

Zelfs Leidse studenten raakten in de polemiek betrokken. Aanleiding
was een beschuldiging van ‘een Plattelander’ dat zij denigrerend omgingen
met de boeren. Enkele jaren daarvoor, tijdens de buitendag van het Leids
studentengezelschap ‘Non Sordent in Undis’, een club van uit Zeeland af-
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Plaat van Zeeuwse klederdrachten uit het boek van J.A. Frederiks en J.C. de Man,
Zeeuwsche Kleederdrachten. Herinnering aan het bezoek van Hare Majesteit de
Koningin en Hare Majesteit de Koningin-Regentes aan het eiland Walcheren 21
Augustus 1894. Middelburg 1894; deze plaat is gemaakt ter gelegenheid van het
koninklijk bezoek aan Zeeland en laat de verschillende klederdrachten op zijn
mooist, in zondagse variant, zien, waardoor zij een voorname indruk maken; te zien
zijn klederdrachten van de eilanden Schouwen en Duiveland, Walcheren, Noord-
en Zuid-Beveland en Tholen en uit Cadzand, Axel en Hulst in Zeeuws-Vlaanderen,
1894 (foto C.W. Bauer, Middelburg, Nederlands Openluchtmuseum)



komstige leden en oud-leden van het Leidsch Studenten Corps, had een van
de oud-leden namelijk bij de rijtoer door Middelburg ‘spottend’ een als
Walcherse boer geklede pop omhooggehouden.23 Deze beschuldiging kon
het studentengezelschap niet op zich laten zitten. Een Zeeuwsch student
klom in de pen om het uit te leggen aan de ‘Plattelander’, die er volgens hem
niets van begrepen had. De pop werd namelijk niet spottend, maar ‘veeleer
triomfantelijk en trotsch’ omhooggestoken. Het betrof een kostbare pop, 
die een geschenk aan het Leidse studentengezelschap was van mr. dr. W.
Hugenholtz, zoon van de vroegere predikant van Axel. Deze pop was voor
het studentengezelschap het symbool van Zeeland ‘met alles wat dit ons zoo
dierbare land groot en mooi maakt’. Tot deze pop, die wegens zijn doofheid
‘Doove Ko’ genoemd werd, werden door de leden vele redevoeringen
gehouden die de lof zongen van Zeeland en de Zeeuwsche dracht. ‘Plattelan-
der’ moest dus niet denken dat een Zeeuws student de boeren minachtte of
bespotte, want ver van hun geboortegrond studerend, waardeerden zij alles
wat Zeeland tot een mooi land maakte.24

    

Medio december 1937 had het Voorloopig Comité het programma op de
rails. De Commissaris van de Koningin, jhr. mr. J.W. Quarles van Ufford,
en mevrouw Quarles van Ufford geb. baronesse Mulert tot de Leemcule
hadden toegezegd beschermheer en -vrouwe van het Comité te zijn. De
filmvertoningen van Van der Ven waren geregeld. Een vlugschrift was in de
maak evenals een circulaire voor onderwijzers. Bovendien was besloten de
medewerking van de geestelijkheid in te roepen, ‘omdat gebleken is, dat
behoud van het nationaal costuum mede een factor tot het behoud van het
geloof te achten is’. Deze constatering vloeide volgens het Comité voort uit
de ervaring op Zuid-Beveland, waar de  geestelijkheid zich inzette voor
het behoud van het kostuum, met als resultaat dat de katholieke jeugd opval-
lend vaker de dracht handhaafde dan de protestantse. Last but not least was
besloten het werk van het Voorloopig Comité voort te zetten en hiertoe de
‘Vereeniging tot behoud van het Zeeuwsch costuum’ op te richten, met als
doel het bevorderen van het dragen van de Zeeuwse klederdrachten.25

Het vlugschrift van het Comité kwam overigens met twee nieuwe argu-
menten ten faveure van de klederdracht voor den dag: ten eerste werd bena-
drukt dat de landbouw het fundament was van het economisch leven. De
plattelander moest zich derhalve niet schamen plattelander te zijn. Ten
tweede werd een oude studie van J.A. Frederiks en dr. J.C. de Man uit 1894
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geciteerd, waarin aangetoond werd dat het Zeeuws kostuum ontleend was
aan de kleding van de adel uit de dertiende tot de zeventiende eeuw. Dit kos-
tuum werd evenals de Friese klederdracht gedragen door de aristocratie.26

De boerenbevolking hield er dus een ‘eervolle traditie uit een nobel verle-
den’ op na. Een opsteker voor de vereniging was, dat koningin Wilhelmina
liet weten met belangstelling kennis te hebben genomen van het initiatief.
Zij sprak de hoop uit dat de agrarische bevolking van Zeeland de kleder-
dracht zo veel mogelijk in ere zou houden.27 Deze koninklijke uitspraak
eigende het Comité zich onmiddellijk toe om zijn streven kracht bij te zetten.

Op 5 januari 1938 hield Van der Ven zijn eerste filmvertoning in Middel-
burg. De zaal was stampvol met zeshonderd mensen.28 Enkele honderden
mensen moesten worden weggestuurd omdat er geen plaats meer was. De
ruimte was versierd met vlaggen. Er waren opschriften aangebracht met tek-
sten als ‘wie het eigene niet eert, is zijn vrijheid niet weerd’. Dieleman van de
 voerde als eerste het woord. De nieuwe vereeniging kon volgens hem
met extra klem geïntroduceerd worden nu de koningin het verlangen had
uitgesproken dat het Zeeuwse volk zijn nationale kostuum zal blijven dra-
gen. Het platteland moest bewoond blijven door mensen die zichzelf durf-
den te zijn en die daardoor het eigen karakter van het volk bewaarden en
daarmee ‘de natie een natie doen zijn’, zo verklaarde Dieleman. Daarom was
instandhouding van het originele nodig. Met het afleggen van de dracht
verloor men zichzelf en veranderde men van bekoorlijk in smakeloos. ‘Er is
alom een groote behoefte aan solidariteit, aan samenwerking’, zo ging hij
voort, ‘en die moet er met behoud van het origineele en volkseigene, dus niet
door nivelleering en valsche gelijkmaking gevonden worden tusschen stad
en land.’ Vervolgens verscheen het portret van H.M. de Koningin in Friese
dracht op het witte doek. Staande werd het Wilhelmus gezongen, ingezet
door het ter opluistering van de bijeenkomst uitgenodigde Westkappelse
dameskoor. Daarna kwam het portret van prinses Juliana in Axels costuum
in beeld, terwijl het koor een couplet van het Zeeuws-Vlaamse volkslied ten
gehore bracht.29

Nu was het de beurt aan Van der Ven, die een toespraak hield vóór het
behoud van de Zeeuwse klederdracht. Uit het manuscript en het kranten-
verslag blijkt, dat het een lange lezing moet zijn geweest.30 Daarin liet hij de
aanwezigen tevens kennismaken met enkele theoretische kanten van de
zaak. Volksdracht moest niet verward worden met beroepsdracht of uni-
form; onder volk moest net als bij het volkslied, de volksdans of de volkskun-
de worden verstaan wat de Oostenrijkse volkskundige en klederdrachtdes-
kundige prof. Victor Geramb had geformuleerd als ‘Der Mutterboden der
Nation’. Daarmee bedoelde Geramb klederdracht te definiëren als de kledij
die voortkwam uit de landelijke, gewestelijke of lokale levenseisen, aldus
Van der Ven. Te snel werd de klederdracht volgens Van der Ven echter
gezien als ‘gezonken cultuurgoed’ van de hogere standen; veeleer bewaarde
de klederdracht nog overblijfselen uit de ‘oertijd’ van het volk. Gelukkig
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besefte Van der Ven zelf, dat hij met deze benadering van oerelementen in de
klederdracht ronduit het tegendeel beweerde van wat er in het vlugschrift
stond, namelijk dat het Zeeuwse boerenkostuum terugging op de adellijke
kleding. Hij voegde er derhalve onmiddellijk aan toe, dat er natuurlijk ook
sporen in de klederdrachten waren van hoger cultuurbezit, maar dat de
‘volkschmensch’ deze nooit klakkeloos had overgenomen.

Nog afgezien van de vraag of de toehoorders voor een dergelijke theoreti-
sche beschouwing waren toegestroomd, zien wij hier hoe Van der Ven zijn
gehoor in 1938 in aanraking bracht met de ‘Mutterboden’-theorie, die in
Duitsland en Oostenrijk in de jaren dertig misbruikt werd als mede- wegbe-
reider naar de nationaal-socialistische volkskundebeoefening.31 ‘Mutterbo-
den’ is het Duitse woord voor teelaarde of humus, de laag van vergane orga-
nische stoffen die onmisbaar is voor de vruchtbaarheid van de grond. Ger-
amb gebruikte de term als biologische metafoor om aan te geven dat kleder-
dracht en andere volksgebruiken aan de grond gebonden waren en daaruit
voortkwamen. De ‘Mutterboden’-theorie stamde overigens uit het begin
van de twintigste eeuw en was afkomstig van de Duitse filoloog Albrecht
Dieterich (1866-1908).32 Ook Schrijnen hanteerde deze theorie als een
wetenschappelijk model om de oorsprong van het volk te onderzoeken; de
plattelandscultuur, vooral in geïsoleerde gebieden, werd beschouwd als een
belangrijke bron om meer te weten te komen over de oorsprong van het volk,
aangezien men veronderstelde dat bepaalde volkskundige verschijnselen
hiervan sporen bewaard hadden. Bovendien veronderstelde men dat van de
Mutterboden, door Schrijnen ook wel de ‘ondercultuur’ genoemd, nog
steeds een zekere kracht uitging. Zo stelde Schrijnen: ‘Wij beseffen het, niet
slechts de taal, maar de volkskultuur is de ziel der natie. Blijft deze in wezen,
en, ongeacht het ruwe van veel harer bestanddeelen, kerngezond en krachtig
genoeg om aan de hoogere beschaving steeds nieuw voedsel te schenken, dan
blijft het nationale egoïsme ook krachtig genoeg, om voldoenden weerstand
te bieden aan de aanlokselen eener vreemde landskultuur, die moet voeren
tot verlies van eigen zelfstandigheid. Vreemd kultuurgoed is smet noch
schande, maar de eigen beschaving moet krachtig genoeg blijven om dat
vreemde kultuurgoed aan zich te assimileeren en om te smelten, en daarom
moet zij voeling blijven houden met de voorvaderlijke ondercultuur, heilig
erfdeel, vast en onschatbaar onderpand onzer nationale welvaart.’33
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De theorie kreeg echter in relatie tot het nationaal-socialisme politieke en
racistische betekenis doordat ze gebruikt werd om de superioriteit en raszui-
verheid van de boer ten opzichte van de stadsbewoners en joodse bevolking
aan te geven. De Mutterboden-theorie kwam de nazi’s zeer van pas, in
tegenstelling tot een andere wetenschappelijke theorie, die in de loop van de
jaren 1920 opgang maakte, namelijk die van het gezonken cultuurgoed.34

Volgens deze theorie, afkomstig van Hans Naumann, werd de plattelands-
cultuur juist gezien als een toe-eigening van adellijke en burgerlijke cultuur-
uitingen. Deze theorie ging er dus van uit, dat de hogere cultuur in feite de
voedende kracht was. Volgens deze gedachte waren de klederdrachten niet
anders dan een verouderde algemene, stedelijke modedracht, wat volgens
mr. P. Smit van het Nederlands Openluchtmuseum, die deze theorie aan-
hing, de studie van de klederdrachten er niet minder interessant op maak-
te.35

De theorie van het gezonken cultuurgoed werd door de nationaal-socia-
listische volkskundigen verworpen, aangezien het volk hierin uitsluitend
gezien werd als passieve ontvanger van hogere cultuuruitingen.36 Waar de
(verpolitiseerde) ‘Mutterboden’-theorie toe leidde, kunnen wij lezen in een
artikel van de nationaal-socialist Nico de Haas over klederdracht, dat hij tij-
dens de oorlog publiceerde in Hamer, het populaire tijdschrift van de ‘Volk-
sche Werkgemeenschap’. Daarin werden de boeren beschouwd als beho-
rend tot de ‘moederbodem’ der natie, ‘de bloedbron waaruit door de eeuwen
heen het leven opwelt’. Evenals Van der Ven wees Nico de Haas de gedach-
te af, dat de klederdrachten ‘gezonken cultuurgoed’ zouden zijn en daarmee
een variant van adellijke of stedelijke modevormen. ‘Meer waarde hebben
voor ons de oereigen grondvormen, die in de drachten behouden zijn geble-
ven’, stelde De Haas, waarmee hij op het oorspronkelijke Oudgermaanse
karakter van de klederdracht doelde. Het belang van de studie van de kleder-
drachten was volgens hem erin gelegen om dit ‘oereigen’ Germaanse te
onderscheiden van het later toegevoegde uit de adellijke en stedelijke mode
om zo een beter inzicht in het ‘eigen wezen’ te krijgen, lees het ‘volksvreem-
de’ te scheiden van het ‘volkseigene’.37 De verwijdering door de nazi’s van
de zogenaamde volksvreemde (lees Slavische) collectiestukken uit musea in
Oost-Pruisen heeft in de roman Heimatmuseum van Siegfried Lenz in 1978
een literair monument van formaat gekregen.38

De door Van der Ven aangehaalde Viktor Geramb meende inderdaad dat
klederdrachten niet gezien moesten worden als ‘gesunkenes Kulturgut’
afkomstig van hogere standen. In de klederdracht waren volgens hem juist
‘urtrachtliche’ elementen aanwezig. De verschillende vormen van kleder-
dracht waren dus bij het volk zelf ontstaan zonder invloed van buitenaf.39

Door deze nadruk op de oerverbondenheid stond Geramb nog met één voet
in de traditie van de romantische volkskunde, die op zoek was naar ‘de hart-
slag van het volk’ en die een aantal cultuurverschijnselen terugvoerde op de
Germaanse oudheid, zoals in Nederland Halbertsma had gedaan met het
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vlechten van het haar bij de Friezen (zie hoofdstuk 1). Met de andere voet
stond Geramb echter al in de nationaal-socialistische volkskunde, die door
middel van de ‘Mutterboden’-theorie een racistisch onderscheid wilde creë-
ren tussen de Germaanse bevolking en de niet-Germaanse zoals joden en
Slaven. Van der Ven was vlak vóór de Zeeuwse klederdrachtenactie, in sep-
tember 1937, met deze racistische ‘Mutterboden’-theorie in aanraking
gekomen op het Zweiter Nordischer wissenschaftlicher Kongreß ‘Tracht und
Schmuck’ in Lübeck, waar hij zoals wij hierboven zagen zijn Zuiderzeefilm
vertoonde en waar Strobel sprak over de rasgebonden elementen in de kle-
derdracht.

Geramb behoorde tot de geleerden die in het kleine Oostenrijk van na
1918, het overgebleven Duitssprekende deel van de Donaumonarchie, op
grond van deze ‘Mutterboden’-gedachte een Groot-Duits standpunt inna-
men. Zij beklemtoonden de eenheid van het Duitse volk, zonder zich recht-
streeks in te laten met partijpolitieke aangelegenheden.40 Later moest Ger-
amb, ondanks zijn enthousiaste houding ten aanzien van de ‘Anschluß’ van
Oostenrijk bij het Derde Rijk, zijn uitlating dat hij het voor 50 tot 60% met
het nationaal-socialisme eens was, maar niet 100%, bekopen met ontslag uit
zijn hoogleraarsfunctie.41

Terug naar Van der Vens optreden in Middelburg. Na zijn theoretische
beschouwing gaf Van der Ven een overzicht van de wijze waarop in sommi-
ge andere landen de maatschappelijke bovenlaag bij bepaalde gelegenheden
klederdracht droeg. Hij had zelf meegemaakt dat op een rondvaart van een
internationaal congres door de Noorse fjorden zelfs ministers, generaals en
professoren in klederdracht verschenen. Dat het hier ging om een congres
van de Nordische Gesellschaft op een ‘Kraft durch Freude’-cruiseschip,
vertelde hij er niet bij. Nadat hij nog eens had samengevat dat de kleder-
dracht voedsel moest vinden in het volksbewustzijn, was het (eindelijk) tijd
voor de filmvertoning, waar velen halsreikend naar zullen hebben uitgezien.
De avond eindigde dan ook zeer laat.42 Een vergelijkbare avond werd geor-
ganiseerd in Goes. Gezien de toeloop in Middelburg werd hier nog een
tweede avond georganiseerd, waarop Van der Ven het korter hield.43
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Begin 1938 kwam de vereniging met de nodige maatregelen. Huisvrou-
wen werden aangespoord om bij het werven van dienstboden in advertenties
te zetten dat personeel in Zeeuws kostuum de voorkeur genoot. Onderwij-
zers werd ingeprent dat zij kinderen moesten loven, die voor het eerst in
dracht verschenen en kinderen moesten laken, die uit de dracht gingen. Er
werd een klederdrachtenfonds gevormd voor degenen die tot de Zeeuwse

dracht wilden overgaan of daartoe wilden te-
rugkeren en dit niet konden betalen.44

Al snel werd het thema ook opgepakt door
de landelijke pers. Het Algemeen Handelsblad
sprak van ‘het tragische proces der gelijkwor-
ding’. De Zeeuwse bevolking zou met het afleg-
gen van de dracht meer verliezen dan alleen
haar schilderachtig uiterlijk. De Zeeuw zou er
minder Zeeuw van worden. ‘Zonder eenige ras-
sentheorie aan te hangen, moet men erkennen,
dat het begrip van ‘‘verbondenheid met eigen
bodem’’ een diepe beteekenis voor elk volk
heeft’, aldus het Algemeen Handelsblad. Het ini-
tiatief moest zo gauw mogelijk worden overge-
nomen door de boerenstand zelf, want alleen
van binnenuit kon er een opleving komen,
namelijk als de dragers zelf trots waren op hun
kostuum omdat zij trots waren op het onder-
scheid met andere kringen. Zou het initiatief
van buiten komen, dan zou dit volgens het Alge-
meen Handelsblad tot iets kunstmatigs leiden,
waarbij situaties konden voorkomen zoals de
‘prachtig uitgedoste Arnemuidsche kindertjes
op marktdag in Middelburg, die de internatio-
nale woorden ‘‘kodak’’ en ‘‘money’’ machtig
zijn en met succes weten te gebruiken’.45 Dat
kinderen van Arnemuiden in klederdracht
kwamen bedelen bij toeristen die de markt in
Middelburg bezochten, was een veelgehoorde
klacht in die tijd.

Ook de Nieuwe Rotterdamsche Courant be-
steedde een uitvoerig artikel aan de kwestie. De
oorzaak van het verdwijnen van de dracht
schreef de krant hoofdzakelijk toe aan het psy-
chologisch bezwaar, het feit dat anderen, onder
wie de toeristen, dikwijls aanmatigend optra-

den tegen boeren en boerinnen in dracht, wat dezen tot aan of over de grens
van het minderwaardigheidscomplex bracht. Aan de nieuw opgerichte ver-

Straatscène op de markt in Middelburg,
ca. 1920; foto door Donald McLeish uit
de Engelse serie J.A. Hammerton (ed.),
Peoples of all nations, Londen 1922-
1924, waarvan nr. 33 aan Nederland was
gewijd; het kleine meisje in het midden
is in klederdracht van Arnemuiden,
haar moeder zit vrijwel verscholen ach-
ter haar; vaak werden dergelijke meisjes
extra ‘schattig’ aangekleed om zo de 
toeristen te verleiden een foto van hen 
te maken, waarvoor dan geld werd ge-
vraagd; in de wandeling heette dit ‘op
money gaan’ (mondelinge informatie
van Wielent Harms, Renkum). De vis-
verkoopster rechts (met juk) en de
vrouw links zijn in Walcherse kleder-
dracht



eniging gaf de krant een betere kans dan aan pogingen die uitgingen van de
 . Immers, de vereniging stond los van de toeristenindustrie: haar ging
het om de ideële betekenis. Zij richtte zich in de eerste plaats op het wegne-
men van minderwaardigheidscomplexen en ‘versterking van het volksche
bewustzijn van de boerenstand’. Hoewel er uiteraard ook enige kritiek was,
was deze vereniging het eerste initiatief, aldus de Nieuwe Rotterdamsche Cou-
rant, die door de boerenstand volkomen au sérieux werd genomen.46

Het onderwerp van het behoud van de klederdrachten was ook voor het
-weekblad Volk en Vaderland een geliefd onderwerp. Het greep de gele-
genheid aan zich te profileren door zich flink af te zetten tegen het liberale
nationalisme en tegen de religieus getinte folklore. Het blad kwam dan ook
met zware kritiek: bij de activiteiten van de vereniging bleef de zich afteke-
nende nationalisering zorgvuldig staan bij het folkloristisch-merkwaardige.
Volgens het -blad werd er in katholieke kringen al gewerkt aan een
afzonderlijke christelijke folklore, die met de werkelijke volkskunde niets te
maken had, want deze christelijke folklore hield zich bezig met ‘wat aan het
volk is toegevoerd’, niet met hetgeen het volk zelf had voortgebracht. Ook
het liberale nationalisme getuigde volgens Volk en Vaderland van een angst
om de ‘wortels van de volkscultuur’ bloot te leggen. Van het handhaven van
de klederdracht zou dan ook niets terechtkomen, als niet eerst het agrarisch
zelfbewustzijn werd versterkt, dat door de stedelijke democratie was onder-
mijnd. De initiatiefnemers vluchtten volgens Volk en Vaderland in negen-
tiende-eeuws nationalisme. Zij wilden de waarheden niet zien die de moder-
ne volks- en rassenkunde leerde, namelijk dat het agrarisch volksdeel de
grondslag was van het volk, ‘de bron waaruit het Noordsche bloed steeds
opnieuw het geheel volk sterkt’.47 Zo zien wij hier hoe Volk en Vaderland in
feite de visie van Geramb van de ‘Mutterboden’ als startpunt neemt voor een
verdere uitbouw in racistische richting.

In april 1938 maakte de vereniging op de Algemene Ledenvergadering
een eerste, positief getoonzette balans op: de propagandabijeenkomsten
waren zeer geslaagd, ook gezagvolle landelijke bladen als het Algemeen Han-
delsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant hadden waarderende artikelen
geschreven. Er waren reeds tekenen, dat het minderwaardigheidsgevoel bij
de boerenbevolking afnam. Er waren weer nieuwe plannen in de maak, zoals
het opzetten van een coöperatie om de stoffen voor de klederdracht goedko-
per in te kopen en een verzoek aan het Ministerie van Financiën om de bij het
kostuum horende sieraden vrij te stellen van omzetbelasting. De financiële
draagkracht van de vereniging kwam ook ter sprake. Mede dankzij de toe-
zegging van jaarlijkse subsidies van de  en de Maatschappij Zeeland,
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die de bootverbinding met Engeland verzorgde, was er voldoende geld om
het werk voort te zetten.48 Het accepteren van deze subsidies roept vraagte-
kens op bij de eerder gedane uitspraken dat de vereeniging zich niet inliet
met de belangen van de toeristenindustrie. Kan van de  gezegd wor-
den dat deze organisatie de belangen van de toeristen behartigde en niet die
van de toeristenindustrie, de Maatschappij Zeeland kan een commercieel

belang bij het voortbestaan van de kle-
derdracht niet ontzegd worden.

Hoe moeten wij de rol van Van der
Ven in dit Zeeuwse project interprete-
ren? Duidelijk is dat hij reeds lang veel
verder wenste te gaan dan museaal
behoud alleen. In feite hield hij een plei-
dooi om grote delen van Zeeland tot een
levend openluchtmuseum te maken. Hij
haalde niet bewoners van Dalarna naar
het museum, zoals Hazelius deed, maar
plaatste het museum in situ over de be-
volking heen en vroeg hen zich te gedra-
gen als levende exponaten.

Een tijdgenoot van Van der Ven die
dat goed zag, was C. van Liere, Zeeuw
van geboorte en leraar aan de  in
Zaltbommel. In een betoog dat aan
Schrijnen doet denken bracht hij naar
aanleiding van Van der Vens boekje
Zeeuwsch volk in Zeeuwsche dracht naar
voren, dat klederdracht niet bewust kon
worden ontwikkeld, maar een onbewuste
vanzelfsprekendheid was. De levende
folklore kon niet los worden gezien van
de mens erachter. Van der Ven deed dit
wel, mede als gevolg van een te weinig
serieuze voorstudie. Van de misvattin-

gen van Van der Ven die Van Liere opsomde, noem ik hier kortheidshalve de
meest sprekende. In zijn boekje verklaarde Van der Ven dat het Zeeuws
kostuum als ‘paar-dracht’ nog steeds populair was, aangezien veel boeren-
dochters het droegen in hun ‘vrijsterstijd’, terwijl zij daarvóór op school en
later als gehuwde vrouw in burgerdracht gingen. De werkelijke verklaring
hiervoor, aldus C. van Liere, was dat in Zuid-Beveland tijdens en kort na 
de Eerste Wereldoorlog veel schoolgaande meisjes gemakshalve in burger-
kleding naar school gingen en pas op 13- à 14-jarige leeftijd de klederdracht
aantrokken. Na 1925 gingen velen van hen weer uit de dracht als gevolg van
de toen algemene rage om over te gaan op burgerkleding. Hiermee gaf Van

Klederdracht als vanzelfsprekendheid: arbeid-
ster in de oesterteelt in werkdracht, Zuid-
Beveland, protestant, ca. 1890; de rokken van
de klederdracht zijn ingestopt in de bovenkant
van de lieslaarzen (foto C.W. Bauer, Middel-
burg, Nederlands Openluchtmuseum)



Liere een historiserende in plaats van een folkloristische verklaring. De door
Van der Ven naar voren gebrachte traditie van klederdracht als onderdeel
van paar-gedrag kon aldus bij nadere studie naar het rijk der fabelen worden
verwezen.

Ook oefende Van Liere kritiek uit op Van der Vens tegenstrijdige theore-
tische basis, op grond waarvan Van der Ven de klederdracht enerzijds zag als
‘gesunkenes Kulturgut’ en anderzijds als voortvloeiend uit de ‘primitieve
mentaliteit’, zonder aan te geven voor welke verschijnselen dat gold. Het
grootste gevaar van Van der Vens boekje was echter volgens Van Liere, dat
Van der Ven het Zeeuwse volk net zo van de buitenkant bekeek als een ‘fol-
kloristisch toerist zonder meer’ en de Zeeuwse meisjes uitsluitend zag als
kapstokken voor de klederdracht. Daarom achtte hij dit boekje van Van der
Ven totaal onbruikbaar in de strijd om het behoud van de Zeeuwse kleder-
dracht.49

Het gebrek aan besef, dat het hier om levende mensen gaat, zien wij ook in
een van de circulaires van de vereniging, namelijk die naar de onderwijzers
werd gestuurd. Daarin werden de leerkrachten opgeroepen de kinderen te
wijzen op de mooie kleurcontrasten in de klederdrachten en hen in te pren-
ten ‘welk een ‘‘levend kunstvoorwerp’’ een in Zeeuwsche dracht gekleed
meisje is, vergeleken bij een ‘‘burgermeisje’’’.50 Uitgangspunt bij deze bena-
dering was de reductie van de mens tot een object ten aanzien waarvan men
een houding van bezichtiging aanneemt, om in termen van Eva Sturm te
spreken. Dat Van der Ven zich weinig gelegen liet liggen aan de betekenis
die de dragers van de dracht er zelf aan gaven, kwamen wij al eerder tegen bij
zijn bemoeienis met de  in Enkhuizen.

 ’ 

De mensen zelf stonden daarentegen wél centraal in een fel artikel dat de
Amsterdamse volkskundige P.J. Meertens, secretaris van de Volkskunde-
commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
op 16 juli 1938 lanceerde in de Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche Courant
en de dagen daarop ook in enkele landelijke dagbladen.51 ‘Maak van Zeeland
geen Marken of Volendam!’, luidde zijn oproep, waarmee hij zich enigszins
laat in de zaak mengde. De actie van het Comité heeft de folklore weer eens
‘in kwaad gerucht’ gebracht, zo schreef hij. Op die manier werd de waan ver-
sterkt ‘dat volkskunde beteekent de wetenschap van het verleden, van het
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museum’. De volkskunde wist maar al te goed, aldus Meertens, dat al het
oude vergaat en de tijden veranderen: ‘De volkskunde wil geen openlucht-
museum maken noch van Zeeland noch van welk ander deel van welk ander
land ook, dat een plaats inneemt in het organisme van een volk.’

Verder betoogde Meertens dat het Zeeuwsche volk innerlijk krachtig
genoeg was om zijn eigen aard te handhaven, met of zonder klederdracht.
Meertens achtte een actie alleen gerechtvaardigd als deze werd gevoerd door
personen die de boerendracht zelf dragen en niet als deze werd geïnitieerd
door heren in burger. Menige Zeeuw zou volgens hem met wantrouwen
naar de lijst van ondertekenaars van het manifest kijken, waar Van der Ven
bij stond, die noch van geboorte, noch van afkomst, noch van inwoning
Zeeuw was en onlangs door een ter zake kundige Zeeuw als Van Liere volko-
men terecht was bekritiseerd.

Door uitspraken dat er niets zou overblijven van de attractie van de Mid-
delburgse en Goese marktdagen, liet het Comité volgens Meertens zien ook
de belangen van het vreemdelingenverkeer te willen dienen. Zo probeerde
het de kool (het toerisme) en de geit (de klederdracht) te sparen. Dat was
onmogelijk in de visie van Meertens, want juist het toerisme was de oorzaak
van het verdwijnen van de klederdracht. Op de markt ervoer de boer ‘dat hij
met zijn voorvaderlijke kleeding uit de toon valt, dat men hem grappig vindt,
dat men zich met zijn kleeding amuseert, kortom, dat hij een museumstuk is
geworden’. Meertens eindigde zijn protest met een aanhaling van zijn
‘betreurden leermeester’ prof. Schrijnen, uit diens artikel ‘Spaar de volks-
gebruiken’, waarin deze naar aanleiding van het Vaderlandsch Historisch
Volksfeest schreef: ‘Zoodra men ze als merkwaardigheden gaat beschou-
wen, zijn ze ten doode opgeschreven.’

Dat Meertens’ puristische betoog slecht viel bij hoofdredacteur Smeding
van de Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche Courant, die tevens tweede
secretaris van de vereniging was, laat zich raden. Het leverde Meertens een
over liefst vier afleveringen verspreid tegenartikel op onder de titel ‘Meer-
tens’ torpedo’.52 Meertens heeft een torpedo afgeschoten op een onlangs te
water gelaten Zeeuwsch scheepje, ‘in de hoop, dat het een voltreffer zou
worden, en dat de ontploffing van dit schrikkelijke oorlogstuig het schip dat
nog maar nauwelijks goed en wel onder zeil is, met heel de bemanning in de
lucht zou doen vliegen, zoodat er niets dan wat wrakhout van op de Zeeuw-
sche stroomen zou blijven drijven’, zo stak de hoofdredacteur van wal. Maar
gelukkig had de torpedo geen doel getroffen: ‘de drijvende torpedo koestert
nu zijn glanzend buikje in de milde stralen der Zeeuwsche zomerzon [...],
wachtende op den torpedodienst die het thans onschadelijk geworden mon-
ster netjes zal opvisschen, ontladen, en opbergen’.

De hoofdredacteur beschouwde Meertens, secretaris van de Volkskun-
decommissie, als een gezaghebbend man, ‘al wil dat nu weer niet zeggen, dat
men het onmiddellijk voor zooveel deskundigheid op een loopen zet! Inte-
gendeel: ook deskundigen hebben het somwijlen niet bij het rechte einde.’53
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Het kwam Meertens ditmaal duur te staan. Hij zou niet begrepen hebben dat
ook de vereniging zich op het standpunt stelde, dat het behoud van de kle-
derdracht van binnenuit moest komen. Dit bleek overduidelijk aldus hoofd-
redacteur Smeding uit een interne nota over haar doelstellingen. Volgens
deze nota waren er drie bronnen voor het behoudsstreven:

1) persoonlijke baatzucht (mercantiele doelstelling)
2) droefenis om wat de beschouwer als verlies aan schoonheid ervaart

(esthetisch-dilettantische sentimentaliteit)
3) streven naar het behoud van diepgewortelde, wezenlijke volkswaarden

(de wezenlijk volks-eigene doelstelling).
Tegen de eerste doelstelling wilde de vereniging volgens Smeding optreden
door een eind te maken aan de nadelige invloeden van het toerisme, vooral
die veroorzaakt werden door ‘onbeschaafde’ vreemdelingen. De tweede
doelstelling bood op zich onvoldoende basis voor een strijd om het behoud,
omdat de esthetische beginselen niet leefden bij degenen die tot bewustzijn
gewekt moesten worden: de dragers en draagsters zelf. Het ging volgens de
hoofdredacteur om de derde doelstelling: de redenen die de drager ertoe
brachten de kledij te behouden, moesten wortelen in een ‘geestelijken grond,
in letterlijken zin in een mentaliteit, een geestesgesteldheid, in een diep
besef van verbondenheid aan volk en grond, in een besef van trouw aan de
plaats waar de Schepper hem heeft gesteld’.54 Gezien de intentie van de ver-
eniging om het accent te leggen op het bevorderen van het zelfbewustzijn
van de boerenbevolking, begreep Smeding niet wat Meertens tegen het ini-
tiatief had en hij weet dit aan Meertens’ gebrek aan informatie.

Meertens moest het onder andere ontgelden, omdat hij vraagtekens had
gezet bij het bestuurslidmaatschap van Van der Ven en bij het hoge aantal
personen die uitsluitend Zeeuw waren krachtens inwoning en niet krachtens
geboorte. Van de 22 bestuursleden, zo had Smeding uitgezocht, waren er
twintig Zeeuw krachtens inwoning, veertien krachtens geboorte en vijftien
krachtens afstamming. Als men een zuiver Zeeuwse stamboom zou eisen om
zich met de klederdracht te mogen bemoeien, wat volgens hem min of meer
naar ‘rasschenleersche grondslag’ rook, dan nog voldeed 7/10 van het be-
stuur daaraan, maar die eis was zijns inziens toch wel enigermate overdre-
ven. De enige twee buiten Zeeland wonende bestuursleden waren de kunst-
schilder Herman Mees, die ’s winters in Rotterdam woonde en ’s zomers in
Zoutelande, en Van der Ven, ‘een folklorist om-den-broode, die een ietwat
andere opvatting van de folklore heeft dan de heer P.J. Meertens...’

Vervolgens ging de hoofdredacteur in op Meertens’ opmerking dat de
burgerlijke elite, die zelf niet de klederdracht droeg, niet de aangewezene
was om de actie te starten. Ook hier bleek Meertens volgens Smeding niet
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goed geïnformeerd te zijn, want drie leden van het bestuur, onder wie de
vice-voorzitter (te weten burgemeester Zandee), droegen wél de kleder-
dracht. Bovendien kaatste de hoofdredacteur op dit punt de bal terug: ‘Het
is ons niet bekend, of de Amsterdamsche heer Meertens van de Prinsen-
gracht naar de Kloveniersburgwal in Zeeuwsche boerendracht pleegt te
kuiëren, en of hij zijn arbeid voor de volkskunde-commissie van de Konink-
lijke Academie van Wetenschappen op het Trippenhuis in Zeeuwsch kos-
tuum... of in een burgerpakje bedrijft. Mocht dit laatste onverhoopt het
geval wezen, dan zouden wij het roer van zijn torpedo kunnen verzetten, de
springlading op zijn borst richten, en hem toeroepen: Waar bemoeit gij
Amsterdammer-krachtens-inwoning in een burgerpakje U toch mede? Als
de Zeeuwsche boer van de vereeniging tot behoud der Zeeuwsche kleeder-
drachten niet gediend is, dan is hij heusch mans genoeg haar dat zonder Uwe
inmenging aan het verstand te brengen!’

In tegenstelling tot Meertens erkende Smeding het recht van de vereni-
ging om de boerenbevolking te wijzen op het gevaar van de ‘wansmaak en
on-kultuur van dezen alles-vervlakkenden tijd’. Meertens verkeek zich op
de psychologie van de Zeeuwse plattelandsbevolking, vond Smeding. Voor-
zitter B. von Brucken Fock, ‘vier geslachten Zeeuw, ter geruststelling van
den heer Meertens’, had geconstateerd dat het niet in hun aard lag zich te
organiseren teneinde de strijd daartegen aan te binden, zodat een stimulans
echt nodig was en getuige de vele blijken van instemming ook zeer op prijs
gesteld werd. Overigens was Meertens ook niet op de klederdrachtenavon-
den van de  geweest. Anders had hij die stampvolle zalen gezien en de
‘echt Zeeuwsche’ sprekers P. Dieleman en C. Zandee Azn. zelf gehoord,
aldus Smeding, ‘maar de toch zoo noodzakelijke kennisse ook dezer dingen
is tot zijn Amsterdamschen ivoren toren niet doorgedrongen!’55

Ten slotte wierp Smeding Meertens voor de voeten, dat hij de musealise-
ring die hij de Vereeniging verweet, eigenlijk zelf ook nastreefde met zijn
filippica tegen het vreemdelingenverkeer. Enerzijds verweet hij de Vereeni-
ging, dat zij vergat dat wij in het heden leefden in plaats van in een museum,
doordat zij in Middelburg liefst een beeld zag van een ‘autochtone markt’
zonder vreemdelingen in autobussen, waar de in Zeeuwse dracht geklede
boeren en boerinnen uitsluitend producten verkochten aan en kochten van
de stedelijke Zeeuwse bevolking. Anderzijds miskende hij dat het vreemde-
lingenverkeer nu eenmaal een onvermijdelijk onderdeel was van het levende
heden. Volgens Smeding had het vreemdelingenverkeer bezit van de gehele
wereld genomen, ‘en het is – zou men zulksch al wenschen – niet mogelijk
Middelburg en Zeeland van een Chineeschen muur te voorzien, waarbinnen
alleen ‘‘Zeeuwen krachtens geboorte’’ zouden worden toegelaten om er te
droomen en te mijmeren in een roemrucht en schoon verleden... dat is: in
een museum...’ Ten aanzien van Meertens’ ‘onbekookte’ aanval concludeer-
de Smeding: ‘De torpedo van Meertens was slecht gericht; afgeschoten trof
hij zijn doel niet; thans ligt hij opgevischt en onttakeld in een hoekje, en het
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ijselijke zee-oorlogs-tuig is nog slechts een hoopje waardeloos ijzer. Moge
het dra tot vergeten oud-roest worden!’56

Twee weken later treffen wij een lange dupliek van Meertens aan, die
nogmaals de kern van zijn standpunt uiteenzette: elke gewestelijke dracht
had alleen zin en betekenis in de gesloten gemeenschap waarin zij geworteld
was. Wanneer intens toerisme de gemeenschap verstoorde, dan waren de
kenmerken van de groep gedoemd te verdwijnen. Hij toonde dit aan met cij-
fers uit 1925, toen in enkele gesloten gemeenschappen op Walcheren nog
meer dan 90% van de schoolkinderen in dracht liep, terwijl dat toen in de
badplaats Domburg nog slechts 50% was. Terwille van geldelijke inkom-
sten zou het dan nog wel enige tijd kunstmatig in stand gehouden kunnen
worden, zoals in Marken en Volendam, maar ook daar, zo voorspelde Meer-
tens, zou over enkele tientallen jaren geen spoor van de dracht meer over
zijn. Voorts verweet Meertens de Vereeniging belangenverstrengeling met
de toeristenindustrie gezien de subsidiëring door  en de Maatschappij
Zeeland. Dit was een verkeerde zaak volgens Meertens, aangezien toerisme
en klederdracht elkaar niet verdragen, tenzij men er Marken of Volendam
van wilde maken, ‘waarbij de bezichtiging van boeren en boerinnen, straks
ook nog van de boerderijen, een vast nummer wordt op het programma der
sightseeingsvanAmerikanenenanderevreemdelingen,dieZeeland ‘‘doen’’.
U kunt het sentimenteel vinden of niet, meneer de Hoofdredacteur, maar ik
zie liever het laatste restje van de Zeeuwsche kleederdrachten verdwijnen,
dan dat het vrije volk, waartoe ik behoor, tot een zoo diep verval geraakt.’57

   

In een aantal opzichten doet de polemiek rond de Zeeuwse klederdrachten-
kwestie denken aan de discussie in de Commissie van Bijstand van het
Nederlands Openluchtmuseum na het Vaderlandsch Historisch Volksfeest,
een kleine twintig jaar eerder. Met dit verschil echter dat het in Zeeland niet
ging om musealisering buiten de eigen geografische context, maar om muse-
alisering in situ. Meertens had het estafettestokje inmiddels van Schrijnen
overgenomen. Het was ook niet de eerste keer dat hij meende te moeten
waarschuwen tegen wat hij beschouwde als oneigenlijke omgang met volks-
cultuur.

Een vergelijkbare reactie publiceerde Meertens naar aanleiding van het
folkloristisch feest in het Wilhelminapark in Utrecht, dat het stadsbestuur in
1931 aan de burgerij aanbood ter gelegenheid van het 295-jarig bestaan van
de Utrechtse universiteit. Daar werd onder andere een Marker bruiloft
opgevoerd. Verder was er een Zeeuwse ringrijderij, waren er volksdansen en
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demonstreerden veertien Zeeuwse meisjes de Zeeuwse klederdracht; vooraf
en na afloop trok men in feestelijke optocht door de stad. Meertens verweet
het gemeentebestuur dat het de volksgebruiken als curiositeit uit het lokale
volksleven lichtte en verklaarde dat deze hierdoor sneller zouden uitsterven.
Volgens Ton Dekker, die deze eerdere steen des aanstoots van Meertens uit-
voerig onderzocht heeft, ging het hem niet in de eerste plaats om de dreiging
van snelle verdwijning van de gebruiken, maar om de aard van de volkscul-
tuur, die hij beschouwde als het heiligste dat mensen bezitten. Hier paste
een devote houding, want eigenlijk was de volkscultuur niet bestemd voor
de ogen van een buitenstaander. Het was in de ogen van Meertens de taak
van de volkskundigen ervoor te waken, dat hun studieobject zo ongerept
mogelijk bleef.58

In de Zeeuwse kwestie beschikken wij over commentaren van de kleder-
drachtdragers zelf. Sommigen, zoals de vrouw die alleen trots kan zijn op de
dracht als zij onder eigen mensen verkeert, ondersteunen Schrijnens opvat-
ting, dat wanneer gebruiken uit een kleine, besloten kring tot schouwspel
worden voor een groot publiek, dit mede leidt tot de ondergang ervan.
Anderen geven aan dat lang niet iedereen in dracht zich veel aantrekt van de
publieke belangstelling; de dracht is ten slotte ook minder snel verdwenen
dan Meertens voorspelde. In aanvulling op Schrijnen kan gezegd worden
dat niet alleen bij geografische decontextualisering zoals tijdens het Vader-
landsch Historisch Volksfeest, van verwording tot schouwspel sprake kan
zijn. Dit is evenzeer mogelijk in situ, zoals op de markt van Middelburg. De
schouwspelsituatie die hier ontstaat, is vanwege het permanente karakter
wellicht verstorender dan een optreden op een feest buiten de regio. Wat de
dragers en draagsters stoort, is dat zij op eigen terrein een object van bezich-
tiging zijn geworden als waren zij museumvoorwerpen, en dat daarbij verge-
ten wordt dat zij zich eigentijdse mensen voelen zoals ieder ander.

Opvallend is echter, dat in de reacties van de boerenbevolking zelf niet
alleen de toeristen als boosdoeners naar voren komen, maar ook de stedelijke
burgerij die neerkijkt op boeren in klederdracht, een factor die bij Meertens
beduidend minder aandacht krijgt in deze discussie. Juist door de boeren en
vissers in klederdracht als kwetsbare, aparte categorie te beschouwen, waar-
aan de moderne wereld ‘gelukkig’ voorbijgaat, hebben kunstenaars en volks-
kundigen bij de burgerij een beeld geschapen van een achterlijke bevol-
kingsgroep. De mensen in klederdracht voelden dit aan. Zij kregen hierdoor
een gevoel van minderwaardigheid of op zijn minst het gevoel achter te
lopen bij de rest van de bevolking. De keerzijde van het predikaat van ‘nobe-
le wilde’ was bij hen het gevoel van ‘nobele achterlijkheid’. Het was een van
de redenen om de klederdracht af te zweren en mee te gaan met de moderne
mode. In dezelfde tijd van de polemiek Meertens-Smeding schreef iemand
uit Axel in het Zeeuwsch Landbouwblad, dat hij blij was dat zijn kinderen uit
de dracht waren: ‘Van de week kwamen nog een paar groote dames uit de
stad voorbijgefietst – en nu kunnen wij gerust de toekomst in hoor. Eén zei
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tegen haar tochtgenoot, toen ze onze kinderen daar zoo zag spelen: ‘‘Zag, wat
lieve kinderen, zag, heelemaal geen domme gezichten en totaal niet boersch
gekleed hè.’’ Doch dit deed ons toch genoegen, het platteland ontwaakt...’59

Dat de vereeniging zich in haar opvoedend werk niet alleen tot de boerenbe-
volking, maar ook tot de burgerij en de middenstand richtte, werd door
Meertens over het hoofd gezien, gefixeerd als hij was op de schadelijke effec-
ten van het toerisme.

Voor Van der Ven was het evenmin de eerste keer dat zijn soepele om-
gang met het ‘tere kasplantje’, zoals de volkscultuur sinds Schrijnen werd
beschouwd, aan de kaak werd gesteld. Behalve als folkloristisch journalist,
had hij zich in de loop der jaren ook ontpopt als folkloristisch toerist (zelf
sprak hij van ‘veldwerk’). Hierdoor manifesteerde zich in de persoon van
Van der Ven zelf de januskop van het toerisme, die enerzijds belangstelling
voor folklore opriep en zo tot waardering en behoud ervan bijdroeg en
anderzijds de vernietiging ervan bevorderde door de inheemse bevolking in
klederdracht te behandelen als louter fotogenieke bezienswaardigheid.

De houding van Van der Ven ten aanzien van het stimuleren van de kle-
derdracht was op zijn minst weinig principieel. Zodra er voor hem een rol
was weggelegd, verdween het eerder door hem geuite begrip voor het afleg-
gen van de klederdracht als sneeuw voor de zon. Mogelijk speelde hierbij een
rol, dat Van der Ven geen vaste aanstelling had bij een van de volkskundige
instellingen zoals Meertens, maar als ‘free-lancer’ afhankelijk was van onder
andere de inkomsten uit zijn filmvertoningen. Door een belangrijke rol te
spelen in de ‘Vereeniging tot behoud van de Zeeuwse klederdracht’ omarm-
de Van der Ven het standpunt dat ten aanzien van het dragen van kleder-
dracht het nodige van bovenaf (en in zijn geval ook van buitenaf) gestuurd
zou kunnen en moeten worden, een opvatting die een uitermate autoritair
karakter draagt en die wij al eerder tegenkwamen bij de  . De levende
natuur laat zich nog in nationale parken vangen, maar kan de mens van
bovenaf gemusealiseerd (en genationaliseerd) worden in de vorm van een
nationaal park van levende klederdrachten? Hoe ver staat men dan nog af
van Georges-Armand Masson, die in augustus 1936 in La femme de France
concludeerde dat niemand meer naar Zeeland zou reizen als de boerinnen
geen klederdracht meer droegen, derhalve eiste dat klederdrachten tot
monumenten zouden worden verklaard en daar ten slotte de onthutsende
suggestie aan toevoegde, dat men de meisjes die geen klederdracht wilden
dragen maar naar concentratiekampen moest sturen?60
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De herhaling van de discussie van 1919 laat zien dat wederom geen van
beide partijen gelijk had. De klederdrachten konden niet van bovenaf in ere
hersteld worden, maar het toerisme heeft evenmin de klederdracht zo snel
weggevaagd als Meertens voorspelde. De oorspronkelijkheidsgedachte van
Schrijnen was nog te levend om in wetenschappelijke kring tot het besef te
komen, dat revitalisering wellicht ook een vorm van volkscultuur kan zijn.
Hiervoor moeten wij wachten tot ver na de Tweede Wereldoorlog, wanneer
in het zogenaamde ‘folklorisme-debat’ discussie gevoerd wordt over het al of
niet serieus nemen van folklorisme als volkscultuur uit de tweede hand.61

Terwijl men ruzie maakte over de mate waarin de volkscultuur in dienst
werd gesteld van het toerisme, was er intussen sprake van een andere vorm
van dienstbaarheid van de volkscultuur, namelijk die waarbij de boerencul-
tuur als instrument werd gezien om het nationaal bewustzijn te versterken.
De Zeeuwse klederdrachtenkwestie moet namelijk niet als een op zichzelf
staand verschijnsel worden beschouwd. Zij maakt onderdeel uit van de bij-
zondere taak die bepaalde kringen in de loop van de jaren dertig zagen voor
de plattelandscultuur als tegenwicht tegen de ongunstige invloed van de
stad.62 Die kringen werden met name gevormd door een brede groep van
intellectuelen, die van mening waren dat de opkomende massacultuur zou
leiden tot vervlakking, desintegratie en uiteindelijk de ondergang van de
beschaving. Volgens hen openbaarde dit proces zich het eerst in de steden.
De plattelandscultuur werd daarentegen beschouwd als bevorderlijk voor
de volkseenheid en als geestelijke verrijking. Zij zou een bijdrage kunnen
leveren om de crisis waarin de democratie naar hun mening verkeerde te
bezweren. De plattelandscultuur werd zo niet alleen gezien als erfgoed,
waarvan uitingen om historische of esthetische redenen bewaard dienden te
worden in musea, maar ook als model voor de toekomstige samenleving, als
Gemeinschaft tegenover Gesellschaft om in termen van Tönnies te spreken.
Het landleven werd als model van en voor de zuivere nationale aard verheer-
lijkt.63 Klederdracht speelde hierin een belangrijke rol, aangezien de ge-
meenschappelijkheid ervan contrasteerde met de stedelijke mode, die juist
de sociale verschillen zo duidelijk aan het licht bracht.

Sinds 1934 werden op initiatief van de Vrijzinnig Christelijke Studen-
tenbond ‘Volkseenheid-conferenties’ gehouden in het conferentieoord
Woudschoten in Zeist. Daarop kwamen jongeren uit verschillende politieke
en religieuze studentenverenigingen samen om maatschappelijke vragen te
bespreken, de verschillende scheidslijnen in de samenleving te overbruggen
en een gevoel van eenheid te stimuleren.64 In december 1938 werd een der-
gelijke Volkseenheid-conferentie belegd over het onderwerp ‘Stad en plat-
teland’, dat sinds het begin van de conferenties al belangstelling had getrok-
ken als een van de ‘scheuren in het nationale leven’. Een van de sprekers op
de conferentie was Geert Ruygers, hoofdredacteur van Brabantia Nostra,
dat van het katholieke Brabant de kern van de Nederlanden wilde maken en
pleitte voor een corporatistisch ingerichte maatschappij. Hij sprak over de
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‘culturele kracht van het platteland’, die van grote waarde was bij het bestrij-
den van de kwalen van de tijd.65 Een andere spreker, prof. dr. L. van Vuu-
ren, hoogleraar Sociale Aardrijkskunde aan de Universiteit van Utrecht en
tevens bestuurslid van het Nederlands Nationaal Bureau voor Anthropolo-
gie, zette uiteen dat sinds de industriële revolutie de functionele verhouding
tussen stad en platteland op de achtergrond was geraakt. Er was een stedelij-
ke, materialistische mentaliteit ontstaan zonder gemeenschapsgevoel. De
organisatoren van de conferentie streefden ernaar een nieuwe bewogenheid
op te wekken, waarbij iedereen zich zou inzetten om ‘alle volksgroepen tot
een nieuwe kwaliteit van samenleven te brengen’. Geconstateerd werd dat
de concentratie op zelfhandhaving bij de verschillende maatschappelijke
groepen in de verzuilde samenleving alleen door een sterk verlangen naar
eenheid kon worden verminderd. Op deze wijze zouden ook de tegenstellin-
gen van stad en platteland kunnen worden overbrugd.66

‘Herwaardering’ van het platteland genoot grote belangstelling, ook bui-
ten deze kring van studenten. Dit ging samen met een pleidooi voor het
belang van de landbouw en een streven het zelfbewustzijn van de platte-
landsbevolking te versterken. Dit was ook de gedachte bij de Plattelandscur-
sus die op initiatief van de Vereeniging Woodbrookers begin november 1937
in haar centrum in Barchem werd gehouden voor mensen, ‘die op enige post
aan het plattelandsleven leiding geven’. De Woodbrookersvereniging was
een idealistische groepering die, geïnspireerd door een onderwijsinstelling
van de Quakers in Woodbrooke (Engeland), mensen van uiteenlopende
godsdienstige en politieke overtuiging verenigde om maatschappelijke pro-
blemen te bespreken, waarbij ieder met behoud van eigen inzicht bereid was
een samenbindende kracht en synthese te vinden in een ‘oprecht Godsver-
langen’.67 Onder de cursisten was ook mr. P. Dieleman van de  , die hier
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in de lezingen over het plattelandseigene inspiratie kon opdoen voor zijn in-
spanningen om de Zeeuwse klederdrachten te behouden.68 Het woord werd
onder andere gevoerd door de folkloristisch geïnteresseerde dominee dr.
P.W.J. van den Berg en de inspectrice van het Landbouw-Huishoud-Onder-
wijs, mej. Gr.G. Smit, die sprak over de plaats van de boerin in het gezin en
in het dorpsleven. Het leven van de boerin is enerzijds nauw verbonden met
‘bloed en bodem’, zo stelde zij. Immers in Nederland zijn verschillende
stammen samengekomen. Zij hebben door de tijden heen iets van het eigen
karakter behouden. De boerin is anderzijds echter meer dan een product van
‘bloed en bodem’, zij is ook kind van God. Haar godsdienstige instelling zal
invloed doen gelden op het gehele gezins- en dorpsleven, aldus mej. Smit.69

In een nabeschouwing van de Barchemse plattelandscursus had Van der
Ven enige kritiek: hij had het hoofdbestuur van de organisatie ‘Landbouw en
Maatschappij’ onder de deelnemers gemist, terwijl deze organisatie volgens
hem juist in culturele zin haar taak zo ernstig opvatte. Onder invloed van de
schrijnende omstandigheden in de landbouw in de crisistijd was ‘Landbouw
en Maatschappij’ in 1933 opgericht om de belangen van de boeren te behar-
tigen naast de traditionele, verzuilde boerenorganisaties. Deze organisatie
vertegenwoordigde een opkomend agrarisch fundamentalisme. Zij pleitte
behalve voor de materiële belangen van de boeren ook voor het weren van de
stedelijke cultuur uit het platteland. Onder de leden van deze bond, die zich
nadrukkelijk als nationaal presenteerde, waren veel -stemmers. In de
tweede helft van de jaren dertig liep het ledental terug, terwijl de overgeble-
ven leden radicaliseerden in de richting van fascisme en nationaal-socialis-
me.70 Van der Ven sympathiseerde met deze organisatie, zoals blijkt uit zijn
verslag van de Plattelandscursus. In 1937 had hij een tournee gehouden,
waarin hij voor verschillende afdelingen van ‘Landbouw en Maatschappij’
een lezing gaf en de Oogstfilm vertoonde.71

Niet alleen bij conferenties of in organisaties die zich bekommerden om
het platteland bestond ongerustheid over de toenemende invloed van de
massacultuur. Ook in de ‘Nederlandse Beweging voor Eenheid door Demo-
cratie’ was de zorg hierover een belangrijk punt van aandacht. Deze bewe-
ging is in het kader van de klederdrachtenpolemiek extra interessant, omdat
de liberale hoofdredacteur van de Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche
Courant, S.S. Smeding, de opponent van Meertens, hiermee sympathiseer-
de. ‘Eenheid door Democratie’, zoals de beweging kortweg genoemd werd,
was in 1935 opgericht om brede lagen van de bevolking tegen de  te
mobiliseren en de democratie te verdedigen. Tegelijkertijd wilden de lei-
dende personen in deze beweging aandacht besteden aan de tekortkomingen
van de democratie: zij wilden partijmuren slechten, de eenheid onder het
Nederlandse volk bevorderen en het ‘zedelijk volksbewustzijn’ versterken.
‘Eenheid en democratie’ verzette zich fel tegen de  , maar in het verzet
tegen modernisering, massacultuur en kosmopolitisme zagen sommige cri-
tici een zekere verwantschap met de  . Het tegenover elkaar zetten van de
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‘verdorven’ stad en het ‘onbedorven’ platteland speelde immers een belang-
rijke rol in de ideologie van het nationaal-socialisme.72

Als voorbeelden van de crisis waar de democratie naar haar mening in
verkeerde, noemde Eenheid door Democratie, dat het besef van traditie was
verzwakt door onder meer mechanisatie, verkeer en amusement. De schuld
werd gelegd bij een teveel aan relativisme en de ‘geest van het kosmopolitis-
me, die was binnengedrongen via een banale over de hele wereld eenvormi-
ge stadscultuur’.73 Een van de scheidslijnen die het volk verdeelde was die
tussen stad en platteland. Het platteland werd vaak met laatdunkendheid
bejegend en de maatregelen om de landbouw uit de crisis te halen waren
onvoldoende; de oriëntatie was te veel op de stad, de handel en de industrie
gericht. Enerzijds beschouwde de voorzitter van Eenheid door Democratie,
W. Schermerhorn, de boerengrond als ‘ankergrond van de cultuur’, ander-
zijds werd ook gewaarschuwd tegen de heidense bloed-en-bodemmystiek.

Hoewel Meertens beslist niet blind was voor antidemocratische tenden-
sen, speelde dit geen rol in zijn ‘torpedering’ van de Vereeniging. Toch was
er wel aanleiding eens na te gaan hoe het stond met de democratische gezind-
heid en de Duitse gerichtheid van een bestuurslid als Van der Ven. Ook
realiseerde Meertens zich niet wat de consequenties van zijn redenering
waren. Door een cultuurverschijnsel als klederdracht gebonden te achten
aan afstamming, zag hij het dragen van klederdracht immers als een uitvloei-
sel van erfelijke eigenschappen. In de polemiek wees Smeding Meertens’
bezwaar, dat de bestuursleden voor een groot deel slechts inwoners en geen
afstammelingen waren, van de hand. De eis van zuiver Zeeuwse afstamming
om gerechtigd te zijn zich met de klederdracht te bemoeien, achtte Smeding
overdreven. Dat rook volgens hem min of meer naar ‘rasschenleersche
grondslag’. Als wij bedenken dat Meertens lid was van het Comité van
Waakzaamheid van anti-nationaalsocialistische intellectuelen en Smeding
van Eenheid door Democratie, dan is het niet te vergezocht in deze kleder-
drachtenpolemiek ook een klein steekspel te zien tussen twee leden van deze
verschillende pro-democratische bewegingen, waartussen de nodige animo-
siteit heerste. Immers, Eenheid de door Democratie vond dat het Comité
van waakzaamheid slechts eenzijdig de dictatuur bestreed door zich niet
openlijk te kanten tegen het communisme, terwijl in kringen van het Comité
van waakzaamheid het gedachtegoed van Eenheid door Democratie als te
verwant gold aan dat van de  .

Zo laat de Zeeuwse klederdrachtenkwestie zien dat het bij de actie tot be-
houd van de klederdracht niet slechts ging om een ‘onschuldig’ onderwerp
dat voortsproot uit de nostalgie van enkelingen. De aandacht die de kwestie
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in de Zeeuwse én in de landelijke pers kreeg kon alleen die omvang aanne-
men, omdat het behoud van streekgebonden karakteristieken tevens als een
uitgesproken nationaal en gemeenschapbevorderend streven werd gezien.
Regionalisme en nationalisme waren dan ook niet met elkaar in strijd; met
het behoud van streekkenmerken werd tevens de nationale gemeenschaps-
zin gevoed. De sympathiebetuiging van de koningin voor het behoud van de
Zeeuwse klederdrachten onderstreepte dat het hier ging om nationale waar-
den.

Tegelijk werden boeren in klederdracht echter als een aparte categorie in
de samenleving beschouwd. Het platteland werd geïdealiseerd als drager
van traditionele waarden; de plattelanders werden beschouwd als ‘passieve
creaturen’ die gelukkigerwijze niet vatbaar waren voor maatschappelijke
verandering. Daarmee werd, zoals de historicus Anton Schuurman consta-
teert, het beeld van de werkelijke ontwikkeling van het platteland in hoge
mate versluierd.74 In plaats daarvan zag de burger die meekeek door de ogen
van Van der Ven en consorten, het platteland als een anachronistische curio-
siteit, als een levend museum dat er vooral was om te bezichtigen, en de plat-
telandssamenleving als een archetype van gemeenschapsgevoel, dat een
panacee was voor de (vermeende) kwalen van de tijd, waartoe menigeen in
de jaren dertig ook de ‘tekortkomingen’ van de democratie rekende.

      

Het is niet overdreven te stellen, dat Van der Ven er een meester in was
volksgebruiken uit hun oorspronkelijke context te halen en er een nieuwe
betekenis aan te geven. Museale omgang met volkscultuur betekende voor
hem meer dan het behoud van bewaard gebleven objecten binnen de muren
van een museum of zelfs binnen de hekken van een openluchtmuseum. Het
betekende bij hem ook dat uitstervende verschijnselen weer tot leven wer-
den gebracht. Zo beschouwde hij het als een van de verdiensten van het
Vaderlandsch Historisch Volksfeest, dat hierdoor in situ heel wat gebruiken
weer in ere hersteld werden.75

Van der Ven was niet alleen een meester in de zin dat hij feesten op knap-
pe wijze kon organiseren, hij was ook een meester in de zin van een leer-
meester. Van het begin af aan zag hij het doen herleven van volkscultuur als
een pedagogische opgave, een ‘nationaal-paedagogische taak’, zoals hij het
zelf noemde. Het vormen van museale collecties, het vereeuwigen van volks-
gebruiken op film en het handhaven van klederdrachten in situ waren geen
van alle het eindstation van Van der Vens musealisering en revitalisering.
Het eindstation was het overdragen van de (vermeende) gemeenschapszin
van het platteland op de stedelijke burgerij. Begin 1940 bracht hij dit als
volgt onder woorden: ‘Heeft echter het niet meer aanvaardbare en daardoor
uitgestooten of genegeerde gebruik of feest nog wel een vitale levenskern
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[...], dan kan [...] deze kern veilig worden gesteld in een nieuwen vorm,
waarin onze levende moderne tijd zich tevens weerspiegeld ziet. Dan kan de
doelbewuste herleving van een folkloristisch gebruik leiden tot nieuwe
gemeenschapsbinding, zooals dit in onze jeugdorganisaties te volgen is met
de beoefening van den volks- en reidans.’76

Het ging hem niet zozeer om de volkscultuur zelf, maar om de mensen
van zijn tijd de ogen te openen voor de samenbindende kracht van volkscul-
tuur dwars door alle rangen, standen, partijen en zuilen heen, met als hoog-
ste doel: het aankweken van nationale saamhorigheid en vaderlandsliefde. 
Zo stelde hij in een lezing over vendelzwaaien en volksdansen: ‘Mocht het
thans gelukken den vrijen tijd van den arbeider weer te doen vullen met
moreelverheffende lichaamsoefeningen in velerlei schakeering, dan zou
daarin tevens het sociale voordeel behaald kunnen worden een zekere bevol-
king weer meer te binden aan het milieu, waardoor de gehechtheid aan de
eigen plaats en het eigen gewest indirect in vaderlandslievenden niet chauvi-
nistischen zin zou worden versterkt. Dit is de breede en diepe sociale betee-
kenis welke inhaerent kan zijn aan de beoefening der folklorestudie en die
der lichaamsoefening.’77 Met het Vaderlandsch Volksfeest, met zijn films,
lezingen en publicaties stelde hij zich ten doel om de volkscultuur te popula-
riseren, de massa te bereiken om deze af te wenden van de kosmopolitische
massacultuur naar de plattelandscultuur. Bij dit streven kwamen in de visie
van Van der Ven stad en platteland in een zwart-witverhouding te staan: de
stad schilderde hij af als uitermate verderfelijk, terwijl het op het platteland
altijd feest scheen te zijn. In feite wilde Van der Ven de gemeenschapsgevoe-
lens die men de plattelandssamenleving toedichtte musealiseren. Hij hoopte
dat ‘cosmopolitisch Nederland’ zich deze zou toe-eigenen en terug zou
keren naar gemeenschapsgevoelens die naar zijn mening nog op het platte-
land overheersend aanwezig waren. Volkscultuur stond bij hem gelijk aan
plattelandscultuur en was voor hem een normatief begrip: een model voor
het leven.

Zijn vrouw, Elise van der Ven-ten Bensel, die zich speciaal toelegde op het
gebied van de volksdans, was geheel dezelfde mening toegedaan. Voor haar
was het onvermijdelijk, dat volksdans in een land als Nederland niet langer
de oorspronkelijke volksdans kon zijn, zoals die in het verleden in het kader
van de plaatselijke gemeenschap werd gedanst. Die volksdansen waren in-
middels uitgestorven. Daarvoor in de plaats ontwikkelde een nieuwe gene-
ratie een herleefde volksdans, niet meer op lokaal niveau, maar op nationaal
niveau, niet meer per definitie gedanst door boeren, maar ook door stedelin-
gen.
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In 1931 liet het echtpaar Van der Ven de deel van de boerderij De Meihof in
Oosterbeek, waar zij sinds 1925 woonden, tot volksdanszaal verbouwen en
in 1935 lieten zij in de tuin een ‘volksdansbaan’ aanleggen. In de danszaal
ging Elise van der Ven lessen geven in volksdansen, en buiten in de tuin wer-
den midzomerfeesten met vendelzwaaien gevierd, werden vreugdevuren

ontstoken en werd gedanst in de ‘open-
luchtbalzaal’.78 Het is duidelijk dat ook
hier Skansen de inspiratiebron was; het
woord ‘dansbaan’ is ongetwijfeld een ver-
nederlandsing van het Zweedse ‘dans-
bana’, dat dansvloer in de openlucht be-
tekent en in Skansen een begrip is. Elise
van der Ven was van jongs af goed in dan-
sen. Zij danste om de dans en niet om de
personen met wie zij danste, zo schreef
Van der Ven in zijn dagboek in 1909.79

Met het volksdansen was hij zelf al in
Scandinavië en Duitsland in aanraking
gekomen, maar een ontmoeting met de
Engelse danser Rolf Gardiner gaf voor
het echtpaar Van der Ven – ook omdat
Elise van der Ven door haar studie Engel-

se taal en letterkunde sterk gericht was op Engeland – de doorslag in de rich-
ting te gaan van figuurdansen.

In 1923 volgden zij de Engelse volksdanscursus van Gardiner en in 1927
kwam Gardiner in Arnhem een cursus contradansen geven.80 De kennisma-
king met de volksdans betekende voor Van der Ven, dat hij zijn retrospectie-
ve belangstelling voor de folklore kon omzetten in het meebeleven ervan.81

In 1932 kregen de volksdanslessen een organisatorische verankering in het
Nederlandsch Centraal Bureau voor Volksdansen (), dat onder leiding
stond van Elise van der Ven. Het  stelde zich tot taak het verzamelen
van materiaal op het gebied van de volksdans, het doen van onderzoek, het
geven van voorlichting, het organiseren van cursussen, en het steunen van
de volksdansherleving met alle verdere ten dienste staande middelen – men
hoort Schrijnen brommen bij deze laatste doelstelling.82

. Lijst kosten verbouwingen en tuinaanleg ‘De Meihof’ 1925-1940,  , Archief-Van
der Ven, inv. nr. 41-21-1; Van der Ven-ten Bensel en Van der Ven, De volksdans in
Nederland, 1942, p. 316.  . D.J. van der Ven, Dagelijksche aanteekeningen 11 september
– 13 oktober 1909,  , Archief-Van der Ven, inv. nr. 43-25-3, 13 oktober 1909, pp. 226-
227.  . Van der Ven-ten Bensel, De volksdans herleeft!, z.j. [1933], pp. 23-25; ‘Volksdans
wortelt in folklore zegt D.J. van der Ven tot U.D.-interviewer’, Utrechtsch Dagblad, 
4 maart 1939; Meilof, Een wereld licht en vrij, 1999, p. 316.  . ‘Volksdans wortelt in
folklore zegt D.J. van der Ven tot U.D.-interviewer’, Utrechtsch Dagblad, 4 maart 1939.
. Vos, De spiegel der volksziel, 1993, pp. 250-251; Van der Ven-ten Bensel, De volksdans
herleeft!, z.j. [1933], pp. 29-30.  . ‘Volksdans wortelt in folklore zegt D.J. van der Ven tot

De volksdanszaal op de deel van De Meihof; de
wand is versierd met gemeente- en provincie-
wapens (uit ‘Folklore, dat is de liefde voor je
land en volk! Op bezoek bij den grooten
folklorist D.J. van der Ven’, In woord en beeld,
16 [31 jan. 1941], nr. 46)



Vanaf 1932 vonden jaarlijks een aantal vakantiecursussen plaats, waarin
naast het dansen ook blokfluitspel en volkslied aan bod kwamen, dat alles
gecombineerd met voordrachten over volkskunde en excursies naar het
Nederlands Openluchtmuseum. Er waren mensen die incidenteel deelna-
men aan de vakantiecursussen, onder wie jeugdleiders van de  en de
katholieke jeugdbeweging en onderwijskrachten. Er ontstond echter ook
een vaste groep op De Meihof, de ‘Nederland-
sche Voordansers’. Deze traden in binnen- en
buitenland op, onder andere op de folkorefees-
ten die Van der Ven organiseerde, zoals het
volksdansfeest in het Amsterdamse Oosterpark
op 23 juni 1934 (zie afb. p. 528) in het kader van
de Amsterdamse zomeractiviteiten.83 De Voor-
dansers voerden zogenaamde zwaard- en mor-
risdansen (zie afb. p. 529) uit, aan de Engelse
oorsprong waarvan de Van der Vens vóór de
Tweede Wereldoorlog nogal wat aandacht
besteedden.84 Zo had Van der Ven in 1929 in
Rome in zijn lezing voor de Conférence de la
Commission internationale des arts populaires
gezegd: ‘que tous les documents existant actu-
ellement et s’occupant des danses populaires
hollandaises montrent toujours la grande influ-
ence des mélodies et des contredanses anglaises
dans le développement de toutes les danses
populaires de la Hollande’.85 Aan de verschil-
lende cursussen op De Meihof namen nogal
wat Engelsen deel. Met Pasen 1933 was er een
speciale volksdansvakantieweek voor Engelsen
(zie afb. p. 530).86 De Engelse oorsprong van
een deel van de dansen werd door Elise van der
Ven tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de achtergrond geschoven. Na de
oorlog, in de verdediging voor het Tribunaal van de Bijzondere rechtsple-
ging, werd dit door haar weer pontificaal naar voren gebracht. Ook Rolf

U.D.-interviewer’, Utrechtsch Dagblad, 4 maart 1939; Van der Ven-ten Bensel en Van der
Ven, De volksdans in Nederland, 1942, pp. 322-323.  . ‘Zeg kwezelke, wildege dansen?’,
1934; Cannegieter, ‘Persoonlijkheden. D.J. van der Ven’, 1935, pp. 292-293; ‘Volksdans
wortelt in folklore zegt D.J. van der Ven tot U.D.-interviewer’, Utrechtsch Dagblad, 
4 maart 1939; ook het boekje van Van der Ven-ten Bensel, De volksdans herleeft!, z.j.
[1933], gaat uitvoerig in op de Engelse oorsprong; over de herkomst van het woord ‘morris’
verschillen de deskundigen van mening, in ieder geval heeft het woord geen relatie met
William Morris; zie voor deze dansen ook: Meilof, Een wereld licht en vrij, 1999, pp. 312-
316.  . Resumé lezing D.J. van der Ven, Les danses populaires en Hollande, Conférence
de la Commission internationale des arts populaires, Rome, oktober 1929,  , Archief-
Van der Ven, inv. nr. 40-1-2.  . Programma English folk dancing in Holland. Easter 1933,
 , Archief-Van der Ven, inv. nr. 35-12-5.  

De Engelse volksdansspecialist Rolf
Gardiner (foto uit Van der Ven-ten
Bensel, De volksdans herleeft, [1933])



Willem Johannes Schütz (1854-1933), Markt te Middelburg, ca. 1910, zwart en
gekleurd krijt op papier, 28 x 43 cm. De Middelburgse markt was een dorado voor
kunstenaars zoals deze Zeeuwse schilder en voor toeristen die het ‘volksleven’
wilden aanschouwen (particuliere collectie, foto welwillend beschikbaar gesteld
door Kunsthandel Studio 2000)



Het Centre régional op de wereldtentoonstelling van 1937 in Parijs 
(uit Lemoine, Paris 1937, 1987)
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Kwik en Kwak op het ijs; de tekst erbij luidt: ‘There was always a little straw hut on
the ice, where the skaters could rest and drink hot chocolate when they were tired…’

Kwik en Kwak kijken met verbazing
voor hun huisje naar de aanval door
de ‘green ducks’

Kwik en Kwak ‘love England where
the green ducks will not come […] and
think with joy that some day they will
return to another little green house,
with tulips, in Volendam.’

Illustraties door de van oorsprong Franse tekenaar en illustrator Oscar Fabrès
(1894-1960) (uit Oscar Fabrès, Kwik and Kwak, 1945, met dank aan het
Letterkundig Museum, Den Haag, voor de informatie)



‘Gemusealiseerde’ nettenboetsters op Vlaggetjesdag 2001 in Scheveningen; het
repareren van de netten is niet meer in de openlucht in een weids duinlandschap te
zien, zoals Jozef Israëls het schilderde (zie afb. p. 250), maar nog wel in deze
‘vitrine’; Vlaggetjesdag is overigens als feest ook ‘gerecontextualiseerd’: oorspron-
kelijk bedoeld als feestelijke versiering van de vissersschepen vóór de start van de
jaarlijkse haringvangst, is het nu een feest waarop de nieuwe haring volop gegeten
wordt, klederdrachtgroepen uit allerlei delen van Nederland optreden en bedrijven
en instellingen zich presenteren (foto Ad de Jong)
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Op Vlaggetjesdag heeft de Scheveningse klederdracht toekomst: meisje dat
kinderspelen begeleidt, Vlaggetjesdag 2001 (foto Ad de Jong)



De oranje-paarse wooncultuur uit de jaren 1970 is sinds 1999 in het Nederlands
Openluchtmuseum te zien in een rijtjeshuisje uit Tilburg; de ‘alternatieve’ moeder
is uitgebeeld door middel van een pop, een traditioneel tentoonstellingsmiddel dat
mede door de hedendaagse vervaardigingstechnieken weer volop geaccepteerd
wordt door het museumpubliek (Nederlands Openluchtmuseum, 1999)



Het grote volksdansfeest in het Oosterpark in Amsterdam op midzomerdag (23 juni)
1934, georganiseerd door het Nederlandsch Centraal Bureau voor Volksdansen
(), dat onder leiding stond van Elise van der Ven (uit Van der Ven-ten Bensel
en Van der Ven, De volksdans in Nederland, 1942)



Gardiner legde een verklaring af. Hij stelde daarin dat de dansen van Elise
een ‘very faithful but independent imitation of English dances of the Play-
ford period’ waren en dat haar boekje uit 1943 over vijftien Gemeenschaps-
en Mannendansen hem opgevallen was ‘as a shrewd blow for Dutch inde-
pendence and for continued friendship with England’.87

Behalve voor de zwaard- en morrisdansen (tijdens de Duitse bezetting
‘moressendansen’ geheten), die volgens
Elise van der Ven nog stamden uit de tijd
van vóór de Reformatie, toen er nog een
‘ongesplitst volksleven’ in Nederland
bestond, was er ook aandacht voor de
streekdansen.88 Er ontstond een intensief
contact met de Gorsselse boerendansers,
een in klederdracht dansende groep die
uitmuntte door grote variatie van dans-
figuren en nieuwe combinaties die als
‘nieuwe-oude’ dansen gebracht werden.
Elise van der Ven huldigde de opvatting
dat de volksdans een levende volkskunst
was en dan ook de nodige nieuwe ele-
menten mocht bevatten. ‘De voorstelling
van de volkskunst als een kruidje-roer-
mij-niet behoort tot het verleden’, zo
schreef zij.89 Vanuit deze opvatting
streefde zij naar hoge artistieke kwaliteit
en verafschuwde zij groepen die zich ver-
kleedden in een streekdracht, terwijl zij
niet uit die streek afkomstig waren. Ook
stelde zij het stereotiepe beeld aan de
kaak dat in het buitenland bestond van de
Nederlandse volksdansers: ‘Een Hollan-
der in het buitenland op een volksdans-
feest moest persé gekleed gaan in een
Volendammer prolbroek, getooid met
een ruige karpoets en zijn dansvreugde
uitleven in klompenroffelarij. Een Hol-
landsche is er in de volksopinie vereen-
zelvigd met een struische boerenmeid in rondzwierende rokkenvracht, de
hullemuts op het blozende hoofd en aan de voeten natuurlijk de hosklossen-

Morrisdansers voor De Meihof tijdens de
zomervakantiecursus 1933; Van der Ven kijkt
in de deur toe (uit Van der Ven-ten Bensel, 
De volksdans herleeft, [1933])

De schijn-onthoofding in een zwaarddans van
zes mannen (uit Van der Ven-ten Bensel en
Van der Ven, De volksdans in Nederland, 1942)

. Van der Ven-ten Bensel en Van der Ven, De volksdans in Nederland, 1942, pp. 175-177;
brief van Rolf Gardiner aan Elise van der Ven, 4 december 1945, ,  Procureur-Fiscaal
Arnhem, dossiernr.  6772/47; Van der Ven-ten Bensel, 15 Gemeenschaps- en mannen-
dansen, 1943.  . Van der Ven-ten Bensel en Van der Ven, De volksdans in Nederland,
1942, p. 315.  . Ibidem, p. 330.  



Cursisten van een paasvakantiecursus uit de jaren 1930 voor De Meihof 
(uit Van der Ven-ten Bensel en Van der Ven, De volksdans in Nederland, 1942)



de onafscheidelijke klompen.’90 Toch viel bij het publiek de klederdracht-
groep uit Gorssel meer in de smaak dan de Voordansers, zoals onder andere
bleek bij een optreden op de Nederlandsche Dag in Luik op 29 juni 1939 ter
gelegenheid van de verjaardag van prins Bernhard.91

Begin augustus 1936 organiseerde Van der Ven een internationaal volks-
dansfeest in opdracht van de Exploitatie-Maatschappij Zeebad Schevenin-
gen. Het begon in Den Haag met boerendansen op het Lange Voorhout,
waarna de internationale groepen in een stoet door de stad naar het stadhuis
trokken. Elke groep reageerde naar de eigen volksaard op de toejuichingen
van het publiek, aldus de Haagsche Courant. Bij het stadhuis hield waarne-
mend burgemeester prof. ir. C.L. van der Bilt een toespraak, waarin hij een
hernieuwde interesse voor de nationale klederdracht signaleerde. Een volk
dat zijn eigen oeroude drachten en andere traditionele gebruiken verwaar-
loosde, kon volgens hem geen bijdrage leveren aan een echte cultuur, want
deze wortelde in het volk zelf. Als geboren Zeeuw complimenteerde hij ver-
volgens de aanwezige Zeeuwen in klederdracht, die ‘gerust naast de schil-
derachtige buitenlanders gezien mogen worden’.92 De Zeeuwse groep kreeg
ook luid applaus van het publiek in de binnenstad.93

’s Middags was er een optreden in de Kurzaal in Scheveningen. Bezoe-
kers in ‘authentieke provinciale klederdrachten’ kregen reductie op de
entreeprijs.94 Eerst werden de volksliederen gezongen. Daarna wees Van
der Ven in een ‘geestdriftige en pakkende’ toespraak op de ‘sociale, psychi-
sche en nationale beteekenis van de wetenschap der folklore’. Toen kon het
dansen van de vijftien verschillende nationale groepen beginnen. Behalve
het podium was ook het midden van de zaal vrijgehouden voor het ‘binnen-
marcheeren’ en ‘afmarcheeren’ van de 250 deelnemers. Er waren ‘Beieren
en Beierschen’ enthousiast aan het ‘draaien, hakstampen en op de dijen
slaan’ onder luid ‘juchei’ geroep. ‘Frêle Françaisetjes’ zweefden ‘uiterst gra-
cieus’ rond op de tonen van ‘lichte, klare muziek’ en ‘dikke, stevige Slavische
boerinnen joegen de stofwolken van tusschen de planken’, volgens de recen-
sent van Het Vaderland. Een zesjarig meisje uit Hongarije voerde ‘met veel
vuur’ een dans op muziek van Brahms uit. Twee forse mannen uit Bretagne
gaven een demonstratie van de worstelsport, zoals die daar beoefend werd,
een primeur voor Nederland volgens Van der Ven. De middag werd beslo-
ten met het Zeeuwsche A-Capella koor.95 Volgens de Haagsche Courant was
het volksdansfeest een hoogtepunt in het Scheveningse seizoen. De krant
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. Ibidem, p. 349.  . Programme de la Fête nationale du 29 juin à l’occasion de l’anniver-
saire de son altesse royale le Prince Bernhard des Pays-Bas, Exposition Internationale de la
Technique de l’eau, Liège 1939’,  , Archief-Van der Ven, inv. nr. 9-28-3; ‘Neder-
landsche Dag te Luik’, Algemeen Handelsblad, 30 juni 1939.  . ‘Folkloristische feesten
geopend. Een Internationaal defilé langs het Raadhuis’, Haagsche Courant, 1 augustus
1936.  . ‘Kleurige volksgroepen in de binnenstad. Deelnemers ten stadhuize ontvangen’,
Vooruit, 1 augustus 1936, avondblad.  . ‘Folkloristisch Zomerfeest Scheveningen’,
advertentie in Vooruit, 31 juli 1936.  . ‘Internat. Folkloristisch Feest op Scheveningen’,
Het Vaderland, 2 augustus 1936.  



hoopte een volgende maal een nog groter aantal groepen te zien, vooral meer
‘van den Nederlandschen stam’, zoals Friezen, Drentenaren, Brabanders en
niet te vergeten de Vlamingen en ‘als het kan’ ook de Vlamingen uit Noord-
Frankrijk.96

De stereotypering van de verschillende nationaliteiten in een gedanste
‘Völkerschau’ in Scheveningen is moeilijk te rijmen met de eerdere op-

merking van Elise van der Ven over de
Hollander die steevast in Volendammer
broek een klompendans uitvoerde. Maar,
zo is al eerder gebleken, voor een con-
sistente visie kunnen wij niet terecht bij
de twee folkloristen van De Meihof. 
Met het Scheveningse feest was weer 
een grens in decontextualisering verlegd:
het toonde aan dat Van der Ven volkscul-
tuur niet meer zag als iets dat plaats-
gebonden is en hooguit in een museale
context elders getoond kan worden.
Volkscultuur kon voor hem ook enter-
tainment ver van huis zijn voor toeristen
in een mondaine badplaats. Met alle
respect voor de organisatorische capaci-
teiten van Van der Ven om een dergelijke
show tot een wervelend geheel te maken,
kan men zich wel afvragen of Van der
Ven in volkskundig opzicht hier toch niet
te ver is afgeraakt van zijn eigen pleidooi-
en voor het in situ meebeleven van volks-
cultuur.

  

De dansers van De Meihof bezochten grote internationale volksdansfeesten
in Brussel, Wenen en Londen. Hoogtepunt voor de Van der Vens – diepte-
punt voor andere Nederlanders – was het optreden met de Voordansers tij-
dens het Weltkongress für Freizeit und Erholung in Hamburg en Berlijn in
1936, een congres waar de nationaal-socialistische organisatie ‘Kraft durch
Freude’ met haar Italiaanse variant ‘Opera Nazionale Dopolavoro’ haar
gedachtegoed breeduit kon presenteren. Op dit congres treffen wij ook Rolf
Gardiner als spreker uit Engeland aan. Hij sprak onder andere over het
gevaar dat de Engelse cultuur liep door de verstedelijking van het Engelse
volk. Hij ging in op de traditie van de zwaarddans als onderdeel van de mid-
winterviering en stelde ten slotte vast dat de oude Duitse muziek en de Oud-
engelse volksdanstraditie qua vorm zeer verwant schenen, ‘denn im 16. und
17. Jahrhundert lebten sowohl Engländer wie Deutsche in einer großen

Optreden op het terras van het Kurhaus van 
de groep uit het Zwarte Woud (Duitsland)
tijdens het door Van der Ven georganiseerde
Scheveningse klederdrachtenfeest, 2 augustus
1936; bij deze dans knielen de mannen voor
hun meisjes, die hoofddeksels dragen ‘in den
vorm van een groote taart, druk en kleurig
versierd als kerstboomgarnituren’, aldus de
verslaggever in Het Vaderland van 2 en 
3 augustus 1936 (foto Spaarnestad)



gemeinsamen abendländischen Kultur und mit einem gemeinsamen germa-
nischen Willen’.97

Ook Van der Ven wees herhaaldelijk op de verwantschap van de figuur-
dansen in Noord-Duitsland, Nederland en Engeland. In de noordelijke lan-
den had de volksdans volgens hem een uitgesproken gemeenschapskarakter,
terwijl in zuidelijker streken de volksdans meer een ‘Werbetanz’ tussen twee
personen was. In Zuid-Europa was totaal geen gemeenschapselement meer
te vinden. Zo legde hij een verband tussen de volksdans en het volkskarakter.
Maar ook in de loop van de tijd konden zich hierin veranderingen voltrek-
ken, aldus Van der Ven. Zolang het individu zich voelde ingeschakeld in de
grotere gemeenschap van het volk, zolang kon de gemeenschapsdans zich
handhaven. In de negentiende eeuw was de mens zich echter meer individu
gaan voelen en kwam de ‘Werbetanz’, de ‘paardans’ op. In de periode van
morele herbewapening na de Eerste Wereldoorlog groeide volgens Van der
Ven het bewustzijn van de bindende kracht van de gemeenschap van het
volk, wat zich onder andere uitte in het opnemen van de gemeenschapsdans
in de jeugdbewegingen. Op De Meihof kreeg dit nieuwe gemeenschapsge-
voel gestalte doordat er mensen uit alle milieus meededen: ‘En als U straks
bij mij achter ‘‘op de deel’’ komt, zult u daar zien dansen een advocaat, een
paar dienstmeisjes, een metselaar, dames uit zeer beschaafde kringen, een
kapitein der infanterie, studenten, onderwijzers en vele anderen uit allerlei
milieus. Van moreele en geestelijke herbewapening gesproken!’, aldus Van
der Ven tot de verslaggever van het Utrechtsch Dagblad.98

In de jaren 1937-1939 bezochten de Gorsselse dansers en de Voordansers
ook de ‘Reichstagungen’ van ‘Kraft durch Freude’.99 De laatste internatio-
nale samenkomst vóór de oorlog vond plaats in 1939 in de Albert Hall in
Londen, waar zelfs gedanst werd in kostuums uit de klederdrachtenverza-
meling van het Nederlands Openluchtmuseum. Ieder paar van de Voordan-
sers was gekleed in verschillende originele streekdrachten uit de museum-
collectie, een van de laatste gelegenheden waarbij een internationaal gezel-
schap een blik kon werpen op de klederdrachten die in 1898 waren bijeenge-
bracht ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Een
van de dochters van Van Erven Dorens was speciaal meegegaan naar Lon-
den om op de klederdrachten te passen en zij trad op in Friese kleder-
dracht.100 Tijdens de Tweede Wereldoorlog is vrijwel de gehele kleder-
drachtencollectie, die in kasteel De Doornenburg ‘in veiligheid’ was ge-
bracht, verloren gegaan.
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De activiteiten van het echtpaar Van der Ven op het gebied van de volks-
dans hadden evenals de filmvertoningen ten doel het samenbindend ele-
ment van de bevolking te versterken. Meer nog echter dan bij deze vertonin-
gen, waarbij het ging om ‘passieve’ toeschouwers, maakte de volksdans het
mogelijk de idee van ‘Gemeinschaft’ van het platteland over te brengen op
de burgerij en deze daar actief in te betrekken. Met de volksdansactiviteiten
ging de musealisering nog een stap verder dan in het Zeeuwse klederdrach-
tenbehoud. Daar ging het om de boerenbevolking zelf. Bij de volksdans was
de decontextualisering maximaal: de dans werd uit de oorspronkelijke
omgeving gelicht, op een andere plaats uitgevoerd in een stedelijk-burgerlij-
ke omgeving met het doel de vonk van gemeenschapsgevoel te laten over-
springen naar de burgerij. In feite ging het dus om het musealiseren van de
(vermeende) gemeenschapsband van het platteland teneinde deze over te
dragen op de stedelijke bevolking.

De deelnemers aan de cursussen op De Meihof bestonden voornamelijk
uit intellectuelen, die via het volksdansen weer dichter bij het volk konden
komen.101 Bij de uitvoeringen van de Voordansers en de Gorsselse boeren-
dansers was het de bedoeling dat de burgerij mee ging dansen, zoals goed te
zien is op de foto van het feest in het Oosterpark.102 Bij diverse onderdelen
van het programma werd dit ook aangekondigd: ‘Nadat deze dans is gede-
monstreerd, zal ieder der deelnemende dansers iemand uit het publiek ten
dans vragen.’103 Zo werd ook aan het eind van een volksdansdemonstratie
voor de Volksuniversiteit Nijmegen het publiek bij het dansen betrokken:
‘De leden van de Volksuniversiteit dalen haastig af van hun amphitheater in
den kuil; je kunt het merken, ze zijn besmet door het rhythme.’104

Ook enkele pedagogen die op De Meihof de waarde van het dansen kwa-
men bestuderen, werden onmiddellijk uit hun toeschouwersfunctie getrok-
ken: ‘Dan gaan alle dames een man van de wetenschap ten dans vragen’ en
‘De ‘‘Galop’’ wordt een succes, waardoor het de dames en heeren paeda-
gogen méér dan door kijken duidelijk wordt, dat volksdansen een heel groote
paedagogische waarde heeft. Frisheid en blijheid, kameraadschappelijkheid
en schoonheid mengen zich hier tot ‘‘onuitsprekelijkheid’’ dooreen.’105

De Vrijzinnig-Democratische Jongeren Organisatie () hield op
zondag 12 juli 1936 haar landdag in het openluchttheater van het Open-
luchtmuseum. Toegesproken door vooraanstaande leden van de Vrijzinnig-
Democratische Bond (), zoals fractievoorzitter mr. A.M. Joekes en
minister van Financiën P.J. Oud, betoogden de 1200 deelnemers daar vóór
de democratie en tegen ‘de nazi-‘‘cultuur’’’ en de rassenvervolgingen. Beide
sprekers accentueerden onder andere het streven naar een harmonie tussen
persoonlijkheid en gemeenschap. Van Erven Dorens en Van der Ven leid-
den het gezelschap rond door het museum. De dansers van De Meihof gaven
tot slot een voorstelling van contra-, zwaard- en morrisdansen in het open-
luchttheater. Na afloop van de voorstelling van gemeenschapsdansen wer-
den de vrijzinnig democraten door Elise van der Ven opgeroepen van passief
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kijker tot actief deelnemer te worden. Met groot enthousiasme werd er toen
door het publiek meegedanst, aldus de Arnhemsche Courant.106

Zelfs leek Van der Ven even het kosmopolitische Scheveningen in zijn
greep te krijgen, toen hij op de avond van het eerder genoemde volksdans-
feest de Hagenaars de plicht oplegde hun ‘respectabele gereserveerdheid’ te
laten varen en met de volksdansers de dansvloer op te gaan: ‘En niet zoodra
begon de muziek te spelen, of de volkeren-verbroedering kwam tot stand.
Een boer met blauwen kiel danste met een blondharig, blootruggig freuletje,
een oude heer in keurige smoking werd magnetisch aangetrokken door 
de koolzwarte oogen van een charmante Bretonsche. Kortom, er werd ge-
danst met genoegen, met vuur en zonder ophouden. Een goed geslaagde
avond!’107

Zo moest de plattelandsmentaliteit middels de volksdans bij de burger
worden gebracht als tegenhanger van de kosmopolitische mentaliteit die
geen bindingen kende. Vooral in de uitgelaten sfeer bij het rei- en kringdan-
sen moest het gevoel van volksverbondenheid toeslaan. Dat in de feestuit-
voering ‘Volk spielt für’s Volk’ op de Reichstagung van ‘Kraft durch Freu-
de’ in 1939 de leiders van de  en de  in uniform dansten met meisjes in
moderne feestjurken was voor Elise van der Ven een teken van de complete
herleving van de gemeenschapsdans in de eigentijdse samenleving.108 Uit-
eindelijk woog voor haar de roes van het ‘gemeenschapsgevoel’ zwaarder
dan de ‘rondzwierende rokkenvracht’ van de klederdracht.

   

Op het eerste gezicht is de inschakeling van de volksdans te vergelijken met
de belangstelling voor de volksdans in de jeugdbewegingen gedurende het
Interbellum. Ook daar had men de volksdans ontdekt vanwege de samen-
bindende kracht die ervan uitging.109 Er waren echter wel degelijk verschil-
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len. Bij de  werd niet gedanst in klederdracht, terwijl het echtpaar Van
der Ven doorgaans een combinatie maakte van groepen in klederdracht en
groepen in burgerdracht, waarbij de laatste vaak wat betreft kleur van de kle-
ding en attributen als sjerpen en dergelijke min of meer geüniformeerd wer-
den. In de volksdans bij de  werd alles weggelaten wat naar folklore of het
herstel van oude gebruiken zweemde.110 Belangrijker dan dit uiterlijke ver-

schil is dat de achterliggende gedachte
geheel verschillend was: waar het de 

ging om de onderlinge band binnen de
groep, was het bij de Van der Vens de be-
doeling, dat de volksdans juist de natio-
nale eenheid versterkte, dwars door de
partijen en zuilen heen, waardoor natio-
nale gevoelens werden aangewakkerd en
gevoed met het gemeenschapsidee dat
men het platteland toedichtte. De volks-
danscursussen op De Meihof mochten
dan ook geen ‘politiek karakter’ hebben:
‘Wie hier binnenkomt’, zei Van der Ven,
‘laat zijn gekleurde jasje buiten, want 
we behandelen volkskunde en niet an-
ders.’111 Dat hiermee in feite wel degelijk
een politieke keuze werd gemaakt, is in

het voorafgaande wel duidelijk geworden.
Het gevaar dat in de opvoeding en vrijetijdsbesteding ‘in zuiver nationa-

le zin’ school, zoals dat zich eind jaren dertig in de totalitaire staten voor-
deed, en de rol die ‘Kraft durch Freude’ en ‘Opera Nazionale Dopolavoro’
speelden ter ondersteuning van de totalitaire staat, moeten voor het echtpaar
Van der Ven niet onopgemerkt zijn beleven, getuige het feit dat zich tussen
hun overgebleven documentatie een waarschuwend artikel van Andries
Sternheim in Mensch en Maatschappij bevindt. Sternheim wijst erop dat de
vrijetijdsorganisaties in de totalitaire staat de opvatting propageren, dat er
geen werkelijk sociale tegenstellingen in de maatschappij bestaan. De theo-
rie van de broederlijke verbondenheid als hoogste vorm van nationale saam-
horigheid krijgt volgens Sternheim een teleologisch-ideologisch karakter:
mensen die tot verschillende maatschappelijke groepen behoren, moeten
elkander trouw zweren, moeten elkander kameraadschappelijk tegemoettre-
den. Dit blijkt uit verschillende artikelen in een van de handboeken over de
opvoeding in het Derde Rijk, Deutsche Erziehung im neuen Staat. Het meest
kenmerkend wordt het volgens Sternheim verwoord in een publicatie van
een zekere Söllheim: ‘Eerst dan, wanneer de student met de boeren en arbei-
ders opmarcheert, de dochter van den hoogeren stand met de boerenmaagd,
kan van een ware volksverbroedering, van een nationale bloeds- en lotsge-
meenschap worden gesproken.’ Door de besteding van de vrije tijd niet over

Rondedans door  ’ers uitgevoerd in het
openluchttheater van het Openluchtmuseum
t.g.v. de jaarvergadering van de Maatschappij
tot Nut van het Algemeen, 24 mei 1924 
(uit Van der Ven-ten Bensel, De volksdans
herleeft, [1933])



te laten aan de burgers zelf, maar van staatswege te organiseren en op te leg-
gen, wordt het individu de mogelijkheid tot eigen leven en denken onthou-
den. Het massale karakter van de programma’s versterkt dit volgens Stern-
heim nog eens. Zo wordt door middel van volksdansen ingeprent dat de staat
met de organisatie daarvan bijdraagt aan een nieuwe en betere wereld. Uit-
eindelijk leidt dit ertoe dat het persoonlijk denken en voelen, de ontwikke-
ling van de persoonlijkheid, het streven naar onafhankelijkheid en oorspron-
kelijkheid worden onderdrukt en de gehele vrijetijdsbesteding dienstbaar
wordt gemaakt aan politieke doeleinden.112

De wijze waarop het echtpaar Van der Ven in de loop van de jaren dertig
vanuit een nationalistische benadering met de volksdans tot actieve deelna-
me aan nationaal-socialistische bijeenkomsten kwam, getuigt van een zeer
naïeve houding ten opzichte van de politieke bedoelingen die achter de dans-
feesten in het Derde Rijk lagen. Ook is het weinig principieel dat Elise van
der Ven in haar tijdens de oorlog uitgekomen boek De volksdans in Nederland
de Engelse oorsprong van de dansen verzweeg. Met dezelfde naïviteit, waar-
mee zij deelnam aan de bijeenkomsten van ‘Kraft durch Freude’, koesterde
Elise van der Ven tijdens de bezetting de illusie de enig denkbare kandidaat
te zijn voor een leidende positie op het gebied van de volksdans. In de touw-
trekkerij over de zeggenschap over de volksdans tijdens de bezetting tussen
het fel nationaal-socialistische departement van Volksvoorlichting en Kun-
sten onder leiding van secretaris-generaal dr. T. Goedewaagen en dat van
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming onder leiding van secreta-
ris-generaal prof. J. van Dam, werkte Elise van der Ven eraan mee om de
volksdans onder te brengen bij de onder Goedewaagen ressorterende
Nederlandsche Cultuurkamer i.o.113 Daarmee werd de volksdans onder de
noemer van de scheppende kunst gebracht en niet onder die van cultuurbe-
houd.114 Intussen werd het echtpaar van -zijde door Obersturmführer dr.
Hans E. Schneider voor de voeten geworpen, dat het wel opportunistisch
genoeg was de ‘Stichworte’ van het nationaal-socialisme over te nemen,
maar de juiste geestelijke instelling miste, wat bleek uit de georiënteerdheid
op Engeland en het feit dat in het verleden zowel joodse, katholieke als com-
munistische cursisten toegelaten werden.115 Het zou de Van der Vens alleen
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gaan om ‘Geschäftstüchtigkeit’ en geld verdienen.116 Schneider had er der-
halve bezwaar tegen dat Elise van der Ven benoemd zou worden tot centrale
leidster in volksdansaangelegenheden.117 Schneider was verbonden aan de
Duitse organisatie Ahnenerbe, de wetenschappelijke centrale van de  , en
hij was belast met de culturele en wetenschappelijke heroriëntatie in Neder-
land.118

Met de opmerking over de ‘Stichworte’ had Schneider gelijk. Zo zien wij
in een manuscript van een lezing die Van der Ven tijdens de heemkunde-
week in maart 1940 hield, een aantal latere doorhalingen in verband met het
gebruik van dezelfde tekst tijdens de oorlog. Zo wordt het woord ‘clan’ sys-
tematisch vervangen door ‘sibbe’.119 In de Volksche Wacht zette het lid van
de Volksche Werkgemeenschap, de -er ir. H.J. van Houten, de aanval ook
publiekelijk in op het ontbreken van een werkelijk op bloed-en-bodem ge-
richte wereldbeschouwing bij de Van der Vens. Hij laakte de contacten met
de Engelse groepen en verweet hun dat de volksdansherleving is blijven ste-
ken in een esthetische aangelegenheid. Van een echte belangstelling voor het
volkseigene was geen sprake, ‘anders zou men immers niet – om een histo-
risch voorbeeld te noemen – zonder blikken of blozen een jood den bij uit-
stek Germaanschen zwaarddans laten meedansen’.120
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10. Volkskunde als
nationale pedagogiek



In de tweede helft van de jaren dertig ontstond bij Van der Ven grote aan-
dacht voor een ‘nieuwe wetenschap’ die nauw verwant was met de volkskun-
de: de heemkunde. De zogenaamde heemkundebeweging was in de jaren
vlak voor de Tweede Wereldoorlog een plotseling opkomend verschijnsel,
dat waarschijnlijk samenhing met een algemeen gevoel van maatschappelij-
ke crisis en angst voor de ‘massacultuur’. De heemkunde verschilde van de
volkskunde in bandbreedte. Heemkunde was veel breder georiënteerd:
natuurstudie, aardrijkskunde, geschiedenis en volkskunde kwamen erin
samen. Natuurbescherming en monumentenzorg speelden er een grote rol
in, evenals het pedagogische aspect: de ontdekking van de eigen omgeving
aan de hand van eigen waarnemingen sloot aan bij de ideeën van Ligthart
over waarnemingsonderwijs en concentratie. Daarentegen was de geografi-
sche ruimte veel beperkter dan in de volkskunde het geval was: de heemkun-
de besloeg slechts de eigen plaats of streek. Heemkundige activiteiten wer-
den in het hele land op touw gezet, ook in de grote steden. Lokaal-patriotti-
sche sentimenten waren er niet vreemd aan en buiten ‘Holland’ kon de
heemkundebeoefening regionalistische tendensen bevatten. In Friesland
werd voor heemkunde de benaming ‘geakunde’ gehanteerd.1

De heemkundebeweging deed zich niet alleen voor in Nederland. In
Vlaanderen hield de volkskundige dr. K.C. Peeters een pleidooi om de
heemkunde in het onderwijs op te nemen om zo de kennis van eigen land en
volk te vergroten. Hij achtte de heemkunde pedagogisch gezien geschikter
voor het onderwijs dan de volkskunde. De volkskunde zou via de heemkun-
de de aandacht in het onderwijs kunnen krijgen die het vak verdiende. De
‘Heimatkunde’ op de Duitse scholen strekte hem tot voorbeeld en hij wens-
te het in België officieel gehanteerde woord ‘milieustudie’ te vervangen door
‘heemkunde’.2

In het nationaal-socialistische Duitsland werd de ‘Heimatkunde’ gezien
als een eerste stap om ‘Heimatgefühl’ aan te kweken in de naaste omgeving;
vanzelf zou men dan heel Duitsland als Heimat ervaren. De ‘Heimatmu-
seen’ speelden hierbij een grote rol. Het eerste grote openluchtmuseum in
Duitsland, dat in Cloppenburg, kwam voort uit een Heimatmuseum. Het
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initiatief tot het oprichten van een openluchtmuseum trok de aandacht van
nationaal-socialistische bestuurders. Het openluchtmuseum werd in de
jaren na 1933 met financiële steun van zowel lokale autoriteiten als vanuit
Berlijn gerealiseerd. Het feit dat het slechts betrekking had op een beperkte
regio was geen enkel beletsel er het belang voor het Derde Rijk van in te
zien.3

Heemkunde was echter geen uitsluitend nationaal-socialistische uitvin-
ding, evenmin als het streven gemeenschapsgevoel te stimuleren per defini-
tie als nationaal-socialistisch betiteld mag worden. In Frankrijk was het juist
het socialistische volksfront dat de heemkunde bevorderde (‘régionalis-
me’).4 De heemkunde bereikte het vooroorlogse hoogtepunt op de wereld-
tentoonstelling van 1937 in Parijs, waar de Franse overheid een belangrijke
plaats inruimde voor het ‘Centre régional’, waarin alle regio’s van Frankrijk
waren vertegenwoordigd met moderne architectuur in regionale stijl. Het
regionalisme vormde hier een actief en modern tegenwicht tegen de ‘inter-
nationale stijl’.5 Frankrijk vierde hier zijn versie van het Vaderlandsch His-
torisch Volksfeest, inclusief optochten over de Champs-Elysées, en hield er
het Musée National des Arts et Traditions Populaires aan over.6

     ‘ ’
Van der Ven voerde zijn belangstelling voor de heemkunde terug op zijn
Zweedse ervaringen, die als een rode draad door zijn leven liepen en zijn
handelen voortdurend moesten legitimeren. Hij zag zichzelf als een pionier
op dit gebied, die zich hier al lang voordat de heemkunde in de tweede helft
van de jaren dertig een grote populariteit kreeg, mee bezighield. In een
publicatie bij de Lentefilm had hij al gewezen op de Zweedse ‘hembygd-
sforskning’ als de kennis van eigen land en eigen volk, de heemkennis waar
Artur Hazelius belangstelling voor had gewekt. De Zweedse hembygd-
beweging kan beschouwd worden als een beweging die gericht was op het
verkennen en behouden van de natuur en de cultuur van de plaats of streek
waar men geboren en getogen is of waar men woont. Tijdens zijn reis door
Zweden had Van der Ven bovendien zelf ervaren hoe de oude volksdansen
bij ieder dorpsfeest weer werden opgevoerd en hoe traditionele feesten met
kerst en rond midzomerdag overal werden gevierd. Ieder Zweeds dorp had
er zijn eigen vereniging voor ‘hembygdsforskning’, ‘terwijl er heel deze
vaderlandsliefde wekkende wetenschap geleid wordt door folkloristen en
cultuurhistorici die verbonden zijn aan de populaire stichtingen der open-
luchtmusea’.7

Het openluchtmuseum Skansen, door Van der Ven het grootste streek-
museum ter wereld genoemd, was volgens hem een grote morele steun voor
de opkomst van de heemkunde in Zweden. Architecten en kunstenaars
deden er inspiratie op, wat ertoe leidde dat zij ook aan de moderne bouw-
kunst een eigen Zweeds karakter gaven. Van Skansen en Nordiska Museet
uit was ook de Zweedse ‘hemslöjd’ bevorderd, het thuis vervaardigde kunst-
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handwerk, aldus Van der Ven. Dat uitte zich in handweefproducten, karak-
teristieke smeedijzeren luchters, houtsnijwerk en producten van glasblaze-
rij. Wat Van der Ven zeer aansprak was dat daardoor een sfeer werd gescha-
pen van een harmonische relatie tot het verleden.

Van der Ven plaatste in zijn lezingen en publicaties Skansen als ‘muse-
um-volkslustoord’ tegenover het ‘museum-pakhuis’ van wetenschappelijk
studiemateriaal. In Skansen werd ook het niet-materiële cultuurbezit in
volksdans en volkslied gedemonstreerd en werden folkloristische feesten
gehouden, ‘welke tienduizenden Zweden brengen in de sfeer, waarin zij
nader treden tot de waardeering van landseigen karakteristieken. Meer dan
een louter conserveerend museum is het openluchtmuseum te aanvaarden
als een volksuniversiteit.’8 Ook in de streekmusea, ‘waar iedere bezoeker den
adem van de Zweedsche volksziel over zich voelt gaan’, kon men dit verleden
leren kennen en zich erdoor laten inspireren, althans in de perceptie van Van
der Ven.

Een van de door Van der Ven in 1920 bezochte openluchtmusea, Mur-
berget, even buiten Härnösand (Zweden), had in het bijzonder Van der Vens
aandacht getrokken. Dit regionale openluchtmuseum ontwikkelde populai-
re zomercursussen in ‘hembygdsforskning’ en cursussen voor onderwijzers
die zich bezighielden met ‘hembygdsundervisning’, heemkunde-onderwijs.
De leerstof van de cursussen ‘hembygdsforskning’ behelsde een uitermate
brede thematiek: meteorologie, geologie, geografie, botanie, zoölogie, taal-
kunde, dialectstudie, kennis van het volksleven, prehistorie, geschiedenis,
kunst en architectuur, dat alles toegepast op de eigen streek. De combinatie
van kennis van natuur en cultuur zal Van der Ven aangesproken hebben: zelf
was hij immers in zijn jeugd bijzonder actief geweest in de natuurstudie en
het natuurbehoud. In de ‘hembygdsundervisning’ hield men zich bezig met
pedagogische en methodologische kwesties. Er was veel aandacht voor aan-
schouwelijk onderwijs door middel van excursies. ’s Avonds werden in de
herberg van het openluchtmuseum oude volksdansen opgevoerd en volks-
liederen gezongen. De oprichter van het museum, Theodor Hellmann, zag
in 1920 zijn propaganda bekroond met de invoering van heemkunde als vak
op de lagere school, zo vertelt Van der Ven.9 Een functie zoals Murberget
vervulde stond Van der Ven ook voor het Arnhemse Openluchtmuseum
voor ogen. Zo vroeg hij zich in 1925 in een van zijn ‘Folkloristische praatjes’
in het Eindhovens Dagblad af: ‘Hoe lang het nog zal duren, eer wij op den
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Arnhemschen Waterberg onze zomercursussen kunnen houden in Neder-
landsche heemkunde en er Nederlandsche-Openluchtmuseum-diplomas
uitgereikt worden, die recht geven tot onderwijs in heemkennis op onze
lagere scholen?’10

Aangezien de prioriteiten van het Nederlands Openluchtmuseum, zoals
wij in het vorige hoofdstuk zagen, elders lagen, zocht Van der Ven naar
wegen om althans een deel van dit programma op andere wijze te realiseren.
Zo organiseerde hij in 1929 een folklorecursus voor het Nederlandsch
Nationaal Bureau voor Anthropologie, waarin onder andere enkele lezingen
werden gehouden over methoden van onderzoek.11 Verder verzorgde hij in
de jaren twintig en dertig cursussen voor volksuniversiteiten, zoals die in
Drachten over het volksleven in Nederland, en in Amsterdam over ‘Leven-
de folklore in Nederlandsche volksvreugd’. De cursus in Amsterdam werd
op vier achtereenvolgende maandagavonden gegeven en ging over vader-
landsliefde, folklore en kalenderfeesten (eerste avond), plattelandsgilden en
schutterijen (tweede avond), vrijen en trouwen (derde avond) en de herle-
ving van de volksdans (vierde avond). Verder hield hij talloze lezingen voor
de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen (onder andere over folklo-
ristische gebruiken), het Nut (over Zweden) en vooral het Algemeen Neder-
landsch Verbond (onder andere over gilden en Palmpasen).12 Deze bijdra-
gen aan het ‘causerie-circuit’ werden echter onder de vlag van folklore of
volkskunde geleverd en niet specifiek onder die van heemkunde.

   

Ondanks Van der Vens vroege kennismaking met heemkunde-achtige acti-
viteiten in Zweden en zijn pleidooi het Nederlands Openluchtmuseum tot
een volkshogeschool te maken, kan hij niet gezien worden als de initiatiefne-
mer van de heemkundegedachte zoals hij zichzelf graag voordeed, maar eer-
der als een volger die er van harte op inhaakte. De heemkundebelangstelling
die in de jaren dertig opkwam, vloeide namelijk voort uit de heemschutge-
dachte (zie hoofdstuk 3) en in het bijzonder uit een reeks van grotere en klei-
nere tentoonstellingen over wat eerst nog heemschut en later heemkunde
werd genoemd. Op de zesde Monumentendag in 1931 in Groningen werd
na een betoog van dr. G. Brouwer, bestuurslid van de Bond Heemschut,
besloten meer aandacht te besteden aan het betrekken van de jeugd bij
Heemschut. Daartoe werd de Commissie tot bevordering van de heem-
schutgedachte onder de jeugd opgericht, met de bekende natuureducator
Jac. P. Thijsse als voorzitter en Brouwer als secretaris. Deze commissie
organiseerde in samenwerking met het Haagse Museum voor het Onderwijs
in 1933 de tentoonstelling De schoonheid van stad en land.13

Een jaar later, in 1934, vond een grote Heemschuttentoonstelling plaats
in het Koloniaal Instituut in Amsterdam, bedoeld om de heemschutgedach-
te te propageren onder alle lagen van de bevolking. Daar werd, uitgaande
van de doelstelling te waken voor de schoonheid van Nederland, aandacht
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besteed aan het stadsbeeld, het landschap, de reclame, het ambacht en de
weg, waarbij telkens voorbeelden werden gegeven van hoe het wel moest (de
beschermende hand) en hoe het niet moest (de schennende hand). Dit is het
bekende heemschutrecept dat ook terug te vinden is in het boeiende en her-
haald herdrukte boek Bouwkunst in de stad en op het land van de architect van
het Nederlands Openluchtmuseum, Herman van der Kloot Meijburg.14 De
tentoonstelling was breed opgezet. Er was een afdeling gewijd aan de kolo-
niën, verzorgd door het Koloniaal Instituut. Ook waren er bijdragen uit het
buitenland, onder andere Zweden en Denemarken. Wat betreft de bezoe-
kersaantallen was de tentoonstelling zeer succesvol: er waren tussen de
15.000 en 20.000 bezoekers op afgekomen.15

In de kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae werd een paralleltentoonstel-
ling Heemschut en de schilderkunst georganiseerd om te laten zien, dat de
Nederlandse schilders feitelijk de eerste heemschutters waren. Prof. Huib
Luns, voorzitter van Arti, constateerde in zijn openingsrede dat de schilders
de ogen van het publiek hebben geopend voor de zichtbare schoonheid en zo
‘de opvoeders van ons volk’ zijn geweest. Ook ging hij in op het nationale
belang van het behoud van monumenten. Zij waren een middel om van
generatie op generatie het volkskarakter door te geven: ‘Het Hollandsche
land en de Hollandsche stad zullen steeds Hollanders voortbrengen, indien
stad en land karaktervol blijven, d.w.z. zich van de internationale blague vrij
houden. Onder ons volk zijn er velen, die wel niet de handen, maar wel de
oogen van den schilder hebben.’16

Op voorstel van mgr. dr. P.J.M. van Gils, onderwijsdeskundige en
ondervoorzitter van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genoot-
schap, werd besloten de Commissie tot bevordering van de heemschutge-
dachte onder de jeugd voort te zetten onder de naam Commissie voor
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Heemkunde.17 Daarmee koppelde hij de heemschutgedachte aan de belang-
stelling voor regionale natuur en cultuur, zoals die in de loop van de jaren
dertig met name in Limburg sterk naar voren was gekomen. De achterlig-
gende gedachte was dat aan heemschut de kennis van de bijzonderheden van
een bepaald gebied ten grondslag moest liggen en dat die kennis weer weten-
schappelijk uitgebouwd moest worden tot heemkunde. Heemkunde zou
vanzelf leiden tot heemschutactiviteiten, wanneer datgene wat men bestu-
deert wordt bedreigd, terwijl anderzijds door goede kennis van de histori-
sche ontwikkeling van een gebied met zijn eigen bouwstijl, natuurschoon en
volkskarakter de heemschutactiviteiten zouden worden behoed voor dilet-
tantisme. Het pedagogisch belang dat gehecht werd aan heemkunde werd
onderstreept toen prof. dr. G.A. van Poelje, directeur-generaal van het
Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, het voorzitter-
schap van de Commissie ging bekleden. De voornaamste organisaties op het
gebied van heemschut en natuurbescherming waren in de Commissie verte-
genwoordigd, zoals de Bond Heemschut en Natuurmonumenten.18

In 1937 werd onder auspiciën van de Commissie voor Heemkunde een
tentoonstelling gehouden in het Amsterdamsch Lyceum, met als doel een
beter inzicht te geven in de samenhang van natuur en cultuur. De leerlingen
van het lyceum richtten zelf de tentoonstelling in. Het Nederlands Open-
luchtmuseum gaf een bruikleen van molenmodellen, houtsnijwerk en een
Hindeloper prikslee en schooltas.19 In 1938 werd door de Commissie een
tentoonstelling in het Frans Halsmuseum in Haarlem geëntameerd. Een jaar
later werd een dergelijke, maar grootser opgezette tentoonstelling gehouden
in het Haags Gemeentemuseum, onder de titel Waar wonen wij?20 De voor-
naamste organisaties op het gebied van heemschut en natuurbescherming
namen eraan deel en zowel het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen als de afdeling Onderwijs van de gemeente Den Haag ver-
leende volledige medewerking. De bedoeling was dat er een zo groot moge-
lijke propagandistische werking van de tentoonstelling uit zou gaan en dat zo
veel mogelijk leerlingen van de hoogste klassen van de lagere school en de
middelbare scholen er een bezoek aan zouden brengen. Om het pedagogi-
sche doel te bereiken werden twaalf rondleidsters aangesteld, ongetwijfeld
geheel in de lijn van H.E. van Gelder, directeur van het Haags Gemeente-
museum, die in Nederland als de pionier van het educatieve werk in musea
geldt.21 De tentoonstelling was inderdaad een groot succes en moest met
enige weken worden verlengd. Meer dan 25.000 bezoekers kwamen erop af,
onder wie 10.000 scholieren.22

      

Zowel de pedagogische als de nationale waarde van de heemkunde werd
hoog ingeschat. Met name diegenen zagen een belang in heemkunde, die
zich in het voetspoor van onder anderen Jan Ligthart bezighielden met
pedagogische vernieuwing. Zij wilden minder eenzijdig het accent leggen
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op het verstandelijke en meer aandacht vragen voor aspecten als gevoel,
beleving en zelf ontdekken. In het bijzonder voor het aanschouwings- en
zaakonderwijs, handenarbeid en de expressievakken zagen zij in de heem-
kunde aanknopingspunten. Immers heemkunde stond dicht bij de directe
leefomgeving van het kind. Tijdens schoolwandelingen konden de kinderen
zelf waarnemingen doen in de eigen plaats en in het vrije veld. De aandacht
voor het alledaagse, dat eigenlijk toch ook bijzonder is, werd door de heem-
kunde zeer bevorderd, terwijl ook het interdisciplinaire karakter van heem-
schut aansloot bij de vernieuwende gedachte de kunstmatige schotten tus-
sen de schoolvakken te slechten en meer open te staan voor de ‘organische’
samenhang.23

Daarnaast werd heemkunde, hoewel het vak gericht was op de eigen
streek, van groot belang geacht voor het kweken van nationaal besef. Geert
Ruygers, een van de sprekers op de Volkseenheid-conferentie in Woud-
schoten over stad en platteland, was ervan overtuigd dat de culturele kracht
van het platteland van grote betekenis was bij het bestrijden van de kwalen
van de tijd.24 Heemkunde speelde daarbij een belangrijke rol, omdat het de
nationale waarden weer opnieuw op de voorgrond stelde. De opzet van de
heemkunde was volgens Ruygers immers niet zich tot het regionale te
beperken, maar om van het regionale te komen tot het nationale. Hij zag
regionaal en nationaal niet als een tegenstelling, maar als één geheel: het was
niet zo dat het regionale in het nationale verdween, het werd als het ware
opgenomen in een groter geheel. De heemkunde was volgens hem een reac-
tie op een vals internationalisme en op de tendens naar eenzijdig kosmopoli-
tisme, waaraan liberalisme en marxisme schuld hadden door hun misken-
ning van alle nationale waarden. Met de Franse Revolutie was die ontwikke-
ling begonnen. Sindsdien had ze meer dan één onheil over de wereld
gebracht. Maar het nationale liet zich volgens Ruygers niet miskennen, want
het was een natuurlijk gegeven.25
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Ook bij L. Mertens, hoofd van de school in Nunhem, zien wij het onder-
wijskundige en het nationale perspectief verenigd in de heemkunde. Tij-
dens een studiedag van een leergang over de schoonheid van Limburg stelde
hij dat heemkunde ten doel had vooral het kind te bereiken en liefde voor en
kennis van de eigen streek bij te brengen. Het mocht echter niet tot eng pro-
vincialisme beperkt blijven, want daaruit groeide niet het nationalisme dat
heemkunde toch ook bevorderen wilde.26

Heemkunde verscheen in deze jaren regelmatig in allerlei programma’s
van studiedagen, vooral in katholieke kring. In Limburg werden zelfs katho-
lieke heemkundekampen georganiseerd, zoals dat in Nunhem in augustus
1939, waar onder anderen de volkskundige dr. W. Roukens uit Nijmegen
een voordracht hield over Limburgse dialecten en heemkunde. De bisschop
van Roermond kwam een middag naar het kamp en getuigde ‘door een
gemoedelijk woord’ van zijn grote belangstelling voor het heemkundewerk.
Ook prof. dr. G.A. van Poelje van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen kwam poolshoogte nemen. Ruim zeventig mensen verble-
ven in het kamp, nog afgezien van degenen die slechts bepaalde onderdelen
bijwoonden. Onder de deelnemers bevonden zich Zeeuwen, Hollanders,
Gelderlanders, Duitsers en zelfs een Volendammer.27

In diezelfde maand werd in Tilburg de tiende Paedagogische Week,
onder leiding van het Psychologisch-Pedagogisch Instituut der .-. Leer-
gangen, geheel gewijd aan de betekenis van de heemkunde in het onderwijs.
Prof. Van Poelje opende de week. In de verschillende referaten werd heem-
kunde vanwege haar grote aanschouwelijkheid gezien als een bolwerk tegen
verbalisme. Men ging ook in op het feit dat in de heemkunde de vakkensplit-
sing grotendeels werd opgeheven. Zo kwamen er de dimensies ruimte (aard-
rijkskunde) en tijd (geschiedenis) samen in de vorm van kennis van de eigen
omgeving en de eigen traditie. Heemkunde was dus belangrijk vanwege de
synthese die het bood.28 Roukens hield ook tijdens deze week een inleiding
waarin hij concludeerde dat volkskunde een belangrijk onderdeel van de
heemkunde kon zijn en uiteindelijk in dienst van de volks- en volkerenge-
meenschap stond in de geest van de ‘geestelijke en moreele herbewape-
ning’.29 Ook de Volkshogeschool Diependaal in Twente wijdde in januari
1940 een weekeinde aan de heemkunde, onder leiding van de architect en
boerderijkenner Jan Jans uit Almelo. Hij zette uiteen hoe het doel van de
heemkunde op één lijn stond met het doel van de volkshogeschool, namelijk
de liefde voor eigen land en eigen gewest te vergroten.30

  

Van der Ven zou Van der Ven niet zijn geweest als hij niet zijn voordeel had
gedaan met de ontstane belangstelling. Met de onderwijsvernieuwers kwam
hij in contact door een lezing over volkskunde te houden in de ‘werkplaats’
van ir. C. Boeke in Bilthoven. Boeke was kennelijk zo onder de indruk dat er
plannen werden gemaakt om daar een cursus op te zetten over de beoefening
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van de volkskunde; door het uitbreken van de oorlog, enkele maanden later,
is het daar niet meer van gekomen.31 Er was echter nog een andere ‘link’ te
leggen dan die met het onderwijs, namelijk die tussen heemkunde en toeris-
me. Dat was voor Van der Ven een kolfje naar zijn hand. Op het Weltkongress
für Freizeit und Erholung in 1936 in Hamburg en Berlijn, waar de groep van
De Meihof gedanst had, was al gesproken over de bijdrage die het reizen
leverde aan vaderlandsliefde en over de aandacht die de nationaal-socialisti-
sche ‘Kraft durch Freude’-reizen besteedden aan de schoonheid van het
vaderland en de volksgebruiken.32 Maar ook zonder deze informatie was
Van der Ven voldoende ingevoerd in de toeristische branche om al snel de
koppeling met de heemkunde te maken.33

In februari 1940, toen het in een deel van Europa al oorlog was, zag Van
der Ven de heemkundebeoefening als oplossing voor een probleem waar-
voor het vreemdelingenverkeer zich gesteld zag: met de gesloten grenzen
zouden er geen buitenlandse toeristen meer kunnen komen, terwijl Neder-
landers ook geen vakantie meer konden houden in het buitenland. Heem-
kunde kon nu in de visie van Van der Ven een belangrijk hulpmiddel zijn om
binnenlands toerisme op gang te brengen. De Algemeene Nederlandsche
Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer () ging zich buigen over de
organisatie van gewestelijke heemkundekampen naar Zweeds model ter
bevordering van het ‘cultureel toerisme’. In het kader van deze heemkunde-
bevordering organiseerde Van der Ven in de paasvakantie van 23 tot 30
maart 1940 in samenwerking met het  een heemkundeweek op De
Meihof, uiteraard op ‘neutrale’, niet-verzuilde basis.

Deze week werd op een persconferentie van het  in Den Haag op 
2 februari 1940 breeduit aangekondigd onder de naam Eerste Nederland-
sche Heemkunde-week, ondanks het feit dat er in Nunhem al in 1939 een
dergelijke week was georganiseerd, en ook in Tilburg heemkunde al een
week op het programma had gestaan, zoals wij hierboven zagen en zoals ook
fijntjes door De Gelderlander werd opgemerkt.34 Ook de staf van de Bond
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Heemschut was verrast en gepikeerd dat zij door Van der Ven niet van tevo-
ren was gepolst over zijn initiatief en de naamgeving ervan.35 Op de perscon-
ferentie legde Van der Ven ‘in een gloedvol betoog’ en ‘breedvoerig’ uit wat
de bedoeling was van heemkunde. Om misverstanden te voorkomen voegde
hij eraan toe dat het aankweken van liefde voor de eigen streek niet te
beschouwen is als eng provincialisme, maar: hoe beter men het eigen land

kent, hoe beter vaderlander men is.36

Welke mer à boire onder heemkunde ver-
staan moest worden, werd enige dagen
later in het Algemeen Handelsblad uit de
doeken gedaan: alles behoorde ertoe wat
in bepaalde streken van belang was uit
een volkskundig oogpunt, wat er aan tra-
dities, taal, kunst, pre- en vroeghisto-
rische overblijfselen, kastelen, kerken 
en andere bouwwerken van voorgaande
geslachten bewaard was gebleven, wat
getuigenis aflegde van de wording en
ontwikkeling van de bodem, van de flora
en fauna. ‘Hoe langer hoe meer hebben
wij leeren inzien, dank zij het pioniers-
werk van mannen als dr. Jac.P. Thijsse,
D.J. van der Ven, J.B. Bernink en andere

stichters van plaatselijke musea, hoe groot de verscheidenheid op dit gebied
in ons land is, hoe rijk ons land mag heeten aan volkscultuur en natuurleven’,
voegde de krant eraan toe.37

De verbinding van heemkunde met het belang van de toeristenindustrie
was een heet hangijzer. De propaganda voor toeristisch bezoek aan opvoe-
ringen van volksgebruiken betekende immers dat deze niet meer alleen bin-
nen de eigen gemeenschap hun rol speelden, maar ook ‘bekeken’ en daarmee
gemusealiseerd werden. De discussie hierover speelde zich niet alleen af in
vakkringen, maar ook in de krant. Naar aanleiding van plannen van de 

om met Pasen 1938 in Velp en omgeving als attractie voor de vreemdelingen
enkele oude paasgebruiken zoals een palmpaasoptocht en een paasvuur in
ere te herstellen, klom J.A. Jolles onmiddellijk in de pen om deze trend (ook
in de Achterhoek en Twente namen plaatselijke  ’s dergelijke initiatie-
ven) te veroordelen.38 Jolles had de nodige ervaring met de omgang met tra-
dities: enkele jaren eerder was hij nauw betrokken geweest bij de organisatie
van een Gelders Schuttersfeest in het Openluchtmuseum.39

Volgens Jolles betekende het initiatief van de  helemaal niet dat oude
volksgebruiken in ere werden hersteld, maar juist dat zij in diskrediet wer-
den gebracht omdat ze misbruikt werden om er geld mee te verdienen. Als
gebruiken in ere moesten worden hersteld, dan was dat in de eerste plaats ten
behoeve van de inwoners zelf. Dat er vervolgens ook toeschouwers van bui-

Oprichten van een brandstapel voor het 
paasvuur, Rijssen, tussen 1928 en 1937 
(foto A.G. van Agtmaal, Nederlands
Openluchtmuseum)



ten kwamen kijken was niet verkeerd, maar het mocht nooit het doel zijn,
aldus Jolles. Ten slotte vond hij het ‘bespottelijk’ wanneer men ‘om de zaken
wat op te fleuren’ oude volksgebruiken ging invoeren in streken waar die niet
waren ingeburgerd. Zo had men in 1937 tot ergernis van Jolles in Amster-
dam een paasvuur willen stoken. Het was ook nog op de verkeerde dag geor-
ganiseerd. Gelukkig had het niet willen branden.40

Een geërgerde heer Van Ryckevorsel uit Velp vond dat Jolles voorbarige
conclusies trok: degenen die het demonstreren van oude volksgebruiken
wilden organiseren deden dit geheel belangeloos en niet om eraan te verdie-
nen. ‘Het begint er langzamerhand op te gelijken alsof  en het actieco-
mité te Velp onder voogdij staan’, zei Van Ryckevorsel, daaraan toevoegend
dat Velp geen vingerwijzing vanuit Arnhem nodig had.41 In zijn reactie ver-
klaarde Jolles dat hij ook wel wist, dat de leiding van de  niet zelf met
deze activiteiten geld wilde verdienen, maar dat was wel degelijk het geval bij
de vreemdelingenindustrie erachter. Het in ere herstellen van paasgebrui-
ken beschouwde hij als een bespotting van iets heiligs. Deze volksgebruiken
waren voor Jolles handelingen die men doen moest ‘uit een zekere innerlijke,
een geloofsbehoefte, afgezien van hoe een ander het vindt’. In ere herstellen
kon alleen wanneer dit samenging met het vinden van een nieuwe geloofs-
grond.42

Wat Van der Ven betreft zullen de attractiewaarde en de kleurige feeste-
lijkheid zeker een rol hebben gespeeld bij het in ere herstellen, maar tegelijk
zal hij zich een nieuwe geloofsgrond niet hebben laten ontzeggen. Voor hem
was dat het geloof in de beleving van een hechtere nationale saamhorigheid
als tegenhanger van de massasamenleving. Zo vertelde Van der Ven niet
zonder trots dat na de vertoning in 1922 van de Lentefilm in de Jordaan in
Amsterdam het plan was gerezen de palmpaasviering nieuw leven in te bla-
zen. Aanvankelijk was er reserve vanwege de verzuiling: de protestants-
christelijke ouders wilden niet dat hun kinderen op palmzondag in een stoet
zouden rondgaan die leek op een rooms-katholieke processie. ‘Eerst moest
men zich vertrouwd maken met het denkbeeld, dat men als modern 20-
eeuwsch Amsterdammer zijn kinderen toch gerust het pretje kon gunnen op
den oorspronkelijk Roomsch-gedachten Palm-Zondag in optocht zingend
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langs de grachten te trekken’, schreef Van der Ven. Spoedig beijverde mr.
J.W. te Winkel, voorzitter van de Amsterdamse afdeling van het Algemeen
Nederlands Verbond, zich om het Amsterdams palmpaasfeest ‘te verheffen
uit een sectarische sfeer’ [van de verzuiling] en de individuele arbeid van
buurtorganisaties tot een maximum op te voeren binnen het nationale kader
van het  .

Niet zonder trots vermeldde Van der Ven
erbij, dat op zijn advies in 1936 door de lokale
afdeling van het Algemeen Nederlandsch Ver-
bond de palmpaasoptochten door kinderen in
ere waren hersteld.43 In zijn boek Ons eigen volk
in het feestelijk jaar schreef hij: ‘zoo werd een op
buurtsympathieën en parochiale gevoelens in-
gestelde Palmpaaschviering geplaatst in het
nationale kader waardoor dit lentefeest als een
sympathieke uiting van Nederlandsche volks-
cultuur weer wijding en levenden zin heeft
gekregen’.44

Toerisme, en zeker het binnenlands toeris-
me van Nederlanders, werd door Van der Ven
dus niet alleen commercieel gezien, maar hij
geloofde ook in het ideële doel ervan: de bevor-
dering van het gemeenschapsgevoel. Dat dit
door de inwoners zelf niet altijd zo werd erva-
ren, bleek uit een brief die Van der Ven ontving
van dominee P.W.J. van den Berg uit Nijeveen.
In 1933 schreef deze aan ‘amice’ Van der Ven,

dat de uitwerking van een door Van der Ven georganiseerd paasvuur ‘met
bijkomende feestelijkheden’ in Markelo een averechtse uitwerking had
gehad op de dorpelingen. Ten eerste was voor het hout voor het paasvuur
betaald, terwijl het traditie was dat de jeugd dit inzamelde bij de boeren. Ten
tweede zag de boerenbevolking er een ‘borgergedoe’ in, want de mensen die
het paasvuur hadden georganiseerd stonden normaliter geheel ‘buiten het
volksleven’. Ten derde kwamen er te veel mensen van buiten op af. Dat was
ook het geval geweest in Ootmarsum, waar men met talloze auto’s kwam en
het een ‘drankbende’ werd. ‘Ik geloof dat wij maar moeten ophouden met
publiceeren van mededeeelingen over volksgebruiken omdat het publiek
erop afkomt en er een vermakelijkheid van maakt, waardoor ze het laatste
restje van volksleven grondig afmaken’, schreef Van den Berg en hij kondig-
de aan: ‘Wij moeten op een eerstvolgende bijeenkomst hier wel eens ernstig
over praten. In elk geval moeten wij wat het organiseeren van de overblijf-
selen van volksgebruiken betreft, onze handen thuis houden en er voor
oppassen er geen vertooning van te maken.’45

Palmpaasoptocht in Amsterdam 
(uit Jan de Vries (ed.), Volk van
Nederland. Amsterdam 1937)



   - 

  

Of dit ernstige gesprek ooit heeft plaatsgevonden is niet bekend, maar in
ieder geval liet Van der Ven zich er weinig aan gelegen liggen getuige het
programma van de heemkundeweek op De Meihof in maart 1940. Van den
Berg nam het kennelijk niet zo hoog op dat hij afzag van deelname aan deze
week. Dat gold ook voor Jan Jans, die
evenmin als Van den Berg veel op had
met het toerisme, dat van de volkscultuur
een kijkspel maakte.46 Tijdens de heem-
kundeweek haalde het echtpaar Van der
Ven voor de ongeveer honderd deel-
nemers alles uit de kast, als voorvoelden
zij dat dit het laatste grote volkskundige
vuurwerk van het Interbellum zou wor-
den.Deheemkundeweekkwamhungoed
uit, want die kon in de plaats komen van
de al een aantal jaren gebruikelijke paas-
weken, die vooral door Engelse volks-
dansers werden bezocht. Die konden
door de oorlog nu niet komen. Het ineen-
schuiven van volksdansen en heemkunde
in deze heemkundeweek werd gemotiveerd met de redenering dat vanuit het
Nederlandsch Centraal Bureau voor Volksdansen ook al heemkunde-achti-
ge activiteiten waren ontwikkeld.47

Over alle onderdelen van de heemkundeweek werd vooraf en tijdens de
week uitvoerig in de plaatselijke en de landelijke pers gepubliceerd. Van der
Ven had prof. Van Poelje gevraagd de officiële opening te verrichten. Nadat
deze eerst geïnformeerd had van wie ‘de z.g. Heemkunde week’ uitging en
aan wie een eventueel batig saldo ten goede zou komen, had hij er bezwaar
tegen om een min of meer officiële openingsplechtigheid te verrichten, aan-
gezien ‘Uw Heemkunde-week een zuiver particulier geval is’.48

Bij de opening op zaterdag 23 maart 1940 sprak Van der Ven een wel-
komstwoord, waarin hij naar voren bracht dat deze heemkundeweek na de
heemkundekampen en -conferenties van het vorig jaar nu als een eerste
‘nationale’ heemkundeweek beschouwd kon worden. Juist de oorlogstijd

Opening van de Heemkunde-week op de
Westerbouwing bij Oosterbeek op zaterdag 
23 maart 1940; Van der Ven aan het woord
(Nederlands Openluchtmuseum, Archief-
Van der Ven)
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had volgens hem tot de noodzaak geleid zich meer te bezinnen op de natio-
nale betekenis van het rijke en veelzijdige Nederlandse natuur- en cultuur-
bezit, zoals dat mogelijk was bij de beoefening van de heemkunde. Een
belangrijk aspect daarbij vormde de sfeer van een ‘kameraadschappelijke
werkgemeenschap’, waarin de deelnemers, uit zeer verschillende maat-
schappelijke kringen en uit de meest uiteenliggende plaatsen, ‘binnen onze
rood-wit-blauwe grenzen’ gezamenlijk ‘de nieuwe vaderlandsche weten-
schap der heemkunde’ zouden beoefenen. Eendrachtig zouden zij als
bewuste Nederlanders ‘die blijde sfeer meehelpen vormen, welke nu reeds
meer dan 10 jaren kenmerkend is voor iedere bijeenkomst met de Ooster-
beeksche Meihof als leidinggevend centrum’.49 Het bestuur van de Bond
Heemschut had zich inmiddels met Van der Vens initiatief verzoend. Drie
bestuursleden waren uitgenodigd voor de opening van de heemkundeweek
en hadden ontzag gekregen voor wat het echtpaar Van der Ven alleen en op
eigen gelegenheid tot stand had gebracht.50

De heemkundeweek bestond uit een reeks natuurwandelingen, excursies
en lezingen; er werden twee groepen gevormd, de sectie Heemkunde en de
sectie Volksdansen, die gedeelten van de dag ieder een eigen programma
hadden. In feite kwam het erop neer dat de gebruikelijke paasvakantiecursus
volksdansen werd opgenomen in de heemkundeweek. Onder degenen die
lezingen hielden komen wij heel wat bekenden tegen.

Zo sprak dominee P.W.J. van den Berg over de ‘Aard en waarde van het
platteland voor onze volkscultuur’, waarbij het werk op het platteland gezien
moest worden als de oercultuur. Er waren door mechanisering en vele ande-
re moderne vindingen grote veranderingen opgetreden in de plattelandscul-
tuur, maar de ware oorzaak van de ineenstorting van deze cultuur was naar
zijn mening gelegen in de vervreemding van de Kerk, die onder andere
teweeg was gebracht door het oude socialisme. Juist de jongere generatie
besefte nu volgens hem dat de oude gemeenschap in vele opzichten beter
was.51 Dr. P.J. Kruyt had als onderwerp het Nederlandse gezinsleven op het
platteland. Pater dr. P.C. de Brouwer hield een verhaal over de betekenis
van Brabantia Nostra op heemkundig gebied en L. Mertens over het ont-
staan van de heemkundeactie in Limburg. Directeur J.P. van Lonkhuyzen
van de Nederlandsche Heide Maatschappij sprak over de taak van deze
organisatie in relatie tot heemschut en heemkunde, Jan Jans over het boe-
renhuis in Oost-Nederland.

Uiteraard voerde Van der Ven zelf ook het woord, over ‘Heemkunde en
Vaderlandswaardeering’. Uit het manuscript blijkt, dat het ook hier weer
een lange, zo niet langdradige toespraak betrof. Van der Ven zag een ‘innige
samenhang’ tussen de beoefening van de heemkunde en de bevordering van
het nationale bewustzijn. Hij maakte een tour d’horizon langs alle provincies
en wees in het bijzonder op de wijze waarop mensen die in de grote steden
woonden hun streek van herkomst beleefden. De actieve Bond Zeelandia
van Zeeuwen die buiten hun provincie woonden was hier een goed voor-
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beeld van. ‘Overal is er een streven naar gezamenlijk beleven en gezamenlijk
getuigen’, constateerde Van der Ven. Dit uitte zich in de provinciale musea,
in publicaties, in de streekromans van Anne de Vries, Antoon Coolen en
Herman de Man. De liefde tot de geboortegrond stelde het ‘machtige, men-
schelijke gevoel van innige vaderlandsliefde’ tegenover het ‘zuiver-cerebra-
le cosmopolitisme als intellectuele ideologie’. Van der Ven kwam tot de con-
clusie, dat de vaderlandsliefde in het Nederlandse volksbestel van zijn tijd
miskend werd. Door de beoefening van de heemkunde kon deze weer opge-
wekt worden ‘uit de verborgenheid van ons eigen volkswezen, waaruit de
innerlijke kracht opbloeit van ons vrij en onafhankelijk Nederlandsch volks-
bestaan’.52

Met de tegenstelling tussen het streekgebondene en het kosmopolitische
sloot Van der Ven aan bij een oude discussie die telkens weer oplaaide. In
1932 was rond Antoon Coolen een literair regionalismedebat ontstaan. Het
vormt een interessant onderdeel in de studie die Ronald Groeneweg in 1992
verrichtte naar Antoon Coolen.53 In het begin van de jaren dertig was de
publieke belangstelling voor het werk van Antoon Coolen groot. Vooral
oudere en katholieke critici waren lovend over ‘de verteller van de Peel’. Er
waren echter ook critici die zich ergerden aan het succes van Coolen. Ze
vonden zijn ‘boerenromans’ van generlei waarde als bijdragen aan een nieu-
we en eigentijdse literatuur. Ze sloegen zijn genre laag aan, omdat het ging
over ‘het meest primitieve, het minst verfijnde, het meer alledaagse’. De
bewondering voor het ‘Heimatgenre’ was in de jaren dertig niet overal groei-
ende, zo stelt Groeneweg.54

Naar aanleiding van een artikel van Nico Donkersloot, waarin deze het
regionale, de worteling in de streek, de extra dimensie noemde die schrijvers
als Antoon Coolen en Herman de Man boven hun generatiegenoten verhief,
barstte het debat in juni 1932 los. Marsman vond dat beide schrijvers een
voorbeeld waren van benepen provincialisme, dat geestelijk op een ‘te laag
plan’ stond. Het voldeed niet aan het ‘Europees peil’; met Europees peil
werd door vooral jongere critici in de jaren dertig bedoeld, dat het boven
oorlogszuchtig nationalisme verheven was. Provincialisme gold in die krin-
gen als een schijnbaar onschuldige vorm van nationalisme. Antoon Coolen
werd verweten dat hij zijn regionale thema niet kon herscheppen tot de
wereld van het zuivere kunstwerk.

Anton van Duinkerken nam het echter voor Coolen op: hoofdzaak van
beoordeling moest het schrijverstalent zijn, niet het ‘plan’ waarop de auteur
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stond. Hij verweet Marsman een tweedeling te maken tussen provinciaals en
Europees. Marsman repliceerde dat het hem niet ging om een gevecht tus-
sen stad en platteland, maar dat het een kwestie was van bezieling: ‘De ver-
zen van Slauerhoff en Bloem, van Nijhoff en Hendrik de Vries kunnen, als
zij er niet te veel bij zouden verliezen, in alle Europese talen worden vertaald,
en door de bezielden, de intelligenten, de mensen waar het op aan komt wor-
den gelezen, bewonderd of verworpen. Maar, in het laatste geval, niet omdat
zij ze niet als gelijkwaardig-van-niveau zullen vinden; zij staan op Europees
peil. De romans van Herman de Man zijn echter in Purmerend reeds moei-
lijk te lezen.’55

Herman de Man verdedigde zijn genre tegen critici die literatuur uitslui-
tend beoordeelden op ‘intelligentie’ en die minachting toonden voor schrij-
vers van het ‘Hollands realisme’, die nu juist door grote delen van het lezers-
publiek zeer gewaardeerd werden. Volgens De Man zou er door deze kritiek
een kloof ontstaan tussen verschillende groepen schrijvers.56 Antoon Coo-
len hield in de katholieke kunstkring De Violier een pleidooi voor het regio-
nalisme en verzette zich tegen de misvatting dat dit noodzakelijkerwijs min-
derwaardig zou zijn. Schrijvers die geen geloof of worteling in hun volk had-
den, misten volgens hem een noodzakelijke voorwaarde tot schrijven.
Menno ter Braak stelde daar tegenover dat Coolen, door het schrijven over
de eigen streek als norm te stellen, het gevaar liep een ‘Peelracist’ te worden.
Met zijn veroordeling van provincialisme wilde Ter Braak overigens niet
zeggen, dat een schrijver uit de provincie geen goede schrijver kon zijn. Wel
bedoelde hij met een provinciaal: iemand die doet alsof hij niets weet van de
problemen die urgent zijn en zijn eigen kleine wereldje presenteert aan de
lezer ‘als een paradijs van waarheid en genoeglijkheid’.57

De discussie rond het regionalisme liet in de jaren dertig diepe sporen na bij
bewonderaars van Coolen en De Man. Het is duidelijk dat Van der Ven aan
de kant van de regionalisten stond en zich bij voortduring ergerde aan de kri-
tische intellectuele elite. De heemkundeweek was zeker ook bedoeld om een
tegenhanger hiervoor te vormen. Mag de kritiek van Ter Braak op Antoon
Coolen voor een deel onterecht zijn, op Van der Ven is het verwijt van pro-
vincialisme in de bovengenoemde betekenis volkomen van toepassing. De
heemkundeweek was een apotheose van de vele jaren waarin Van der Ven
het platteland gepresenteerd had als ‘een paradijs van waarheid en genoeg-
lijkheid’. Wereldvreemd was het ook om zich in maart 1940 onder de inter-
nationale politieke dreiging en terwijl half Europa reeds in oorlog was, met
een heel gezelschap een week lang bezig te houden met streekverkenning en
volksdansen. Nergens in het programma was enige beschouwing opgeno-
men over de oorlogsomstandigheden, die toch ook voor de volkskundebeoe-
fening ernstige consequenties konden hebben en al geleid hadden tot enor-
me verwoestingen op het gebied van de volkscultuur in Europa. Het was of
men collectief deed of men niets wist van de ‘problemen die urgent waren’.
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De heemkundeweek was ook rijk aan ‘paradijselijke’ excursies. Tijdens een
ervan zouden de cursisten doordringen tot de ‘verborgenheid van ons eigen
volkswezen’ door het bezichtigen van twee volksgebruiken: de opvoering
van een passiespel in Groessen en het Judas-verbranden in het paasvuur te
Huissen. Daarmee sloeg Van der Ven de waarschuwing van Van den Berg in
de wind. De bijwoning van deze plaatselijke gebruiken met een groep van
honderd toeschouwers moet er wel toe geleid hebben dat deze gebruiken het
karakter van een opvoering voor toeristen kregen. De Gelderlander voelde
haarfijn aan waarvoor Van den Berg Van der Ven gewaarschuwd had en uitte
zich kritisch ten aanzien van het inschakelen van het passiespel in de heem-
kundeweek. Dat was in feite alleen bedoeld voor het katholieke Groessense
volk. ‘De aanwezigheid van een honderdtal deelnemers aan de Ned. heem-
kundeweek [...] zal er toch niet aan meegewerkt hebben de middag en het
spel te doen slagen. Men versta ons hier goed! Wij bedoelen hier vooral niets
minder aangenaams te zeggen aan het adres van den heer D. v.d. Ven en zijn
gasten; wij menen alleen, dat het Groessense volk zich wellicht zónder gas-
ten meer op zijn gemak, meer onder-ons gevoeld zou hebben.’58

Voor het overige waren er veel ontspannende momenten in de heemkun-
deweek. Er werden Achterhoekse boerendansen uitgevoerd en demonstra-
ties gegeven in blokfluitspel, terwijl in het avondprogramma in Hotel De
Bilderberg Van der Vens ‘eerste heemkundefilm’ over levende folklore in
Asselt aan de Maas vertoond werd, op de piano begeleid door Elise van der
Ven. Er werden bezoeken gebracht aan verschillende landgoederen, de
Hoge Veluwe en het Kröller-Müller museum, het Arnhemse Gemeentemu-
seum, kasteel Doorwerth en het museum van de Nederlandsche Heide
Maatschappij.59

De laatste dag van de heemkundeweek vond grotendeels plaats in het
Openluchtmuseum, gecombineerd met de jaarlijkse folkloredag van het
Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie. Kleiweg de Zwaan,
onder wiens leiding de leden van het Bureau aan de dag zouden deelnemen,
heeft waarschijnlijk op het laatste moment afgezegd, want hij wordt in de
verslagen niet onder de deelnemers genoemd. Daar, in het Openluchtmuse-
um, kon het gesproken woord volgens Van der Ven getoetst worden ‘aan
hetgeen de realia [...] bevestigen’.60 Van Erven Dorens leidde de deelnemers
rond langs de recente aanwinsten van het museum, zoals de Zaanse buurt, 
de blekerij uit Overveen en de ophaalbrug uit Ouderkerk aan de Amstel. 
’s Middags hield prof. Jan de Vries een lezing over ‘De kaart in de volkskun-
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de’. In een gedeelte van het restaurant had P.J. Meertens een tentoonstelling
ingericht van kaarten en ander materiaal met betrekking tot de volkskunde-
atlas. Mr. F.J. van Lanschot, burgemeester van Den Bosch en voorzitter van
de door de Bond Heemschut ingestelde commissie ‘De Weg in het Land-
schap’, hield een lezing over hoe het wel en hoe het niet moest met de wegen
in het landschap. Architect H.W. Valk sprak ten slotte over de herleving van
het edele ambacht en de heemkunde. De dag werd afgesloten met een ge-
zamenlijke maaltijd en een groot nationaal volksdansbal in het Arnhemse
Tivoli, waarbij de voordansers van De Meihof contra-, zwaard- en morris-
dansen demonstreerden.61

Zo kwamen zowat alle hoofd- en bijrolspelers uit de volkskundebeoefe-
ning en aangrenzende aandachtsgebieden nog eenmaal op deze ‘Meihof-
finale’ voor het doek. Behalve de hierboven genoemden waren nog vele
andere kopstukken bij een of meerdere onderdelen van de week aanwezig,
zoals de commissaris van de koningin in Gelderland en mede-oprichter van
Het Geldersch Landschap mr. S. baron van Heemstra, de voorzitter van de
Vereeniging het Nederlands Openluchtmuseum jhr. J. Beelaerts van Blok-
land, de voorzitter en secretaris van ‘den Nationalen Bond Heemschut’ J.A.
Bierens de Haan en A.A. Kok, burgemeester Bloemers van Arnhem, die
tevens voorzitter was van de  , de voorzitter van de Nederlandsche
Reis Vereeniging J. van Egmond, ir. C. Boeke van de Werkplaats in Biltho-
ven en de jonge dialectologe Jo Daan. Van der Ven had ze allemaal in deze
week rond De Meihof en het Openluchtmuseum weten te scharen. Tijdens
het volksdansbal in Tivoli heerste een opgewekte, ongedwongen stem-
ming.62 De enige die roet in het eten had kunnen gooien, prof. Schrijnen,
was enkele jaren daarvóór overleden.

Toch moeten de deelnemers zelf niet het gevoel hebben gehad het einde
van een periode te beleven, een gevoel dat de historicus achteraf bekruipt.
Veeleer was de verwachting, dat Nederland een periode tegemoet zou gaan
vergelijkbaar met die van de Eerste Wereldoorlog, waarin het Nederlandse
volk op zichzelf zou zijn aangewezen. Deze heemkundeweek was bedoeld als
een eerste stap voor een programma voor binnenlands toerisme voor de
komende jaren. In een interview in de Arnhemsche Courant gaf Van der Ven
in ieder geval blijk van deze verwachting: ‘En deze verdieping [van het toe-
risme] zal het besef van het geluk: zich te mogen noemen vrij en onafhanke-
lijk Nederlander, ongetwijfeld versterken in een algemeene vaderlands-
waardeering, die onmiddellijk het nationaal bewustzijn schraagt, ook in de
meer geconcentreerde liefde tot het eigen gewest, de eigen gouw, het eigen
heem.’63 Met de koppeling van heemkunde en toerisme stond heel traditio-
neel Nederland ter bezichtiging als ware het een museum. De volkscultuur
was echter niet alleen tentoonstellingsobject geworden, maar ook een leer-
middel in de scholing tot nationaal bewustzijn.

Op het vlot van de heemkunde dreven Van der Ven en zijn vrouw ander-
halve maand na de Eerste Nederlandsche Heemkunde-week uit het stroom-
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gebied van de ‘oude orde’ in dat van de ‘nieuwe orde’. Zij verheugden zich al
gauw op de stroomversnellingen die door de bezetter in het vooruitzicht
werden gesteld. Anderen, zoals Antoon Coolen en Jan Jans, sprongen echter
tijdig van boord, voordat de heemkunde van een nationaal-pedagogische in
een nationaal-socialistisch-pedagogische opdracht veranderde.64

‘   ’

    

Op 28 augustus 1939 werd in Nederland vanwege de dreigende oorlog de
algemene mobilisatie afgekondigd. Op 1 september vielen Duitse troepen
Polen binnen, op 3 september verklaarden Groot-Brittannië en Frankrijk
aan Duitsland de oorlog; op 4 september verklaarde Nederland zich neu-
traal. Vooralsnog werd Nederland niet in de Tweede Wereldoorlog betrok-
ken. Aangezien de gemobiliseerde militairen dikwijls ver van huis waren
gestationeerd in een voor hen vreemde omgeving, werden al spoedig plaat-
selijke initiatieven ontwikkeld om de gemobiliseerden ontspanning te bie-
den. In oktober 1939 werd hiertoe een centrale organisatie opgericht: de
Centrale Raad van Advies inzake Ontwikkeling en Ontspanning der gemo-
biliseerde militairen, kortweg & genoemd. Hierin waren alle geestelijke
stromingen vertegenwoordigd. Prins Bernhard werd bereid gevonden het
erevoorzitterschap op zich te nemen.65 Verder hadden zitting in de Raad: 
H. Brugmans, J. Donner, J. Eykman en de gemobiliseerde reserve-officier
J.E. de Quay.66 De Raad stelde zich ten doel om ontspanning te bieden in de
vorm van cabaret- en toneelvoorstellingen, en om een ontwikkelingspro-
gramma op te zetten om de geestelijke weerstand in het leger een fundament
te geven.

Deze taak werd opgedragen aan mr. L. Einthoven, hoofdcommissaris
van politie in Rotterdam en later lid van het Driemanschap dat de leiding
van de Nederlandse Unie vormde.67 Bij Koninklijk Besluit kreeg hij voor zes
maanden verlof als hoofdcommissaris, om als gedelegeerde van de opperbe-
velhebber het &-werk te leiden.68 Einthoven had in het ontwikkelings-
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programma een drietal doelstellingen: het stimuleren van de saamhorigheid
in het leger, de mensen in de periode van afwachten iets nuttigs leren waar zij
na de diensttijd iets mee zouden kunnen beginnen, en – wat hij als het be-
langrijkste beschouwde – de militairen bijeenbrengen rondom een centrale
gedachte die een antwoord gaf op de vraag waartoe zij de offers moesten
brengen.

Einthoven constateerde een grote ongeïnteresseerdheid ten aanzien van
wat er eigenlijk op het spel stond. Officieren noch soldaten konden een ant-
woord geven op de vraag wat zij nu eigenlijk moesten verdedigen. Zij had-
den volgens hem geen besef van wat de waarde van het Nederlanderschap
was. De militairen bezochten graag reizende filmvoorstellingen, maar voor
verderreikende doelstellingen hadden zij nauwelijks belangstelling, terwijl
ook de officieren weinig betrokken waren bij het werk onder de soldaten.69

Om hun enig besef bij te brengen van algemeen geldende waarden, die
boven de partijpolitiek uitgaan, zette Einthoven een lezingenprogramma op,
waarin op begrijpelijke wijze iets van deze waarden aan de soldaten werd
overgebracht. Door de Duitse inval in Nederland kon het programma dat
Einthoven in zijn hoofd had slechts in aanloop gerealiseerd worden. Een
boekje voor de officieren dat over deze waarden handelde, Nederlands erfdeel
en taak, kwam uitgerekend op 10 mei 1940, de dag van de Duitse inval, van
de pers. De gedachte om het leger als leerschool voor nationale volksopvoe-
ding te gebruiken en zo de nadruk te leggen op het bindende element, inspi-
reerde Einthoven later om mede de Nederlandse Unie op te richten, zo
schrijft hij in zijn memoires.70

De gedachte iets te doen voor ‘onze jongens’ die in de ‘rimboe’ gestatio-
neerd waren, was ook opgekomen bij de directies van de .. Stoom Choco-
lade- en Cacaofabriek Kwatta te Breda en de .. Stoomtabaksfabriek Th.
Niemeijer te Groningen. Zij wilden de gemobiliseerde militairen veertig
avonden op hun kosten laten vermaken. Na afloop zouden zij een verrassing
krijgen in de vorm van Kwatta-repen en pakjes Niemeijers Stertabak. De
bedrijven benaderden Van der Ven om deze avonden te verzorgen met een
filmvertoning en een verklarende voordracht in populaire vorm. Van der
Ven had in de crisisjaren al eerder in opdracht van Niemeijer programma’s
verzorgd voor werklozen. Hij was dus een ‘oude bekende’. In de lezingen
voor de militairen zou Van der Ven speciaal de aandacht vestigen op de fol-
kloristische sportuitingen die ook door hen zouden kunnen worden be-
oefend, zoals beugelen, vogelschieten, wipschieten, hand- en voetboog-
schieten, klootschieten, vendelzwaaien, zwaarddansen en morrisdansen.
Belangstellende plaatselijke comités voor ‘Ontwikkeling en Ontspanning
voor Militairen’ konden zich telefonisch bij Van der Ven op De Meihof
opgeven. Het lag in de bedoeling na deze veertig avonden verdere rondrei-
zen te organiseren in overleg met het Departement van Defensie.71 Inder-
daad kwam er een behoorlijk aantal aanvragen binnen van militairen, maar
ook van burgemeesters en predikanten.72 In oktober en november 1939 hield
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Van der Ven in totaal veertig folkloristische filmavonden in allerlei zalen,
kantines en militaire tehuizen in diverse plaatsen, vooral in Zeeland en
Noord-Brabant. Het aantal toehoorders bedroeg meestal een 300, met uit-
schieters van 600 in Sittard en 650 personen in Middelburg.73

Gezien het succes ervan en omdat Van der Ven de serie graag wilde
voortzetten – hij moest tenslotte zijn brood verdienen met dit soort activitei-
ten – zocht hij contact met de Centrale Raad & en diende een voorlopig
schema in voor een ‘Nationale Volks-Cultureele Ontspanning’ voor ‘onze
jongens’ aan de grenzen en in de stellingen. Hij gebruikte de nodige retoriek
om aan te geven wat het doel van het plan was: ‘Waar nu alle gemobiliseerden
bereid zijn hun leven te geven voor de handhaving onzer onafhankelijkheid,
daar dient toch in de allereerste plaats vaderlandswaardeering verbreid en
verdiept te worden, opdat men steeds meer gaat beseffen, welk voorrecht het
is zich Nederlandsch staatsburger te mogen noemen.’74 Zonder opdringe-
righeid moest de soldaten worden bijgebracht, ‘wat zij eigenlijk in wezen
hebben te verdedigen’. Het was daarom nodig ‘achter ons neutrale vredes-
front een cultureel volksfront te organiseeren’. Door de mobilisatie was vol-
gens Van der Ven echter wel een probleem geschapen: stedelingen waren op
het platteland gestationeerd, terwijl plattelandsbewoners in grote steden
terecht waren gekomen. Hij stelde voor om elkaar beter te leren waarderen
en het inzicht te versterken ‘dat stad en land bij elkaar behoor[en] als lichaam
en ziel en samen maken ons één en ondeelbare Nederland’. De avonden
moesten daarom niet alleen voor militairen toegankelijk zijn, maar ook voor
de burgerij uit de streek, zodat er een band gelegd kon worden tussen bur-
gers en militairen. Op deze wijze diende ‘de interne bewapening van ons
volk in cultureelen zin [...] feitelijk gelijken tred te houden met hetgeen op
militair gebied thans tot het uiterste wordt verricht’.

Wat betreft de financiële kant stelde Van der Ven voor groot-industriëlen
en levensmiddelenbedrijven in te schakelen om, zoals Niemeijer dat al eer-
der gedaan had, de kosten te dragen in ruil voor reclame. Uiteraard behelsde
het programma van de avonden het vertonen van films ‘die een nationale
tendens bezitten’. Die vertoningen moesten een feestelijk karakter dragen.
De zalen moesten door de soldaten ‘toepasselijk’ worden versierd met vlag-
gen en portretten van de leden van het Koninklijk Huis. Van der Vens voor-
stellen gingen echter nog veel verder: hij wilde gewestelijke gezelschappen
inschakelen, zoals het Zeeuwsch A-Capella-koor, het Friesch Volkstooneel,
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Overijsselse en Gelderse boerendansers, Brabantse vendelzwaaiers. Deze
gezelschappen moesten dan daar optreden waar ‘de jongens’ uit hun streek
waren gelegerd, zodat men bijvoorbeeld in Overijssel iets van het Zeeland
van de gemobiliseerden te zien kreeg. Om dit te realiseren konden plaatselij-
ke  ’s ingeschakeld worden.

Verder moest er vooral ook gevolksdanst worden, terwijl voor de ‘volks-
contingenten’ die op religieuze gronden het dansen veroordeelden de mor-
ris- en zwaarddansen meer geschikt waren. Deze dansen worden alleen door
mannen gedanst en hadden verder het voordeel dat zij een uitstekende
lichaamsoefening zijn en de kameraadschappelijkheid bevorderen. De
volksdansavonden dienden wel ‘onder bevoegde leiding’ (lees: Elise van der
Ven) te staan en zo georganiseerd te worden dat daarbij burgers en militairen
‘eensgezind prettig kunnen samenzijn’. Mocht ‘onverhoopt’ de mobilisatie
nog tot een volgende zomer blijven gehandhaafd, dan zou Van der Ven het
voorbeeld van Engeland willen volgen door in verschillende plaatsen grote
volksdansweiden aan te leggen, waar één of twee keer in de week een bal-
champêtre met militaire muziek kon worden gehouden. Het zou niet veel
kosten, want ‘ook hier kunnen de militairen het grondwerk verrichten voor
de creatie van hun eigen vermaaksterrein’.

Behalve volksdansen beval Van der Ven voor het &-programma ook
vendelzwaaien aan, want dit was in het verleden in het leger al vaak als oefe-
ning gebruikt. Bovendien had het een grote psychologische werking, want
‘bij vaderlandslievende demonstraties zal het zwaaien der soldaten met
oranje vanen of met onze driekleur, ongetwijfeld een grooten indruk kunnen
maken’. Dit alles kon vervolmaakt worden door ‘volkszang’ en ‘massazang’,
waarbij lokale fanfares en harmonieën ingeschakeld konden worden. Plaat-
selijke zangkoren konden als ‘gangmakers’ optreden, waarbij het belangrijk
was een band te leggen tussen burgers en militairen.

Of dit plan om de soldaten tot participanten te maken in een levend folk-
loremuseum bij Einthoven cum suis met de nodige hilariteit is ontvangen, is
niet bekend, en evenmin weten we of Einthoven de uitnodiging heeft aan-
vaard om op De Meihof persoonlijk naar het zwaarddansen te komen kij-
ken.75 Kennelijk werd het plan niet zó absurd gevonden dat de contacten
met Van der Ven verder werden afgeblazen. Op 23 november 1939 had Van
der Ven een onderhoud met kapitein J.D.S. Paters van & over de condi-
ties van een voortzetting van het filmprogramma, blijkbaar het enige onder-
deel van het grootse plan dat op dat moment voor uitvoering in aanmerking
kwam. In de correspondentie met Paters vroeg Van der Ven ƒ 100 als hono-
rarium per voorstelling voor zijn vrouw en hem samen, inclusief filmhuur.
Dit bedrag kwam volgens hem overeen met de bedragen die hij op weten-
schappelijke congressen en bij het optreden voor Nederlandse kolonies in
het buitenland had gekregen, zoals in München (waar hij optrad voor de
Nordische Gesellschaft). Voor dat bedrag zou hij dan een filmvertoning
leveren, op de piano begeleid door zijn vrouw, met een inleidende en verkla-
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rende voordracht, die iedere avond geheel anders zou zijn en die hij zou aan-
passen aan de mentaliteit van de gemobiliseerden. Met dit laatste bedoelde
hij, dat wanneer er bijvoorbeeld in Woerden veel Limburgers en Brabanders
gelegerd bleken, hij de folklore uit het Zuiden zou behandelen, ‘waardoor
onmiddellijk het gewenschte contact verkregen wordt’. Op elke bijeenkomst
zou in ieder geval het nationaliteitsbewustzijn van de gemobiliseerden wor-
den versterkt. Ten slotte wees Van der Ven Paters op de vele adhesiebetui-
gingen die hij had ontvangen bij de eerste serie voordrachten die hij namens
Kwatta en Niemeijer had aangeboden aan & . Daarin werd herhaaldelijk
gesteld dat hij de eerste was die aan het element Ontwikkeling van &

recht deed, terwijl alle andere bijeenkomsten op Ontspanning gericht
waren. Ook de hoogste legerautoriteiten, onder wie generaal A.A. van Nij-
natten, zouden er volgens Van der Ven op aandringen het volksontwikke-
lingswerk voort te zetten dat dankzij Kwatta en Niemeijer was ingezet.76

Over de prijs is blijkbaar nog fors onderhandeld, want eind januari 1940
werd een tournee van twintig avonden in februari langs gemobiliseerden in
de Gelderse Vallei geboekt, waarbij Van der Ven zestig gulden per voorstel-
ling kreeg. Voorts mocht Van der Ven andere gezelschappen niet beconcur-
reren door zelf burgerautoriteiten uit te nodigen.77 Voor maart 1940 werd
een derde serie van tien avonden geboekt, hoofdzakelijk op de Utrechtse
Heuvelrug.78

‘    ’
De filmavonden van Van der Ven voor de gemobiliseerden, zowel de avon-
den die gefinancierd werden door Kwatta en Niemeijer als de latere op kos-
ten van & , schijnen wel in de smaak te zijn gevallen. De schrijver Antoon
Coolen bijvoorbeeld uitte zijn enthousiasme in een brief aan Van der Ven:
‘Daardoor wordt men, verspreid over verschillende delen van het land, met
de verscheidenheid van het volkskarakter bekend, maar vooral ook wekken
deze avonden een warm nationaal gevoel voor al dat mooie en eigene, van
levenskracht getuigende, wat we in het volksleven van ons lieve land en in de
ziel van ons goede volk bezitten. Ik weet hoe aanstekelijk en met welk een
geestdrift u dit doet, zoodat de harten van uw hoorders inderdaad warmer
gaan kloppen bij wat u ze over ons land en ons volk te aanschouwen en te aan-
hooren geeft.’79

Antoon Coolen wijdde een krantenartikel getiteld ‘Mars en de folklore’
aan de avond die Van der Ven hield voor de soldaten van het grensbataljon 
in de Peel. ‘De jongens, die er naar kijken, komen uit ‘‘Holland’’’, schreef
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Antoon Coolen, ‘ze zien het eigene van Brabant en Limburg, gilden, vende-
len, vrome processies, Meivieringen, een drakenspel, even zuiver spontaan,
primitief, plezierig ‘‘volksch’’ als mooi uitgewogen en naar het volksche
schoonheidgevoel gestyleerd. [...] Maar ineens gaat onbevangen dat hart
open, waarvan de klop door ons allen slaat. Jonge meisjes lachen in de film de
soldaten toe. Ze wekken hen niet op tot dapperheid en krijgslust. Zij herin-
neren hen aan den arbeid, dien de jongens in de steek lieten en die trouw hun
weerkeer wacht. [...] Er klinkt een applaus, waaruit men duidelijk voelt, dat
er iets warmers is gaan kloppen in de harten der jongens, die hier in de schat-
kamer zelf kijken van dien ‘‘rimboe’’, waarin zij noodgedwongen verblijven.
Er wordt een eenheid gevoeld, die ons allen bindt, die plotseling verklaart,
waarom wij in onze bedijkte oase het land behouden en verdedigen willen,
dat in zijn oude en vrome hymnen zijn schild ende betrouwen veilig stelt in
God den Heer.’ Volgens Antoon Coolen behoefde het niet te verwonderen,
dat aan het moreel nauwelijks minder zorg besteed werd dan aan de oefening
van de soldaten. Het volksleven kon daarbij een grote rol spelen, want het
‘opent harten’ en ‘bindt en voegt samen’, aldus Antoon Coolen.80

In parochiehuis Rozenoord in Vught gaf Van der Ven de dertigste voor-
dracht uit de eerste serie voor een publiek van 350 toehoorders. Daarbij
waren enkele kopstukken aanwezig, zoals generaal Van Nijnatten en de fol-
kloristisch ingestelde griffier van Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Vincent Cleerdin. Een uitgebreid verslag in de krant verklaarde dat Van der
Ven de verfilmde volksfeesten op ‘meesterlijke’ wijze toelichtte, ‘waardoor
men als vanzelf medeleefde en een zuiverder begrip kreeg van doel en strek-
king dezer feesten, die het saamhoorigheidsgevoel niet weinig bevorder-
den’. Verder werden zijn ‘sappigen, vlotten verteltrant’ en zijn ‘buitengewo-
ne kennis onzer Nederlandsche folklore’ geprezen.81

Ook andere krantenverslagen waren positief en spraken telkens van vele
toehoorders, zoals wel 500 militairen in Vlissingen, voor wie Van der Ven op
‘boeiende en vaak humoristische wijze’ vertelde over de rijkdom aan fol-
klore. Van der Ven sprak er over de ‘verkeerde gedachten’ die soms bij ste-
delingen bestonden ten aanzien van het platteland. Als een ‘lichtpunt’ van
de mobilisatie beschouwde hij het dat nu stadsmens en boer elkaar beter
leerden kennen. Zo hield de Zeeuwse boer zijn klederdracht als een bewijs 
van zijn zelfbewustheid in ere, legde Van der Ven de stadsjongens uit. Hier-
na werden verschillende films vertoond, eerst oogsttaferelen op Zuid-
Beveland, met een bezoek aan burgemeester Zandee in Kloetinge, daarna
een film over Limburg en Brabant met het drakenfeest te Beesel, vervolgens
het binnenhalen van de oogst met de daarbijhorende gebruiken in Zuid-
Limburg, waar alles veel luidruchtiger toeging dan in Zeeland, aldus de Vlis-
singsche Courant. Na de pauze was er een film over de Laag-Keppelse kermis
als vorm van oogstdankfeest en ten slotte een film over het hooien te Marken
en het binnenhalen van de oogst op Walcheren. Nadat nog het zevende
couplet van het Wilhelmus was gezongen en een driewerf hoera op de konin-
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gin was uitgebracht, ‘zochten allen, naar wij zeker gelooven: zeer voldaan,
hun kooien of stroozakken op’, zo besluit de Vlissingsche Courant de repor-
tage.82

Uit de opsomming van de vertoonde filmfragmenten en uit soortgelijke
verslagen in andere kranten blijkt, dat Van der Ven verschillende delen uit
zijn grote films liet zien en deze samenvoegde onder de titel ‘Neerland’s
volksleven in ons beschermd grensgebied’, dat overigens wel ruim moest
worden opgevat.83 Het zien van beelden uit de eigen omgeving sloeg overi-
gens wel aan, zo blijkt uit een van de krantenverslagen: ‘Aardig was het daar-
bij, te bemerken, hoe deze militairen uit alle streken des lands reageerden als
er plotseling iets uit eigen plaats of streek te zien of te hooren was.’84

Een reeks verklaringen en dankbetuigingen van burgemeesters en offi-
cieren, gericht aan Van der Ven, geeft ook enig inzicht, al moet dit ongetwij-
feld gezien worden als een formaliteit, verricht op verzoek van Van der Ven
zelf, zodat bij deze bron enige reserves in acht moeten worden genomen.
Ook hier valt op, dat er telkens sprake is van zeer grote belangstelling. Onder
de complimenten komt de populaire wijze van voordragen sterk naar voren,
waardoor de avond ‘zelfs de eenvoudigste soldaat’ boeide.85 De burgemees-
ter van Vlissingen constateerde dat Van der Ven dadelijk volledig contact
had met zijn gehoor, ‘wat wel bewezen werd door het warme applaus, dat bij
elke gelegenheid, die zich daartoe bood, Uwe voordracht onderbrak’.86 Vol-
gens de burgemeester van Renswoude, M.J.L. Taets van Amerongen, was
de militaire kantine in Renswoude geheel bezet door militairen van allerlei
rangen. De grote belangstelling van ‘deze vogels van alle denkbare pluima-
ges’ was te kenschetsen met de woorden: ‘Het was den geheelen avond muis-
stil.’87 Contact-officier Oswald van de Groep Maas-Noord te Wijchen for-
muleerde het als volgt: ‘Het was een beetje een experiment, de soldaten iets
anders te geven dan pret en jool, maar ik kan u verzekeren, dat ’t experiment
uitstekend is geslaagd, en dat U alle aanwezigen van ’t begin tot ’t eind hebt
weten te boeien. Ook zonder chocola en tabak zou deze avond zeer in de
smaak zijn gevallen.’88
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Daarnaast werd vooral ook de waarde van de avond voor de versteviging
van het saamhorigheidsgevoel genoemd.89 Majoor Knol was van mening dat
de heemkennis zou ‘bijdragen tot het aankweeken of bevestigen van de lief-
de tot eigen grond en de waardeering van een eigen, onafhankelijk vader-
land’.90 De burgemeester van Naaldwijk vond het ‘van groote nationale
beteekenis’, dat Van der Ven de ‘‘‘Hollandsche’’ en bijzonder de grootsteed-
sche officieren’ begrip had bijgebracht voor de boer en het ‘volk van onze
hier zo weinig gekende en begrepen Zuidelijke en Oostelijke provincies’.91

Slechts een enkele brief kwam met een kritische kanttekening, waarbij
vermeld werd dat de avond toch niet zo was ingeslagen als was verwacht. Er
kon niet worden ontkend ‘dat helaas de belangstelling voor onderwerpen,
die boven het allerlaagste peil van ‘‘amusement’’ uitkomen en waarin vooral
de sensatie wordt gemist, algemeen gering is’.92 Op de inhoud van de voor-
dracht gingen de brieven met uitzondering van het punt van de saamhorig-
heid nauwelijks in. Een uitzondering was een reactie van pastoor Th.J. van
Wijk uit Huissen, die vond dat oppervlakkige mensen op grond van het ver-
haal van Van der Ven gemakkelijk zouden kunnen denken dat de Sacra-
mentsprocessie een soort spel was, terwijl het de heiligste realiteit was. Het
verdiende volgens hem daarom aanbeveling voortaan bij de inleiding te zeg-
gen, dat het hier vooral ging om het folkloristische gedeelte dat zich afspeel-
de rondom de processie met het H. Sacrament, ‘waarin de katholieken
gelooven, dat de Christus rëeel (sic) tegenwoordig is’.93 Dominee Derksen
uit Groede was daarentegen zeer tevreden ‘daar het folkloristische grenst
aan, of ten deele ook samenvalt met het godsdienst-historische’.94

Tot verdere uitvoering van Van der Vens plannen voor de gemobiliseer-
den is het niet gekomen. Ook zijn nieuwe idee om in de zomer van 1940 in
verschillende grensstreken heemkundekampen te organiseren voor de
gemobiliseerde militairen, kon in de kast blijven.95 Intussen had hij wel de
kans gehad duizenden militairen in woord, film en muziek vertrouwd te
maken met wat hij beschouwde als het meest eigene dat zich in het Neder-
landse volksleven heeft gehandhaafd. Uitgangspunt van zijn inleiding was
steeds het devies van de koningin: ‘Wij willen blijven wie wij zijn!’, waarna
hij de vraag stelde of de aanwezigen wel wisten wie wij zijn. Als antwoord op
deze retorische vraag presenteerde hij een gemusealiseerde plattelands-
samenleving, in de verwachting dat ‘de jongens’ daarna wisten wat zij te ver-
dedigen hadden.96 Wat er werkelijk te verdedigen was, de democratie, en
wie er werkelijk te beschermen waren, de joodse landgenoten, dát viel geheel
buiten Van der Vens blikveld. Nog in hetzelfde jaar, vanaf november 1940,
verzorgde hij een vergelijkbare reeks volkskundige voordrachten in de oplei-
dingskampen voor het kader van de Nederlandsche Arbeidsdienst.97 Van
der Ven had er klaarblijkelijk geen enkele moeite mee om over te schakelen
van de inzet voor het Koninkrijk der Nederlanden naar die voor de Duitse
bezetter. Zo bleef de volkscultuur gemobiliseerd.
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‘     ! ’

‘   ’?
Welke rol Van der Ven precies gespeeld heeft in de verwikkelingen van de
volkskunde tijdens de Tweede Wereldoorlog valt buiten het bestek van dit
onderzoek. Enige opmerkingen over zijn relatie tot het Openluchtmuseum
zijn hier ter afsluiting echter op hun plaats. Zoals voor zovelen was er ook
voor Van der Ven geen reden zijn arbeid met de komst van de bezetter te sta-
ken. Evenals vóór de oorlog was daarbij eerder zijn uitgangspunt, dat hij de
overheid wilde inschakelen om zijn folkloristisch werk te ondersteunen dan
dat hij zichzelf expliciet in dienst wilde stellen van de politiek. Dat het één
gemakkelijk tot het andere kon leiden zag hij niet of wilde hij niet zien. Al ten
tijde van het Vaderlandsch Volksfeest had hij gezegd dat dit feest niets met
politiek te maken had. Tot een scherper inzicht op dit punt was hij in de loop
der jaren niet gekomen. Toen Van Erven Dorens zich in maart 1938 afvroeg
of het ‘in de gegeven tijdsomstandigheden’ wel wenselijk was Duitse deelne-
mers uit te nodigen voor de Volkskundedagen 1939, zag Van der Ven daarin
geen bezwaar: het doel ervan was zuiver wetenschappelijk.98 Ideologisch
stond Van der Ven (en ook zijn vrouw) sympathiek tegenover het nationaal-
socialisme; in de jaren vóór de oorlog bezocht hij geregeld het nationaal-
socialistische Duitsland om er lezingen te houden en congressen van de
Nordische Gesellschaft bij te wonen. Het sprak voor hem vanzelf dat hij de
contacten met nationaal-socialistisch gezinde Duitsers voortzette na de be-
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zetting van Nederland. Het leverde hem kennelijk geen onoverkomelijk
probleem op dat deze collega’s inmiddels bezetters waren geworden.

Van der Ven had zich al jaren geërgerd aan de trage groei van het Open-
luchtmuseum. Het bestuur had naar zijn mening in tijden van hoogconjunc-
tuur kansen voorbij laten gaan en Van Erven Dorens had zich in zijn ogen
niet actief genoeg opgesteld bij het verwerven van nieuwe gebouwen. Dit

was voor hem reden, zo schreef hij later in zijn
verweerschrift in het kader van de Bijzondere
Rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog,
om ‘dadelijk’ van de ‘veranderde situatie’ ge-
bruik te maken. Hij trachtte ‘de groote interesse
der Duitsche overheid op het gebied der heem-
kundige musea zoveel mogelijk uit te buiten 
ten bate van het Nederlandsch Openlucht-
museum’.99

Naar hij toen schreef was zijn actie vooral
bedoeld om het Openluchtmuseum uit handen
van de  en de Volksche Werkgemeenschap te
houden. In juli 1940 hadden ir. W.F. van
Heemskerck Düker en Nico de Haas van de
Volksche Werkgemeenschap hem een bezoek
gebracht op De Meihof, nadat zij beiden eerst
in het museum waren geweest en daar hadden
geconstateerd dat de verzameling weinig des-
kundig werd beheerd en dat er houtworm in de
boerenwagens zat. Van der Ven zou toen het
vermoeden hebben gekregen dat zij het muse-
um wilden onderbrengen bij de Volksche
Werkgemeenschap.100 In deze kringen zou men
zelfs al met plannen rondlopen het Nederland-
se karakter van het Openluchtmuseum te ont-
krachten en het museum te ‘germaniseren’.
Daartoe zou de terreinindeling in provincies op
de schop worden genomen en veranderd in een
indeling naar de Germaanse volksstammen
Friezen, Franken en Saksen. Zoals wij zagen
was deze ‘etnische’ indeling bij de keuze voor
een terreinplan in 1913 ook ter tafel geweest,
maar als niet geschikt verworpen. De stammen-
gedachte had nu echter een racistisch-politieke
lading gekregen, waarvan in 1913 nog geen
sprake was. Hoe meer in de richting van de

Germaanse stammen werd gedacht, des te meer de stamverwantschap met
Duitsland kon worden beklemtoond. De  wilde het regionaal nationalisme

‘Mannen uit één stuk’, fotocollage uit
het nationaal-socialistische blad Hamer
van maart 1941; de foto’s van koppen
van boeren en vissers uit het Duitse
Oost-Friesland en de noordelijke
streken van Nederland waren bedoeld
om bij de lezers een gevoel van ras-
verwantschap op te wekken; de foto’s
maakten deel uit van het fotoarchief van
de Volksche Werkgemeenschap



van Friezen en Saksen in Nederland aanwakkeren, want dat zou leiden,
dacht de  , tot bewustzijn van de stamverwantschap over de grens en tot het
vervagen van de noordoostelijke grens van Nederland.101

Mr. J.K. van der Haagen, na de oorlog hoofd van de afdeling Kunsten en
Wetenschappen van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen en schoonzoon van Jan Kalf, heeft kanttekeningen gemaakt bij het
verweerschrift van Van der Ven. Hij achtte het onwaarschijnlijk, dat Van
der Ven in augustus 1940 dit soort plannen al kende en interpreteerde zijn
actie eerder als een nieuwe poging de leiding van het museum in handen te
krijgen.102

In augustus 1940 was er contact tussen Van der Ven en de Beauftragte
van de Rijkscommissaris in de provincie Gelderland, Landrat dr. E. Schnei-
der (niet te verwarren met de in hoofdstuk 9 genoemde -Obersturmführer
dr. Hans E. Schneider). In het verleden was hij Landrat van Salzburg
geweest. Na de oorlog werd hij door oud-burgemeester Bloemers van Arn-
hem beschreven als iemand die weinig waardering had voor Nederlandse
nationaal-socialistische groepen en dan nog liever te doen had met goede
Nederlanders.103 Volgens Van der Ven ging het initiatief tot een gesprek uit
van Landrat Schneider, wat na de oorlog door Van der Haagen betwijfeld
werd.104 Van der Ven schreef de uitnodiging te komen praten toe aan het
feit, dat hij met zijn lezingen en filmvertoningen voor de Nordische Gesell-
schaft in Duitsland naam had gemaakt.

Tijdens dit gesprek zou Landrat Schneider Van der Ven op de hoogte
hebben gesteld van de ‘bijzondere plannen’ die de bezetter met het museum
had. Van der Ven besloot daarop ‘zoo veelzijdig en intensief mogelijk de
Duitschers te gebruiken’ en met de inzet van zijn persoon de zaak in een baan
te leiden, die hij het beste achtte voor zijn land en volk.105 Hij maakte met
Schneider een rondgang door het museum en wist hem, naar zijn zeggen, te
winnen voor zijn ideeën en over te halen tot een toezegging van ƒ 75.000 als
een eerste aanzet tot een investering van in totaal ƒ 1.000.000. Het museum
zou meteen een face-lift krijgen door het inplanten van een grote hoeveel-
heid bloembollen, die het volgend voorjaar tienduizenden bezoekers zouden
moeten trekken.106 Voor het poten van de bollen zou de Nederlandsche
Arbeidsdienst worden ingeschakeld. Voor deze organisatie ging Van der
Ven ook een serie heemkundige lezingen houden, die hij later in zijn ver-
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Presentatie over zinnebeelden in de tentoonstelling Deutsche Bauernkunst in het
Staatliches Museum für Deutsche Volkskunde in Berlijn, 1937; in de Duitse
boerenkunst zouden zich gedurende duizenden jaren ornamenten hebben gehand-
haafd, die met name in de Germaanse vestigingsgebieden als geluks- en heilstekens
moesten worden beschouwd; het zou zowel om geometrische figuren gaan, waar-
onder het hakenkruis, als om biologische, waaronder de levensboom (uit Ausstellung
Deutsche Bauernkunst. Tentoonstellingscatalogus Staatliches Museum für Deutsche
Volkskunde, Berlijn z.j. [1937])



weerschrift bestempelde als ‘bovengrondsche Nederlandsche propagan-
da’.107

Een eerste teken dat Van der Ven niet bij alle nationaal-socialisten goed
lag, deed zich al in augustus 1940 voor. De nationaal-socialistische en -
gezinde krant Het Nationale Dagblad nam toen Van der Vens pas verschenen
boekje over het Openluchtmuseum, In de bloeiende hof onzer volkscultuur, in
een anonieme recensie onder vuur.108 Zo zou Van der Ven wel in de ‘goede’
richting denken, maar was het boekje nog onvoldoende doortrokken van een
juist begrip van ‘volksche waarden’. Als voorbeeld daarvan werd aangevoerd
dat hij de ‘symboolschat’ had verzwegen, die in het Openluchtmuseum lag
opgeslagen. Het ging om houtsnijwerk en andere objecten met Germaanse
symbolen als zonneraderen en dergelijke. De krant zag Van der Ven echter
wel als een uitzondering in de ‘ingedutte’ sfeer van ‘reactionnaire folkloris-
ten en bejaarde intellectueelen’, die het element propaganda volkomen ver-
waarloosden en de houtworm zijn gang lieten gaan in de collectie.

Van der Vens contacten met Landrat Schneider speelden zich af achter
de rug van Van Erven Dorens. Sinds de vergadering van het Dagelijks
Bestuur op 13 juli 1940 had Van der Ven zich niet meer in bestuursvergade-
ringen laten zien.109 Dat er een en ander aan de hand was bleek wel, toen de
algemene ledenvergadering op 7 september, ondanks voorafgaande toe-
stemming van de autoriteiten, op het laatste moment werd verboden.110 Een
maand later, op 11 oktober, meldde de Sicherheitspolizei zich bij het kan-
toor van het museum om over te gaan tot sluiting en verzegeling. Zonder dat
Van Erven Dorens meegedeeld werd van wie de opdracht uitging, kreeg een
accountant inzage in de boeken. Na de oorlog achtte Van der Haagen het
uiterst waarschijnlijk, dat Van der Ven Landrat Schneider deze maatregel
gesuggereerd had. Het kantoor bleef tot voorjaar 1941 verzegeld.111 Ook de
vergadering van het Dagelijks Bestuur op 21 december 1940, waarvoor
gezien het aantal deelnemers geen toestemming hoefde te worden aange-
vraagd en die Van Erven Dorens gewoon per briefkaart had geconvoceerd,
werd op de ochtend zelf door de Sicherheitspolizei verboden. Daarbij werd
gedreigd, dat Van Erven Dorens persoonlijk verantwoordelijk zou worden
gesteld, wanneer de vergadering toch zou doorgaan. ‘Het is opmerkelijk, dat
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weerschrift (zie noot 99), p. 15, met handgeschreven aantekeningen in de marge door 
J.K. van der Haagen.  



de inhoud van een bericht aan 14 bestuursleden binnen drie dagen gerap-
porteerd werd aan de Sicherheitspolizei en aan den Procureur-Generaal’,
schreef Van Erven Dorens in een vertrouwelijke brief aan de Commissie van
Bijstand.112

Tevens schreef hij in deze brief dat bij het Dagelijks Bestuur de gedachte
had postgevat, dat het de bedoeling van de autoriteiten was van het museum
een rijksinstelling te maken, ‘terwijl, naar verluidt, er een sollicitant zich
voordoet, aan wien voortaan de leiding zou worden toevertrouwd’. Bij hem
was, zo verklaarde Van Erven Dorens in de vertrouwelijke brief, het sterke
vermoeden gerezen dat deze sollicitant Van der Ven was, onder andere van-
wege het feit dat de secretaris-generaal van het Departement van Volksvoor-
lichting en Kunsten, dr. T. Goedewaagen, in een lezing gesproken had over
het Openluchtmuseum te Oosterbeek!113

In de brief aan de Commissie van Bijstand verklaarde Van Erven Dorens
zich een tegenstander van overname door het rijk en stelde voor Van der Ven
een baan te geven als commissaris voor de levende volkskunde, waarbij hij in
het openluchttheater voorstellingen zou kunnen organiseren en verder
vooral in den lande en in Duitsland gegevens zou moeten verzamelen. Dit
met de intentie om de leiding van het Openluchtmuseum voor hem onmo-
gelijk te maken, zoals blijkt uit een brief van Van Erven Dorens aan de ere-
voorzitter, baron van Heemstra.114 Een afschrift van de brief aan de Com-
missie van Bijstand liet hij rondgaan langs de leden van het Dagelijks
Bestuur met het verzoek de brief persoonlijk door te geven en weer bij hem
terug te brengen. Eronder stond: ‘.. Aan den heer v.d. Ven wordt deze
brief niet doorgezonden.’115

Wat betreft Van der Vens poging directeur van het Openluchtmuseum te
worden kon Jan Kalf begin januari 1941 Van Erven Dorens ‘vertrouwelijk’
geruststellen: hij had de zaak besproken met zijn schoonzoon Van der Haa-
gen, die toen chef was van de Afdeeling Cultuurbescherming en Wetenschap
van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.
Dit departement was min of meer de opvolger van het vooroorlogse Minis-
terie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, nadat hiervan in novem-
ber 1940 een geheel nieuw departement, dat van Volksvoorlichting en Kun-
sten, was afgesplitst en onder leiding gesteld van de nationaal-socialist dr. T.
Goedewaagen.116 Van der Haagen had van prof. Jan de Vries vernomen dat
bij de Duitse autoriteiten inderdaad het voornemen had bestaan de leiding
van het museum op te dragen aan Van der Ven. Op advies van De Vries had
men daar echter van afgezien: ‘Evenals een ieder, die de geschiedenis van het
Openluchtmuseum en den heer van der Ven kent, was ook Prof. de Vries van
oordeel, dat de Heer van der Ven volkomen ongeschikt is om met de leiding
van het museum te worden belast’, zo schreef Kalf aan Van Erven Dorens.117

In -kringen was men er begin november 1940 al van overtuigd, dat Van
der Ven niet de juiste kandidaat was. Toen was de kandidatuur van Van der
Ven al besproken in een bijeenkomst onder leiding van -Obersturmführer
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dr. H.E. Schneider, belast met de culturele en wetenschappelijke heroriën-
tatie in Nederland.118 Bij deze bespreking waren behalve Schneider aanwe-
zig -Hauptsturmführer dr. J.O. Plassmann, chef van de Forschungsstätte
für Germanenkunde van ‘Ahnenerbe’, en de prehistoricus dr. A. Boh-
mers.119 Men constateerde dat de vroegere indruk, dat het Van der Ven
alleen om geld en ‘Geschäftemachen’ ging, bevestigd werd.120 In een brief
aan Oberregierungsrat dr. Schwarz
bevestigde H.E. Schneider nog eens, dat
‘Herr van der Ven als vertrauenswürdige
Person im deutschen Sinn gänzlich un-
geeignet ist und daher abgelehnt werden
muss’.121 In -kringen was men er ove-
rigens ook van overtuigd, dat Van Erven
Dorens niet kon worden gehandhaafd.
-Obersturmführer Schneider had ver-
nomen dat hij ‘möglicherweise mehrere
jüdische Blutsteile hat’. Bovendien was
hij als katholiek ‘besonders orthodox
eingestellt’ en een ‘ausgesprochener Ver-
treter der französisch-belgischen Kul-
tur’, terwijl zijn vrouw voorzitter was van
de Arnhemse afdeling van de Alliance
française.122

Of Van der Ven wist, dat zijn kansen
inmiddels gedaald waren, is niet bekend.
In De Telegraaf van 25 januari 1941 gaf
hij in ieder geval een optimistisch ge-
stemd interview weg. Lang was de stem

Foto van het echtpaar Van der Ven bij het
artikel waarin D.J. van der Ven verklaarde: 
‘Wij komen nu aan bod!’ (illustratie uit ‘Fol-
klore, dat is de liefde voor je land en volk! Op
bezoek bij den grooten folklorist D.J. van der
Ven’, In woord en beeld, 16 [31 jan. 1941] nr. 46)

. Brief van A.A.G. van Erven Dorens aan de Leden van het Dagelijks Bestuur, 
24 december 1940 (zie noot 110).  . Ibidem.  . Brief van A.A.G. van Erven Dorens
aan A.J.A.A. baron van Heemstra, 20 oktober 1940,  , Archief Vereeniging, Oprich-
ting en historie, Algemeen, inv. nr. 0.1.1.  . Brief van A.A.G. van Erven Dorens aan 
de Leden van het Dagelijks Bestuur, 24 december 1940 (zie noot 110).  . Duparc, Een
eeuw strijd, 1975, p. 31.  . Brief van J. Kalf als voorzitter van de Commissie van Bijstand
aan de directeur van het Nederlands Openluchtmuseum, 4 januari 1941,  , Archief
Vereeniging,  , Leden  , inv. nr. 1.2.1.  . Brief van -Obersturmführer dr. H.E.
Schneider aan de Beauftragte des Reichskommissars für die Provinz Gelderland, Landrat
dr. E. Schneider, 4 november 1940,  ,   916 6532-4; zie over de taak van de -
Obersturmführer: Dekker, De ontmythologisering van volksaard en volkscultuur, manu-
script, p. 48.  . Zie voor Plassmann: In ’t Veld, De SS en Nederland, 1987, pp. 212-213.
. Brief van de -Obersturmführer dr. H.E. Schneider aan Landrat dr. E. Schneider, 
4 november 1940 (zie noot 118).  . Brief van -Obersturmführer dr. H.E. Schneider
aan Oberregierungsrat dr. Schwarz, 9 november 1940,  ,   906, 6477-8 (moge-
lijk is Oberregierungsrat Schwarz de hoge ambtenaar dr. Heinrich Schwarz, hoofd van de
Hauptabteilung Erziehung und Kirchen van het Generalkommissariat van dr. F. Wim-
mer).  . Brief van -Obersturmführer dr. H.E. Schneider aan Landrat dr. E. Schnei-
der, 4 november 1940 (zie noot 118).  



van de folklorist geweest als die van een roepende in de woestijn, maar ‘Wij
komen nu aan bod!’, had hij ‘met een tevreden glimlach’ gezegd. Hij legde er
nog eens de nadruk op hoe het verkennen van eigen land en volk het nationa-
le saamhorigheidsgevoel versterkte. Zijn stem werd nu gehoord, conclu-
deerde de krant.123

In hoeverre zijn stem bij de beslissende instanties werd gehoord, was de
vraag. Inmiddels had hij contact gelegd met het nieuwe Departement van
Volksvoorlichting en Kunsten. Samen met Landrat Schneider bracht hij
een bezoek aan de secretaris-generaal Goedewaagen, om zijn plannen, zijn
opvolging van Van Erven Dorens en de onderbrenging van het Openlucht-
museum bij dit departement te bespreken.124 Zijn plannen om van het
museum een soort volkspark te maken met een miljoen bloembollen en
toneelspel door de Arbeidsdienst en dergelijke waren echter zo absurd, dat
op het departement de vrees ontstond dat het een commerciële onderne-
ming zou worden met een kermiskarakter; ook op dit departement vond men
Van der Ven ongeschikt voor het directeurschap.125 Hiermee was het pleit
definitief beslecht, zo dit niet al eerder het geval was.

     

  

Van Erven Dorens, die sinds het Rapport van de Rijkscommissie van 1921
altijd als ideaal gezien had dat het Openluchtmuseum een rijksinstelling zou
worden, was daar onder de heersende omstandigheden geen voorstander
meer van. In een uitvoerige nota van 21 maart 1941 aan Van der Haagen wees
hij op de financiële bezwaren en drong hij erop aan het museum aan de Ver-
eeniging te laten: ‘Ik moge daarom mij veroorloven, als mijn vast gemoti-
veerd oordeel naar voren te brengen, dat, wanneer thans overwogen zou
worden de Vereeniging, met haar overal in het land bekenden goeden naam
[...] terzijde te stellen, dit mij zeer zeker zou voorkomen een zeer verkeerde
maatregel te zijn en zeker niet in het belang van een gunstige toekomst voor
het museum.’126

Niettemin kwam Van der Haagen op 9 april 1941 de algemene ledenver-
gadering van de Vereeniging mededelen dat de rijksregering ‘het oogenblik
gekomen acht, het werk der Vereeniging, en wel op 23 April 1941, over te
nemen’. Toen een aantal leden hierover een stemming wilde houden, deelde
Van der Haagen mee dat een eventueel besluit tot wijziging van de statuten
niet de goedkeuring van de regering zou krijgen. De Vereeniging zou na de
beëindiging van de eerste periode van 29 jaar op 23 april 1941 geen verlen-
ging van de rechtpersoonlijkheid krijgen.127 Hierop meenden de leden dat
verdere beraadslaging geen zin had en de voorzitter sloot de vergadering.

Tien dagen later, op 19 april, vond een algemene ledenvergadering
plaats, waarop de germanist prof. Jan van Dam, secretaris-generaal van het
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, per-
soonlijk het woord kwam voeren. Voorafgaand aan de vergadering besprak
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hij met het Algemeen Bestuur een aantal consequenties van de overgang van
het museum naar het rijk, zoals de aanstelling van een nieuwe directeur, een
pensioenregeling voor de inmiddels 69-jarige Van Erven Dorens, het over-
gaan van de Vereeniging in een Vereniging van Vrienden, de relatie tot de
gemeente Arnhem en de nieuwe samenstelling van de Commissie van Bij-
stand, waarin zowel het Departement van Volksopvoeding, Wetenschap en
Cutuurbescherming en als het Departement van Volksvoorlichting en Kun-
sten vertegenwoordigd zouden zijn.128

De algemene ledenvergadering kon na het aanhoren van Van Dam niet
anders dan zich schikken. De burgemeester van Arnhem achtte het ‘fataal’
dat, nu het museum een rijksinstelling werd, Van Erven Dorens vanwege
zijn leeftijd (hij was inmiddels 69 jaar) moest terugtreden. Roukens stond
erop dat de Vereeniging bij de officiële overdracht uiting zou geven aan haar
leedwezen over de beëindiging van haar taak.129

Van der Ven was bij deze vergadering niet aanwezig. In een schriftelijke
verklaring meldde hij op dat tijdstip een lezing te moeten houden voor de
Nederlandsche Arbeidsdienst. Hij beklaagde zich erover dat hij de uitnodi-
ging zo laat ontvangen had, terwijl hij al veel eerder op het Departement van
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming over de vergadering had
gehoord. Als het tot stemmen zou komen, zo deelde hij mee, was hij vóór
overneming van het museum door het rijk en hij verzocht zijn brief hardop
in de vergadering voor te lezen.130 Wanneer het tot Van der Ven doordrong
dat zijn kansen op het directoraat al lang verkeken waren, is niet bekend.

Voor Van Erven Dorens was de beslissing over de naasting van het muse-
um een grote schok. ‘Ik zal dan ook nooit zijn thuiskomst vergeten na de
algemene vergadering van 19 april 1941, waarbij een vertegenwoordiger van
de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en
Cultuurbescherming zou komen melden of verlenging verleend werd van de
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rechtspersoonlijkheid van de Vereeniging Het Nederlandsch Openlucht-
museum’, schreef zijn dochter Els in haar ‘Herinneringen’.131 Over de toe-
stand waarin haar vader verkeerde schreef zij verder: ‘Op zijn trouwe fietsje
kwam hij naar huis, totaal verslagen, een gebroken man, het was of de hemel
boven hem was ingestort, hij was in tranen – dit besluit was te abrupt geko-
men.’132

Heslinga heeft zich verbaasd over deze passage in de memoires van de
dochter van Van Erven Dorens. Naar zijn mening was de al lang slepende
zaak van zijn pensioenregeling nu in één klap op een voor hem zeer voordeli-
ge wijze geregeld doordat hij op de valreep nog rijksambtenaar werd.133 Er
speelde echter voor Van Erven Dorens nog iets anders, dat de zaak zeer emo-
tioneel maakte. De boodschap was op 9 april gebracht door Van der Haagen,
de schoonzoon van Jan Kalf. Gezien de persoonlijke vriendschap met het
gezin Kalf – de dochter met wie Van der Haagen getrouwd was, was kind aan
huis geweest bij het gezin Van Erven Dorens – had Van Erven Dorens ver-
wacht dat de belangen van het Openluchtmuseum bij Van der Haagen in
goede handen waren en dat deze zorg zou dragen voor de verlenging van de
rechtspersoonlijkheid van de Vereeniging. Dat juist hij de boodschap kwam
brengen van de verplichte overdracht aan het rijk, was voor Van Erven
Dorens naast de emoties die de gedwongen beëindiging van zijn werkzaam-
heden toch al opriepen, ook een bittere teleurstelling in de persoonlijke
sfeer.134

Of uiteindelijk de bedoelingen van de naasting van het museum door het
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming anders
waren dan ze op dat moment leken, moet verder onderzoek nog uitwijzen.
Daarbij speelde misschien ook de grote interesse in het Openluchtmuseum
bij het concurrerende Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, na
de oorlog in vergelijking met dat van Opvoeding, Wetenschap en Cultuur-
bescherming wel betiteld als het ‘echt foute’ departement, een rol.135 In
ieder geval betekenden de ontwikkelingen in het voorjaar van 1941 dat beide
hoofdrolspelers in de musealisering van de volkscultuur, die in 1912 gelijk-
tijdig ten tonele verschenen, nu ook gelijktijdig waren uitgespeeld. Voor de
een stortte de hemel in boven zijn levenswerk, voor de ander kwam er defini-
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tief een eind aan de droom ooit nog eens de ‘algemeen leider’ te worden van
de Waterberg, waar hij in zijn jonge jaren samen met zijn vriendin Elise al
zoveel voetstappen had staan. De periode waarin Van Erven Dorens en Van
der Ven de musealisering van de volkscultuur op nationaal niveau beheer-
sten was afgesloten.
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Conclusie

Aan het eind van de achttiende en in het begin van de negentiende eeuw
vond een kentering plaats in de oriëntatie op het verleden. Werden de cultu-
rele wortels daarvóór gevonden in de klassieke cultuur, dat wil zeggen de
Griekse en Romeinse Oudheid, vanaf de Romantiek ging men zich meer
richten op de wortels van het eigen volk, en die meende men te vinden in het
Oudgermaanse verleden. Naar men dacht bewaarde de volkscultuur nog
sporen van dit verleden. Van iets dat ruw en onbeschaafd was en bestreden
moest worden, werd de volkscultuur verheven tot iets dat gekoesterd en
bewaard moest worden. Evenals in andere landen is de volkscultuur ook in
Nederland in de loop van de negentiende eeuw een belangrijke rol gaan spe-
len in de beeldvorming van de natie. Een van de merkwaardige verschijnse-
len hierbij was, dat juist lokale cultuuruitingen de ingrediënten vormden
van deze nationale beeldvorming.

Bij de opname van lokale verschijnselen in het nationale repertoire speel-
de het proces van musealisering een wezenlijke rol. Musealisering, opgevat
als het opnemen van objecten in een nieuwe context waarin zij de functie van
bezienswaardigheid krijgen, was een belangrijk middel om lokale cultuur-
vormen tot wezenlijke onderdelen van de nationale identiteit te maken.

Een voorbeeld hiervan vormde de Hindeloper cultuur. Geïntrigeerd
door het afwijkende karakter van de Hindeloper wooncultuur en kleder-
dracht brachten Friese oudheidkundigen als Wopke Eekhoff en Joost Hal-
bertsma deze in verband met de oorsprong van het Friese volk. Voorbeelden
hiervan werden opgenomen in de provinciale oudheidkundige verzameling
in Leeuwarden. Een lokale cultuurvorm was hiermee tot Fries erfgoed ver-
klaard. Volkskundige voorwerpen vervulden zo een voorbeeldfunctie voor
de elite: de gedachte was dat de oorspronkelijk Friese identiteit zich bij het
gewone volk beter gehandhaafd had dan bij de elite, die zich in toenemende
mate een levensstijl aanmat geïnspireerd door de Franse cultuur en de mode
uit Parijs.

Wezenlijk voor de nieuwe rol van de voorwerpen als teken van identiteit
was dat zij ook door een publiek als zodanig konden worden toegeëigend.
Het organiseren van tentoonstellingen speelde daarbij een belangrijke rol. In
Leeuwarden werd in 1877 de Historische Tentoonstelling van Friesland
gehouden. Daarin speelden objecten uit de volkscultuur een zo belangrijke
rol dat deze als de eerste volkskundige tentoonstelling in Nederland kan
worden beschouwd. Er werd zelfs een complete Hindeloper kamer zoals
men dacht dat die er in het verleden uitgezien had, gereconstrueerd met
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behulp van antieke Hindeloper betimmeringen en meubels. Het doel van de
tentoonstelling was de Friese identiteit te ondersteunen.

De gedachte een ensemble te laten zien in de vorm van een ingerichte
kamer was geïnspireerd door de Historische Tentoonstelling van Amsterdam
(1876), waarvoor de architect dr. P. Cuypers een aantal Oudhollandse
kamers had gereconstrueerd. De evocatie, die in hoge mate gevoelens van
identiteit en toe-eigening voedde, kwam voort uit zijn ideeën over de bele-
ving van een totaalbeeld, waaraan een zekere theatraliteit niet vreemd was.
De mogelijkheid tot inleving werd vergroot door de Hindeloper kamer te
voorzien van levensgrote poppen in klederdracht, die zo gegroepeerd waren
dat zij een huiselijk tafereel lieten zien en een verhalend element toevoeg-
den.

In oudheidkundig Nederland viel deze presentatie zo in de smaak, dat
besloten werd de Hindeloper kamer ook tentoon te stellen op de wereldten-
toonstelling van 1878 in Parijs. Het internationale publiek eigende zich de
kamer toe als een typisch Nederlands interieur. Ook andere landen identifi-
ceerden zich door presentaties van volkscultuur, waarbij vooral kleder-
drachten en wooncultuur een belangrijke rol speelden. In Zweden was
inmiddels een eerste volkskundig museum opgericht door Artur Hazelius,
die ook de Zweedse presentatie van volkscultuur voor de wereldtentoonstel-
ling van 1878 verzorgde. Ook bij hem speelde evocatie een grote rol, maar de
vormgeving was anders dan die van de ensembles in de traditie van Cuypers.
In het verlengde van de wassenbeeldenmusea had Hazelius een serie levens-
grote diorama’s geconstrueerd van verschillende Zweedse interieurs met
daarin huiselijke taferelen, uitgebeeld door poppen in klederdracht. De
bezoeker kon erlangs lopen en erin kijken (één wand was weggelaten zoals op
een toneel), maar als toeschouwer bleef hij toch letterlijk buitenstaander. De
Hindeloper kamer konden de bezoekers wel betreden en van binnenuit bele-
ven. De taferelen die weergegeven werden in verschillende volkskundige
presentaties waren geïnspireerd door en in sommige gevallen ook recht-
streeks ontleend aan de negentiende-eeuwse genreschilderkunst.

Europa was in het laatste kwart van de negentiende eeuw in de ban van de
volkscultuur. In een tijdperk van toenemende uniformiteit door het op de
markt komen van fabrieksproducten was het een middel om zich te onder-
scheiden. In vele landen werden klederdrachten en andere uitingen van
volkscultuur, zoals houtsnijwerk of beschilderde meubels, gezien als de
beste wijze zich als natie naar buiten toe te onderscheiden en naar binnen toe
te verenigen. Door musealisering werden de verschillende lokale cultuurui-
tingen op één plaats samengebracht en van een nationaal kader voorzien
onder het motto van eenheid in verscheidenheid. In sommige landen, zoals
Zweden, identificeerde men zich in hoge mate met de volkscultuur. In
Nederland lag de situatie anders. Daar identificeerde men zich sinds het
begin van de negentiende eeuw vooral met de bloeiperiode van de Republiek
in de zeventiende eeuw, de ‘Gouden Eeuw’. Behoudens in Friesland kreeg
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de volkscultuur aanvankelijk niet zoveel aandacht, maar door de voorbeel-
den van de wereldtentoonstellingen en doordat reizigers naar Scandinavië,
zoals Marcellus Emants, hier meer aandacht voor vroegen, ontwikkelde zich
in het laatste kwart van de negentiende eeuw in Nederland ook een repertoi-
re van ‘gemusealiseerde volkscultuur’ waarmee men zich kon identificeren.

Opvallend is, dat dit repertoire in Nederland niet op zichzelf stond, maar
in het verlengde kwam te liggen van de presentaties van de zeventiende
eeuw. ‘Oudhollands’ en ‘typisch Hollands’ figureerden naast elkaar en door
elkaar op diverse nationale en internationale tentoonstellingen die een
Nederlandse identiteit moesten uitstralen. Zo werden de klederdrachten
gepresenteerd achter de nagebootste renaissancegevel van het oude Haagse
stadhuis of kreeg de Hindeloper kamer een plaats in een nagebouwde versie
van het oude stadhuis van Amsterdam. Doordat volkscultuur toen als oer-
oud en tijdloos werd ervaren, zag men hier geen incongruentie in. Men
bewonderde het ‘roemrijk verleden’ in de Gouden Eeuw en het ‘oorspron-
kelijk Nederlandse’ in de volkscultuur. Op nationaal niveau, bij het Konink-
lijk Oudheidkundig Genootschap en het Nederlandsch Museum (later
onderdeel van het Rijksmuseum), ontstonden collecties van onder andere
prenten over ‘zeden en gewoonten’, van klederdrachten, van beschilderde
meubels. Waar de zeventiende eeuw stond voor nationale glorie en schilder-
kunst, stond de volkscultuur voor het ongerepte en typisch nationale, waar-
bij nationaal gebruikt werd in de zin van oorspronkelijk Nederlands,
inheems. In beide beelden herkende de Nederlander zich en met beide wilde
hij zich kenbaar maken. Voor de Frans georiënteerde elite hield de volkscul-
tuur de boodschap in dat zij zich meer bewust moest worden van haar
Nederlandse herkomst. Uitingen van volkscultuur zag men ook als voor-
beeld voor de eigentijdse kunstnijverheid, in het bijzonder om een ‘nationa-
le stijl’ te ontwikkelen.

Tegen het eind van de negentiende eeuw kreeg de volkscultuur in toene-
mende mate een cultuurpolitieke lading. Met name de liberalen in Neder-
land gingen op zoek naar symbolen van eenheid, die alle groeperingen in de
samenleving zouden aanspreken en het gemeenschapsgevoel zouden bevor-
deren. De monarchie was één van deze symbolen, de gemusealiseerde volks-
cultuur een andere. In 1898 werden beide aan elkaar gekoppeld in de vorm
van een tentoonstelling van nationale klederdrachten in het Stedelijk Muse-
um in Amsterdam ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhel-
mina. De klederdrachten waren niet meer alleen nationaal in de zin van
typisch inheems, maar waren ook symbolen van nationale eenheid. Het was
dan ook niet vreemd dat de voor deze tentoonstelling verzamelde kleder-
drachten een vaste plaats kregen in het Rijksmuseum. Tijdens de golf van
nationalisme in Nederland rond 1900, met name ten tijde van de Boerenoor-
log (1899-1902), bereikte de inschakeling van de volkscultuur in de nationa-
le symboliek een hoogtepunt. Door de vermeende continuïteit van de volks-
cultuur werd deze door de gevestigde burgerij gezien als een samenbindend
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element, waarin iedereen zich ongeacht sociale positie of religieuze gezindte
zou kunnen vinden.

De verbeelding van de volkscultuur was echter niet alleen een zaak van
musea en van internationale en nationale tentoonstellingen. De veronder-
stelde ongereptheid en eenvoud van het gewone volk speelden eveneens een
buitengewoon grote rol in de thematiek van de schilders van de Haagse
School en van degenen die in het verlengde daarvan werkten. Klederdracht
werd gezien als teken van oorspronkelijkheid; schilders vestigden zich bij
voorkeur in plaatsen waar klederdrachten nog gedragen werden en waar op
traditionele wijze geleefd werd. Zo ontstonden in de schilderkunst het vis-
sersgenre en het boereninterieur.

De verspreiding van de schilderijen in binnen- en buitenland, niet alleen
door verkoop of door tentoonstellingen, maar ook gereproduceerd door geïl-
lustreerde bladen, leidde tot een beeld van Nederland als klederdrachten-
land bij uitstek. Dat veroorzaakte een grote toestroom van toeristen uit het
buitenland, waarbij het toeristisch fenomeen Marken en Volendam ont-
stond. De plaatsen werden min of meer genationaliseerd als typerend voor
Nederland en de uitingen van volkscultuur vervulden er in toenemende
mate de functie van bezienswaardigheid.

Het nationaal besef uitte zich eveneens in de ontdekking van het platte-
land door de stedelingen. Nieuwe reismogelijkheden door spoorwegen en
fiets bevorderden tochten door eigen land. De schilders van de Haagse
School waren de recreanten al voorgegaan. Zij hadden de ogen geopend voor
de schoonheid van ‘buiten’ en daarmee een verwachtingspatroon geschapen
dat de toeristen graag bevestigd wilden zien. Dit leidde tot een speurtocht
naar het schilderachtige. De objecten van aandacht verbreedden zich van
klederdrachten en interieur naar wat men bij het toeren door eigen land aan
schilderachtige gebouwen kon ontdekken, zoals oude boerderijen of zeven-
tiende-eeuwse gevels in dode stadjes. Sommige stedelingen besloten defini-
tief ‘buiten’ te gaan wonen, onder andere in het Gooi.

Inmiddels was de plaats van de volkscultuur in de Nederlandse samenle-
ving aan het veranderen. Kon men zich aan het eind van de negentiende
eeuw goed identificeren met de volkscultuur en deze ook als ‘eigen’ ervaren,
in de loop van de twintigste eeuw was ten aanzien van mensen in kleder-
dracht het beeld van het tijdloos-eigene overgegaan in een beeld van
anachronistisch levende landgenoten. Door de volkskundige blik ontstond
distantie tussen degenen die de volkscultuur bestudeerden, schilderden of
bezichtigden en degenen die als dragers van de volkscultuur werden be-
schouwd, de traditioneel levende boeren en vissers. Men ging deze als een
aparte groep zien, als bijzonder. Enerzijds werden deze traditionele groepen
uit de bevolking hierdoor geïdealiseerd, anderzijds werd ook de kiem gelegd
voor depreciatie: volkscultuur werd achterlijk en tuttig. Volkscultuur werd
meer en meer losgemaakt uit de cultuur in het algemeen en als iets bijzon-
ders gezien, dat beschermd moest worden omdat het om achtergebleven
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bevolkingsgroepen ging waarvan de tradities binnenkort geheel verdwenen
zouden zijn. Volkscultuur werd steeds meer gezien als de cultuur van de
ander binnen de Nederlandse samenleving, in plaats van als toonbeeld van
de eigen cultuur: als de levenswijze van een groep achtergebleven mensen
van het platteland met wie men zich in het moderne Nederland niet meer
kon en wilde identificeren. De verwording van bepaalde beelden tot clichés
door ze veelvuldig te gebruiken voor commerciële doeleinden en toeristi-
sche propaganda, had de volkscultuur beroofd van datgene waarvoor men
haar aanvankelijk bewonderd had: het spontane en het ongerepte. De toene-
mende identificatie van volkscultuur met achtergebleven groepen op het
platteland had belangrijke gevolgen voor de representativiteit van volkscul-
tuur als nationale identiteit. Met name de intellectuele elite vond dat het
beeld van de Volendammer niet goed meer paste bij de ‘moderne’ Nederlan-
der. Beeld en zelfbeeld stemden niet meer overeen.

Toen men zich bewust werd van het verdwijnen van het oorspronkelijke
en ongerepte, ontstond een ‘beschermingsoffensief’ waarin verschillende
nationaal werkende organisaties voorwerpen en gebouwen wilden behou-
den, zowel in musea als in situ. Het betrof zowel situaties in de steden als op
het platteland, alsook natuurgebieden. In een tijdspanne van nog geen vijf-
tien jaar werden de Nederlandsche Oudheidkundige Bond, de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten en de Bond Heemschut opgericht. 
Het ging deze organisaties om meer dan individuele monumenten; vooral
Heemschut legde de nadruk op de totale omgeving. Daarbij betrok de orga-
nisatie ook de volkscultuur.

De oprichting van het openluchtmuseum moet ook gezien worden in het
kader van dit beschermingsoffensief. Leden van de Nederlandsche Oud-
heidkundige Bond en Heemschut speelden een hoofdrol in de totstand-
koming ervan, waarbij met name Kalf, Hoefer en Van Erven Dorens moeten
worden genoemd. Het Openluchtmuseum moest een lacune opvullen voor
de monumenten van volkscultuur waarvoor behoud in situ niet mogelijk
was. Opkomende wetenschappelijke interesse in de volkscultuur (Gallée,
Blink, Schrijnen) wees op bijzondere aandacht voor dit aspect van de cul-
tuur.

De gedachte dat het beschermingsoffensief een zaak was van nostalgi-
sche, wereldvreemde mensen moet beschouwd worden als een karikatuur.
Hoefer bijvoorbeeld was een tijdlang werkzaam in de toen zeer moderne sec-
toren als de spoorwegen en de telefoon. Veeleer ging het om organisatoren
die vooruitgang wilden boeken in het creëren van een leefbare omgeving
waarmee de mensen zich konden identificeren. Door een bundeling van
krachten wilden zij dit op nationaal niveau aanpakken. ‘Nationaal’ moet hier
tweeledig worden geïnterpreteerd: als bovenregionaal en als boven alle
maatschappelijke verschillen. Opvallend is dat alle organisaties op dit ge-
bied (inclusief de ) als nationale aangelegenheden werden gezien,
waarbij geen onderscheid werd gemaakt naar politieke of religieuze gezind-
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heid. De ‘beschermingssector’ bleef daarmee grotendeels buiten de verzui-
ling.

Het beschermingsoffensief ging gepaard met toenemende musealisering
en folklorisering. Dat hier een kunstmatig effect van kon uitgaan werd al in
1911 en 1913 in de romans van de schrijver P.H. van Moerkerken onder
woorden gebracht, lang vóór de ontwikkeling van de gedachten over muse-
alisering in de jaren 1980.

Het concept ‘openluchtmuseum’ was afkomstig uit Scandinavië. De
wortels ervan gaan terug tot de landschapsparken in de achttiende eeuw, ter-
wijl verder de zogenaamde etnografische dorpen op wereldtentoonstellin-
gen als voorlopers kunnen worden beschouwd. Het ontstaan van de eerste
openluchtmusea in Scandinavië viel samen met een bloeiperiode in de Scan-
dinavische literatuur. Hierdoor ontstond bij de Nederlandse culturele elite
een voorliefde voor Scandinavië, die in de meeste beschouwingen over dit
tijdperk nogal wordt verwaarloosd. Scandinavië werd ook een geliefd reis-
doel. Scandinavische volkskunst trok daarbij zeer de aandacht. Zo werden
de Scandinavische openluchtmusea ook in Nederland bekend.

De gedachte om gebouwen over te plaatsen naar een plaats waar zij
bescherming genoten en als vaderlands erfgoed konden worden behouden,
ontstond in Noorwegen. De uiteindelijke stap naar een volwaardig open-
luchtmuseum, waar de huizen zo ingericht waren als zij er in werkelijkheid
uit hadden gezien en waar zij een duidelijk op het publiek gerichte functie
vervulden, werd in Skansen in Stockholm gezet. De pedagogische waarde
ervan werd van verschillende zijden hoog ingeschat. De Duitse socialist
Liebknecht vond het openluchtmuseumconcept veel geschikter voor de
arbeidersklasse dan de elitaire musea, de pedagoog Ligthart zag er enorme
mogelijkheden in voor het aanschouwingsonderwijs, de vaderlandslievende
Hoefer voor het aankweken van nationaal gevoel. Nederland was het eerste
land buiten Scandinavië en Finland waarheen het idee van een nationaal
openluchtmuseum werd geëxporteerd. Dat Nederland er in dit opzicht
vroeg bij was kwam waarschijnlijk door het hechte netwerk van het bescher-
mingsoffensief, de grote belangstelling voor Scandinavië en het feit dat
Nederland niet in de Eerste Wereldoorlog betrokken raakte.

Doordat het Nederlands Openluchtmuseum onderdeel uitmaakte van
het beschermingsnetwerk, stond het element van cultuurbehoud er cen-
traal. Een op het publiek gerichte, educatieve functie zoals Skansen had was
niet het eerste doel. Daar kwam bij dat in het beschermingsoffensief een
nieuwe generatie de boventoon ging voeren (met Kalf voorop) die zich sterk
afzette tegen de romantische evocatie van de oude Cuypers. Authenticiteit
van de materiële cultuur speelde voor hen een veel belangrijker rol dan de
evocatie van een totaalbeeld en zij waren van mening dat romantische effec-
ten en nabootsing tot elke prijs moesten worden vermeden. In deze opvat-
ting werden zij gesteund en gestimuleerd door de functionalistische archi-
tecten, die zich behoorlijk roerden tegen het historisme. Een van de weini-
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gen in de kring rond het Openluchtmuseum, die inzagen dat hiermee een
eenzijdig en voor het grote publiek minder aantrekkelijk museum zou ont-
staan, was de journalist D.J. van der Ven. Hij kwam oorspronkelijk niet uit
de oudheidkundige hoek, maar raakte via de natuurbeleving tot het Open-
luchtmuseum. Zoals hij de levende natuur verkoos boven een herbarium,
verkoos hij de levende folklore boven een conserverend museum. Sociaal
gezien paste hij overigens niet in de elitaire groep cultuurbeschermers en
ook daardoor bleef hij een outsider.

Door zijn enthousiasme, vlotte pen, gevoel voor publiciteit en affiniteit
met het moderne toerisme kreeg hij desalniettemin de kans in 1919 het
Vaderlandsch Historisch Volksfeest te organiseren in het Openluchtmuse-
um en de straten van Arnhem. Dit feest stond in het teken van de viering van
het einde van de Eerste Wereldoorlog en was een enorm publiek succes. Het
was een hoogtepunt van zowel de levende folklore als de nationalisering van
de volkscultuur, waarin tradities uit alle delen van het land als een nationale
‘potpourri’ werden getoond. Voor de wetenschappelijke Commissie van
Bijstand van het Openluchtmuseum waren de revitalisering van de volks-
cultuur en de toe-eigening door een massaal publiek als puur vermaak juist
zaken die vermeden moesten worden. Het museum had volgens hen tot taak
de overblijfselen bescherming te bieden binnen de veilige omheining van het
reservaat.

Van belang voor de plaats van de volkscultuur in de musea waren de ont-
wikkelingen in de museumwereld in de eerste decennia van de twintigste
eeuw. Tegenover de historiserende tendensen van de negentiende eeuw
stelde een nieuwe generatie museumdirecteuren vanaf de jaren 1910 de pure
schoonheidsbeleving centraal. Om hier ruim baan voor te maken moesten
musea in de eerste plaats in dienst gesteld worden van de schoonheid en
gezuiverd worden van voorwerpen, die alleen maar (cultuur)historisch van
belang waren. Het maken van een scheiding in de museumcollecties tussen
objecten met een hoge esthetische waarde en objecten met een historische
waarde was de grootste obsessie van de museumwereld in de eerste helft van
de twintigste eeuw. Het leidde tot het primaat van de kunstmusea boven de
(cultuur)historische. De verhuizing van de nationale klederdrachtencollec-
tie van het Rijksmuseum in Amsterdam naar het Openluchtmuseum was
een van de eerste maatregelen die het gevolg waren van de wens een rigou-
reuze scheiding tussen kunstwaarde en historische waarde te maken. De
kunstmatige scheidingen die werden aangebracht tussen kunst en geschie-
denis (waar Johan Huizinga fel tegen protesteerde) en vervolgens binnen
geschiedenis tussen stedelijke en plattelandscultuur bevorderden een een-
zijdige, uitsluitend rurale presentatie van de volkscultuur. Met dit al ver-
schoof de volkscultuur vanuit het centrum naar de periferie.

De splitsing tussen stedelijke cultuur en plattelandscultuur was het
gevolg van de toenemende ruralisering van de volkscultuur in de twintigste
eeuw. Volkscultuur werd in de jaren 1920 steeds meer beperkt tot platte-
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landscultuur en in feite alleen die van het archaïsche platteland. Hoewel er
aanvankelijk nog wel plannen waren het aandachtsgebied van het Open-
luchtmuseum te vergroten – Van der Ven had ideeën in de richting van een
groot cultuurhistorisch museum bij het Openluchtmuseum – was de keuze
van de objecten zo, dat duidelijk sprake was van een museum over het platte-
land, waarbinnen die objecten die strikt genomen niet ruraal waren ook als
rurale objecten gepresenteerd werden. Deze ontwikkeling van het Open-
luchtmuseum als museum specifiek voor de plattelandscultuur maakte dat
het in een land met een dominante burgerlijke cultuur weinig aanknopings-
punten verschafte tot nationale identificatie. Hierdoor had het Openlucht-
museum een bescheidener plaats in de samenleving dan bijvoorbeeld Skan-
sen en Nordiska Museet in Stockholm, waar de plattelandscultuur veel ster-
ker tot de nationale verbeelding sprak en waar bovendien ook de stedelijke
cultuur gepresenteerd werd. Weliswaar werd het Nederlands Openlucht-
museum gezien als een bijdrage aan de vaderlandse geschiedenis, maar de
complementariteit met de historische afdeling van het Rijksmuseum was
door de grote geografische en mentale afstand moeilijk te beleven.

Een heel ander concept van de volkscultuur ontwikkelde Van der Ven.
Het Openluchtmuseum moest in zijn ogen meer een school ‘voor een krach-
tige nationale opvoeding van ons volk’ zijn dan een conserverend museum.
Ook Van der Ven kreeg echter te meken met het feit dat men de volkscultuur
in de loop van de twintigste eeuw te oubollig was gaan vinden om de nationa-
le identiteit mee uit te drukken. Van der Vens plannen voor de viering van
het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina met allerlei volks-
kundige manifestaties in het Openluchtmuseum moesten het afleggen tegen
een viering in Amsterdam, waarbij juist de moderniteit van Nederland de
leidraad vormde.

Nadat de wegen van Van der Ven en het Openluchtmuseum uiteen
waren gegaan ontwikkelde hij een eigen programma vanuit zijn woonhuis
De Meihof in Oosterbeek. In het Interbellum ging een aantal mensen zich
steeds meer zorgen maken over de verwording van de samenleving, de
opkomst van de massacultuur en de verdorvenheid van de stad. In conserva-
tieve kringen vreesde men dat de democratie zou leiden tot partijstrijd en
verdeeldheid; daar tegenover stelden zij het gemeenschapsgevoel en de
saamhorigheid, die zij op het platteland nog meenden te herkennen. Van der
Ven zag in de revitalisering van de plattelandscultuur een tegenwicht tegen
de kwalen van de tijd en een middel tot opwekking van vaderlandsliefde en
eenheid. Hij had de film ontdekt om de tradities van het platteland dichter
bij de stedelingen te brengen, in feite een vorm van musealisering en natio-
nalisering. Zijn pogingen de Zeeuwse klederdracht levend te houden waren
ook een vorm van revitalisering, evenals de volksdansschool die hij met zijn
vrouw oprichtte. Door zijn talloze publicaties en filmvoorstellingen werd
Van der Ven in het Interbellum verreweg de belangrijkste popularisator van
de volkscultuur in Nederland, die in bekendheid ver uitsteeg boven weten-
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schappelijke volkskundigen als Schrijnen of de directeur van het Open-
luchtmuseum.

Van der Ven pleitte voor een rechtstreeks contact met de plattelandsbe-
volking, maar moest constateren dat zijn beeld van het traditionele en ver-
dwijnende volksleven door de bevolking zelf niet geaccepteerd werd. Hun
zelfbeeld was dat van eigentijdse en moderne Nederlanders. In de jaren 1930
ontdekte Van der Ven een nieuwe maatschappelijke inzetbaarheid van zijn
repertoire in verband met de stijgende belangstelling voor de heemkunde.
Terwijl dit lang niet voor iedereen gold die in volkskunde en heemkunde
houvast zocht, raakte Van der Ven, die veel contacten had in Duitsland, in de
jaren 1930 onder de indruk van fascisme en nationaal-socialisme, overigens
zonder zelf politiek actief te zijn. Met zijn opstelling in de Tweede Wereld-
oorlog, waarbij hij contact zocht met de bezetter en probeerde met diens
hulp directeur te worden van het Openluchtmuseum, heeft hij de volkskun-
de in Nederland mede in diskrediet gebracht.

Van Erven Dorens als directeur van het Openluchtmuseum en Van der
Ven als leider van De Meihof, waren in meerdere opzichten elkaars tegenpo-
len: in religieuze achtergrond, in opleiding, in culturele en maatschappelijke
oriëntatie, in ‘netwerk’, in karakter. Zij vertegenwoordigden bovendien
twee volslagen verschillende richtingen in de musealisering van de volkscul-
tuur.

Van Erven Dorens richtte zich op de bescherming van de authentieke
overblijfselen, die inmiddels een aura van antiquiteiten hadden gekregen.
Terwijl voor Van Erven Dorens juist de omheining van het museum
bescherming bood, ging Van der Ven tijdens het Vaderlandsch Volksfeest
de straat op. Van der Ven wilde de volkscultuur weer tot leven brengen. Hij
wilde geen recontextualisering van de volkscultuur in een reservaat, maar
mobilisering van de volkscultuur als maatschappelijke kracht. Voor Van
Erven Dorens daarentegen was de revitalisering van de volkscultuur, die
Van der Ven zo aansprak, in feite hetzelfde als het romantiserend terugres-
taureren van monumenten in plaats van het conserveren van wat nog over-
gebleven was.

Van Erven Dorens heeft zich eigenlijk nooit ontwikkeld tot volkskundi-
ge. Hij kwam voort uit de kring van de oudheidkundigen die aan de wieg van
het museum stonden. Zij zagen het museum vanuit het perspectief van
monumentenzorg en kunstgeschiedenis; volkscultuur was voor hen vooral
volkskunst. Van der Ven, van huis uit evenmin volkskundige, beschouwde
de volkskunde sterk vanuit zijn studie van de ‘levende’ natuur. Daarmee kon
hij gemakkelijker aansluiting vinden bij de eveneens veldwerk verrichtende
antropologen. Door zijn contacten via de Volkskunde-atlas ontwikkelde hij
een redelijke kennis en een behoorlijk netwerk in de volkskunde, met name
ook in Duitsland. Veel beter dan Van Erven Dorens was hij op de hoogte van
wat er zich binnen de volkskundige wereld afspeelde; met het nieuwe medi-
um film scoorde hij hoog in deze kringen, maar zijn gebrekkige wetenschap-

585



pelijke achtergrond speelde hem parten. In tegenstelling tot andere popula-
risatoren zoals Thijsse heeft hij zich nooit tot een werkelijk wetenschappe-
lijk niveau kunnen opwerken.

Frustraties over de relatief geringe plaats die de volkscultuur werd toege-
kend bij de officiële feesten van de natie zullen er zeker toe bijgedragen heb-
ben dat Van der Ven steeds meer in contact kwam met groeperingen, die de
schuld van de ‘verwording’ van de samenleving legden bij het kosmopolitis-
me en internationalisme, bij de parlementaire democratie en het meerpartij-
enstelsel. Ook ten aanzien van het nationaal-socialisme en de bezetter waren
de houdingen van Van Erven Dorens en van Van der Ven tegengesteld: Van
Erven Dorens was op zijn hoede voor contacten met het nationaal-socialisti-
sche Duitsland, Van der Ven trad in de jaren 1930 met enthousiasme op voor
nationaal-socialistische organisaties in Duitsland.

Ten slotte waren beide personen qua karakter totaal verschillend. Van
Erven Dorens was relativerend, bescheiden en voorzichtig, Van der Ven het
type van een streber. Waar Van Erven Dorens nogal eens zijn licht onder de
korenmaat zette, zorgde Van der Ven voor veel propaganda, drukte en op-
hef. Bescheidenheid kende hij niet, het was typisch een persoon die als hij
één vinger kreeg, meteen de gehele hand nam. Zijn weinig scrupuleuze
karakter bracht hem wellicht evenzeer in diskrediet als zijn houding in de
oorlog. Toen hij uiteindelijk omwille van zijn ambities zelfs de bezetter in-
schakelde om zijn doel, het leiderschap van het Openluchtmuseum, te berei-
ken, had hij definitief alle sympathie verspeeld. Ook hierin was hij het tegen-
overgestelde van Van Erven Dorens, die zijn jarenlange wens dat het muse-
um een rijksmuseum zou worden juist tijdens de bezetting liet varen.

Keren wij ten slotte terug tot de hoofdvraag van dit onderzoek: speelde de
volkscultuur in Nederland geen rol van betekenis in de verbeelding van de
natie? We kunnen concluderen dat ook in Nederland de volkscultuur royaal
is ingezet. Dit geldt met name voor het laatste kwart van de negentiende
eeuw en het begin van de twintigste eeuw. Dat het hierbij niet altijd ging om
‘invention of tradition’, maar eerder om ‘relocatie’ (in de zin van verplaat-
sing en herbestemming) van traditie van het lokale naar het nationale en
internationale niveau laat de geschiedenis van de verbeelding van de Hinde-
loper kamer zien. Mede door de schilderkunst van de Haagse School en de
navolgers ervan riep Nederland in het buitenland het beeld van een kleder-
drachtenland bij uitstek op. Naar binnen toe vormde het Vaderlandsch His-
torisch Volksfeest een hoogtepunt in de verbeelding van de nationale een-
heid door middel van de volkscultuur.

Geleidelijk ontstond echter een aanmerkelijk afstandelijker en kritischer
houding ten aanzien van de volkscultuur. Dit was enerzijds een gevolg van
de wens erkend te worden als modern land en anderzijds van het feit dat de
beelden van volkscultuur zo veelvuldig gebruikt werden dat zij tot clichés
waren verworden. Beeld (het traditionele Nederland) en zelfbeeld (het mo-
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derne Nederland) gingen daardoor uiteenlopen en zelfs op gespannen voet
met elkaar verkeren. Van het door de buitenlander nog graag gezochte beeld
van traditioneel Nederland wilde men zich distantiëren. De volkscultuur
van Hindeloopen, Volendam en Marken, die in de negentiende eeuw nog
gepresenteerd werd als representatief voor het ‘echte’ Nederland, werd in de
loop van de twintigste eeuw door de ‘moderne’ Nederlanders juist het minst
representatief beschouwd. Uitingen van volkscultuur als de klederdrachten
waren daarmee van beelden van het eigene gedegradeerd tot beelden van een
achtergebleven groep in de samenleving, waar de ‘moderne’ Nederlander op
neerkeek. Deze houding heeft wellicht ook het zicht benomen op de rol die
de volkscultuur ook in Nederland speelde in de beeldvorming van de natie.
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Epiloog



Mijn eerste contact met afbeeldingen van volkscultuur waaraan ik een tast-
bare herinnering bewaar, moet het kinderboek met tekeningen zijn dat ik
met Kerstmis 1948 – ik was toen één jaar – toegestuurd kreeg van Engelse
vrienden van mijn ouders.1 Het boek met kleurige tekeningen en begelei-
dende tekst in het Engels gaat over een jong Volendammer eendenechtpaar
gehuld in Volendammer klederdracht. Zij heten Kwik en Kwak en wonen in
een groen houten huisje met tulpen voor de ramen en gelegen aan de water-
kant. Aan de horizon bevindt zich een molen. Kwak is visser en brengt elke
dag een volle mand met vis naar huis. Naast het huisje in het water ligt
Kwaks zeilboot. Hun middagmaaltijd genieten zij in hun knusse kamertje,
waar een mooie staartklok het kleine en volle interieur domineert. Op de
tafel staat een dampende schaal met erwtensoep en volgens het verhaal eten
zij verder ook hutspot en pannenkoeken met stroop. Kwaks klompen staan
rechtop tegen de muur. In de lente gaan Kwik en Kwak op de fiets naar de
bloembollenvelden, in de zomer naar de kaasmarkt in Alkmaar en ’s winters
walsen zij op het ijs in de buurt van een koek-en-zopie tent met een wappe-
rende Nederlandse vlag op het dak. Ook gaan zij vaak naar Amsterdam; zij
eten er haring bij een haringstalletje aan een van de grachten en dansen bij
het draaiorgel. En als de kermis komt in Volendam, dan gaan zij in de draai-
molen en probeert Kwak zijn kracht op de kop van jut.

Op een stralende dag komt een vliegtuig over. Kwik en Kwak gaan buiten
kijken en zien heel veel vreemde groene eenden met helmen op die met para-
chutes naar beneden komen. Zij landen in de tulpenvelden, vertrappen de
bloemen, stelen de kazen van de kaasmarkt en jagen Kwik en Kwak uit hun
huisje en steken het in brand. Kwik en Kwak vluchten in hun boot de grote
zee op. Midden op zee worden zij door storm overvallen. Hun boot vergaat
en zij worden ternauwernood gered door een groot schip vol eenden met
matrozenpetjes op. Aan boord worden zij in dekens gehuld en krijgen zij
warme soep. De matrozen zijn allemaal heel behulpzaam.
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. Fabrès, Kwik and Kwak, 1945. Oscar Fabrès (1894-1960) was een voorbeeld van een
‘kosmopolitisch’ illustrator: Frans van nationaliteit, geboren in Chili, van 1930 tot 1940
werkzaam in Amsterdam en in Nederlands-Indië, later wonend in de Verenigde Staten en
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Mitrailleurvuur vanuit het gebouw van de Grote Club op de mensen die naar de
Dam gekomen waren om de bevrijding te vieren, 7 mei 1945; het draaiorgel ‘Het
Snotneusje’ bood bescherming aan diverse Amsterdammers, die achter het orgel
weggedoken waren, onder wie de historici Jan en Annie Romein en hun dochter
(foto door W.F. Leijns, collectie Stichting Nederlands Fotoarchief Rotterdam,
foto Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie)



Enkele dagen later staan Kwik en Kwak alleen op het dek naar de zee te
kijken en zien zij plotseling een boot opduiken met bovenin een boosaardige
kijkende groene eend. Zij herkennen hem meteen en weten wat hun te doen
staat. Ze rennen naar het kanon op het voordek en geven een voltreffer. De
duikboot met groene eend verdwijnt voorgoed in de golven. Kwak wordt als
redder van het schip bejubeld. De kapitein van het schip biedt een feestmaal
aan. Er is een grote taart en de eetzaal is
versierd met slingers en Engelse en
Nederlandse vlaggetjes.

Weldra komen de kliffen van ‘old
England’ in zicht. Als het schip veilig in
de haven is worden zij warm verwelkomd
in hun nieuwe land, tientallen eenden
met fototoestellen komen aan boord om
foto’s te maken en verslag te doen van de
moedige redding van het Engelse schip.
Er volgt een eretocht door Londen en de
Lord Mayor, een zeer voorname eend in
ambtsgewaad, speldt Kwak een medaille
op de borst. Zij mogen gaan wonen in een
huis aan de waterkant, van waaruit zij
over de zee naar Volendam kunnen kij-
ken. Zij krijgen zes kleine eendjes, die allen in Volendammer kostuumpjes
over het gazon dartelen. Naast het huis wappert de Engelse vlag voluit.
‘They are very happy indeed and love England where the green ducks will
not come. And... they think with joy that some day they will return to an-
other little green house, with tulips, in Volendam.’ En zo wachten zij gedul-
dig de dag af, ‘when they could return to the small green house that meant
Home’, zo schreef Hendrik Willem van Loon in zijn voorwoord bij het boek.

De Engelse vrienden van mijn ouders die mij dit boekje als kerstcadeau
hadden gegeven, kwamen herhaaldelijk bij ons in Den Haag logeren. Een
geliefd uitstapje was een bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum: zij
waren zeer geïnteresseerd in oude boerderijen en klederdrachten. Er zijn
nog foto’s waarop zij op een bankje zitten met achter hen de groene huisjes
van de Zaanse buurt en de vijver met de ophaalbrug.

Jaren later, toen ik voor school een opstel schreef over de Friese Bewe-
ging, werd ik er door een vriendelijke medewerker van de Provinciale Bibli-
otheek van Friesland op attent gemaakt dat ik moest ‘oppassen’ met onder-
werpen op het gebied van de volkscultuur. Dat was het domein geweest van
mensen die ‘fout’ waren geweest in de oorlog. Met de achtergronden van de
voor Friese boerderijen zo typerende uilenborden moest ik mij maar niet te
veel bezighouden, want daarover waren verkeerde artikelen geschreven.2

Mijn ouders (links naast elkaar) met Engelse
gasten in het Openluchtmuseum: op de
achtergrond de ‘green houses’ en de ophaal-
brug, 1961 (foto Ad de Jong)

. Een uilenbord of ûleboerd is een driehoekig bord in de top van het dakschild, versierd
met een makelaar gesteund door twee zwaanfiguren.  



Dat gold overigens ook voor motieven in houtsnijwerk, levensbomen en wat
dies meer zij, om maar te zwijgen over runentekens. Op deze wijze maakte ik
kennis met een sinds de Tweede Wereldoorlog vrij algemeen heersend taboe
op deze onderwerpen. Nog steeds is het voor mij onmogelijk onbevangen in
Zweden een runensteen te bezichtigen of op Bali houtsnijwerk uit de hin-
doe-cultuur, waarin svastikamotieven zijn verwerkt die onmiddellijk aan het

hakenkruis doen denken.
Gelukkig zijn er nog de dappere eend-

jes uit Volendam met hun typerende kle-
derdracht, de klompen, de molens, de
groene huisjes, de tulpen en de kazen, het
koek-en-zopie en het draaiorgel. Die
waren tenminste ‘goed’ in de oorlog. Het
draaiorgel is op dramatische wijze ver-
bonden met de viering van de bevrijding
in Amsterdam. Op 7 mei 1945 waren veel
Amsterdammers naar de Dam getogen
om daar de bevrijding te vieren. Het
draaiorgel ‘Het Snotneusje’ luisterde het
feest op. Plotseling werd door nog in de
Grote Club aanwezige Duitsers het vuur
op de menigte geopend. De mensen pro-
beerden te ontkomen, sommigen vonden

dekking achter het orgel, er vielen 22 doden en vele gewonden. De foto van
achter het orgel bescherming zoekende mensen is velen in het geheugen
gegrift (zie afb. p. 590). ‘Het Snotneusje’ is in 1993 terecht opgenomen in de
collectie van het Amsterdams Historisch Museum.3

Volkscultuur was gemobiliseerd in de oorlog: ten goede en ten kwade. Zo
zijn er sindsdien in de perceptie van veel mensen ‘goede’ en ‘foute’ voorwer-
pen in de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum. Als ‘fout’
beschouwt men bijvoorbeeld die objecten waarop versieringen voorkomen
als zonneraderen, knoopmotieven of levensbomen (onder andere als kerf-
sneewerk op kisten of mangelplanken), die door nationaal-socialisten als
zinnebeelden van Oudgermaanse herkomst werden geïnterpreteerd en een
rol speelden in de bloed-en-bodemmystiek. De Volksche Werkgemeen-
schap maakte hierover een tentoonstelling met medewerking van het Depar-
tement van Volksvoorlichting en Kunsten onder de titel Eeuwig levende
teekens. Deze was in 1941 te zien in het Haags Gemeentemuseum. De ten-
toonstelling besloeg 24 ruimten van het museum en werd ingericht door een
Duitse ‘vakman’. Het novembernummer 1941 van het maandblad Hamer
van de Volksche Werkgemeenschap was grotendeels aan het tentoonstel-
lingsonderwerp gewijd. Ook de Friese uilenborden werden tot de ‘Ger-
maansche en Arische’ zinnebeelden gerekend.4

Als ‘goede’ voorwerpen ervaart men bijvoorbeeld de oranjeborden en 

Foto van de opstelling van uilenborden op de
nationaal-socialistische tentoonstelling Eeuwig
levende teekens in het Haags Gemeentemuseum,
1941 (Nederlands Openluchtmuseum)



-bekers gedecoreerd met oranjebomen of de
letter vanWilhelmina,die terherinneringaan
verschillende hoogtijdagen van het konings-
huis zijn uitgebracht en in veel Nederlandse
huiskamers een ereplaats hebben gekregen. In
de collectie van het Nederlands Openluchtmu-
seum bevinden zich veel voorwerpen die ver-
vaardigd zijn ter herinnering aan gebeurtenis-
sen met betrekking tot het Oranjehuis; zij zijn in
1980 tentoongesteld onder de titel Oranje in de
huiskamer.5

Natuurlijk, iedereen weet dat alleen mensen
tijdens de bezetting ‘goed’ of ‘fout’ konden zijn,
en niet objecten. Geen scheidsrechter zou het
in zijn hoofd halen de bal een rode kaart te
geven in plaats van de speler en toch zijn er
volkskundige objecten die een rode kaart heb-
ben gekregen. Hoe gaan wij om met deze remi-
niscenties? Ligt de kiem van het gebruik ten
kwade niet al in de negentiende eeuw, toen
volkscultuur als uiting van de authentieke
volksaard werd beschouwd en werd gekoppeld
aan nationale identiteit? Maar was dat ook niet
de kiem voor het boekje over de Volendammer
eendjes, dat een troost moest zijn voor degenen
die in ballingschap verlangden eens terug te
keren naar hun ‘Home’?

De bevrijding van de volkskunde geschied-
de pas ver na mei 1945. Zeker, Van der Ven en
zijn vrouw moesten zich verantwoorden voor
de procureur-fiscaal in het kader van de Bijzon-
dere Rechtspleging. Allerlei zaken werden op
de weegschaal gelegd, uiteenlopend van Van

Een als ‘fout’ beschouwde levensboom,
hier voorkomend in een bovenlicht van
een deur in Hees (gemeente Nijmegen)
(Stichting Historisch Boerderij-
Onderzoek, Arnhem)

. Roegholt, Amsterdam in de 20e eeuw, 1976-1979,
deel  , (1919-1945), pp. 303-308; L. de Jong, Het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog,
deel 10b, Het laatste jaar II, tweede helft, 1982, 
pp. 1422-1424; Bool en Hekking, De Dam 7 mei 1945,
1992, pp. 7, 15; De Waard, Draaiorgels, 1996, p. 113.
. Rooijakkers, ‘De tot vorm gekomen persoonlijk-
heid van het volk’, 1997, pp. 97-100; Knuttel Wzn.,
‘Het Gemeentemuseum in de oorlogsjaren’, 1946,
pp. 8-9; De Haas, ‘De zin des levens’, 1941; Sierksma,
‘Het Friesche oelbord, 1941, p. 7.  . Klijn en Van der
Meijden, ‘Oranje in de huiskamer’, 1980.  

Een als ‘goed’ beschouwde oranjeboom;
aardewerken bord ter gelegenheid van het 25-
jarig regeringsjubileum van koningin
Wilhelmina, 1923, aardewerk, polychroom,
diameter 24,5 cm (Nederlands Openlucht-
museum)



der Vens poging om met behulp van de Duitse instanties directeur van het
Openluchtmuseum te worden tot en met de zwart-rode jurk waarin Elise
van der Ven tijdens de oorlog gasten zou hebben ontvangen op De Meihof
(rood en zwart stonden bij de nationaal-socialisten voor ‘Blut und Boden’).
Van der Ven en zijn vrouw werden uiteindelijk buiten vervolging gesteld,
omdat hun schuld van zodanige aard was dat oplegging van een straf of

maatregel ingevolge het Besluit Buitengewoon
Strafrecht of het Tribunaalbesluit niet gerecht-
vaardigd werd geacht.6 Een uitspraak die overi-
gens niet inhield dat daarmee de verdenking als
ongegrond moesten worden beschouwd, wat in
1951 nog eens expliciet werd bevestigd.7 Een
rol van betekenis in de volkskunde was voor het
echtpaar Van der Ven vanwege het oorlogs-
verleden niet meer weggelegd; in veel kringen
waren zij niet meer welkom. Zo werd Van der
Ven in het najaar van 1945 geschrapt als lid van
de Maatschappij der Nederlandsche Letter-
kunde.8

Voor Van Erven Dorens hield de bevrijding
tevens het streven naar rechtsherstel voor de
oude Vereeniging voor Volkskunde ‘Het
Nederlandsch Openluchtmuseum’ in. Begin
september 1945 werd door het Dagelijks
Bestuur bij de minister-president een verzoek
ingediend het museum terug te geven aan de
Vereeniging. Het bestuur van de Vereeniging,

met nog steeds Van Erven Dorens als secretaris, kwam de daaropvolgende
maanden diverse malen bijeen om te delibereren of dit verzoek wel of niet
moest worden gehandhaafd.9 Aangezien het personeel van het museum na
de overname door het rijk behoorlijk was uitgebreid, zagen de meeste
bestuursleden in dat zij deze last moeilijk zouden kunnen dragen, en zij
meenden dat het verstandiger was de status quo te handhaven. Hoewel hij in
zijn hart voor teruggave van het museum was – hij vond het afschuwelijk wat
de Vereeniging in de oorlog was aangedaan – besefte Van Erven Dorens bij
nader inzien dat het museum beter een rijksinstelling kon blijven; tenslotte
had hij daar vóór de oorlog al voor gepleit. Het vertrek van S.J. Bouma (de
opvolger van Van Erven Dorens in 1942) en de benoeming tot directeur van
dr. Win. Roukens, leerling van Schrijnen en lid van het Dagelijks Bestuur
van de Vereeniging sinds 1934, moeten echter Van Erven Dorens veel
genoegen hebben gedaan.

De ‘echte’ bevrijding van de volkskunde kwam echter niet met de uit-
schakeling van Van der Ven en de benoeming van Roukens, maar pas in de
jaren 1960. Deze bevrijding begon uitgerekend in Duitsland. Daar had een

Naoorlogs portret van A.A.G. van
Erven Dorens, 1950, door Johan 
Mekkink (1904-1991), olieverf op 
doek, 33 x 29,5 cm (Gemeentemusea
Arnhem)



groep jonge volkskundigen aan de universiteit van Tübingen de strijd aan-
gebonden met de premissen van de vooroorlogse volkskunde, die tot op dat
moment nog niet verlaten waren, zoals de continuïteit van de volkscultuur,
de plattelandsbevolking als draagster van de authentieke volkscultuur en de
opvatting dat volkscultuur de cultuur van hechte gemeenschappen zonder
sociale tegenstellingen was. De Tübingers stelden daar een volkskunde-
beoefening tegenover, waarin historische veranderingen, sociale verschil-
len, eigentijdse ontwikkelingen en de functie en betekenis van cultuur wer-
den onderzocht. De nieuwe richting leidde tot een reeks van demythologise-
rende studies, waarbij de verschillende uitgangspunten van de vooroorlogse
volkskunde als pure ideologie ontmaskerd werden, zoals Ton Dekker dit
treffend omschrijft.10

Het demythologiseringsproces drong ook door tot Nederland. De breuk
met het samen met Vlaamse volkskundigen uitgegeven tijdschrift Volkskun-
de en de opzet van een nieuw Nederlands tijdschrift het Volkskundig Bulletin
markeerden de omslag bij het P.J. Meertens-Instituut. Wie na de verlossing
van de volkskunde van haar vooroorlogse lading nog geloof hechtte aan oer-
oude gebruiken en aan wat Van der Ven daarover te berde had gebracht,
werd grondig uit de droom geholpen door Voskuils artikel ‘Het tijdelijke
met het eeuwige verwisseld, of: op de klank van de midwinterhoorn de eeu-
wigheid in’.11 Voor Voskuil werd volkskunde meer en meer een historische
wetenschap, de geschiedenis van het dagelijks leven.12 De fixatie op conti-
nuïteit sloeg om in een sterke gerichtheid op veranderingsprocessen. Dank-
zij zijn roman Het Bureau kunnen wij deze paradigmawending niet alleen
volgen via de wetenschappelijke publicaties, maar krijgen wij ook een blik in
het ‘wetenschappelijk bedrijf’ via de persoonlijke beleving van Voskuil, de
hoofdrolspeler in dit proces in Nederland.13

De periode van demythologiseren die achter ons ligt, heeft de onhoud-
baarheid van een aantal vooroorlogse uitgangspunten duidelijk gemaakt. De
hardnekkigheid waarmee deze echter telkens weer de kop opsteken – de laat-
ste decennia in het bijzonder in sommige delen van voormalig communis-
tisch Europa – maakt dat deze taak nog lang niet voltooid is. Dat de weten-
schappelijke discipline zich heeft bevrijd van een ideologische last betekent
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nog niet dat de oude premissen nergens meer worden toegeëigend. Regel-
matig duiken zij weer op, niet alleen in borrelpraat, maar ook in bedenkelijke
vertogen over nationalisme en racisme of als legitimering van ‘ethnic clean-
sing’. Het gevaar dat volkscultuur wederom wordt ingezet voor cultuur-
politieke doeleinden, is nog steeds aanwezig. Zo liet de Servische staatstele-
visie vlak voor de val van de Joegoslavische president Milo∑ević ‘onschuldig’

folkloristisch amusement zien aan de Servische
burgers in plaats van de betogingen van de
oppositie in Belgrado, zoals de gehele wereld
via  kon waarnemen. De extreem-rechtse
Jörg Haider in Oostenrijk laat zich graag zien
bij folkloristische aangelegenheden.14

Voorstellingen van volkscultuur oefenen
kennelijk nog steeds aantrekkingskracht uit op
‘verkeerd gezelschap’, net zoals zij dat deden
tijdens het nazi-regime in Duitsland of het
Vichy-regime in de Tweede Wereldoorlog in
Frankrijk.15 Van deze aantrekkingskracht moe-
ten volkskundigen zich zeer bewust zijn; zij
zouden dit fenomeen – vooral ook zoals dit zich
in eigentijdse gedaante voordoet – meer dan tot
nu toe tot onderwerp van hun studie moeten
rekenen. Ook in Nederland, waar de nationale
identiteit en het ‘eigen’ volkskarakter de laatste
tijd weer zo vaak ter sprake worden gebracht, is
waakzaamheid geboden.16 Kritische opmerkin-
gen hierover behoren niet alleen in vakkringen
te worden geuit, maar veel meer dan tot nu toe
ook naar een groter publiek. Wolfgang Kaschu-
ba ziet hier terecht een taak waaraan de volks-
kundige zich gezien de vakgeschiedenis niet
mag onttrekken: ‘Wer bei der Montage der
Bombe so erfolgreich war, soll nun gefälligst
auch bei ihrer Demontage anpacken.’17

Aan de andere kant kan demythologiseren
(in vaktermen ook wel ‘deconstructie’ ge-
noemd) niet als de enige taak van de volkskunde
en een volkskundig museum worden gezien.
Verwacht mag worden dat het dubieuze verle-
den van het vak inmiddels zo ver overwonnen
is, dat niet meer alleen hoeft te worden getoond
wat er allemaal niet klopte, maar ook een nieu-
we beeldvorming kan worden opgezet. Na de
slopers is er behoefte aan bouwers.

Affiche van de extreem-rechtse
politieke partij Centrumdemocraten.
Met de iconen van de moskee en de
molen wordt hier op demagogische
wijze een zwart-wittegenstelling
gecreëerd om daarmee in te spelen op
vreemdelingenhaat; de molen, uit het
volkskundig repertoire, moet opwekken
tot etnocentrisme, terwijl de rood-wit-
blauwe kleurstelling van de affiche
appelleert aan nationalistische
gevoelens; overigens is de icoon die 
een moskee moet voorstellen niet een
moskee, maar het Taj-Mahal-praalgraf
te Agra (India) (uit NRC Handelsblad, 
8 juni 2000)





Het verlaten van de premisse dat het ware Nederlandse volkskarakter zich in
de plattelandscultuur het best had weten te handhaven, had grote conse-
quenties voor het Nederlands Openluchtmuseum. Te groot eigenlijk voor
een museum dat zich in de collectievorming (en dan nog wel voor een
belangrijk deel een onroerende collectie!) had
geconcentreerd op de volkscultuur van het
platteland. De vernieuwing drong zeker door
tot het museum: de aflevering van de Bijdragen
en Mededelingen uit 1972 was doortrokken van
‘Tübingen’ en op het omslag van de beleidsvisie
van directeur Jager Gerlings stond provoce-
rend een foto van het stadsleven.18 Het verza-
melgebied van het museum werd geschiedenis
van het dagelijks leven genoemd, om aan te
geven dat het museum zich niet langer beperkte
tot het traditionele leven op het platteland. Er
ontstond meer oog voor de historische ontwik-
kelingen, het veranderingsproces, als tegen-
hanger van de continuïteit waar de traditionele
volkskunde naar op zoek was. Een in jaren
opgebouwde collectie plattelandsarchitectuur
liet zich echter niet in enkele jaren in evenwicht
brengen met andersoortige gebouwen.

Het is niet voor niets dat sommige musea die
gebaseerd zijn op de volkskundige discipline in
de laatste decennia van de vorige eeuw legiti-
meringsproblemen hebben gekend. De slui-
tingsdreiging voor het Openluchtmuseum in 1987 is bekend. Het Musée
National des Arts et Traditions Populaires in Parijs, in de jaren 1970 nog
bejubeld vanwege de interessante museografie van Georges-Henri Rivière,
is eveneens in de problemen gekomen. Na de ideologische ontlading van de
plattelandscultuur kan immers de vraag gesteld worden of volkskundige
musea met een hoofdzakelijk rurale collectie niet een achterhaald beeld
geven van de volkscultuur. Wat is de functie van een afzonderlijk museum

Een stadsgezicht op de voorkant van 
de beleidsvisie van Jager Gerlings,
Toekomstperspectief, [1972]

. Bas Heijne, ‘Het eigene en het andere. Haiders Wenen en de Europese boycot’, NRC
Handelsblad, 5 augustus 2000, -bijlage 8-19.  . Zie voor het Vichy-regime: Faure, 
Le projet culturel de Vichy, 1989.  . Ileen Montijn signaleert met ongenoegen hoe in
discussies over het cultuurbeleid, zoals die over de toekomst van het Rijksmuseum, de
term ‘nationale identiteit’ veelvuldig gehanteerd wordt, zie Ileen Montijn, ‘Wie wij zijn’,
NRC Handelsblad, 5 maart 2001.  . Kaschuba, ‘Wiedergewinnung der Gemeinschaft’,
1995, p. 141.  . ‘Afdrukken van indrukken’, 1972; Jager Gerlings, Toekomstperspectief,
z.j. [1972]; zie over deze periode ook Jansen, De Jong en Vaessen, ‘Een brug tussen
verleden, heden en toekomst’, 1999.  



over de plattelandscultuur, wanneer duidelijk is dat de scherpe scheiding
tussen stads- en plattelandscultuur gebaseerd is op een vertekend beeld?19

In Frankrijk spreekt men van het ‘heruitvinden’ van het Musée National des
Arts et Traditions Populaires, en nieuwe namen worden voor dit museum
genoemd, zoals ‘Musée national des Cultures et des Civilisations’.20

De discussie over de toekomst van volkskundige musea kan niet anders
dan uitmonden in een herbezinning op de scheidslijnen die in het verleden
tussen museumcollecties zijn aangelegd. Zo zijn in Frankrijk discussies
gaande over samenvoeging van de collectie Europese etnografie van het
Musée de l’Homme met die van het Musée National des Arts et Traditions
Populaires. In Berlijn is het Museum für Volkskunde samengevoegd met de
Europese collecties van het Museum für Völkerkunde onder de nieuwe
naam Museum Europäischer Kulturen. Hoewel hiermee zeker sprake is van
een horizonverbreding, geven deze ontwikkelingen in de richting van een
Europese volkskunde mij toch te denken. Wordt hier niet een begin gemaakt
met het op Europees niveau brengen van het nationale, zoals destijds lokale
en regionale verschijnselen genationaliseerd zijn, met het doel een Europees
eenheidsgevoel te genereren, dat in feite alle kenmerken draagt van een
nieuw nationalisme? Of moeten wij het stimuleren van dit eenheidsgevoel
juist positief beoordelen als de overwinning op nationalistische revanchege-
dachten tussen de Europese landen onderling? Bij de mobilisatie van de
volkskunde ten behoeve van identiteitsgevoelens liggen ontwikkelingen ten
goede en ten kwade dicht bij elkaar.

De Nederlandse volkscultuur te plaatsen in Europees perspectief leidt
slechts tot een beperkte horizonverbreding. Een ensemble uit de volkscul-
tuur als de Hindeloper kamer laat evengoed contacten met Azië zien als
facetten van Europa. Maar er zijn de afgelopen halve eeuw meer en ander-
soortige buiteneuropese relaties aangeknoopt of versterkt. Hoeveel mensen
in Canada, Nieuw-Zeeland en Australië beroepen zich niet op een Neder-
lands verleden zonder in Nederland te wonen, en hoeveel mensen in Neder-
land, die zich kunnen beroepen op een niet-Europees verleden, hebben niet
gekozen voor een toekomst in Nederland? Als een volkskundig museum in
Nederland in overeenstemming moet worden gebracht met de uitgangspun-
ten van de hedendaagse volkskundebeoefening, dan moet het venster niet
alleen openstaan naar ‘Das gemeinsame Haus Europa’, maar naar de we-
reld.21

In Nederland heeft een discussie over nauwere samenwerking tussen
volkskundige en volkenkundige musea nog niet plaatsgevonden. Zeer
recentelijk, in 2000, hebben medewerkers van zowel volkskundige als vol-
kenkundige musea wel samen een nieuwe sectie van de Nederlandse Muse-
umvereniging gevormd onder de naam ‘Culturen’, een veelbelovend be-
gin.22 Oproepen dat musea meer moeten samenwerken wekken over het
algemeen echter de indruk meer voort te komen uit trends op het gebied van
ondernemerschap of management en efficiency dan uit een cultuurhistori-
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sche argumentatie. Niet direct voor de hand liggende combinaties – bij wijze
van spreken tussen het Wereldmuseum Rotterdam en het Openluchtmuse-
um – zouden in cultureel opzicht tot prikkelende resultaten en een inhoude-
lijke meerwaarde kunnen leiden.

Ook de discussie over de scheidslijnen in het erfgoed staat nog in de kin-
derschoenen en wordt op het ogenblik toegespitst op de positie van de Afde-
ling Nederlandse Geschiedenis in het Rijksmuseum. Behalve de scheidslijn
tussen geschiedenis en kunst zal ook de scheidslijn tussen geschiedenis en
volkskunde onder de loep moeten worden genomen. Vanuit cultuurhisto-
risch perspectief zou een hechte samenwerking tussen het Openluchtmuse-
um en de Afdeling Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum de veel
te sterke segmentering op het gebied van de geschiedenis kunnen verminde-
ren; het zou betekenen dat de verbeelding van de geschiedenis van het dage-
lijks leven verlost wordt van het achterhaalde denken in tegenstellingen als
die tussen stad en platteland of tussen elite en volk.

Zoals sommigen een pleidooi houden voor de plaatsing van de volkscul-
tuur in een Europees perspectief, zien anderen in de Europese eenwording
juist een aansporing om meer aandacht te besteden aan de Nederlandse
nationale identiteit.23 Instellingen die het erfgoed beheren, zouden hierin
een belangrijke taak hebben. Een veel gehanteerd argument daarbij is, dat
een natie die haar erfgoed niet koestert in het toekomstig Europa weinig te
bieden heeft.24 Recht hier tegenover staat de opvatting van Jacques Hainard,
de spraakmakende directeur van het Musée d’ethnographie in Neuchâtel
(Zwitserland), die in zijn museum van niet-westerse etnografie tentoonstel-
lingen maakt, waarbij ook de eigentijdse Zwitserse samenleving betrokken
wordt. Voor hem is het volkskundig museum de plaats bij uitstek waar men
moet proberen zich te ontdoen van noties als nationalisme, identiteit en oor-
sprong. Zijn pleidooi is over de grenzen heen te kijken, zowel die tussen de
landen, als die tussen de disciplines.25

De vraag naar de nationale identiteit staat sinds twee decennia volop in de
belangstelling. Instellingen die erfgoed beheren en tentoonstellen, zoals
musea, kunnen de discussie hierover niet uit de weg gaan, zij zijn er een
onderdeel van. Het is de vraag of met het ontkennen van het bestaan van cul-
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. Het Nederlands Openluchtmuseum te beschouwen als agrarisch-historisch museum
ligt niet voor de hand, aangezien dit museum zich nooit op de landbouwgeschiedenis als
zodanig heeft gericht, maar op de traditionele plattelandscultuur. Dat is een wezenlijk
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de term is oorspronkelijk afkomstig van Michail Gorbatsjov.  . Mondelinge mededeling
Edwin H. Karten, Nederlands Openluchtmuseum, bestuurslid van de sectie Culturen, 
7 februari 2001.  . Bijvoorbeeld Scheffer, ‘Land zonder spiegel’, 1996.  . Paul Scheffer,
‘De kunst van het kosmopolitisme’, NRC Handelsblad, 27 januari 2001.  . Hainard,
‘Quels musées d’ethnographie pour demain?’, 1996.  



tureel erfgoed en iedere vorm van collectieve identiteit het kwaad van het
nationalisme de wereld uit is. Veeleer is het belangrijk hoe mensen omgaan
met erfgoed en volkscultuur, of zij deze verabsoluteren of relativeren, of zij
de cultuurverschijnselen vanuit een smal of een breed perspectief beschou-
wen. Hindeloopen mag typisch Nederlands zijn, maar het is ook Fries, Hin-
delopens, Indiaas (sits), Chinees, Japans (porselein), christelijk (bijbelse

voorstelling op de wieg) of typisch des scheeps-
kapiteins (schildering van een touwslagerij op
de bedstedewand). Allen hebben het recht bij
het zien van deze voorwerpen of afbeeldingen
uit te roepen ‘Hey! That’s mine’. Het gaat om
een selectief samenspel van identiteiten, waar-
op niemand het alleenrecht heeft ze zich toe te
eigenen. Maar de speciale betekenis die ze voor
verschillende groepen mensen hebben, hoeven
wij evenmin te ontkennen.

Het ‘leesbaar maken’ van het erfgoed vanuit
verschillende perspectieven is een wezenlijke
taak van een volkskundig museum. Van veel
voorwerpen uit het verleden weet de museum-
bezoeker de functie niet meer, laat staan de
betekenis. Van groot belang is daarbij dat de
‘dirigenten van de herinnering’ niet meer hun
eigen idealen projecteren op de bevolkings-

groepen of cultuurverschijnselen die zij presenteren, zoals de conservatieve
elite in het verleden haar idealen van een volmaakte gemeenschap projec-
teerde op traditioneel levende boeren en vissers. In toenemende mate
betrekken musea mensen ‘uit het veld’ bij de opbouw van hun presentaties,
een vorm van participatie die in Amerika al zeer gebruikelijk is. Op deze
manier kan de stap gezet worden van ‘gedirigeerde herinnering’ naar een
‘werkplaats van het geheugen’.26 Daarbij hoort ook de vraag wat als erfgoed
beschouwd moet worden. Het zal duidelijk zijn dat een museum over de cul-
tuur van het dagelijks leven niet alleen uit mag gaan van wat mensen van wie
de voorouders generaties lang in Nederland woonden als hun erfgoed
beschouwen. Het zal daarin ook de ideeën van nieuwkomers (en vertrek-
kers!) over hun ‘oude’ en ‘nieuwe’ erfgoed moeten betrekken. Ook zij mogen
verwachten dat het volkskundig museum deze tot zijn horizon rekent.

De uitroep ‘Hey! That’s mine’ is ontleend aan de titel van een artikel
waarin ervoor gepleit wordt dat musea in de Verenigde Staten een meer plu-
ralistische kijk op de samenleving ontwikkelen en zich meer ‘inclusive’ op-
stellen ten aanzien van bevolkingsgroepen die niet van Angelsaksische oor-
sprong zijn.27 Zo hebben de niet-Angelsaksische Europeanen in de Verenig-
de Staten inmiddels hun ‘identiteitsmuseum’ gekregen op Ellis Island, het
eiland voor de kust van Manhattan waar de immigranten (vooral uit Zuid- en

Tegeltje uit de souvenirwinkel van 
Ellis Island, New York, bestemd voor
Amerikanen van Nederlandse afkomst



Oost-Europa) van 1892 tot 1924 de toegangsprocedures tot de Verenigde
Staten moesten ondergaan en waar beslist werd of zij een toekomst in Ame-
rika tegemoet mochten gaan of werden teruggestuurd naar hun land van
herkomst. Tegelijkertijd sluit dit museum de latere immigranten uit Azië en
Latijns-Amerika weer uit in deze presentatie over degenen ‘die Amerika
opgebouwd hebben’.28 Ellis Island fungeert meer als ‘memorial’ dan als
museum; emotie speelt er een grote rol. Barbara
Kirshenblatt signaleert dat de grenzen tussen
musea en ‘memorials’ steeds diffuser worden.29

Is Hainards verzet tegen noties als identiteit
niet vechten tegen windmolens? Volgens de
volkskundige Gottfried Korff zijn volkskundi-
ge musea al te ver doorgeschoten in het schep-
pen van identiteit: het zijn volgens hem plaat-
sen geworden waar het verleden ‘gevierd’
wordt in plaats van onderzocht. Om in de iden-
titeitsbehoefte te voorzien hebben zij een hoge-
re prioriteit gegeven aan design en theatraliteit
dan aan analyse en documentatie. De ‘viering’
van het verleden is een vorm van compensatie
voor wat men in het dagelijks leven mist.30 De
waarschuwing aan volkskundigen om naar bui-
ten toe duidelijker blijk te geven van hun kriti-
sche instelling ten aanzien van cultuurpolitieke
doeleinden in de omgang met volkscultuur,
geldt zeker ook voor volkskundige musea. Zij
moeten zich ervan bewust zijn dat hun presen-
taties gemakkelijk eenzijdig kunnen worden
toegeëigend als uit ‘een tijd dat het leven in
Nederland nog goed was’, of erger nog als ‘uit
een tijd dat Nederland nog echt-Nederlands
was’. Daar staat tegenover dat volkskundige
musea een visuele kracht hebben die, op verantwoorde wijze ingezet, juist
benut kan worden om vooroordelen weg te nemen of eenzijdige beelden van
het verleden in een ruimer perspectief te plaatsen. Op deze wijze kunnen zij
voor een relatief groot publiek een belangrijke, positieve rol spelen zoals men
van een ‘kennis-instelling’ die een museum ook is, mag verwachten.

Witte illegalen vragen in Den Haag
verblijfsrecht, op klompen, 6 juni 2001;
het passen van de klompen was onder-
deel van de demonstratie voor verblijfs-
recht in Nederland (foto Wiebe Kiestra,
 , gepubliceerd in Het Parool, 7 juni
2001)

. Zie Mols, ‘Over-Leven, mensen in de Kempen’, 1999, pp. 170-171; werkplaats van het
geheugen: zie Frijhoff, Ordelijk vergeten, 1992.  . Gaither, ‘Hey! That’s Mine’, 1992.  
. De Jong, ‘The cultural baggage of ethnicity’, 1998, pp. 437-438; Chermayeff e.a., Ellis
Island, 1991; het voor kinderen geschreven Ellis Island door Stein (z.j. [ca. 1991]) eindigt
met de woorden ‘And they built America’ (p. 31).  . Kirshenblatt-Gimblett, Destination
Culture, 1998, pp. 177-187; Lezing Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Amsterdam 25 sep-
tember 2000, getiteld ‘Black Box/White Cube: The Museum as a Technology’.  . Korff,
‘Some remarks on Research’, 1996.  



Het is eigenlijk merkwaardig dat volkskundige musea zich zo sterk rich-
ten op het verleden. Een van de conservatoren van het Musée National des
Arts et Traditions Populaires, Florence Pizzorni, merkte op dat het para-
doxaal is dat volkskundige musea zich tegenwoordig afvragen of zij niet
meer aandacht moeten besteden aan de eigentijdse cultuur: zij hebben
immers altijd al hun informatie en hun objecten betrokken van levende men-
sen, in tegenstelling tot archeologische of historische musea. Nu valt op haar
constatering wel wat af te dingen: de volkskundige musea richtten zich dan
wel op de cultuur van levende mensen, maar het waren steeds mensen met
een leefpatroon dat op het punt stond te verdwijnen.

De stap naar het documenteren en verzamelen van eigentijdse cultuur
waarvoor de klok nog niet op vijf voor twaalf staat, wordt de laatste tijd
steeds vaker gezet. Meestal is de motivering toch weer een historische: de
musea beschikken dan later over meer informatie over het dagelijks leven in
onze tijd. Vooral in Scandinavië heeft deze benadering tot allerlei initiatie-
ven op het gebied van documentatie en collectievorming geleid.31 In Neder-
land is het project ‘Brieven aan de Toekomst’ uit 1998 er een voorbeeld van.
Aan alle Nederlanders werd de vraag gesteld of zij in dagboekvorm wilden
beschrijven wat zij op 15 mei 1998 (een willekeurige dag) hadden gedaan en
hoe zij die dag hadden beleefd. De bedoeling van het project, dat in navol-
ging van soortgelijke projecten in Scandinavië werd georganiseerd, was om
in de toekomst meer informatie te hebben over het dagelijks leven aan het
eind van de twintigste eeuw.32

Tentoonstellingen over onderwerpen uit onze eigen tijd met het doel het
publiek van nu meer inzicht te geven in de samenleving van nu, zijn daaren-
tegen schaars. De tentoonstellingen rond het thema Massacultuur, in 1981
door Henk Overduin opgezet in het Haags Gemeentemuseum, zijn er een
voorbeeld van. In de tentoonstelling Thuiscultuur werden elf eigentijdse
Haagse interieurs getoond in de vorm van ingerichte kamers. Gedeeltelijk
betroffen het typeringen van mentaliteiten zoals ‘wonen met herinneringen’
of ‘verlangen naar rustiek’, gedeeltelijk bevolkingsgroepen zoals ‘Indische
mensen’ en ‘een Hindustaans gezin’.33 De tentoonstelling kreeg veel kritiek:
men ging niet naar het museum om dingen te zien die men dagelijks om zich
heen kon zien. In een museum verwachtte men juist dingen die ‘bijzonder’
zijn, doordat zij kunst zijn of uit het verleden of een ver land stammen. Het
gewone van nu kan wel verzameld worden, maar heeft voor het publiek nog
weinig aantrekkingskracht.34

Vooral een voorwerp uit het niet al te verre verleden, dat men eigenlijk
vergeten is maar plotseling herkent, wekt een ‘sensatie’ op. Een van de meest
gehoorde enthousiaste opmerkingen uit het publiek in het Openluchtmuse-
um is ‘Kijk, dat hadden wij vroeger thuis ook!’ Eigentijdse gebruiksvoor-
werpen hebben op zich echter weinig aantrekkingskracht. Het succes van de
tentoonstellingen van Jacques Hainard met voorwerpen die iedereen nog
gewoon gebruikt, is dan ook meer gelegen in de manier waarop hij het gewo-
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ne en vanzelfsprekende juist ‘vervreemdt’ en daarmee stof tot denken geeft.
Hij brengt het publiek liever in verwarring door zekerheden te relativeren
dan dat hij de bezoekers een vals gevoel van zekerheid geeft. Naarmate de
volkskunde zich meer profileert als een studie van het eigentijdse leefpatroon,
zal het de volkskundige musea voor ingewikkelde uitdagingen stellen. Het
zal het volkskundige museum overigens wel een nieuwe dimensie kunnen
geven en de horizon verruimen.

Voortkomend uit het cultureel bescher-
mingsoffensief van rond 1900 was het
Nederlands Openluchtmuseum een in-
stelling die moest redden wat in situ niet
te behouden was. De ‘reservaat-gedach-
te’ paste bij de ‘moderne’ opvattingen:
wat het nieuwe in de weg stond en toch
als waardevol werd beschouwd moest
naar een aparte plaats: het museum. 
Dit heeft geleid tot historische collecties
op het gebied van het plattelandsleven
die van onmiskenbaar belang zijn, maar
waarmee gauw een eenzijdig beeld ge-
schapen wordt. Inmiddels is een andere
omgang met het verleden ontstaan, waar-
bij de wereld buiten het museum in hoge
mate doortrokken is van ‘musealiteit’.35

Het behoud van historische binnensteden, dorpsgezichten en landschappen
heeft een zo hoge vlucht genomen dat mensen zich afvragen of wij niet van
onze hele omgeving een museum maken. Is de historische binnenstad van
Amsterdam niet bijna Nederlands grootste openluchtmuseum? Verandert
het Nederlandse platteland niet van een agrarisch gebied in een wandelpark
voor de zich ontspannende stedelingen? De volkscultuur wordt gerevitali-
seerd in talloze feesten en ‘dagen’, zoals de Brabantse Dag in Heeze of Vlag-
getjesdag in Scheveningen.36 Naarmate de klederdracht als ‘gewone’ dracht
bij bepaalde bevolkingsgroepen uitsterft, komt zij terug als bijzondere
dracht voor bepaalde gelegenheden. Wat dertig jaar geleden voornamelijk 

. Rosander (ed.), Today for Tomorrow, 1980.  . De Jong en Wijers (ed.), Brieven aan 
de Toekomst, 1999.  . Van Heyningen en Overduin (ed.), Thuiscultuur, 1981; zie over
massacultuur ook: De Rook en De Blécourt (ed.), De vormgeving van ons dagelijks leven,
1984.  . Naar aanleiding van het project Massacultuur is Henk Overduin zelf plastic
tassen gaan verzamelen. Later heeft hij de collectie geschonken aan het Nederlands Open-
luchtmuseum, dat volgens hem meer aandacht zou moeten besteden aan het verzamelen
van objecten van massacultuur. Zie: Overduin, ‘Op weg naar de plastic tas’, 1985; en 
M. de Kroon, ‘Gestapelde beelden’, NRC Handelsblad, 28 augustus 1986.  . Zie over
musealiteit van de cultuur: Vaessen, Musea in een museale cultuur, 1986, pp. 255-268.  
. Zie over de Brabantse dag te Heeze: Nissen, De folklorisering van het onalledaagse, 1994,
pp. 8-9.  
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Dagelijkse toeristenstroom op het Begijnhof 
in Amsterdam; onder leiding van gidsen, vaak
uitgerust met een omhooggestoken vlaggetje 
en een megafoon, bezichtigen de groepen toe-
risten het nog bewoonde Begijnhof 
(foto Xander Remkes, gepubliceerd in Het
Parool, 27 juli 2000)



in volkskundige musea gemusealiseerd werd, is nu alom in situ te beleven,
niet meer in oorspronkelijke maar in gerevitaliseerde vorm. Krijgen wij toch
nog een volkscultuur à la Van der Ven?

Ook in dit op het eerste gezicht onschuldige folkloristisch amusement
zijn ideeën over oeroude karaktertrekken van de bevolking, hechte gemeen-
schappen en worteling in de bodem verre van uitgestorven en doen bepaalde

aspectenervansomsdenkenaandeheem-
kundebeoefening in de jaren 1930.37 Het
Engelsewoord‘roots’wordtachteloosge-
bruikt in vertogen over eigen identiteit,
maar verschilt in feite niet van de biolo-
gische metafoor van de als een boom in 
de grond wortelende mens, die in de na-
tionaal-socialistische ideologie vaak ge-
bruikt werd. Het gevaar is niet denkbeel-
dig dat sommige volkskundigen zich in
hun enthousiasme over de toegenomen
belangstelling voor folkloristische evene-
menten laten meeslepen door achterhaal-
de ideeën en hun kritische zin verliezen
of opzijzetten om geen ‘spelbreker’ te
zijn.

Materiële overblijfselen uit het verle-
den zijn bezienswaardigheden gewor-
den, die zo veel mogelijk gespaard moe-
ten worden, waaraan men identiteit en
houvast ontleent en die een hoofdbe-
standdeel vormen van het (cultuur)toe-
ristische en vrijetijdsrepertoire. Velen
voelen dat zij een aanmerkelijk commer-
cieel of ideëel belang hebben bij het
behoud van stads- en dorpsgezichten en
zijn met het argument van ‘de vooruit-
gang’ niet snel meer te overtuigen van de

noodzaak van afbraak en vervanging. In Frankrijk werden deze ontwikkelin-
gen gekoppeld aan de idee om ook de landschappelijke omgeving te museali-
seren. Dit leidde tot een nieuw type museum, het ‘écomusée’, dat een stap
verder gaat dan een openluchtmuseum door een heel gebied tot museum te
verklaren en de gebouwen binnen dat gebied in situ te behouden.38 Niet
meer het museum als illusie van de werkelijkheid dus, maar de werkelijkheid
zelf als museum.

Het behoud van het totaalbeeld speelt een zodanige rol dat de voorkeur
voor eigentijdse nieuwbouw in een historische omgeving, die een groot deel
van de twintigste eeuw vanuit het modernisme gedicteerd werd, aan het

De molen aan de rivier de Blies in Sarreguemi-
nes (noordoost-Frankrijk), die ter plaatse be-
houden is en met inbegrip van de omgeving in
1998 een museale bestemming heeft gekregen.
Deze molen, die met twee turbines werkte,
zorgde van 1841 tot 1969 voor het juiste klei-
mengsel voor de aardewerkfabrieken in Sarre-
guemines. Nu is in de molen zelf een museale
presentatie van het productieproces ingericht,
terwijl de ruïnes van de aangrenzende fabrieks-
gebouwen langs de rivier als plaats van herinne-
ring bezichtigd kunnen worden (de ‘jardin de
ruines’ met ‘mémoires du lieu’). Dit complex
maakt onderdeel uit van een aardewerkcircuit
door de gehele stad met o.a. een wijk met
sociale woningbouw voor fabrieksarbeiders uit
1869 en een voormalig woonhuis van een
fabrieksdirecteur (foto Loek de Jong, 2001)



kenteren is in de richting van historiserende nieuwbouw. Tekenen van her-
waardering van de Romantiek zijn alom waar te nemen. Ingetogen museum-
presentaties, waarbij het individuele museumobject vooral tot zijn recht
moest komen, moeten wijken voor contextualisering, evocatie en theatrali-
teit. ‘Beleving’ is een sleutelwoord geworden. In het Openluchtmuseum in
Arnhem vinden activiteiten plaats die twintig jaar geleden als ‘komediespel’
verketterd zouden zijn, zoals suppoosten in klederdracht, koken in de boer-
derijen, verhalen vertellen bij de brandende haard, presentaties met poppen
en ‘living history’. Het nieuwe museumtheater HollandRama, dat moderne
technieken combineert met presentatievormen die teruggaan op de diora-
ma’s en panorama’s van de negentiende eeuw, laat authentieke museumob-
jecten figureren in een context van illusionistische decorbouw.39 Het lijkt
wel of wij afstevenen op een synthese van modernisme en Romantiek zoals
niemand die tot voor kort voor mogelijk heeft gehouden. Verwoordt Ruijs-
senaars die niet in zijn Masterplan voor de vernieuwing van het Rijksmuse-
um met het motto ‘vooruit naar Cuypers’?40

De musealisering buiten het museum heeft veel van de uniciteit van het
Openluchtmuseum weggenomen. Als ‘redder’ hoeft het museum minder op
te treden dan in de hoogtijdagen van offervaardigheid aan ‘de vooruitgang’.
De sfeer van oude boerderijen creëren de mensen nu zelf door boerderijen
die aan de agrarische bestemming onttrokken worden als woonboerderij
(‘boerderette’) in te richten. Wie weet steken zij zich straks, als de laatste
boer naar Canada is vertrokken, in bij de streek passende klederdracht wan-
neer zij een feestje geven in hun buitenverblijf. De kans bestaat dat de rol van
het Openluchtmuseum als informatiecentrum en adviseur in de omgang
met het verleden zal toenemen, naarmate de mensen hun omgeving meer en
meer verantwoord willen ‘musealiseren’.

De herijking van de volkskunde in de zin van de studie van de cultuur van
het dagelijks leven is net op tijd gekomen. Deze biedt het Nederlands Open-
luchtmuseum de mogelijkheid als museum voor volkskunde (of voor
‘Nederlandse etnologie’, zoals de discipline sinds kort aan de Universiteit
van Amsterdam genoemd wordt41) zijn vleugels in een nieuwe richting uit te
slaan met andere invalshoeken dan uitsluitend de verdwenen traditionele
plattelandscultuur. Nog straalt de museumcollectie overwegend een platte-
landskarakter uit, ook al getuigen de meer recente aanwinsten en de thema’s
van tijdelijke tentoonstellingen van een veel ruimere visie op wat tot de
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. Een voorbeeld is de Sagensafari, die in het oosten van Overijssel en Gelderland door de
 ’s is ontwikkeld; zie Frijhoff, ‘Volkskunde en cultuurwetenschap’, 1997, pp. 140-142.
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paradijs’, 1997.  . Ruijsenaars, Masterplan Ruijssenaars Rijksmuseum, 2000, p. 51.  
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Heymans, Lam naast leeuw, 2000, p. 163. Hij vindt het ‘laf’ om de naam van het vak van
‘volkskunde’ in ‘etnologie’ te veranderen alleen omdat de oude naam het vak niet genoeg
status zou geven. Met deze wat eenzijdige visie gaat hij voorbij aan de positieve kanten 
van de naamsverandering, zoals in de Inleiding door mij beschreven.



‘Interpreter’ John Wieringa vertelt museumbezoekers in het Openluchtmuseum
over het vroegere leven op een boerderij uit Staphorst, 1997 (Nederlands
Openluchtmuseum)



volkscultuur behoort. Het gelijkzetten van de horizon van het museum met
die van de huidige volkskunde is dan ook een belangrijke opgave voor de toe-
komst.

Na de overplaatsing van een fabriek naar het museum, nog een zuivelfa-
briek van het platteland, is in het Nederlands Openluchtmuseum met de
overplaatsing van een gebouw van het Groene Kruis uit de jaren 1950 en een
rijtjeshuis uit Tilburg, dat de oranje-paarse wooncultuur van jonge mensen
uit de jaren 1970 laat zien, voor iedereen zichtbaar een nieuwe weg ingesla-
gen.42 Laatstgenoemd huis maakt deel uit van een rijtje van vier arbeiders-
huizen, waarbij elk huis een andere tijdsperiode (1870-1910-1954-1970) in
deze Tilburgse straat verbeeldt.43 Hiermee komen uitdrukkelijk de dimen-
sie tijd en de veranderingen in het wonen aan de orde.

Ook tentoonstellingen als Alle bleekneuzen naar buiten! in 1998 (over
gezondheidskolonies voor kinderen) en De Amerikaanse droom in Nederland
1944-1969 in 2000 (over de invloed van Amerika op het naoorlogse Neder-
land) staan ver af van het traditionele repertoire van het Openluchtmuseum.
In 2000 heeft het Openluchtmuseum met nieuwe tentoonstellingsruimten
en het HollandRama-theater meer mogelijkheden gekregen de horizon te
verbreden. Of deze mogelijkheden kunnen worden benut voor de herijking
van het museum op de hedendaagse volkskundebeoefening zal de tijd moe-
ten leren. Het zal niet altijd de gemakkelijkste weg zijn: nieuwe idylles zijn
sneller gecreëerd en worden waarschijnlijk gemakkelijker toegeëigend,
waardoor zij ook financieel aanlokkelijker zijn. De weg die voert van de idyl-
le van het traditionele platteland naar een veelzijdiger beeld van de cultuur
van het dagelijks leven zal op den duur de identiteit van het museum veran-
deren. Maar geen identiteit is eeuwig, zelfs niet die van een museum.
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Chronologisch overzicht
Een selectie van behandelde gebeurtenissen

De vetgedrukte gebeurtenissen zijn belangrijke bakens in de opzet van dit boek

1760 aanleg landschapspark Wörlitz (Duitsland) begonnen
1764 (ca.) beelden van volkstypen uit het Deense rijk in het Nordmandsdal bij Slot 

Fredensborg (Denemarken)
1783 bouw van de Hameau van Marie-Antoinette in Versailles begonnen

1800 authentiek Noors blokhuis overgebracht naar het park van landhuis Sophien-
holm bij Kopenhagen

1802 modellenboek door G. van Laar voor het plaatsen van o.a. schijn-boerderijen in
Hollandse stijl in landschapstuinen

1808 schijn-boerderij in park Huis ten Donck te Ridderkerk gebouwd

1820 eerste aantekeningen over Hindeloopen door J.H. Halbertsma
1823 reis van Van Lennep en Van Hogendorp door Nederland
1823 voorgevel van een laatgotisch huis uit Danzig overgebracht naar landschapspark

Pfaueninsel bij Berlijn
1827 Heinrich Heines cyclus van 22 gedichten getiteld ‘Die Nordsee’
1827 Fries Genootschap opgericht

1832 Chambre de François  er in Hôtel de Cluny in Parijs ingericht
1834 genreschilder Rudolf Jordan schildert Huwelijksaanzoek op Helgoland

1846 eerste germanistencongres in Frankfort aan de Main

1853 Fries Kabinet van Oudheden in Leeuwarden opgericht
1853 Germanisches Nationalmuseum in Neurenberg geopend
1853 Jozef Israëls verzamelt tijdens een verblijf in Barbizon boerenkleding voor zijn

interieurstukken
1855 Eekhoff publiceert samen met Roosjen en Kroese de Merkwaardigheden van

Hindeloopen
1855 J.H. Halbertsma schenkt zijn volkskundige collectie aan het Fries Kabinet
1856 Jozef Israëls schildert Langs moeders graf
1858 tentoonstelling van oudheden in Arti et Amicitia in Amsterdam en oprichting

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap ()

1863 Jozef Israëls schildert De kinderen der zee
1867 wereldtentoonstelling Parijs, met voor het eerst klederdrachten en

paviljoens in nationale stijl

1871 Arbeid Adelt opgericht
1873 wereldtentoonstelling Wenen met een ‘etnografisch dorp’ met boerderijen uit

het Habsburgse rijk
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1873 Skandinavisk-etnografiska samlingen (later Nordiska Museet geheten) in 
Stockholm opgericht door Hazelius

1873 Victor de Stuers publiceert ‘Holland op zijn smalst’ in De Gids
1874 Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie préhistorique in Stockholm;

Quarles van Ufford bezoekt Hazelius’ museum en doet daarvan verslag
1874 tentoonstelling van Zaanlandsche Oudheden in Zaandam
1875 reis van Marcellus Emants naar Zweden
1875 term ‘Haagse School’ voor het eerst gebruikt
1875 Nederlandsch Museum van Geschiedenis en Kunst in Den Haag opgericht
1876 Historische Tentoonstelling van Amsterdam
1877 Historische Tentoonstelling van Friesland met Hindeloper kamer
1877 tentoonstelling Kunst toegepast op nijverheid in Amsterdam
1877 The Society for the Protection of Ancient Buildings in Engeland opgericht
1877 reisverslag Scandinavië door Cohen Stuart
1878 wereldtentoonstelling Parijs met Hindeloper kamer
1879 presentatie klederdrachten in Nederlandsch Museum in Den Haag geopend
1879 kunst- en industrietentoonstelling Kopenhagen met Amager kamer
1879 Lapland-presentatie in Hagenbeck’s dierentuin in Hamburg

1881 Noorse boerderij en staafkerk als ‘reddingsactie’ overgebracht naar koninklijk
landgoed te Bydøy bij Oslo; plan-Nicolaysen voor een koninklijke bouw-
historische collectie in Bydøy

1881 Panorama Mesdag geopend
1882 Panopticum in Amsterdam geopend
1882 Kulturhistoriska Museet in Lund (Zweden) opgericht door Karlin
1883  opgericht
1883 internationale koloniale tentoonstelling in Amsterdam met Javaanse kampong
1884 Salle de France geopend in Musée d’Ethnographie du Trocadéro in Parijs
1884 Vincent van Gogh gaat in Nuenen boeren en wevers schilderen
1885 Rijksmuseum in Amsterdam geopend
1885 eerste  in Valkenburg (Limburg) opgericht
1885 Hazelius verwerft het eerste gebouw voor het toekomstig openluchtmuseum

Skansen in Stockholm
1885 Dansk Folkemuseum in Kopenhagen opgericht door Olsen
1885 tramverbinding Amsterdam-Monnickendam komt tot stand, begin toeristen-

stroom naar Marken en Volendam
1886 redding van de oude kerk van Katwijk door een aantal schilders
1887 het door Cornelis Springer opgezette marktplein op de Tentoonstelling

van Voedingsmiddelen in Amsterdam
1888 Nationale Tentoonstelling van Oude en Nieuwe Kunstnijverheid in 

Den Haag
1888 Noords Muziekfestival Kopenhagen, waar o.a. Grieg aan deelnam
1889 wereldtentoonstelling Parijs met Javaanse kampong
1889 volkskundig museum in Berlijn opgericht door Virchov
1889 Louis Couperus naar Zweden en Noorwegen
1889 Frederik van Eeden sr. gebruikt als eerste de term ‘volkskunst’

1891 Skansen in Stockholm als eerste openluchtmuseum geopend
1894 Museum voor Volkskunde in Wenen geopend
1894 atelier Roosje in Hindeloopen geopend: herleving meubelschilderkunst
1895 kinderboek ’t Jodinnetje van Elspeet door mevrouw van Osselen van Delden
1895 Van Erven Dorens doet mee aan experimenten op het gebied van toneel-

vernieuwing in symbolistische richting
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1895 National Trust in Engeland opgericht
1895 Museum voor Volkskunde in Praag geopend
1895  stadje Oud-Holland op de Exposition universelle de l’hôtel et du

voyageur in Amsterdam
1896  Museum voor Volkskunde in Boedapest geopend
1896  Museon Arlaten gesticht door Mistral
1897  nationale Deense openluchtmuseum Frilandsmuseet opgericht door Olsen
1898  Tentoonstelling van Nationale Klederdrachten in Amsterdam t.g.v.

inhuldiging koningin Wilhelmina
1898  Algemeen Nederlandsch Verbond opgericht
1898  Nederlandse Oudheidkundige Bond opgericht
1898  boerderijstrijd tussen Denemarken en Duitsland in Noord-Friesland
1898 eerste serie ansichtkaarten met Nederlandse klederdrachten
1899 klederdrachtencollectie van de tentoonstelling van 1898 permanent in het Rijks-

museum
1899 Hindeloper kamer in volkskundemuseum Berlijn opgesteld

1900 wereldtentoonstelling Parijs met wederom een Hindeloper kamer
1900 artikel Tutein Nolthenius, ‘Onze kunstnijverheid in gevaar’ in De Gids
1901 tentoonstelling van ambachtskunst in het Stedelijk Museum in Amsterdam,

georganiseerd door het Genootschap Architectura et Amicitia
1902 Hindeloper kamer ingericht in Germanisches Nationalmuseum in Neurenberg
1902 Blink publiceert het boekje Gids tot het doen van waarnemingen op het gebied der

Land- en volkskunde van Nederland
1902 nagebouwde voortrekkerswoning in Scheveningen ten bate van de oorlogs-

slachtoffers onder de Boeren tijdens de Boerenoorlog in Zuid-Afrika
1903 opstand van de Erfgooiers
1903 Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving ingesteld; Jan Kalf secretaris
1903 Russisch etnografisch museum in Sint-Petersburg opgericht
1905 Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten opgericht
1905 koningin Wilhelmina laat zich fotograferen in Friese klederdracht
1905 Max Liebermann schildert Judengasse in Amsterdam
1906 Nederlandsche Reisvereeniging opgericht
1907 Volkskundig museum in Antwerpen opgericht
1907/1908 het standaardwerk van Gallée, Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners

verschijnt
1908 architect Van der Kloot Meijburg publiceert 80 schetsen van boerenhuizen in

Nederland
1908 bondsfeest 25-jarig bestaan  in Haarlem met optocht in klederdracht;

vierdelige -jubileumboek Ons eigen land gepubliceerd
1908 nationaliteitenoptocht voor keizer Frans Jozef van Oostenrijk bij zijn zestigjarig

regeringsjubileum
1908 Blink publiceert Ons Heerlijk Vaderland
1909 openluchtmuseum in Koningsbergen (Oost-Pruisen) opgericht
1909 Logeman publiceert artikel over de Scandinavische openluchtmusea in Vragen

van den Dag
1909 plannen voor een openluchtmuseum bij Kasteel De Doorwerth

1910 (ca.) Piet Mondriaan schildert Zeeuwsch meisje
1910 Jan Ligthart bezoekt Skansen
1910 Hoefer en Kalf bezoeken Frilandsmuseet bij Kopenhagen
1911 roman Gijsbert en Ada door Peter Dumaar (pseudoniem van P.H. van Moer-

kerken)
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1911 Selma Lagerlöfs Niels Holgerssons wonderbare reis verschijnt in het Nederlands,
vertaald door Margaretha Meyboom

1911 Bond Heemschut opgericht
1911 Nationale Bond voor Volkskunst opgericht
1912 Vereeniging ‘Het Nederlandsch Openluchtmuseum’ opgericht
1912 reizen van Hoefer en Van Erven Dorens naar Scandinavische openluchtmusea
1913 kritiek van architect Van Loghem op de openluchtmuseumgedachte in het

Bouwkundig Weekblad
1913 de Groninger arts Middendorp laat foto’s maken van de ongezonde woon-

omstandigheden in plaggenhutten
1913 eerste reis van Van der Ven naar musea in Duitsland en Scandinavië
1913 tentoonstelling De vrouw in Amsterdam
1913 Van der Ven woont het Heimatfest in Bad Zwischenahn (Duitsland) bij
1913 Nationale Landbouwtentoonstelling in Den Haag
1913 Het feest der Nationale Kleederdrachten in Amsterdam t.g.v. honderd-

jarig bestaan van Nederland als onafhankelijk koninkrijk, georgani-
seerd door Theo Molkenboer

1914 roman De ondergang van het dorp door P.H. van Moerkerken
1914 Van Erven Dorens directeur Nederlands Openluchtmuseum
1914 stedelijk openluchtmuseum Den Gamle By in Århus (Denemarken) opgericht
1915 verschijning eerste deel van Schrijnens Nederlandsche Volkskunde
1915 plan voor de inrichting van het Nederlands Openluchtmuseum door Van der

Kloot Meijburg
1916 los hoes uit Vasse als eerste gebouw door het Nederlands Openluchtmuseum

verworven
1916 Verhuizing klederdrachtencollectie van het Rijksmuseum naar het Openlucht-

museum
1918 Nederlands Openluchtmuseum geopend
1918 Vereeniging Hendrick de Keyser opgericht
1918 brochure van de Nederlandse Oudheidkundige Bond Over hervorming en beheer

onzer musea
1919 Vaderlandsch Historisch Volksfeest in Arnhem georganiseerd door Van

der Ven
1919 Het Nederlandsch Centraal Filmarchief opgericht

1920 Johan Huizinga protesteert in De Gids tegen scheiding van kunst en geschiedenis
in de musea

1920 koningin Wilhelmina bezoekt het Nederlands Openluchtmuseum
1921 première eerste volkskundige film van Van der Ven (Lentefilm)
1921 rapport Rijkscommissie van advies inzake reorganisatie van het museumwezen

hier te lande
1922 vertoning delen Lentefilm t.g.v. opening van het Internationaal Hof van Justitie

in Den Haag
1922 Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie opgericht met (Nederland-

se) folklore als een van de secties
1922 Nederlandse tentoonstelling in Kopenhagen
1923 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina; opvoering 

‘Rondom de Kroningslinde’ in de Amsterdamse Stadsschouwburg
1923 Vereeniging De Hollandsche Molen opgericht
1924 Van der Ven vertoont zijn tweede film (Zomerfilm) voor een gezamenlijke bij-

eenkomst van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie en het
Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap
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1924 Hindeloper kamer in het Nederlands Openluchtmuseum geopend
1924 tentoonstelling van Zeeuwse oudheden, klederdrachten en volkskunst in Mid-

delburg; Prinses Juliana laat zich fotograferen in Zeeuwse klederdracht
1927 Van der Ven vertoont zijn derde film (Oogstfilm) voor het Internationale

Congres van Antropologie in Amsterdam
1928 folkloristisch feest georganiseerd door Max van Gelder t.g.v. de Olympische

Spelen in Amsterdam
1928 er Congrès international des Arts Populaires in Praag
1928 première Van der Vens vierde film (Zuiderzeefilm) in het Gebouw voor Kun-

sten en Wetenschappen in Den Haag in aanwezigheid van talrijke prominenten
1929 Van der Ven verzorgt folklore-cursus voor het Nederlandsch Nationaal Bureau

voor Anthropologie
1929 Henri Polak publiceert Het kleine land en zijn groote schoonheid

1930 Zuiderzeevisscherij-tentoonstelling (Z V T) in Enkhuizen
1931 Van der Ven begint met filmvoorstellingen voor werklozen
1931 folkloristisch feest in het Wilhelminapark te Utrecht t.g.v. het 295-jarig bestaan

van de Utrechtse universiteit
1932 Nederlandsch Centraal Bureau voor Volksdansen (N C B V) door Elise

Van der Ven opgericht; begin vakantiecursussen op ‘De Meihof’
1932 literair regionalisme-debat rond Antoon Coolen
1932 hoofdgebouw Nederlands Openluchtmuseum geopend
1934 Heemschut-tentoonstelling in het Koloniaal Instituut in Amsterdam
1934 volksdansfeest in het Amsterdamse Oosterpark, georganiseerd door het echtpaar

Van der Ven
1935 de Vereeniging ‘Het Nederlandsch Openluchtmuseum’ noemt zich Vereeniging

voor Volkskunde ‘Het Nederlandsch Openluchtmuseum’
1936 het Algemeen Nederlands Verbond revitaliseert palmpaasoptochten voor 

kinderen in Amsterdam
1936 openluchtmuseum in Cloppenburg (Duitsland) geopend
1936 vijfde film van Van der Ven: de ‘heemkundige’ film over volksgebruiken in

Asselt aan de Maas
1936 landdag Vrijzinnig Democratische Jongeren in het Nederlands Openlucht-

museum
1936 Weltkongress für Freizeit und Erholung in Hamburg en Berlijn
1936 internationaal volksdansfeest in Scheveningen georganiseerd door het echtpaar

Van der Ven
1937 Van der Ven op tournee met de Oogstfilm voor ‘Landbouw en Maatschappij’
1937 wereldtentoonstelling in Parijs, met veel aandacht voor regionale

cultuur
1937 Musée National des Arts et Traditions Populaires in Parijs opgericht
1937 Nederlandsch Museum voor Geschiedenis in het Rijksmuseum geopend
1937 heemkundetentoonstelling in het Amsterdamsch Lyceum
1937 veertigjarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina; historische

optocht in het Olympisch Stadion in Amsterdam
1937 Van der Ven vertoont de Zuiderzeefilm op het Zweiter Nordischer wissenschaft-

licher Kongreß ‘Tracht und Schmuck’ in Lübeck
1937 Nederlands Openluchtmuseum houdt eerste Volkskunde-dagen
1937 plattelandscursus Vereeniging Woodbrookers in Barchem
1937 Vereeniging tot behoud van het Zeeuwsch costuum opgericht
1938 Van der Ven en Willem Mengelberg leveren een bijdrage aan de Nederlandse

Week in München
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1938 heemkundetentoonstelling in het Frans Halsmuseum in Haarlem
1938 Volkseenheid-conferentie in Woudschoten over het onderwerp Stad en

platteland
1939 bouw Zaanse buurt in het Nederlands Openluchtmuseum begonnen
1939 optreden dansgroep van De Meihof in de Albert Hall in Londen
1939 heemkundige tentoonstelling ‘Waar Wonen Wij?’ in het Haags Gemeente-

museum
1939 heemkundekamp in Nunhem (Limburg)
1939 filmtournee door Van der Ven voor gemobiliseerde militairen (vanaf oktober)

1940 heemkundeweekend Volkshogeschool Diependaal (Twente) (januari)
1940 Eerste Nederlandsche Heemkunde-week georganiseerd door Van der

Ven (maart)
1940 filmavonden door Van der Ven in opleidingskampen voor het kader van de

Nederlandsche Arbeidsdienst (vanaf november)
1941 opheffing van de Vereeniging voor Volkskunde ‘Het Nederlandsch

Openluchtmuseum’ en overdracht van het museum aan het Rijk
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Bouwactiviteit Nederlands 
Openluchtmuseum 1912-1940

 = groot project
 = middelgroot project
 = klein project

De omvang van de bouwactiviteit is geschat op basis van bouwvolume, bouwmateriaal
steen/hout/leem en inhoudelijke complexiteit. Het begrip ‘bouwen’ is ruim genomen
en betreft ook objecten als monumentale hekken met gemetselde zuilen of de inbouw
van complete interieurs zoals de Hindeloper kamer. De aanvang van een project is aan-
gegeven door het cursief te zetten. De volgorde binnen een jaar is niet chronologisch,
maar op basis van de omvangscategorie.

1912 t/m 1915

–

1916
 Standerdmolen uit Huizen (Noord-Holland) (korenmolen) (aanvang)
 Los hoes uit Vasse (Twente) (aanvang + voltooiing)
 Bakhuis uit Denekamp (Twente) (aanvang)

1917
 Standerdmolen uit Huizen (voltooiing)
 Bakhuis uit Denekamp (voltooiing)

1918
 Hulpmuseumgebouw (aanvang + voltooiing)
 Volendammer palingleurdershut uit Amsterdam-Noord (aanvang + voltooiing)
 Plaggenhut uit Onstwedde (Groningen) (aanvang + voltooiing)

1919
 Stellingmolen uit Delft (korenmolen) (aanvang)
 Los hoes uit Beuningen (Twente) (aanvang + voltooiing)
 Openluchttheater (aanvang + voltooiing)
 Houten restaurant (aanvang + voltooiing)
 Monumentaal hek van landgoed Noordervliet uit Voorburg (Zuid-Holland) (aanvang +

voltooiing)

1920
 Stellingmolen uit Delft (voltooiing)
 Doolhof (reconstructie van de ‘Oude Doolhof’ van Amsterdam) (aanvang)

1921
 Doolhof (voltooiing)
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1922
–

1923
 Hindeloper kamer (aanvang)
 Spinnekopmolen uit Gorredijk (Friesland) (weidemolen) (aanvang)

1924
 Hindeloper kamer (voltooiing)
 Los hoes uit Harreveld (Achterhoek) (aanvang)
 Spinnekopmolen uit Gorredijk (voortzetting)
 Prehistorisch steenkistgraf uit Zeijen (Drenthe) (aanvang + voltooiing)

1925
 Los hoes uit Harreveld (voltooiing)
 Spinnekopmolen uit Gorredijk (voltooiing)
 Lijnbaan (touwslagerij) uit Leeuwarden (aanvang + voltooiing)
 Travalje (hoefstal) uit Scherpenzeel (Gelderland) (aanvang + voltooiing)

1926
 Kruidentuin (aanvang)
 Grutterij uit Wormerveer (Noord-Holland) (aanvang)

1927
 Paltrokmolen uit Numansdorp (Hoekse Waard) (oorspronkelijk Dordrecht) (houtzaag-

molen) (aanvang)
 Kruidentuin (voltooiing)
 Grutterij uit Wormerveer (voltooiing)

1928
 Paltrokmolen uit Numansdorp (voltooiing)
 Boerderij uit Beltrum (Achterhoek) (aanvang)

1929
 Boerderij uit Krawinkel (Zuid-Limburg) (aanvang)
 Boerderij uit Beltrum (voltooiing)
 Tsjaskermolen uit Wouterswoude (Friesland) (weidemolen) (aanvang + voltooiing)

1930
 Boerderij uit Krawinkel (voltooiing)
 Hoofdgebouw (aanvang)

1931
 Hoofdgebouw (voortzetting)
 Rosmolen uit Zieuwent (Achterhoek) (door een paard aangedreven oliemolen) (aanvang +

voltooiing)
 Vissershuisje uit Marken (aanvang + voltooiing)
 Praam (vrachtschip voor de binnenwateren) gebouwd in Deventer (aanvang + voltooiing)
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1932
 Hoofdgebouw (voltooiing)
 Waterradmolen uit Loenen (Veluwe) (papiermolen) (aanvang)

1933
 Waterradmolen uit Loenen (voltooiing)

1934
–

1935
 Twee loodsen voor tentoonstelling/depot (aanvang)
 Kolenbranderij uit Hierden (Veluwe) (aanvang + voltooiing)

1936
 Twee loodsen voor tentoonstelling/depot (voltooiing)
 Keitjesvloer uit een boerderij uit Eibergen (Achterhoek) (aanvang + voltooiing)
 Monumentaal hek landgoed Hulkestein (Arnhem) (aanvang + voltooiing)

1937
 Blekerij uit Overveen (Noord-Holland) (aanvang)
 Vinkenbaan uit Aerdenhout (Noord-Holland) (aanvang + voltooiing)

1938
 Blekerij uit Overveen (voltooiing)
 Boerderij uit Vierhouten (Veluwe) (aanvang)

1939
 Zaanse buurt (aanvang)
 Boerderij uit Vierhouten (voltooiing)
 Ophaalbrug uit Ouderkerk a/d Amstel (aanvang + voltooiing)

1940
 Zaanse buurt (voltooiing)
 Bierbrouwerij uit Ulvenhout (Noord-Brabant) (aanvang)

Bronnen voor de plaatsing van gebouwen in het Nederlands Openluchtmuseum: 
A.J. Bernet Kempers, Vijftig jaar Nederlands Openluchtmuseum. Arnhem 1962, 12-42 
en Verslag[en] betreffende den Staat der Vereeniging en hare Verzameling, 1918-1939.
Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem 1919-1940. Met dank aan Leen Boot, Neder-
lands Openluchtmuseum, voor de hulp bij het inschatten van de omvang van het bouw-
project in de categorieën  t/m  .
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Summary
The Conductors of Memory: ‘Museumisation’ and ‘Nationa-
lisation’ of Folk Culture in the Netherlands (1815-1940)



During the 19th century, a great interest in folk culture developed in many European
countries. Such developments as the explosive growth of towns and cities and the new
availability of manufactured goods, together with increasing uniformity, were not uni-
versally viewed as ‘progress’. They were also regarded as a threat to those traditional
ways of life and values that people saw as the basis of national identity. Increasingly, it
came to be regarded as being in the national interest to preserve elements of folk culture.
During the second half of the 19th century, that interest prompted attempts to preserve
parts of this culture in museums. The need for such preservation within the protected
environment of museums was considered to be extremely pressing. People could see all
around them that the influence of modern society was causing traditional ways of life to
disappear, even in the most remote areas. During the final decade of the 19th century,
the first open air museums were established in Scandinavia. Not only objects such as
clothing and folk art were collected there, but also complete buildings, such as farm
buildings and other examples of traditional rural architecture.

A recently published study by the French historian Anne-Marie Thiesse gives a
review of the ways in which idealised conceptions of folk culture have played a role in
the construction of national identity and in the promotion of a national spirit. From her
review, it appears that the glorification of folk culture was a thoroughly international
phenomenon, evident in almost every European country. It is striking how little atten-
tion Thiesse pays to the Netherlands. She cannot be accused of lacking an international
perspective, as her survey covers almost all of Europe and fully includes other small
countries. The fact that she says little about the Netherlands is probably because of the
limited attention that has been given to the discovery of folk culture in Dutch historiog-
raphy until today. This corresponds with the view (widely held in the Netherlands itself
until recently) that little fuss was ever made of national identity here and that folk cul-
ture was never really relied upon as a source of images for the representation of national
identity.

Is that view accurate? Central to this book is the role that the representation of folk
culture has played in shaping Dutch national identity. This question has been inspired
by, amongst other things, the existence of a not insignificant range of images of Dutch
folk life, the many festivals of national costumes, tourist-related phenomena such as the
villages of Marken and Volendam and the relatively early establishment of a national
open air museum in comparison with other countries.

I have examined the place occupied by folk culture in the representation of the
nation by conducting fresh research into original sources. The question focuses on the
representation of folk culture at national level. Central to this research is not folk culture
itself, but rather the representation of it, making this book comparable with a historiog-
raphical study. It concerns the ‘conductors of memory’. In particular, I have carried out
research into the sources that can give insights into those national presentations and
manifestations that were intended to function as public displays of folk culture, such as
exhibitions, museum exhibits, performances, parades and official celebrations. I have
examined who the organisers were, what aims they had in mind, where their ideas came
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from and to which cultural circles they belonged. Furthermore I have paid particular
attention to the cultural policy aspects of those presentations and to any political dimen-
sions there may have been, whether hidden or otherwise. Insofar as is possible, the very
important issue of the appropriation of the images by the public has also been consid-
ered. I use the term ‘appropriation’ in the sense that Michel de Certeau uses it: a process
of reception of meanings and values in which the receiver does not remain passive, but
integrates and uses the received meanings in his/her cultural code (or group code). The
term is also broad enough to include situations where that appropriation occurs at the
‘receiver’s’ own initiative, in contrast with the term ‘reception’, which presupposes
‘one-way traffic’.

The process of ‘museumisation’ plays an important role in this book. This term
means more than housing objects in a museum. It can also happen outside a museum. 
In that case, it means doing the same with buildings and their interiors as is done with
objects inside a museum, i.e. removing them from the context in which they were origi-
nally used and preserving them, insofar as is possible, for future generations. In their
new context they obtain a new significance, becoming objects worth seeing. This
approach, propounded by the German researcher Eva Sturm, offers a useful analytical
model for historical research into the representation of folk culture.

One of the most interesting aspects of the ‘museumisation’ process is that it is,
amongst other things, a tool for nationalisation. ‘Museumisation’ brings with it a delo-
calisation of objects, or to use the terminology of Kirshenblatt, a ‘detachment’ from
their original environment. When objects removed from various places throughout the
country are brought together into a new setting, a national collection is brought into
being, which can represent the theme ‘unity in diversity’. What is ‘national’ is then in
fact represented by objects of local or regional origin, which thereby obtain a national
significance.

This book has been divided into three parts: ‘Folk Culture Nationalised’, ‘Folk 
Culture Enclosed’ and ‘Folk Culture Mobilised’.

In   , ‘Folk Culture Nationalised’, the central question is how, during the course of
the 19th century, local cultural expressions came to be classed as national heritage and
collected at national level through a process of ‘museumisation’. The province of Fries-
land played an important role in this respect; it was there that, for the first time in the
Netherlands, objects were collected from the perspective of folk culture and the first
exhibition of folk culture was held.

Chapter 1 deals with conceptions about folk culture in relation to the study of Ger-
manic antiquity, as they were prevalent amongst the ‘Frisian Association’. At the end of
the 18th century and the start of the 19th century, there was a change in the orientation
towards the past. Whereas previously cultural roots were mainly found in classical cul-
ture, i.e. Greek and Roman antiquity, in the romantic era people concentrated more on
the origins of their own peoples, believing they could be found in the ancient Germanic
past. It was thought that folk culture still contained traces of that past. Folk culture was
elevated from something ‘rough’ and ‘uncivilised’, something that had to be fought
against, to something to be cherished and preserved. An example of that ‘elevation’ was
the reconstruction of an old ‘Hindeloper room’ in the 1877 Historic Exhibition of Fries-
land. A local form of culture was thereby declared to be ‘Frisian heritage’. Artefacts of
folk culture functioned as examples for the elite: it was thought that the original Frisian
identity had been better preserved in ordinary people than amongst that elite, the mem-
bers of which were increasingly adapting their lifestyles to French culture and Parisian
fashion.

The idea to put a whole room from a ship’s captain’s home in Hindeloopen on dis-
play was derived from the 1876 Historical Exhibition of Amsterdam, for which the
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architect Pierre Cuypers (1827-1922) had reconstructed a number of 17th century
Dutch rooms. The evocation, which to a large extent fuelled feelings of identity and
appropriation, came forth from his ideas concerning the perception of a total picture. It
had an element of theatricality about it: its primary aim was to evoke and experience an
image of how it must have looked in the past. Pierre Cuypers was greatly inspired by the
staged, ‘theatrical’ museological concept of Alexandre Lenoir, one of the founders of the
Académie Celtique and also founder of the Musée des Monuments Français, which was set
up at the time of the French Revolution.

Chapter 2 deals with how the ‘Hindeloper room’ developed into the archetypal folk-
lore interior of the Netherlands, was presented at world exhibitions and even found its
way into German museums. The form that the presentation took – that of a completely
decorated room with life-sized figures wearing traditional local costumes – raised many
eyebrows internationally at the 1878 World Exhibition in Paris. In contrast to the
famous dioramas of the Swede Artur Hazelius, visitors to the exhibition did not remain
outsiders, but were able to experience the room from the inside. The scenes represented
in the various exhibitions of folk culture were inspired by 19th century genre paintings.

During the 1870s, a number of Dutch people travelled to Scandinavia and visited
Hazelius’ ethnological museum. The attention paid to folk culture there was used as
ammunition by those in the Netherlands arguing for more focus on the preservation of
national costumes and other objects of folk culture within museum collections at nation-
al level. It is striking that the collections of folk culture in the Netherlands did not exist
in their own right, but came to be an extension of presentations of the 17th century, the
Dutch ‘Golden Age’. Folk culture and references to the Golden Age stood alongside
each other and became intermingled at various national and international exhibitions,
which were intended as displays of Dutch identity. At arts and crafts exhibitions, folk
culture functioned as an example, in order to give arts and crafts a stronger Dutch
national character.

The chapter ends with the 1898 Exhibition of National Costumes, on the occasion of
the ascension to the throne of Queen Wilhelmina. Political motives clearly played a role
here. The national costumes on display were no longer just ‘national’ in the sense of
indigenous, but were also a symbol of national unity. It was, therefore, not surprising
that the traditional garments collected for this exhibition obtained a permanent place in
the Rijksmuseum in Amsterdam. During the wave of nationalism that swept over the
Netherlands around 1900, particularly at the time of the Boer War (1899-1902), the use
of folk culture as national symbolism reached a peak. Originally, it was mainly the Lib-
erals who championed the formative value of folk culture for community spirit. The
middle class establishment thought that folk culture bound people together through the
continuity it was considered to have, regardless of people’s social positions or religious
convictions.

Chapter 3 deals with how the process of ‘museumisation’ widened in scope from
objects in museums to extend to the world outside the museum walls. Painters, particu-
larly those of the ‘Hague School’ and their followers, were impressed by the simplicity
of rural life and a great predilection developed for painting peasants and fishermen in
traditional costumes. The paintings ensured a proliferation of imagery both at home and
abroad. Foreign tourists flocked to the Netherlands, including tourists from the United
States, leading to the phenomena of the tourist villages of Marken and Volendam, where
the main attraction was the local population, wearing the traditional costume.

National awareness also expressed itself in the discovery of the countryside by city
dwellers. That prompted a hunt for the ‘picturesque’. The focus of attention widened
from national costumes and interiors to the picturesque buildings that were to be seen
on journeys through the Netherlands, such as old farm buildings or 17th century
facades in ‘dead’ towns. Some city dwellers decided to opt permanently for a life in the
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‘great outdoors’. ‘Real life’ folklore was often more appealing than museum exhibitions.
But the countryside was also brought to the city, such as for example in the 1913 Festival
of National Costumes in Amsterdam, in which countryside dwellers performed for city
dwellers. The beginning of a distance between those who performed and the audience
was in evidence here. People began to see peasants and fishermen, who still lived ‘tradi-
tionally’, less as true representatives of the nation and more as a backward group, ‘differ-
ent’ rather than ‘one of us’.

The final part of the chapter concerns the background to the ‘preservation drive’,
which was initiated at national level at the start of the 20th century and which led to the
‘museumisation’ of urban and rural sites, of nature and of landscapes, ‘on location’.
During a period of less than 15 years, the Dutch Antiquity Association (Nederlandse
Oudheidkundige Bond), the Society for the Preservation of Nature Reserves (Vereni-
ging tot Behoud van Natuurmonumenten) and the Heemschut Association (Bond
Heemschut) were set up. It was more than a question of individual monuments. The
Heemschut Association in particular placed emphasis on the complete surroundings.
The organisation also involved folk culture in this connection. The establishment of 
the Netherlands Open Air Museum (Nederlands Openluchtmuseum) should be 
viewed within the context of this ‘preservation drive’. Members of the Dutch Antiquity
Association and Heemschut played a leading role in its establishment.

   of this book, ‘Folk Culture Enclosed’, concerns the representation of folk cul-
ture in the Netherlands Open Air Museum.

Chapter 4 begins with the emergence of the concept of the ‘open air museum’. Its
roots date back to the landscape gardens of the 18th century, while the ‘ethnographic
villages’ at world exhibitions can be regarded as its predecessors. The setting up of the
first open air museum in Scandinavia coincided with a flourishing of Scandinavian liter-
ature. That led to a predilection for Scandinavia amongst the Dutch cultural elite,
which has been somewhat neglected in most Dutch commentary concerning this era.
Scandinavia became a favoured travel destination for the Dutch and Scandinavian folk
art drew a great deal of attention. It was in this context that Scandinavia’s open air
museums became well-known in the Netherlands. The Netherlands was the first coun-
try (beyond Scandinavia and Finland) to which the concept of the national open air
museum was exported. In 1912, the association that was to set up the museum was
established; in 1918 the museum opened its doors to the public. The fact that the
Netherlands was a trailblazer in this respect was probably due to a combination of the
tight network of the ‘preservation drive’, the great interest in Scandinavia and the fact
that the Netherlands did not become involved in the First World War.

Chapter 5 expands on a number of fundamental concepts concerning the phenome-
non of the open air museum, giving the chapter in part a theoretical character. The fun-
damental questions are approached using the Scandinavian experiences of some of the
leading players: founder Frederic A. Hoefer (1850-1938), director August A. G. van
Erven Dorens (1872-1960) and Dirk Jan van der Ven (1891-1973), who became the
museum’s propagandist. Because the Netherlands Open Air Museum was part of the
preservation network, the element of cultural preservation was central to it. Unlike
Skansen, its principal goal was not that of educating the public. Moreover, power had
passed to a new generation, which had set its face against romantic evocation.

The criticisms that modern architects directed at the artificial and romantic nature
of the phenomenon of the open air museum correspond largely with those of the archae-
ologist Sophus Müller (1846-1934) in Denmark. In the plans for the layout of the muse-
um, attempts were made to meet the criticisms by avoiding romantic effects. The build-
ings were, in as far as is possible, arranged by province, while any imitation of their
natural surroundings was ruled out. It was clearly a national concept in which buildings
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from different parts of the country were placed in a national framework. ‘Museumisa-
tion’ was in this case a tool for the nationalisation of the various building styles and ways
of life.

Chapter 6 deals with the Historical Patriotic Festival, organised by Dirk Jan van der
Ven one year after the opening of the museum. The festival was intended as a celebra-
tion of peace, following the First World War. It lasted a week and attracted big crowds.
The festival was a highpoint in both living folklore and the nationalisation of folk cul-
ture, in which traditions from all over the country were displayed together in a ‘national
pot pourri’. Van der Ven had an alternative vision for the development of the Open Air
Museum. He thought it should be more a school ‘for the powerful patriotic education of
our people’ than a museum for preservation. The academic Committee of Assistance for
the Open Air Museum considered that the revitalisation of folk culture and appropria-
tion by the public at large should, on the contrary, be avoided, viewing them as pure
entertainment. They considered the museum’s task to be to offer preservation to his-
toric buildings and artefacts within the safe, enclosed environment of the ‘reservation’.

Chapter 7 deals with the development of the Netherlands Open Air Museum in the
period between the two World Wars, in relation to developments in the Dutch museum
sector at large. From the 1910s onwards, a new generation of Dutch museum directors
gave central importance to the perception of beauty, going against the historicising
trends of the 19th century. To clear the way for this, museums first of all had to be ori-
ented towards beauty. During the first half of the 20th century, the greatest obsession of
the Dutch museum sector was making a distinction within museum collections between
objects of great aesthetic value and those of great historical value. That led to the prima-
cy of art museums above cultural/historical museums. One of the first measures taken
as a result of the wish to impose a strict division between artistic value and historical
value was the transfer of the collection of national costumes from the Rijksmuseum in
Amsterdam to the Open Air Museum. The artificial distinctions that were made
between art and history, against which the historian Johan Huizinga voiced his strong
opposition, and subsequently within the historical category between urban and rural
culture, promoted a one-sided, exclusively rural representation of folk culture. Folk
culture was driven from the centre to the periphery.

During the 1920s, the study of folk culture became increasingly limited to rural cul-
ture and in fact only to that of the archaic countryside. Although there were originally
plans to broaden the focus of the Netherlands Open Air Museum – Van der Ven
planned to develop the Open Air Museum into a great cultural historical museum, simi-
lar to Nordiska Museet in Stockholm – the choice of objects was such that it was clearly a
museum of the countryside. This development ensured that, in a country which was
predominantly middle class, there was little in it to encourage national identification. As
a result, the Open Air Museum occupied a more modest place in society than, for exam-
ple, Skansen in Sweden, where rural culture caught the national imagination to a much
greater extent.

    of this book, ‘Folk Culture Mobilised’, focuses on how folk culture was
mobilised for social purposes between the two World Wars and was increasingly pushed
to the fore as a model for society by those circles which saw great dangers in democracy,
mass culture and the modern cosmopolitan society. Van der Ven played a crucial role in
this mobilisation. Following the failure of his attempts to become director of the Open
Air Museum, he made his home ‘De Meihof’ into his own centre for folk culture.

Chapter 8 starts by dealing with the failed plans of Van der Ven for a folklore celebra-
tion of Queen Wilhelmina’s silver jubilee in 1923. It was clear that, following the
increase in interest in folk culture around 1900, which reached its highpoint with the
Historical Patriotic Festival, folk culture was no longer considered appropriate for
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national festivals. Van der Ven’s plans for a celebration in the Open Air Museum lost
out to a plan for a celebration in Amsterdam, where it was actually the modernity of the
Netherlands that set the tone for the week of festivities. With images from folk culture
lapsing into clichés, as a consequence of their widespread use for commercial purposes
and as publicity material for tourism, folk culture had been robbed of that for which it
had originally been admired: its unforced and unspoiled nature. People found that the
image of the clog-wearing Volendam fisherman no longer fitted with the modern Dutch
citizen; no longer did image and self-image correspond.

Van der Ven’s use of the medium of film did, however, herald a new phase of ‘muse-
umisation’ and ‘nationalisation’, engendering enthusiasm both within academic circles
and beyond. Representation using film led to a visual concretisation of the traditional
countryside in the sense of Tönnies’ ‘Gemeinschaft’, which Van der Ven increasingly
saw as a model for society. Van der Ven regarded the revitalisation of rural culture as a
counterbalance to the ills of the era and as a way of engendering patriotism and unity.
He had discovered film as a way of bringing the traditions of the countryside closer to
urban dwellers, which could be interpreted as a form of ‘museumisation’ and ‘nationali-
sation’.

Through his countless publications and film presentations between the two World
Wars, Van der Ven became far and away the leading popularizer of folk culture, far bet-
ter known than the academic experts on the subject. His frustrations about the limited
national importance attributed to folk culture during official national festivals must cer-
tainly have contributed to the fact that Van der Ven increasingly came into contact with
those groups that blamed the ‘degeneration’ of society on cosmopolitanism, internation-
alism, parliamentary democracy and the multiparty system. During the 1930s, Van der
Ven, who had many contacts in Germany, came to be impressed by fascism and Nazism,
without himself becoming politically active.

Chapter 9 gives two examples of specific ways in which folk culture can be applied as
a social model. The first example is the revitalisation of the traditional costumes in the
Dutch province of Zeeland which led to an interesting controversy in the press. The
expert in folk culture Pieter J. Meertens (1899-1985), who himself came from Zeeland,
declared himself opposed to the artificial preservation of traditional costumes. The issue
provides insight into the reasons why the local population wished to move away from
the traditional costume; it also provides insight into the conservative views of society
held by those who wanted to see traditional dress maintained. What they in fact wanted
to see was the ‘museumisation’ of that part of the population still living in the ‘tradition-
al’ way, in order to hold them up as an example to the ‘uprooted’ modern society.

The second example is the school for folk dance that Van der Ven set up together
with his wife. Folk dance was regarded as encouraging community spirit and as a coun-
terbalance to the religious differences and class struggles dividing society. During the
second half of the 1930s, Van der Ven participated in demonstrations of folk dance in
Nazi Germany and also showed his films for Nazi organisations.

Chapter 10, the final chapter, charts the rise of the study of local history and customs
during the 1930s, a movement with a wider thematic scope than the study of folk cul-
ture, and which aimed to promote knowledge of the nature and culture of people’s
direct living environment. Although it was principally an expression of regionalism,
Van der Ven was also able to place this study in a national perspective and to secure a
national pedagogical function for it. Between September 1939 and May 1940, when the
Netherlands had not yet become involved in the war, Van der Ven gave lectures and film
presentations for the mobilised troops, in which folk culture was deployed to raise
morale and to teach the soldiers what they were fighting for. During the German occu-
pation, Van der Ven tried once again, with the help of the occupying power, to become
director of the Open Air Museum. Again, however, his attempts ended in failure. In
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1941, the association that had until then owned the Netherlands Open Air Museum,
was forced to hand it over to the state.



From this research, the conclusion can be drawn that folk culture has been deployed lib-
erally in the Netherlands as well, particularly during the last quarter of the 19th century
and the beginning of the 20th century. The history of the representation of the ‘Hinde-
loper room’ shows that this was not always a matter of an ‘invention of tradition’ but
rather of a relocation (in the sense of movement and redesignation) of tradition from the
local to the national and international levels. Partly through the art of painting, the
image that the Netherlands projected abroad was pre-eminently that of a country of
national costumes. Within the Netherlands, the Historical Patriotic Festival of 1919
marked a highpoint in the representation of national unity through folk culture.

Gradually, however, a significantly more distant and more critical attitude towards
folk culture emerged. That flowed from a desire for recognition as a modern country
but also from the fact that images of folk culture were so widely used that they degener-
ated into clichés. The image (the traditional Netherlands) and the self-image (the mod-
ern Netherlands) began to diverge and even came into conflict with each other. People
wanted to distance themselves from the traditional image of the Netherlands, which had
won such favour abroad. Expressions of folk culture such as national costumes were
thereby degraded from images of the self to images of a disadvantaged social group,
looked down upon by the ‘modern’ Dutch. That attitude may also have blinded people
to the not insignificant role that folk culture played within the Netherlands itself in the
image forming of the nation.

During the period between the two World Wars, Van Erven Dorens and Van der
Ven represented two diametrically opposing movements in the ‘museumisation’ of folk
culture. While Van Erven Dorens wished to offer protection for authentic relics within
the enclosed space of the museum, Van der Ven took them to the streets during the His-
torical Patriotic Festival. Van der Ven wanted to revive folk culture and mobilise it as a
social force. The two men also had conflicting attitudes towards Nazism and the occu-
pying power. Van Erven Dorens was extremely cautious about contacts with Nazi Ger-
many, while during the 1930s Van der Ven appeared enthusiastically before Nazi organ-
isations. Through his contacts with the occupying forces during the Second World
War, Van der Ven actually helped bring folk culture in the Netherlands into disrepute.



The book concludes with an Epilogue, which should be viewed separately from the
report of the findings of my academic research. In it, I give a personal view on questions
concerning the place of museums of folk culture in today’s society.

Memories of the Nazis’ use of folk culture during the Second World War remain
relevant. Today’s experts on folk culture must be critical towards pre-war premises
such as the continuity of folk culture, the rural community as bearers of authentic folk
culture and the idea that folk culture was a culture of close communities without social
divisions. That is all the more necessary due to the objectionable manifestations of
national identity and ethnicity that continue to surface. A broadening of horizons from a
national to a European identity will not be enough and in fact threatens to create a Euro-
pean jingoism, differing little in ideological terms from nationalism. Experts in folk cul-
ture must remain completely open to contacts with cultures from outside Europe as
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well. There is also an urgent need for the study of folk culture to direct itself to far
greater segments of society than traditional rural culture and for it to occupy itself with
contemporary ways of life. Despite the undeniable importance of historical collections
relating to country life, the Netherlands Open Air Museum will have to become
involved with the cultures of much greater groups of the population. That may change
the character of the museum significantly over the longer term, but in doing so it will
present a more representative picture of living conditions in the Netherlands.

Translation: Bookmakers, Nijmegen626



Zusammenfassung
Die ‘Dirigenten’ der Erinnerung. Musealisierung und Nationali-
sierung der Volkskultur in den Niederlanden 1815-1940



In vielen europäischen Ländern war im Laufe des 19. Jahrhunderts ein großes Interesse
für die Volkskultur entstanden. Das Aufkommen von industriel gefertigte Produkten,
die damit verbundene zunehmende Uniformität und das explosive Wachstum der Städ-
te erfuhr man nicht nur als ‘Fortschritt’. Man empfand diese Entwicklungen auch als
eine Bedrohung der traditionellen Lebensmuster und Werte, die man als die Funda-
mente nationaler Identität betrachtete. Das Bewahren von volkstümlichen Gegenstän-
den bekam nationale Bedeutung. Das führte in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts
zu dem Versuch, Teile dieser Kultur in Museen aufzubewahren. Die Aufnahme in eine
solche beschützte Umgebung wurde als sehr dringend empfunden: Zusehends erlebte
man, dass der Einfluss der modernen Gesellschaft selbst in den entlegensten Gegenden
die traditionellen Lebensmuster verschwinden ließ. Im letzten Jahrzehnt des 19.Jahr-
hunderts entstanden in Skandinavien die ersten Freilichtmuseen, die nicht nur Gegen-
stände wie Trachten und Volkskunst sammelten, sondern auch komplette Gebäude,
etwa Bauernhöfe und andere Beispiele traditioneller ländlicher Architektur.

In einer unlängst erschienenen Veröffentlichung der französischen Historikerin
Anne-Marie Thiesse steht eine Übersicht, welche Rolle idealisierte Meinungen über
Volkskultur bei der Konstruktion einer nationalen Identität und der Förderung eines
Nationalgefühls gespielt haben. Diese Übersicht zeigt, dass die Verherrlichung der
Volkskultur durch und durch ein internationales Phänomen war, das in nahezu jedem
europäischen Land vorkam. Es fällt auf, dass Thiesse den Niederlanden kaum Auf-
merksamkeit schenkt. Ein Mangel an internationaler Orientierung kann der Autorin
nicht vorgeworfen werden, denn ihr Blick richtet sich auf fast ganz Europa, wobei auch
kleine Länder ausführlich dargestellt werden. Ihr Schweigen im Fall der Niederlande
hängt möglicherweise eher mit der mangelnden Aufmerksamkeit zusammen, die man
der Entdeckung der Volkskultur in der niederländischen Geschichtsschreibung bis
heute schenkt. Dies schließt an die bis vor kurzem noch weitverbreitete Auffassung an,
in den Niederlanden sei wenig Aufhebens von der nationalen Identität gemacht worden
und habe man sich nie ernsthaft auf die Volkskultur berufen, um die ‘Zutaten’ für die
Darstellung einer nationalen Identität zu erhalten.

Stimmt dieses Bild? Die Frage, welche Rolle die Darstellung der Volkskultur für die
nationale Identität in den Niederlanden spielte, steht in diesem Buch im Mittelpunkt.
Diese Frage gründet sich auf das nicht zu unterschätzende Repertoir an Möglichkeiten,
sich eine Vorstellung des niederländischen Volkslebens zu bilden: die vielen Trachten-
feste, touristische Phänomene wie die Trachtendörfer Marken und Volendam und die
im Vergleich zu anderen Ländern recht frühe Gründung eines nationalen Freilichtmu-
seums.

In dieser Studie wird anhand neuer Quellenforschungen der Stellenwert unter-
sucht, den die Volkskultur bei der Darstellung der Nation einnahm. Dabei konzentriert
sich die Untersuchung auf die Darstellung der Volkskultur in nationaler Hinsicht. Es
steht also nicht die Volkskultur selbst im Mittelpunkt, sondern die Darstellung der
Volkskultur. In diesem Sinne ist dieses Buch eher eine historiographische Studie. Es
geht um die ‘Dirigenten der Erinnerung’. Dazu wurden vor allem jene Quellen unter-
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sucht, die einen Einblick in die nationalen Präsentations- und Darbietungsformen von
Volkskultur geben können, wobei an Ausstellungen, Museen, Theateraufführungen,
Umzüge und Gedächtnisfeiern zu denken ist. Es wurde untersucht, wer die Organisa-
toren waren, welche Ziele ihnen vor Augen standen, woher ihre Ideen stammten und zu
welchen kulturellen Kreisen sie gehörten. Ich habe im besonderen auf die kulturpoliti-
schen Aspekte dieser Präsentationen und ihre teils verborgenen politischen Dimensio-
nen geachtet. So weit es möglich war, wurde auch der wichtige Aspekt der Aneignung
der Vorstellungen durch das Publikum einbezogen; ‘Aneignung’ (in Französisch appro-
priation) wird hier im Sinne von Michel de Certeau verwendet: ein Prozess der Rezepti-
on von Bedeutungen und Werten, wobei der Empfänger nicht passiv bleibt, sondern die
empfangenen Bedeutungen in seinen kulturellen Code (oder Gruppencode) integriert
und operational macht. Die eigene Initiative des ‘Empfängers’ liegt also darin beschlos-
sen, während der Begriff ‘Rezeption’ sich nur in einer Richtung vollzieht.

In dieser Publikation spielt der Musealisierungsprozess eine wichtige Rolle. Unter
diesem Begriff wird mehr als das Unterbringen von Gegenständen in einem Museum
verstanden; Musealisierung kann auch außerhalb des Museums stattfinden. Das meint,
dass Gebäude und ihre Einrichtungen wie Gegenstände innerhalb eines Museums
behandelt werden: Sie werden aus ihrem ursprünglichen Gebrauchskontext gelöst und
so gut wie möglich für zukünftige Generationen bewahrt, wobei sie in ihrem neuen
Kontext eine neue Bedeutung als Sehenswürdigkeit erhalten. Dieser Vorgang, den die
deutsche Forscherin Eva Sturm untersucht hat, bietet ein brauchbares Analysemodell
für eine historische Untersuchung der Darstellung von Volkskultur.

Ein interessanter Aspekte der Musealisierung ist, dass dieser Prozess mitunter ein
Mittel der Nationalisierung ist. Zur Musealisierung gehört die Delokation von Gegen-
ständen oder, mit einem Begriff Kirshenblatts, ‘detachment’ aus ihrer ursprünglichen
Umgebung. Wenn die an verschiedenen Standorten im Land ‘losgelösten’ Gegenstände
in einem neuen Ganzen zusammengebracht werden, entsteht eine nationale Sammlung,
die der Devise ‘Einheit in der Mannigfaltigkeit’ folgt. Tatsächlich wird das Nationale
mit ursprünglich lokalen oder regionalen Objekten dargestellt, die hierdurch eine natio-
nale Aufladung erhalten.

Diese Arbeit besteht aus drei Teilen: nationalisierte Volkskultur, umzäunte Volkskultur
und mobilisierte Volkskultur.

Im E R S T E N T E I L , die nationalisierte Volkskultur, steht die Frage im Mittelpunkt, wie
lokale Kulturäußerungen im Laufe des 19.Jahrhunderts als nationales Erbe betrachtet
wurden und mit Hilfe der Musealisierung auf nationaler Ebene zusammengeführt wur-
den. Die Provinz Friesland spielt dabei eine besondere Rolle, da dort zum ersten Mal in
den Niederlanden von einem volkskundlichen Ausgangspunkt her gesammelt wurde
und die erste volkskundliche Ausstellung stattfand.

Im ersten Kapitel werden die Auffassungen der Fries Genootschap über Volkskultur
im Verhältnis zur germanischen Altertumsforschung dargestellt. Gegen Ende des 18.
und zu Beginn des 19.Jahrhunderts fand eine Wende in der Forschung statt. Fand man
die kulturellen Wurzeln zuvor vor allem in der klassischen Kultur, also im griechischen
und römischen Altertum, richtete man sich in der Romantik mehr auf die Wurzeln des
eigenen Volks, die man in der altgermanischen Vergangenheit zu finden meinte. Man
glaubte, die Volkskultur bewahre noch Spuren dieser Vergangenheit. Als ursprünglich
Grobes, Ungehobeltes und Ablehnenswertes wurde die Volkskultur zu etwas erhoben,
das gepflegt und bewahrt werden sollte. Ein Beispiel hierfür ist die Rekonstruktion
eines Zimmers aus dem Städtchen Hindeloopen auf der Historische Tentoonstelling van
Friesland im Jahre 1877. Eine lokale Kulturform wurde zum friesischen Erbe erklärt.
Volkskundliche Gegenstände hatten auch Vorbildfunktion für die Elite: Gerade beim
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einfachen Volk – so einige Mitglieder der Fries Genootschap – habe sich die ursprüngli-
che friesische Identität besser erhalten als bei der Elite, die sich in zunehmendem Maße
einen Lebensstil angemaßt habe, der sich von der französischen Kultur und der Mode
aus Paris habe inspirieren lassen.

Das Konzept, das Zimmer einer Schiffskapitänswohnung in Hindeloopen als
Ensemble zu zeigen, stammte von der Historische Tentoonstelling van Amsterdam (1876),
wo der Architekt Pierre Cuypers (1827-1922) einige altholländische Zimmer des
17.Jahrhunderts rekonstruiert hatte. Die Evokation, die vor allem Identität und Aneig-
nung hervorrufen sollte, gründete sich auf seiner Idee des Totaleindrucks, der eine
gewisse Theatralität nicht fremd war: Das Evozieren und Erleben der Vergangenheit
war das wichtigste Ziel. Pierre Cuypers war sehr vom inszenierten, ‘theatralen’ museo-
logischen Konzept des Alexandre Lenoir beeinflusst worden, einem der Gründer der
Académie celtique und außerdem der Architekt des Musée des Monuments français,
das während der Französischen Revolution gebaut wurde.

Das zweite Kapitel handelt davon wie sich das Hindelooper Zimmer zum volks-
kundlichen Interieur der Niederlande par exellence entwickelte, das auf Weltausstel-
lungen präsentiert wurde und sogar in deutschen Museen zu sehen war. Die Präsentati-
onsform – ein vollständig eingerichtetes Zimmer mit lebensgroßen Figurinen in Tracht
– erregte auf der Weltausstellung 1878 in Paris auch international viel Aufsehen. Im
Gegensatz zu den berühmten Dioramen des Schweden Artur Hazelius blieben die
Zuschauer keine Außenstehende, sondern konnten das Zimmer von innen her erleben.
Die Szenerien, die in verschiedenen volkskundlichen Präsentationen wiedergegeben
wurden, basierten auf der Genremalerei des 19. Jahrhunderts.

In den siebziger Jahren des 19.Jahrhunderts reisten einige Niederländer nach Skan-
dinavien und besuchten dort Hazelius’ volkskundliches Museum. Die dortige intensie-
ve Beschäftigung Mit der Volkskultur wurde zum Argument, auch in den Niederlanden
mehr Aufmerksamkeit dem Erhalt von Trachten und anderen Objekten der Volkskul-
tur als Teil der nationalen musealen Sammlungen zu schenken. Dabei fällt auf, dass das
volkskundliche Repertoire in den Niederlanden nicht für sich stand, sondern an die
Präsentation des 17.Jahrhunderts, des ‘Goldenen Jahrhunderts’, anschloss. Volkskultur
und Verweis auf das Goldene Jahrhundert traten nebeneinander und miteinander auf
verschiedenen nationalen und internationalen Ausstellungen, die eine niederländische
Identität ausstrahlen sollten, in Erscheinung. Auf Kunsthandwerkausstellungen bekam
die Volkskultur eine Vorbildfunktion, um dem Kunsthandwerk einen stärkeren natio-
nalen Charakter zu verleihen.

Das Kapitel schließt mit der Tentoonstelling van Nationale Klederdrachten anläßlich
der Thronbesteigung von Königin Wilhelmina 1898, wobei deutlich politische Ziele im
Spiel waren. Die Trachten waren nicht nur national im Sinne von einheimisch, sondern
auch Symbole nationaler Einheit. Es ist dann auch nicht überraschend, dass die für
diese Ausstellungen gesammelten Trachten einen festen Platz im Rijksmuseum in
Amsterdam erhielten. Während der nationalistischen Welle in den Niederlanden um
1900, vor allem während des Burenkriegs (1899-1902), erreichte die Verwendung der
Volkskultur in der nationalen Symbolik ihren Höhepunkt. Zu Anfang waren es vor
allem die Liberalen, die den formenden Wert der Volkskultur für das Gemeinschafts-
gefühl stimulierten. Durch ihre angenommene Kontiniutät wurde die Volkskultur vom
etablierten Bürgertum als ein bindendes Element gesehen, in der sich jeder ungeachtet
seiner sozialen Stellung oder religiösen Gesinnung würde wiederfinden können.

Im dritten Kapitel wird gezeigt, wie sich die Musealisierung von den Gegenständen
innerhalb der Museen auf die Welt außerhalb der Museumsgrenzen ausdehnte. Maler,
vor allem die der Haager Schule und ihre Nachfolger, waren beeindruckt von der Ein-
fachheit des Landlebens, sodass eine große Vorliebe für das Malen traditioneller Bauern
und Fischer in Tracht entstand. Die Gemälde sorgten für eine weitverbreitete Bildung
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einer Vorstellung im In- und Ausland. Der Tourismus aus dem Ausland, unter ande-
rem aus den Vereinigten Staaten, kam in Gang, wobei das Phänomen der Touristenorte
Marken und Volendam entstand, wo die Bevölkerung in Tracht die wichtigste Sehens-
würdigkeit formte.

Das nationale Verständnis äußerte sich auch in der Entdeckung des Ländlichen
durch die Stadtbewohner, die zu einer Suche nach dem Malerischen führte. Die Auf-
mersamkeit wurde von den Trachten und Interieurs auf malerische Gebäude ausge-
dehnt, die man auf Landfahrten entdeckte, wie etwa alte Bauernhöfe oder Fassaden des
17.Jahrhunderts in ausgestorbenen Städtchen. Manche Städter beschlossen definitiv,
‘hinaus’ aufs Land zu ziehen. Die ‘lebendige’ Folklore regte die Phantasie mehr an als
eine Museumspräsentation. Aber das Landleben wurde auch in die Stadt getragen, wie
etwa mit dem nationalen Trachtenfest 1913 in Amsterdam, wobei die Landbevölkerung
vor den Stadtbewohnern auftrat. Eine beginnende Distanz zwischen jenen, die auftra-
ten, und den Zuschauern war hier spürbar: Man fing an, die traditionell lebenden Bau-
ern und Fischer weniger als die wahren Repräsentanten der Nation zu sehen, sondern
als eine zurückgebliebene Gruppe, die eher ‘fremd’ statt ‘eigen’ war.

Der letzte Teil des Kapitels handelt von den Hintergründen der ‘Schutzoffensive’,
die sich zu Beginn des 20.Jahrhunderts auf nationaler Ebene formte und zur Museali-
sierung von Stadt- und Dorfansichten, von Natur und Landschaft an Ort und Stelle
führte. In einer Zeitspanne von weniger als fünfzehn Jahren wurden der Nederlandsche
Oudheidkundige Bond, die Vereeniging tot Behoud van Naturmonumenten und der Bond
Heemschut gegründet. Es ging um mehr als um einzelne Monumente, vor allem Heem-
schut bezog die gesamte Umgebung wie auch die Volkskultur mit ein. Die Errichtung
des Nederlands Openluchtmuseum muss man im Licht dieser Schutzoffensive sehen.
Mitglieder des Nederlandsche Oudheidkundige Bond und von Heemschut spielten bei des-
sen Realisierung eine Hauptrolle.

Der Z W E I T E T E I L der Veröffentlichung, die umzäunte Volkskultur, handelt von der
Darstellung der Volkskultur im Nederlands Openluchtmuseum.

Das vierte Kapitel beginnt mit dem Entstehen des Konzepts ‘Freilichtmuseum’
(Openluchtmuseum). Die Ursprünge liegen in den Landschaftsparks des 18.Jahrhun-
derts, wobei ferner die sogenannten ethnographischen Dörfer der Weltausstellungen
als Vorläufer betrachtet werden können. Das Entstehen der ersten Freilichtmuseen in
Skandinavien ereignete sich während einer Blütezeit der skandinavischen Literatur.
Innerhalb der niederländischen kulturellen Elite entstand eine Vorliebe für Skandinavi-
en, die in den meisten niederländischen Betrachtungen dieser Periode oft übersehen
wird. Skandinavien wurde für Niederländer ein bevorzugtes Reiseziel. Der skandinavi-
schen Volkskunst schenkte man dabei viel Aufmerksamkeit. In diesem Rahmen wurde
auch die skandinavischen Freilichtmuseen in den Niederlanden bekannt. Die Nieder-
lande waren das erste Land außerhalb Skandinaviens und Finnlands, in das die Idee
eines nationalen Freilichtmuseums exportiert wurde: 1912 wurde die Vereinigung, die
dieses Museum realisieren sollte, gegründet, 1918 öffnete das Museum dann seine Pfor-
ten. Dass die Niederlande hiermit eine Vorreiterrolle innehatten, kam wahrscheinlich
durch das dichte Netzwerk der ‘Schutzoffensive’, dem großen Interesse für Skandina-
vien und der Tatsache, dass die Niederlande nicht in den Ersten Weltkrieg verwickelt
waren.

Im fünften Kapitel werden einige grundlegende Punkte im Hinblick auf das Phäno-
men Freilichtmuseum behandelt, wodurch dieses Kapitel teilweise einen theoretischen
Charakter erhält. Die grundlegenden Fragen schließen an die skandinavischen Erfah-
rungen des Gründers Frederic A. Hoefer (1850-1938), des Direktors August A.G. van
Erven Dorens (1872-1960) und des Propagandisten des Museums Dirk Jan van der Ven
(1891-1973) an. Im Rahmen der ‘Schutzoffensive’ stand beim Nederlands Openlucht-
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museum das Element des Kulturerhalts im Mittelpunkt. Es ging in erster Linie nicht um
eine auf die Öffentlichkeit ausgerichtete, belehrende Funktion, wie sie das Freilicht-
museum Skansen vor Augen hatte. Hinzu kam, dass eine neue Generation das Wort
führte, die sich von der romantischen Evokation völlig abwendete.

Die Kritik, die moderne Architekten am Künstlichen und Romantischen des Phä-
nomens Freilichtmuseum äußerten, stimmt weitestgehend mit der von Sophus Muller
in Dänemark überein. In den Plänen zur Einrichtung des Museums wurde versucht, die
Kritik zu entschärfen, indem romantische Effekte vermieden wurden. Die Gebäude
wurden weitestgehend den Provinzen entsprechend angeordnet, während jede Nach-
ahmung ihrer landschaftlichen Umgebung als verfehlt betrachtet wurde. Es ging deut-
lich um ein nationales Konzept, wobei Gebäude aus verschiedenen Regionen des
Landes in einen nationalen Rahmen gefasst wurden. Musealisierung war hier ein Mittel
zur Nationalisierung der verschiedenen Varianten innerhalb der Bautraditionen und
Wohnformen.

Das sechste Kapitel widmet sich dem Vaderlandsch Historisch Volksfeest, das Dirk Jan
van der Ven ein Jahr nach der Museumseröffnung 1919 organisierte. Das Fest sollte
eine Friedensfeier nach dem Ersten Weltkrieg sein. Es dauerte eine Woche und wurde
massenhaft besucht. Es stellte einen Höhepunkt sowohl der lebenden Folklore, als auch
der Nationalisierung der Volkskultur dar, wobei Traditionen aus allen Gegenden des
Landes als ein nationales ‘Potpourri’ gezeigt wurden. Van der Ven hatte eine andere
Auffassung über die Entwicklung des Freilichtmuseums. Das Freilichtmuseum sollte
in seinen Augen eher eine Schule ‘für eine starke nationale Erziehung unseres Volks’
statt eines konservierenden Ortes sein. Für die wissenschaftlich beratende Kommission
des Freilichtmuseums war die Revitalisierung der Volkskultur und die Aneignung sei-
tens eines massenhaften Publikums zum reinen Vergnügen genau dasjenige, was ver-
mieden werden musste. Das Museum hatte ihnen zufolge die Aufgabe, den Überresten
innerhalb der sicheren Umzäunung des Reservats Schutz zu bieten.

Das siebte Kapitel handelt von der Entwicklung des Nederlands Openluchtmuseum in
der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen im Vergleich zu den Entwicklungen in der
niederländischen Museumswelt. Im Gegensatz zu den historisierenden Tendenzen des
19.Jahrhunderts rückte eine neue Generation niederländischer Museumsdirektoren ab
1910 das reine Schönheitserlebnis in den Mittelpunkt. Die Museen sollten in erster
Linie der Schönheit dienen. Die Unterscheidung in den Museumskollektionen zwi-
schen Objekten mit hohem ästhetischen Wert und Objekten mit historischem Wert war
die größte Obsession der niederländischen Museumswelt in der ersten Hälfte des
20.Jahrhunderts. Das führte zum Primat der Kunstmuseen vor den (kultur)histori-
schen Museen. Der Umzug der nationalen Trachtenkollektion vom Rijksmuseum in
Amsterdam zum Openluchtmuseum war eine der ersten Maßnahmen als Folge des Wun-
sches, einen rigorosen Unterschied zwischen Kunstwert und historischem Wert zu
machen. Die künstliche Unterscheidung zwischen Kunst und Geschichte (gegen die
der Historiker Johan Huizinga stark protestierte) und dann innerhalb der Geschichte
zwischen städtischer und ländlicher Kultur förderten eine einseitige, ausschließlich
rurale Präsentation der Volkskultur. Auf diese Weise wurde Volkskultur aus dem Mit-
telpunkt zur Peripherie geschoben.

Volkskultur wurde in den zwanziger Jahren des 20.Jahrhunderts immer mehr auf
ländliche Kultur oder im Grunde nur auf die Kultur des archaischen Landes reduziert.
Obwohl zu Anfang noch Pläne bestanden, das Sammelgebiet des Nederlands Openlucht-
museum zu vergrößern – Van der Ven hatte Vorstellungen eines großen kulturhistori-
schen Museums beim Openluchtmuseum nach dem Vorbild von Nordiska Museet in
Stockholm -, war die Auswahl der Objekte doch so, dass eindeutig von einem Museum
für das ländliche Leben die Rede ist. Diese Entwicklung führte dazu, dass es in einem
Land mit einer dominanten bürgerlichen Kultur wenig Anknüpfungspunkte für eine
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nationale Identifikation gab. Dadurch spielte das Openluchtmuseum eine bescheidenere
Rolle in der Gesellschaft als zum Beispiel Skansen in Schweden, wo die ländliche Kul-
tur der nationalen Darstellung viel näher kam.

Der D R I T T E T E I L , die mobilisierte Volkskultur, zeigt, wie in der Zeit zwischen den
beiden Weltkriegen die Volkskultur für gesellschaftliche Ziele mobilisiert wurde und
wie sie in gewissen Kreisen, die in der Demokratie, der Massenkultur und der moder-
nen kosmopolitischen Gesellschaft eine Gefahr sahen, als ein Gesellschaftsmodel
immer mehr propagiert wurde. Van der Ven spielte eine zentrale Rolle bei dieser Mobi-
lisierung. Nach seinen missglückten Versuchen, Direktor des Openluchtmuseum zu wer-
den, machte er sein Wohnhaus ‘De Meihof’ zu seinem volkskundlichen Zentrum.

Im achten Kapitel werden zuerst die misslungenen Pläne von Van der Ven für eine
folkloristische Feier des 25-jährigen Regierungsjubiläums der Königin Wilhelmina im
Jahre 1923 behandelt, die angeben, dass Volkskultur nach dem regen Interesse um 1900
und der Apotheose während des Vaderlandsch Historisch Volksfeest für nationale Feier-
lichkeiten als nicht mehr geeignet betrachtet wurde. Van der Vens Pläne für eine Feier
im Openluchtmuseum wurden zugunsten einer Feier in Amsterdam, wo gerade die
Modernität der Niederlande den Leitfaden für die Festwoche bildete, fallengelassen.
Die Entwicklung der Vorstellungen von Volkskultur zu Klischees – durch den vielfa-
chen Gebrauch zu kommerziellen Zwecken und touristischer Propaganda – hatte die
Volkskultur dessen beraubt, wofür man sie anfänglich bewundert hatte: das Spontane
und Ursprüngliche. Man fand, dass das Bild eines Volendamer Fischers auf Klumpen
nicht mehr zum ‘modernen’ Niederländer passe. Bildnis und Selbstbildnis stimmten
nicht mehr überein.

Van der Vens Einsatz des Mediums Film bringt uns allerdings in eine neue Phase
der Musealisierung und Nationalisierung, die in wissenschaftlichen Kreisen und darü-
ber hinaus Enthusiasmus aufkommen ließ. Die Darstellung mit Hilfe des Films führte
zu einer visuellen Konkretisierung des traditionellen Landlebens im Sinne von Tön-
nies’ ‘Gemeinschaft’, die Van der Ven als zukünftiges Modell für die Gesellschaft hielt.
Van der Ven sah in der Revitalisierung der ländlichen Kultur ein Gegengewicht zu den
Missständen der Zeit und ein Mittel, Vaterlandsliebe und Einheit zu erreichen. Mit
Hilfe des Films wollte er die ländlichen Traditionen den Städtern wieder näher brin-
gen: im Grunde eine Form der Musealisierung und Nationalisierung.

Durch seine zahllosen Publikationen und Filmvorstellungen wurde Van der Ven
der weitaus wichtigste Popularisator der Volkskultur in der Zeit zwischen den beiden
Weltkriegen, der, was seinen Bekanntheitsgrad betrifft, die wissenschaftlichen Volks-
kundler überflügelte. Die Frustration über den geringen nationalen Wert, den man der
Volkskultur bei offiziellen Anlässen zuerkannte, haben gewiss dazu beigetragen, dass
Van der Ven stets mehr Kontakte zu Gruppierungen unterhielt, die die Schuld für die
‘Entartung’ der Gesellschaft im Kosmopolitismus, Internationalismus, in der parla-
mentarischen Demokratie und im Mehrparteiensystem sahen. So ließ sich Van der
Ven, der viele Kontakte zu Deutschland hatte, in den dreißiger Jahren vom Faschismus
und Nationalsozialismus beeindrucken, ohne im Übrigen selbst politisch aktiv zu sein.

Das neunte Kapitel bringt zwei Beispiele dafür, wie die Volkskultur als Gesell-
schaftsmodell konkret angewendet werden kann. Das erste Beispiel betrifft die Revitali-
sierung der Trachten in der niederländischen Provinz Zeeland. In der Presse entstand
eine interessante Polemik, in deren Verlauf der Volkskundler Pieter J. Meertens (1899-
1985), der selber seeländischer Herkunft war, als ein erklärter Gegner der künstlichen
Instandhaltung der Trachten auftrat. Dieser Streit verschafft Einsicht in die Gründe,
weshalb die einheimische Bevölkerung die Tracht ablegen wollte, und zugleich in die
konservativen gesellschaftlichen Vorstellungen jener, die die Trachten erhalten woll-
ten. Im Grunde wollten sie den traditionell lebenden Teil der Bevölkerung musealisie-
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ren und der ‘entwurzelten’ modernen Gesellschaft als Vorbild entgegenstellen.
Das zweite Beispiel betrifft die Volkstanzschule, die Van der Ven zusammen mit

seiner Frau gegründet hatte. Der Volkstanz wurde hier als gemeinschaftsfördernd und
als Gegenstück zur durch ‘die Versäulung’, die weltanschauliche Erstarrungen, und
Klassenstreit zerrissenen Gesellschaft betrachtet. In der zweiten Hälfte der dreißiger
Jahre nahm Van der Ven an Volkstanzmanifestationen der Nazis teil und führte auch
seine Filme vor nationalsozialistischen Organisationen auf.

Das zehnte Kapitel, zugleich das letzte Kapitel, handelt vom Aufkommen der Hei-
matkunde in den Dreißigern, einer Bewegung, die eine breitere Thematik als die Volks-
kunde hatte und die Kenntnis von Natur und Kultur in der direkten Wohnumgebung
fördern wollte. Obwohl es sich hierbei in erster Linie um ein Zeichen von Regionalis-
mus handelt, verstand es Van der Ven, die Heimatkunde auch unter nationalen Aspek-
ten zu sehen und ihr eine nationalpädagogische Funktion zuzusprechen. In der Zeit
vom September 1939 bis zum Mai 1940, als die Niederlande noch nicht in den Krieg
verwickelt waren, hielt Van der Ven vor mobilisierten Soldaten Vorträge und zeigte
seine Filme, wobei die Volkskultur eingesetzt wurde, um die Moral zu heben und den
Soldaten beizubringen, wofür sie kämpfen mussten. Während der deutschen Besetzung
versuchte Van der Ven mit Hilfe der Besetzer, doch noch Direktor des Openluchtmuse-
um zu werden, was übrigens ohne Erfolg blieb. 1941 wurde die Vereinigung, die bis dato
Träger des Nederlands Openluchtmuseum war, gezwungen, das Museum dem Staat zu
übertragen.



Aus der Untersuchung kann man schließen, dass auch in den Niederlanden die Volks-
kultur großzügig eingesetzt wurde. Das gilt vor allem für das letzte Viertel des 19. und
den Anfang des 20.Jahrhunderts. Dass es hierbei nicht immer um ‘invention of traditi-
on’, sondern eher um eine ‘Relokation’ (im Sinne von örtlicher Verlegung und Neu-
bestimmung) der Tradition von der lokalen auf die nationale und internationale Ebene
geht, zeigt die Geschichte der Darstellung des Hindelooper Zimmers. Mitunter durch
die Malerei hatte man von den Niederlanden im Ausland die Vorstellung von einem
Trachtenland schlechthin. Inländisch betrachtet stellte das Vaderlands Historisch Volks-
feest im Jahre 1919 einen Höhepunkt der Darstellung nationaler Einheit mittels der
Volkskultur dar.

Nach und nach entstand allerdings eine deutlich distanziertere und kritischere Hal-
tung gegenüber der Volkskultur. Dies war einerseits eine Folge des Wunsches, als
modernes Land anerkannt zu werden, andererseits eine Folge der Tatsache, dass die
Darstellungen der Volkskultur so vielfältig verwendet wurden, dass sie Klischees
geworden waren. Bildnis (die traditionellen Niederlande) und Selbstbildnis (die moder-
nen Niederlande) waren nicht mehr deckungsgleich und fingen sogar an, in ein
gespanntes Verhältnis zu treten. Von der von Ausländern gehegten Vorstellung der tra-
ditionellen Niederlande wollte man sich distanzieren. Äußerungen der Volkskultur wie
Trachten wurden somit von Bildnissen des Eigenen zu Bildnissen einer zurückgeblie-
benen Gesellschaftsgruppe degradiert, auf die der ‘moderne’ Niederländer herabschau-
te. Diese Haltung hat vielleicht auch den Blick auf die nicht unwichtige Rolle verstellt,
die die Volkskultur bei der Bildung einer Vorstellung von der Nation spielte.

Van Erven Dorens und Van der Ven repräsentieren in der Zeit zwischen den beiden
Weltkriegen zwei diametral entgegengesetzte Richtungen der Musealisierung von
Volkskultur. Während Van Erven Dorens den authentischen Resten innerhalb der
Umzäunung des Museums Schutz bieten wollte, verlegte Van der Ven sie während des
Vaderlandsch Volksfeest auf die Straße. Van der Ven wollte der Volkskultur neues Leben
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einhauchen und sie als gesellschaftliche Kraft mobilisieren. Auch hinsichtlich des
Nationalsozialismus und der Besetzer waren die Haltungen von Van Erven Dorens und
Van der Ven entgegengesetzt: Van Erven hütete sich vor Kontakten mit dem national-
sozialistischen Deutschland, Van der Ven trat in den dreißiger Jahren mit Enthusias-
mus vor nationalsozialistischen Organisationen in Deutschland auf. Durch seine Kon-
takte mit den Besetzern während des Zweiten Weltkriegs hat er zur Diskreditierung der
Volkskunde in den Niederlanden beigetragen.



Das Buch schließt mit einem Epilog, der von dem Niederschlag der wissenschaftlichen
Untersuchung getrennt gesehen werden muss. Hier wird eine persönliche Auffassung
über den Stellenwert volkskundlicher Museen in der heutigen Gesellschaft vertreten.

Reminiszenzen an die nationalsozialistische Ausübung der Volkskunde im Zweiten
Weltkrieg spielen noch immer eine Rolle. Die gegenwärtigen Volkskundler müssen eine
kritische Haltung gegenüber den Prämissen der Vorkriegszeit einnehmen, wie die Kon-
tinuität der Volkskultur, Landbevölkerung als Trägerin der authentischen Volkskultur
oder die Auffassung, Volkskultur sei die Kultur einer unverbrüchlichen Gemeinschaft
ohne soziale Gegensätze. Dies ist umso nötiger angesichts bedenklicher Abhandlungen
über nationale Identität und Ethnizität, die immer wieder auftauchen. Eine Horizonter-
weiterung von nationaler Identität zur europäischen Identität geht nicht weit genug und
trägt die Gefahr eines europäischen Chauvinismus in sich, der sich ideologisch gesehen
vom Nationalismus wenig unterscheidet; auch für die Kontakte mit außereuropäischen
Kulturen haben Volkskundler vollständig offen zu sein. Zudem ist es dringend
erwünscht, dass sich die Volkskunde auf viel größere Segmente der Gesellschaft richtet,
als auf die traditionelle Kultur des Landlebens, und dass sie sich mit gegenwärtigen
Lebensmustern beschäftigt. Trotz der unverkennbaren Bedeutung der historischen
Sammlungen auf dem Gebiet des Landlebens wird sich das Nederlands Openlucht-
museum mit der Kultur viel größerer Gruppen der Bevölkerung beschäftigen müssen.
Auf die Dauer wird sich deshalb der Charakter des Museums stark ändern, aber dafür
ein repräsentativeres Bild der Lebenssituation in den Niederlanden geben können.

Aus dem Niederländischen von Marinus Pütz
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Geraadpleegde archieven en 
documentaire collecties

Algemeen Rijksarchief, Den Haag (A R A)
   , Archief Ministerie van Binnenlandse Zaken, Kunsten en Wetenschap-
pen 1875-1918
   , Archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale
Tentoonstelling te Parijs 1877-1878
   , Archief Vereeniging ‘Het Nederlandsch Centraal Filmarchief’ 1919-
1933

Collectie Stichting Archief Honig(h), Zaandijk
Collectie Oud-Holland 1895
Collectie Vaderlandsch Historisch Volksfeest 1919

Gemeentearchief Amsterdam (G A Amsterdam)
Archief van de Commissie voor de historische tentoonstelling 1875-1876
Documentatie Wereldtentoonstelling hotel- en reiswezen 1895 (Oud-Holland)
Stukken Tentoonstelling van Nationale Klederdrachten 1898
Documentatie Oranjehuis 1911-1916 (klederdrachtenfeest 1913)
Documentatie Oranjehuis 1923 (viering zilveren regeringsjubileum koningin
Wilhelmina)
Huldigings Commissie bij het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhel-
mina 1922-1923

Germanisches Nationalmuseum, Neurenberg (Duitsland)
Correspondentie D.J. van der Ven

Haags Gemeentearchief, Den Haag
Stukken betreffende de Nationale Tentoonstelling van Oude en Nieuwe Kunst-
nijverheid in ’s-Gravenhage, mei-oktober 1888, verzameld door dr. L. Mulder
Brievencollectie Bienfait

Koninklijk Huisarchief, Den Haag (K H A)
Archief Koningin Wilhelmina, 25-jarig regeringsjubileum

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag (K B)
Handschriften dr. J.H. Halbertsma

Kulturhistoriska Museet ‘Kulturen’, Lund (Zweden)
Correspondentie D.J. van der Ven

Ministerie van Justitie, Den Haag
Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (), Procureur-Fiscaal Arnhem,
dossiers D.J. van der Ven en E. van der Ven-ten Bensel
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Museum Hidde Nijland Stichting, Hindeloopen
Jaarverslagen

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam (N I O D)
-collectie, correspondentie -Obersturmführer dr. H.E. Schneider
Collectie Nederlandsche Arbeidsdienst
Collectie Nederlandsche Kultuurkamer
Doc  Collectie, dossier D.J. van der Ven
Knipselcollectie, dossier D.J. van der Ven
Scriptiecollectie

Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem (N O M)
– Bedrijfsarchief:

Archief van de Vereeniging ‘Het Nederlandsch Openluchtmuseum’ 
1912-1941
Archief Rijksmuseum voor Volkskunde ‘Het Nederlands Openlucht-
museum’

– Afdeling Bibliotheek & Documentatie:
Archief-Van der Ven
Centraal Documentatiearchief ()

Nordiska Museet, Stockholm
Correspondentie A.A.G. van Erven Dorens
Correspondentie D.J. van der Ven

Provinsjale en Buma Biblioteek fan Fryslân, Leeuwarden
Handschriftencollectie J.H. Halbertsma

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag (R K D)
Documentatie Th. Molkenboer

Rijksmuseum, Amsterdam
Archief Hoofddirectie
Registratieboeken Afdeling Nederlandse geschiedenis

Ryksargyf Fryslân, Leeuwarden (R A F)
Archief Fries Genootschap

Universiteitsbibliotheek Leiden
Archief Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde ()
Bibliotheca Publica Latina (), correspondentie Jan Kalf 
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Interviews en gesprekken

Drie interviews met prof. dr. M.W. Heslinga, Bilthoven, in de periode 1942-1947 als
wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Openluchtmuseum. Plaats en data
interviews: Bilthoven, 4 mei 1994, 6 september 1994 en 12 januari 1995. Opgenomen op
cassetteband,  , Geluidsarchief audionrs. 298-300

Interview met mevrouw E. de Cocq-van Erven Dorens, Oosterbeek, dochter van de eerste
directeur van het Openluchtmuseum, A.A.G. van Erven Dorens. Plaats en datum inter-
view: Oosterbeek, 24 maart 2000. Opgenomen op cassetteband,  , Geluidsarchief
audionr. 301

Gesprek met Hans Medelius, voormalig wetenschappelijk medewerker en van 1990 tot
1998 hoofd publicaties van Nordiska Museet, Stockholm. Plaats en datum gesprek:
Stockholm, 14 december 2000
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Films

Audiovisueel archief Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem:

    ( 187)
Z.p., 1919
© Gemeentearchief Arnhem
zwart/wit, stom, 7 min.
Video  53; 374, -matic; s-

Korte inhoud: Optocht door straten van Arnhem met o.a. boerenwagens, harle-
kijn, schuttersgilde, boerenkapel, diverse straten van Arnhem, Gele Rijders,
koetsen, streekdrachten.

    .     -

         ( 1111) (Lentefilm)
Haarlem, 1921
Polygoon / D.J. van der Ven
©  (Polygoon)
zwart/wit, stom, 70 min.
Video  621, 

Korte inhoud: Eerste afdeeling: Lente’s voorspel. Het hoogtij van Paschen
Tweede afdeeling: ‘Hei, ’t was in de Mei zo blij!’ Derde afdeeling: van de
Zeeuwsche Eilanden naar de groote steden. Vierde afdeeling: Lentevreugd en
lenterouw in Gelderland en Overijssel. Vijfde en laatste afdeeling: Lente’s
opgang in Friesland.

 ’     .     

       - 

 ( 1125) (Zomerfilm)
Oosterbeek, 1923
D.J. van der Ven
© 

zwart/wit, stom, 55 min.
Video  628, 

Korte inhoud: Bloemen-voorspel. Eerste afdeeling: Luilakviering en Pinkster-
gebruiken. Tweede afdeeling: Koningsfeest en Bronk-dag. Derde afdeeling:
Midzomerfeesten in Nood-Brabant, Gelderland en op Terschelling. Vierde
afdeeling: De boerenbruiloft te Asselt bij Roermond. Zomer-naspel.

 ’     -.    

     ( 1126) (Oogstfilm)
Oosterbeek, 1926
D.J. van der Ven
© 

zwart/wit, stom, 62 min.
Video  629, 
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Korte inhoud: Oogst-ouverture: ‘Den haon dee weurd geslage!’ Eerste afdee-
ling: Sunt Joapikstijd in den Achterhoek en Het oogstkermis-feest te Hummelo.
Tweede afdeeling: Het Grönneger ‘plezairdörsen’ van koolzaad in ’t Zandt.
Derde afdeeling: Het zeven-jaarlijksche drakenfeest te Beesel aan de Maas. Vier-
de afdeeling: De Zuid-Bevelandsche zaadfooi. Vijfde afdeeling: Het Limburg-
sche oogstfeest van Martelgaus. Zesde afdeeling: Het Oostzaansche Louw-
Louwtrekken en de Laag-Keppelsche kermisviering. Oogst-naspel: De begrafe-
nis van de Keppelsche kermis en Het Walcherensche oogstmei-planten.

         ( 878)
(Zuiderzeefilm)

Oosterbeek, 1928
D.J. van der Ven
© Zuiderzeemuseum
zwart/wit, stom, 80 min.
Video  498, 

Naar aanleiding van de afsluiting van de Zuiderzee maakte D.J. van der Ven een
film over de folklore en volkscultuur van de vissersbevolking rond de Zuiderzee,
‘De Zuiderzee-film, folkloristisch filmwerk in zes afdeelingen’. Uitgegeven door
het Nederlands Filmarchief met aangepaste achtergrondmuziek. Bijgevoegd is
een copie van het oorspronkelijke programmaboekje. 
Korte inhoud: Eerste afdeeling: Enkhuizen en de haringvangst. Tweede afdee-
ling: kindervreugd en volkskunst op het eiland Marken. Derde afdeeling: Winter
in Spakenburg, Sinterklaas in Volendam en op het eiland Texel. Vierde afdee-
ling: De oogst van de Zuiderzee. Vijfde afdeeling: Verdwijnende bedrijven en
huisindustrieën rond de Zuiderzee. Zesde afdeeling: Urk in het Pinkstermooi.

       ( 1123)
Lunteren, 1936
D.J. van der Ven
© 

zwart/wit, stom, 57 min.
Video  627, 

Korte inhoud: Eerste afdeling: De volkskunst der bloemtapijten en de sacra-
mentsprocessie. Tweede afdeling: Het meiavondrecht van de mei-man zetten,
het schand- en rozemeiplanten, het volksgericht van de schijnbruiloft en het ezel
aandrijven. Derde afdeling: De traditionele boerenbruiloftsviering en ‘op vader
Aartje gaan’. Vierde afdeling: Bezoek van de gouverneur, het zevenjaarlijkse
Beeselse draaksteken en de zegening van de kroedwis.
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