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a l be rt va n de r z e i j de n essays

D.J. van der Ven (1891-1973)
als filmische pionier
D.J. van der Ven (1891-1973), die aan het begin van de vorige eeuw een serie
films maakte over het ‘Neerlands Volksleven’, mag gelden als een pionier van
de visualisering van wat in de vorige eeuw nog ‘folklore’ of ‘volkscultuur’
werd genoemd. Dankzij de openstelling van het archief van deze Nederlandse
folklorist/volkskundige, kan nu dieper worden ingegaan hoe Van der Ven als
filmmaker te werk ging. Op welke manier filmde Van der Ven de volkscultuur
van zijn tijd?

Popularisator van de volkscultuur
Toen ik in 1987 bij het Informatiecentrum Volkscultuur kwam werken, deed
daar een kopie van een typoscript de ronde van liefst 51 dik bedrukte pagina’s,
dat een volledige verantwoording bevatte van D.J. van der Vens film Neerlands
Volksleven in den Zomer. Het manuscript was ooit meegenomen door de net
afgetreden directeur Rob Smaling, die de film gezien had bij een vertoning
in de bunker van de Rijksvoorlichtingsdienst, waar de film bewaard werd.
Desgevraagd kan Rob zich niet meer herinneren hoe hij aan de kopie van het
typoscript is gekomen. Het komt mij voor dat Van der Ven dit stuk samenstelde,
toen hij er begin 1960 over dacht om zijn filmdozen over te doen aan de
Rijksvoorlichtingsdienst, om aldus zijn filmische nalatenschap veilig te stellen
en de filmbeelden te laten overzetten op meer duurzame beelddragers. Dat was
geen overbodige luxe, omdat toen bleek ‘dat duizenden meters door vocht
zodanig waren aangetast en onbruikbaar waren en dan ook zijn vernietigd.’ 1
Naar mij nu is gebleken, berust een doorslag van ditzelfde manuscript in het
archief van de Collectie Van der Ven.2 Het stamt overduidelijk uit de jaren zestig,
omdat erin verwezen wordt naar een publicatie van S.J. van der Molen uit 1960.
Van der Ven, en ook Van der Molen trouwens, stond bij het Meertens Instituut
bekend als een onverantwoordelijke popularisator van de volkskunde, die ook
nog eens fout was geweest in de oorlog. Nog lang leefde er bij de opvolger van
Rob Smaling, Ineke Strouken, de vrees om in haar populariserende activiteiten
te worden afgeserveerd als een ‘tweede Van der Ven’. Van der Ven was echter

1

2

Brief Van der Ven aan de heer S.I. van Nooten, 15 augustus 1960. Van Nooten was hoofd Afdeling
Film en Foto van de Rijksvoorlichtingsdienst. Zie Collectie Van der Ven, 174: 26.1, bewaard in het
Meertens Instituut.
Collectie Van der Ven 174: 4.8.
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Afb. 1: D.J. van der Ven (1891-1973) - Foto: Meertens Instituut

ook een groot pionier in het toepassen van nieuwe methoden als film om het
Nederlands volksleven te documenteren. In dat opzicht verdient zijn werk nog
steeds aandacht.
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Naar mijn mening is het tijd om op een meer onbevangen manier terug te
kijken op het werk van Van der Ven, niet op de moraliserende manier zoals in
de jaren zestig en daarna gebruikelijk is geworden, waarbij zijn werk erg in de
sfeer van ‘goed’ en ‘fout’ is getrokken.3 Ter gelegenheid van de openstelling
van de Collectie Van der Ven, die in het Meertens Instituut wordt bewaard,
werd in een lezingenmiddag over ‘D.J. van der Ven: Pionier, folklorist en
verzamelaar, zijn betekenis toen en nu’, de betekenis van Van der Ven tegen het
licht gehouden.4 Tijdens dit symposium werd de mogelijkheid geopperd dat de
slechte reputatie van Van der Ven al vanaf het begin van zijn carrière voor een
deel ook te maken zou hebben kunnen gehad met sociale distinctie motieven,
als een manier om af te rekenen met de niet-academisch gevormde Van der
Ven, die als self made man ook nog eens een eenvoudiger sociale achtergrond
had. Van der Ven, die ambities had om de eerste directeur van het Nederlands
Openluchtmuseum te worden en waarvoor hij in 1919 het grote Vaderlandsch
Historisch Volksfeest organiseerde5, kon zo worden weggezet als een dilettant.
Na de oorlog ging Van der Ven de ‘foute’ volkskunde representeren, waarmee
een nieuwe generatie volkskundigen wilde afrekenen.
Deze bijdrage is niet bedoeld als een rehabilitatie van Van der Ven maar
wil slechts de aandacht vestigen op een interessant aspect van zijn werk: de
films die Van der Ven in de jaren twintig maakte. Deze films hebben mij altijd
gefascineerd. Indirect ging er een inspiratiebron vanuit voor het instituut waar
ik toen werkte: het toenmalige Informatiecentrum Volkscultuur. In 1988 liet dit
centrum een film maken ter gelegenheid van het grootschalige project ‘Kermis:
Een volksvermaak in de schijnwerpers’. En ook nu weer ben ik druk bezig met
film. Tegenwoordig is Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland bezig
met het verfilmen van immaterieel erfgoed dat is bijgeschreven in de Inventaris
Immaterieel Erfgoed Nederland. Zo liet ons centrum bijvoorbeeld een film
maken ten behoeve van de eerste Nederlandse nominatie voor de internationale
UNESCO lijst van het immaterieel erfgoed, over The Craft of the Miller. De
films werden en worden gemaakt door de Amsterdamse Filmstichting. Onze
doelstelling voor het maken van films is een heel andere dan die van Van der
Ven. In ons geval had de film een plek binnen een ingewikkeld nominatieproces
voor een voordracht voor de UNESCO lijst van het immaterieel erfgoed, waarbij
de begeleidende video aan allerlei vereisten moet voldoen. Een UNESCO eis is
bijvoorbeeld dat ‘the video should represent different aspects of the element
in its current state, focussing in particular on its role within the community
3

4

5

Ad de Jong staat bijvoorbeeld nog in deze moralistische, verwijtende traditie. In zijn proefschrift
schrijft hij bijvoorbeeld: ‘Wat wij daarentegen Van der Ven wel mogen verwijten is, dat hij
gerevitaliseerde volksultuur presenteerde als authentieke op de Germaanse oudheid teruggaande
volkscultuur, zonder hier verantwoording van af te leggen.’ A. de Jong, De dirigenten van de herinnering.
Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940. Nijmegen, 2001, p. 487-488.
Dit artikel is een uitwerking van de lezing die ik hield op de lezingenmiddag van het Meertens
Instituut op 21 november 2019 ter gelegenheid van de openstelling van de Collectie Van der Ven:
https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/agenda/145975-lezingenmiddag-over-d-jvan-der-ven.
T. Wagemakers, ‘Het Vaderlandsch Historisch Volksfeest. Over D.J. van der Ven, massatoerisme en de
moderne folklore’, in: Jaarboek 1996 Nederlands Openluchtmuseum 2, 1996, p. 171-187.
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Afb. 2: D.J. van der Ven in de beginbeelden van de Zomerfilm, gefilmd voor zijn huis en samen met zijn vrouw
Elise van der Ven - Ten Bensel – Foto: Still uit de zomerfilm

concerned, how it is transmitted and any challenges it faces.’ De films spelen
dus een rol in het proces van borging van immaterieel erfgoed. Het is hier niet
de plek om uitvoerig in te gaan op het UNESCO paradigma van borging in
relatie met de vereiste video bij een voordracht. Dat heb ik reeds eerder elders
gedaan.6 Terugblikkend op de films van Van der Ven en op de latere filmische
activiteiten van het Informatiecentrum Volkscultuur in de jaren tachtig en
die van het Kenniscentrum nu vallen echter wel enkele grote verschillen op,
waarop ik aan het eind van deze bijdrage graag terugkom.

Van der Ven aan het werk
In zijn eigen tijd was er al veel belangstelling voor de vernieuwende activiteiten
van Van der Ven. Zijn films werden ook in het buitenland vertoond, ondermeer
in Duitsland en in Vlaanderen. Eervol was een uitnodiging die hij in 1927
ontving van de Maatschappij der Nederlandse Letteren om zijn film over de
oogstgebruiken te vertonen. In de toelichting, die bewaard is in de Collectie
Van der Ven, ging hij uitvoerig in op wat film volgens hem toevoegde aan
volkskundig onderzoek. Film toonde volgens hem de folklore in al zijn beweging
en documenteerde soms onbewuste handelingen. ‘Bij het folkloristisch
onderzoek kan het maken van veel foto’s een belangrijke documentatie brengen
(…) Maar de actie der individuen in voortgaande handelingen is alleen te
registreeren in waarheid getrouwe filmopnamen. En juist die van geslacht op
geslacht overgenomen ongecontroleerde handelingen, waarover ik zelfs bij
herhaald navragen weinig of niets te weten kwam, wijzen in het filmbeeld den
6
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A. van der Zeijden, ‘A participatory Approach to visualising The Craft of the Miller’, in:
N. Valentincinc Furlan (ed.), Visualising Intangible Cultural Heritage. Ljubljana, 2018, p. 45-57.
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Afb. 3: Programmaboekje van de film ‘Neerland’s Volksleven in den zomer’, samen met het boekje dat Van der
Ven schreef over Luilak – Foto: Albert van der Zeijden

folklorist menigmaal het spoor naar een vruchtbaar vergelijkend onderzoek.’7
Juist zijn focus op ‘ongecontroleerde handelingen’ maakt het interessant Van
der Vens filmische werk aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Hoe
ging Van der Ven te werk? Waar was hij naar op zoek?
Om het concreet te maken, neem ik de manier waarop Van der Ven de
Zaanse luilakgebruiken verfilmde voor zijn Zomerfilm. In de Zomerfilm vormt
Luilak het begin van de Eerste Afdeling.8 Helaas is het fragment niet bewaard
gebleven in de overgeleverde kopieën van de Zomerfilm, niet bij Beeld en
Geluid en niet bij het Filmmuseum Eye. Een vergelijkbaar fragment is gelukkig
wel bewaard in de Zuiderzeefilm, die Van der Ven in 1923 maakte.9 Omdat de
inhoud van dit fragment naadloos samenvalt met de beschrijving die Van der
Ven in zijn brochure over de Zomerfilm geeft, ga ik ervan uit dat dit fragment
in beide films was opgenomen. Wat het voorbeeld interessant maakt, is dat
Van der Ven over Luilak een brochure heeft geschreven, waarin hij beschrijft

7

8
9

Inleiding tot de vertoning van de volkskundige Oogstfilm in de jaarlijkse bijeenkomst van de
Maatschappij der Nederlandse Letteren, 1927. Collectie Van der Ven, 174; 1.13, pagina 2 van het
typoscript.
D.J. van der Ven, Neerland’s volksleven in den zomer. Groot nationaal en folkloristisch filmwerk in vier
afdeelingen. Oosterbeek, 1923, aldaar p. 6-9.
Deze film is online te zien op de website van Beeld en geluid: http://in.beeldengeluid.nl/collectie/
details/expressie/26361/false/true.
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Afb. 4: In ondergoed uit bed gehaald: Luilak in de Zaanstreek – Foto: Still uit de zomerfilm

hoe hij het maken van de film heeft aangepakt.10 Dat was in de jaren dertig in
de Libellen serie, een reeks van educatieve brochures waarvoor Van der Ven wel
vaker schreef.
Luilak is een ritueel op de zaterdag voor Pinksteren waarbij kwajongens
luidruchtig door de straten rennen om eventuele luilakken uit hun slaap te
halen. Van der Ven was gefascineerd door Luilak. In het archief Van der Ven zijn
vele krantenknipsels over dit onderwerp bewaard gebleven.11 In de begeleidende
brochure die hij voor de Zomerfilm maakte, schrijft Van der Ven dat hij met
filmoperateur F. Jansen van de filmfabriek J. Pannevis & Co het hele land
doortrok en voor de Zomerfilm op 19 mei 1923 Luilak filmde. Met ‘algemeene
medewerking der Zaansche autoriteiten’ lukte het hem om ‘de laatste resten
te filmen van het oud-Zaansche volksleven’.12 Deze Zaanse autoriteiten waren
de oudheidkundige Gerrit Jan Honig en burgemeester K. ter Laan, een goede
bekende van Van der Ven en schrijver van het bekende Folkloristisch woordenboek
– dus zelf zeer geïnteresseerd in Nederlandse volksgebruiken. Het zegt iets over
Van der Vens werkwijze en zijn gebruikmaken van informanten in het land.
Het zegt ook iets over zijn contacten met lokale autoriteiten, die behulpzaam
waren in het daadwerkelijk realiseren van zijn filmopnames. Op diverse
plekken in het land kon hij een beroep doen op lokale oudheidonderzoekers en
ook op plaatselijke autoriteiten. Van der Ven schrijft dat hij persoonlijk mocht

10
11
12
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D.J. van der Ven, Van Nederlandsche luilakken. Baarn, z.j. [Libellen-serie nr. 24].
Zie bijvoorbeeld Collectie Van der Ven 174: 16.25 en 174: 8.14.
Van der Ven, Neerland’s volksleven in den zomer, p. 6.
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Afb. 5: Baldadige jongens opgepakt door de politie – Foto: Still uit de zomerfilm

aanzitten aan de burgemeesterstafel op Luilakochtend bij het tehuis van
ouden van dagen. Van der Ven schrijft hierover: ‘Dit tafereel, genomen op de
binnenplaats van het gesticht, is een der oubolligste uit de geheele zomerfilm
en het geeft op waarlijk treffende wijze weer hoeveel vreugde zoo’n simpele
warme bol met een kluitje wegsmeltende nieuwe grasboter kan brengen in het
toch overigens grauwe alledaagsche bestaan van zoo menig Zaansch oudje.’
(p. 10). Het fragment laat tevens zien dat Van der Ven er niet vies van was om
zelf een actieve rol te spelen in de volksgebruiken die hij filmde.
Op een vermakelijke manier komt de actieve rol die Van der Ven zichzelf
toebedeelde tot uiting in een fragment in zijn brochure Van Nederlandsche
luilakken.
Wij, burgemeester ter Laan en schrijver dezes, kwamen in een zeer koddige situatie
toen wij, vergezeld van een aantal politiemannen, op het Prinsenpad verschenen en de
socialistische burgervader met de hem eigen overredingskracht een troepje toegeschoten
Zaandamsche jongens trachtte te bewegen hun slierten oud roest uit een drabbig slootje
voor den dag te halen. Menig pleidooi van het kamerlid Ter Laan heeft meer resultaat
gehad dan zijn burgermeesterlijk betoog in een nijdig neertikkelende hagelbui op het
Prinsenpad! Want geen jongen, die er zelfs ook maar aan dacht op de ‘smoesjes van den
Burgemeester’ in te gaan. Het was natuurlijk ‘een gemeene truc, jo! van de pelisie’ om
achter de geheime bewaarplaats onder water te komen en op die manier alle sleepies in te
pikken voor den Luilaknacht.
Het voorbeeld brengt enkele dilemma’s in beeld die komen kijken bij
het verfilmen van ‘spontane’ volksgebruiken. Slechts door de opgeschoten
kwajongens zoute drop als tractatie te beloven en de politieagenten op hun
erewoord te laten beloven dat zij de slierten niet in beslag zouden nemen,
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kreeg Van der Ven de jongens zo gek om te doen wat hij hun opdroeg.13 Van
der Ven noemde de Luilaksliert met de joelende kinderen ‘een oer-komisch
tafereel, dat in mijne Zomer-film vereeuwigd een kijk gaf op het thans weer
reeds bijna tot de geschiedenis behoorende ‘sleepies trekken,’ dat, ironisch
gezien!, ‘mogelijk eerst populair geworden is, toen het loopen met de korries
bij de politie-verordening verboden werd.’
In dit alles was Van der Ven op zoek naar een diepere betekenis. Net als veel
volkskundigen van zijn tijd was Van der Ven op zoek naar de prehistorische
wortels van de Nederlandse volkscultuur. Die zaten volgens hem ook in
het Luilakritueel: ‘Toch kan in dit heidensch lawaai mogelijk een zeer oud
element aanwezig zijn van oorspronkelijke daemonenverdrijving. Immers, dat
rondtrekken met slierten oud roest kent men hier en daar in het buitenland
eveneens op nachtelijke lawaai-ommegangen, die ten doel hebben de lente te
wekken en het gras uit te luiden.’14 Het was deze diepere betekenis waarnaar Van
der Ven op zoek was in al zijn folkloristische films. Zoals hij het formuleerde
in het woord vooraf in de brochure bij de Zomerfilm: ‘dat het er mij niet om
te doen was een aantal curieuse dorpelijke achterlijkheden als in een revue te
vertoonen tot amusement van de zich op een hooger trap wanende stedelingen’.
Het ging hem om het ‘nasporen van enkele bijzonder interessante feesten en
gebruiken, die in het nauwste verband staan tot oud-heidensche midzomerriten.’15 Het was deze ‘waarheid’, die hij in ‘waarheidsgetrouw filmbeeld’ wilde
vastleggen.16 In het bekende handboek Volkscultuur bracht Herman Roodenburg
deze obsessie voor de ‘survival’ gedachte al in verband met het opkomend
nationalisme in de negentiende eeuw, die de oorsprongen van de Nederlandse
natie zocht in een prehistorisch, germaans verleden.17
Van der Vens diep doorvoelde vaderlandsliefde vormde vaak het sluitstuk
van zijn vele boeken, artikelen en lezingen. Het vaderlandse motief klonk ook
door in de liedjes die Van der Ven liet componeren als begeleiding bij zijn films,
gecomponeerd door de bekende Julius Röntgen, die zich daarbij liet inspiren
door oude volksliedjes.18 In de lezing die hij in 1927 hield voor de Maatschappij
der Nederlandsche Letteren sloot hij af met de opmerking ‘Moge dan zoveel
13
14
15
16

17
18
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Van Nederlandsche Luilakken, p. 24.
Idem.
Van der Ven, Neerlands Volksleven in den zomer, p. 2.
Diezelfde waarheidsgedachte klinkt ook door in een andere film die ik ooit bestudeerde uit
diezelfde jaren twintig: ‘Hulde, lof der wakkere mannen, vrouwen, die onzen geest verrijken,
ons aanschouwelijk laten zien, wat éénmaal was, in vroeger tijd bestond (…) zij hebben ons in
waarheid den verleden tijd gebracht.’ A. van der Zeijden, ‘De Graafschapse folklore als schouwtoneel.
Musealisering en visualisering van de Nederlandse volkscultuur in de jaren twintig van de vorige
eeuw’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 120, 2007, nr. 1, p. 20-39.
H. Roodenburg, ‘Ideologie en volkscultuur: het internationale debat’, in: T. Dekker e.a. (redactie),
Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie. Nijmegen, 2000, p. 66-109.
In een brief aan Van der Ven (25 juni 1926) schrijft hij bijvoorbeeld ‘Ik heb op een Groningsche
melodie een soort deuntje geschreven met een dorsch-rythme. Zou dat misschien te gebruiken
zijn bij het koolzaaddorschen?’ Dat de films een duidelijk regionalistisch en nationalistisch motief
hadden blijkt uit een brief van 22 juli 1926: ‘Ik heb de koolzaadscène in Zeeland gecomponeerd in
5/4 maat met het Zeeuwsche Volkslied tot slot.’ Brieven van Julius Röntgen aan D.J. van der Ven van
1921-1931, zie: https://www.dbnl.org/tekst/ront002brie01_01/ront002brie01_01_0016.php.
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mogelijk dit met ondergang bedreigd volkseigen cultuurbezit althans in
folkloristische filmwerken bewaard blijven en moge de vertooning daarvan tot
in de lengte der tijden bijdragen tot de vermeerdering der kennis van en tot het
aankweeken der liefde voor ONS EIGEN LAND EN VOLK.’19

Pionier
Van der Vens speurtocht naar de prehistorische wortels van de Nederlandse
identiteit komt ons nu gedateerd over. Maar dat hij pionierend werk heeft
verricht met het visualiseren van de volkscultuur van zijn tijd is heel duidelijk.
Hij was in Nederland de eerste die volkscultuur in beeld bracht met levende
beelden. Hij was ook de eerste die op deze wijze het land introk om deze
volkscultuur in situ vast te leggen.
Net als Van der Ven zijn wij van mening dat levend erfgoed het best in
bewegende beelden te vangen is. Sinds de jaren van Van der Ven is er echter
ook veel veranderd, zoals blijkt uit een snelle vergelijking tussen de films van
Van der Ven, de kermisfilm die het Informatiecentrum Volkscultuur in de jaren
tachtig liet maken en de molenaarsfilm van enkele jaren geleden. Alleen al
het verschil in lengte van de films is opvallend. In zijn tijd stond Van der Ven
al bekend om de enorme lengte van zijn films, die zomaar twee uur konden
duren, en waarbij hij bij een onderwerp heel lang stil kon staan. Voor de
kermisfilm gebruikten we 34 minuten en voor de molenaarsfilm slechts 10,
met tegenwoordig veel snellere beeldwisselingen waardoor de films van Van
der Ven in onze ogen erg traag overkomen. Een ander opvallend verschil is de
achtergrondmuziek, extra nodig misschien voor Van der Ven in het tijdperk
van de stomme film om de aandacht van de kijker vast te houden, maar die in
de molenaarsfilm volledig ontbreekt. Het belangrijkst is echter de wisseling
van perspectief. In zijn films is Van der Ven nadrukkelijk aanwezig als regisseur
en soms zelfs lijfelijk in beeld bezig alle personages op hun plaats te zetten.
In de kermisfilm, die het Informatiecentrum Volkscultuur ruim zestig jaar
later maakte, werd gekozen voor een begeleidende commentaarstem, die op
zakelijke wijze de kijkers informeerde over hoe bijvoorbeeld een verpachting
tot stand kwam en over het leven achter de schermen van de kermisexploitant,
waarbij zo nu en dan ook kermisexploitanten werden geïnterviewd. Dertig
jaar later vind ik de objectiverende benaderingswijze opvallend, gedomineerd
door een commentaarstem van een ogenschijnlijk neutrale observator die van
buitenaf op quasi gezaghebbende wijze vertelt wat er allemaal komt kijken bij
een fenomeen zoals kermis.
Bij de molenaarsfilm lieten wij de commentaarstem weg, omdat wij vooral
de erfgoeddragers zelf aan het woord wilden laten. In plaats van het perspectief
van buitenaf van de kermisfilm werd bij de The Craft of the Miller gekozen voor
een perspectief van binnenuit, het perspectief van de communities en wat hen
beweegt en raakt. In de nominatiefilm komen drie molenaars aan het woord
19

Inleiding tot de vertoning van de volkskundige Oogstfilm in de jaarlijkse bijeenkomst van de
Maatschappij der Nederlandse Letteren, 1927. Collectie Van der Ven, 174; 1.13.
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over wat dit ambacht voor hen betekent en waarom het voor hen belangrijk
immaterieel erfgoed is. Daarnaast staat het element van doorgeven centraal,
bijvoorbeeld in de fragmenten waar een leerling molenaar les krijgt van twee
ervaren molenaars.
Zo bezien is er veel veranderd sinds de jaren van Van der Ven. Dat kwam
door technische ontwikkelingen, maar ook door veranderende visies op de
volkscultuur en de manier waarop die in beeld wordt gebracht. Van der Ven
was echter een belangrijke pionier in het gebruik van film, waardoor het nog
steeds interessant is om kennis te nemen van zijn werk.
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