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Inleiding g 

Hett vroegste verleden van Nederland heeft zich in de jaren dertig en veertig van 
dee twintigste eeuw kunnen verheugen op de bijzondere belangstelling van natio-
naal-socialisten.. Reeds bij een oppervlakkige beschouwing van de destijds gemaakte 
nationaal-socialistischee propaganda springt de fixatie met de pre- en protohistorie 
inn het oog.1 Dergelijke archeologische propaganda kwam nogal eens tot stand in 
samenwerkingg met academische prehistorici. Dit was bijvoorbeeld het geval met 
dee lezing De Oudheid in het Heden, die de Nederlandse prehistoricus F.C. Bursch, 
eenn overtuigd nationaal-socialist, op 20 juni 1941 gaf.1 De voordracht is een 
schoolvoorbeeldd van de nationaal-socialistische visie op de maatschappelijke be-
tekeniss van de pre- en protohistorische archeologie. 

Burschh begon zijn lezing met de erkenning dat het niet voor de hand lag in 
oorlogstijdd veel aandacht te besteden aan het verste verleden, maar hij haastte zich 
vervolgenss om uit te leggen dat het tóch zinvol was. Als gevolg van de ontwikkeling 
diee het Nederlandse 'volk' op dat moment doormaakte, was, naar zijn indruk, de 
'band'' tussen de pre- en protohistorie en het heden namelijk groter dan ooit te 
voren.33 Ter verduidelijking wees Bursch erop dat met behulp van de archeologie 
dee 'eigenaard' van de bevolking van Nederland kon worden onderzocht. Op deze 
aardd hadden verschillende invloeden ingewerkt: de klassieke cultuur, het christen-
domm en de handelsbetrekkingen. Door zich te verdiepen in de pre- en protohistorie, 
konn men echter de oorspronkelijke 'eigenaard' leren kennen, die vooral erfelijk was 
bepaald.. Uit archeologisch onderzoek bleek bovendien dat er in Nederland 
'volkseenheid'' was geweest vanaf het moment dat zich de Germanen hier te lande 
haddenn gevestigd. Dat anno 1941 'volkseenheid' gold als een nastrevenswaardig 
ideaall  was voor Bursch een evidentie. Het doel van zijn betoog was aan te tonen 
datt het juist dit ideaal was dat de huidige Nederlanders verbond met hun vroegste 
voorouders.. Volgens Bursch was het streven naar 'volkseenheid' bij uitstek inge-
gevenn door de erfelijke 'eigenaard'.4 

Burschh stond met dergelijke ideeën niet alleen. In het Derde Rijk en in het 
bezettee Nederland is door nationaal-socialistische prehistorici herhaaldelijk be-
toogdd dat de pre- en protohistorie een essentie representeerden van het 'eigene', 
inn zowel cultureel als etnisch-raciaal opzicht. Dit 'eigene' werd zowel verheerlijkt 
alss afgezet tegen andere uitheemse beschavingsbronnen en etnisch-raciale eenhe-
denn . Daarbij werd vaak zeer expliciet de politiek-sociale betekenis van het vakgebied 
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benoemd.. De oorsprong van het 'eigene''is gewijd aan de bijzondere belangstelling 
vann nationaal-socialistische zijde voor de Nederlandse pre- en protohistorie en de 
gevolgenn ervan.5 Om deze gevolgen goed weer te kunnen geven, wordt eerst 
onderzochtt hoe het algemeen gangbare archeologische gedachtegoed en dat van 
dee nationaal-socialistische prehistorici zich tot elkaar verhielden. Het boek begint 
daartoee met een overzicht van het in de eerste helft van de twintigste eeuw verrichte 
wetenschappelijkk onderzoek naar de Nederlandse pre- en protohistorie. Vervolgens 
wordtt ingegaan op de maatschappelijke receptie van de vergaarde wetenschappe-
lijk ee kennis; het betreft hier onder andere de receptie door nationaal-socialisten. 
Daarnaa wordt weergegeven hoe de Nederlandse prehistorici in de jaren dertig, in 
dee bezettingstijd en in de eerste naoorlogse jaren hebben gereageerd op de 
nationaal-socialistischee belangstelling voor hun vakgebied. 

Theoretischh kader en benadering 

Inn dit onderzoek ligt de nadruk op tekstanalyse. Het is in dat opzicht geïnspireerd 
doorr het proefschrift van I. Schöffer uit 1956 over het nationaal-socialistische beeld 
vann de geschiedenis der Nederlanden.6 Schöffers proefschrift is uiteraard niet alleen 
inn methodisch opzicht zeer verwant, maar ook wat betreft de thematiek; voor 
onderhavigee studie is echter wél een andere vraagstelling geformuleerd.7 Want 
terwijll  Schöffer vooral streefde naar een ideaaltypisch overzicht van het nationaal-
socialistischee 'beeld' van de Nederlandse geschiedenis, worden in dit onderzoek 
hett algemeen gangbare archeologische gedachtegoed en dat van de nationaal-
socialistischee prehistorici niet bij voorbaat van elkaar gescheiden. 

Schöfferr gaf in 1956 aan dat de vraagstelling van zijn boek voortkwam uit een 
kwestiee die hem reeds tijdens de bezettingsjaren als student had beziggehouden: 
watt zou er zijn overgebleven van het 'beeld' van de Nederlandse geschiedenis bij 
eenn Duitse eindoverwinning? Op basis van uitgebreid bronnenonderzoek stelde 
hijj  in zijn proefschrift de 'embryonale vorm' van dit beeld samen.8 Schöffers aan 
eenn fictieve Duitse eindoverwinning gerelateerde vraagstelling heeft veroorzaakt 
datt hij weinig aandacht heeft besteed aan de samenhang tussen de nationaal-
socialistischee en de andere, meer gevestigde geschiedschrijving. Dit kenmerk van 
zijnzijn boek is bovendien een gevolg van de maatstaf waarmee Schöffer zijn bronnen 
selecteerde.. Hij sprak van een 'uitwendig' selectiecriterium. Dit betekent dat hij 
zijnzijn onderzoek beperkte tot die personen, tijdschriften en uitgevers waarvan hem 
overduidelijkk was dat zij van nationaal-socialistische signatuur warend Schöffer 
heeftt de samenhang tussen het nationaal-socialistische 'beeld' van de Nederlandse 
geschiedeniss en andere visies op dit verleden echter niet genegeerd. Hij wees onder 
anderee op de grote invloed van Duits-nationalistische visies.10 Deze opmerking 
hangtt sterk samen met zijn overtuiging dat het nationaal-socialisme in Duitsland 
wass 'geboren' en elders in Europa een 'sterk import karakter' had. Schöffer sprak 
vann een nationaal-socialisme dat Nederland vóór 1940 hoogstens 'langs kleine 
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zijrivieren'' was binnengekomen; de nationaal-socialistische geschiedbeschouwing 
zelff  had zijns inziens vooral tijdens de bezetting postgevat als onderdeel van een 
Vijandigee leer'.11 

Inn dit boek wordt in grote lijnen een overzicht gegeven van de ontwikkeling 
vann de pre- en protohistorische archeologie in de eerste helft van de twintigste 
eeuw,, zonder dat daarbij de beperking geldt van een 'uitwendig' selectiecriterium. 
Zoo kan worden nagegaan of er op vakinhoudelijke gronden kan worden gesproken 
vann een onderscheid tussen nationaal-socialistische en conventionele vormen van 
pre-- en protohistorische archeologiebeoefening.12 Bovendien kan duidelijk worden 
off  het nationaal-socialisme in Nederland beschikte over inheemse 'bronnen'. Deze 
herkomstkwestiee is van belang omdat Schöffers constatering dat het nationaal-
socialismee in Duitsland was ontstaan en sterk samenhing met het nationalisme 
aldaar,, niet op zichzelf staat. N.K.C.A. in 't Veld bijvoorbeeld is vergelijkbare 
opvattingenn toegedaan. In 1976 noemde hij — met enige slagen om de arm — in 
zijnn studie De SS en Nederland het gedachtegoed van de aan de NSB gelieerde 
stichtingg Der Vaderen Erfdeel, gezien de centrale plaats van het 'Germaanse' 
daarin,, 'bedenkelijk on-Nederlands, potentieel Duits'.13 Achter een dergelijke 
uitspraakk gaat een stereotiep beeld van het Duitse nationalisme schuil, en de idee 
datt in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw het Duitse en 
Nederlandsee nationalisme grote onderlinge verschillen vertoonden.14 Deze laatste 
ideee werd in 1997 door W.Th.M. FrijhofF expliciet verwoord. Hij wees erop dat 
inn de genoemde periode veel Nederlanders zich vooral vereenzelvigden met de 
vormenn die de Nederlandse cultuur sinds de Middeleeuwen — en met name in de 
Goudenn Eeuw — had aangenomen. Hij voegde daaraan toe dat men zich niet heeft 
geïdentificeerdd met een voorhistorisch Germaans erfgoed, zoals zijns inziens in 
Duitslandd juist wél was gebeurd.15 Ter nuancering van deze opvatting zal in dit 
boekk worden nagegaan of het verre Germaanse verleden als begin en 'grondtoon' 
vann de geschiedenis destijds niet belangrijker werd geacht dan heden ten dage 
veelall  wordt aangenomen. Dit is temeer van belang omdat met deze kennis beter 
kann worden begrepen voor welke dilemma's prehistorici zich zagen geplaatst tijdens 
dee confrontatie met het nationaal-socialisme. 

Bijj  de analyse van de bijzondere belangstelling van nationaal-socialisten voor 
dee pre- en protohistorie — en de reactie daarop van de Nederlandse prehistorici -
dientt er rekening mee gehouden te worden dat er in de jaren dertig en veertig 
geenn consensus bestond over wat die belangstelling precies behelsde. Er waren 
prehistoricii  die de nationaal-socialistische pre- en protohistorische archeologie-
beoefeningg gelijkstelden aan pseudo-wetenschap, terwijl anderen — en niet alleen 
nationaal-socialistenn - juist onder de indruk waren van het wetenschappelijke 
gehaltee ervan. De Britse prehistoricus G. Clark schreef bijvoorbeeld in 1939 in 
zijnn studie Archaeology and Society over de pre- en protohistorische archeologie in 
hett nationaal-socialistische Duitsland dat deze zonder twijfel van een 'technical 
andd scientific excellence' was. Hij erkende wel het gevaar dat de staat, die de 
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opbloeii  van de archeologiebeoefening met financiële ondersteuning in gang had 
gezet,, invloed zou opeisen op het vakgebied. Maar, zo vervolgde Clark: 

Fromm my personal knowledge I should reply that despite the existence of certain 
opportunistss who, like opportunists everywhere, wil l play to the gallery, (in 
thiss case the Nazi party) if it pays them to do so, the main body of German 
prehistoricc research is not more tained by bias than it is elsewhere.16 

Hett zou vervolgens tot de jaren zestig van de twintigste eeuw duren totdat er door 
wetenschapperss aandacht werd besteed aan de wijze waarop Duitse archeologen 
inn de jaren dertig en veertig hadden gereageerd op de nationaal-socialistische 
belangstellingg voor hun vakgebied. In 1966 ging de Duitse historicus M.H. Kater 
inn zijn proefschrift uitgebreid op dit thema in; de Nederlandse prehistoricus J.D. 
vann der Waals stelde het in 1969 aan de orde in zijn inaugurele rede.17 

Beidenn concentreerden hun aandacht op de rol van bepaalde nationaal-socia-
listischee organisaties. Naast het Amt Rosenberg betrof het hier vooral het ss-
Ahnenerbe.. De benadering van Kater en Van der Waals vertoonde echter nog 
meerr overeenkomsten: ze stond in het teken van een 'wetenschappers in verdruk-
king'-perspectieff  en van een expliciete tegenstelling tussen enerzijds wetenschap 
enn anderzijds ideologie of wereldbeschouwing. Bovendien kwamen beide auteurs 
tott de verrassende conclusie dat veel van het onder auspiciën van de ss verrichte 
archeologischh onderzoek wel degelijk 'zuivere' wetenschap was geweest. 

Vann der Waals omschreef het ss-Ahnenerbe in zijn rede als een organisatie waar 
jongee Duitse prehistorici bescherming vonden tegen de gelijkschakeling van hun 
vakgebiedd door het Amt Rosenberg. Gesteund door de ss waren zij erin geslaagd 
weerstandd te bieden aan de 'Weltanschauung', die het Amt Rosenberg hen had 
opgedrongen.188 Van der Waals was zich er terdege van bewust dat de voorstelling 
vann zaken dat wetenschappers tijdens het Derde Rijk hun wetenschappelijke werk 
opp traditionele wijze hadden kunnen voortzetten, juist omdat een ss-organisatie 
henn bescherming bood, om toelichting vroeg. De ss stond immers vooral bekend 
omm zijn fanatisme en misdaden tegen de mensheid.19 Van der Waals erkende dat 
Heinrichh Himmler er, evenals Alfred Rosenberg, op uit was geweest zijn wereld-
beschouwingg wetenschappelijk te funderen. Terwijl er bij het ss Ahnenerbe - 'in 
hett hol van de leeuw' - nog ruimte was geweest voor vrij wetenschappelijk onder-
zoek,, hadden, zo meende Van der Waals, de activiteiten van het Amt Rosenberg 
vrijwell  geheel in het teken gestaan van de nationaal-socialistische wereldbeschou-
wing.200 Hij baseerde dit relaas over de ss-Ahnenerbe-archeologie op gesprekken 
mett Duitse collega-prehistorici - waaronder voormalige Ahnenerbe-medewerkers, 
hunn collega's en leerlingen — en op het proefschrift van Kater.21 

Ookk Kater maakte er in zijn proefschrift melding van dat voormalige ss-arche-
ologenn van het Ahnenerbe spraken als ware het een academisch 'Naturschutzpark' 
geweest,, een plek waar wetenschap 'frei' en 'vorurteilslos' kon worden beoefend.12 

Ondankss zijn aanvankelijke verbazing hierover nam hij deze visie uiteindelijk toch 
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over.. De conclusie van zijn proefschrift luidde dat tussen 1935 en 1945 de traditionele 
normenn van wetenschappelijkheid onaangetast waren gebleven en dat de ss er 
maarr gedeeltelijk in was geslaagd haar idealen te onderbouwen met resultaten van 
wetenschappelijkk onderzoek. De genoemde normen waren onvervangbaar geble-
kenn en ze hadden bovendien als buffer gediend tegen oneigenlijk gebruik van de 
wetenschap.23 3 

Katerr had vastgesteld dat er binnen het Ahnenerbe drie verschillende niveaus 
vann wetenschap hadden bestaan; medewerkers van deze organisatie konden tege-
lijkertij dd op verschillende niveaus actief zijn. Ten eerste was er het niveau van de 
pseudo-wetenschap,, die gerelateerd kon worden aan de 'dumme Fragen' van 
Himmler.. Het tweede niveau betrof de 'ideologische ZweckwissenschafY, waarbij 
hett primaat van de nationaal-socialistische wereldbeschouwing boven de weten-
schapp werd erkend. Ten derde bestond er het niveau van de 'freie wissenschaftliche 
Forschung',, waarbij gerenommeerde geleerden betrokken waren.24 Op basis van 
dezee driedeling kon Kater de ss-Ahnenerbe-archeologen typeren als wetenschap-
perss in verdrukking, die tegelijkertijd hoeders van ware wetenschappelijkheid 
warenn geweest. Hij beschreef echter ook hoe een aantal vooraanstaande en gere-
nommeerdee ss-Ahnenerbe-prehistorici een actieve rol speelde bij nationaal-socia-
listischee propaganda, nationaal-socialistisch cultuurbeleid en de roof van cultuur-
goederenn in de bezette gebieden.25 Het handhaven van de wetenschappelijke 
conventiess blijkt aldus actieve deelname aan bepaalde nationaal-socialistische 
praktijkenn niet in de weg te hebben gestaan. 

Katerss visie op de pre- en protohistorische archeologiebeoefening in het Derde 
Rijkk hing nauw samen met het door hem gebruikte concept van de totalitaire 
staat.. Hij was in het bijzonder geïnspireerd door theorieën uit 1964 van H.J. 
Lieber.. Volgens deze West-Duitse socioloog werd een totalitairsysteem, zoals dat 
vann het Derde Rijk of de Sovjet-Unie, gekenmerkt door het verschijnsel dat een 
kleinee groep mensen over een vrijwel onbeperkte macht kon beschikken. Deze 
groepp koos ervoor om deze macht niet alleen te baseren op terreur, maar ook 
intellectueell  te rechtvaardigen door middel van een ideologie.26 Volgens Lieber 
raaktt bij het creëren van een dergelijke intellectuele rechtvaardiging in de regel 
ookk de wetenschap betrokken, waarbij er echter onomkoombaar problemen 
ontstaan.. Machthebbers moedigen dan namelijk het kritisch denken aan, terwijl 
zijj  dit in het algemeen juist vrezen. Bovendien kan een ideologie, ook al pretendeert 
dezee over een wetenschappelijke basis te beschikken, geen ruimte vrijlaten voor 
eenn oprecht objectiviteitstreven. Lieber noemde de wetenschap in totalitaire 
systemenn daarom fac,adewetenschap: wetenschappers moeten vanuit het gewenste 
resultaatt werken en kunnen alleen in woord aan het objectiviteitsideaal vasthou-
den.277 Bij toepassing van het concept van de totalitaire staat op de wetenschaps-
beoefeningg in het Derde Rijk onstaat er onwillekeurig een perspectief waarbij de 
nadrukk ligt op de macht van een politieke elite en de daarmee samenhangende 
hiërarchischee structuren. Kater heeft op basis van deze theorie geconcludeerd dat 
hett samenwerken van wetenschappers met het ss-Ahnenerbe een compromis was 
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geweest:: Himmler gunde wetenschappers een zekere speelruimte tussen ideologi-
schee voorwaarden en wetenschappelijke objectiviteit.18 Kater ging daarmee echter 
voorbijj  aan de mogelijkheid van zelfnazificatie: dat prehistorici vrijwilli g vanuit 
eenn nationaal-socialistisch wereldbeeld wetenschap bedreven zonder druk van 
buitenaff  en zonder het sluiten van compromissen.29 

Dee uitkomsten van Katers onderzoek zijn niet alleen bepaald door het concept 
vann de totalitaire staat, maar ook door zijn eigen wetenschapstheoretische opvat-
tingen.. Hij toonde zich een aanhanger van het 'standaard wetenschapsbeeld', dat 
iss gebaseerd op de overtuiging dat er in de loop van de tijd sprake is van groei 
vann wetenschappelijke kennis. Op basis hiervan kunnen vanuit een retrospectief 
kaderr in wetenschappelijk werk bijdragen aan de stand van de kennis worden 
gescheidenn van bijdragen aan ideologie.30 Dat dit onderscheid ook in de Ahnen-
erbe-wetenschapsbeoefeningg kon worden aangebracht — niet door historici, maar 
doorr vakwetenschappers zelf— is in i960 nadrukkelijk betoogd door de historicus 
F.T.. Epstein. Deze stelde namelijk: 'Only experts can pass final judgment on the 
aimss and substantive achievements of Ahnenerbe activities in their respective 
fields.'3'' De specialisten door wie Kater zich vervolgens bij het schrijven van zijn 
proefschriftt had laten voorlichten, waren echter voor een belangrijk deel de 
prehistorici,, die destijds zelf in zee waren gegaan met het ss-Ahnenerbe. Katers 
onderzoekk verschafte hen de mogelijkheid te rechtvaardigen dat zij als wetenschap-
perss verbonden waren geweest aan de ss. Het moet hen als muziek in de oren 
hebbenn geklonken dat Kater in zijn streven om in hun werk ideologie van 
wetenschapp te scheiden, niet de vraag stelde naar de politiek-sociale betekenis van 
hunn werk, maar concludeerde dat hun samenwerking met de ss was te beschouwen 
alss een compromis. Hetzelfde zal gegolden hebben voor zijn conclusie dat er bij 
hett Ahnenerbe wél en bij Amt Rosenberg geen sprake was geweest van zuivere 
wetenschap.. Kater heeft het daarbij, varend op hun kompas, niet noodzakelijk 
geachtt om ter onderbouwing van deze conclusie een inhoudelijke vergelijking te 
makenn van het wetenschappelijke werk van de prehistorici uit beide kampen.32 

Hijj  memoreerde alleen dat de prehistorici van het Amt Rosenberg in 1933 de 
'Gleichschaltung'' van de pre- en protohistorische archeologie zeer rigoureus ter 
handd hadden genomen." De radicaliteit van de gelijkschakeling zou vervolgens 
inn 1933 aanleiding hebben gegeven tot de eerste toenadering tussen enkele voor-
aanstaandee archeologen en Himmler. Kater zag daarbij over het hoofd dat de 
Duitsee pre- en protohistorische archeologie ook al vóór 1933 werd gekenmerkt 
doorr rivaliserende groepen wetenschappers, waarbij de centralisatie van de arche-
ologiebeoefeningg een van de strijdpunten was.34 Dit betekent dat er evengoed 
geconcludeerdd had kunnen worden dat in 1933 - met het ontstaan van de nieuwe 
machtsconstellatiee - de verschillende richtingen binnen de Duitse pre- en proto-
historischee archeologiebeoefening geprobeerd hebben zich te verzekeren van de 
steunn van verschillende partijfunctionarissen.35 

Inn dit boek zal de analyse zich niet, zoals bij Van der Waals en Kater, concentreren 
opp de verhouding tussen wetenschap en ideologie in het werk van prehistorici. 
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Dee aandacht gaat vooral uit naar de wijze waarop prehistorici zich rekenschap 
gavenn van de politiek-sociale betekenis van hun werk: was men zich van deze 
betekeniss bewust, probeerde men deze te cultiveren of probeerde men er juist 
afstandd van te houden?^6 Voor deze benadering is niet zonder reden gekozen. Het 
kann zo namelijk duidelijk worden of prehistorici meenden het nationaal-socialisme 
opp wetenschappelijke gronden te kunnen omarmen. Indien dit het geval blijkt , 
heeftt dit twee belangrijke consequenties. Het betekent ten eerste dat voor prehis-
toricii  die de daad bij het woord voegden, de weg naar het nationaal-socialisme er 
voorall  een was van nieuwe mogelijkheden en zelfontplooiing, en niet een van 
dwangg of compromissen.37 Het legt ten tweede een belangrijk dilemma bloot van 
dee prehistorici die probeerden de samenwerking met de nationaal-socialisten uit 
dee weg te gaan: hoe zich te onttrekken aan de consequenties die door nationaal-
socialistenn werden verbonden aan wetenschappelijke kennis van de pre- en pro-
tohistorie? ? 

Opzett van het boek 

DeDe oorsprong van het 'eigene', bestaat uit drie delen. In het eerste deel, 'Nederlands 
vroegstee verleden', wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke ideeën 
overr de Nederlandse pre- en protohistorie, die in de eerste helft van de twintigste 
eeuww zijn ontwikkeld. Hoe kwam de wetenschappelijke kennis van het vroegste 
verledenn tot stand? Welke factoren waren daarbij van doorslaggevende betekenis? 
Terr beantwoording van deze vragen wordt van drie prominente archeologen 
onderzochtt wat de samenhang was tussen de institutionele context waarbinnen 
zijj  werkzaam waren, de kennistradities waarop zij zich oriënteerden en de ideeën 
diee zij ontwikkelden. Het betreft J.H. Holwerda (1873-1951), A.E. van Giffen 
(1884-1973)) en A.W. Byvanck (1884-1970). Bijzondere aandacht wordt daarbij 
besteedd aan de wijze waarop zij in hun werk refereerden aan beschavingsbronnen 
enn de daarmee samenhangende beschavingsidealen.'8 Zo kan worden gevolgd hoe 
inn de loop van de eerste helft van de twintigste eeuw bij de pre- en protohistorische 
archeologiebeoefeningg de klassiek-humanistische beschavingsidealen aan gezag 
inboetten.. Ook kan duidelijk worden hoe er tegelijkertijd sprake was van een 
toenamee van de waardering voor het 'zelf bestuderen van 'eigen' omgeving en 
geschiedenis.. Daarnaast wordt onderzocht of de genoemde drie prehistorici een 
'korte'' chronologie van rond de vijfduizend jaar hanteerden, dan wel een 'lange' 
chronologiee van tien- tot honderdduizenden jaren. Dit is niet alleen van belang 
omdatt de chronologie de kaders van hun voorstelling van het verleden bepaalde, 
maarr ook omdat bij de chronologiekeuze religieuze beweegredenen een rol konden 
spelen.. Het gebruik van een 'lange' chronologie impliceerde namelijk een zienswijze 
diee inging tegen het wereldbeeld van creationisten. 

Inn deel 1 wordt ook gekeken naar de rol die geografische kaders speelden bij het 
totstandkomenn van kennis van de pre- en protohistorie. In samenhang daarmee 
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wordtt onderzocht aan welke etnisch-raciale identiteiten deze kennis werd gerela-
teerd.. De archeologiebeoefening van de eerste helft van de twintigste eeuw wordt 
doorr hedendaagse prehistorici vaak aangeduid als de cultuurhistorisch archeologie. 
Daarmeee wordt verwezen naar het onderzoek van de ontwikkeling van archeolo-
gischee culturen in hun onderlinge verband.̂ In deze studie is echter gekozen voor 
dee aanduiding cultuurhistorisch-etnische archeologie. Prehistorici richtten zich 
namelijkk niet uitsluitend op het onderzoek van culturen; het ging hen vaak ook 
omm de etnische eenheden die achter deze culturen verscholen gingen. Om de 
etnischee dimensie van de cultuurhistorische archeologiebeoefening beter te leren 
kennen,, wordt beschreven hoe door Holwerda, Van Giffen en Byvanck cultuur 
inn verband werd gebracht met volken en stammen. Bovendien wordt onderzocht 
of,, en hoe, zij deze volken en stammen relateerden aan de latere Nederlanders. In 
ditt kader wordt nagegaan of zij uitgingen van bevolkingscontinuïteit vanaf de 
prehistorie.. Werd daarbij toenadering gezocht tot volkskundige dan wel volken-
kundigee kennis? Was er sprake van een verbondenheid met de onderzochte volken 
enn stammen, of werd juist de afstand benadrukt? Werden deze volken en stammen 
gerelateerdd aan beschaving of primitiviteit? 

Inn deel i wordt bovendien ingegaan op de receptie van het werk van G. Kossinna 
(1858-1931)) in Nederland. Deze Berlijnse prehistoricus hield op 4 augustus 1911 in 
Koblenzz een rede getiteld 'Die deutsche Vorgeschichte, eine hervorragende na-
tionalee Wissenschaft'. Naar deze voordracht, die door de toehoorders met een 
hartstochtelijkee ovatie was ontvangen, werd in de daaropvolgende decennia nog 
vaakk verwezen. Kossinna had namelijk toegelicht wat zijns inziens de actuele 
betekeniss was van de pre- en protohistorische archeologie. Hij betoogde dat veelal 
werdd aangenomen dat in Duitsland pas in de Renaissance een echt cultureel leven 
wass ontstaan. In samenhang daarmee werden de Germanen vaak beschouwd als 
eenn 'fortschrittloses' natuurvolk. Volgens Kossinna kon zijn vakgebied duidelijk 
makenn hoe onjuist deze opvattingen waren: uit archeologisch onderzoek bleek 
hoee bijzonder het culturele peil van de Germanen was geweest.40 Hij had ervaren 
datt indien men zijn 'früheste und eigenste Art' in pure en onvervalste vorm wilde 
lerenn kennen, de archeologiebeoefening daarvoor een zeer belangrijke kennisbron 
was.. Hij vervolgde: 'Und dadurch besitzt diese junge Wissenschaft ihren so 
hervorragendenn Gegenwartswert, ihre hohe nationale Bedeutung.'41 De bestude-
ringg van de Germaanse pre-en protohistorie was voor Kossinna aldus een vorm 
vann nationale zelfreflectie, die kon leiden tot een betere kennis van de 'eigenaard' 
enn die zo een bijdrage kon leveren aan nationale regeneratie.42 

Inn de eerste drie decennia van de twintigste eeuw is Kossinna in Duitsland zeer 
omstredenn geweest. De critici waren merendeels representanten van de West-
Duitsee 'Römisch-Germanische Archaologie'. Dat hij zijn wetenschappelijke acti-
viteitenn nadrukkelijk in verband bracht met nationalisme werd door hen nauwelijks 
bekritiseerd,, zijn methoden van onderzoek daarentegen des temeer. In het Derde 
Rijkk werd Kossinna — inmiddels overleden — vervolgens naar voren geschoven als 
'Derr Altmeister der deutschen Vorgeschichtsforschung': hij gold toen als hét 
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voorbeeldd van geëngageerde wetenschapsbeoefening.43 Na 1945 werd door West-
Duitsee historici en prehistorie! het uiten van kritiek op Kossinna vaak - al dan 
niett terecht - gelijkgesteld aan een kritische houding ten opzichte van het natio-
naal-socialisme.444 Reden genoeg om in deel 1 ook de betekenis die in Nederland 
tijdenss het interbellum en de bezettingsjaren is gehecht aan Kossinna's werk te 
inventariseren. . 

Deell  il , 'Archeologie en maatschappij', bevat een overzicht van de maatschap-
pelijkee receptie van het wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse pre- en 
protohistorie.. Bovendien wordt kort weergegeven hoe prehistorici hierop, op hun 
beurt,, hebben gereageerd. Daartoe wordt allereerst geïnventariseerd welke poli-
tiek-socialee betekenissen het vroegste verleden in de praktijk heeft gehad. De door 
archeologenn vergaarde kennis heeft zowel in een regionale, een nationale als een 
bovennationalee context een plaats gekregen; bovendien werd zij verbonden aan 
dee ermee samenhangende etnisch-raciale identiteiten. De belangstelling voor de 
pre-- en protohistorie op regionaal niveau zal in deel 11 beknopt in kaart worden 
gebracht.. Aan de positie van het vroegste verleden in het Nederlandse nationalisme 
enn - in samenhang daarmee - in het cultuurbeleid van de Nederlandse overheid 
wordtt uitvoeriger aandacht besteed. Even uitvoerig wordt beschreven hoe natio-
naal-socialistenn de pre- en protohistorie relateerden aan het Groot-Germaanse 
ideaall  en welke consequenties dit had voor het cultuurbeleid dat zij voerden tijdens 
dee Duitse bezetting van Nederland. 

Inn de geschiedschrijving over de Europese pre- en protohistorische archeologie 
vann de negentiende en twintigste eeuw wordt vooral gewezen op de samenhang 
tussenn archeologie en nationalisme, en niet zonder reden.45 De institutionalisering 
vann het vakgebied is in Europa namelijk gelijk opgegaan met de vorming van 
statenn en naties. Bovendien kwamen de ideeën van archeologen over de pre- en 
protohistoriee in grote mate tot stand binnen de context van het nationale verleden.46 

Voorr een beter begrip van de samenhang tussen archeologie en nationalisme in 
Nederlandd wordt in deel 11 een analyse gemaakt van de vele, in de eerste helft van 
dee twintigste eeuw verschenen publicaties over 'het Nederlandse volk'. Onderzocht 
zall  worden in hoeverre dit begrip in deze publicaties niet alleen een staatkundige, 
socialee en cultureel-historische betekenis had, maar ook een etnische.47 Met 
etniciteitt wordt in deze studie een verwantschap aangeduid die ontstaan is door 
eenn gemeenschappelijke afstamming van één stam - of meerdere stammen - uit 
dee pre- of protohistorie. Vaak werd verondersteld dat een dergelijke gedeelde 
afstammingg zich uitte in karakter en uiterlijk van de huidige bevolking, alsook in 
hunn geschiedenis, taal en tradities. Dit impliceerde, zo redeneerde men, dat 
cultuurverschillenn konden wijzen op verschillen in etnische achtergrond en, de 
redeneringg verder doorvoerend, dat cultuur etnisch kon worden verklaard.48 De 
analyseanalyse spitst zich vervolgens toe op het volkskarakterdenken. In de 'nationale 
cultuur'' werd namelijk vaak één volkskarakter herkend, al dan niet met insluiting 
vann regionale en supranationale varianten daarvan. Wat waren de consequenties 
alss juist aan deze regionale of supranationale varianten de meeste betekenis werd 
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gehecht?? Wat waren de gevolgen van de Duitse bezetting voor het volkskarakter-
denken,, met name voor de etnische dimensie ervan? 

Deell  in, 'Archeologie en nationaal-socialisme', behandelt de wijze waarop 
Nederlandsee archeologen - al dan niet nationaal-socialistisch - in de jaren dertig 
enn de daaropvolgende bezettingsjaren hebben gereageerd op de nationaal-socia-
listischee belangstelling voor hun vakgebied. Om duidelijk te maken of, wanneer 
enn hoe zij zich rekenschap gaven van de betekenis van hun vakgebied voor het 
nationaal-socialisme,, worden de verschillende visies op de nationaal-socialistische 
pre-- en protohistorische archeologie geïnventariseerd. Er wordt gereconstrueerd 
welkee informatie Nederlandse archeologen in de jaren dertig via hun wetenschap-
pelijkee netwerken kregen toegespeeld over de rol en positie van het vakgebied in 
hett Derde Rijk. Daarbij gaat tevens aandacht uit naar de activiteiten die de 
Nederlandsee nationaal-socialisten in deze periode met betrekking tot de pre- en 
protohistoriee ontplooiden. Vervolgens wordt geschetst op welke manier de Ne-
derlandsee archeologen in de bezettingsjaren zijn benaderd door Duitse cultuur-
functionarissen.. Het onderzoek concentreert zich op W.D. van Wijngaarden, de 
directeurr van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, F.C. Bursch, de directeur 
vann het Rijksbureau voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, en A.E. van 
Giffen,, de directeur van het Biologisch-Archaeologisch Instituut van de Rijksuni-
versiteitt Groningen. In 1940 werd door de Duitse cultuurfunctionarissen al snel 
geconstateerdd dat alleen Bursch zich een bondgenoot toonde. Welke strategieën 
zijnn er vervolgens ingezet om Bursch definitief en de andere archeologen alsnog 
voorr het nationaal-socialisme te winnen? 

Hoewell  over Bursch, Van Wijngaarden en Van Giffen geen moreel oordeel 
wordtt uitgesproken, is er bewust voor gekozen juist die situaties te beschrijven 
diee voor henzelf een morele lading hadden. Wanneer formuleerden zij welke 
principes?? Op welk moment en op welke gronden werd denken en handelen van 
collega'ss goedgekeurd dan wel veroordeeld? Was er ook sprake van zelfkritiek? 
Doorr in te gaan op deze vragen kan duidelijk worden wanneer zij zich voor morele 
dilemma'ss geplaatst voelden en waaruit deze bestonden. Tegelijkertijd wordt 
geprobeerdd na te gaan inhoeverre de houding van de genoemde drie archeologen 
tenn opzichte van het nationaal-socialisme werd ingegeven door wetenschappelijke 
dann wel buitenwetenschappelijke factoren.*? In het kader van de vraag naar de 
invloedd van wetenschappelijke factoren wordt vooral gekeken of Bursch, Van 
Wijngaardenn en Van Giffen teruggrepen op bepaalde beschavingsidealen en 
etnisch-racialee identiteiten. Het betreft die idealen en identiteiten, die bij het 
onderzoekk van het vroegste verleden als kaders hadden gefungeerd en als zodanig 
onderdeell  waren geworden van de vergaarde kennis. Bovendien worden de ideeën 
overr objectiviteit, exactheid en rationaliteit bestudeerd. Het vasthouden aan deze 
wetenschappelijkee idealen is vaak beschouwd als hét middel om de wetenschap 
tee beschermen tegen externe politiek-ideologische beïnvloeding. Het was in de 
onderzochtee periode temeer een voor de hand liggende remedie, omdat het 
nationaal-socialismee vaak in verband werd gebracht met 'irrationalisme'. Dit was 
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overigenss niet geheel terecht. Ook nationaal-socialisten hadden het rationele 
denkenn hoog in het vaandel staan: sommigen van hen zagen het zelfs als een 
eigenschapp die sinds prehistorische tijden was voorbehouden aan het 'Noordse 
ras'.5°° Het onderzoek inhoeverre de houding van Van Wijngaarden, Bursch en 
Vann Giffen ten opzichte van het nationaal-socialisme werd ingegeven door bui-
tenwetenschappelijkee factoren, concentreert zich op de invloed van persoonlijke 
waardenn en normen. Deze waren veelal nationaal en religieus gefundeerd: het is 
niett uit te sluiten dat zij als zodanig ook hun weerslag vonden in vakinhoudelijke 
opvattingen.. Wat was daarnaast de rol van wetenschappelijke netwerken en 
institutionelee posities? Welke consequenties had het dat de Nederlandse archeo-
logenn het nationaal-socialisme geleidelijk leerden kennen? Werden zij in de jaren 
dertigg nog voornamelijk op afstand geconfronteerd met de nationaal-socialistische 
belangstellingg voor hun vakgebied, in de bezettingsjaren ondervonden zij op directe 
wijzee de consequenties ervan. Bovendien werd het toen steeds minder eenvoudig 
omm de gewelddadige praktijk van het nationaal-socialisme niet onder ogen te zien. 
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