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HOOFDSTUKK I 

Holwerdaa junior  en de klassiek-humanistische 

beschavingsidealen n 

Archeologiee in Leiden 

Aann het einde van de negentiende eeuw vroeg een vooraanstaande Leidse weten-
schapperr publiekelijk om aandacht voor de maatschappelijke positie van de 
klassiekee cultuur en het humanisme.1 Het betrof A.E.J. Holwerda (1845-1922), 
hoogleraarr archeologie, oude geschiedenis en Griekse oudheden. In 1896 sprak hij 
inn zijn inaugurele rede De historische wetenschappen, in het bijzonder die der klassieke 
oudheid;oudheid; hare zelfstandigheid en beteekenis van een 'bedenkelijk tekort' in de 
Nederlandsee beschaving. De directe steen des aanstoots was dat aan de Leidse 
universiteit,, waar ooit JJ. Scaliger en J. Perizonius excelleerden, in al meer dan 
vijfti gg jaar geen oude geschiedenis was onderwezen.2 Maar met zijn constatering 
verweess Holwerda ook naar de ingrijpende veranderingen die zich in de tweede 
helftt van de negentiende eeuw hadden voorgedaan in het Nederlandse onderwijs. 
Alss gevolg van de nieuwe onderwijswet van 1876 hadden de universiteiten zich 
namelijkk naar algemeen gevoelen ontwikkeld van kweekplaatsen van beschaving 
tott centra van praktisch onderwijs en onderzoek.5 In reactie hierop zei Holwerda 
tee streven naar herstel van de centrale positie van de 'klassieke studiën' aan de 
Leidsee universiteit.-*  Daartoe bepleitte hij het opvullen van de lacunes in de Leidse 
academischee bibliotheek met betrekking tot de 'klassieke studiën'. Er waren 
namelijkk al sinds meer dan een halve eeuw nauwelijks publicaties op dit gebied 
aangekocht.'' Bovendien brak hij een lans voor de erkenning van de klassieke 
archeologiee en de oude geschiedenis als volwaardige historische wetenschappen. 
Dee klassieke archeologie en de oude geschiedenis zouden dan als zodanig gelijk-
waardigg moeten zijn aan de klassieke filologie. Volgens Holwerda konden met 
namee deze drie 'klassieke studiën' tezamen een belangrijke bijdrage leveren aan 
dee verbetering van de maatschappelijke positie van de klassieke cultuur en het 
humanisme. . 

Holwerda'ss betoog bestond uit meerdere stappen. Ten eerste wees hij erop dat 
materiëlee overblijfselen uit de Klassieke Oudheid het best begrepen konden worden 
mett kennis van 'zeden en gewoonten', die men via de 'schriftelijke overlevering' 
konn opdoen. Omgekeerd was deze 'schriftelijke overlevering' weer beter te plaatsen 
mett kennis van genoemde materiële overblijfselen. Hij concludeerde hierover: 
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Wanneerr men het antieke leven, zijn klederdrachten, zijn huizen, zijn tempels, 
zijnn theaters, zijn marktpleinen als onwillekeurig eenigermate voor den geest 
heeft,, krijgt men bij de lectuur der oude schrijvers min of meer gelijksoortige 
voorstellingenn als de ouden zelf.6 

Dee volgende stap van Holwerda's betoog betrof de consequentie van het op een 
dergelijkee manier één worden met 'de ouden'. Deze ervaring kon zijns inziens 
tegenwichtt bieden aan het rusteloze bestaan van alledag en bovendien een bijdrage 
leverenn aan het beter waarnemen van de bedenkelijke gevolgen van het primaat 
vann de natuurwetenschappen, waardoor de maatschappij zijns inziens werd ge-
kenmerkt.. Dit primaat had volgens Holwerda tot gevolg dat velen zich lieten 
leidenn door de rationele vraag naar het praktisch nut. De drie 'klassieke studiën' 
tezamenn konden echter, zo vond Holwerda, bij uitstek aantonen dat een dergelijk 
utiliteitsdenkenn nergens voor bevorderlijk was, en zeker niet voor de kunst en de 
wetenschap.. Deze konden het beste, zoals zijns inziens in het oude Griekenland 
gebruikelijkk was geweest, 'om haar zelfswil' worden beoefend.7 Voortbordurend 
opp deze analyse zei Holwerda in 1900 tijdens een toespraak op het tweede 
Philologen-Congress op scherpe toon: 

Onzee grootste kwaal is bekrompen intellectualisme (...). Zulk een intellectu-
alismee kent niets hoogers dan utiliteit. (...) De wetenschappen, met liefde 
beoefend,, in de eerste plaats de onze, kunnen mee een machtigen dam vormen 
tegenn een kwaad dat onze volkskracht op den duur verteert.8 

Holwerdaa presenteerde in zijn rede van 1896 de Klassieke Oudheid als een gedeelte 
vann het verleden waarmee men in het heden via een directe lij n in contact stond. 
Sindss de archeologie niet meer alleen de vroege beschavingen van de klassieke 
landenn tot haar objectgebied rekende, maar ook die van West-Azië en Noord-
west-Europa,, was het duidelijk geworden dat de klassieke beschaving in het 
middelpuntt van de geschiedenis der mensheid stond. De Grieken hadden bescha-
vingselementenn van het Oosten opgenomen en hun beschaving, via Italië, aan 
West-Europaa doorgegeven. In deze context kon Holwerda een bezoek aan een 
Grieksee tempel beschrijven en aanbevelen als een intense persoonlijke ervaring. 
Bijj  het aanschouwen ervan werd men geconfronteerd met de oorsprong en essentie 
vann de eigen beschaving. Holwerda propageerde een dergelijke ervaring echter 
ookk om los te komen van het door hem zo verfoeide utiliteitsdenken: 

Treedtt voor een oogenblik een tempel binnen, waar de overblijfselen der 
antiekee kunst reeds door de wijze van opstelling voor u verstaanbaar worden. 
Gijj  wordt als aan u zelf teruggegeven. Er wordt niet meer voor u geleefd; gij 
leeftt zelf.9 
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DEE KLASSIEK-HUMANISTISCHE BESCHAVINGSIDEALEN 

Alss criticus van de prominente maatschappelijke positie van de natuurwetenschap-
pen,, besteedde Holwerda in zijn rede van 1896 ook aandacht aan de sociologie, 
doorr hem omschreven als de 'natuurwetenschappelijke historie'. Hij noemde 
daarbijj  het werk van Auguste Comte, de grondlegger en verbreider van het 
positivisme,, van diens aanhanger de historicus H.T. Buckle en van de socioloog-
filosooffilosoof H. Spencer.10 Holwerda erkende naar aanleiding van hun werk dat de 
'werking'' van oorzaak en gevolg op historisch gebied waargenomen kon worden. 
Hijj  voegde daar echter onmiddellijk aan toe dat deze 'werking' nooit tot een vaste 
formulee kon worden gereduceerd. Hij was wel geïnspireerd door het werk van 
B.G.. Niebuhr. Volgens Holwerda had deze oud-historicus aan het begin van de 
negentiendee eeuw toenadering gezocht tot nieuwe historische inzichten. Hij 
constateerdee hierover: 

Instellingenn van staat en maatschappij doen zich bij hem [Niebuhr] voor als 
eenn product van een geleidelijken groei op den bodem van algemeen mensche-
lijkenn aanleg en bijzonderen volksgeest. Men ziet hier in hoofdtrekken de 
ganschee moderne opvatting van historie voor zich.11 

Holwerdaa benadrukte daarbij dat Niebuhr deze 'moderne opvatting' had gecom-
bineerdd met de traditionele filologische benadering van het verleden. Dit had hem 
tott een zeer exact werkend wetenschapper gemaakt. De filologie, zoals die sinds 
dee werkzaamheid van J.J. Scaliger en I. Casaubonus in de zestiende eeuw bestond, 
werdd namelijk gekenmerkt door strenge methodes van tekstkritiek. Met deze 
strengee methodes had de filologie volgens Holwerda aan de basis gestaan van de 
exactee natuurwetenschappen van de zeventiende en achttiende eeuw. En ook de 
archeologie,, zoals die zich in de laatste dertig jaar van de negentiende eeuw had 
ontwikkeld,, beschikte volgens Holwerda dientengevolge over een grondslag van 
exactee kennis. Hij dacht daarbij aan dateringen en andere feitelijke, op opgravingen 
enn voorwerpen gebaseerde kennis van het verleden. Dit maakte de archeologie 
voorr hem tot een exacte historische wetenschap en tot een alternatief voor de 
'natuurwetenschappelijkee historie'.12 

Holwerda'ss oproep van 1896 tot revitalisering van de klassiek-humanistische 
idealenn bleef niet zonder gevolgen. Het was de opmaat van een reveil van arche-
ologiebeoefeningg in Leiden. De komende decennia zouden er in deze stad met 
betrekkingg tot de Klassieke Oudheid een breed scala aan activiteiten worden 
ontplooid.. Hierbij speelde Holwerda een sleutelrol en waren zowel de Leidse 
Rijksuniversiteitt als het Rijksmuseum van Oudheden betrokken. Ook het weten-
schappelijkk onderzoek naar de inheemse pre- en protohistorie kreeg in deze context 
eenn impuls. Er zou een vorm van pre- en protohistorische archeologiebeoefening 
ontstaan,, die in hoge mate was georiënteerd op de klassieke archeologie, de fysische 
antropologiee en de etnologie, en die bekend zou worden als 'Leidsch'. Deze Leidse 
traditiee in de pre- en protohistorische archeologie was in institutioneel opzicht 
voorall  gericht op de "West-Duitse provinciaalromeinse archeologie, die aan het 
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eindd van de negentiende eeuw was ontstaan als subdiscipline van de klassieke 
archeologie. . 

A.E.J.A.E.J. Holwerda als museumdirecteur 

Alss hoogleraar archeologie hechtte Holwerda grote waarde aan direct contact met 
dee antieke kunst. De voorwerpen uit de verzameling van het Leidse Rijksmuseum 
vann Oudheden werden door hem dan ook regelmatig betrokken bij zijn colleges. 
Inn zijn inaugurele rede van 1896 had hij de directie van het Leidse museum nog 
verzochtt om een studie- ruimte in het gebouw ter beschikking te stellen.'' Toen 
hijj  in 1903 werd benoemd tot directeur van het Rijksmuseum van Oudheden en 
hett hoogleraarsambt met het directeurschap verenigde, leken echter alle voorwaar-
denn aanwezig waarmee via de archeologie de maatschappelijke positie van de 
klassiekee cultuur en het humanisme verbeterd konden worden.14 

Onderr Holwerda's directoraat is in het Rijksmuseum van Oudheden een aantal 
ingrijpendee veranderingen en vernieuwingen doorgevoerd. Zo werd de verzameling 
gipsafgietselss ondergebracht in een aparte afdeling. Bovendien werden de Egyp-
tischee en klassieke collecties opnieuw gecatalogiseerd en geëxposeerd. De collectie 
Indischee en Amerikaanse oudheden werd in 1903 overgedragen aan het 'Rijks 
Ethnografischh Museum'. In 1906 werden er door de museummedewerkers 'mu-
seumwandelingen'' georganiseerd voor de 'ontwikkelde leek'. In deze periode werd 
err ook een opgravingsdienst opgericht, die in de zomermaanden opgravingen 
verrichtte.. Vanaf 1907 verschenen jaarlijks de Oudheidkundige Mededeelingen van 
hethet Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, waarin onder meer opgravingsverslagen 
werdenn afgedrukt.1' A.E.J. Holwerda betrok ook zijn zoon J.H. Holwerda (1873-
1951)) bij de reorganisatie van het museum. Holwerda junior, die in 1899 bij zijn 
vaderr was gepromoveerd, werd in 1903 benoemd tot conservator.'6 In deze functie 
steldee hij onder meer aan de hand van de reeds bestaande collectie en de recent 
verkregenn opgravingsgegevens een nieuwe Nederlandse afdeling samen, die in 
19066 werd geopend.'7 In 1910 werd de band tussen het Rijksmuseum van Oudheden 
enn de Leidse Rijksuniversiteit verder versterkt door de benoeming van twee 
museummedewerkerss tot lector. Op 13 april 1910 werd P.A.A. Boeser, de onder-
directeurr van het Rijksmuseum van Oudheden, benoemd tot lector in de egyp-
tologie.'88 Een week later, op 20 april, volgde de benoeming van Holwerda junior 
tott lector in de 'Praehistorische en Romeinsche archeologie'.'9 

Inn het Rijksmuseum van Oudheden was er vervolgens in de jaren tien en twintig 
tott frustratie van Holwerda senior sprake van een komen en gaan van assistenten 
enn conservatoren. Het betrof onder anderen M.A. Evelein, N.J. Krom enj. Briedé.20 

Eenn andere assistent, H. Martin, schreef hierover in 1912: '[Holwerda junior] 
beklaagdee zich (...) tegenover mij vaak over het groote verloop onder conservatoren 
enn assistenten en trachtte zoo mijn medelijden op te wekken.'11 Dat A.E.J. 
Holwerdaa en J.H. Holwerda behalve collega's ook vader en zoon waren, bleef 
uiteraardd niet onopgemerkt bij het wetenschappelijk museumpersoneel.22 Zij 
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beschouwdenn de bijzondere band tussen de Holwerda's als een belangrijke oorzaak 
vann het personeelsverloop bij het museum. Aldus vermeldde tenminste A.E. van 
Giffenn in 1915 in een aan de minister van Binnenlandse Zaken gerichte nota. Hij 
hadd deze nota geschreven naar aanleiding van een conflict tussen hem en de 
Holwerda's.233 Van Giffen was in 1912 benoemd tot tijdelijk assistent en al snel 
opgeklommenn tot conservator.24 In zijn nota van 1915 schreef hij dat naast hemzelf 
ookk zijn collega Evelein had ondervonden: 'wat het beteekent met Heeren Hol-
werdaa saam te werken, wanneer men zonder eenig tegenwicht van dezen afhankelijk 
iss gesteld'.25 De familieband van A.EJ. Holwerda en J.H. Holwerda, die de 
verhoudingenn in het Rijksmuseum van Oudheden in deze periode zo ondoorzichtig 
maakte,, werd door de Holwerda's zelf niet als een probleem gezien. Holwerda 
juniorr erkende wel dat er moeilijkheden waren geweest met de assistenten en 
conservatorenn in het algemeen. Hij lijk t deze echter vooral geweten te hebben aan 
dee omstandigheid dat zijn vader het hoogleraarsambt en het directeurschap moest 
combineren.266 Bij Van Giffen lag de zaak echter anders. Holwerda junior meende 
datt het conflict met hem een direct gevolg was van diens persoonlijkheid. Hij had 
hemm ervaren als ambitieus en zeer berekenend.27 Omstreeks 1916 stuurde Holwerda 
juniorr aan Vrienden' een vertrouwelijke notitie. Hierin deed hij kort verslag van 
zijnn conflict met Van Giffen, waarbij hij sprak van 'ongelooflyke intriges' en 
'laster'.. De aanleiding tot het conflict was zijns inziens Van Giffens streven naar 
volledigee zeggenschap over de Nederlandse afdeling. Volgens Holwerda had Van 
Giffenn hierbij de eigen familierelaties ingezet. Hij memoreerde dat Van Giffens 
vaderr — de predikant ds. J. van Giffen - zijn connecties had geactiveerd. Holwerda 
sprakk badinerend van 'de "christelijke" actie'.28 Aan Van Giffen werd uiteindelijk 
inn 1917 ontslag verleend.29 

J.H.J.H. Holwerda als conservator en museumdirecteur 

Naa zijn benoeming tot conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden in 1903 
werdd J.H. Holwerda door zijn vader bij veel van de museumactiviteiten betrokken. 
Dee Nederlandse pre- en protohistorie werden min of meer Holwerda juniors 
domein.. Niet alleen was hij verantwoordelijk voor de Nederlandse afdeling van 
hett museum, maar ook schreef hij dienaangaande artikelen en overzichtswerken, 
enn bovendien verrichtte hij her en der in Nederland archeologisch veldwerk. Toen 
A.EJ.. Holwerda in 1919 aftrad en werd opgevolgd door zijn zoon, werd deze als 
directeurr verantwoordelijk voor het gehele museum.30 Desalniettemin bleven de 
Nederlandsee pre- en protohistorie nog lang de spil van zijn activiteiten. Hij had 
err dan ook zeer veel tijd en energie ingestoken. 

Omm de techniek van het opgraven onder de knie te krijgen, had J.H. Holwerda 
inn 1905 stage gelopen bij de opgraving te Haltern door de Römisch-Germanische 
Kommission.. Hierbij was hij begeleid door H. Dragendorff en F. Koepp.31 Een 
jaarr later, in 1906, publiceerde de op dat moment 33-jarige Holwerda in het 
tijdschriftt Onze Eeuw zijn eerste artikel over de Nederlandse pre- en protohistorie.32 
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Holwerda'ss eerste Nederlandse opgraving vond hetzelfde jaar plaats bij Hoog 
Soeren.. Dit gebeurde op verzoek van koningin Wilhelmina. Zij was na lezing van 
hett artikel in Onze Eeuw geïnteresseerd geraakt in de grafheuvels in de Kroon-
domeinen.""  Holwerda beschouwde zichzelf op dat moment als een pionier. Hij 
schreeff  hierover aan DragendorfT: 

Ess wird Ihnen vielleicht interessieren — ich meine Ihnen auch versprochen zu 
habenn Ihnen derartiges mitzuteilen - dass ich diesen Sommer angefangen habe 
denn Unterricht den ich von Ihnen und von prof. Koepp in Haltern empfangen 
habee zu benutzen (...). So sehen Sie das jetz auch in unserem Lande einen 
Anfangg gemacht wird mit der Ausgrabungsarbeit.34 

Inn 1907 kwam vervolgens zijn boek Nederland's Vroegste Beschaving. Proeve van 
eeneen archaeologisch systeem uit. In aansluiting hierop publiceerde Holwerda in 
19100 en 1912 twee artikelen in De Gids. In de jaren 1918, 1925 en 1935 verschenen 
vann zijn hand grote overzichtswerken van de Nederlandse pre- en protohistorie, 
geschrevenn voor een breed publiek." 

Dee kennismaking met de Rijnlandse archeologie in 1905 is voor Holwerda's 
wetenschappelijkee ontwikkeling en zelfbeeld van grote betekenis geweest. Zo zocht 
hijhij  in zijn 'Openbare Les' van 1910 nadrukkelijk toenadering tot methode en doel 
vann de 'Römisch-Germanische archaeologie'.36 En zelfs nog in 1936 schreef hij aan 
eenn Duitse collega: 'Ich fühle mich wahrend meines Lebens immer als Schuier 
derr Deutschen Wissenschaft und wohl besonders von der rheinischen römisch-
germanischenn Provinzialarchaologie.'37 Zijn Duitse collega's heeft Holwerda van 
meett af aan op de hoogte gehouden van zijn opgravingsresultaten. Dit deed hij 
doorr het publiceren van artikelen in Duitse tijdschriften: PraehistorischeZeitschrift, 
KorrespondenzblattKorrespondenzblatt der Römisch-germanischen Kommission en Germania. ̂ In 1915 
verscheenn bovendien het Duitstalige overzichtswerk Die Niederlande in der Vor-
geschichtegeschichte Europas; Ausgrabungen und Studiën .  ̂ 7A]V\ werk werd in Duitsland nog 
all  eens met gemengde gevoelens ontvangen. Dit bleek bijvoorbeeld in 1908 toen 
Duitsee archeologen onder leidingvan DragendorfFde nieuwe Nederlandse afdeling 
inn het Rijksmuseum van Oudheden bezochten. In 1924 herinnerde de archeoloog 
A.W.. Byvanck zich hierover dat men zich weinig ingenomen toonde met Hol-
werda'ss visie op de Nederlandse pre- en protohistorie, zoals die in de expositie 
naarr voren kwam. Wél was het volgens Byvanck zo, dat: 'de prettig ingerichte 
zalenn van het Museum van Oudheden in staat waren de buitenlanders volkomen 
tee overtuigen van de ernst, waarmede was gewerkt'.40 

Hett reveil van de archeologiebeoefening in Leiden in de eerste decennia van de 
twintigstee eeuw werd niet alleen gedragen door het Rijksmuseum van Oudheden, 
maarr ook door Rijksuniversiteit Leiden. Er was een toename van het aantal hoog-
lerarenn en privaatdocenten voor de oude geschiedenis en archeologie. Bovendien 
deedd zich binnen deze vakgebieden een voortgaande specialisering voor.41 Hol-
werdaa junior, die in 1910 was benoemd tot lector aan de Leidse Rijksuniversiteit, 
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ambieerdee in deze periode echter geen verdere academische carrière. In 1926 lichtte 
hijhij  in een brief aan de historicus J. Huizinga zijn standpunten hierover toe. Hij 
weess erop dat uit de literatuur geconcludeerd kon worden dat zijn vak zich in 
aanbouww bevond. Hij wilde hieraan vooral als museumambtenaar een bijdrage 
leveren: : 

laatt een volgend geslacht den hoogleeraar voortbrengen die het vak in zijn 
vollenn omvang tot academisch aanzien laat komen, dat heeft zoo'n haast niet 
(...).. Op het oogenblik eischt dit vak [Europese Oudheidkunde] in zijn 
Sturm-und-Drangperiodee in de eerste plaats nog pionierswerk, als waartoe de 
museumwerkkringg me tot dusver zoo bij uitstek in staat heeft gesteld.42 

Hett zou uiteindelijk tot 1939 duren voordat er in Nederland een hoogleraar met 
dee Nederlandse pre- en protohistorie als leeropdracht werd aangesteld. Het zal 
Holwerdaa waarschijnlijk zwaar zijn gevallen dat de eer niet toekwam aan een van 
zijnn eigen leerlingen, maar aan Van Giffen, die ondertussen bekend was geworden 
alss zijn tegenstander bij uitstek.43 

Chronologie,, cultuur  en etniciteit 

Inn de tweede helft van de negentiende eeuw is in Europa, mede dankzij nieuwe 
geologischee en biologische inzichten, het besef doorgedrongen dat aan de histo-
rischee tijd een zeer lange voorhistorische periode was voorafgegaan. Het voor-
historischee Europa was echter nog nauwelijks in kaart gebracht: het was vooral 
eenn ongestructureerde tijd, waarin naamloze volken figureerden. De bijbel, die 
eeuwenlangg de belangrijkste kennisbron was geweest voor de studie van de vroegste 
geschiedeniss van de mens en zijn beschaving, had in dit opzicht sterk aan gezag 
ingeboet.. Wetenschappers die het voorhistorische Europa tot object van onderzoek 
haddenn gemaakt, stonden echter reeds lang alternatieve kennisbronnen ter be-
schikking.. In de Renaissance was een begin gemaakt met het bestuderen van de 
tekstenn van klassieke auteurs, terwijl rond 1800 het onderzoek naar de Indo-
germaansee talen was opgekomen. Nieuw was, vooral in de tweede helft van de 
negentiendee eeuw, dat werd geprobeerd aan de hand van in de bodem gevonden 
'oudheden'' chronologische schema's op te stellen. Ook werd er toen gepoogd om 
ppp basis van deze archeologische vondsten de culturen te reconstrueren van de 
naamlozee volken uit de Europese prehistorie. Het culturele niveau van deze volken 
werdd daarbij — op basis van evolutionair gedachtegoed en onder verwijzing naar 
etnologischee kennis — vaak vergeleken met dat van de 'natuurvolken' in het 
heden.44 4 

Inn Nederland was het in de tweede helft van de negentiende eeuw gebruikelijk 
dee vaderlandse geschiedschrijving te laten beginnen met de eeuwen rond het begin 
vann de jaartelling of met de vroege Middeleeuwen. Daarbij werd gewezen op de 

27 7 



HOOFDSTUKK I 

komstt van Romeinen en Bataven of op de aanwezigheid van Franken, Friezen en 
Saksen.. Soms werd ook gesproken over Germanen en Kelten in de eeuwen vóór 
hett begin van de jaartelling. Vroegmiddeleeuwse teksten, de berichten van de 
klassiekee auteurs en de resultaten van vergelijkend taalonderzoek waren hierbij de 
belangrijkstee bronnen. Vanaf het begin van de twintigste eeuw zouden de ideeën 
overr het begin van de geschiedenis echter ingrijpend veranderen. Dit was vooral 
eenn gevolg van de opbloei van het archeologisch onderzoek naar de pre- en 
protohistorie.. Er zou uiteindelijk sprake zijn van een verdubbeling van de tijdspan-
nee waarin de geschiedenis van het Nederlandse volk zich had afgespeeld. In de 
vaderlandsee geschiedschrijving zou door historici, onder verwijzing naar de resul-
tatenn van recent archeologisch onderzoek, steeds vaker ook worden gesproken van 
culturenn en volken uit de jonge steentijd, een tijdperk waarvan het begin in de 
regell  werd gedateerd rond tweeduizend voor Christus. 

Chronologie Chronologie 

Dee rede die A.E.J. Holwerda in 1904 hield naar aanleiding van de opening van 
dee heringerichte Egyptische afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden, had 
eenn heel ander thema dan de aanwezigen redelijkerwijs hadden kunnen verwachten. 
Hijj  ging namelijk uitgebreid in op het wetenschappelijk onderzoek van de Ne-
derlandsee pre- en protohistorie, en sprak de hoop uit dat: 'er spoedig onder ons 
eenn uitstekend geleerde opsta, die zijn leven wijdt aan de studie der praehistorica'.45 

Vervolgenss schetste hij het onderzoekprogramma voor deze nog imaginaire func-
tionaris.. Om te beginnen moest deze in de Nederlandse pre- en protohistorie 
'beschavingsgroepen'' onderscheiden. Hierbij kon worden uitgegaan van het ma-
teriaall  dat al in de negentiende eeuw was verzameld, vooral door de musea. Meestal 
warenn de vondsten aldaar echter geordend, met de vindplaatsen als uitgangspunt. 
Dee tijd was volgens Holwerda nu echter rijp om te bepalen welke voorwerpen bij 
elkaarr hoorden. Zo zouden de verschillende beschavingsgroepen vastgesteld moe-
tenn kunnen worden. Vervolgens kon het relatieve verschil in tijd en de samenhang 
mett buitenlandse beschavingsgroepen worden onderzocht. Indien mogelijk moest 
ookk worden nagegaan welke volken achter de beschavingsgroepen schuilgingen. 
Onduidelijkhedenn die zich hierbij aandienden, zouden ten slotte door middel van 
opgravingenn tot een oplossing gebracht kunnen worden.46 

Hett bleek al snel dat Holwerda senior in zijn zoon de gezochte geleerde had 
herkend.. Nog hetzelfde jaar werd de 'reorganisatie' van de Nederlandse afdeling 
aann hem opgedragen.47 Op basis van het door zijn vader opgestelde onderzoek-
programma,, ging Holwerda junior met enthousiasme aan de slag. Hij verrichtte 
eenn nationale en internationale literatuurstudie, maakte studiereizen in binnen-
enn buitenland en inventariseerde het in de Nederlandse musea aanwezige archeo-
logischee vondstmateriaal. Aldus probeerde hij de weg te vinden in wat hij omschreef 
alss het 'labyrinth der Nederlandse Oudheden'.48 Tussen 1904 en 1907 ontwikkelde 
Holwerdaa zijn 'archaeologisch systeem'. Dit systeem fungeerde als hett ordenings-
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principee bij de inrichting van de Nederlandse afdeling en was tevens het kader 
waarbinnenn hij zijn latere opgravingsresultaten zou plaatsen.̂ 

Holwerda'ss 'archaeologisch systeem' bestond uit één tijdperk en tien 'bescha-
vingsgroepen',, die hij 'kulturen' noemde. Het betrof: de 'Vroeg-neolithische tijd', 
dee 'Hunnebeddenkultuur', de 'Klokbekerkultuur', de 'Gallo-Germaansche kui-
tuur',, de 'Vroeg-Germaansche kuituur', de 'Later-Germaansche kuituur', de 
'Proto-Saksischee kultuur', de 'kuituur der Saksische urnenvelden', de 'Later-Sak-
sischee kultuur', de 'Frankische kultuur' en de 'Romeinsche kultuur'.50 Met uit-
zonderingg van de 'Romeinsche kultuur' ordende hij deze culturen chronologisch 
enn in samenhang met de culturen die elders in Europa voorkwamen. Zij werden 
doorr hem ook gedateerd en in een aantal gevallen gerelateerd aan volken die uit 
lateree historische overlevering bij naam bekend waren. Holwerda gaf zich er 
rekenschapp van dat hij bij het opstellen van zijn 'archaeologisch systeem' afhankelijk 
wass van door anderen verzameld archeologisch materiaal. Hij verwees in dit kader 
naarr de Zweedse prehistoricus J. Undset, die ruim vijfentwintig jaar eerder met 
hetzelfdee probleem was geconfronteerd. In de tweede helft van de negentiende 
eeuww had deze namelijk de archeologische collecties van Noord-Europese musea 
bestudeerdd in het kader van zijn onderzoek naar de introductie van het ijzer in 
hett prehistorische Noord-Europa. Undset had, zo wist Holwerda, zijn materiaal 
behoedzaamm moeten ordenen omdat dit 'wild' was opgegraven en onzorgvuldig 
inn de musea was geplaatst.51 

Inn de periode dat hij zijn 'archaeologisch systeem' opstelde, gaf Holwerda 
herhaaldelijkk te kennen dat hij niet kritiekloos wilde overgaan tot de toepassing 
vann het drie-periodensysteem, de onderverdeling van de prehistorie in een steen-, 
brons-- en ijzertijd. Dit vooral door Deense en Franse archeologen ontwikkelde 
chronologischee schema was gebaseerd op de ordening van groepen van werktuigen 
waarvann bekend was dat zij in de prehistorie gelijktijdig in de grond terecht waren 
gekomen,, de zogenaamde gesloten-vondsten; deze werktuiggroepen werden ge-
rangschiktt in typologische ontwikkelingsreeksen. Holwerda noemde het een hy-
pothesee die grotendeels berustte op de autoriteit van de prehistorici door wie zij 
wass geformuleerd. Hij meende dat deze prehistorici waren uitgegaan van de 
simplistischee gedachte dat steen in de steentijd, brons in de bronstijd en ijzer in 
dee ijzertijd thuishoorde.52 Holwerda zelf was van mening dat de term steentijd 
alleenn iets kon betekenen wanneer deze een tijd aanduidde waarin uitsluitend 
steenn werd gebruikt; een tijd die overging in een bronstijd waarin steen geheel 
doorr brons was verdrongen en die op zijn beurt weer plaats maakte voor een 
ijzertijd,ijzertijd, waarin uitsluitend ijzer werd gebruikt.53 Zo was het echter niet het geval 
geweest.. De verschillende beschavingsgroepen uit de Nederlandse prehistorie 
vertoonden,, zo beklemtoonde Holwerda, zelfs een geheel ander beeld; ook al was 
hett inderdaad wél zo dat in een bepaalde periode van de prehistorie alleen stenen 
werktuigenn waren gebruikt. Uit vondsten die waren gedaan in urnenvelden, Friese 
terpenn en Betuwse woerden was echter gebleken dat ten tijde van de Romeinse 
overheersingg eveneens gebruik was gemaakt van stenen werktuigen. In meer 
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geïsoleerdee streken als de Veluwe en Drente bleef het steengebruik zelfs tot in de 
tiendee eeuw na Christus gehandhaafd.54 Holwerda concludeerde daarom dat het 
gebruikk van stenen werktuigen in Nederland onmogelijk uitsluitend aan één 
afgeslotenn periode, een 'Steenperiode' dus, kon worden toegeschreven.55 

Holwerdaa had de indruk dat zijn conclusie over het voortduren van het steen-
gebruikk tot in historische tijden niet alleen gold voor Nederland, maar ook voor 
anderee streken waar het metaal relatief laat was doorgedrongen.56 De brons-
beschaving,, zo memoreerde Holwerda, was vooral tot bloei gekomen in de 
Scandinavischee landen en in de landen gelegen rond de Alpen. Dit waren gebieden 
waarr dit materiaal als natuurproduct ruimschoots aanwezig was. Aangezien vorm 
enn ornament van de in deze landen aangetroffen bronzen voorwerpen waren 
beïnvloedd door de Myceense bronscultuur — waarvan de datering bekend was —, 
kondenn deze voorwerpen daar relatief worden gedateerd in de eeuwen na duizend 
voorr Christus.57 In de gebieden van Europa die vrijwel verstoken waren gebleven 
vann brons, was een dergelijke relatieve datering volgens Holwerda echter beteke-
nisloos.. Dit temeer omdat in de Nederlandse urnenvelden bronzen en ijzeren 
voorwerpenn soms naast elkaar werden aangetroffen. Holwerda concludeerde dat 
bronzenn voorwerpen die volgens het drie-periodensysteem in de bronstijd thuis-
hoorden,, in Nederland tot in de Romeinse tijd werden gebruikt.58 Met betrekking 
tott voorwerpen die werden geacht te stammen uit de vroege of late ijzertijd — 
Holwerdaa sprak van de eerste ijzerperiode of Hallstatt-tijd en de tweede ijzerperiode 
off  La Tène-tijd - diende men zijns inziens om dezelfde reden voorzichtig te zijn. 
Dee aanhangers van het drie-periodensysteem gingen er echter van uit dat het ijzer 
waarschijnlijkk in de negende eeuw voor Christus vanuit Griekenland zijn intrede 
hadd gedaan in Italië. Het begin van de Hallstatt-cultuur in noordelijke gebieden 
vann Europa werd door hen gedateerd rond 700 voor Christus en het begin van 
dee La Tène-cultuur rond 500 voor Christus. Holwerda daarentegen was van 
meningg dat een groot deel van Europa lang van ijzer verstoken was gebleven. Dit 
betekendee dat buiten de centra van de ijzerculturen weinig waarde kon worden 
gehechtt aan deze dateringen, ook al omdat dergelijke ijzeren voorwerpen in 
Nederlandd uiteindelijk tot in de Romeinse tijd werden gebruikt.5? 

Hett inzicht dat het gebruik van steen, brons en ijzer geen grondslag kon zijn 
voorr de chronologie van gebieden waar steen tot in historische tijden in gebruik 
bleeff  en waar brons en ijzer schaarse importartikelen waren, bracht Holwerda er 
toee te zoeken naar een alternatieve grondslag. Deze vond hij in de ontwikkeling 
vann het aardewerk.60 Ter onderbouwing van zijn keuze voor een aardewerkchro-
nologiee verwees Holwerda naar Duitsland, waar archeologen hadden aangetoond 
datt vorm en ornament van aardewerk per periode verschilden. Gezien de breek-
baarheidd van aardewerk kon bovendien worden aangenomen dat het ter plaatse 
doorr het 'volk' was vervaardigd en niet van elders was ingevoerd.61 Dit maakte 
aardewerkk zijns inziens tot een zeer geschikt dateringsmiddel, ook al omdat er in 
Nederlandd veel aardewerk was opgegraven. Bij de reconstructie van 'culturen' voor 
zijnzijn 'archaeologisch systeem' ging Holwerda derhalve in de eerste plaats uit van 

30 0 



DEE KLASSIEK-HUMANISTISCHE BESCHAVINGSIDEALEN 

dee verschillende aardewerktypes. Vervolgens stelde hij de vraag of bij deze aarde-
werktypess voorwerpen van steen, brons of ijzer werden aangetroffen. Indien moge-
lijk ,, bepaalde hij ook de bijbehorende grafvormen. Door de 'culturen' vervolgens 
inn een internationale context te plaatsen, probeerde hij tot slot te komen tot 
dateringen. . 

Holwerdaa onderscheidde in het aardewerk uit de Europese prehistorie drie 
hoofdgroepen:: de bandceramiek, de megalitische ceramiek en de klokbekers.61 

Alleenn de megalithische ceramiek en de klokbekers kwamen in Nederland voor. 
Tochh hechtte Holwerda ook aan de bandceramiek bijzondere betekenis.63 Deze 
ceramiekk was voor hem namelijk van cruciaal belang bij de datering van de 
megalithischee ceramiek en de klokbekers. Zijn redenering bestond uit meerdere 
stappen.. Ten eerste wees Holwerda erop dat aan de bandceramiek verwant 
aardewerkk voorkwam in Troje en Knossos. Dit Oudgriekse aardewerk kon daar 
doorr klassiek-archeologen worden gedateerd op 2000 voor Christus. Holwerda 
zeii  te vermoeden dat de bandceramiek rond 1500 voor Christus de afgelegen 
noordelijkee streken van Europa, waaronder België, had bereikt.6*  Vervolgens 
verondersteldee hij dat de Belgische bandceramiek en de Nederlandse megalithische 
ceramiekk min of meer even oud waren. Opmerkend dat de in de Drentse 
hunebeddenn aangetroffen megalithische ceramiek geen analogieën kende in Zuid-
Europa,, maar dat er wél een overeenkomst bestond tussen het uiterlijk van de 
Drentsee hunebedden en de cyclopische bouw in Griekenland, dateerde Holwerda 
dee Nederlandse 'Hunnebeddenkultuur' uiteindelijk rond 1200 voor Christus. De 
klokbekerss stamden naar Holwerda's mening uit de periode rond 1000 voor 
Christus.. Hij achtte ze minder oud dan het megalithische aardewerk, aangezien 
zijj  in grafheuvels werden aangetroffen tezamen met voorwerpen van steen en 
brons.. In de hunebedden daarentegen kwamen naast het megalithische aardewerk 
uitsluitendd voorwerpen van steen voor. De klokbekers vertegenwoordigden volgens 
Holwerdaa een cultuurstroming afkomstig uit Zuid-Europa, die zich in geheel 
West-Europaa had gemanifesteerd. De cultuur kwam voor van Sicilië tot in 
Scandinaviëë en Engeland. In Nederland was zij ontdekt in Drente, Twente en op 
dee Veluwe.6* 

Holwerdaa besteedde in het kader van zijn aardewerkchronologie ook aandacht 
aann het aardewerk uit de urnenvelden. Hij kwam al snel tot de slotsom dat dit 
aardewerkk protohistorisch was. Dit betekende dat het in verband kon worden 
gebrachtt met bij naam bekende volken: Galliërs, Germanen en Saksen. Bij de 
bestuderingg van het urnenveldenaardewerk had hij vooraf een vraagstelling gefor-
muleerd: : 

zijnn er in de urnen van de groote uitgestrekte urnenvelden (...) geen bepaalde 
typenn te herkennen en is het niet mogelijk na te gaan uit welke richting en 
vann welke streken dat type ons land is binnengekomen?66 
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Kijkendd naar aardewerk - en andere vondsten - uit de urnenvelden in Zuid-
Nederlandd bleek het hem dat zich daar stammen hadden gevestigd met een 
armoedigee Hallstatt-cultuur. Deze cultuur was afgeleid van die van de Italische 
volkenn uit de achtste eeuw voor Christus. Aangezien de Hallstatt-cultuur zich, 
volgenss Holwerda, langzaam door Europa had verspreid, konden de in België 
gevondenn Hallstatt-voorwerpen gedateerd worden in de vijfde eeuw voor Christus. 
Dee Nederlandse Hallstatt-cultuur was volgens hem van nog later datum: op zijn 
vroegstt stamden deze uit de derde eeuw voor Christus.67 Holwerda meende dat 
dee Hallstatt-urn het 'Gallische element der bevolking' representeerde.68 De Gal-
lischee bevolking van Nederland liep volgens Holwerda in cultureel opzicht be-
duidendd achter bij de Galliërs in Zuid-Europa. Toen deze namelijk onder invloed 
vann het republikeinse Rome de La Tène-cultuur ontwikkelden, kenden de Galliërs 
inn Nederland — verder van de romaniserende invloed verwijderd — nog steeds 
slechtss de veel oudere Hallstatt-cultuur. Dit betekende dat een cultuur die in de 
achtstee eeuw voor Christus in Italië was ontstaan en aldaar na verloop van tijd 
ookk weer was verdwenen, in de eerste eeuw na Christus nog kon voorkomen in 
dee Nederlandse gebieden. Holwerda wees bij zijn analyse van het aardewerk uit 
dee urnenvelden ook op berichten van Romeinse auteurs. Daaruit werd duidelijk 
datt in de zuidelijke provincies van Nederland een gemengde bevolking had 
gewoond.. Dit betekende volgens hem dat er zich naast de Gallische bevolking, 
diee samenhing met de bewoners van Zuidwest-Europa, uit het oosten afkomstige 
Germaansee invallers hadden gevestigd. Een bepaald soort urntype met een 'ruw' 
uiterlijkk dat in Zuid-Nederland naast de Hallstatt-urnen werd aangetroffen, 
determineerdee hij vervolgens als Germaans. De urnenveldencultuur van Zuid-
Nederlandd in zijn geheel duidde hij daarom aan als de 'Gallo-Germaanse kuituur'. 
Hett Germaanse urn type trof Holwerda echter niet alleen aan in de Zuid-Neder-
landsee urnenvelden. Het kwam ook voor in de Friese terpen en in de Betuwse 
woerden.. Holwerda meende daarmee ook daar de cultuur van de uit het oosten 
afkomstigee Germanen - waaronder Friezen en Bataven - te hebben teruggevon-
denn en sprak voor deze gebieden van de de 'Vroeg-Germaansche kuituur'.69 Aan-
gezienn in de betreffende urnen Romeinse voorwerpen voorkwamen, kon hij ze 
daterenn in de Romeinse Keizertijd.70 Naast de Gallische Hallstatt-urn en de 
Germaansee urn trof Holwerda in urnenvelden nog een derde urntype aan. Dit 
typee leek op het 'Lausitztype' dat voorkwam in Noord-Duitsland, Saksen, Silezië 
enn Hongarije. In Nederland waren dergelijke urnen opgegraven in Drente, Twente, 
Gelderland,, Oost-Brabant en Zuid-Limburg. Omdat vorm en ornament van deze 
urnenn overeenkomsten vertoonden met het aardewerk van de Saksische stammen 
uitt de vierde en vijfde eeuw na Christus, sprak Holwerda van de proto-Saksische 
urnn van de 'Proto-Saksische kuituur'. Ook het laat-Saksische gebruiksaardewerk 
vertoondee nog gelijkenis met het proto-Saksische type.71 

Holwerdaa ging bij het opstellen van zijn aardewerkchronologie slechts kort in 
opp de vroege Middeleeuwen. Hij was namelijk van mening dat zijn werkterrein 
alss archeoloog ophield in de Karolingische tijd. Uit het aardewerk van de vroege 
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Middeleeuwenn bleek hem nog wel dat de uit de vroeg-Germaanse cultuur voort-
gekomenn 'Fries-Germaansche Kuituur' in deze periode bleef voortbestaan naast 
dee Saksische cultuur. Hij sprak vervolgens ook nog van twee 'Frankische kuituren': 
dee 'Merovingische Kuituur' en de 'Karolingische Kuituur'.72 Over de herkomst 
vann de in het zuiden van Nederland voorkomende Merovingische cultuur liet 
Holwerdaa zich niet uit. Wél was hem duidelijk dat elementen van de Merovin-
gische,, de Fries-Germaanse en de Saksische cultuur zich uiteindelijk hadden 
verenigd.73 3 

Holwerdaa zou de rest van zijn loopbaan aan zijn aardewerkchronologie blijven 
vasthouden.. Zijn daarmee samenhangende afwijzing van het drie-periodensysteem 
maaktee dat hij herhaaldelijk Scandinavische prehistorici zou bekritiseren. Zo wees 
hijj  in 1906 de fibulatypologie van O. Almgren af.74 En in hetzelfde jaar noemde 
hijhij  de studie Die Urgeschichte Europas van de Deense archeoloog S. Muller mis-
lukt.755 In 1918 ging Holwerda in op de monografie Die Steinzeit in den Niederlanden 
vann N. Aberg. Hij concludeerde dat diens conclusies gezien de typologische 
grondslagg er van, zeer hypothetisch waren. Gesloten vondsten hadden immers 
bewezen,, zo memoreerde Holwerda, dat 'vormverschillen' geen tijdsverschillen 
hoefdenn te impliceren.76 Als koppige eenling plaatste hij zich aldus geheel buiten 
dee in de eerste helft van de twintigste eeuw heersende opvattingen over de Europese 
prehistorie. . 

Cultuur Cultuur 

Holwerda'ss 'archaeologisch systeem' van 1907 overziend, blijkt dat zowel de 
protohistorischee als de prehistorische culturen werden geacht van uitheemse 
oorsprongg te zijn. Eenmaal aangekomen in Nederland kregen deze culturen een 
statischh karakter. Deze voorstelling van zaken houdt direct verband met de 
aanbevelingenn uit het onderzoeksprogramma van Holwerda senior van 1904. Diens 
adviesadvies luidde immers om in eerste instantie aan de hand van de in de Nederlandse 
museaa bewaarde 'praehistorica' beschavingsgroepen vast te stellen en om vervolgens 
tee zoeken naar buitenlandse parallellen.77 Achter het 'archaeologisch systeem' ging 
echterr ook de cultuuropvatting van Holwerda junior schuil. In 1910 heeft hij deze 
voorr het eerst expliciet geformuleerd. In zijn Openbare les van dat jaar betoogde 
hijj  dat in iedere periode naast elkaar beschaafde en primitieve culturen voorkwa-
men,, zo ook in het heden. Hij verwees onder andere naar de gebouwen van beton 
inn de Nederlandse steden en naar de hutjes van heideplaggen in Drente en op de 
Veluwe.788 In de praktijk van de prehistorie kwam het volgens Holwerda voor dat 
culturenn onveranderd bleven voortbestaan, zich verder ontwikkelden dan wel 
verdwenen.. Alleen krachtige nieuwe culturen konden oude verdringen, anders 
handhaafdenn de oude culturen zich naast de nieuwe. Op basis van deze uitgangs-
puntenn formuleerde Holwerda het vervolgens als zijn taak om 'de verschillende 
stroomingenn van onderling zeer verschillende kuituren na te gaan over ons 
werelddeell  en, voor zoo ver mogelijk is, ook daar buiten'.79 
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Holwerdaa had reeds bij aanvang van het opstellen van zijn 'archaeologisch 
systeem'' toenadering gezocht tot de klassieke archeologie.80 Dit heeft tot gevolg 
gehadd dat hij het vanzelfsprekend vond bij het in een Europese context beschouwen 
vann de Nederlandse pre- en protohistorische culturen, in de eerste plaats de 
samenhangg met de Klassieke Oudheid te onderzoeken. De Nederlandse prehis-
torischee vondsten bracht Holwerda aldus in verband met de vroeg-Griekse culturen 
enn de Nederlandse protohistorische vondsten met de vroeg-Italische culturen. Een 
belangrijkk uitgangspunt daarbij was dat Nederland binnen Europa een perifeer 
gebiedd was. Dit had tot gevolg dat cultuurstromingen er later optraden en ook 
langerr standhielden dan in het gebied van oorsprong. Holwerda lijk t het geen 
probleemm gevonden te hebben dat zijn 'archaeologisch systeem' daardoor niet 
aansloott op de chronologische schema's die elders in Europa door prehistorici 
warenn ontwikkeld. Voor hem telde dat hij in de urnenvelden onder meer de 
materiëlee cultuur van de uit schriftelijke overlevering bekende Galliërs en Germa-
nenn had teruggevonden. Daarbij was hem gebleken dat hun cultuur door andere 
prehistoricii  vaak niet als zodanig was herkend. Zij hielden deze namelijk op basis 
vann het drie-periodensysteem voor prehistorisch. Holwerda merkte hierover gek-
scherendd op: 

Begnügenn wir uns damit den frühhistorischen Stammen unsrer Gegenden, 
denn Feinden und Freunden der Romer, jedenfalls einen Teil des ihnen 
gehörigenn Besitzes zurückgegeben zu haben, dessen sie durch die Theoriën der 
Prahistorikerr beraubt wurden.8' 

Inn Holwerda's 'archaeologisch systeem' was er geen sprake van culturele conti-
nuïteitt tussen de pre- en protohistorie; dit ondanks de oriëntatie op de klassieke 
landen,, waar een dergelijke continuïteit wél bestond. Ten eerste stond in het 
systeemm van 1907 de hunebeddencultuur niet in verbinding met de klokbekercul-
tuurr en ten tweede stonden deze twee prehistorische culturen niet in verbinding 
mett de protohistorische culturen van de urnenvelden. De makers van het hune-
beddenaardewerkk noemde Holwerda een 'vroege vóórbevolking', die was verdwe-
nenn 'op een wijze die zich niet meer laat beschrijven'.82 Hij liet zich niet uit over 
hett lot van de makers van de klokbekers. Wél benadrukte hij dat de overeenkomst 
inn vorm tussen de klokbeker en de latere proto-Saksische urn toevallig was.8^ 

Holwerda'ss ideeën over cultureel-etnische discontinuïteit in de prehistorie her-
innerenn aan die van oudheidkundigen uit de voorgaande eeuwen. Denkend binnen 
dee bijbelse chronologie konden deze oudheidkundigen soms verwijzen naar ver-
dwenenn volken uit de periode van voor de zondvloed.8*  Hiervan was bij Holwerda 
weliswaarr geen sprake, maar wél kwam hij bij het structureren van de voorhisto-
rischee tijd van Nederland - al dan niet bewust - niet in conflict met het traditionele 
bijbelsee tijdschema. Uitgaande van een chronologie van vijf- a zesduizend jaar 
dateerdee hij de vroegste periode uit zijn archeologische systeem, de 'Vroeg-neo-
lithischee tijd', met enige slagen om de arm rond 3000 voor Christus.85 De opvatting 
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datt de steentijd bestond uit meerdere subperiodes, die elk meer dan tienduizend 
jaarr duurden, kon hij niet als juist erkennen. Hij zei huiverig te zijn om aan 
vondstenn een dergelijke ouderdom toe te schrijven.86 Elders bekende hij zelfs dat 
hijj  van dergelijke dateringen duizelig werd.87 

Holwerdaa maakte — zoals in zijn tijd reeds lang gebruikelijk — een duidelijk 
onderscheidd tussen wetenschap en theologie. In de praktijk betekende dit dat hij 
eenn stellingname in het debat tussen evolutionisten en creationisten, waartoe zijn 
onderzoekk zeker aanleiding had kunnen geven, uit de weg ging. Wél toonde hij 
zichh kritisch ten opzichte van de evolutieleer.88 En ook liet hij zich misprijzend 
uitt over de evolutionistische grondslag van de typologische ontwikkelingsreeksen 
vann werktuigen, waarop veel chronologieën van de prehistorie waren gebaseerd. 
Zoo schamperde hij in 1910: 'Evenals de mensch uit de aap zoo moet de eene 
bijlvormm uit den anderen zijn gegroeid.89 Tevens benadrukte Holwerda dat 
dateringenn die waren gebaseerd op geologische bewijsvoeringen buiten zijn be-
oordelingg vielen; waarmee hij echter lijk t te hebben willen aangeven dat hij deze 
dateringenn in principe in twijfel trok.9° De nieuwe tijdsruimte die was ontstaan 
opp basis van geologisch en biologisch onderzoek, moet voor Holwerda moeilijk 
tee bevatten zijn geweest. Mogelijk maakte hij deze voor hem zo abstracte en 
onpeilbaree tijd toch nog enigszins hanteerbaar door te spreken van het 'tijdlooze 
Oud-Europa'.91 1 

Inn Holwerda's latere wetenschappelijke werk zou de samenhang tussen de 
verschillendee pre- en protohistorische culturen een belangrijke onderzoeksvraag 
vormen;; in de loop van zijn wetenschappelijke carrière heeft hij steeds meer ruimte 
gegevenn aan culturele en etnische continuïteit. Zijn datering van het begin van 
hett Neolithicum bleef voor hem echter buiten twijfel staan en bovendien bleef 
hijj  vasthouden aan zijn afwijzing van de onderverdeling van de steentijd. Anders 
gezegd:: de kaders waarbinnen de prehistorie zich afspeelde, stonden niet ter 
discussie,, alleen de invulling ervan. 

Etniciteit Etniciteit 

Inn zijn in 1912 verschenen artikel 'De bevolking van ons vaderland' beschreef 
Holwerdaa voor het eerst niet meer primair de culturen uit de Nederlandse pre-
enn protohistorie. Hij poogde nu ook 'bevolkingselementen' vast te stellen. De drie 
hierbijj  gestelde hoofdvragen luidden: 'Uit welke elementen is de bevolking van 
onss land samengesteld? Wanneer zijn de verschillende stammen hier gekomen en 
waarr vandaan?'91 Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven moest hij 
ingaann op de 'ethnografie van Oud-Europa': de geschiedenis van de volken uit 
hett prehistorische Europa. Holwerda probeerde in dit kader de resultaten van 
klassiekk archeologisch onderzoek te laten samengaan met fysisch-antropologische 
gegevens.9'' Dit streven was voor hem aanleiding tot een theoretische bespiegeling 
overr de vraag hoe cultuurstromingen konden worden vastgesteld en wanneer zij 
vervolgenss konden worden gekoppeld aan één stam: 
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Wantt niet de verspreiding van een enkelen vorm, van een bepaald voorwerp 
alléénn kan ons - gelijk men veelal meent - omtrent de verbreiding van eenigen 
menschelijkenn stam inlichten, maar wèl mogen we een geheele kuituur met al 
zijnzijn uitingen te zamen, zijn werktuigen en ceramiek, zijn grafgebruiken en 
woonwijzenn als onzen gids nemen, wanneer we een bepaalden stam in zijn 
verspreidingg over de wereld willen volgen.94 

Bijj  Holwerda's betoog over de eerste bewoners van Europa was de 'Middellandsche 
kultuur'' het uitgangspunt. Deze cultuur betrof een bepaalde combinatie van 
voorwerpenn en gebruiken uit het voor-dynastieke Egypte die, naar Holwerda's 
mening,, aanvankelijk had toebehoord aan de 'Aegeïsche stam'. De verspreiding 
vann deze cultuur stelde hij vervolgens gelijk aan het verspreiden van het langsche-
deligee - dolichocefale - 'Middellandsche ras', waartoe ook de 'Neolithiker' van 
Europaa hadden behoord. De tweede cultuurstroming in Europa was volgens 
Holwerdaa eveneens herkenbaar aan bepaalde voorwerpen en grafgebruiken. Deze 
cultuurr behoorde, zo meende hij, tot een rondschedelig - brachycefaal - ras dat 
uitt het oosten afkomstig was. Zij werden door Holwerda, met enig voorbehoud, 
inn verband gebracht met de door Homerus in de Ilias beschreven Achaeërs.95 

Holwerda'ss beschrijving van de eerste cultuurstroming van Oud-Europa begon 
mett het werk van W.M. Flinders Petrie. Deze Britse egyptoloog had bij zijn 
onderzoekk naar het voor-dynastieke Egypte sporen aangetroffen van een prehis-
torischh volk dat zijn doden begroef in 'Hockergraber', omgeven door aardewerk 
enn stenen voorwerpen. Hun aardewerk had een karakteristieke beschildering in 
naturalistischee stijl. Vergelijkbare vondsten waren in Griekenland gedaan. In 
bepaaldee zeer oude Griekse 'Hockergraber' kwamen namelijk aardewerk en stenen 
voorwerpenn voor die een nauwe verwantschap vertoonden met de Egyptische 
vondsten.. Holwerda concludeerde derhalve dat het één volk betrof, dat hij de 
'Aegeischee stam' noemde. Hij meende dat dit volk over een bijzondere 'schep-
pingskracht'' had beschikt. Deze kracht, die met name tot uiting kwam in de 
naturalistischee stijl, was eveneens te herkennen in de minoïsche cultuur van Kreta: 
eenn cultuur die door klassiek-archeologen werd gedateerd rond 2000 voor Christus. 
Dee naturalistische wandschilderingen, de gebruiksvoorwerpen en het aardewerk 
toondenn aan dat dit volk op Kreta aan zijn oorspronkelijke primitieve bescha-
vingsniveauu was ontgroeid.96 De 'Aegeïsche stam' bleek volgens Holwerda dus 
aann de basis te hebben gestaan van de Egyptische en Griekse cultuur. Hij wees er 
opp dat in Sicilië en Spanje eveneens 'Hockergraber' waren aangetroffen en leidde 
hieruitt af dat de 'Aegeische stam' zich ook naar het westelijk Middellandse-Zee-
gebiedd had verspreid. In Zuid-Italië, Sicilië en Spanje kwamen naast het 'Hocker-
grab'' echter ook andere grafvormen voor: het rotsgraf en het hunebed. Hoewel 
dezee drie grafvormen een verschillend uiterlijk hadden, kenden zij toch een 
gelijksoortigee inhoud. De hunebedden, rotsgraven en 'Hockergraber' tezamen 
vertegenwoordigdenn volgens Holwerda de 'Middellandsche kultuur', de prehis-
torischee cultuur van het Middellandse-Zeegebied. Deze cultuur had zich vervolgens 
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ookk uitgebreid naar Frankrijk en Engeland en was via de zandgronden van 
Oost-Nederlandd en via Noord-Duitsland zelfs doorgedrongen tot in Scandinavië.97 

Ditt betekende dat Holwerda met betrekking tot de Nederlandse hunebedden kon 
concluderen: : 

Zoo vinden we dus in ons land, als oudste getuige van menselijke bewoning, 
eenn verre uitloper van die Middellandsche kuituur in het Zuiden, in haar 
veelheidd van analoge verschijnselen ten nauwste met het Zuiden verbonden.98 

Holwerdaa erkende dat taalkundigen vaak een andere theorie verkondigden. Zij 
meendenn dat de Indogermanen aan de basis hadden gestaan van de beschaving 
vann Hellas. Deze Indogermanen zouden afkomstig zijn uit een 'Urheimat' in 
Noord-Europa.. Het naturalisme dat de cultuur van Hellas had gekenmerkt, wees 
volgenss Holwerda echter onmiskenbaar op een verband met de 'Aegeische stam'. 
Vann een Noord-Europese 'Urheimat' kon zijns inziens daarom geen sprake zijn." 
Holwerdaa vroeg zich overigens nog wel af waar zich de precieze bakermat had 
bevondenn van de 'Aegeische stam', wiens cultuur zich het eerst had gemanifesteerd 
inn het oostelijke Middellandse-Zeegebied. Hij verwees in dit kader naar het werk 
vann de Britse archeoloog D. Mackenzie, die had aangetoond dat de 'Aegeische 
stam'' inheems was op Kreta.100 Holwerda suggereerde dat mogelijk ooit zou blijken 
datt deze stam oorspronkelijk uit Europa afkomstig was. Hij wees in dit kader op 
dee grotten in Frankrijk en Spanje, waar de oudst bekende menselijke overblijfselen 
warenn aangetroffen. In de hogere lagen van deze grotten kwamen voorwerpen 
voorr met een vorm en versiering waarin Holwerda het naturalisme van de 
'Aegeischee stam' herkende.101 

Bijj  zijn onderzoek van de tweede cultuurstroming uit Oud-Europa verwees 
Holwerdaa veelvuldig naar het werk van klassiek archeologen. Zij hadden volgens 
hemm in de Myceense cultuur twee stromingen herkend: die van 'Aegeische stam' 
-- de oorspronkelijke Middellandse bevolking - en die van uit het noorden afkom-
stigee stammen. Deze laatste waren rond 1500 voor Christus in Griekenland 
verschenen,, waarna zij zich hadden gemengd met de oorspronkelijke bewoners. 
Dee nieuwe stammen waren waarschijnlijk uit Zuidoost-Europa afkomstig geweest. 
Holwerdaa hield het voor mogelijk dat het hier de Achaeërs uit de homerische 
gedichtenn betrof102 De Achaeërs brachten een nieuwe grafvorm mee: het koepel-
graf,, waarin de lichamen van de overledenen werden begraven in beenderkisten.10^ 
Inn het onbekende gebied van oorsprong hadden deze koepelgraven mogelijkerwijs 
eenn primitiever aanzicht gehad dan zij in het hoogbeschaafde Mycene kregen. 
Daarr waren zij immers opgebouwd uit steen. 

Hett ontstaan van het koepelgraf was volgens Holwerda voor veel klassiek 
archeologenn een belangrijke onderzoeksvraag.104 Holwerda werd ermee geconfron-
teerdd tijdens zijn studiereis naar Griekenland van 1897-1898, toen hij onder leiding 
vann W. Dörpfeld een excursie maakte naar Tyrins.]OS Bij zijn eigen grafheuvel-
opgravingenn op de Veluwe rond het begin van de jaren tien kwam Holwerda 
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vervolgenss tot het inzicht dat de door hem onderzochte heuvels grote overeen-
komstenn vertoonden met de Myceense koepels. Hij concludeerde: 

Soo scheinen mir nicht nur die Grabbauten, innerhalb dieser Hügel gefunden, 
diee gesuchte Urform der mykenischen Kuppelgraber zu bewahren, sondern 
auchh manches Detail bietet einen merkwürdige Übereinstimmung.106 

Verwijzendd naar diverse Duitse en Engelse publicaties concludeerde Holwerda 
datt de koepelgraven op de Veluwe deel uitmaakten van een keten van vergelijkbare 
verschijnselenn die ononderbroken voorkwam van Oost-Europa tot in Engeland. 
Dee 'Achaeer' hadden deze grafvorm ook naar Griekenland gebracht, en daar werd 
all  snel 'die primitive Grabform, das Kuppelgrab, zur höchsten Vollkommenheit 
geführt'.107 7 

Dee Duitse klassiek archeoloog C. Schuchhardt was enthousiast over Holwerda's 
onderzoekingenn naar de koepelgraven.108 In 1910 prees hij Holwerda — na bestu-
deringg van diens in 1909 in het Praehistorische Zeitschrift verschenen, met foto's 
verluchtee artikel — uitbundig. Hij schreef: 'Eine Photographie mit so klarem, 
rundenn Holzbau muss doch den argsten Zweifier bekehren.'109 Maar Schuchhardt 
wass niet geheel overtuigd van de koepelgrafreconstructie en suggereerde als alter-
natieff  een kegelgraf. Daarbij gaf hij de naar vooringenomenheid neigende van-
zelfsprekendheidd bloot, waarmee ook hij de Noord-Europese archeologische ver-
schijnselenn in verband bracht met die van de Klassieke Oudheid. Hij verzekerde 
Holwerdaa namelijk: 'den Zusammenhang mit dem Aegaischen Kreis würden wir 
durchh das Kegelgrab als Nachbildung alteuropaischen Rundhütten ja eben so gut 
bekommen.7'100 Ondanks zijn milde kritiek zou Schuchhardt in 1919 Holwerda's 
koepelgravenn vermelden in zijn Alteuropa, een overzichtswerk van de Europese 
pre-- en protohistorie; Holwerda's theorieën over de 'ethnografie van Oud-Europa' 
werdenn hierin echter niet genoemd."1 

Holwerdaa gaf zich er bij zijn analyse van de Nederlandse prehistorie in een 
Europesee context rekenschap van dat het voorkomen van culturele overeenkomsten 
niett altijd etnische verwantschap impliceerde. Zo erkende hij bijvoorbeeld dat de 
overeenkomstt tussen het Zuid-Europese rotsgraf en het Nederlandse hunebed niet 
automatischh hoefde te betekenen dat de bouwers ervan verwant waren. Deze 
onzekerheidd was voor hem aanleiding tot reflectie over de vraag of op basis van 
archeologischh onderzoek kon worden vastgesteld wanneer er in de prehistorie 
sprakee was geweest van migratie en wanneer van cultuuroverdracht. Volgens 
Holwerdaa was het wél zeker dat de 'idee' tot het bouwen van hunebedden was 
ontstaann in een omgeving waar ook rotsgraven voorkwamen. Het bleef natuurlijk 
mogelijkk dat er sprake was geweest van 'Kulturvermittlung', wat betekende dat 
dezee 'idee' van stam tot stam was overgedragen. Het was echter evengoed niet uit 
tee sluiten dat deze 'idee' was verbreid door migratie, dat één stam deze op zijn 
wegg door Europa had meegenomen. Maar, aangezien de verschillende typen 
hunebeddenn in Nederland imitaties bleken te zijn van de verschillende typen 
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rotsgravenn in Zuid-Europa, leek migratie volgens Holwerda een waarschijnlijker 
optiee dan cultuuroverdracht. Hij sprak over van woonplaats wisselende stammen 
mett een conservatieve instelling. Zij hadden geen afstand willen doen van hun 
oorspronkelijkee grafgebruiken.112 Holwerda resumeerde: 'Menschen und Kultur 
beidee sind aus dem Süden Europas nach dem Norden gekommen.'1^ 

Dee twee etnisch-raciale eenheden die de basis vormden van Holwerda's voor-
stellingg van de 'ethnografie van Oud-Europa' hadden het mogelijk gemaakt de 
Nederlandsee prehistorische grafmonumenten in verband te brengen met die uit 
hett Middellandse-Zeegebied. Gelijk met het ontwikkelen van zijn beeld van 
'ethnografiee van Oud-Europa', had Holwerda ook meer oog gekregen voor etnische 
vermengingg en etnische continuïteit in de Nederlandse pre- en protohistorie. 
Terwijll  Holwerda in 1907 nog niet had gesproken van contact tussen de bouwers 
vann de hunebedden en de bouwers van de koepelgraven, was het hem in 1912 
inmiddelss duidelijk geworden dat de bouwers van de hunebedden zich in Neder-
landd - als onderdeel van de Middellandse stroming - hadden gemengd met de 
koepelgrafstroming.1144 Zijn opgravingen bij het Uddelermeer hadden tot dit inzicht 
aanleidingg gegeven, zo ook die van de hunebedden te Drouwen."5 In 1907 was 
Holwerdaa evenmin ingegaan op het verband tussen de prehistorische culturen 
enerzijdss en de protohistorische culturen anderzijds. Wél had hij benadrukt dat 
dee overeenkomst in vorm tussen de klokbekers en de latere proto-Saksische urnen 
toevalligg moest zijn. In 1915 zou hij echter op de overeenkomst wijzen tussen het 
hunebeddenaardewerkk en de proto-Saksische urnen. Hij concludeerde toen dat 
dezee urnen niets anders waren dan een voortzetting van de ceramiek zoals die 
eerderr in hetzelfde gebied door hun voorouders voor de dodencultus in de 
hunebeddenn werd gebruikt.116 De etnische continuïteit tussen de pre- en de 
protohistoriee een raciale dimensie gevend, betoogde hij: 'Wie also die "Teutonen" 
diee Abkömmlinge der mittellandischen Rasse sein sollen, so scheint uns die Kultur 
ihrerr Urnenfelder direkt aus jener "neolitischen" hervorgegangen zu sein.'"7 

Mett zijn kennis van de 'ethnografie van Oud-Europa' en op basis van het inzicht 
vann etnische continuïteit in de pre- en protohistorie ontwikkelde Holwerda al 
snell  ook belangstelling voor de vraag uit welke antropologische elementen de 
huidigee bevolking van Nederland was samengesteld. Dit deed hem in 1912 con-
staterenn dat dat fysisch-antropologische kennis te vaak was gebaseerd op histo-
risch-filologischee theorieën.1'8 Hij verwees daarbij naar het wetenschappelijke 
oeuvree van L. Bolk. Deze anatoom en fysisch antropoloog had de rassamenstelling 
vann de bevolking van Nederland onderzocht en in 1908 geconstateerd dat Neder-
landd het eerst bewoond was geweest door een alpine, Keltische bevolking, die 
afkomstigg was uit het zuiden. Later zou een uit het noorden afkomstige Teutoonse, 
Germaansee bevolking de Kelten zijn gaan overheersen. Deze Kelten werden 
uiteindelijkk gegermaniseerd. Bolk noemde vooral taalkundige bewijzen voor zijn 
theorie.. Zo stelde hij: 
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Enn dat ook de oorspronkelijke bewoners van ons land niet een Germaansche 
taall  spraken, blijkt nog uit de namen onzer groote rivieren - Rijn, Waal, IJssel -
datt Keltische namen zijn evenals Lugdunum en Noviomagum. Niet onwaar-
schijnlijkk is het dat onze hunebedden door deze tot het Alpine ras behoorende 
oerbevolkingg zijn gebouwd."9 

Holwerdaa was er niet van overtuigd, sterker nog: hij was een geheel andere opvatting 
toegedaan.. De vroegste bevolking van Nederland, de hunebeddenbevolking, was 
zijnss inziens juist dolichocefaal geweest. Vervolgens hadden zich in Nederland de 
brachycefalee bouwers van de koepelgtaven gevestigd. Daarop volgden de bewoners 
vann gemengd ras: zij waren naar Nederland gekomen op een moment dat in 
Europaa de rasmenging reeds had plaatsgevonden.110 

Opp basis van deze kennis ging Holwerda vervolgens in op de vraag waar in 
Nederlandd het Teutoonse ras, waar het alpine ras en waar de vermenging van 
beidee was te vinden. Archeologische vondsten konden hierbij leidraad zijn. Wan-
neerr in een bepaalde streek de oudste vindbare cultuur niet prehistorisch was, kon 
ervann worden uitgegaan dat deze streek in een latere tijd was bevolkt door stammen 
vann gemengd ras. Holwerda verwachtte dat de Middellandse stammen uitsluitend 
opp de oostelijke zandgronden van Nederland woonachtig waren geweest. Ook 
vermoeddee hij dat de latere alpine bevolking zich eveneens voornamelijk in deze 
contreienn had gevestigd. Dit betekende dat zijns inziens de Veluwe in fysisch-an-
tropologischh opzicht het interessantste gebied van Nederland was. Ook al omdat 
hett mogelijk was er nazaten van de latere Germanen en Saksen aan te treffen. Hij 
steldee zich de vraag: 'Zou het den anthropoloog gelukken deze zoo verschillende 
bevolkingselementenn in de typen der thans levende bewoners weer te vinden?'121 

Mett betrekking tot de andere gebieden in Nederland stelde Holwerda verge-
lijkbaree archeologisch-antropologische handleidingen op. Zo betoogde hij bij-
voorbeeldd met betrekking tot de zuidelijke provincies dat het mogelijk was daar 
dee nazaten van een Gallische bevolkingsgroep aan te treffen.122 Holwerda maakte 
daarbijj  bijzondere melding van het gebied ten zuiden van Tilburg. Daar waren 
vermoedelijkk de antropologische sporen van de Bataven teruggevonden. Hij had 
inn dat gebied namelijk veel exemplaren van het Bataafse urntype aangetroffen, 
terwijll  Bolk had geconstateerd dat daar te midden van een 'donkere' bevolking 
veelvuldigg een blauwogig en blondharig type voorkwam.123 Holwerda vermeldde 
inn dit kader ook nog dat de door Bolk geconstateerde sterke dolichocefahe van 
dee kuststreken gekoppeld kon worden aan de Franken. Over de herkomst van de 
Frankenn sprak hij zich echter niet uit, maar hij merkte daarover nog wel op dat 
hett zeker was dat de Bataven niet in hen waren opgegaan.124 Het waren inzichten 
alss deze waaraan Holwerda refereerde toen hij in 1910 met tevredenheid consta-
teerdee dat, dankzij het archeologisch onderzoek naar de pre- en protohistorie, de 
'vroegee historie van ons Nederlandsch volksbestaan' uit de bodem aan het verrijzen 
was.125 5 
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Dee 'praehistorisch-Romeinsche archaeologie' 

Dee benoeming in 1910 van Holwerda tot lector markeert een belangrijk moment 
inn het langdurige proces waarbij de pre- en protohistorische archeologie in Ne-
derlandd de status verkreeg van een volwaardige academische discipline. Het 
vakgebiedd zou zich ontwikkelen tot een wetenschap met een duidelijk afgebakend 
objectgebied,, te weten de de pre- en protohistorie, en met verschillende kennis-
bronnen,, waarvan de in of op de bodem bewaard gebleven materiële cultuur de 
belangrijkstee was. Tijdens zijn Openbare les van 1910 benoemde Holwerda zijn 
vakgebiedd als de 'praehistorisch-Romeinsche archaeologie'. Hij definieerde het als 
dee wetenschap van de 'stoffelijke nalatenschap' van de vroegste bewoners van 
Europa,, speciaal in de 'niet-klassieke landen'.126 

Holwerdaa heeft zijn eigen vakgebied aan het begin van zijn wetenschappelijke 
carrièree met verve geprofileerd ten opzichte van de andere vakgebieden die zich 
eveneenss op de pre- en protohistorie richtten, maar daarbij aan andere bronnen 
dee prioriteit gaven. Het betrof: de geschiedbeoefening (oude geschiedenis en 
mediëvistiek),, de taalkunde (filologie en vergelijkende taalwetenschap) en de 
fysischee antropologie. Daarnaast zocht hij toenadering tot twee vakgebieden met 
eenn ander objectgebied: de klassieke archeologie en de etnologie. Holwerda maakte 
daarbijj  nogal eens een onderscheid tussen professionele en dilettantistische vormen 
vann wetenschapsbeoefening. 

Hoewell  Holwerda in de onderzoekspraktijk gebruikmaakte van velerlei kennis-
bronnen,, benadrukte hij publiekelijk vooral de bijzondere betekenis van archeo-
logischee vondsten. Een archeologische vondst, die hij omschreef als een 'authentiek 
bericht',, maakte zijns inziens namelijk direct contact met het verleden mogelijk.12? 
Dee andere vakgebieden die het vroegste verleden bestudeerden, waren, zo meende 
hij ,, aangewezen op recentere, indirecte bronnen, die onbetrouwbaar waren. Aan 
dee archeologie kwam daardoor de taak toe het voortouw te nemen in het onderzoek 
naarr de pre- en protohistorie. Holwerda bracht een duidelijke rangorde aan in de 
anderee wetenschappen die eveneens de pre- en protohistorie onderzochten. De 
wetenschapperss met wie hij in discussie was, hadden hierover overigens vaak andere 
opvattingen.. In 1906 betoogde Holwerda: 

[Dee archeologie heeft] voor op alle andere wetenschappen, die tot dat onder-
zoekk medewerken, dat zij alleen materiaal bezit uit den tijd zelf, waarin die 
volksstammenn leefden en dus tot het meest exacte onderzoek in staat is, waar 
anderee tot hypothesen hun toevlucht moeten nemen.118 

Dee exactheid van de pre- en protohistorische archeologie bracht Holwerda in 
verbandd met de ontstaansgeschiedenis van de klassieke archeologie. Dit was immers 
dee wetenschap waaruit zijn vakgebied was voortgekomen. Doordat klassiek ar-
cheologenn zich vooral richtten op kunst en monumenten van de klassieke landen, 
haddenn zij een goed beeld kunnen schetsen van de cultuur uit de Klassieke Oudheid. 
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Daarmeee was door hen een plaats veroverd naast de Altertumswissenschaft. 
Vertegenwoordigerss van deze laatste wetenschap richtten zich eveneens op de 
Klassiekee Oudheid, maar hadden zich daarbij hoofdzakelijk gebaseerd op de 
berichtenn van de klassieke auteurs. Cruciaal voor de verzelfstandiging van de 
klassiekee archeologie was volgens Holwerda dat het vakgebied zich door objectstu-
diee had ontwikkeld tot een strenge waarnemingswetenschap. Toen klassiek arche-
ologenn uiteindelijk in de jaren negentig van de negentiende eeuw ook de Romeinse 
materiëlee cultuur buiten de klassieke landen gingen bestuderen, was de 'Römisch-
Germanischee archaeologie' ontstaan. Zijn eigen vakgebied, de 'praehistorisch-
Romeinschee archaeologie', beschouwde Holwerda weer als een afgeleide van deze 
'Römisch-Germanischee archaeologie'.,Z9 

Volgenss Holwerda kwam aan de Duitse oud-historicus Th. Mommsen de eer 
toee de aanzet te hebben gegeven tot het archeologisch onderzoek van de Romeinen 
inn Duitsland. Met deze opmerking verwees hij naar de publicatie in 1885 van het 
vijfdee deel van Mommsens Römische Geschichte, dat de Romeinse provincies in 
dee Keizertijd behandelde en naar diens voordracht 'Die Einheitliche Limesfor-
schung'' van 1890.13° In deze naar aanleiding van het vijftigjarig jubileum van de 
Archeologischee Gesellschaft zu Berlin gehouden voordracht had Mommsen de 
oproepp gedaan om voor het archeologisch onderzoek in Duitsland een speciaal 
rijksinstituutt op te richten, vergelijkbaar met de instituten die reeds bestonden in 
Romee en Athene.1" Zijn oproep bleef niet zonder resultaat. In 1892 werd de 
Reichslimeskommissionn opgericht, vanaf 1902 bekend als de Römisch-germanische 
Kommissionn des Kaiserlichen archaologischen Instituts.132 

Bijj  de 'Limesforschung', die sindsdien in Duitsland werd verricht, had de 
armoedee aan archeologisch vondstmateriaal geleid tot een vorm van waarnemen 
die,, zo beklemtoonde Holwerda, nog scherper was dan die van klassiek archeologen. 
Err diende nu namelijk de vraag gesteld te worden of de bodem iets over het ver-
ledenn kon loslaten. Holwerda merkte op dat het goed van pas was gekomen dat 
veell  archeologen in bezit waren van een bouwkundige opleiding. Deze achtergrond 
wass zeer nuttig gebleken bij de het ontwikkelen van opgravingsmethoden. Door 
hett graven van proefsleuven konden verschillen in cohesie en kleur in de bodem 
wordenn vastgesteld. Zo tekenden zich grachten en paalgaten in de bodem af en 
konn bijvoorbeeld het verloop van wanden van versterkingen of huizen worden 
gereconstrueerd.1333 De oriëntatie op architectuur van Holwerdas Rijnlandse leer-
meesterss zou overigens nog onvoorziene gevolgen hebben. Toen Holwerda na-
melijk,, na in Haltern stage te hebben gelopen, in Nederland zijn eerste grafheuvels 
onderzocht,, keek hij weinig naar de driedimensionale structuur van deze heuvels, 
enn concentreerde hij zich op de grondsporen; door deze vervolgens als een bouw-
kundigee - met de Myceense koepelgraven in het achterhoofd - weer ruimtelijk te 
interpreterenn kwam hij tot zijn koepelgraftheorie. Deze later veel bekritiseerde 
theoriee hield in hoofdzaak in dat de huidige grafheuvels de restanten waren van 
ingestorte,, met zand en plaggen bedekte houten koepels.134 
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'Dilettanten''Dilettanten' en de pre- en protohistorie 

Holwerdaa heeft zich herhaaldelijk geprofileerd als tegenstander van een bepaalde 
vormm van archeologie, die hij dilettantisch achtte en aanduidde als 'praehistorie'-
beoefening.. Volgens Holwerda was deze 'praehistorie'-beoefening ontstaan uit 
regionalee belangstelling voor de vroegste inheemse bevolking. Het dilettantistische 
karakterr ervan bleek naar zijn mening onder andere uit het gemak waarmee veel 
'praehistorici'' zonder inhoudelijke reflectie het drie-periodensysteem overnamen. 
Dee niet-dilettantische archeologen waren daarentegen veel kritischer. Zij wezen, 
zoo wist Holwerda, het drie-periodensysteem over het algemeen af.135 De vanzelf-
sprekendheidd waarmee 'praehistorici' het drie-periodensysteem toepasten, illu-
streerdee Holwerda met een anekdote over een Duitse collega-archeoloog, die 
samenn met een 'praehistoricus' een Romeinse legerplaats opgroef: 

Tott hun groote verrassing werden op twee plaatsen, vlak bij elkaar, scherven 
vann niet-Romeinsch aardewerk gevonden. Onze praehistoricus was dadelijk 
gereed:: 'das ist Bronzezeit' zei hij, een scherf in de hand nemend; toen nam 
hijhij  er een van de tweede plek 'das ist la Tène'. Welk een interessante vondst, 
tweee scherven uit twee zóó uiteenlopende praehistorische 'perioden' en dat in 
eenn Romeinsche legerplaats! Onze jonge collega nam beide scherven in handen, 
bekeekk ze, en ziet, ze pasten aan elkaar!136 

Dee archeologen die in Duitsland de materiële nalatenschap van de Romeinen 
onderzochtenn en zich daarbij soms ook richtten op die van de inheemse bevolking, 
werdenn volgens Holwerda door de 'praehistorici' met afgunst gevolgd. Zij begaven 
zichh dan immers op een terrein dat de 'praehistoricus' de zijne achtte. Holwerda 
konn deze visie niet onderschrijven. Hij erkende wél dat de archeologen nog te veel 
gepreoccupeerdd waren met de Romeinen en dat zij de inheemse bevolking nog 
tee veel beschouwden als bijzaak. Maar, zo constateerde hij, gelukkig begaven steeds 
meerr representanten van de 'Römisch-Germanische archaeologie' zich ook op het 
terreinn van de inheemse pre- en protohistorie.137 

VaderlandseVaderlandse geschiedschrijving 

Holwerdaa heeft aan het begin van zijn wetenschappelijke loopbaan herhaaldelijk 
toenaderingg gezocht tot de vaderlandse geschiedschrijving, Zijn verhouding met 
historicii  was echter problematisch: zijn overtuiging dat de pre- en protohistorische 
archeologiee de berichten van de klassieke auteurs en de daarop gebaseerde ge-
schiedschrijvingg zowel kon aanvullen als corrigeren, stuitte op weerstand. 

Volgenss Holwerda had in Duitsland de 'Limesforschung' aan de geschiedschrij-
vingg een nieuwe, steviger basis verschaft en historici gedwongen veel oude voor-
stellingenn los te laten. De vragen 'waar' en 'op welke wijze' de Romeinen zich in 
Noordwest-Europaa hadden gevestigd, konden namelijk door middel van archeo-
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logischh onderzoek zeer nauwkeurig worden beantwoord. Dit gold ook voor de 
vragenn 'wanneer' zij zich er hadden gevestigd en weer waren vertrokken. Holwerda 
beschouwdee archeologisch onderzoek in deze context als een vorm van bronnen-
kritiek:: schriftelijke informatie kon door archeologische onderzoek op haar waar-
heidsgehaltee worden getoetst. Hij sprak van 'valsche berichten' die 'gelogenstraft' 
kondenn worden.138 

Holwerdaa streefde er naar om in navolging van zijn Duitse collega's het 'exacte 
materiaal'' aan te leveren, dat als basis kon dienen voor een 'verjongde geschied-
schrijving'.1399 In deze context wees Holwerda historici op het belang een onder-
scheidd te maken tussen recente archeologische kennis en oude, door dilettanten 
beschrevenn archeologische collecties.'40 Ook attendeerde hij hen op het gevaar de 
kaartt van Peutinger — een middeleeuwse kopie van een landkkaart uit de vierde 
eeuww na Christus — of woordafleidingen als uitgangspunt te nemen bij het opspo-
renn van Romeinse nederzettingen. Geheel waardeloos wilde Holwerda dergelijk 
onderzoekk niet noemen, maar hij benadrukte wél dat alleen archeologisch veldwerk 
echtt betrouwbare informatie kon opleveren. Hij noemde de kaart van Peutinger 
inn dit kader het 'stokpaardje der ouderwetsche oudheidkundigen'.'4' 

Aangezienn de geschiedenis in de regel begon met de eerste schriftelijke over-
levering,, zei Holwerda nog in 1910 dat de periode waarin de Romeinen in Nederland 
verblevenn als het begin van de 'vaderlandsche historie' was te beschouwen. Hol-
werdaa riep historici op om zich vertrouwd te maken met de resultaten van 
archeologischh onderzoek. Refererend aan het uitgangspunt van bijna elk funda-
menteell  historisch onderzoek - het archief- sprak hij daarbij van het 'reusachtig 
archieff  der vaderlandsche geschiedenis, dat de bodem van ons vaderland zelf ons 
heeftt bewaard'.141 In 1912 ging Holwerda een stap verder, zij het impliciet. Hij 
steldee dat jaar dat de vaderlandse geschiedschrijving niet hoefde te beginnen met 
dee vroegste schriftelijke overlevering. De 'geschiedschrijving van eenig volk' be-
hoordee aan te vangen met de vraag naar de 'elementen' waaruit dat 'volk' was 
samengesteld,, alsmede met de vraag naar hun herkomst.143 

Dee receptie van Holwerda's werk door historici was in deze periode verre van 
enthousiast.. In 1914 ging Holwerda in een brief aan zijn Duitse collega E. Ritterling 
inn op zijn verhouding met historici. Hij schreef: 

Darff  ich als armer Kollege der in seinem Lande fast ganz alles allein für unsre 
Römisch-Germanischenn Archaologie gegen Stockphilologie und (vielleicht 
einn neues Wort) Stockgeschichtsschreibung zu kampfen hat, der immer zu 
streitenn hat gegen die Meinung dass eine Ausgrabung nicht lohnend ist, wenn 
keinee ganze Stücke herauskommen u.s.w., mal ihre Hilf e einrufen.'44 

Waaraann Holwerda precies refereerde is niet bekend. Mogelijk houdt het verband 
mett het debat over de plaats van Romeinse nederzettingen in de Bijdragen voor 
VaderlandscheVaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde van 1909 naar aanleiding van zijn 
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artikell  'Lugdunum Batavorum en Praetorium Agrippinae'.'45 En met dit debat 
wass de toon van de historische kritiek alleen nog maar gezet.'46 

Taalkunde Taalkunde 

Dee bestudering van de Europese pre- en protohistorie was volgens Holwerda lange 
tijdd 'vrijwel uitsluitend' verricht door filologen en linguïsten. Hun onderzoek, 
gebaseerdd op de combinatie van berichten van de klassieke auteurs en taaiver-
schijnselenn in het heden, had zijns inziens vooral hypothesen opgeleverd.'47 Het 
wass Holwerda bovendien een doorn in het oog dat de taalkundigen zich weinig 
gelegenn lieten liggen aan de pre- en protohistorische archeologie. Die constatering 
onderbouwdee hij met een verwijzing naar het werk van O. Bremer. Deze Duitse 
taalkundigee had in 1904 in de inleiding van zijn Ethnografie der gennaniscben 
StammeStamme vijf bronnen genoemd voor de kennis van het Germaanse verleden: de 
berichtenn van klassieke auteurs, de resultaten van taalonderzoek, de resultaten van 
fysisch-antropologischfysisch-antropologisch onderzoek, de resultaten van archeologisch onderzoek naar 
dee pre- en protohsitorie en de 'Geistige Individualiteit eines Volkes'.148 Bremer 
meendee dat de antropologie en de prehistorische archeologie het minst waardevol 
waren.. Over archeologische vondsten concludeerde hij: 'Den prahistorischen 
Fundenn lassen sich keine ethnografische Argumente entnehmen.''49 

Holwerdaa was daarentegen tot het inzicht gekomen dat juist archeologische 
gegevenss - in combinatie met antropologische - een waardevol beeld konden 
aandragenn van de Europese pre- en protohistorie, waarmee bovendien taalkundige 
theorieënn konden worden weerlegd.'50 Zo hadden zijns inziens archeologische 
gegevenss de betekenisloosheid aangetoond van de 'Urheimat'-theorie. Deze door 
germanistenn op basis van vergelijkend taalonderzoek ontwikkelde theorie hield in 
datt het mogelijk was het gebied van oorsprong van de 'Indogermanen' vast te 
stellen.. Daarbij was de 'eneolitische kuituur' als uitgangspunt genomen. Uit 
archeologischh onderzoek was volgens Holwerda echter gebleken dat deze cultuur 
inn grote delen van Europa was voorgekomen. Het was dus niet zinvol te zoeken 
naarr dé 'Urheimat' van de Indogermanen: hiervoor kwam immers vrijwel geheel 
Europaa in aanmerking.'51 Holwerda bekritiseerde ook de juistheid van de door 
veell  taalkundigen verkondigde idee dat er een stam verschil had bestaan tussen 
Keltenn en Germanen. Het was hem als archeoloog juist gebleken dat het stammen 
warenn met een verwante cultuur. Er waren uiteraard wel verschillen: de Kelten 
warenn dankzij Romeinse invloed beschaafder geworden dan de Germanen.'52 

Holwerdaa kwam ook in het geweer tegen de idee dat het 'stamland' van de Franken 
zichh in Nederland had bevonden. In tegenstelling tot dit in de geschiedschrijving 
dominantee beeld, dat was gebaseerd op 'taalverschijnselen' en de berichten van 
'klassiekee en half klassieke' auteurs, was hem juist gebleken dat er in Zuid-Neder-
landd 'geen spoor' van de Franken was te ontdekken. Hij kwam tot dit inzicht op 
basiss van een vergelijking van Frankische vondsten in België en Noord-Frankrijk 
uitt de vijfde eeuw met archeologische vondsten in Nederland uit dezelfde periode: 
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'Wanneerr wij in onze bij uitstek Frankische streken, in Noord-Brabant of in de 
Betuwe,, rondzien naar de overblijfselen der Frankische cultuur, dan vinden we ... 
niets.'533 Dit betekende volgens Holwerda echter niet dat de Frankische cultuur 
geheell  aan Nederland voorbij was gegaan. Hij meende dat de Franken in de zesde 
enn zevende eeuw via de kust en de rivieren vanuit het Zuiden naar de Nederlandse 
gebiedenn waren gekomen.154 

Holwerdaa wees er incidenteel op dat met het primaat van de taalkunde bij het 
onderzoekk naar de pre- en protohistorie soms nationale en politieke belangen 
werdenn gediend. Aldus constateerde hij in 1916 in zijn recensie van een studie van 
E.. Babelon. Deze Franse historicus en numismaat had zijns inziens geprobeerd 
omm aan te tonen dat de tegenstelling tussen Duitsland en Frankrijk - op dat 
momentt zeer actueel - reeds in protohistorische tijden had bestaan. Babelon had 
verwezenn naar de verschillen tussen Galliërs en Germanen. Holwerda noemde het 
werkk een voorbeeld van onjuist gebruik van taal als criterium om afkomst, 
verwantschapp en nationaliteit te bepalen. Zijns inziens had fysisch-antropologisch 
onderzoekk juist aangetoond dat er van een rasverschil tussen Galliërs en Germanen 
geenn sprake was. Onder verwijzing naarde — nog onbesliste — Eerste Wereldoorlog 
noemdee hij Babelons werk een 'oorlogsbrochure'.155 

Omm zijn standpunt dat men zich van de taaltheorieën moest losmaken kracht 
bijbij  te zetten, citeerde Holwerda herhaaldelijk uitspraken van W.Z. Ripley. Deze 
Amerikaansee fysisch antropoloog had geconcludeerd dat de relatie tussen ras en 
taall  in het verleden nooit hecht was geweest. Gebruikmakend van een tot de 
verbeeldingg sprekende vergelijking, had hij gesteld: 'Waves of language have swept 
overr Europe, leaving its racial foundations as undisturbed as are the sands of the 
seaa during a storm.'156 

FysischeFysische antropologie 

Holwerdaa beschouwde de fysische antropologie, evenals de taalkunde, door de 
aardd van haar bronnen als een wetenschap, die sterk aan het heden was gebonden. 
Dee pogingen van fysisch antropologen om de geschiedenis van de vroege bevolking 
vann Nederland te schrijven, vond hij derhalve niet altijd bevredigend.157 Fysisch 
antropologenn onderzochten voornamelijk de levende mens, zodat zij uitsluitend 
kondenn vaststellen welke rassen er in het heden in een bepaalde streek voorkwamen. 
Onbeantwoordd bleef echter de vraag of deze rassen reeds gemengd waren geweest 
toenn zij zich in de bewuste streek vestigden. Ook bleef onduidelijk wanneer deze 
rassenn zich in een bepaalde streek hadden gevestigd. Fysisch antropologen konden 
evenminn uitspraken doen over de herkomst van rassen. Juist op dit gebied kon 
dee archeologie volgens Holwerda van nut zijn. Wanneer uit archeologisch onder-
zoekk was gebleken dat een bepaalde combinatie van werktuigen, ceramiek, graf-
gebruikk en woonwijze in meerdere gebieden voorkwam, kon daarmee zijns inziens 
immerss meer aangetoond worden dan alleen een culturele samenhang. Hij achtte 
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hett mogelijk om aan de hand van de verspreiding van bijeenhorende cultuur-
uitingenn de verspreiding van een stam of ras over de gehele wereld te volgen.158 

Datt Holwerda zich zo bewust was van de beperkingen van de fysische antro-
pologie,, had onder andere geleid tot zijn kritiek op de Nederlandse fysisch 
antropoloogg L. Bolk. Desondanks waren zijn opvattingen over de prehistorie sterk 
doorr fysisch antropologische theorieën beïnvloed. Het betrof vooral de theorieën 
vann A. Mosso en W.Z. Ripley.'" Mosso had onderzoek verricht naar het ontstaan 
vann de klassieke beschavingen en in zijn The dawn of mediterranean civilisation 
vann 1910 geconcludeerd dat Europa in het Neolithicum aanvankelijk door een 
dolichocefalee bevolking werd bewoond; later - aan het eind van het Neolithicum 
—— had zich er een brachycefale bevolking gevestigd.160 In The Races of Europe, a 
sociologicalsociological study van 1900 had Ripley vergelijkbare conclusies over de vroegste 
bevolkingg van Europa gepresenteerd. Hij had daarbij echter wél drie rassen 
onderscheiden:: het 'Middellandsche' ras, het 'Teutoonsche' ras en het 'Alpine' 
ras.. Het Middellandse ras en het Teutoonse ras waren dolichocefaal, het alpine 
rass was brachycefaal. Volgens Ripley waren de eerste bewoners van Europa 
dolichocefaall  en verwant aan de huidige bevolking van het gebied rond de 
Middellandsee Zee. Het Teutoonse ras van Noord-Europa was een variëteit van 
ditt Middellandse ras: hun bijzondere kenmerken waren ontstaan tijdens het 
geïsoleerdee bestaan in het noorden. Later had zich in Europa nog een ander ras 
gemanifesteerd:: het uit Azië afkomstige alpine ras.16' 

Datt Holwerda deze conclusies onderschreef, betekende dat hij in de huidige 
bevolkingg van West-Europa representanten van zowel het Teutoonse ras — dat 
mett het oude Middellandse ras in verband had gestaan — als het alpine ras meende 
tee kunnen aantreffen. Op basis van dit inzicht, dat hij aanduidde als het antro-
pologischh 'dualisme', beschreef hij ook de volken van het pre- en protohistorische 
Europa.. Hierop voortbouwend slaagde hij er vervolgens in tevens de bouwers van 
dee Nederlandse hunebedden en koepelgraven met dit 'dualisme' in verband te 
brengen.162 2 

Etnologie Etnologie 

Terwijll  Holwerda de positie van de pre- en protohistorische archeologie ten 
opzichtee van andere vakgebieden met hetzelfde objectgebied — de geschiedschrij-
ving,, de taalkunde en de fysische antropologie - afbakende, zocht hij tegelijkertijd 
toenaderingg tot een wetenschap met een ander objectgebied: de etnologie. Zijn 
uitgangspuntt was hierbij dat het dagelijks leven van de vroegste bewoners van 
Nederlandd vergeleken kon worden met dat van de hedendaagse 'natuurvolken'. 
Holwerdaa richtte zijn blik vooral op Afrika, ook omdat hij meende dat de bevolking 
daarr uit dezelfde bevolkingselementen bestond als de oorspronkelijke prehistori-
schee bewoners van Europa.16^ Hij schreef: 'Wenn wir uns also das Leben jener 
primitivenn Bewohner unserer gegenden vor Augen bringen wollen, so mussen wir 
denn Bliek den unzivilisierten Stammen Afrikas zuwenden.'104 Holwerda voelde 
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zichh in zijn idee dat de huidige Afrikaanse cultuur vergelijkbaar was met die van 
hett prehistorische Europa gesterkt door het werk van L. Frobenius. Deze Duitse 
etnoloogg had namelijk vastgesteld dat er in Afrika zowel megalietgraven als 
rotsgravenn en grote grafheuvels voorkwamen. Holwerda meende in de door 
Frobeniuss beschreven Afrikaanse grafheuvels de restanten van koepelgraven te 
kunnenn herkennen.16* 

Aann de hand van de etnologische parallel met Afrika poogde Holwerda de 
cultuurr van de Nederlandse hunebedbouwers te reconstrueren. Hij richtte zich 
daarbijj  op de dodencultus en de nederzettingen. In 1913 zei hij het voor mogelijk 
tee houden dat de bouwers van de hunebedden werden gedreven door animisme: 
eenn vorm van religie waarbij natuurverschijnselen in verband werden gebracht 
mett de geesten van de overledenen. Dit zou betekenen dat er bij de megalietgraven 
geenn sprake was geweest van incidentele grafgiften, maar van een vrijwel onon-
derbrokenn cultus.166 Van deze cultus getuigde het in de hunebedden aangetroffen 
aardewerk,, met voedsel en drank voor de doden. Holwerda achtte het ook 
waarschijnlijkk dat er bij de graven muziek was gemaakt, zoals dat bij de natuur-
volkenn van Afrika eveneens gebruikelijk was. Hij verwees in dit kader naar enkele 
Duitsee archeologen, die in bepaalde soorten ceramiek uit Duitse hunebedden 
aardewerkenn trommels hadden herkend.'67 Bij Holwerda's reconstructie van de 
cultuurr van de Nederlandse hunebedbouwers was zijn opgraving bij het Udde-
lermeerr aan het begin van de jaren tien van groot belang. Hij had er een neolithisch 
huttendorpp aangetroffen.168 Holwerda concludeerde: 'So wird sich das Bild unserer 
frühenn Vorfahren, wie sie als echtes Naturvolk auch unsere Gegenden bewohnten, 
allmahlichh erweitern.'169 Dat hij had vastgesteld dat Veluwse boeren, als zij 
langdurigg in het bos verbleven, eveneens ronde hutten bouwden, presenteerde 
Holwerdaa als een extra onderbouwing van zijn huttendorpreconstructie. Hij 
interpreteerdee het als een voortleven van een prehistorisch gebruik.170 

Eenn bezoek aan het Congomuseum te Tervuren aan het begin van de jaren tien 
iss voor Holwerda van doorslaggevende betekenis geweest bij de uitbouw van zijn 
ideeënn over de overeenkomst tussen 'Oud-Europa' en Afrika. Bij zijn museum-
bezoekk werd hij getroffen door de gelijkenis tussen het vaatwerk uit Midden-Afrika 
enn de neolithische ceramiek uit Europa. Hierbij speelde een gesprek met E. Coart, 
dee conservator van het Congomuseum, een belangrijke rol. Deze had hem erop 
gewezenn hoe in de Belgische Congo vorm en ornament van aardewerk waren 
geïnspireerdd door gevlochten manden en kalebasnappen. Hierdoor werd het 
Holwerdaa duidelijk dat het voorkomen van verschillen in vorm en ornament van 
aardewerkk kon samenhangen met het bestaan van verschillende soorten vlechtwerk 
enn organisch vaatwerk. Ook werd voor hem verklaarbaar waarom uiteenlopende 
aardewerktypenn gelijktijdig konden voorkomen.171 Het stond nu voor Holwerda 
eenss temeer vast dat de stilistische ontwikkeling van voorwerpen niet geschikt was 
alss uitgangspunt voor een chronologie van de pre- en protohistorie. Hij conclu-
deerde:: 'Die Voraussetzung der verschiedenen Forscher, der Stilunterschied sei 
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einn chronologischer Unterschied, erweist sich uns durch diese Analogie mit dem 
heutigenn Afrika als grundfalsch.'172 

Onderr verwijzing naar de etnologische parallel met Afrika bekritiseerde Hol-
werdaa ook de reconstructies van de migraties van de Indogermanen op basis van 
dee verspreiding van ceramiek. In 1909 had de prehistoricus G. Kossinna hiertoe 
eenn poging ondernomen.I7^ In een studie over de oorsprong en verbreiding van 
dee Indogermanen had hij de Noord- en Midden-Europese steencultuur in twee 
groepenn verdeeld. Hij had deze groepen vervolgens gelijkgesteld aan de noord- en 
zuidgroepp van de Indogermanen.174 Holwerda schreef in dit verband: 

Mi tt grosser Gelehrsamkeit werden also diese keramische Stilarten den sprach-
wissenschaftlich-ethnologischenn Theorien dienstbar gemacht und scheinbar 
werdenn unsere Betrachtungen, welche zu der Vorstellung einer gewissen 
Einheitlichkeitt dieser europaischen Kuituren führen, von derartigen Aus-
führungenn völlig vernichtet.'7' 

Holwerdaa kwam daarop met een alternatieve theorie. De vorm van het aardewerk 
inn het zuiden van Europa was voornamelijk door kalebasvormen bepaald en in 
hett noorden door manden en houtsnijwerk. Volgens Holwerda was dit het gevolg 
vann de afwezigheid van kalebassen in de Noord-Europese flora. Dientengevolge 
warenn daar de andere aardewerktypen dominant geworden. Holwerda kon op 
basiss van deze kalebastheorie concluderen dat ook uit de ceramiek bleek dat de 
'Neolithiker'' van Europa uit het zuiden afkomstig waren.'76 

Dee kritiek van Holwerda op Kossinna kwam niet alleen voort uit het ontbreken 
vann de etnologische parallel in diens werk of uit diens taalkundige achtergrond. 
Dee door Holwerda ingenomen positie hield ook verband met zijn oriëntatie op 
dee Rijnlandse archeologiebeoefening. Dit blijkt uit de correspondentie tussen 
Holwerdaa en Kossinna in 1920 naar aanleiding van Holwerda's toetreding tot de 
Deutschee Gesellschaft für Vorgeschichte, waarvan Kossinna de oprichter was. 
Kossinnaa verwelkomde Holwerda hartelijk. Ook nam hij de kans waar hem te 
vragenn of hij in het tijdschrift Mannus over een van zijn opgravingen zou willen 
schrijven.. Hij zei de voorkeur te geven aan een artikel over het hunebed van 
Drouwen.. Kossinna noemde deze opgraving technisch goed uitgevoerd, zoals 
volgenss hem in het algemeen gold voor Holwerda's opgravingswerk. Holwerda 
reageerdee niet op Kossinna's verzoek en complimenten, wél informeerde hij naar 
dienss mening over hun gemeenschappelijke collega Koepp. Deze had namelijk 
datzelfdee jaar de Gesellschaft der Freunde heimischer Altertumsforschung opge-
richt:: een overkoepelend orgaan waarvan diverse musea en verenigingen deel 
uitmaakten.'777 Nadat Kossinna in zijn volgende brief, begin 1921, gepikeerd had 
gesprokenn van een 'Römisch-germanischen Koepp-Putsch' - een verwijzing naar 
dee 'Kapp-Putsch' van één jaar eerder -, nam Holwerda even duidelijk stelling: 
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Ichh darf Ihnen nicht verbergen dasz ich mich den Rheinischen Herren und 
besonderess Koepp gegenüber anders verhalte wie Sie. Besonderes mit Koepp 
binn ich befreundet und ich habe Ihnen viel zu verdanken. Die Zeit als ich 
damalss vor vielen Jahren in Haltern war um von Ihm die Ausgrabungstechnik 
zuu lernen wird mir immer in Gedanken bleiben.178 

Di tt betekende het einde van het contact tussen Holwerda en Kossinna. Voor 
Kossinnaa behoorde Holwerda nu waarschijnlijk tot de groep van West-Duitse 
archeologenn die hij van preoccupatie met de Romeinse archeologie en minachting 
voorr de Germaanse archeologie betichtte en die hij gedurende zijn hele loopbaan 
zouu bestrijden. Holwerda zal Kossinna hebben beschouwd als een prehistoricus 
diee het zicht op de werkelijkheid had verloren, omdat hij zich te weinig oriënteerde 
opp de klassieke archeologie en de etnologie, en zich te veel liet leiden door 
taaltheorieënn en het drie-periodensysteem. In 1925 zou Holwerda het werk van 
Kossinnaa op impliciete wijze nog in een andere context plaatsen, door te stellen 
datt nationalistische gevoelens een voorname rol speelden bij het zoeken naar een 
Duitsee 'Urheimat' van de Indogermanen.179 

Dee 'Leidsche school' 

Vanaff  het begin van zijn werkzaamheid als prehistoricus is Holwerda vrijwel 
voortdurendd het doelwit geweest van felle kritiek. Zo werd hij er 1918 door de 
historicuss W. Mulder fijntjes op gewezen dat hij een belangrijk aspect van de 
regelss der logica niet goed beheerste. Volgens Mulder gaf Holwerda er herhaaldelijk 
blij kk van de 'Rückschluss' — de gevolgtrekking — onjuist toe te passen.180 De kritiek 
betroff  echter niet alleen Holwerda's gebruik van de logica, maar ook zijn theore-
tischee opvattingen. Zo werd hij van verschillende zijden bekritiseerd vanwege zijn 
afwijzingg van het drie-perioden- systeem. De chronologische ordening van archeo-
logischee vondsten en, in samenhang daarmee, de inrichting van archeologische 
museaa waren in het eerste decennium van de twintigste eeuw voor museum-
directeurenn actuele thema's. In 1906 werd er in Utrecht zelfs een congres aan 
gewijd.18'' Een medeorganisator van dit Utrechtse congres, de klassiek archeoloog 
C.W.. Vollgraff, wees er later - in 1908 - op dat Holwerda's afwijzing van het drie-
periodensysteemm vooral voortkwam uit de onjuiste veronderstelling dat Nederland 
inn de prehistorie een perifeer gebied was geweest. Zijns inziens kon Nederland 
gezienn de vele 'land- en waterwegen' echter nooit echt een 'achterhoek' zijn 
geweest.'82 2 

Ookk was er kritiek op Holwerda's waarnemingen tijdens opgravingen en zijn 
reconstructiess van het vroegste verleden. Holwerda liet zich hierdoor echter 
geenszinss uit het veld slaan. Hij lijk t zichzelf als een miskend geleerde te hebben 
beschouwd;; de kritiek op zijn werk sterkte hem alleen maar in zijn opvattingen. 
Daarenbovenn moet hij veel zelfrespect hebben ontleend aan het directeurschap 
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vann het Rijksmuseum van Oudheden, dat een internationaal vermaarde collectie 
beheerde.. De Nederlandse afdeling was daarvan een weliswaar belangrijk, maar 
uiteindelijkk ook een klein onderdeel. Het museum werd voor Holwerda tot een 
soortt wetenschappelijk bastion, waarbinnen zijn ideeën veilig waren voor de kritiek 
vann een vijandige buitenwereld. 

Inn de jaren twintig en dertig liet Holwerda het wetenschappelijk onderzoek van 
dee Nederlandse pre- en protohistorie steeds meer over aan zijn leerlingen. De 
onderzoekstraditiee die zo ontstond, zou later bekend worden als de 'Leidsche 
school'' in de Nederlandse pre- en protohistorische acheologie.'83 Met dit begrip 
werdd vooral een manier van opgraven aangeduid, maar ook bepaalde voorstellingen 
vann het vroegste verleden van Nederland.184 De invloed van Holwerda op deze 
voorstellingenn was nog zeer groot: hij liet zijn leerlingen niet de ruimte om zijn 
'archaeoleogischh systeem' van 1907 fundamenteel ter discussie te stellen. Met het 
begripp 'Leidsche school' lijk t nauwelijks gerefereerd te zijn aan de klassiek-huma-
nistischee beschavingsidealen die Holwerda senior omstreeks 1900 nog zo expliciet 
hadd genoemd als zijn drijfveer bij de archeologiebeoefening. Toch dient de invloed 
vann deze idealen op Holwerda junior en zijn leerlingen niet te worden onderschat. 
Zoo zijn zij door Holwerda junior in de jaren twintig nog naar voren gehaald in 
eenn debat over de betekenis en positie van het Leidse museum.18' Bovendien 
hebbenn zij de voorstelling van de vroegste geschiedenis van Nederland, zoals die 
binnenn de 'Leidsche school' vigeerde, in belangrijke mate beïnvloed. De betekenis 
diee door Holwerda aan de genoemde idealen werd gehecht - en in samenhang 
daarmeee aan de klassieke archeologie - had er namelijk toe geleid dat de inheemse 
archeologischee fenomenen vrijwel automatisch in samenhang met de Klassieke 
Oudheidd werden bestudeerd. Zo schreef Holwerda in 1919: 'Het is niet mogelyk 
dee Oudheidkunde van eenig Europeesch gebied te bestuderen zonder voor elke 
groepp van kultuurverschynselen weer opnieuw uit te gaan van de Klassieke Oud-
heid.'^heid.'^66 Deze oriëntatie heeft uiteindelijk tot gevolg gehad dat hij concludeerde 
datt ook de prehistorische bewoners van Nederland uit de klassieke landen afkom-
stigg waren. De hardnekkigheid waarmee Holwerda - ondanks de vele kritiek -
aann deze voorstelling vasthield, kan als een indicatie worden opgevat van de mate 
waarinn de kaders van waaruit hij het verleden onderzocht, waren bepaald door de 
klassiek-humanistischee beschavingsidealen. 

KritiekKritiek uit Leiden 

Dee eerste fundamentele kritiek op Holwerda's voorstelling van de Nederlandse 
enn Europese prehistorie kwam in 1916 van A.W. Byvanck (1884-1970). Deze Leidse 
klassiekk archeoloog was in 1912 bij Holwerda senior gepromoveerd en lijk t zich 
aanvankelijkk beschroomd gevoeld te hebben om zich te profileren als de criticus 
vann de zoon van zijn promotor. In 1915 had hij in het Bulletin van den Nederland-
schenschen Oudheidkundigen Bond op ingehouden kritische toon Holwerda's opzet van 
dee Nederlandse afdeling in het Rijksmuseum van Oudheden besproken.187 Maar 
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inn 1916 trok hij in hetzelfde tijdschrift toch nog alle registers open. Byvanck 
concludeerdee dat Holwerda niet meeging met de heersende opvattingen en daar 
alleenn zijn eigen 'meening en onderstellingen' tegenover stelde.188 

Byvanckk bekritiseerde Holwerda's idee dat Nederlandse hunebedden imitaties 
warenn van Zuid-Europese rotsgraven en de Nederlandse grafheuvels verwant waren 
aann de Myceense koepelgraven. Zelf meende hij dat de hunebedden zich hadden 
ontwikkeldd uit oudere eenvoudige steengraven, die in Noord-Europa werden 
aangetroffen.. De grafheuvels hingen volgens Byvanck samen met grafheuvels in 
dee Balkan en Klein-Azië. De literatuurstudie waarop Holwerda zijn ideeën had 
gebaseerd,, noemde hij te beperkt. Hij sprak van een te nauwe basis voor te 
vergaandee conclusies.189 Ook de hiërarchie die Holwerda had aangebracht in de 
wetenschappelijkee disciplines met de pre- en protohistorie als objectgebied, was 
onderwerpp van Byvancks kritiek. Weliswaar streefden beiden naar samenwerking 
tussenn de verschillende disciplines, maar in tegenstelling tot Holwerda plaatste 
Byvanckk de filologie bovenaan en de archeologie onderaan. Hij stelde: 

Inn de eerste plaats zijn de berichten der klassieke schrijvers te raadplegen ... 
Dee taaistudie, die inlichtingen geeft over de herkomst der volken en hun 
verwantschap,, zal de gegevens moeten aanvullen der anthropologic, die het 
onderscheidd en de verspreiding der rassen leert kennen. Ten slotte kan dan de 
studiee der in den grond gevonden nederzettingen, graven en voorwerpen van 
dagelijkschh gebruik, licht geven over de beschaving der inwoners.'90 

Inn 1919 onderwierp Byvanck Holwerda's werk wederom aan een analyse, ditmaal 
inn De Gids. Byvanck sprak lovende worden over Holwerda's opgravingen, maar 
zeii  tegelijkertijd de daaraan verbonden interpretaties te beschouwen als het resultaat 
vann al te grote fantasie. Byvanck deed ook uitspraken over Holwerda's houding 
alss wetenschapper: hij had de indruk dat die de echte wetenschappelijke discussie 
uitt de weg ging.'91 Het was echter vooral Holwerda's cultuuropvatting die door 
Byvanckk werd bekritiseerd. Zijn kritiek betrof het uitgangspunt 'dat een bepaalde 
vormm van beschaving het eigendom is van een bepaald volk en uitsluitend, of 
althanss in hoofdzaak, met dit volk wordt verspreid'.'92 Het was volgens Byvanck 
onmogelijkk op die wijze de verspreiding van een volk te volgen. De overeenkomsten 
tussenn de culturen van de afzonderlijke prehistorische volken waren zijns inziens 
groterr dan de verschillen. Dit in tegenstelling tot het heden, waarin de culturen 
vann de tot nationaliteiten geworden volken wél sterk van elkaar afweken.'93 

Inn 1925 constateerde Byvanck in een recensie van Nederlands Vroegste Geschiedenis 
datt Holwerda zich minder radicaal dan voorheen had opgesteld met betrekking 
tott de periodisering van de prehistorie. Reeds in 1916 was het hem namelijk een 
doornn in het oog geweest dat Holwerda in zijn geschriften zelden jaartallen 
noemde.'944 Nu had hij echter vastgesteld dat Holwerda plotseling toch gebruik-
maaktee van de begrippen late steentijd, bronstijd en ijzertijd. Subtiel aangevend 
datt Holwerda met zijn opvattingen over de chronologie internationaal alleen had 
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gestaan,, maakte Byvanck de gevolgtrekking: 'Op die wijze is de Nederlandsche 
archaeologiee gelukkig uit haar isolement verlost.'195 

Byvanckk nam in zijn recensie bovendien de kans waar om opnieuw in te gaan 
opp Holwerda's houding en werkwijze als wetenschapper. Hij zou onderzoeksre-
sultaten,, die afweken van zijn eigen ideeën, vaak opvatten als een 'aanval' of als 
'strijd'.. Byvanck merkte in dit kader op het met Holwerda eens te zijn dat men 
doorr middel van opgravingen tot 'vaststaande feiten' kon komen. Zijns inziens 
diendee men echter goed te beseffen dat interpretaties een geheel ander karakter 
hadden.. Ook al omdat het gevaar dreigde via interpretaties te vervallen in veron-
derstellingenn of'persoonlijke theoriën'. Als voorbeeld van een dergelijke persoon-
lijk ee theorie noemde hij Holwerda's begrip 'Gallo-Germaansch'. Dit begrip was 
volgenss Byvanck vooral gebaseerd op Holwerda's cultuuropvatting dat men in 
cultuuruitingenn 'steeds terstond' een volk kon herkennen. Zijn kritiek uit 1919 
verderr uitbouwend, merkte Byvanck hierover op dat Holwerda had verzuimd 
rekeningg te houden met de mogelijkheid van overname van cultuur van het ene 
volkk door het andere.196 

Uiteindelijkk velde Byvanck in 1941 een definitief oordeel over Holwerda. Diens 
wetenschappelijkee activiteiten overziend - en beschouwend tegen de achtergrond 
vann de werkzaamheden van Van Giffen - , plaatste hij verdiensten tegenover 
tekortkomingen.. Byvanck noemde het in zijn algemeenheid Holwerda's verdienste 
datt hij 'wat systeem' in de Nederlandse voorgeschiedenis had gebracht. Maar het 
werkk dat Holwerda met grote energie had aangevat, zou uiteindelijk echter niet 
tott de verwachte resultaten hebben geleid. In de loop van zijn carrière had Holwerda 
tee veel vastgehouden aan het prehistorisch systeem van 1907. Daarnaast had hij 
zijnn opgraafmethoden niet verder ontwikkeld. Holwerda's laatste samenvatting 
vann de Nederlandse pre- en protohistorie gaf volgens Byvanck dan ook niet in 
allee opzichten de stand van de kennis weer.197 Holwerda's betekenis nog verder 
bagataliserend,, typeerde hij vervolgens Van Giffen als de 'belangrijkste figuur 
onderr de Nederlandsche geleerden, die zich met de vóórgeschiedenis bezig hou-
den'.198 8 

KritiekKritiek uit Leeuwarden 

Inn de eerste twee decennia van de twintigste eeuw profileerde ook de museum-
medewerkerr en jurist P.C.J.A. Boeles (1873-1961) zich als een criticus van Holwerda. 
Boeless was in 1897 aangesteld als bibliothecaris van het Friesch Genootschap en 
benoemdd tot conservator van het Friesch Museum.199 In deze functies ontwikkelde 
hijj  al snel een grote belangstelling voor het drie-periodensysteem. Hij deed in 1901 
eenn oproep om het systeem in musea toe te passen bij het exposeren van pre- en 
protohistorischee voorwerpen. Volgens Boeles werd deze indeling van archeologi-
schee vondsten op dat moment nog in geen enkel Nederlands museum toegepast.200 

Inn 1904 volgde zijn aanbeveling om in het Leidse Rijksmuseum van Oudheden 
eenn zaal in te richten met een kleine collectie archeologische voorwerpen. Het 
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drie-periodensysteemm zou daarbij het uitgangspunt moeten zijn. Hij betoogde 
hierover:: 'De hoofdgroepeering moet dan natuurlijk zijn: steenen bronzen en 
ijzerenn tijdperk, daarnaast kan gelet worden op afkomst: Romeinsche, Frankische 
enn Friesche enz.'201 Alleen zo kon de collectie volgens Boeles representatief zijn 
voorr de gehele Nederlandse pre- en protohistorie en dienen als 'gids' voor de 
'Nederlandschee oudheidkunde'.102 Zelf had hij het systeem gebruikt bij de herin-
richtingg van de 'afdeeling vóór-Romeinsche, Romeinsche en Germaansche oud-
heden'' van het Friesch Museum, die in 1905 was geopend, alsmede in de bij-
behorendee catalogus, die in 1908 was verschenen.203 

Inn de daaropvolgende jaren zouden Boeles en Holwerda eikaars wetenschappe-
lijk ee werk zorgvuldig volgen. Boeles bepleitte herhaaldelijk dat Holwerda het 
drie-periodensysteemm zou toepassen,20^ Holwerda verweet Boeles daarentegen het 
gebruikk van de typologische methode. Hij kon daardoor zeer weinig waardering 
opbrengenn voor diens werk, en liet niet na dit ook duidelijk te laten blijken. Zo 
sprakk hij in 1906 in zijn recensie van Boeles' monografie De Friesche terpen van 
hett 'opwarmen' van 'het oude verhaal van het systeem der la-Tène-fibulae en 
hunnee chronologische verhouding'.10S Boeles was tot het inzicht gekomen dat de 
eerstee bewoners van de terpen in Friesland Kelten moesten zijn geweest. Dit vond 
hijj  aannemelijk gezien de aanwezigheid van La Tène-fibulae in de Friese terpen: 
dee La Tène-cultuur werd door hem beschouwd als Keltisch en voor-Romeins. 
Volgenss Boeles waren de Kelten met de komst van de Friezen en de Romeinen 
verdwenen.2066 Holwerda benadrukte daarentegen dat de La Tène-cultuur niet 
doorr de Romeinse beschaving was afgebroken, maar bij de inheemse bevolking 
juistt onder invloed van deze beschaving was ontstaan.107 Bovendien sloot hij de 
Keltenn in het algemeen uit als factor van betekenis in de Nederlandse pre- en 
protohistorie.. Zo betoogde hij in 1914: 'Die Kelten zijn als 't ware de aardmannetjes 
vann onze vroege geschiedenis. Alles waarvoor men geen andere makers kent, 
moetenn zij hebben gedaan in den nacht der praehistorie.'208 Boeles maakte in zijn 
'Repliek'' duidelijk de kritiek van Holwerda ongegrond en misplaatst te achten. 
Niett alleen bleef hij vasthouden aan de juistheid van zijn datering van de La 
Tène-cultuur,, maar ook bekritiseerde hij de toon van Holwerda's recensie.209 Deze 
was,, zo meende Boeles, 'superbe door verwaandheid'.210 Tegelijkertijd gaf hij aan 
Holwerdaa onbevoegd tot oordelen te achten: 'En wie zijt gij? Een officieel 
oudheidkundige,, die over de Nederlandsche oudheden reeds een couranten-artikel 
enn een stuk in Onze Eeuw geschreven hebt.'211 

Inn 1920 laaide het debat tussen Holwerda en Boeles weer op. Boeles deed dat 
jaarr in de De Gids een aanval op Holwerda's afwijzing van het drie-periodensysteem. 
Inn zijn artikel 'Het Bronzen Tijdperk in Gelderland en Friesland' concludeerde 
hijj  dat Holwerda zich te veel op aardewerk had geconcentreerd en dientengevolge 
tott de slotsom had kunnen komen dat de term 'bronstijd' voor Nederland weinig 
betekeniss bezat.112 Ter weerlegging van deze opvatting had Boeles verschillende 
archeologischee verzamelingen in Gelderland en Friesland bestudeerd, waarbij hij 
zichh de vraag stelde of er in deze provincies daadwerkelijk nauwelijks brons 
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voorkwam.. Hij trok vervolgens de conclusie dat er in deze gewesten wel degelijk 
structureell  brons werd aangetroffen. Het was dus onjuist te spreken van 'brons-
armoede'.21' ' 

Volgenss Boeles werd Holwerda bij zijn redeneringen geleid door het klassieke 
vooroordeell  dat de bewoners van Noord-Duitsland en Scandinavië barbaren waren 
geweest,, wat impliceerde dat hun bronzen voorwerpen wel geïmporteerd moesten 
zijnn uit Zuid-Europa. Deze importtheorie was in de negentiende eeuw vooral 
verkondigdd door de Duitse archeoloog L. Lindenschmit. Na zijn dood in 1893 
hadd men in Duitsland het bestaan van een bronstijd alsnog aanvaard, alsmede de 
doorr Scandinavische geleerden ontwikkelde, op typologische reeksen gebaseerde 
onderverdelingg van deze periode.21*  Deze periodisering stond ook voor Boeles niet 
meerr ter discussie; hij concludeerde: 'De groote lijnen staan voor vele deelen van 
Europaa reeds vast en daar omheen spint zich een net van fijnere teekening, dat 
dee ledige plekken in toenemende mate gaat vullen.'215 Nadat Boeles met behulp 
vann de bronzen voorwerpen uit Gelderland en Friesland had aangetoond dat ook 
inn Nederland een onderverdeling gemaakt kon worden in een steen-, brons- en 
ijzertijd,, probeerde hij vervolgens de bronstijd relatief te dateren. Hierbij maakte 
hijj  gebruik van het typologische onderzoek van de Zweedse archeoloog O. 
Montelius.. Het begin van de bronstijd in Nederland dateerde Boeles op basis van 
dienss werk rond 1500 vóór Christus en het einde rond 500 vóór Christus.216 

Holwerda,, die wetenschappelijke kritiek vaak afwimpelde als een aanval op zijn 
persoon,, lijk t zich door Boeles artikel van 1920 in het nauw gebracht gevoeld te 
hebben:: hij hulde zich in stilzwijgen.217 

KritiekKritiek uit Groningen 

Inn de jaren twintig ontwikkelde Van Giffen zich, naast Byvanck en Boeles, tot de 
gezaghebbendstee criticus van Holwerda. Van Giffen had zich in 1917 door zijn 
ontslagg bij het Leidse Rijksmuseum van Oudheden niet uit het veld laten slaan. 
Hijj  vond een nieuwe betrekking bij de Rijksuniversiteit Groningen, de universiteit 
waarr hij had gestudeerd en in 1913 was gepromoveerd tot doctor in de plant- en 
dierkunde.2188 In 1918 werd hij daar benoemd tot conservator van het Zoölogisch 
Laboratorium.. In 1920 werd vervolgens voor hem het Biologisch-Archaeologisch 
Instituutt (BAI) opgericht. Dit instituut, waarvan hij directeur was, werd in 1922 
officieell  geopend.2'9 In Groningen kon Van Giffen zich onbelemmerd conform 
zijnn eigen inzichten ontplooien, zeker in vergelijking met de tijd die hij had 
doorgebrachtt bij de Holwerda's in het Leidse museum. Het is in dit kader 
veelzeggendd dat Van Giffen in zijn rede bij de opening van het Biologisch-
Archaeologischh Instituut opbiechtte dat hij zich tijdens zijn werkzaamheden in 
Leidenn enigszins had vervreemd van zijn biologisch-natuurwetenschappelijke ach-
tergrond.220 0 

Eenmaall  gevestigd in Groningen, ging Van Giffen energiek van start met zijn 
onderzoekk naar de pre- en protohistorie van de noordelijke provincies. Hij pro-
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beerdee op grond van archeologische verschijnselen cultuurprovincies vast te stellen 
enn deze, indien mogelijk, te koppelen aan stammen en volken. Tegelijkertijd 
verrichttee hij onderzoek naar de samenhang tussen sociale verschijnselen en het 
natuurlijkk milieu in de pre- en protohistorie. Hiertoe ontwikkelde hij nieuwe, 
zeerr zorgvuldige opgravingsmethodes. Zijn opgravingsresultaten vormden de be-
langrijkstee basis van zijn voorstellingvan de pre- en protohistorie van Nederland, 
diee vooral aansloot op die van Noordwest-Europa en het westelijk Oostzeegebied. 

Vanuitt Groningen ging Van Giffen al snel het debat aan met Holwerda. Hij 
wass van mening dat het Holwerda aan een basale wetenschappelijke vaardigheid 
ontbrak:: het zorgvuldig waarnemen. Wanneer hij Holwerda's opgravingsresultaten 
onderr de loep nam, was het daarom noodzakelijk 'feiten' van 'interpretaties' te 
scheiden.. Zo kwam hij tot vergaande herinterpretaties van diens resultaten.221 Van 
Giffenn maakte daarbij ook gebruik van zijn eigen opgravingsresultaten. Daarnaast 
liett hij zich zeer kritisch uit over Holwerda's wijze van redeneren. Hij concludeerde 
inn 1930 dat diens argumentatielijnen teleologisch waren en werden gekenmerkt 
doorr ongegronde extrapolaties.212 Van Giffen heeft het niet nodig geacht veel 
aandachtt te besteden aan Holwerda's voorstelling van de vroegste geschiedenis 
vann Nederland: dat deze ongefundeerd was, meende hij ondertussen al op over-
tuigendee wijze te hebben aangetoond. 

Inn de eerste jaren na zijn terugkeer naar Groningen stond in Van Giffens 
onderzoekk het drie-periodensysteem centraal. Hij probeerde te bewijzen dat het, 
inn tegenspraak met Holwerda's beweringen, ook op Nederland toegepast kon 
worden.. Hij concentreerde zich daarbij op het onderzoek van grafvormen. Hij 
richttee zijn aandacht aanvankelijk op de vraag of er in Nederland een bronstijd 
wass geweest. Al snel had hij succes. In de periode 1918-1920 onderzocht hij op het 
'Noordschee veld' bij Zeyen enkele grafheuvels, die zijns inziens uit de bronstijd 
stamden."55 Vrijwel gelijktijdig had ook Boeles, door middel van een inventarisatie 
vann in Friese en Gelderse musea bewaarde bronzen voorwerpen, aangetoond dat 
hett begrip 'bronstijd' ook voor Nederland van betekenis was.224 In 1922 kon Van 
Giffenn dan ook, onder verwijzing naar zijn eigen en Boeles' bevindingen, er zijn 
verbazingg over uitspreken dat het Holwerda nog niet was gelukt een typische 
bronstijdgrafheuvell  te herkennen.225 Weer een jaar later schreef hij naar aanleiding 
vann grafheuvelonderzoek bij Zuidlaren: 

Zijj  [de heuvels bij Zuidlaren] bevestigen ons bovendien in de opvatting, dat 
menn bij de systematiseering van ons praehistorisch materiaal als grondprincipe 
hett drieperioden-systeem in vollen omvang kan en ook moet handhaven.226 

Nadatt Van Giffen in de eerste helft van de jaren twintig met zijn archeologische 
onderzoekingenn had aangetoond dat het drie-periodensysteem ook voor Nederland 
gold,, richtte hij zijn kritiek vooral op Holwerda's onderzoek van de prehistorische 
grafmonumentenn zelf. In zijn in 1927 verschenen De Hunebedden in Nederland 
gaff  hij daartoe een korte samenvattingvan diens visie op de hunebedden. Holwerda 
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hadd zoals reeds gezegd geconstateerd dat er een uiterlijke verwantschap bestond 
tussenn het Noord-Europese hunebed en het Zuid-Europese rotsgraf. Deze ver-
wantschapp maakte dat hij het herkomstgebied van de hunebedbouwers zocht in 
hett Middellandse-Zeegebied. Van Giffen wees in dit kader echter op de bodem-
structurenn bij hunebedden. Deze konden namelijk duidelijk maken of de hune-
beddenn omgeven waren geweest door een dek- dan wel mantelheuvel.127 Dit was 
niett zonder betekenis, want alleen in het geval van een dekheuvel, waarbij de 
hunebedstenenn onder een heuvel lagen, zou er sprake geweest kunnen zijn van 
eenn gelijkenis met het rotsgraf. Anders was dit in het geval van een mantelheuvel. 
Daarbijj  staken de toppen van de hunebedstenen boven de heuvel uit. Dankzij 
onderzoekk bij de Drentse hunebedden was het Van Giffen duidelijk geworden 
datt de Drentse hunebedden omgeven waren geweest door mantelheuvels. Deze 
warenn noodzakelijk geweest bij de bouw van de hunebedden.218 Met zijn zorgvul-
digee waarnemingen bij de hunebedden meende Van Giffen dat hij Holwerda's 
theoriee over de zuidelijke herkomst van de hunebedbouwers de feitelijke grondslag 
hadd ontnomen. 

Opp soortgelijke wijze bekritiseerde Van Giffen Holwerda's koepelgraftheorie. 
Vann Giffen omschreef deze theorie in zijn in 1930 verschenen Die Bauart der 
EinzelgraberEinzelgraber als de idee dat een grafheuvel het restant zou zijn van een uit hout 
enn zand opgericht koepelgraf, dat was ingestort. Hij begon met het Holwerda's 
verdienstee te noemen dat deze de aandacht had gevestigd op de structuur van de 
grafheuvels."99 Maar verder was waardering ver te zoeken. Zo sprak hij refererend 
aann Holwerda's eerste grafheuvelopgraving-publicaties van 'die damals von ihm 
verfafStenn Hieroglyphen der Spatenwissenschaft'.230 Na de feitelijke basis van de 
koepelgraftheoriee te hebben onderzocht, concludeerde Van Giffen dat hieraan 
geenn grote waarde kon worden toegekend.231 Met zijn eigen grafheuvelonderzoek, 
waarvann hij in Die Bauart der Einzelgraber uitgebreid verslag deed, zou hij veel 
aanzienn en lof oogsten.132 Van Giffen memoreerde ook de kritiek die Holwerda, 
opp zijn beurt, op zijn grafheuvelonderzoek had geuit. Holwerda had namelijk in 
19255 opgemerkt dat de grafheuvels die Van Giffen in de bronstijd had gedateerd, 
hoogstwaarschijnlijkk niets anders waren dan koepelgraven. Van Giffen raadde 
Holwerdaa aan deze uitspraak terug te nemen, 'möglichst bald und unzweideutig'.233 

Holwerdaa voelde zich niet aangesproken en reageerde niet. 

HolwerdaHolwerda als leermeester: Remouchamps 

Naa Van Giffens vertrek naar Groningen moest Holwerda op zoek naar een nieuwe 
medewerkerr aan wie hij het beheer van de Nederlandse afdeling kon overlaten. 
Dezee vond hij in A.E. Remouchamps (1892-1927). Na in 1919 te zijn toegelaten 
alss volontair, werd Remouchamps in 1921 benoemd tot wetenschappelijk assistent 
enn in 1925 bevorderd tot conservator.2^ 

Dee aanstelling van Remouchamps was een belangrijk moment voor de onder-
zoekstraditiee die later aangeduid zou worden als de 'Leidsche school' in de 
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Nederlandsee pre- en protohistorische archeologie. In de voorafgaande jaren had 
dee samenwerking van Holwerda met de museumassistenten nog problemen op-
geleverd,, waardoor deze vaak slechts een korte periode aan het museum verbonden 
bleven.. Tussen Holwerda en Remouchamps waren de verhoudingen echter goed. 
Remouchampss ruimde dan ook niet het veld, maar bleef verbonden aan het 
Rijksmuseumm van Oudheden. Hij toonde zich een loyaal leerling, die zijn leer-
meesterss visie op de vroegste geschiedenis van Nederland zowel onder- als uit-
bouwde.. Holwerda omschreef hem in 1928, mogelijk mede daarom, vol respect 
alss een 'beminnelijke man van karakter'.235 De aanleiding tot deze typering was 
echterr treurig. In de koude en regenachtige zomer van 1927 had Remouchamps 
bijbij  opgravingswerk te Vechten een infectieziekte opgelopen, waaraan hij vier 
maandenn later was overleden. Hij was op dat moment vijfendertig jaar, net vader 
gewordenn en nog geen twee jaar eerder cum laude gepromoveerd.236 

Remouchamps'' opleiding en promotie hadden Holwerda geconfronteerd met 
dee onmogelijkheid in Nederland te studeren en te promoveren met de Nederlandse 
pre-- en protohistorie als hoofdvak. Hij schreef in 1926 over deze situatie aan de 
historicuss J. Huizinga: 'Men hoeft niet eens met Kossinna in Berlijn de "Vorge-
schichte,, eine hervorragende nationale Wissenschaft" te noemen om dit te betreu-
ren.'2377 Holwerda was van mening dat het mogelijk moest zijn om museumwerk 
mett een universitaire studie te combineren. Als museumassistent zou men dan de 
noodzakelijkee vaardigheden voor het beheer van een archeologische collectie 
kunnenn opdoen; als student zou men de daarbij vereiste wetenschappelijke kennis 
enn titel kunnen verwerven. De Nederlandse pre- en protohistorie kon sinds zijn 
benoemingg tot lector in 1910 echter alleen als 'keuzebijvak' gestudeerd worden. 
Inn deze situatie was ook geen verandering gekomen na de invoering van het nieuwe 
Academischee Statuut van 1921; uitsluitend de niet-Europese archeologie werd nu 
alss hoofdvak erkend.238 Remouchamps, die in Gent al enige jaren kunstgeschiedenis 
enn letterkunde had gestudeerd, had daarom buiten Nederland zijn doctorsgraad 
moetenn behalen. Hij was in 1926 te Freiburg gepromoveerd bij H. Dragendorff. 
Zij nn werkzaamheden in het Leidse museum hadden hierbij gegolden als studie-
semesters.239 9 

Alss leerling van Holwerda toonde Remouchamps zich een aanhanger van diens 
opvattingg dat bij bestudering van de Europese pre- en protohistorie de Klassieke 
Oudheidd het uitgangspunt diende te zijn.24° Deze opvatting stond aan de basis 
vann zijn proefschrift van 1926, dat was getiteld Griechische Dolch- und Schwert-
formen:formen: ein Beitrag zur Chronologie der Europaischen Bronzezeit.^1 In het kader 
vann zijn proefschrift, gewijd aan de ontwikkeling van de Griekse dolk- en zwaard-
vormen,, had Remouchamps zowel originele dolken en zwaarden bestudeerd als 
afbeeldingenn ervan op Griekse vazen. Aldus had hij achttien verschillende dolk-
enn zwaardtypen onderscheiden en gedateerd. Daarbij was hem gebleken dat 
verschillendee typen gelijktijdig voorkwamen. Hij stelde vervolgens de vraag welke 
consequentiess dit had voor de chronologie van de Europese prehistorie. Op basis 
vann de ongelijktijdigheid van verschillende typen werktuigen hadden prehistorici 
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immerss een Europese brons- en ijzertijd onderscheiden en gedateerd.142 Remou-
champss eindconclusie luidde dat de gebruikelijke datering van de Europese 
bronstijdd te vroeg was en dat dit eveneens gold voor het begin van de Hallstatt-
tijd.^3 3 

Holwerdaa moet de eindconclusie van Remouchamps proefschrift als een opsteker 
hebbenn ervaren. Zijn eigen onderzoeksuitkomst dat de Hallstatt-cultuur in Ne-
derlandd later had ingezet dan elders in Europa, was namelijk bestreden door enkele 
vooraanstaandee Duitse prehistorici.244 Holwerda zal er bovendien ingenomen mee 
zijnn geweest dat Remouchamps in zijn proefschrift kritiek uitte op Kossinna. Deze 
kritiekk betrof diens vroege datering van de Noord-Europese zwaarden. Remou-
champss noemde Kossinna's zwaardtypologie volstrekt willekeurig en had de indruk 
datt deze alleen was opgezet om aan te tonen dat het zwaard van Germaanse 
oorsprongg was.145 Hij beschuldigde Kossinna daarnaast van manipulatie met 
beeldmateriaal.. Deze had in zijn studie Die deutsche Vorgeschichte van Myceense 
zwaardenn onduidelijke afbeeldingen laten afdrukken en van Noord-Europese 
exemplarenn afbeeldingen waarop zelfs de kleinste details goed zichtbaar waren. 
Zoo probeerde hij volgens Remouchamps de vermeende kwaliteit van de Noord-
Europesee zwaarden meer tot zijn recht te laten komen.246 

Hett was vooral met zijn archeologisch onderzoek in Nederland dat Remou-
champss zich een trouw leerling van Holwerda toonde. In zijn in 1923 verschenen 
artikell  'De cultuur der koepelgrafheuvels. Opgravingen nabij Ermelo' bouwde hij 
dienss koepelgraftheorie verder uit. Remouchamps schreef dat veel archeologen 
verondersteldenn dat een grafheuvel een uit aarde opgeworpen heuvel was. Zelf 
hadd hij echter, zo schreef hij, met zekerheid vastgesteld dat grafheuvels de restanten 
warenn van ingestorte koepelgraven: uit hout en aarde opgetrokken dodenkamers.147 

Nieuww was dat hij daarbij had geconstateerd dat de bouwers van de koepelgraven 
bijj  het begraven van hun doden gebruik hadden gemaakt van een rode, okerachtige 
kleurstoff  en dat zij hun doden slechts gedeeltelijk hadden verbrand.248 Een 
soortgelijkee dodencultus, zo vermeldde Remouchamps, was ook voorgekomen in 
prehistorischh Oost-Europa en meer in het bijzonder in het gebied van de Dnjepr. 
Inn aansluiting op Holwerda's theorie over de zuidoostelijke herkomst van het 
'Volkk der Koepelgrafheuvels', opperde hij of het niet voor de hand lag zich af te 
vragenn 'of ook de oorsprong der bevolking onzer graven niet in die landen ligt. 
Ja,, men mag wellicht de vraag stellen of dit niet hetzelfde volk is geweest hetwelk 
inn de Russische koerganen zijn "roodgekleurde skeletten" achter liet?'249 

Remouchampss poogde ook te komen tot een reconstructie van de dodencultus 
inn het koepelgraf.. Evenals Holwerda had gedaan bij zijn betoog over de dodencultus 
inn het hunebed maakte hij hierbij gebruik van de etnologische parallel met Afrika. 
Remouchampss baseerde zijn reconstructie op een verslag van de Arabier El Bekri 
overr de dodencultus in Timboektoe uit de elfde eeuw na Christus. In het verslag 
werdd het gebruik beschreven om na het overlijden van een vorst een houten 
overkappingg te bouwen. Zijn lichaam werd vervolgens op een tapijt onder deze 
overkappingg neergelegd. Op het tapijt werden ook kussens, wapens, vaatwerk, 
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voedsell  en drank geplaatst. Daarna werd het houten bouwwerk met matten en 
aardee bedekt. Aan deze beschrijving kende Remouchamps een bijzondere betekenis 
toe,, omdat de Franse archeoloog L. Desplagnes aan het begin van de twintigste 
eeuww in het Niger-gebied vergelijkbare bouwwerken had opgegraven. Remou-
champss zei het vervolgens voor mogelijk te houden dat zich in het Nederlandse 
koepelgraff  een ritueel had afgespeeld dat vergelijkbaar was met het door El Bekri 
beschrevene.. Remouchamps stelde zich voor dat de dode eerst was verpakt in 
gevlochtenn korven en vervolgens was bijgezet in een houten grafbouw. De vorm 
vann deze grafbouw beschouwde hij als een bewuste nabootsing van de ronde hutten 
vann de levenden. De dode kreeg ook drank en voedsel mee. Gezien het geringe 
aantall  opgegraven bekers, meende Remouchamps te kunnen concluderen dat er 
bijj  de koepelgraven geen sprake was geweest van een structurele dodendienst, dit 
inn tegenstelling tot bij de hunebedden. Holwerda had immers geconcludeerd dat 
daarr blijkens de overvloedige hoeveelheid aangetroffen aardewerk een continue 
dodencultuss had plaatsgevonden.250 

Remouchampss kon evenals Holwerda rekenen op de kritiek van Byvanck en 
Vann Giffen. Byvanck schreef in 1925 niet overtuigd te zijn van Remouchamps' 
theoriee over de herkomst van de bouwers van de koepelgraven. Hij meende dat, 
indienn in Zuid-Rusland de 'sprekendste analogieën' te vinden waren van de 
Nederlandsee grafheuvels, dit allerminst betekende dat daarmee ook de herkomst 
vann de bouwers van de Nederlandse grafheuvels was vastgesteld.25' Ook Van Giffen 
wass zeer kritisch, met name naar aanleiding van Remouchamps grafheuvelopgra-
vingenn bij Ermelo. Hij betoogde: 

Sogarr von 'Kuppelgrabern' im Sinne Holwerdas kann m.E. kaum die Rede 
sein.. Offenbar steht der Untersucher stark im Banne der Anschauungen seines 
Lehrers,, so dass er m.E. davon, manchmal auch unberechtigt, wie von einem 
feststehendee Tatbestand ausgeht.152 

HolwerdaHolwerda als leermeester: Braat en Bursch 

Naa Remouchamps' overlijden in 1927 bleek het Holwerda al snel dat het moeilijk 
wass om in Nederland iemand te vinden die zijn plaats zou kunnen innemen.153 

Hijj  informeerde daarom in Duitsland bij bevriende archeologen naar mogelijke 
kandidatenn voor de functie van conservator van de Nederlandse afdeling van het 
Rijksmuseumm van Oudheden. Deze kandidaten moesten conform de standpunten 
uitt zijn Openbare Les van 1910 over een klassiek archeologische achtergrond 
beschikken.Z544 Terwijl DragendorfF antwoordde niemand te kennen die aan deze 
voorwaardee voldeed, noemde de bij de 'Glyptothek' te München werkzame P. Wol-
terss enkele namen, waaronder A. LangsdorfY.2" Door J. Boehlau, die was ver-
bondenn aan het Hessisches Landesmuseum te Kassei, werd deze laatste echter weer 
afgeraden.156 6 
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Holwerdaa besloot vervolgens de zaak in eigen hand te houden en zelf twee jonge 
nieuwee krachten op te opleiden: W.C. Braat (1903-2000) en F.C. Bursch (1903-
1981).. Bursch werd in 1927 volontair bij het museum, Braat volgde in 1928. Beiden 
werdenn in 1929 benoemd tot wetenschappelijk assistent.257 Braat en Bursch kregen, 
nett als hun voorganger Remouchamps, van Holwerda in het museum onderricht, 
terwijll  ze tegelijkertijd aan de Leidse universiteit studeerden. Daarnaast volgden 
zijj  aanvullende colleges in Duitsland. Braat promoveerde in 1932 bij de historicus 
H.T.. Colenbrander aan de Rijksuniversiteit Leiden en Bursch dat zelfde jaar bij 
dee prehistoricus G. Merhart von Bernegg aan de Universiteit van Marburg. Beide 
assistentenn kregen in deze periode elk een eigen objectgebied toebedeeld. Bursch 
richttee zich op de prehistorie en Braat op de protohistorie. Deze verdeling kwam 
ookk naar voren in de thema's van hun proefschriften: Bursch behandelde de 
Nederlandsee bekercultuur en Braat de middeleeuwse bewoning van de Wieringer-

m e err 258 Bursch werd uiteindelijk in 1936 benoemd tot conservator bij het Rijks-
museumm van Oudheden, Braat in icftj.1™ 

Dee opleiding van Bursch en Braat confronteerde Holwerda opnieuw met het 
probleemm dat in Nederland studeren en promoveren met de Europese pre- en 
protohistoriee als hoofdvak niet mogelijk was. In 1929 zou hij zijn vakgebied daarom 
niett geheel 'salonfahig' noemen.260 Hij was echter zelf ook enigszins debet geweest 
aann deze situatie. In 1926 had hij namelijk nog een ontwerp-studieprogramma 
Europesee pre- en protohistorie afgekeurd, dat was opgesteld door zijn Leidse 
collegaa J. Huizinga. De steen des aanstoots was dat diens voorstel impliceerde dat 
err een hoogleraar benoemd zou worden. Voor Holwerda persoonlijk betekende 
ditt dat zijn wetenschappelijke autonomie aangetast zou kunnen worden; dat de 
museumassistentenn eindelijk in Nederland zouden kunnen promoveerden op de 
Europesee pre- en protohistorie, woog tegen dit bezwaar kennelijk niet op. Het 
lijk tt erop dat Holwerda zijn toevlucht nam tot geveinsde bescheidenheid toen hij 
aann Huizinga schreef steeds tot zichzelf gezegd te hebben dat het aan de volgende 
generatiee was een hoogleraar te benoemen. Holwerda kwam wel met een alternatief 
ontwerp,, waarbij de werkzaamheden in het Leidse museum golden als studie-
semesters.. Volgens Huizinga was dit echter op wettelijke gronden onmogelijk.26' 

Inn 1933 verzocht de decaan van de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte van de 
Rijksuniversiteitt Leiden aan Holwerda zijn ideeën over het hoofdvak 'Vaderland-
schee Oudheidkunde' nog eens uiteen te zetten. Holwerda antwoordde toen echter 
datt wat hem betreft de actualiteit van de zaak afwas: de museumassistenten Braat 
enn Bursch hadden op dat momental een andere manier gevonden te promoveren.162 

Holwerda'ss opstelling in 1926 en in 1933 had tot gevolg dat de positie van de 
Europesee pre-en protohistorische archeologie - zoals omschreven in het Acade-
mischh Statuut van 1921 - uiteindelijk tot februari 1944 ongewijzigd is gebleven. 
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BraatBraat en Bursch als representanten van de 'Leidsche school' 

Dee komst van Braat en Bursch naar het Rijksmuseum van Oudheden luidde de 
hoogtijdagenn in van de 'Leidsche school' in de Nederlandse pre- en protohistorische 
archeologie.. Holwerda bleek met de twee assistenten een goede keuze te hebben 
gedaan.. Zijn samenwerking met hun zou duurzaam blijken. De twee assistenten 
wistenn zich te schikken in hun ondergeschikte positie en manoeuvreerden bij 
meningsverschillenn voorzichtig. Ook voegden zij zich in de ongeschreven code 
datt zij als representanten van de 'Leidsche school' hun contacten met de Groninger 
pre-- en protohistorische archeologie tot een minimum dienden te beperken.26s 

Datt Bursch' wetenschappelijke activiteiten zich vooral richtten op de Nederlandse 
prehistorie,, leidde ertoe dat hij zich - meer dan Braat - in het vaarwater bewoog 
vann Holwerda en diens 'praehistorisch systeem'. Het is vooral Bursch geweest die 
loyaliteitt toonde jegens zijn leermeester: diens wetenschappelijke opvattingen 
werdenn door hem in de jaren dertig nooit openlijk ter discussie gesteld. Braat, die 
watt dat betreft minder volgzaam was, richtte zich bij zijn museum- en opgravings-
activiteitenn vooral op de Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen. Hij publi-
ceerdee met betrekking tot deze periodes jaarlijks gemiddeld twee artikelen in de 
OudheidkundigeOudheidkundige mededeelingen. Omdat Holwerda's prehistorische systeem binnen 
dee muren van het Rijksmuseum van Oudheden niet ter discussie stond, kon alleen 
hett stellen van een vraag al tot een netelige situatie leiden. Braat vertelde in 1996 
eenn anekdote die tekenend is voor zijn herinnering aan de positie waarin hij zich 
alss museummedewerker had bevonden: 

Holwerdaa was dan blij dat hij leerlingen kreeg die zijn ideeën ook overnamen. 
(...)) En toen ik van toeten noch blazen wist, toen gingen we op de Veluwe 
koepelgrafheuvelss graven en toen zei ik tegen hem, ik zei: 'Ja, waar moet je 
nouu aan zien dat het een koepelgraf is, ik zie dat niet aan de grondsporen en 
zo'.. 'Het is toch een koepelgrafY, donderde Holwerda. En ik dacht: 'als ik nou 
niett toegeef dan...'. En zo had hij meer van die ideeën, van die ideefixen.264 

Tijdenss de lezing 'Nieuwe opgravingen van Romeinsche villa's in Limburg', die 
Braatt in 1934 hield in het Rijksmuseum van Oudheden, waagde hij het toch 
openlijkk kritiek te uiten op een van de stellingen van Holwerda.265 Deze had 
namelijk,, samen met W. Goossens en N.J. Krom, geconcludeerd dat de Romeinse 
villa'ss in Zuid-Limburg een open binnenplaats hadden gehad. Braat toonde 
daarentegenn aan dat deze overdekt was geweest. In 1996 herinnerde hij zich dat 
Holwerdaa deze afwijkende conclusie had opgevat als een persoonlijke aanval: 

Komtt hij de volgende dag en zegt: 'Die lezing was heel aardig gisteren, maar 
diee blunder van jou om te zeggen dat die middenruimte een geheel overdekte 
ruimtee is, Goossens en ik zijn ook niet gek. Ik zeg: 'Ja maar, ik heb niet gezegd 
datt Goossens en U gek waren.'266 
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Alss gevolg van het voortwoekeren van het conflict tussen Holwerda en zijn 
voormaligee assistent Van Giffen ontmoette Braat zijn illustere voorganger pas in 
19388 in levende lijve; tien jaar nadat hij was aangesteld bij het Rijksmuseum van 
Oudheden.. Braat maakte in dat jaar een studiereis door Noord-Duitsland, waar 
hijhij  verschillende musea met archeologische collecties bezocht. Ook nam hij deel 
aann het congres Ziele und Aufgaben der Marsenen und Wurtenforschung te 
Hannover.. Het was op dit congres dat de eerste ontmoeting plaatsvond.267 Tijdens 
hunn gesprek werd Braat door Van Giffen gecomplimenteerd met zijn opgraving 
vann het urnenveld te Knegsel. Braat hield desondanks zijn reserves. Hij herinnerde 
zichh in 1996: 'Het was een opgravinkje dat ik in Brabant had gedaan, dat heeft 
hijj  gelezen en toen maakte ik kennis met Van Giffen op een Wurtentagung in 
Hannoverr en Van Giffen zei tegen mij: "Jij ziet wél goed."'268 Na de kennismaking 
inn Hannover hielden Braat en Van Giffen contact. Braat bezocht bijvoorbeeld 
nogg hetzelfde jaar het Biologisch-Archaeologisch Instituut te Groningen en het 
Provinciaall  Museum te Assen.269 

Inn tegenstelling tot Braat heeft Bursch zich, vrijwel vanaf het begin van zijn 
wetenschappelijkee loopbaan, bewust en zeer actief opgesteld als verdediger van 
Holwerda'ss wetenschappelijke werk. In 1931, de periode dat hij materiaal voor zijn 
proefschriftt aan het verzamelen was, sprak hij, uiting gevend aan zijn loyaliteit, 
inn een brief aan Holwerda van het dienen van 'Uw zaak, die ook de mijne is'.270 

Inn dit kader maakte hij er zijn leermeester deelgenoot van dat hij als wetenschapper 
onderr andere gemotiveerd was door de ergernis dat in de internationale archeo-
logischee literatuur alleen Van Giffens kritiek op de koepelgraftheorie een plaats 
hadd gekregen en niet de koepelgraftheorie zelf.271 

Burschh zette alles op alles om de juistheid van de koepelgraftheorie te bewijzen. 
Hijj  verfijnde de theorie door verschillende koepelgraftypen te onderscheiden. Zo 
concludeerdee hij over een grafheuvel bij Ootmarsum dat het hier een niet volledig 
geslotenn koepelgraf betrof.272 Bij zijn opgraving van grafheuvels te Garderen 
herkendee hij, samen met de voorgraver A. Scholten, in de grondsporen de resten 
vann koepelgraven met een binnen- en buitenkoepel, waartussen zich een laag zand 
bevondenn zou hebben.27' Nog tijdens de opgraving deed Bursch hierover verslag 
aann Holwerda, aangezien die niet in de gelegenheid was ter plaatse poolshoogte 
tee komen nemen. Hij vroeg hem bovendien of hij aan de interpretatie zijn 
goedkeuringg kon verlenen: 

Err is echter één ding waarover ik ook graag uw mening zou hooren. Op grond 
vann onze waarnemingen in het profiel vooral zijn Scholten en ik op het idee 
gekomen,, dat deze koepelgraven alhans niet enkel alleen van hout zijn 
opgetrokken,, doch dat er tusschen binnen en buitenkoepel toch een laag aarde 
gelegenn moet hebben. Vanwaar anders die reusachtige massa zand. (...) Wil t 
UU daaromtrent uw meening ook eens zeggen?274 
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Datt Bursch zijn waarnemingen liet sanctioneren door Holwerda, ook wanneer 
dezee niet bij een opgraving aanwezig was, kan niet alleen worden geïnterpreteerd 
alss tekenend voor zijn ondergeschikte positie, maar ook als een uiting van zijn 
trouww aan Holwerda. Op een bepaalde manier is zijn verzoek om Holwerda's 
instemmingg in tegenspraak met een argument dat door hem in zijn proefschrift 
terr verdediging van de koepelgraftheorie naar voren werd gebracht. Hij schreef 
daarr dat men bij een koepelgrafopgraving aanwezig moest zijn geweest om te 
kunnenn oordelen over de juistheid van de theorie.175 Bursch gaf er aldus openlijk 
blij kk van in staat te zijn tot een blind vertrouwen in andermans waarnemingen 
enn visie. Voor de benaderinsgwijze van Van Giffen, waarbij de meeste waarde 
werdd gehecht aan de zorgvuldige registratie van een opgraving zodat deze, ondanks 
haarr eenmaligheid, het karakter kreeg van een verifieerbaar experiment, kon Bursch 
weinigg waardering opbrengen. In 1938 betoogde hij dat Van Giffen te veel de 
nadrukk legde op het 'opgravingstechnische' gedeelte van de pre- en protohistorische 
archeologie.276 6 

Burschh poogde als verdediger van Holwerda's 'zaak' niet alleen de koepelgraf-
theoriee te verfijnen, maar ook uitte hij kritiek op Van Giffens grafheuvelonderzoek. 
Inn zijn proefschrift moest vooral diens stelling dat grafheuvels uit de bronstijd 
herkenbaarr waren aan plaggen het ontgelden. Hij verwees daarbij naar zijn eigen 
-- nog te publiceren - grafheuvelopgravingen te Marum en Emmen: de heuvel van 
Marumm was uit plaggen opgebouwd en dateerde uit de steentijd; die van Emmen 
bestondd uit uit zand en dateerde juist uit de bronstijd.277 Bursch was zich er tijdens 
dee opgraving in Emmen ten zeerste van bewust dat hij zich in een gebied bevond 
datt ondertussen het officieuze territorium van Van Giffen was geworden. In zijn 
opgravingsverslagg vermeldde hij dan ook dat er in de eerste helft van de jaren 
dertigg door het Rijksmuseum van Oudheden voor het eerst in lange tijd opgra-
vingenn waren verricht in de noordelijke provincies.278 Tijdens deze opgravingen 
wass de sfeer aanvankelijke enigszins conspiratief geweest: een confrontatie met 
Vann Giffen werd bewust uit de weggegaan. Deze houding bleek niet vol te houden, 
zoo schreef Bursch in 1932 vanuit Emmen aan Holwerda: 

woensdagg a.s. komen 300 a 400 huisvrouwen uit alle delen van het land Emmen 
bezoekenn en wilden ook het langgraf en het hunnebed (...) bezichtigen, liefst 
onderr deskundige leiding. De heer Postma, m'n hotelier, zit in het comité van 
ontvangst,, en vroeg me, of ik voor deskundige voorlichting wilde zorgen. Heeft: 
uu er bezwaren tegen als ik er in toestem? Van Giffen zal toch wel reeds weten 
datt ik hier ben, want heel Emmen is er van al op de hoogte, dus daarom hoef 
ikk 't m.i. niet te laten.279 

Burschh toonde zijn loyaliteit jegens zijn leermeester niet alleen in zijn wetenschap-
pelijkee werk, maar ook bij zijn museale werkzaamheden. Zo gaf hij - in opdracht 
vann Holwerda - bepaald materiaal uit de museumcollectie niet vrij voor bestude-
ringg door een buitenstaander. Het betrof vondsten waaruit zou kunnen blijken 

64 4 



DEE KLASSIEK-HUMANISTISCHE BESCHAVINGSIDEALEN 

datt Holwerda's afwijzing van het drie-periodensysteem ongefundeerd was. In 1933 
werdd het Rijksmuseum van Oudheden benaderd door de Duitse student H. Hofer 
Oldenburgg met de vraag of het mogelijk was de Leidse collecties te bestuderen. 
Aanvankelijkk werd hem toestemming verleend. Nadat echter bekend was geworden 
datt Hofer Oldenburg vooral bronsvondsten wilde bestuderen — hij werkte onder 
begeleidingg van E. SprockhofF aan een proefschrift over de bronstijd in Neder-
landd — schreef Bursch hem botweg dat Holwerda dit niet kon toestaan. Een 
teleurgesteldee Hofer Oldenburg stelde vervolgens Van Giffen van dit debacle op 
dee hoogte. Hij verzekerde hem daarbij dat de nieuwe politieke situatie in Duitsland 
—— Hitler was al ruim een jaar aan de macht - maakte dat hij de moed er in hield: 
'Siee wissen vielleicht dass es jetzt in Deutschland strenger aber auch gerechter 
zugeht.. Auch wir Studenten helfen unser Teil am Aufbau eines besseren Deutsch-
m m s . '* * 

Alss leerling van Holwerda heeft Bursch alleen binnenskamers laten blijken dat 
zijnn eigen opvattingen niet altijd overeenstemden met die van zijn leermeester. 
Alduss ervoer H.J. Popping in 1932. Dat jaar brachten Holwerda en Bursch een 
bezoekk aan deze drukker en amateur-archeoloog uit Oosterwolde.281 Enige maan-
denn later informeerde Popping, die zelfonderzoek verrichtte naar het Paleolithicum 
enn het Mesolithicum in Noord-Nederland, bij Bursch naar diens mening over de 
zogenaamdee Hilversumse vondsten. Het betrof de zandstenen werktuigen die in 
18533 onder leiding van L. Jansen, de conservator van het Rijksmuseum van 
Oudheden,, waren opgegraven. Popping uitte zijn vermoeden dat de vondsten 
vervalsingenn waren. Dit betekende zijns inziens dat 'we in Hilversum een Neder-
landschh Glozel hebben te zien'.282 In zijn antwoordbrief bekende Bursch de 
Hilversumsee vondsten nooit 'geheel auu sérieux' genomen te hebben.283 Desondanks 
berusttee hij er in dat ze deel bleven uitmaken van de vaste tentoonstelling, aldus 
eenn aanvaring met Holwerda voorkomend.284 Holwerda had namelijk in 1906 
onderr verwijzing naar deze vondsten geconcludeerd dat stenen gebruiksvoorwer-
penn in geïsoleerde streken van Nederland tot in de Middeleeuwen in gebruik 
warenn gebleven.285 

Burschh ontliep niet alleen de directe discussie met Holwerda, maar, in navolging 
vann Holwerda, ook die met Van Giffen. Dat hij zich daarbij soms in rare bochten 
moestt wringen, zou W.A.J. Oosting in 1931 ervaren. Deze bodemkundige nam 
datt jaar voor het Rijksmuseum van Oudheden grondmonsters bij de opgraving 
vann grafheuvels in de omgeving van Wageningen. Hij raakte toen met Holwerda 
inn gesprek over diens koepelgraftheorie. Later deed Holwerda hierover aan Bursch 
verslagg en vermeldde daarbij dat Oosting de rode kleurstof in de grafheuvels, 
evenalss Remouchamps, beschouwde als de resten van een ingestorte houtbouw. 
Inn zijn correspondentie met Oosting kwam Bursch terug op dit Wageningse 
gesprek,, in de verwachting bij hem steun te vinden voor de koepelgraftheorie.286 

Oostingg schreef hem echter dat er sprake was van een misverstand. Hij had aan 
Holwerdaa juist kenbaar gemaakt dat hij Remouchamps' interpretatie van de rode 
kleurr in grafheuvels niet kon delen. Hij was weliswaar van mening dat de rode 
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kleurr verband kon houden met houtconstructies, maar ingestorte houtconstructies 
achttee hij uitgesloten. Oosting vervolgde: 

Zouu het niet mogelijk zijn in het komende seizoen de ontgraving van een 
'Koepelgraff  te entameren waarbij het Rijksmuseum van Oudheden, Dr. van 
Giffenn en ondergeteekende als bodemkundige eendrachtig samenwerkten om 
tee komen tot definitieve oplossing van het vraagstuk?287 

Di tt voorstel werd echter op bitse toon afgewezen. Van een discussie tijdens het 
onderzoekk van een heuvel zei Bursch 'geen practisch nut' te verwachten.188 Bursch 
hadd aldus direct contact met Van Giffen weten te voorkomen. In navolging van 
Holwerdaa lijk t hij de confrontatie met Van Giffen alleen in geschrift aangedurfd 
tee hebben. Op die manier hoopte hij zijn leermeester op overtuigende wijze te 
kunnenn verdedigen tegen wat hij omschreef als de 'aanvallen' van Van Giffen.289 

Alss gevolg van het in bescherming nemen van Holwerda's 'archaeologisch 
systeem'' door zijn leerlingen Remouchamps, Braat en Bursch kreeg het conflict 
tussenn Holwerda en Van Giffen halverwege het interbellum een nieuwe vorm. 
Daarbijj  speelde ook een rol dat Van Giffen er, vanuit zijn nieuwe institutionele 
basiss in Groningen, in slaagde zijn alternatieve wetenschappelijke opvattingen 
verderr uit te bouwen en uit te dragen.290 Er ontstond binnen de Nederlandse pre-
enn protohistorische archeologie een gepolariseerde sfeer waarin tegenstellingen 
zwaarderr wogen dan overeenkomsten. Vooral bij de medewerkers van het Rijks-
museumm van Oudheden hadden de eigen wetenschappelijke oriëntaties, theorieën, 
methodenn en resultaten het karakter gekregen van beginselen, die met moeite 
geëvalueerdd of ter discussie gesteld konden worden. Alleen al het loslaten van 
aspectenn van deze beginselen kon immers door de 'tegenpartij' worden opgevat 
alss een capitulatie. Zo werden de begrippen 'Leiden' en 'Groningen' aanduidingen 
voorr twee onverenigbare wetenschappelijke richtingen binnen hetzefde vakgebied, 
waarachterr twee kleine, elkaar bestrijdende groepen wetenschappers schuilgingen. 
Directt en indirect betrokkenen ervoeren 'Leiden' en 'Groningen' vaak als werelden 
vann verschil. Voor W.T. Kroese, die als medewerker van de Oudheidkamer Twente 
bijbij  de richtingenstrijd betrokken was geraakt, was de tegenstelling vooral als een 
onnodigg product van persoonlijke animositeit. Hij verzuchtte in 1939, nadat 
Holwerdaa met pensioen was gegaan: 

Dee strijd Leiden-Groningen is mij niet onbekend. Hoewel ik gelukkig de 
finessess daarvan nooit behoefde mede te maken (...). Maar is het nu noodig 
dee strijd in de jongere generaties voort te zetten? Dat de Heeren Holwerda en 
vann Giffen het niet eens waren, soit! Maar is het noodzakelijk dat dit strijden 
doorr gaat, als er persoonsverwisselingen plaats vinden.291 

Tochh was de richtingenstrijd 'Leiden-Groningen' meer dan een uit de hand gelo-
pen,, op staf en leerlingen overgedragen wetenschappelijk conflict dat voortkwam 
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uitt de verschillen in karakter, institutionele achtergrond en wetenschappelijke 
oriëntatiee van Holwerda en Van Giffen. De strijd ging in grote mate ook over de 
bevoegdheidd tot opgraven en het beheer van opgravingsgegevens. Wanneer de ene 
'richting'' op basis van de eigen methoden van onderzoek archeologische gegevens 
hadd verzameld en vervolgens ging beheren, had dit vergaande consequenties voor 
dee andere 'richting': een archeologische opgraving was immers maar eenmaal 
uitvoerbaarr en de depots van de ene 'richting' waren in de regel ontoegankelijk 
voorr de andere 'richting'. 
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