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HOOFDSTUKK 2 

Vann Giffen en het empirisch natuuronderzoek 

Pre-- en protohistorische archeologie in Groningen 

Aann het einde van negentiende eeuw manifesteerde zich in de provincie Groningen 
hett besef dat de lokale volksgebruiken en dialecten, alsook het oorspronkelijke 
landschapp op het punt stonden te verdwijnen. Dit was in 1898 voor enkele 
Groningsee notabelen de aanleiding tot de oprichting van het Centraalbureau voor 
dee kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Dit bureau diende 
dee bedreigde verschijnselen te bestuderen en daarbij de samenwerking tussen 
wetenschappelijkee disciplines te stimuleren. De nagestreefde multidisciplinaire 
benaderingg en de combinatie van regionaalhistorisch en natuurhistorisch onder-
zoekk waren de achtergrond waartegen aldaar in de eerste helft van de twintigste 
eeuww een vorm van archeologiebeoefening is ontstaan, die nationaal en inter-
nationaall  veel opzien heeft gebaard. Ze is bekend geworden als 'Gronings' en had 
inn A.E. van Giffen haar voorman. 

Hett Centraalbureau van 1898 was een onderdeel van het Natuurkundig Ge-
nootschapp te Groningen, dat dateerde van 1801. De initiatiefnemers hadden met 
dee doelstelling van het bureau bewust aansluiting gezocht bij de statuten van het 
genootschap.. Artikel vier luidde: 'Het Genootschap kan natuuronderzoek, inzon-
derheidd van de landstreek, waar het zijn' zetel heeft, aanmoedigen en tot bekend-
makingg van de uitkomsten daarvan medewerken.'1 Het Natuurkundig Genoot-
schapp was voortgekomen uit het achttiende-eeuwse Nederlandse verlichtings-
denken.. In die eeuw was de belangstelling voor het empirisch onderzoek naar de 
natuurr soms enigszins religieus getint geweest. De natuur beschouwend als het 
productt van de goddelijke schepping, meende men dat dit onderzoek niet alleen 
'dee natuur', maar ook 'het goddelijke' betrof.2 Voor de oprichters van het Cen-
traalbureauu van 1898 was onderzoek met een dergelijke religieuze dimensie niet 
meerr aan de orde. Inmiddels werd algemeen aanvaard dat godsdienst het domein 
wass van het gevoel, en wetenschap dat van het verstand. Dit betekende echter 
niett dat het empirisch onderzoek van de natuur voor de leden van het Centraal-
bureauu geen enkele bijzondere meerwaarde meer had: het onderzoek werd nu 
gedragenn door een romantische belangstelling voor de directe 'eigen' omgeving. 

69 9 



HOOFDSTUKK 2 

Doorr de initiatiefnemers van het Centraalbureau werd de Duitse 'Heimatkunde' 
alss inspiratiebron genoemd, vooral wat betreft de nagestreefde samenwerking 
tussenn verschillende vakgebieden: 

Duitschlandss geologen en geografen, ethnologen, historici en archaeologen 
wetenn het wel, van hoe groote beteekenis de beoefening der 'Heimathkunde' 
is.. Meer dan nu nog het geval is, moeten wij voor ons Vaderland hun voorbeeld 
volgen,, vooral waar het betreft samenwerking, concentratie van krachten. (...) 
Diee samenwerking, die concentratie voor Groningen en omliggende streken 
tee verkrijgen, dat is het hoofddoel, waarmede het Centraalbureau is opgericht.3 

Hett Friesch Genootschap gold eveneens als voorbeeld: dit genootschap had in 
Frieslandd reeds vanaf 1827 historisch, archeologisch en taalkundig onderzoek 
verrichtt en gestimuleerd.4 De Groninger initiatiefnemers benadrukten dat het 
Centraalbureauu zich vooral zou moeten gaan bewegen op natuurkundig, geolo-
gisch,, natuurhistorisch, etnografisch en geografisch gebied. Aan historische acti-
viteitenn werd minder prioriteit gegeven. Deze beperking had een praktische reden. 
Menn wilden niet concurreren met de historische activiteiten van het Groningsch 
Museumm en het Groninger Historisch Genootschap. Aangezien er in Drente 
weliswaarr een provinciaal museum was, maar geen institutie vergelijkbaar met het 
Frieschh Genootschap, meenden de Groningse notabelen dat het onderzoek van 
hett Centraalbureau zich ook op Drente zou moeten kunnen > In de jaren 
naa de oprichting werd er vanuit het Centraal bureau divers onderzoek gestimuleerd. 
Di tt resulteerde in 1902 en 1918 in de publicatie van Bijdragen tot de kennis van de 
ProvincieProvincie Groningen en omgelegen streken^ 

VanVan Giffen en het Centraalbureau, het Rijksmuseum van 
OudhedenOudheden en het Biologisch-Archaeologisch Instituut 

Inn 1908 werd Van Giffen benaderd door F.P.J. van Calker, hoogleraar aard- en 
delfstofkundee bij de Rijksuniversiteit Groningen en bestuurslid van het Centraal-
bureau.. Van Calker deed de biologiestudent het aanbod toezichthouder te worden 
bijbij  de afgraving van de terp te Dorkwerd. Van Giffen ging op het aanbod in. 
Hierbijj  speelde mogelijk een rol dat hij reeds op jonge leeftijd had kennisgemaakt 
mett de terpen. Zijn vader was namelijk Nederlands-Hervormd predikant geweest 
inn verschillende terpdorpen.7 Als wetenschappelijk toezichthouder bij de terp-
afgravingg concentreerde Van Giffen — die zoöloog wilde worden - zich op het 
ver-- zamelen van dierlijk botmateriaal. Hij vatte het plan op de protohistorische 
terpdierenn te vergelijken met hun recente en prehistorische soortgenoten. Hij werd 
bijbij  dit onderzoek begeleid door de hoogleraar botanie J.W. Moll en de hoogleraar 
zoölogiee J.F. van Bemmelen.8 Wat in 1908 was begonnen met het houden van 
wetenschappelijkk toezicht bij een terp afgraving, eindigde op 20 juni 1913 met een 
promotie.. De titel van Van Giffens proefschrift luidde Die Fauna der Wurten. Er 
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stondd hem een tweedelige publicatie voor ogen: een deel over wilde dieren en een 
deell  over huisdieren. Hij promoveerde echter alleen op het eerste deel en kwam 
mett zijn promotor J.F. van Bemmelen overeen dat het tweede deel later zou 
verschijnen.9 9 

Toenn Van Giffen promoveerde, was hij reeds meer dan een jaar werkzaam bij 
Rijksmuseumm van Oudheden.10 De jonge bioloog was in 1912 naar Leiden ver-
trokkenn om daar als assistent van J.H. Holwerda het vak van archeoloog te leren, 
zoalss dat in de voorgaande jaren in het museum was ontwikkeld. Van Giffen zou 
zichh in Leiden kunnen richten op de gehele Nederlandse pre- en protohistorie. 
Err rezen echter al snel problemen. In 1915 - na drie jaar aan het Rijksmuseum van 
Oudhedenn verbonden te zijn geweest - schreef hij hierover een zeer kritische nota, 
diee was gericht aan de Curatoren van de Leidse universiteit. Van Giffen gaf aan 
datt hij de vorm van pre- en protohistorische archeologie, zoals die door Holwerda 
seniorr en junior was ontwikkeld, als beperkt en achterhaald beschouwde. Hij wees 
bovendienn op een alternatief: het 'gecombineerd natuurwetenschappenjk-archae-
ologischh bodemonderzoek', zoals dat in Zweden was ontwikkeld." Dergelijk 
onderzoekk werd volgens Van Giffen door beide Holwerda's echter onmogelijk 
gemaakt.. Hen beschuldigend van dictatoriaal gedrag, stelde hij de retorische vraag: 
'Iss het uit wetenschappelijk oogpunt toelaatbaar, dat aan het Rijks-Museum van 
Oudhedenn zelfs elk streven in die richting opzettelijk de kop wordt ingedrukt?'12 

Inn de nota van 1915 refereerde Van Giffen ook aan de rede die A.E.J. Holwerda 
ruimm tien jaar eerder had gehouden ter gelegenheid van de heropening van de 
Egyptischee afdeling. Holwerda had op dat moment de wetenschappelijke activi-
teitenn van zijn zoon aangekondigd door de verwachting uit te spreken dat er zich 
opp korte termijn een geleerde zou aandienen, die zijn leven wilde wijden aan de 
studiee van de Nederlandse pre- en protohistorie.1^ Van Giffen liet blijken hiertoe 
eveneenss bereid te zijn. Hij sloot zijn nota namelijk af met de woorden: 'Eerst 
dann en ook dan alleen zal hij [ondergetekende A.E. van Giffen] in staat zijn zijne 
krachtenn te wijden aan eene taak, die hij nog steeds hoopt, dat voor hem levenstaak 
kann worden.''*  Holwerda junior toonde zich niet onder de indruk van deze ambitie. 
Voorr hem lijk t vooral geteld te hebben dat met Van Giffens terugkeer naar 
Groningenn in 1917 de rust weerkeerde binnen de muren van het Rijksmuseum 
vann Oudheden.15 Dat daarbuiten zijn conflict met Van Giffen nog lang gevolgen 
zouu hebben, kon hij toen nog niet voorzien. 

Dee officiële opening in 1922 van het Biologisch-Archaeologisch Instituut, was 
dee bekroning van Van Giffens terugkeer naar Groningen.'6 In de periode rond 
zijnn ontslag in Leiden van 1917 was hij erin geslaagd verschillende posities te 
verwerven,, waarmee hij de voorwaarden schiep voor de organisatie en financiering 
vann zijn archeologisch onderzoek in de noordelijke provincies. In 1916 was hij 
benoemdd tot conservator van de 'praehistorische afdeeling' van het Provinciaal 
Museumm van Oudheden in Drente. Sindsdien werd hij bij zijn opgravingen in 
Drentee financieel gesteund door de Drentsche Praehistorische Vereeniging, die 
inn 1914 was opgericht.'7 Tussen 1918 en 1954 zou Van Giffen vrijwel jaarlijks verslag 
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doenn van zijn Drentse archeologische onderzoekingen in de Nieuwe Drentsche 
Volksalmanak.^Volksalmanak.^ In Groningen werd Van Giffen in 1917 lid van de Commissie van 
Administratiee van het Museum van Oudheden voor de Provincie en Stad Gro-
ningen.. Later was hij achtereenvolgens als inspecteur en als conservator aan het 
museumm verbonden. De resultaten van zijn onderzoekingen in Groningen ver-
schenenn vanaf 1920 met enige regelmaat in het Verslag van den Toestand van het 
MuseumMuseum van Oudheden voor Provincie en Stad Groningen.,'? Om het archeologisch 
onderzoekk in het kustgebied mogelijk te maken werd in 1916 de Vereeniging voor 
Terpenonderzoekk opgericht, ook wel de Terpenvereeniging genoemd. Verslagen 
vann Van Giffens terpenonderzoek verschenen vanaf 1916 in het Jaarverslag van de 
VereenigingVereeniging voor Terpenonderzoek.10 

Inn dienst van de Rijksuniversiteit van Groningen, en met de steun van de 
verschillendee provinciale oudheidkundige verenigingen, ontwikkelde Van Giffen 
zichh snel tot een toonaangevend prehistoricus. Getekend door zijn Leidse erva-
ringenn liet hij zich bij zijn archeologisch onderzoek bewust inspireren door het 
empirischh natuuronderzoek, dat in Groningen een lange traditie kende. Hij 
oriënteerdee zich daarnaast, evenals veel van zijn Noord-Duitse collega-prehistorici, 
opp de Scandinavische archeologie. Aldaar was in de negentiende eeuw het drie-
periodensysteemm ontwikkeld. Van Giffen kon bovendien als atheïst en bioloog 
bijbij  zijn onderzoekingen de lange chronologie en de darwinistische evolutieleer 
zonderr enig voorbehoud toepassen.21 De aldus verkregen opgravingsresultaten 
vormdenn de basis van een voorstelling van de pre- en protohistorie van Nederland 
diee voornamelijk samenhing met die van Noordwest-Europa. Deze resultaten 
diendenn tevens als alternatief voor Holwerda's voorstelling van de pre- en proto-
historiee van Nederland, die was verweven met die van Europa, Afrika en Azië. 
Vann Giffen ontwikkelde zich tot de belangrijkste criticus van Holwerda: door 
anderee Nederlandse prehistorici zouden zij vaak en nog lang in één adem worden 
genoemd. . 

Vann Giffen richtte zijn wetenschappelijk onderzoek op drie aspecten van de 
Nederlandsee pre- en protohistorie: natuur, cultuur en etniciteit. Hij concentreerde 
zichh daarbij op de wijze waarop de genoemde aspecten met elkaar samenhingen. 

Uiteindelijkk zou hij tot het inzicht komen dat zij elkaar tot in de kern konden 
beïnvloeden.. Dit bleek hem uit het onderzoek naar het verband tussen het 
natuurlijkk milieu en culturele verschijnselen en uit het onderzoek dat hij tegelij-
kertijdd verrichtte naar de samenhang tussen enerzijds culturen en anderzijds 
stammenn en volken. In de periode dat Van Giffen wetenschappelijk actief was, 
creëerdee hij aldus een complex samenstel van kennis. Aangezien er hierbij in hoge 
matee sprake was van interdependentie, konden nieuwe onderzoekresultaten altijd 
weerr consequenties hebben voor de interpretatie van reeds eerder vergaard mate-
riaal,, ook al omdat het nooit voorkwam dat Van Giffen zijn onderzoek geheel 
toespitstee op een van de drie onderzoeksaspecten afzonderlijk.21 Grof schematise-
rendd kunnen er in het wetenschappelijk werk van Van Giffen drie fasen worden 
onderscheiden.. Het betreft de periode tot 1920, de periode 1920-1930 en de periode 
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naa 1930. In de eerste fase was het natuuronderzoek dominant, in de tweede het 
cultuuronderzoekk en in de derde het onderzoek naar etniciteit. 

Ui tt de toespraak die Van Giffen in 1922 hield ter gelegenheid van de officiële 
openingg van het Biologisch-Archaeologisch Instituut, komt naar voren dat hij de 
driee Noord-Nederlandse provincies niet alleen om praktische redenen als zijn 
onderzoeksterreinn beschouwde. Zijn Noord-Nederlandse actieradius bracht hij 
ookk in verband met de door hem ontwikkelde vorm van pre- en protohistorische 
archeologiebeoefening.. In de rede kwam hij tot de slotsom dat de stad Groningen 
zeerr geschikt was als standplaats voor het nieuwe archeologische instituut: de stad 
wass gelegen te midden van kleistreken en veengebieden waarin vele archeologische 
vondstenn en biologica werden aangetroffen. Van Giffen beschouwde Groningen 
daaromm als een geschikte plek om veranderingen op geologisch, biologisch en 
cultureell  gebied met elkaar in verband te brengen. In dezelfde rede bracht Van 
Giffenn zijn onderzoekingen niet alleen in verband met natuur en cultuur, maar 
ookk met etniciteit. Hij merkte namelijk op dat iedereen belangstelling zou moeten 
kunnenn opbrengen voor het 'probleem omtrent de herkomst onzer oudste bevol-
king'.1JJ Van Giffens toehoorders zullen hiermee zeker hebben kunnen instemmen. 
Inn de drie noordelijke provincies was er in de eerste helft van de twintigste eeuw 
sprakee van een bijzonder ontwikkeld etnisch bewustzijn. Dit uitte zich in de idee 
datt in elk van deze provincies grote delen van de bevolking verwant waren als 
gevolgg van een gemeenschappelijke afstamming van één stam of van meerdere 
nauww gerelateerde stammen. Daarbij werd verondersteld dat deze gedeelde afstam-
mingg zich op allerlei manieren in het heden manifesteerde en ook aan de basis 
stondd van de tegenstelling tussen Groningers, Friezen en Drenten.14 Dit besef 
maaktee archeologisch, geschiedkundig, taalkundig, fysisch-antropologisch en 
volkskundigg onderzoek naar de cultuur en etnische samenstelling van de bevolking 
voorr veel betrokkenen tot uiterst relevante en gewichtige onderzoeksthema's. De 
publicatiess dienaangaande volgden elkaar in de eerste helft van de twintigste eeuw 
dann ook snel op. Dit maakte dat in 1939 J. Linthorst Homan, op dat moment 
commissariss van de Koningin in Groningen, kon opmerken dat er een 'uitgebreide 
literatuur'' bestond waaruit bleek dat de Friesen, Drenten en Groningers 'in 
oorsprong'' grote verschillen kenden, die in de loop van de geschiedenis steeds 
verderr waren geaccentueerd. Dit inzicht, zo benadrukte Linthorst Homan, zou 
ookk in de algemene 'volksmeening' naar voren komen.25 

Ookk bij Van Giffen heeft een etnisch bewustzijn geleefd.16 Zo noemde hij 
zichzelff  in 1930 in zijn rede ter gelegenheid van zijn benoeming tot lector een 
'Noorderling'.177 In zijn werk vertaalde dit besef zich in een speciale interesse voor 
dee herkomst en het voortleven van twee stammen uit de Noord-Nederlandse pre-
enn protohistorie: de hunebedbouwers en de Saksen. Van Giffen ontwikkelde zich 
inn de loop der tijd tot een criticus van de idee dat de Saksen een bepalende invloed 
haddenn uitgeoefend op de etnische samenstelling van grote delen van de Noord-
Nederlandsee bevolking. Zijns inziens hadden vooral de veel oudere, prehistorische 
stammenn aan de basis gestaan van deze bevolking. Van Giffen was echter niet 
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geheell  in de ban van het Noord-Nederlandse etnisch bewustzijn. Hij koesterde 
alss wetenschapper ook grote belangstelling voor de ontwikkeling van de mens en 
zijnn cultuur op mondiaal niveau, waarbij hij cultuur - vanuit een sociaal-evolu-
tionairr perspectief- beschouwde als het resultaat van de interactie tussen de natuur 
enn 'het algemeen menschelijke substraat'.28 

VanVan Giffen als empirisch wetenschapper 

Vann Giffen, die tijdens zijn opleiding tot bioloog was gevormd door de onder-
zoeksmethodee van het achtereenvolgens waarnemen, classificeren en systematise-
ren,, paste deze methode vanaf het begin van zijn wetenschappelijke loopbaan ook 
toee bij zijn reconstructies van het vroegste verleden. Zo stelde hij in 1922 dat het 
onderzoekk van de pre- en protohistorie geinspireerd zou moeten zijn op dat van 
C.. Linnaeus (1707-1778).29 Enkele jaren eerder had hij geconcludeerd dat de 
antiquarischee archeologie was verouderd en dat de empirische archeologie ervoor 
inn de plaats was gekomen.°̂ Met het begrip 'antiquarische archeologie' lijk t hij 
hett louter verzamelen van vondsten, zonder contextregistratie, te hebben willen 
aanduiden.""  Empirische archeologie betekende voor Van Giffen vooral dat de 
prioriteitt werd gegeven aan zorgvuldige waarnemingen van cultuuruitingen in 
samenhangg met hun natuurlijke context.32 In dit kader benadrukte hij het belang 
vann het scheiden van feiten en interpretaties; hij deed dit in het besef dat feiten 
onveranderlijkk waren en interpretaties veranderlijk. Deze opvatting kwam bij 
uitstekk naar voren in het motto dat hij in 1913 in zijn proefschrift introduceerde: 
'Diee Tatsachen bleiben, Die Interpretation schwankt.'" Met dit motto profileerde 
hijj  zich ook als verdediger van het wetenschappelijk positivisme. Het was een 
variatiee op een uitspraak van de filosoof F. Nietzsche (1844-1900), die ermee de 
hegemoniee van dit positivisme juist ter discussie had willen stellen. In zijn postuum 
verschenenn Der Wille zurMacht. Versuch einer Umwertungaller Werte stond name-
lij kk geschreven: 'Gerade Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen.'1-* 

Inn de loop van zijn wetenschappelijke carrière zou Van Giffen het belang van 
empirischh onderzoek blijven benadrukken, alsook het belang van het zorgvuldig 
scheidenn van feiten en interpretaties. Hij gaf daarbij bovendien aan steeds te streven 
naarr een uit feiten opgebouwde synthese. Blijkens het motto van zijn Die Bauart 
derder Einzelgraber uit 1930 kon hij zich goed vinden in de ideeën over empirisme 
vann zijn Groningse collega, de filosoof en psycholoog G. Heymans (1857-1930). 
Hett motto luidde: 

Dee echte synthese onderstelt voorafgaande analyse, en is de eigenlijke bekro-
ningg van deze; de valsche is hoogstens een schitterend vuurwerk, dat voor het 
verschill  tusschen waarheid en dwaling verblindt en dat de wetenschap 
schaadt.'5 5 
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Vann Giffens citaat was de conclusie uit Heymans artikel 'De tijdgeest in de 
wijsbegeerte'.. In dit in 1924 verschenen artikel had Heymans geconstateerd dat 
dee cultuur van het heden werd gekenmerkt door een anti-intellectuele houding. 
Hett nuchtere, abstraherende en analyserende verstand werd steeds meer terug-
gedrongenn door het gevoel. Dit laatste kwam vooral naar voren in de grote betekenis 
diee velen hechtten aan emotioneel waarderen of intuïtief begrijpen. Ook de 
wetenschapsbeoefeningg had zich niet kunnen onttrekken aan deze 'tijdsstrooming'. 
Zelfss beoefenaars van de natuurwetenschappen onderkenden steeds minder de 
waardee van het onderscheid tussen feiten en interpretaties. Heymans hamerde 
eropp dat om te komen tot kennis eerst de feiten zorgvuldig bijeengebracht en 
getoetstt dienden te worden. Vervolgens kon met deze feiten een 'echte' synthese 
wordenn opgesteld. Bij 'valsche' synthesen was er een andere procedure gevolgd. 
Err was niet uitgegaan van de werkelijkheid, maar van een idee hoe die zou moeten 
zijn.. Zo konden veelomvattende beweringen ontstaan, zonder feitelijke basis. Met 
dergelijkee Valsche' synthesen werden volgens Heymans vooral wensen en behoef-
tenn bevredigd, wat hij weer typerend achtte voor de 'tijdgeest'.'6 

Datt Van Giffen refereerde aan de redeneringen van Heymans, valt niet alleen 
tee verklaren doordat hij er zijn kritiek op Holwerda een wetenschapsfilosofische 
basiss mee kon geven. Hij voelde zich hoogstwaarschijnlijk ook thuis bij het door 
Heymanss verwoorde wetenschappelijke ideaal om door middel van empirisch 
onderzoekk de direct waarneembare, maar zich chaotische aandienende werkelijk-
heidd te classificeren en systematiseren. Aan dit ideaal refereerde hij toen hij in 
19433 zijn fascinatie voor de Nederlandse pre- en protohistorie onder woorden 
bracht.. Hij sprak in dit verband van 'veelzijdige onbestemdheid' en 'onbestemde 
veelzijdigheid'.. Wetenschappers, zo stelde Van Giffen vervolgens, streefden 'elk 
opp eigen terrein, elk, in zuiverheid van beweegredenen, gegrepen door denzelfden 
innerlijkenn drang naar verevening, niet zoozeer naar werkelijkheid als wel naar 
waarheid,, naar het ware'.37 Van Giffen was echter niet alleen gefascineerd door 
dee manier waarop de mens de hem omringende wereld onderzocht, maar ook 
doorr de wijze waarop de mens zichzelf onder de loep nam. Zo betoogde hij in 
1950:: 'In oneindige schakering heeft de mens zichzelf bestudeerd. Dit schijnt hem 
welhaastt aangeboren; de een doet het volgens zijn beroep, de ander op eigen 
gelegenheidd als onwillekeurig.'38 Het wetenschappelijke zoeken naar 'waarheid' 
lijk tt Van Giffen aldus uiteindelijk vooral als een uiting te hebben beschouwd van 
aangeborenn nieuwgierigheid van de mens naar zichzelf en naar zijn plaats in ruimte 
enn tijd. 

Geheell  conform zijn positivistische uitgangspunten gaf Van Giffen zich er 
rekenschapp van dat zijn feitenkennis onvolledig was en ook steeds zou blijven. 
Di tt bewustzijn visualiserend, bekende hij in 1943 in het slotwoord van 'Opgra-
vingenn in Drente': 

Omm het zoo eens uit te drukken, heb ik het gevoel van een jongen die schotsje 
heeftt geloopen, nog eenigszins opgewonden op den wal staat, en, na het water 
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uitt zijn klompen te hebben gegoten, er over denkt, hoe hij het er nu beter af 
kann brengen.39 

Hett zou tot 1950 duren totdat de scheiding tussen onveranderlijke archeologische 
feitenn en veranderlijke interpretaties van het vroegste verleden publiekelijk door 
eenn prehistoricus ter discussie werd gesteld. P. Glazema, de directeur van de 
Rijksdienstt voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, benadrukte toen niét zoals 
Vann Giffen dat de gegevens incompleet waren, maar bekritiseerde de eeuwige 
waardee van feiten. Hij sprak met betrekking tot Van Giffens motto van een naïef 
realismee dat bij kennistheoretische doordenking geen stand hield. Zijns inziens 
kwamm het verleden via de wetenschap tot leven in een nieuwe vorm, die gebonden 
wass aan de cultuur van het heden.40 

NieuweNieuwe methoden voor het 'oudheidkundig bodemonderzoek' 

Vanaff  het begin van zijn wetenschappelijke loopbaan heeft Van Giffen gepoogd 
omm pre- en protohistorische voorwerpen en cultuursporen in samenhang met hun 
natuurlijkee context te onderzoeken en registreren. Daartoe ontwikkelde hij al snel 
nieuwee opgravingsmethoden.41 Holwerda liet zich aanvankelijk negatief uit over 
dee kwaliteit van Van Giffens opgravingswerk. In een vertrouwelijke brief uit 1917 
aann een correspondent van het Rijksmuseum van Oudheden in Enschede, waarin 
hijhij  verslag deed van zijn conflict met Van Giffen, kwam hij tot de slotsom: 'Ge 
begrijptt dat hij op deze wijze van mij zo goed als niets heeft geleerd. Ervaring van 
opgravingg van belang heeft hij niet opgedaan en bij eenig ander vakgebied is hij 
nooitt in de leer geweest.'41 

Vann de nieuwe, door Van Giffen ontwikkelde opgravingstechnieken heeft vooral 
dee kwadrantenmethode bekendheid verworven. Deze was geïnspireerd door het 
plantenanatomischh onderzoek van de botanicus J.W. Moll , bij wie Van Giffen 
alss student colleges had gevolgd.43 Wanneer de kwadrantenmethode werd toegepast 
bijj  het onderzoek van een grafheuvel, werden er zowel verticale als horizontale 
vlakkenn blootgelegd en geregistreerd. Zo ontstond er driedimensionaal inzicht in 
dee structuur van de grafheuvel en kon de constructie en ontstaanswijze ervan 
wordenn vastgesteld. Van Giffen omschreef deze werkwijze voor het eerst in 1918 
enn concludeerde tevreden dat deze 'groote voordeelen' opleverde.44 Van Giffens 
opgravingstechniekk zou internationaal bekendheid verwerven.45 De kwadranten-
methodee raakte dusdanig ingeburgerd dat prehistorici zich soms niet bewust waren 
datt deze door Van Giffen was ontwikkeld. Dit leidde in 1944 tot een absurde 
situatie.. Dat jaar namelijk voerde Van Giffen tijdens grafheuvelonderzoek bij 
Zeyenn een gesprek met de Duitse archeologe C. Redlich, waarin zij hem zijn eigen 
methodee tot in de finesses uitlegde. Van Giffens assistent H. Brunsting, die hiervan 
getuigee was, herinnerde zich in 1947: 
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Eenn Duitsch archeologe, die poolshoogte kwam nemen, gaf daarbij aan Van 
Giffenn een uiteenzetting ten beste over het grafheuvelonderzoek in Duitsch-
land:: 'Bij ons in Duitschland volgen wij altijd de kwadranten-methode...', 
waarbijj  Van Giffen met een stalen gezicht een uitvoerige explicatie van deze 
werkwijzee aanhoorde... 4é 

Bijj  het archeologisch veldwerk en de uitwerking van de opgravingsgegevens werd 
Vann Giffen bijgestaan door een staf die hij zelf had opgeleid en die in dienst was 
vann het Biologisch-Archaeologisch Instituut. Vooral tekenaar L. Postema en 
voorgraverr J. Lanting werden bij het onderzoek betrokken.47 Doordat Van Giffens 
medewerkerss niet alleen werk uitvoerden, maar ook werden gekend in de weten-
schappelijkee betekenis ervan, waren zij zeer betrokken en gedreven. Van Giffen 
benaderdee hen persoonlijk en vertrouwelijk. Hij ging het delegeren van verant-
woordelijkheidd in de waarnemingsfase niet uit de weg.48 Het effect ervan viel 
buitenstaanderss tijdens een bezoek aan een opgraving vaak direct op. Zo consta-
teerdee L. van Vuuren in 1925 na afloop van een rondleiding bij een opgraving dat 
Vann Giffen 'een wonderlijken invloed heeft op zijn personeel, dat met hem is 
gaann deelen in die hooge belangstelling voor deze monumenten en liefdevol met 
hemm de geheimen tracht te ontrukken aan den bodem, in stagen zwaren arbeid'.49 

Hett  'gecombineerd natuurwetenschappelijk-archaeologisch 
bodemonderzoek' ' 

Inn april 1915 hield Van Giffen op het vijftiende Nederlandsch Natuur- en Genees-
kundigg Congres een lezing getiteld 'Archaeologie en Natuurwetenschap'. Hij 
maaktee van de gelegenheid gebruik om in te gaan op het 'gecombineerd natuur-
wetenschappelijk-archaeologischh bodemonderzoek'. Hij gaf daartoe een analyse 
vann de betekenis van de natuurwetenschappen voor de pre- en protohistorische 
acheologie.50 0 

Vann Giffen begon zijn lezing met het definiëren van zijn vakgebied als 'de 
wetenschapp van de niet geschreven geschiedenis'.51 Door de bestudering van 
cultuurverschijnselenn diende een beeld gecreëerd te worden van de ontwikkeling 
vann de mens en zijn cultuur in de pre- en protohistorie. Hierbij werd een beroep 
gedaann op een aantal 'zusterwetenschappen'. Van Giffen noemde slechts één 
geesteswetenschap,, te weten de filologie. Verder sprak hij van de geologie, de 
paleontologie,, de fysische antropologie en de biologie. Deze natuurwetenschap-
pelijkee vakgebieden konden gegevens verschaffen over onder andere het klimaat, 
dee natuurlijke historie, de mens, en de flora en fauna. De prioriteit die Van Giffen 
aann de natuurwetenschappen toekende, hing vooral samen met zijn streven 
cultuurverschijnselenn te bestuderen in samenhang met hun natuurlijke omgeving: 
hijj  sprak van de studie van 'vondsten en vindomstandigheden'. Zo konden zich 
zijnss inziens belangrijke nieuwe vraagstukken aandienen. Als voorbeeld noemde 
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Vann Giffen de periodiseringen van de pre- en protohistorie die op basis van de 
typologischetypologische ordening van werktuigen waren opgesteld. Deze bleken niet altijd 
aann te sluiten op de geologische, paleontologische en biologische indelingen van 
hett verleden.52 Van Giffen recapituleerde daarop dat het van groot belang was niet 
alleenn de oorsprong en ontwikkeling van de mens en zijn cultuur archeologisch 
tee onderzoeken. De resultaten van dat onderzoek dienden ook in verband gebracht 
tee worden met de uitkomsten van het natuurwetenschappelijke onderzoek naar 
dee veranderingen in de natuurlijke omgeving van de mens. Deze conclusie 
illustreerdee hij aan de hand van drie onderzoeksthema's. Het betrof de gedomes-
ticeerdee dieren, de veenbruggen en de terpen. Deze thema's bracht hij vervolgens 
inn verband met respectievelijk het 'Indogermanenprobleem', het veengenese-
onderzoekk en het bodemdalingsonderzoek. Aldus ontstonden de 'vraagstukken' 
waaraann Van Giffen in de eerste fase van zijn wetenschappelijke loopbaan - die 
duurdee tot omstreeks 1920 — de meeste aandacht zou besteden." 

Holwerdaa senior en junior — op dat moment nog Van Giffens directe collega's 
—— zullen overigens niet ingenomen zijn geweest met de lezing 'Archaeologie en 
Natuurwetenschap'.. Van Giffen distantieerde zich impliciet, maar onmiskenbaar 
vann hun visies op de natuurwetenschappen. Holwerda senior had deze natuur-
wetenschappenn namelijk nadrukkelijk in verband gebracht met verderfelijk 'uti-
liteitsdenken'.544 En Holwerda junior had alleen gerefereerd aan het exacte karakter 
vann archeologische vondsten, zonder daarbij de natuurlijke context te betrekken." 

DeDe huisdieren 

Opp instigatie van het Centraalbureau voor de Kennis van de Provincie Groningen 
enn Omgelegen Streken was Van Giffen in 1908 begonnen met het verzamelen van 
hett dierlijk botmateriaal uit terpen. Dit had in 1913 geresulteerd in zijn proefschrift 
overr de terpfauna. De titel ervan, Die Fauna der Wurten, was een directe verwijzing 
naarr Die Fauna der Pfahlbauten van L. Rütimeyer uit 1861. Diens werk had Van 
Giffenn zowel in thematisch als in methodisch opzicht als voorbeeld gediend. 
Rütimeyerr had, na de ontdekking van prehistorische paalwoningen in het Meer 
vann Neuchatel in 1853-1854, de aldaar aangetroffen dierlijke resten onderzocht. De 
nadrukk lag daarbij op de gedomesticeerde dieren. Geïnspireerd door de theorieën 
vann Darwin had hij het als eerste aangedurfd om bij het huisdieronderzoek uit te 
gaann van oertypen. Volgens Van Giffen had dit ertoe geleid dat het afstammings-
onderzoekk eenvoudiger was geworden, ook omdat was gebleken dat het aantal 
soortenn in het verre verleden geringer was dan in het heden.56 

Vann Giffens belangstelling voorde huisdierkunde hield direct verband met zijn 
interessee voor het 'Indogermanenprobleem'. Dit betrof de vraag naar de herkomst 
vann de neolithische bewoners van Europa en hun cultuur: waren deze inheems 
dann wel uitheems? Van Giffen wees er in 1915 op dat prehistorici, taalkundigen 
enn fysisch antropologen op deze vraag uiteenlopende antwoorden gaven. Het leek 
hemm daarom het verstandigst erin te berusten dat het probleem voorlopig onop-
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gelostt zou blijven.57 Dit nam niet weg dat hij wel verwachtte dat de huisdierkunde 
eenn belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan het Indogermanenonderzoek. 
Daartoee zou eerst kennis moeten worden vergaard van de 'uitgangsvormen' van 
dee huisdieren van de Europese neolithische culturen. Vervolgens zouden de 
verspreidingsgebiedenn van deze 'uitgangsvormen' moeten worden bepaald. Daar-
meee zouden prehistorici beschikken over een belangrijke aanwijzing voor de 
herkomstt van de betrokken culturen. Met deze visie op de potentiële betekenis 
vann het huisdieronderzoek bouwde Van Giffen voort op het werk van de bioloog 
enn prehistoricus J.U. Duerst. Deze had in 1904 gepoogd om op basis van huis-
dierrestenn inzicht te krijgen in migraties en cultuurverwantschap in de prehistorie. 
Maarr ook over de afstamming en herkomst van huisdieren bestonden grote 
meningsverschillen.. Deze waren volgens Van Giffen vooral te verklaren door de 
groottee van het onderzoeksgebied en het ontbreken van essentiële gegevens. Als 
voorbeeldd noemde hij de opgraving van Troje, waarbij door H. Schliemann geen 
huisdierenrestenn waren verzameld.58 

Vann Giffens huisdieronderzoek spitste zich toe op de herkomst van de hond, 
hett oudste huisdier van Europa. Hij zocht daarbij naar nieuwe onderzoeksmetho-
den.. Bij de bestudering van dierlijk botmateriaal was het gebruikelijk om verge-
lijkendd anatomisch onderzoek te verrichten. Van Giffen paste echter een statistische 
methodee toe, waarmee de kenmerken van groepen van honden konden worden 
geanalyseerd.. Hij baseerde zich hierbij op colleges over darwinisme en 'experi-
menteelee systematiek' van J.W. Moll , die hij in 1909 had gevolgd.59 Van Giffen 
vergeleekk recent skeletmateriaal met protohistorisch materiaal uit de Nederlandse 
terpenn en met prehistorisch materiaal uit de Zwitserse paalwoningen.60 In 1915 
kwamm hij zo tot de slotsom dat de oudste Europese hond een 'jakhalsachtige 
canide'' was geweest. Als oorsprongsgebied kwam zijns inziens alleen Noord-Afrika 
inn aanmerking.6' Van Giffen beschouwde deze conclusie, die aansloot op Holwerda 
juniorss ideeën over de Europese pre- en protohistorie, als een belangrijke bijdrage 
aann het onderzoek naar de herkomst van de Indogermanen. Hij ging er namelijk 
vann uit dat de hond had behoord tot de oorspronkelijke Indogermaanse cultuur. 
Dee conclusie dat alleen Noord-Afrika in aanmerking kwam als oorsprongsgebied 
vann de hond, weersprak de opvatting van taalkundigen dat het stamland van de 
Indogermanenn in Noord-Europa, Midden-Europa of Azië gezocht moest worden. 
Vann Giffen concludeerde daarom dat zijn resultaten het Indogermanenprobleem 
'limiteerden'.62 2 

Bijj  de officiële opening van het Biologisch-Archaeologisch Instituut in 1922 
gingg Van Giffen opnieuw in op het huisdieronderzoek en op de betekenis ervan 
voorr de bestudering van het Europese Neolithicum.63 Volgens Van Giffen namen 
veell  onderzoekers aan dat de oudste Europese bevolking uitheems was. Terwijl 
sommigenn dachten aan een 'toevloed' uit Zuid-Azië, hielden anderen Noord-Afrika 
voorr het gebied van oorsprong. Impliciet verwijzend naar Holwerda's opvattingen 
vermelddee Van Giffen dat er tevens onderzoekers waren die aan een 'toevloed' 
uitt beide gebieden dachten. Weer anderen meenden dat de neolithische bevolking 
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autochtoonn was en dat zij afstamde van de nog oudere paleolitische bevolking van 
Europa.. Om hierover meer duidelijkheid te verschaffen had Van Giffen gezocht 
naarr nieuw materiaal. Zijn gegevens over honden van recente datum, uit de late 
ijzertijdd en uit het Neolithicum had hij aangevuld met gegevens over honden uit 
nogg vroeger tijd: de honden van de Scandinavische mesoüthische kjökkenmöd-
dinger-cultuur.. Zo was hem gebleken dat de vroegst voorkomende Noord-Euro-
pesee honden 'primitiever' waren dan die uit Midden- en Zuid-Europa. Dit 
betekendee zijns inziens dat de Noord-Europese honden autochtoon Europees 
warenn geweest. Van Giffen moest dientengevolge zijn conclusie van 1915 over een 
Noord-Afrikaanss oorsprongsgebied loslaten. Dit had verstrekkende gevolgen. Hij 
steldee nu met betrekking tot de eerste bevolking van Nederland: 'en zoo geloof 
ikk (...) dat met onze oudste huisdieren de oudste neohthische bevolking van 
Noord-Nederlandd (...) autochthoon-europeesch is.'64 Deze opvatting stond haaks 
opp die van Holwerda, die er immers van overtuigd was dat de eerste bevolking 
vann Nederland uit Zuid-Europa afkomstig was. Van Giffen zou gedurende zijn 
verderee wetenschappelijke carrière aan zijn conclusie over de herkomst van de 
eerstee bevolking van Nederland blijven vasthouden, terwijl het huisdierenvraagstuk 
enn het Indogermanenprobleem gaandeweg naar de achtergrond verschoven.65 

DeDe veenbruggen 

Mett het verschijnsel 'veenbrug' kwam Van Giffen in de zomer van 1912 voor het 
eerstt direct in aanraking. Hij groef toen bij het Drentse dorpje Buinen in opdracht 
vann het Rijksmuseum van Oudheden de 'Buinerbrug' op. In Noord-Nederland 
enn Noord-Duitsland waren in het veen wel vaker dergelijke balkenwegen aan-
getroffen.. In de negentiende eeuw hadden oudheidkundigen ze in verband gebracht 
mett de door Tacitus vermelde 'Pontes longi', de lange loopbruggen die de 
Romeinenn bij hun eerste expedities naar de Weser in de venen hadden gebouwd. 
Aann het eind van de negentiende eeuw had het onderzoek naar deze veenbruggen 
eenn nieuwe impuls gekregen. Dit hing zowel samen met de opkomst van de 
'Römisch-Germanischee Archaologie', als met het onderzoek dat biologen in deze 
periodee verrichtten naar ontstaan en samenstelling van veen.66 

Hett werd Van Giffen op basis van literatuuronderzoek al snel duidelijk dat de 
balkenwegenn in het veen onmogelijk door één volk en in één periode gebouwd 
kondenn zijn. Hij beklemtoonde daarom het belang van exacte dateringen van 
veenbruggen.. Om de veenbrug van Buinen te kunnen dateren, beschouwde hij 
dezee in samenhang met het omringende veen.67 Vooral het door de bioloog 
CA.. Weber in Noord-Duitsland verrichte veengeneseonderzoek achtte hij in dit 
kaderr van belang. De door hem onderzochte venen waren immers vergelijkbaar 
mett die van Noord-Nederland.68 Door de samenstelling van de verschillende 
veenlagenn te bestuderen had Weber vastgesteld dat aan een periode van hoogveen-
vormingg in de regel een periode van laagveenvorming voorafging. Ook was hem 
duidelijkk geworden dat het hoogveen kon worden herkend aan de dominantie 
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vann veenmos. Het was Weber bovendien opgevallen dat in de Noord-Duitse 
hoogvenenn twee veenmoslagen onderscheiden konden worden. De tussenliggende 
laagg bestond onder andere uit verschrompeld veenmos. Dit betekende zijns inziens 
datt er sprake was geweest van een periode van droogte tussen twee natte periodes: 
dee tussenlaag kon als een tijdgrens worden beschouwd.69 

Dee door Weber ontdekte 'grenslaag' was van cruciaal belang voor Van Giffens 
dateringg van de veenbrug bij Buinen. Uit Duits veenbruggenonderzoek was 
namelijkk gebleken dat deze laag rond het begin van de jaartelling was gevormd. 
Nadatt Van Giffen had geconstateerd dat de Buinerbrug onder de 'grenslaag' lag, 
konn hij deze brug vervolgens dateren als voor-Romeins.70 Hij had daarmee niet 
alleenn vastgesteld dat de Buinerbrug weinig met Tacitus' 'Pontes longi' te maken 
had,, maar ook dat er in Nederland rond het begin van de jaartelling tijdelijk een 
droogg klimaat had geheerst. Dit laatste inzicht zou bij zijn terpenonderzoek nog 
vann groot belang blijken te zijn. Het veenbrug- en veengeneseonderzoek had aldus 
bijj  uitstek duidelijk gemaakt hoe zinvol het was archeologisch onderzoek naar 
cultuursporenn te combineren met natuurwetenschappelijk onderzoek naar de 
contextt ervan.71 

DeDe terpen 

Inn de eerste twee decennia van de twintigste eeuw was het terpenonderzoek in 
Nederlandd een wetenschapsgebied in opkomst. Met name de Leidse hoogleraar 
chemiee J.M. van Bemmelen (1830-1911), de vader van Van Giffens promotor 
J.F.. van Bemmelen, was er een belangrijke instigator van.72 Van groot belang was 
dienss artikel 'Beschouwing over het tegenwoordige standpunt onzer kennis van 
dee Nederlandsche terpen' uit 1908. In dit artikel inventariseerde Van Bemmelen 
dee kennis van de terpen. Hij constateerde dat er over hun ontstaan en geschiedenis 
weinigg bekend was. Dit was zijns inziens een gevolg van de prioriteit die door 
'oudheidkundigen'' werd gehecht aan het verzamelen van archeologische vond-
sten.73 3 

Vann Bemmelen besprak in zijn artikel een veelgebruikte kennisbron met betrek-
kingg tot de terpen: de beschrijvingen van de klassieke auteurs. Tegen de beschrijving 
vann Plinius de Oude bestonden, zo memoreerde van Bemmelen, bezwaren: volgens 
Pliniuss waren de terpbewoners armoedige vissers geweest. Holwerda achtte dit 
berichtt van geringe betekenis, omdat Tacitus dezelfde bewoners had omschreven 
alss een 'zeer voornaam volk'. Holwerda vond het aannemelijk dat de terpen 
aanvankelijkk alleen vluchtheuvels waren geweest. Deze zouden door mens en vee 
zijnn gebruikt bij hoge waterstand.74 Van Bemmelen was niet onder de indruk van 
dezee argumenten. Hij wees op de armoede van de huidige Dollard-vissers en op 
dee leefomstandigheden van vissers op Nieuw-Guinea en de Molukken - zich 
daarmeee een aanhanger tonend van sociaal-evolutionair gedachtegoed - om ver-
volgenss te concluderen: 'Waarom zouden wij dan aan Plinius beschrijving waarde 
ontzeggen.'7'' Hij vermoedde overigens wél dat de door Plinius beschreven terpen 
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reedss lang waren verdwenen. Bovendien hield hij het voor mogelijk dat veel van 
dee huidige terpen zich bevonden op de plaats van de door Plinius beschreven 
terpen.76 6 

Vann Bemmelen sloot zijn artikel van 1908 af met een oproep om voortaan alle 
terpafgravingenn te onderwerpen aan wetenschappelijk toezicht. Een daartoe spe-
ciaall  aangewezen persoon zou zoveel mogelijk de terpprofielen moeten tekenen, 
mett daarop aangegeven de vindplaats van vondsten.77 Toen Van Giffen hetzelfde 
jaarr te Dorkwerd begon met het verzamelen van dierlijk botmateriaal, ging zijn 
aandachtt - geheel conform Van Bemmelens wensen — al snel ook uit naar de terp 
zelff  en de daarin voorkomende archeologische verschijnselen. Daarbij bouwde hij 
eenn contactennetwerk op, waardoor bij andere terpafgravingen gedane vondsten 
eveneenss aan hem werden gemeld. Dat Van Giffen zelf afkomstig was uit de 
noordelijkee provincies en dat hij het plattelandsleven goed kende, droeg aanzienlijk 
bijj  aan de effectiviteit van dit systeem. Ook speelde een rol dat hij de lokale 
bevolkingg betaalde voor potscherven; vij f cent voor een 'terra sigillata'-scherf en 
tienn cent voor een inheemse scherf met geometrische versiering.78 

Inn zijn proefschrift Die Fauna der Wurten van 1913 ging Van Giffen uitgebreid 
inn op zijn eerste waarnemingen bij de terpafgravingen. De meeste aandacht ging 
uitt naar de resten van dieren.7? Hij besteedde bewust geen aandacht aan de restanten 
vann stallen en woningen. Dit zou zijns inziens alleen zinvol zijn wanneer deze 
systematischerr werden opgegraven. Hiervan was vooralsnog geen sprake. De terpen 
werdenn op dat moment alleen om commerciële redenen afgegraven: de terpaarde 
konn namelijk worden verkocht als mest.8° Het aardewerk uit de terpen kwam 
daarentegenn weer wél ruimschoots aan bod in zijn proefschrift. Bij de ordening 
ervann zocht hij aansluiting bij het 'archaeologisch systeem' van Holwerda: het in 
dee terpen aangetroffen Romeins importaardewerk dateerde hij in samenwerking 
mett hem. Aan de hand van het aardewerk slaagde Van Giffen er in met betrekking 
tott de terpen drie cultuurstromingen te onderscheiden. Deze cultuurstromingen 
hadd hij bovendien kunnen dateren en in verband kunnen brengen met volken.81 

Vann Giffen besteedde ook bijzondere aandacht aan de bodem afzettingen bij de 
terpen,, overigens zonder dat dit zijn weerslag vond in zijn proefschrift. Hij 
concentreerdee zich op de verschillen tussen de eerste afzettingen en die uit latere 
periodes.. Hij raakte daarbij geïntrigeerd door het verschil in hoogte tussen de 
'terpzool'' - de bodemlaag van de terp — en het omringende maaiveld.82 Het was 
hemm gebleken dat deze terpzolen rond het begin van de jaartelling bewoond waren 
geweest.. Maar gezien het zeeniveau en gezien de afwezigheid van beschutting 
tegenn het water, moesten er bij hoge vloed overstromingen zijn geweest. Dit 
betekendee dat de terpzolen toen eigenlijk onbewoonbaar waren. Door het veen-
geneseonderzoekk kon hij dit alles toch nog met elkaar rijmen. De grenslaag van 
Weberr maakte immers duidelijk dat er aan het begin van de jaartelling tijdelijk 
eenn periode van droogte was geweest.81 

Vann Giffen beschouwde, evenals Van Bemmelen, de berichten van de klassieke 
auteurss als een belangrijke bron bij het terpenonderzoek. Vooral Plinius de Oude 
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wass voor hem gezaghebbend.84 Volgens Van Giffen had hij een typisch kwelder-
landschapp beschreven.8*  De huidige Nederlandse terpen kwamen echter niet geheel 
overeenn met diens beschrijving. Van Giffen stelde daarom in zijn proefschrift 
nadrukkelijkk de vraag: 'Wo befanden sich die von PHnius gesehenen und beschrie-
benenn Fischerwurten?'86 Met deze vraag stond hij niet alleen. Naast Van Bemmelen 
wass ook de Duitse 'Heimatforscher' H. Schutte, met wie Van Giffen in 1908 in 
contactt was gekomen, in de ban van dit vraagstuk. Schutte meende dat Plinius' 
terpenn bij riviermondingen gezocht moesten worden. Deze riviermondingen 
zoudenn echter reeds langgeleden - samen met de terpen - door de zee zijn ver-
zwolgen.877 Opgravingsresultaten maakten het terugvinden van Plinius' terpen nog 
gecompliceerder.. In 1913 memoreerde Van Giffen dat Plinius de bewoners van de 
terpenn had beschreven als een armzalig vissersvolk, dat niet over vee beschikte. 
Alss gevolg van de afwezigheid van bossen was het volgens Plinius voor hen evenmin 
mogelijkk geweest de jacht te bedrijven. Deze beschrijving was echter in tegenspraak 
mett zijn eigen archeologische bevindingen. Van Giffen had namelijk in de terpen 
-- ook in de onderste lagen - resten van huisdieren, vee en jachtbuit aangetroffen. 
Alduss was hem gebleken dat de terpbewoners veehouders en jagers waren geweest.88 

Dezee conclusies leidden echter niet tot kritiek op Plinius' autoriteit. Zij sterkten 
Vann Giffen juist in zijn overtuiging dat de door Plinius beschreven terpen nog 
niett waren teruggevonden.8? In de tweede en derde fase van zijn loopbaan lijk t 
Vann Giffen gaandeweg toch minder waarde te zijn gaan hechten aan Plinius' 
beschrijving:: zijn ideeën over de terpbewoners werden steeds meer alleen gevormd 
doorr zijn eigen waarnemingen ter plaatse.90 

Voorr Van Giffen en zijn leermeester J.M. van Bemmelen had het 'gecombineerd 
natuurwetenschappelijk-archaeologischh bodemonderzoek' van de terpen niet al-
leenn een wetenschappelijke betekenis. Zij waren beiden van mening dat het ook 
eenn actuele maatschappelijke meerwaarde had. Het kon een bijdrage leveren aan 
dee kennis van de bodemdaling en de zeespiegelstijging, en daarmee kon worden 
bepaaldd of in het heden dijkverhogingen noodzakelijk waren. In 1909 publiceerde 
Vann Bemmelen een artikel waarin hij deze problematiek toelichtte aan de hand 
vann een betoog over de terpzolen. In dit artikel presenteerde hij onder meer de 
resultatenn van metingen in Friesland en Groningen die door Van Giffen waren 
verricht.911 Op basis van zijn metingen zou Van Giffen in de loop van de jaren 
tienn tot het inzicht komen dat het landniveau sinds het begin van de jaartelling 
wass gedaald ten opzichte van het zeeniveau met maximaal tien centimeter per 
eeuw.922 Naar aanleiding van zijn terpenonderzoek, waarbij hem duidelijk was 
gewordenn hoezeer de bewoners van de kustgebieden in het verleden strijd hadden 
moetenn voeren tegen het water, hield Van Giffen in 1921 een pleidooi voor 
dijkverhogingg in het heden. Hij gaf daarbij ook uiting aan zijn ergernis over de 
moeizamee besluitvormingsprocessen rond de inpoldering van de Zuiderzee. Hij 
meendee dat de hieraan ten grondslag liggende besluiteloosheid mede te wijten 
wass aan een gebrek aan feitenkennis. Ook zou een rol hebben gespeeld dat de 
overstromingenn van 1825 en 1877 niet meer vers in het geheugen lagen. De 
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watersnoodd van 1916 had in dit opzicht volgens Van Giffen één goede kant gehad: 
dee Nederlanders achter de dijken waren wakker geschud en zich weer bewust 
gewordenn van de dreiging die van het water uitging.93 

Hunebedden,, graflieuvels en urnenvelden 

Inn de jaren na zijn vertrek uit Leiden was Van Giffen mede op basis van zijn 
onderzoekk naar de herkomst van de Europese huisdieren tot het inzicht gekomen 
datt de oudste neolithische bevolking van Noord-Nederland niet uit Zuid-Europa, 
maarr uit Noord-Europa afkomstig was; tegelijk met dit inzicht ontstond bij hem 
hett besef dat ook de Nederlandse hunebedden en grafheuvels aan deze regio 
gerelateerdd moesten worden.94 

Bijj  zijn eerste hunebeddenopgraving van 1918 — dit betrof het grote hunebed te 
Haveltee - gaf Van Giffen er blijk van belang te hechten aan kennis van het 
verspreidingsgebiedd van de verschillende megalithische cultuuroverblijfselen op 
mondiaall  niveau. Megalieten kwamen voor van Spanje tot Japan, van Zweden 
tott Algerije en ook op Madagaskar. Volgens Van Giffen kon door het vergelijken 
vann de ouderdom, vorm en inhoud van de verschillende megalieten de onderlinge 
samenhangg duidelijk worden. Het werd hem zo al snel duidelijk dat de Drentse 
hunebeddenn direct aansloten op die van Noordwest-Europa en het westelijk 
Oostzeegebied.?**  Dit inzicht impliceerde zijn inziens dat ook in Nederland gebruik 
konn worden gemaakt van het in Noord-Europa geldende drie-periodensysteem. 
Sprekendd van de periodisering van de 'Noordsche archaeologen' dateerde Van 
Giffenn het grote hunebed van Haveke vervolgens op circa 2000 voor Christus.96 

Zij nn conclusie over de samenhang van de Nederlandse hunebeddencultuur met 
diee in Noord-Europa presenteerde hij in 1919 in een artikel in de Nieuwe Drentsche 
Volksalmanak,Volksalmanak, wat niet zonder betekenis was. In de almanakken van 1914 en 1915 
hadd Holwerda immers nog geconcludeerd dat de bouwers van de hunebedden uit 
Zuid-Europaa afkomstig waren.97 Van Giffen had Holwerda voor het eerst echt 
dee loef afgestoken. 

Niett alleen de hunebedden, maar ook de Noord-Nederlandse grafheuvels werden 
doorr Van Giffen met Noord-Europa in verband gebracht. Zijn grafheuvelopgra-
vingenn bij Zeijen in de periode 1918-1920 waren hierbij van doorslaggevende 
betekenis.. De onderzochte grafheuvels bleken een 'individueele begraving' en een 
vloerlaagg van witzand te bevatten. Het waren deze kenmerken - alsmede de vorm 
vann een bronzen dolkzwaard uit een van de grafheuvels - die maakten dat Van 
Giffenn kon concluderen dat er een samenhang bestond met een bepaald grafheu-
veltypee uit de Oostzeelanden. Dit grafheuveltype was daar kenmerkend voor een 
cultuurfasee waarin voor het eerst brons werd gebruikt: een fase die direct op die 
vann de hunebedden was gevolgd. Refererend aan deze observatie zou Van Giffen 
inn 1930 kunnen memoreren dat hij er in Nederland als eerste in was geslaagd om 
dee grafheuvels uit de vroege bronstijd te herkennen.98 
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Doorr het vergelijken van grafheuvels waarin respectievelijk stenen, bronzen of 
ijzerenn voorwerpen waren aangetroffen, kwam Van Giffen omstreeks 1920 tot het 
inzichtt dat er in de loop van de tijd steeds minder aandacht was besteed aan de 
bouww van grafheuvels. Dit maakte het zijns inziens mogelijk om, met de heuvel-
structuurr als uitgangspunt, de verschillende grafheuvels in een 'chronologisch 
systeem'' te plaatsen. Bovendien kon, de grafheuvels beschouwend als het resultaat 
vann een bepaald grafritueel, de ontwikkeling van het grafritueel worden gevolgd. 
Vann Giffen constateerde vervolgens: 'Tusschen die heuvels schijnt een innig 
organischh verband aanwezig, waarbij het ritueel steeds meer degenereert.'^ In de 
daaropvolgendee jaren zou Van Giffen deze hypothese bevestigd zien. Kijkend naar 
hett grafritueel bracht hij de grafheuvels bovendien in verband met de hunebedden 
uitt het Neolithicum en de urnenvelden uit de ijzertijd. De ontwikkeling van de 
verschillendee grafmonumenten, die hij aldus kon reconstrueren, bleek probleem-
looss aan te sluiten op het drie-periodensysteem.100 

Dee nieuwe visie op de Nederlandse prehistorie die Van Giffen rond 1920 naar 
aanleidingg van zijn onderzoek van hunebedden en grafheuvels ontwikkelde, werd 
bijj  uitstek ondersteund door de resultaten van zijn opgraving van een grafheuvel 
tee Harendermolen bij Groningen.101 Deze opgraving, waarover hij in 1922 publi-
ceerde,, maakte het drie-periodensysteem voor een belangrijk deel stratigrafïsch 
zichtbaarr en toonde bovendien aan dat het mogelijk was op basis van de grafheu-
velstructuurr te komen tot een reconstructie van het prehistorisch grafritueel. De 
opgravingg leverde daarmee argumenten tegen Holwerda's visie op de pre- en 
protohistorie,, in het bijzonder tegen diens koepelgraftheorie en diens opvattingen 
overr de bronstijd. Dankzij de opgraving te Harendermolen verwierf Van Giffen 
zijnn eerste bekendheid in Duitsland, onder meer als criticus van Holwerda. Tijdens 
dee opgraving stelde Van Giffen vast dat de heuvel in feite uit twee grafheuvels 
bestond.. De onderste stamde uit het einde van de jonge steentijd en werd bedekt 
doorr een tweede grafheuvel uit de bronstijd. De onderste uit zand opgebouwde 
heuvell  was vergelijkbaar met de grafheuvels die Holwerda koepelgraven had 
genoemd.. Van Giffen kwam echter tot een andere reconstructie. De paalgaten in 
dee heuvel waren zijns inziens namelijk geen restanten van een koepel, maar van 
eenn palissade. In dit graf was de dode in een gehurkte houding bijgezet. De 
bovenstee grafheuvel onderscheidde zich in twee opzichten van de onderste. Hij 
bestondd namelijk uit zoden en bevatte bovendien crematieresten.IOZ 

Vann Giffen heeft zich bij het schrijven van zijn artikel over de grafheuvel van 
Harendermolenn laten sturen door zijn motto 'Die Tatsachen bleiben, Die Inter-
pretationn schwankt'. Hij presenteerde eerst wat hij beschouwde als de feiten, te 
wetenn de opgravinsgresultaten met betrekking tot de structuur van de heuvel, en 
vervolgenss wat hij beschouwde als een interpretatie, te weten de reconstructie van 
hett grafritueel.103 Het grafritueel waarvan de dubbele grameuvel van Harender-
molenn het resultaat was, moest zich volgens Van Giffen hebben afgespeeld aan 
hett einde van de jonge steentijd. De bouwers van de eerste grafheuvel hadden 
toenn in een bosachtig gebied een ronde plek vrij gemaakt van begroeiing en met 
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eenn dun laagje wit zand bedekt. Vervolgens was de dode begraven. Daarna waren 
tweee cirkelvormige palissades gebouwd en was uit zand een grameuvel opgeworpen. 
Geruimee tijd later, in de bronstijd, werd in de heuvel een tweede graf gedolven 
waarinn 'Hjkbrandresten' werden uitgestrooid. Daarna werd van zoden een tweede 
heuvell  gemaakt, die de eerste heuvel klokvormig overdekte.104 

Dee verschillen tussen Holwerda's en Van Giffens interpretatie van de Neder-
landsee grafheuvels, die na de publicatie over de grafheuvel van Harendermolen 
zonneklaarr waren, werden al snel ook in Duitsland bekend. In Hoops Reallexikon 
vann 1915 was namelijk melding gemaakt van Holwerda's koepelgraftheorie. Hierbij 
werdd verwezen naar diens artikel over de koepelgraven bij Vaassen, dat in 1909 
wass verschenen in het Praehistoriscbe Zeitschrifi.10'' In Eberts Reallexikon van 1926 
werdd echter vermeld dat de juistheid van Holwerda's koepelgrafreconstructie ter 
discussiee was gesteld. Gerefereerd werd daarbij aan Van Giffens in 1924 in het 
PraehistoriscbePraehistoriscbe Zeitschrifi verschenen verslag over de opgraving in Harendermo-
len.'066 Dit moet voor Van Giffen een ongekend gevoel van triomf hebben opge-
leverd:: nu had hij Holwerda immers dubbel overtroffen. 

DeDe degeneratie van het grafritueel 

Vann Giffen besteedde in de jaren twintig- de tweede fase van zijn wetenschap-
pelijkee loopbaan, waarin het cultuuronderzoek dominant was - veel aandacht aan 
dee onderlinge samenhang van de verschillende Nederlandse grafmonumenten en 
hett verband met de elders in Noord-Europa aangetroffen exemplaren. Hij pre-
senteerdee zijn onderzoeksresultaten in De Hunebedden in Nederland van 1925 en 
1927,, en in Die Bauart der Einzelgraber van 1930. Zijn voornemen aan de urnen-
veldenn uit de ijzertijd een aparte publicatie te wijden, heeft Van Giffen niet 
gerealiseerd;; van zijn hand verscheen er over dit thema wél een aantal artikelen.'°7 
Dee studie over de hunebedden bestond uit twee tekstdelen en één atlasdeel. Het 
eerstee tekstdeel bevatte onder andere een overzicht van de resultaten van het 
hunebeddenonderzoekk uit de voorgaande eeuwen. Bovendien introduceerde hij 
err in een wetenschappelijk begrippenstelsel voor de hunebedden en een numme-
ringssysteemm voor de verschillende hunebedden per provincie.108 In het tweede 
tekstdeell  beschreef hij de hunebedden op basis van zijn eigen archeologische 
onderzoekingen.1^^ Die Bauart der Einzelgraber, waarin Van Giffen de resultaten 
vann ruim tien jaar grafheuvelonderzoek presenteerde, bestond eveneens uit een 
tekstdeell  en een atlasdeel. Het doel van deze studie was te komen tot een 
systematiseringg van de verschillende graftypen uit de jonge steentijd en de brons-
tijd.110 0 

Inn de loop van de jaren twintig is Van Giffen erin geslaagd de belangrijkste 
kenmerkenn van de hunebedden en grafheuvels uit het Neolithicum terug te vinden 
inn latere grafmonumenten, allereerst in die van de bronstijd."1 Hij kwam tot de 
verrassendee conclusie dat de hunebedden geleidelijk waren overgegaan in de 
grafheuvelss uit de bronstijd. De opgraving in 1923 van een eenkamerig megalietgraf 

86 6 



H ETT EMPIRISCH NATUURONDERZOEK 

-- een 'steenkistgraf - bij Eext speelde hierbij een belangrijke rol. In De Hune-
beddenbedden in Nederland wees Van Giffen er op dat dit graf was te beschouwen als 
eenn gedegenereerd megalietgraf. Aldus markeerde het steenkistgraf de overgang 
tussenn het megalithische massagraf uit het Neolithicum en het individuele graf 
uitt de bronstijd. Deze overgang was echter een zeer complex proces geweest."2 

Juistt daarom stelde Van Giffen in Die Bauart der Einzelgraber een graftypenschema 
op.. Hij hoopte zo het 'Ausklingen' van de verschillende neolithische graftypen in 
dee bronstijd goed te kunnen volgen."3 

Vann Giffen vond de hoofdkenmerken van de hunebedden en grafheuvels uit 
hett Neolithicum niet alleen terug in grafmonumenten uit de bronstijd, maar ook 
inn urnenvelden - door hem 'kringgreptumulivelden' genoemd - uit de ijzertijd.11* 
Eenn kringgreptumulus werd door Van Giffen omschreven als een miniatuurgraf-
heuvel,, waarin lijkbrandresten in of zonder een urn waren bijgezet, en die was 
omgevenn door een ronde of ovale greppel. Deze greppel was in de loop der tijd 
mett humushoudend zand gevuld geraakt en daardoor in de bodem herkenbaar 
alss een donkere verkleuring. In het kringgrepurnenveld kwamen volgens Van 
Giffenn verschillende kenmerken van grafgebruiken uit eerdere periodes samen; 
hett was voor hem het eindpunt van de degeneratie van het grafritueel. In dit kader 
weess Van Giffen op de ovale of ronde vorm van de neolithische megalietgraven 
enn grafheuvels, die, via de van stenen voorziene bronstijdheuvels, nog voortleefde 
inn de vorm van de kringgreppels.115 

Vann Giffen deed op theoretisch niveau uitspraken over het 'waarom' achter de 
degeneratiee van het prehistorisch grafritueel. Hij ging ervan uit dat het oudste 
grafritueell  heel dicht stond bij wat hij omschreef als de 'zuivere emotie van 
kinderlijkee geloofsvoorstelling'. Verder zag hij voor zich hoe er in de prehistorie 
inn de loop der tijd bij de dodencultus werd vastgehouden aan oude tradities, terwijl 
anderee aspecten van samenleving juist wél ingrijpend veranderden. Deze veran-
deringen,, met name de technische vooruitgang, beschouwde hij als het product 
vann het verstand. De godsdienst was zijns inziens daarentegen het domein van 
hett gevoel. Deze uitgangspunten impliceerden dat de ontwikkeling van het 
grafritueell  het resultaat was van de strijd tussen gevoel en verstand of tussen traditie 
enn vooruitgang. Zo redenerend kon Van Giffen concluderen dat de prehistorische 
dodencultuss lang gevrijwaard was gebleven van de 'nivelleerende werking van het 
intellect'' en van de invloed van 'verstandelijke utiliteitsoverwegingen'. Uiteindelijk 
wass er echter toch sprake geweest van externe beïnvloeding.116 

Terwijll  Van Giffen in de ontwikkeling van de grafmonumenten een degenere-
rendee grafcultus herkende, meende hij dat in de ontwikkeling van de materiële 
cultuurr vooruitgang zichtbaar moest zijn. De ontwikkeling van cultuurobjecten 
leekk zijns inziens het meest op die van levende organismen. In 1927 betoogde hij 
hierover: : 

Intusschen,, eene indeeling van kunstmatige objecten zal het niet anders gaan 
dann eene van natuurlijke: bepaalde vormen zullen tegelijkertijd voor het eene 
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onderdeell  of orgaan meer, voor het andere minder tot ontwikkeling gekomen 
off  gespecialiseerd zijn, terwijl weer andere lagere ontwikkelingsstadia zullen 
reflecteerenn en slechts als atavistische verschijnselen begrijpelijk wezen."" 

Vann Giffen toonde zich hiermee een aanhanger van de stelling dat de typologische 
methodee - de methode waarmee de ontwikkeling van culturele objecten werd 
bestudeerdd - niets anders was dan de toepassing van het darwinisme op de 
menselijkee cultuur.118 

Megalietbouw:Megalietbouw: tussen sociaal-evolutionisme en uniciteit 

Inn zijn De Hunebedden in Nederland memoreerde Van Giffen dat de megalietcul-
tuurr op verschillende plaatsen ter wereld zelfstandig en onder min of meer 
overeenkomstigee omstandigheden was ontstaan of zelfs had moeten ontstaan. De 
megalietbouww kwam zijns inziens namelijk voort uit 'het algemeen menschelijke 
substraat'.. Hij sprak van de 'megalith-gedachte' als een 'kristallisatieproduct' van 
hett voelen, denken en kunnen van de mens in een bepaald ontwikkelingsstadium. 
Vanuitt mondiaal perspectief gezien behoorden de megalitische bouwwerken dus 
zekerr niet tot één volk of één tijdperk, zoals in de negentiende eeuw door sommige 
oudheidkundigenn was verdedigd.1'9 

Bijj  zijn beschouwing over de Nederlandse hunebedden wees Van Giffen erop 
datt de ontwikkeling van de megalietcultuur 'vooral' geduid moest worden als een 
post-diluviaall  'aanpassingsverschijnsel'. De hunebedbouwers waren bewoners van 
hett landschap dat tevoorschijn was gekomen na het terugtrekken van de ijskappen 
vann de laatste ijstijd. De vele zwerfkeien in dit landschap hadden zij als beschutting 
gebruikt.. Van Giffen vervolgde: 

Kunstmatigee verhooging van die aldus door de natuur zelve aangeboden 
beschutting,, hetzij door ondergraving, hetzij door aanvulling of uitbreiding 
vann de gevonden steenen zoowel als toevallige natuurlijke groepeeringen 
daarvan,, zullen op nieuwe ideeën gebracht hebben.120 

Zoo beschouwd waren de hunebedden het resultaat van de verhouding tussen het 
landschapp met 'zijne veelheid van verschijnselen' en de mens met 'zijn eigenaardig 
aanpassingsvermogen'.121 1 

Naastt het 'algemeen menschelijke substraat' en het landschap bracht Van Giffen 
dee hunebedden ook in verband met de religie en sociale verhoudingen. Hij stelde 
datt de opkomst van het bouwen van de hunebedden betekende dat de prehisto-
rischee bevolking afstand had genomen van ideeën over het voortleven na de dood 
enn de daarmee samenhangende vooroudercultus.122 Het grafritueel bij de hune-
beddenn was echter niet statisch. Uit het onderzoek bij het hunebed te Bronneger 
bleekk dat de bevolking aldaar was begonnen met het bijzetten van hun doden 
zonderr bijgaven. Dit was, zo opperde Van Giffen, waarschijnlijk het gevolg van 

88 8 



HETT EMPIRISCH NATUURONDERZOEK 

eenn verdere 'vergeestelijking' van de voorstellingen over het leven na de dood. 
Vann Giffen dacht ook aan de invloed van sociale verhoudingen: hij hield het goed 
voorr mogelijk dat het gewone volk nog gebruikmaakte van de hunebedden, terwijl 
voorr de meer aanzienlijken eigen grafmonumenten — grafheuvels — werden opge-
worpen.113 3 

Vann Giffen koesterde gedurende zijn gehele wetenschappelijke loopbaan bij-
zonderee belangstelling voor de hunebedbouwers, en niet alleen omdat hun graf-
gebruikenn grote invloed hadden uitgeoefend op die uit latere perioden. Een grote 
roll  speelde ook dat hij de hunebedbouwers beschouwde als de eerste vaste bewoners 
vann 'onze streken'. Hij duidde hen dan ook aan als de 'eigenste bevolking'.124 

Bovendienn had het tijdperk waarin de hunebedbouwers zich in Nederland mani-
festeerden,, het Neolithicum, zijn speciale aandacht. Hij was gefascineerd door het 
'versneldee tempo in de ontwikkeling der cultuur' in deze periode. Als oorzaak 
noemdee hij de introductie van huisdieren en cultuurplanten. Hierdoor werd het 
nomadiseren,, 'de sterkste remming der beschaving',, tegengegaan. Anders gezegd: 
dee mens had geleerd als 'voedselorganisator' zijn milieu direct te veranderen en 
aann zichzelf aan te passen, en had zich daardoor op een vaste plaats kunnen vestigen. 
Ditt had volgens Van Giffen verstrekkende gevolgen gehad: er was 'maatschappe-
lijk ee orde' en 'vredig familieleven' ontstaan.115 Uit de bestudering van het Neo-
lithicumm bleek hem ook bij uitstek hoe sterk natuur, cultuur en etniciteit tot in 
dee kern door elkaar bepaald konden worden. Gelijk met zijn conclusie dat een 
cultuuruitingg als het hunebed het resultaat was van de verhouding tussen de mens 
enn het landschap, kwam hij in 1927 tot een ander inzicht: 'de meest kenmerkende 
eigenschappen'' van mens en landschap weerspiegelen zich 'vroeg of laat, over en 
weer'.. Hij citeerde in dit kader de spreuk: '"Die Rasse ist das Produkt der 
Scholle"!'1266 Hierbij lijk t hij te hebben willen verwijzen naar de invloed van de 
'geboortegrond'' op levenswijze en voedsel van de mens, met daaruitvolgend de 
invloedd van deze 'geboortegrond' op de mens zelf.'27 Van Giffen kon aldus op 
basiss van het natuurlijk milieu de uniciteit van de bouwers van Nederlandse 
hunebeddenn definiëren, zonder nadrukkelijk afstand te hoeven nemen van het 
sociaal-evolutionairee gedachtegoed waarop zijn hunebeddenonderzoek in eerste 
instantiee was gebaseerd. 

DeDe samenhang tussen grafritueel en etniciteit 

Bijj  zijn onderzoek van de prehistorische grafmonumenten in Nederland liet Van 
Giffenn zich leiden door de overtuiging dat in de structuur van de grafmonumenten 
eenn 'reflectie der volkziel' zichtbaar was. Deze 'volksziel' beschouwde hij niet als 
eenn bij het aanschouwen van een prehistorisch grafmonument invoelbaar feno-
meen,, maar als een verschijnsel dat via empirisch onderzoek kon worden benaderd. 
Zijnn redenering bestond uit twee stappen. Ten eerste ging hij ervan uit dat de 
structuurr van grafmonumenten informatie kon verschaffen over het grafritueel. 
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Tenn tweede meende hij dat het grafritueel op zijn beurt het 'gemoedsleven' en de 
socialee verhoudingen van de bouwers weerspiegelde.118 

Mett kennis van het grafritueel - en de daarin verborgen 'reflectie der volkziel' -
meendee Van Giffen uitspraken te kunnen doen over etniciteit, temeer omdat hij 
hadd geconstateerd dat de verschillen in structuur van de neolithische grafmonu-
mentenn in Noord-Europa dermate groot waren dat deze niet alleen verklaard 
kondenn worden door de culturele of sociale achtergrond van de bouwers. Ge-
noemdee verschillen waren zijns inziens ook een indicatie voor de aanwezigheid 
vann meerdere stammen en volken. Veel van Van Giffens collega's baseerden hun 
uitsprakenn over etniciteit in de prehistorie vooral op de materiële cultuur. In 1930 
verweess Van Giffen in Die Bauart der Einzelgraber in dit kader naar de Duitse 
prehistoricuss S. Preidel. Deze had betoogd dat zijn vakgenoten van kunsthistorici 
haddenn geleerd dat iedere archeologische vondst een' Ausdrucksform des Urhebers' 
was.1299 Maar volgens Van Giffen moest men zich er terdege rekenschap van geven 
datt het een zeer grote stap was wanneer via materiële cultuur uitspraken werden 
gedaann over cultuurdragers. Alleen met kennis van de geloofsvoorstellingen van 
etnischee groepen meende hij enigszins gewaarborgd te zijn tegen al te grote 
vergissingen.. Hij stelde uiteindelijk met betrekking tot de prehistorische 'Grabri-
tualistik': : 

Ja,, ich glaube ihnen sogar eine etwas gröfêere Bedeutung und gröfieren Wert 
beimessenn zu dürfen für die Beurteilung ethnographischer und philogeneti-
scherr Fragen, als den Schlufêfolgerungen, welche man typologischen Studiën 
auff  Grund der Gleichheit oder des Unterschiedes in den Altsachen verdankt.130 

Opp basis van zijn kennis van de ontwikkeling van het prehistorische grafritueel 
probeerdee Van Giffen zowel prehistorische volken en stammen te onderscheiden 
alss hun verdere ontwikkeling te volgen. Kijkend naar de hunebedden en de 
grafheuvelss bleek het hem dat zich in Nederland tijdens het Neolithicum twee 
bevolkingsgroepenn hadden gevestigd. In de wijze waarop het grafritueel zich 
vervolgenss in de brons- en ijzertijd ontwikkeld had, meende hij hun samengroeien 
weerspiegeldd te zien.'3' De vaststelling dat de twee neolithische bevolkingsgroepen 
inn de bronstijd waren samengegaan, maakte dat Van Giffen in 1922 en 1927 kritiek 
uittee op de Duitse prehistoricus G. Kossinna.IJZ Kossinna was bekend geworden 
alss voorvechter van het onderzoek naar de oorsprong van volken en stammen in 
dee prehistorie, waarbij de Germanen de prioriteit hadden. Hij had daartoe de 
methodee van de 'Siedlungsarchaologie' ontwikkeld. Deze methode kwam erop 
neerr dat door middel van typologisch en chronologisch onderzoek cultuur-
provinciess werden vastgesteld en dat deze cultuurprovincies vervolgens met etni-
schee groepen in verband werden gebracht.'33 Het uitgangspunt van de 'Siedlungs-
archaologie',, zoals Kossinna dat in 1911 had geformuleerd, luidde: 'scharf umgrenzte 
archeologischee Kulturprovinzen decken sich zu allen Zeiten mit ganz bestimmten 
Völkernn oder Völkerstammen'.'34 
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Aann Kossinna's werkwijze kleefden volgens Van Giffen echter gevaren. Hij 
beschreeff  daartoe hoe Kossinna aan de hand van bestudering van literatuur en 
museumcollectiess had geconcludeerd dat er in Noord-Nederland geen bronzen 
voorwerpenn van het oudste type voorkwamen en hoe hij daaruit had afgeleid dat 
dee neolithische bevolking van Noord-Nederland in de vroege bronstijd was 
verdwenen.. Dit betekende volgens Kossinna dat de bouwers van de Nederlandse 
hunebeddenn - gelijk met die van de Noord-Duitse hunebedden - in zuidelijke 
richtingg waren weggetrokken.1" Van Giffen meende daarentegen dat er in de 
vroegee bronstijd geen sprake was geweest van een ontvolking van Noord-Neder-
land,, maar juist van bevolkingscontinuïteit. Hij wees daarbij op de aanwezigheid 
vann bronstij dgrafheuvels en op continuïteit in het grafritueel vanaf het Neolithicum 
tott in de ijzertijd. Kossinna's ideeën over het Vondstledige' Noord-Nederland 
tijdenss de bronstijd en de daaruit geconcludeerde migraties deed Van Giffen 
uiteindelijkk af als 'studeerkamerhypothesen'. Bronzen voorwerpen waren in de 
grafheuvelss inderdaad niet aangetroffen, maar uit veldwaarnemingen was onder-
tussenn gebleken dat de afwezigheid van brons het gevolg was van een veranderend 
grafritueel.. Van Giffen constateerde: 'niet de bewoners zijn verdwenen, maar de 
bijgavenn in hunne graven ontbreken!'1'6 

Ondankss zijn kritiek op Kossinna nam Van Giffen aan het einde van de jaren 
twintigg schriftelijk contact met hem op. In 1928 deed hij een verzoek om bemid-
delingg bij de publicatie van zijn studie over de Nederlandse grafheuvels uit de 
steen-- en bronstijd. Het betrof het manuscript van Die Bauart der Einzelgraber.w 
Hett manuscript werd door Kossinna meteen doorgestuurd naar Curt Kabitz te 
Leipzig,, de uitgever van de Mannus-Bibliothek. Dit was een onder Kossinna's 
redactiee staande reeks van monografieën over de Europese pre- en protohistorie. 
Hett is niet bekend of Kossinna ervan op de hoogte was dat de in de tekst behandelde 
archeologischee verschijnselen Van Giffen aanleiding hadden gegeven tot het 
formulerenn van kritiek op zijn theorieën. Uit het manuscript zelf kon Kossinna 
ditt niet opmaken: in de tekst werd de kritiek niet herhaald. Van Giffen deed er 
daarenbovenn veel aan om Kossinna te laten blijken dat hij bij hem in hoog aanzien 
stond.. Hij zocht bijvoorbeeld op bijna hardnekkige wijze ook persoonlijk contact. 
Hett congres naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van het Archaologisches 
Institutt des Deutschen Reiches te Berlijn in 1929 leek een uitgelezen kans. Op dit 
congres,, waar Van Giffen een lezing hield over het terpenonderzoek, was Kossinna 
echterr afwezig. Daarom bracht Van Giffen, tussen de bedrijven door, een bezoek 
aann Kossinna thuis te Berlin-Lichterfelde. Hij kwam echter ongelegen: naar alle 
waarschijnlijkheidd omdat Kossinna van ziekte herstellende was.'38 

DieDie Bauart der Einzelgraber verscheen uiteindelijk in 1930. Het respect dat Van 
Giffenn voor Kossinna koesterde, had hij ondertussen omgezet in een opdracht. 
Opp pagina m stond te lezen: 'Herrn Geheimrat Professor Dr. Gustaf Kossinna 
inn Verehrung zugeeignet'.'39 Dit gebaar kwam waarschijnlijk niet alleen voort uit 
erkentelijkheidd voor Kossinna's bemiddeling bij uitgeverij Curt Kabitz. Een belang-
rijkerr rol lijk t gespeeld te hebben dat Van Giffen - mede dankzij Kossinna - tot 
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hett inzicht was gekomen hoe aan cultuur een etnische dimensie kon worden 
gegeven.. Van Giffen had Kossinna's methode echter wel gemodificeerd. In de 
slotzinnenn van zijn studie riep hij namelijk op de Nederlandse graftypen te 
vergelijkenn met die in het buitenland. Vervolgens zouden 'nach dem Vorgehen 
Gustavv Kossinnas' cultuurprovincies kunnen worden vastgesteld.140 Aldus konden, 
zoo toonde Van Giffen met zijn boek aan, gefundeerde uitspraken worden gedaan 
overr etniciteit in de prehistorie; uitspraken dienaangaande gebaseerd op voorwer-
penn alleen verloren dan al snel hun waarde. 

Dee etnisch-raciale samenstelling van de pre- en 
protohistorischee bevolking van Nederland 

Vann Giffens archeologisch onderzoek naar de pre- en protohistorie heeft zich 
vanaff  het begin van zijn loopbaan op drie niveaus voltrokken: een natuurhistorisch 
niveau,, een cultureel niveau en een etnisch niveau. In de derde fase van zijn 
wetenschappelijkee loopbaan, die omstreeks 1930 aanving, kreeg het etnische niveau 
steedss meer prioriteit. Zo betoogde Van Giffen in 1938: 

Diee vorgeschichtliche Wissenschaft bemüht sich auf Grund der Verbreitung 
gleicherr Kulturerscheinungen Kulturprovinzen abzugrenzen und ihnen wenn 
möglichh einen Stammesgeschichtlichen Hintergrund zu geben.14' 

Dezee definitie was tegelijkertijd een nuancering van Kossinna's axioma dat achter 
cultuurprovinciess altijd stammen of volken schuilgingen. De relatie tussen cultuur 
enn etniciteit, die voor Kossinna vrij probleemloos was, beschouwde Van Giffen 
alss een gecompliceerd wetenschappelijk vraagstuk. Hij beklemtoonde daarom dat 
err alleen cultuurprovincies konden worden vastgesteld, nadat de cultuurverschijn-
selenn zorgvuldig typologisch en stratigrafisch waren geordend. Pas daarna kon 
wordenn overgegaan tot het koppelen van cultuurprovincies aan etnische groepen.142 

Vann Giffen was zich er bovendien van bewust dat dit koppelen soms onmogelijk 
was.. Zo onderschreef hij de opvatting van de prehistoricus H. Jankuhn, die erop 
hadd gewezen dat Kossinnas theorie niet toepasbaar was op de Friezen en de Saksen. 
Dezee volken waren te nauw verwant om hen op basis van hun cultuur te kunnen 
onderscheiden.'«« Daarenboven hield Van Giffen in de loop van zijn wetenschap-
pelijkee carrière steeds meer rekening met de mogelijkheid van ideeènuitwisseling 
alss verklaring voor cultuurverandering.144 

DeDe 'Siedlungsarchaologie', het 'archaeologisch verkenmerk'en 
hethet 'cultureel streekdiagram' 

Datt Van Giffen het opsporen van pre- en protohistorische volken en stammen 
prioriteitt gaf, betekende niet dat het voorrang kreeg op het natuur- en cultuur-
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onderzoek.. Uitspraken over etniciteit konden zijns inziens alleen worden gedaan 
nadatt er eerst zorgvuldig onderzoek was verricht naar de samenhang tussen cultuur 
enn natuur. Dit onderzoek bleef daarom - ook in de derde, etnische fase van zijn 
wetenschappelijkee loopbaan - de kern uitmaken van zijn archeologische onder-
zoek.. Dit blijkt bij uitstek uit zijn omgang met het begrip 'Siedlungsarchaologie'. 
Inn de toespraak die Van Giffen in 1922 hield ter gelegenheid van de officiële 
openingg van het Biologisch-Archaeologisch Instituut had hij deze vorm van 
archeologiebeoefeningg gedefinieerd als: 

hett bodemonderzoek der oude nederzettingen ook buiten de klassieke landen 
enn hunne cultuur, kortom overal daar, waar het gaat om waarnemingen van 
dee in den bodem nagelaten cultuuroverblijfselen van den mensch in zijn doen 
enn laten, te midden van de hem omringende omgeving.145 

Hett valt hierbij op dat Van Giffen Kossinna's naam niet vermeldde en evenmin 
refereerdee aan het verband tussen cultuurprovincies en etnische groepen. Terwijl 
Kossinnaa met het begrip 'Siedlung' vooral verspreidingsgebied of kolonie aan-
duidde,, lijk t het voor Van Giffen in de eerste plaats nederzetting te hebben 
betekend.. Later zou hij echter nog enkele malen terugkomen op het 'Siedlungs'-
archeologischh onderzoek en deze vorm van archeologiebeoefening wél betrekken 
bijj  het herkennen van etnische groepen. Zo stelde hij in 1929 dat het terpenon-
derzoekk was te beschouwen als een vorm van 'Siedlungsarchaologie', omdat de 
terpenn nederzettingen bevatten die betrekking hadden op stammen en volken.'46 

Inn 1936 herhaalde hij deze stelling, toen bovendien onder verwijzing naar Kossin-
na.1^ ^ 

Inn zijn rede Archaeologische verkenmer ken, gehouden naar aanleiding van zijn 
benoemingg tot lector aan de Rijksuniversiteit te Groningen in 1930, en in zijn 
redee Oudheidkundige perspectieven, gehouden naar aanleiding van zijn benoeming 
tott buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in 1947, sprak 
Vann Giffen weer niet direct over het koppelen van cultuur aan etniciteit. De rede 
vann 1930 bevatte vooral een pleidooi voor typologisch en stratigrafisch onderzoek. 
Hiertoee dienden op 'normatieve punten' steekproeven te worden genomen. Der-
gelijkee steekproeven noemde hij 'archaeologische verkenmerken'. Hij hoopte zo 
inzichtt te krijgen in de verhouding tussen culturen op dezelfde plek en in de 
samenhangg met culturen elders.'48 In zijn rede van 1947 introduceerde hij vervolgens 
hett 'cultureel streekdiagram', een modificatie van het 'archaeologische verkenmerk' 
uitt 1930. Van Giffen betoogde dat wanneer er in een bepaald gebied geen 
overblijfselenn van opeenvolgende culturen in stratigrafisch verband op één plek 
aanwezigg waren, het noodzakelijk werd in een ruimere context onderzoek te 
verrichten.. Zo kon alsnog worden nagegaan welke culturen er waren voorgekomen 
enn kon er een 'cultureel streekdiagram' worden opgesteld. Meer visualiserend 
gesteld:: een 'cultureel streekdiagram' was een horizontaal 'archaeologische verken-
merk'.'4? ? 
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Dankzijj  de 'Siedlungsarchaologie', het 'archaeologische verkenmerk' en het 
'cultureell  streekdiagram' slaagde Van Giffen erin zijn onderzoeksresultaten op een 
inzichtelijkee manier te classificeren en systematiseren. Daarbij bleek hem het 
samensmeltenn van culturen en een doorlopende culturele traditie vanaf het Neo-
lithicumm tot in de Volksverhuizingstijd. Dit was van grote betekenis voor het 
onderzoekk naar pre- en protohistorisch stammen en volken. Het impliceerde dat 
dee autochtone neolithische bevolking niet, zoals Kossinna had beweerd, in de 
bronstijdd was verdwenen, maar juist ononderbroken had voortbestaan.150 Het 
'archaeologischee verkenmerk' en het 'cultureel streekdiagram' blijken dus niet 
alleenn voort te komen uit Kossïnna's 'Siedlungsarchaologie', maar bovendien in 
dee traditie te staan van Van Giffens kritiek op deze methode. 

Vann Giffens visie op de samenhang tussen cultuur en etniciteit werd over het 
algemeenn goed ontvangen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij I.H. Gosses (1873-
1940).. In 1935 hield deze Groninger historicus tijdens het Zestiende Nederlandsche 
Philologen-congress de lezing 'De groote volksverhuizing', waarin hij kort in ging 
opp het debat over deze samenhang.'5' Gosses wees erop dat de verspreiding van 
cultuurobjectenn door prehistorici te gemakkelijk werd gelijkgesteld aan migraties 
vann stammen of aan hun woongebied. Hij meende dat daardoor 'onzen kijk' op 
dee prehistorische bevolking werd vertroebeld. Hij vestigde er bovendien de aan-
dachtt op dat prehistorici wanneer zij een nieuwe cultuurlaag boven een oudere 
ontdekten,, te snel dachten aan een nieuwe stam die de oude had verdrongen.'52 

Alss voorbeeld noemde hij een studie van Kossinna, waarin veertien Indogermaanse 
migratiess werden opgesomd.'51 Als alternatief wees hij op het werk van Van 
Giffen.^  ̂ Van Giffen had zijns inziens aangetoond dat er in Drente gedurende 
vierduizendd jaar sprake was geweest van culturele en etnische continuïteit.155 Gosses 
vervolgde: : 

Inn Drente - ik neem dit gewest als voorbeeld, omdat ik hiervan door eigen 
aanschouwingg iets weet - zijn nog dorpen, waar gedurende zeker meer dan 
vierduizendd jaar aaneen een kennelijk sedentaire bevolking gevestigd geweest 
is.156 6 

Ditt was een belangrijk nieuw inzicht, omdat nog maar enkele decennia eerder de 
eerstee bewoners van Nederland door historici doorgaans werden voorgesteld als 
passerendee nomaden.'57 

VanVan Giffen en de eerste bewoners van Nederland 

Vann Giffens onderzoek naar etniciteit werd in hoge mate bepaald door zijn 
opvattingg dat Nederland in de pre- en protohistorie niet alleen een perifeer gebied 
wass geweest - zoals Holwerda beweerde -, maar vooral ook een tussen- en door-
gangsgebied.1588 Zijn ideeën hierover sloten aan op het onderzoek dat de Zweedse 
prehistoricuss Aberg aan het begin van de twintigste eeuw had verricht naar het 
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'nordische'' cultuurgebied. Aberg, die bij zijn onderzoek ook Nederland had 
betrokken,, had vastgesteld dat in het Neolithicum een grens had bestaan tussen 
Noord-- en West-Europese 'Kulturkreise'. Deze grens liep onder meer door Ne-
derland,, dwars door het huidige Overijssel. 

Abergg had in 1915 een bezoek gebracht aan de musea in Leiden, Zwolle, Assen, 
Groningenn en Leeuwarden om daar de collecties prehistorische vondsten te 
bekijken.. Ook had hij de publicaties van onder andere Holwerda en Pleyte 
bestudeerd.. Zo kwam hij tot de slotsom dat in de Nederlandse archeologische 
vondstenn een tegenstelling tussen de Noord- en de West-Europese cultuur zicht-
baarr was: 'Die Entwicklung der niederlandischen Steinzeit ist also nicht einheitlich, 
sondernn spiegelt den Gegensatz zwischen zwei Kuituren wieder.'1^ Hij betoogde 
datt deze neolithische culturen waren voortgekomen uit twee verschillende oudere 
culturen.. Het betrof de West-Europese neolithische cultuur, die samenhing met 
dee mesolithische 'Campignien-Kultur' uit Frankrijk, België en Engeland, en de 
nordischee cultuur, die samenhing met de mesolithische 'Ertebölle oder Kjökken-
möddingerkultur'' van het Oostzeegebied. Beide mesolithische culturen, die in 
hogee mate vergelijkbaar waren, kwamen niet voor in Nederland en Noordwest-
Duitsland.. Toch hadden zij met elkaar in verbinding gestaan. Aberg dacht in dit 
kaderr aan door de Noordzee verzwolgen verbindingsgebieden.l6° 

Hett nordische cultuurgebied stelde Aberg gelijk aan het verspreidingsgebied 
vann bepaalde vuurstenen bijlen. Aan het begin van het Neolithicum kwamen deze 
alleenn in Denemarken voor, later ook in Noord- en Noordwest-Duitsland en 
Nederland,, en uiteindelijk ook in Midden- en Oost-Duitsland alsmede in nog 
oostelijkerr gelegen gebieden. De verspreiding van deze bijltypes toonde een 
verschuivingg binnen de nordische cultuur van het westen naar het oosten.101 Aberg 
concludeerde: : 

Ess ist somit in gewissen Grade berechtigt, das Gebiet von den Niederlanden 
imm Westen bis zur Bukowina, Ostgalizien, Podolien und dem inneren Russ-
landd im Osten als ein grosses nordeuropaisches Kulturgebiet zu betrachten.102 

Inn 1918, enkele jaren na Abergs bezoek aan Nederland, noemde Holwerda diens 
werkk zeer hypothetisch, gezien de typologische grondslag ervan. Daarbij verbaasde 
hijj  zich erover dat Aberg louter op basis van de verspreiding van bijltypen twee 
cultuurgebiedenn meende te kunnen vaststellen. Holwerda wees erop dat Aberg 
niett de vraag had gesteld of andere redenen tot het ontstaan van verschillende 
bijlvormenn hadden geleid. Hij noemde als voorbeeld de invloed van 'het in 
verschillendee streken beschikbare materiaal'.t63 Daarentegen stelde Van Giffen in 
19244 de vraag in hoeverre Abergs voorstelling, die gebaseerd was op 'losse vondsten', 
werdd ondersteund door 'gesloten vondsten'. Nadat hij vervolgens de archeologische 
verschijnselenn in Noord-, Midden- en Zuid-Nederland had besproken, beant-
woorddee hij deze vraag bevestigend. Hij wees er wel op dat er in Zuid-Nederland 
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meerr onderzoek verricht diende te worden, opdat het West-Europese karakter van 
dee vondsten nauwkeuriger kon worden vastgesteld.104 

Dee plaatsing van de Nederlandse prehistorische verschijnselen in de context van 
dee grote Noord- en West-Europese cultuurgebieden heeft tot gevolg gehad dat 
dee centra van de in Nederland waargenomen culturen elders kwamen te liggen, 
enn hetzelfde gold voor de herkomst van de bijbehorende etnische groepen. Van 
Giffenn constateerde in 1930: 

woo die grofêen Zentren der damaligen Kuituren liegen, wo die Ausgangspunkte 
derr damaligen Völker- und Stammesbewegungen sich befmden, das alles 
könnenn leider nur die (...) nicht einheimischen Kuituren erweisen.'6' 

Volgenss Van Giffen zou vooral kennis van de grafstructuren hierbij van doorslag-
gevendee betekenis kunnen zijn. Hij achtte het daarom van groot belang dat 
prehistoricii  in het buitenland hieraan meer aandacht zouden gaan besteden.'66 

Ondankss zijn geringe kennis van buitenlandse grafstructuren, kwam Van Giffen 
inn de loop van de jaren twintig met betrekking tot de herkomst van hunebedbou-
werss toch tot duidelijke conclusies. Hierbij speelde een belangrijke rol dat hij 
ervann overtuigd was geraakt dat de bouwers van de hunebedden de eerste bewoners 
vann Nederland waren geweest. Aan de her en der in Nederland aangetroffen 
microlithischee artefacten van het Tardenoisiëntype - vaak van ouder datum geacht 
dann de hunebedden -, hechtte hij geen waarde als vertegenwoordigers van een 
apartee etnische groep. Deze artefacten kwamen, zo wist hij, ook voor naast 
neolithischh aardewerk en konden daarom niet gelden als representanten van een 
afzonderlijkee 'vóór-megalithische beschaving'.'67 Bij zijn onderzoek naar de her-
komstt van de Nederlandse hunebedbouwers was Van Giffen door het vergelijken 
vann hunebedden en de daarin gedane vondsten tot het inzicht gekomen dat de 
Nederlandsee megalietgraven wat betreft de bouw en de inhoud behoorden tot die 
vann Noord-Europa. Bovendien was hem gebleken dat de Nederlandse megaliet-
cultuurr zich van de oorspronkelijke Holsteinse megalietcultuur had afgesplitst 
toenn de primitieve beginstadia ervan reeds voorbij waren.'68 Het oudste type 
megalietgraf,, dat bestond uit een kleine grafkelder met één deksteen, de dolmen, 
kwamm in Nederland immers niet voor.'69 

Vann Giffen maakte ook gebruik van de aardewerkanalyses van Noord-Europese 
prehistorici.. Daaruit was gebleken dat het verspreidingsgebied van de Noord-
Europesee megalietcultuur samenviel met het verspreidingsgebied van de zoge-
naamdee diepsteek-ceramische trechterbekers. De Deense prehistoricus S. Muller 
hadd aangetoond dat deze trechterbekers waren ontstaan uit de oudste ceramiek 
inn Denemarken: de bekers met spitsbodem van de Kjökkenmöddingercultuur. Kos-
sinnaa had deze vervolgens 'oerbekers' genoemd. Hij had bovendien in de trech-
terbekerss een noordelijke, een westelijke, een oostelijke en een zuidelijke groep 
wetenn te onderscheiden. De westelijke groep werd aangetroffen tussen de Weser 
enn de Eems, met een uitloper tot de Nederlandse zandgronden en de Zuiderzee. 
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Kossinnaa had voorts geconcludeerd dat de Nederlandse trechterbekers hun oor-
sprongg hadden in Sleeswijk-Holstein en dat ze vanuit die streek - tegelijk met een 
etnischee verschuiving - via Noordwest-Duitsland naar Nederland waren geko-
men.. Van Giffen kon Müllers en Kossinna's analyse in grote lijnen onderschrijven, 
maarr benadrukte dat er tussen de Weser en de Elbe geen trechterbekers werden 
aangetroffen.. In plaats van Kossinna's migratie over land dacht hij aan een migratie 
overr zee. Hij had echter ook nog een andere potentiële verklaring. Hij hield een 
oorsprongsgebiedd tussen Denemarken en Nederland voor mogelijk, dat door de 
Noordzeee was verzwolgen.170 Het bleef echter bij hypotheses. Vast stond volgens 
Vann Giffen wel dat de Nederlandse vondsten wezen op een in oorsprong uitheemse 
cultuur,, die in Noord-Europa haar beginstadia had doorgemaakt.'7' 

Vann Giffen streefde niet alleen naar kennis van de herkomst van de mensen die 
dee hunebedden hadden gebouwd, maar zijn aandacht ging ook uit naar hun fysisch-
antropologischee kenmerken. Hoewel er geen skeletmateriaal van de hunebedbou-
werss was aangetroffen, achtte Van Giffen het waarschijnlijk dat zij een langschedelig 
'homoo nordicus'-type waren geweest.172 Hij verwees hierbij naar de opgraving van 
eenn megalietgraf in het Duitse Fallingbostel, waarbij door K.H. Jacob-Friesen wél 
skeletrestenn waren aangetroffen. Deze vroegste megalithische skeletresten van 
Neder-Saksenn behoorden volgens hem tot het noordelijke langschedelige type.'73 

Vann Giffens aanname werd nog versterkt door zijn eigen grafheuvelonderzoek. 
Hett was hem daarbij duidelijk geworden dat het verdwijnen van de opvallende 
megaÜetcultuurr in Nederland niet betekende dat de nazaten van de hunebedbou-
werss eveneens waren verdwenen, en dat had vergaande consequenties. De bouwers 
vann de hunebedden meende hij daarom in verband te kunnen brengen met de 
lateree Germanen. In 1927 concludeerde hij over de hunebedbouwers: 'Klaarblij-
kelijkk zijn het, gezien de continuïteit in de grafrituaüstiek, stamelementen geweest, 
diee we later als Germanen leeren kennen.'174 De redenering vervolgens omdraaiend 
sprakk hij van het 'oergermaansche megalithische menschenslag'.'75 Van Giffen 
noemdee de dragers van de megalietcultuur in Nederland bovendien de 'voedings-
bodem'' en 'grondstam' van de latere Nederlandse beschaving en bevolking. De 
oudstee hunebeddenbevolking had haar 'eens en voor het eerst in bezit genomen 
woonplaatsen'' niet meer verlaten.176 De Nederlandse hunebeddencultuur verte-
genwoordigdee volgens Van Giffen daarenboven niet alleen de eerste bewoning 
vann Nederland, maar ook 'de meest krachtige'. Dit was hem gebleken bij het 
vergelijkenn van de cultuur van de hunebedbouwers met die van de andere neo-
lithischee volken, die in Nederland woonachtig waren geweest. Hij wees daarbij 
opp de bekercultuur en de bandceramische cultuur.'77 

VanVan Giffen en Bolk 

Inn 1924 hield de fysisch antropoloog L. Bolk tijdens de Anthropologische Cursus 
vann het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologic te Amsterdam de 
lezingg 'De samenstelling en herkomst der Nederlandsche bevolking'.178 Van Giffen, 
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diee op deze cursus ook een lezing hield, was een van de toehoorders.'79 Bolks 
verhaall  moet hem bijzonder onwelgevallig zijn geweest; zijn eigen opvattingen en 
diee van Bolk stonden haaks op elkaar. Als reactie op Bolks voordracht publiceerde 
Vann Giffen een jaar later het artikel 'Over de oudste bevolkingselementen van 
onss land'. In dit artikel vatte hij de opvattingen van Bolk samen en presenteerde 
hijj  zijn eigen alternatieve visie.l8° 

Hett uitgangspunt van Bolks onderzoekingen was dat er in Nederland twee 
rassenn voorkwamen: het noordse ras en het alpine ras. Het noordse ras werd 
gekenmerktt door een lange schedel en het alpine ras door een ronde schedel. Het 
noordsee ras bracht hij in verband met Germanen en het alpine ras met Kelten. 
Bolkk beschouwde het alpine ras als de eerste bewoner van Nederland. Hij was van 
meningg dat het alpine ras Nederland had bereikt vanuit het zuiden. Een 'alpine 
stroom'' was langs de Noordzeekust naar het noorden doorgedrongen tot in de 
provinciee Drente. Dit inzicht werd zijns inziens onderbouwd door de overeen-
komstt tussen de dolmens in Bretagne en de Drentse hunebedden. Bovendien was 
inn Bretagne de Keltische taal nog bewaard gebleven. Bolk hield derhalve het voor 
mogelijkk dat bij linguïstisch onderzoek van het Drentse dialect Keltische invloeden 
aangetroffenn zouden kunnen worden. Het noordse ras had eveneens de kust 
gevolgd,, maar in zuidelijke richting, vanuit de bakermat Scandinavië. Deze trek 
uitt het noorden had vele eeuwen later plaatsgevonden dan die van het alpine ras. 
Inn Friesland, op Texel en in de vissersdorpen langs de Noordzeekust was het 
noordsee ras volgens Bolk nog het zuiverst behouden gebleven.18' Op Zuid-Beveland 
enn in Limburg kon, zo vermeldde Bolk, het alpine type nog veelvuldig en in 
zuiveree vorm worden aangetroffen.'82 Met de twee prehistorische rassen zouden 
zichh volgens Bolk in de volksverhuizingstijd nog twee 'volksstammen' hebben 
gemengd:: de Saksen en Franken. Hij sprak van een noordelijke Saksische 'zij-
stroom'' en een zuidelijke Frankische 'zijstroom'. Beide bevolkingsgroepen waren 
Nederlandd via de 'oostgrens' binnen gekomen. De Saksen hadden grotere invloed 
uitgeoefendd op de samenstelling van het Nederlandse volk dan de Franken.'83 Bolk 
beschouwdee de Saksen als een 'blonde variant van het alpine ras' en hield een 
verwantschapp mogelijk met een slavische bevolkingsgroep uit het Elbe-gebied.184 

Bijj  het formuleren van zijn eerste kritiek op Bolk in 1925 verwees Van Giffen 
naarr de recente onderzoekingen van W. Scheidt.'85 Deze Duitse fysisch antropo-
loogg had na bestudering van circa 1400 schedels - vrijwel al het beschikbare 
Europesee neolithische skeletmateriaal - de theorie bevestigd gezien dat er in het 
Neolithicumm zowel een langschedehg type als een rondschedelig type voorkwam. 
Beidee types waren reeds tijdens het Neolithicum over geheel Europa verspreid 
geweest.. Van Giffen concludeerde daarop dat grote bedenkingen gekoesterd 
diendenn te worden ten opzichte van conclusies over migraties en herkomst van 
bevolkingselementenn die waren gebaseerd op schedel vormen.'86 De resultaten van 
zijnn eigen huisdieronderzoek hadden hem in dit standpunt gesterkt. Het was hem 
daarbijj  immers gebleken dat met het teruggaan in de tijd het aantal huisdiervormen 
afnam.. Dit verschijnsel deed zich volgens Van Giffen ook bij de mens voor. De 
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oudstee mensvormen uit het Paleolithicum waren namelijk zonder uitzondering 
langschedelig,, terwijl pas later, bij de mesolithische en vroeg-neolithische culturen, 
dee eerste rondschedeligen voorkwamen.'87 

Inn reactie op Bolks onderzoekingen recapituleerde Van Giffen dat er voor 
uitsprakenn over de eerste bewoners van Nederland twee soorten bronnen ter 
beschikkingg stonden: de lichamelijke overblijfselen en de culturele overblijfselen. 
Aangezienn er in Nederland slechts twee neolithische skeletten waren aangetroffen, 
wass de onderzoeker in de praktijk aangewezen op de culturele overblijfselen. Van 
Giffenn merkte vervolgens op dat het Neolithicum het uitgangspunt diende te zijn 
bijj  de bestudering van de eerste bewoners van Nederland. Er waren hem namelijk 
nauwelijkss cultuuroverblijfselen van ouder datum bekend. Hij concludeerde dat 
dee vondsten uit Zuid-Nederland wezen op een - door hem niet verder omschreven 
-- 'invasie van stamelementen' uit België en Frankrijk. De vondsten uit Midden-
Nederlandd wezen op de komst van een langschedelig type uit Midden-Europa en 
Oost-Engeland,, terwijl de vondsten uit Noord-Nederland duidden op een 
'hoofdstrooming'' van 'Teutoonsche raselementen', vooral uit Noordwest-Duits-
land.188 8 

Dee kritiek van Van Giffen op Bolks ideeën over de herkomst van de hunebed-
bouwerss beperkte zich tot diens bronkeuze. Van Giffen wees er fijntjes op dat 
Bolkk nota bene zelf had vermeld dat zijn idee dat de bouwers van de hunebedden 
uitt het zuiden afkomstige alpine types waren, niet met fysisch antropologische 
gegevenss onderbouwd kon worden. Er was geen skeletmateriaal bewaard gebleven: 
ditt was vergaan in de bodem. Dat Bolk daarom linguïsten aanspoorde te speuren 
naarr Keltische taalrelicten in het Drentse dialect, stelde Van Giffen teleur.18? Hij 
concludeerde: : 

wijj  gaven Bolk toch speciaal als anthropoloog zoolang het woord. Aldus is het 
eenee deceptie, dat deze ons als zoodanig in den steek laat en zijnerzijds juist 
voorr de samenstelling en herkomst der oudste bevolking steun van den 
philoloogg verlangt.'90 

Vann Giffen voegde hieraan nog toe dat men zich met het onderzoek naar de 
oorsprongg van die Keltische taalsporen snel verloor in vaagheid.'9' 

Vann Giffen uitte ook kritiek op Bolks ideeën over de komst van de Saksen naar 
Nederlandd in de volksverhuizingstijd. Bolk had gesproken van een stroming van 
blonde,, rondschedelige Saksen, die zich, uit het oosten afkomstig, tussen de Friezen 
haddenn gevestigd. In reactie op deze voorstelling van zaken verwees Van Giffen 
naarr een publicatie van de historicus J. Huizinga. Deze had onderzocht wanneer 
dee bevolking van de provincie Groningen zijn 'oorspronkelijk Friesch karakter' 
hadd verloren. Ter datering van deze gebeurtenis had Huizinga archiefonderzoek 
verrichtt naar persoonsnamen: daarbij de vraag stellend tot wanneer deze overheer-
sendd Fries waren gebleven en wanneer deze door Saksische werden vervangen. 
Huizingaa had geconcludeerd dat deze overgang aan het begin van de zestiende 

99 9 



HOOFDSTUKK 2 

eeuww had plaatsgevonden: het Saksische 'element' was in deze periode sterk 
gestegen.1?̂ ^ rj)e conclusie van Huizinga impliceerde voor Van Giffen dat Bolks 
ideeënn over een Saksisch immigratie in de volksverhuizingstijd ongefundeerd 
waren.. In aansluiting hierop vermeldde hij dat een grote Saksische volksverhuizing 
overr land archeologisch niet aantoonbaar was. Het verhaal van een grote overlandse 
volksverhuizingg noemde hij daarom een 'sprookje'. Hij verwees in dit kader naar 
bepaaldee burchten, urnenvelden en gebruiksvoorwerpen, die waren aangetroffen 
inn het gebied tussen de monding van de Weser en de Elbe en die kenmerkend 
werdenn geacht voor de Saksen. De verspreiding van dergelijke Saksische cultuur-
verschijnselenn had hem duidelijk gemaakt dat de Saksische volksverhuizing niet 
overr land maar langs de kust was verlopen. Hij merkte daarbij op dat de Saksen 
inn etnisch opzicht weinig verschilden van de oorspronkelijke kustbewoners.'^ 

Inn 1930 stond Van Giffen wederom stil bij Bolks opvattingen over de etnisch-
racialee kenmerken van de Saksen. Hij had evenals Bolk geconstateerd dat de 
bevolkingg van Drente in het heden in etnisch-raciaal opzicht zeer heterogeen was, 
waarbijj  hem vooral de tegenstelling opviel tussen langschedelige en rondschedelige 
types.. Bolks verklaring voor deze alpine types - hij sprak van rondschedelige Saksen 
enn wees op een verwantschap met een Slavische bevolking uit het Elbe-gebied -
achttee Van Giffen onwaarschijnlijk. Het was ook mogelijk dat de tegenstelling 
tussenn langschedelige en rondschedelige types in de Drentse bevolking reeds in 
hett Neolithicum was ontstaan. Het kon bovendien niet uitgesloten worden dat 
hett de tegenstelling betrof tussen Kelten en Germanen.4̂ 

Toenn Van Giffen in 1943 in zijn artikel 'Opgravingen in Drente' een poging 
deedd om de etnisch-raciale samenstelling van de huidige Drenten te ontrafelen, 
refereerdee hij voor het laatst aan de Saksentheorie van Bolk. Van Giffen conclu-
deerdee namelijk dat de 'Alpienen' in de Drentse dorpen in verband konden worden 
gebrachtt met verschillende pre- en protohistorische bevolkingsgroepen. In aan-
merkingg kwamen: een mesolithische 'trekkersbevolking', de enkelgrafbouwers uit 
hett Neolithicum en de bronstijd, en de bevolking van de kringgrepurnenvelden 
vann de ijzertijd. De Saksen echter hoorden in deze rij nadrukkelijk niet thuis. Van 
Giffenn relateerde hen namelijk aan het 'blonde, blauwogige, langkoppige Teu-
toonsche'' gedeelte van de Drentse dorpsbevolking. Hiervoor kwamen verder ook 
nogg in aanmerking de mesolithische 'trekkersbevolking', de neolithische hune-
bedbouwerss en de immigranten uit Noordwest-Duitsland die zich in de ijzertijd 
inn Drente hadden gevestigd. In dit kader wees Van Giffen ook nog op de kolonisten 
uitt de Romeinse Keizertijd, die herkenbaar waren aan nederzettingen met Fries 
enn Chaukisch aardewerk.'̂ De Drentse bevolking bleek aldus te zijn samengesteld 
uitt de nakomelingen van zeven pre- en protohistorische bevolkingselementen. 
Vann Giffen merkte daarbij op dat deze nooit geheel waren geassimileerd.196 Bij 
dezee conclusies speelde een belangrijke rol dat Van Giffen dankzij zijn terpenon-
derzoekk definitief meende te hebben bewezen dat de 'Saksenstroom' langs de kust 
hadd plaatsgevonden. In Drente waren er volgens hem hoogstens 'kleine groepjes' 
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Saksenn geweest. Zijns inziens was hij er aldus in geslaagd om Bolks Saksentheorieën 
opp overtuigende wijze de feitelijke kennisgrondslag te ontnemen.'97 

DeDe etnisch-raciale samenstelling van de pre- en 
protohistorischeprotohistorische Drenten 

Hett artikel 'Opgravingen in Drente' van 1943 was het sluitstuk van ruim twintig 
jaarr archeologisch onderzoek. Van de provincie beschreef Van Giffen per tijdperk 
hett klimaat, het grafritueel, de nederzettingen en de bevolking.1?8 Hij toonde aan 
datt de verschillende Noord-Nederlandse pre- en protohistorische culturen in de 
loopp der tijd met elkaar waren versmolten, evenals hun 'etnischen achtergrond'. 
Err waren echter ook nieuwe culturen waarneembaar, die niet waren voortgekomen 
uitt dit versmeltingsproces. Het betrof de 'voor-romeinsche urnenveldencultuur' 
enn de zich langs de kusten verspreidende culturen uit de jongere voor-Romeinse 
ijzertijd.. Gezien de 'eigenheid' en 'compactheid' van de betreffende cultuuruitin-
genn concludeerde Van Giffen dat het hier immigraties moest betreffen. Met de 
eerstee immigratie waren Germanen en Kelten verbonden en met de tweede 
immigratiee Friezen, Chauken, Bataven, Kaninefaten en Saksen.1^ 

Uitt het artikel 'Opgravingen in Drente' blijkt dat Van Giffen afstand had 
genomenn van twee opvattingen die hij aan het einde van de jaren twintig had 
verkondigd.. Ten eerste onderschreef hij niet meer de idee dat de hunebedbouwers 
uitsluitendd langschedelige 'homo nordicus'-types waren geweest.100 Dit was het 
gevolgg van recent onderzoek naar skeletten uit de Deense hunebedden. Daar waren 
naastt elkaar lang- en rondschedelige types aangetroffen. Het langschedelige type 
werdd onderverdeeld in het 'Nordicus'-type en het 'Falische'-type, het rondsche-
deligee type in het 'Borreby'-type en het 'Grenelle'-type.201 Het 'Falische'-type was 
bovendienn door de Duitse archeoloog H. Reinerth aangetroffen bij zijn opgraving 
vann een 'Grofêsteingraberleute'-dorp te Dümmer.202 Dit impliceerde volgens Van 
Giffenn dat ook de Nederlandse hunebedbouwers in etnisch-raciaal opzicht ge-
mengdd moesten zijn geweest.203 Ten tweede sloot Van Giffen het bestaan van een 
voor-neolithischee bevolking niet meer uit.2°4 Hij stelde dat de recente vondsten 
uitt het laat-Paleolithicum en het Mesolithicum impliceerden dat Drente sinds het 
eindee van de laatste ijstijd deel had uitgemaakt van de 'N.w.-Europeesche cultuur-
gemeenschap'.. Van Giffen sprak van rendierjagers die zich in deze periode tijdelijk 
inn Drente hadden opgehouden.2°5 Hij vermeldde daarbij ook dat de paleo- en 
mesolitischee bevolking zeer heterogeen samengesteld was geweest.106 

Hett in de jaren dertig verrichtte onderzoek naar de etnisch-raciale samenstelling 
vann de pre- en protohistorische bewoners van Drente had aldus duidelijke resultaten 
opgeleverd.. Wel was het zeer moeilijk gebleken om te komen tot uitspraken over 
dee bewoners van deze provincie in de bronstijd. De inheemse bevolking was toen 
namelijkk begonnen met het verbranden van hun doden. De crematieresten waren 
vervolgenss in urnen begraven. Van Giffen zocht naar mogelijkheden om deson-
dankss te komen tot kennis over deze gecremeerden. Het crematieonderzoek dat 
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dee fysisch-antropoloog C. Krummbein en de prehistoricus A. Stieren sinds 1934 
inn Duitsland verrichtten, had dan ook zijn grote belangstelling.207 In het kader 
vann zijn crematieonderzoek zocht Van Giffen samenwerking met het Groninger 
Anatomisch-Embryologischh Laboratorium, dat onder leiding stond van H.M. de 
Burlet.. Het onderzoek naar de crematieresten uit urnenvelden werd opgedragen 
aann diens assistent B.K.S. Dijkstra. De vraag werd gesteld of een urn de crema-
tierestenn van een of meerdere personen bevatte. Tevens werd gepoogd uitspraken 
tee doen over leeftijd, lengte en geslacht van de gecremeerden, maar naar raciale 
kenmerkenn werd niet gezocht. Wél werd de lengte van de gecremeerden vergeleken 
mett die van de latere bewoners van Drente.208 In het kader van dit onderzoek 
warenn praktische experimenten noodzakelijk geweest. Dijkstra herinnerde zich in 
1996:: 'Dus, op een goeie dag, hebben we van de snijzaal een arm genomen en die 
hebbenn we op de ouderwetse manier, achter het laboratorium, verbrand op een 
brandstapell  van eikenspaanders.'209 Het crematieonderzoek resulteerde uiteindelijk 
inn twee artikelen van Dijkstra, die in 1938 en 1941 verschenen in het tijdschrift 
Mannus.Mannus.zlzl°° Dijkstra memoreerde enkele jaren later dat Van Giffen de antropolo-
gischee gegevens uit de pre- en protohistorie als 'benauwend schaars' had ervaren, 
tee schaars om tot houdbare conclusies te komen.211 

1931-IP34:1931-IP34: Ezinge, het prototype van de Fries-Chaukische en 
SaksischeSaksische boerderij 

Dee eerste helft van de jaren dertig stond voor Van Giffen in het teken van de 
opgravingg van de terp Ezinge in de provincie Groningen. Dankzij deze opgraving 
slaagdee hij erin zijn visie op de Saksen met archeologische gegevens te onderbou-
wen.. Hij leunde daarbij aanvankelijk op het standpunt van de Groninger historicus 
Gosses.. Deze had de Saksen in 1927 in zijn Handboek tot de staatkundige geschiedenis 
vanvan Nederland omschreven als de 'Noormannen' van de zesde eeuw. Bij de vraag 
off  de bewoners van Drente Saksen waren, zei hij niet verder te kunnen komen 
dann het uiten van vermoedens.212 Van Giffen zou zich uiteindelijk zekerder kunnen 
uitlaten.. Hij stelde namelijk in 1943 dat was gebleken dat er zich relatief weinig 
Saksenn in Drente hadden gevestigd. Zij waren hoogstens vanaf de Noordzeekust 
inn kleine groepen langs de Hunze, de Aa, het Peizerdiepje en het Eelderdiepje 
stroomopwaartss getrokken. Nadat zij zich zo over Drente hadden verspreid, waren 
zijj  vervolgens met de inheemse bevolking vermengd geraakt.213 Hoewel er van de 
Saksischee immigranten geen skeletresten waren aangetroffen, meende Van Giffen 
henn — op basis van skeletvondsten in Engeland — als 'typische Teutonen' te kunnen 
beschouwen.. De Saksen, zo beklemtoonde Van Giffen, dienden echter niet als 
éénn stam te worden beschouwd. Zij waren zijns inziens een heterogene 'stammen-
gemeenschap'' geweest, waarin ander stammen na een 'ethnische gelijkschakeling' 
kondenn worden opgenomen.2'4 

Dee idee dat slechts een klein deel van de oorspronkelijke Saksen in de richting 
vann Drente was afgedwaald en dat het merendeel van hen langs de Noordzeekust 
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westwaartss was getrokken, had Van Giffen definitief bevestigd gezien tijdens zijn 
Ezinge-opgraving.. In deze terp had hij — boven een laag uit de Romeinse tijd — 
lagenn aangetroffen met restanten van kleine hutten, die overeenkomsten vertoon-
denn met vondsten uit de Elbe-regio en uit Engeland. De betreffende lagen bevatten 
tevenss brandresten. Hiermee waren zijns inziens de sporen van de migratie van 
dee Angelsaksen langs de Noord-Europese kust ontdekt.2I* 

Vann Giffens onderzoek te Ezinge had vele jaren in beslag genomen. Met het 
voorr commerciële doeleinden afgraven van de niet bewoonde delen van de terp 
vann Ezinge was reeds in 1918 een begin gemaakt. Vanaf 1923 verrichtte Van Giffen 
daarbijj  af en toe kleine archeologische opgravingen. In 1930 ontdekte hij dat de 
kernn van de terp de restanten van een nederzetting bevatte met onder meer 
boerderijenn uit de derde eeuw voor Christus. Het bleek dat deze boerderijen uit 
eenn woon- en een stalgedeelte bestonden. Een dubbele reeks van palen in het 
middenn van het huis droeg het dak. Van Giffen sprak daarom van een 'drieschepig 
hallehuis'.. In de terp ontdekte hij ook bewoningslagen uit de Romeinse tijd, de 
Angelsaksischee tijd, de Merovingische tijd en de Karolingische tijd; er was aldus 
eenn bewoningsgeschiedenis van meer dan duizend jaar tevoorschijn gekomen.116 

Ditt was dermate uniek dat Van Giffen bepleitte dat de archeologische onderzoe-
kingenn de prioriteit moesten hebben boven de commerciële terpaarde-afgraving. 
Zij nn pleiten had succes. Vanaf 1931 kon hij — met ondersteuning van de terpen-
verenigingg — de voortgang van de terpafgraving zelf bepalen; de vrijkomende 
terpaardee werd verkocht ter financiering van de opgraving.217 Soms werkten er 
meerr dan honderd arbeiders, waaronder ook werklozen in werkverschaffingsver-
band.2188 Naast de vaste technische medewerkers van het Biologisch-Archaeologisch 
Instituutt werd Van Giffen terzijde gestaan door de assistenten C.C.WJ. Hijszeler 
enn W.J.A. Willems.21^ De opgraving duurde van 1931 tot en met 1934. Tijdens de 
opgravingenn onderscheidde Van Giffen in de terp zes bewoningslagen, die hij van 
bovenn naar beneden nummerde. Laag 1 c bevatte de Saksische hutjes uit de volks-
verhuizingstijdd en de lagen rv tot en met vi bevatten de veel oudere huizen die 
Vann Giffen beschouwde als de prototypes van latere Fries-Chaukische en Saksische 
boerderijen.2200 De opgraving in Ezinge werd in 1934 afgesloten. De monografie 
overr Ezinge, die Van Giffen bij herhaling had aangekondigd, zou uiteindelijk 
nooitt verschijnen. Wél deed hij regelmatig verslag van zijn onderzoeksresultaten 
inn korte populariserende artikelen en in het Jaarverslag van de Vereeniging voor 
Terpenonderzoek.Terpenonderzoek.221 221 

Alss gevolg van het zo spectaculaire Ezinge-onderzoek kwam Van Giffen in 
binnen-- en buitenland in hoog aanzien te staan. Op het congres dat in 1929 te 
Berlijnn werd georganiseerd naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van het 
Archaologischess Institut des Deutschen Reiches kon hij zijn terpenonderzoek voor 
hett eerst presenteren aan een internationaal publiek.222 In het kader van zijn 
terpenonderzoekk had Van Giffen vooral de samenwerking gezocht met Duitse 
wetenschappers.. Hij meende dat er alleen op basis van opgravingen in de Noord-
Duitsee terpen uitspraken gedaan zouden kunnen worden over de oorsprong van 
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dee huisvormen uit Ezinge.223 De Ezinge-opgraving werd in Duitsland met grote 
belangstellingg gevolgd: de overeenkomsten tussen de boerderijen uit Ezinge en de 
recentee boerderijen in Noord-Europa waren voor hen een sensatie.124 Van Giffens 
opgravingsresultatenn golden bovendien als een vorm van kritiek op de berichten 
vann de klassieke auteurs: eens te meer bleek dat zij ten onrechte hadden gesproken 
vann onbeschaafde Germanen.225 

Inn april 1933 bracht het Nordwestdeutsche Verband für Altertumsforschung, 
datt onder leiding stond van C. Schuchhardt, samen met het Südwestdeutsche 
Verbandd für Altertumsforschung, een bezoek aan de opgraving in Ezinge. Dit 
betekendee dat ruim zeventig Duitse archeologen afreisden naar de provincie en 
stadd Groningen.226 Schuchhardt was zeer onder de indruk van Van GifTens 
opgraving.. In zijn dankbrief voor de ontvangst memoreerde hij dat Van Giffen 
hett prototype van de Nedersaksische boerderij had ontdekt. Naar dit prototype 
wass volgens Schuchhardt reeds tientallen jaren gezocht.227 Van Giffen zal bij lezing 
vann deze brief wellicht enigszins verbaasd zijn geweest: Schuchhardts conclusie 
stemdee maar gedeeltelijk overeen met zijn eigen inzichten. Zijn stelling dat de 
Saksenn een heterogene 'stammengemeenschap' waren geweest en zijn afwijzing 
vann een grote overlandse Saksische volksverhuizing hadden hem er namelijk toe 
gebrachtt de bewuste huizen als prototype te beschouwen van zowel de Saksische, 
alss de Fries-Chaukische boerderij.218 

Tijdenss het bezoek van de Duitse 'Altertumsverbande' aan Groningen in april 
19333 heerste er onder de deelnemers een gespannen sfeer van onderling wantrouwen. 
Hitlerss machtsovername had enkele weken eerder plaatsgevonden en de gelijk-
schakelingg van de Duitse pre- en protohistorische archeologiebeoefening stond 
opp het punt van uitbreken.229 De prehistoricus J. Andree uit Munster deed later 
schriftelijkk verslag van het bezoek aan Ezinge aan H. Reinerth, die samen met 
Alfredd Rosenberg de instigator was van deze gelijkschakeling. Niet alleen schreef 
Andreee zeer onder de indruk te zijn van de Ezinge-opgraving, maar ook consta-
teerdee hij dat niemand vrijui t had durven te praten, terwijl men elkaar tegelijkertijd 
zoveell  mogelijk had proberen uk te horen. Hij vermeldde ook dat de 'Greis' 
Schuchhardtt had geprobeerd de positie van de Römisch-Germanische Kommission 
tee verdedigen door te wijzen op de samenhang tussen de Germaanse Oudheid en 
dee Klassieke Oudheid.230 

Bezorgdd om de positie van de wetenschap in het Derde Rijk zou Van Giffen 
inn 1934 op een congres in Bremen de strijd tegen het water van de Noord-Neder-
landsee en Noord-Duitse kustbewoners en de 'uneigennützige freie Wissenschaft' 
opp één lij n stellen. Hij beschreef in dit kader de invloed van de strijd tegen het 
waterr op het karakter en de cultuur van de kustbewoners: zij waren door natuurlijke 
selectiee sterk geworden en hadden geleerd met vasthoudendheid te zoeken naar 
oplossingenn voor de problemen waarmee hun natuurlijke omgeving hen confron-
teerde.. Van Giffen hoopte zo zijn toehoorders ervan te overtuigen dat weten-
schappelijkee vrijheid geen wezensvreemd rationeel ideaal was, maar een vorm van 
'aangeboren'' en ook noodzakelijke zelfreflectie op de plaats van de mens in de 
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wereld.. Aldus kwam de wetenschap in elke maatschappij een natuurlijke functie 
toe,, ook in het Derde Rijk.231 Impliciet liet Van Giffen zo ook blijken dat het op 
eigenn waarneming gebaseerde empirisch natuuronderzoek voor hem niet alleen 
eenn wetenschappelijke traditie, maar ook een beschavingsideaal belichaamde. 

Aann de klassiek-humanistische beschavingsidealen die in hoge mate de kaders 
haddenn bepaald van Holwerda's benadering en interpretatie van het verleden 
refereerdee Van Giffen in Bremen niet. Ze speelden in zijn werk dan ook geen rol 
vann betekenis. Van Giffen was immers vooral geïnspireerd door de Groninger 
traditiee van empirisch natuuronderzoek. Terwijl sommigen zijn opgravingsresul-
tatenn beschouwden als een bewijs van de onjuistheid van de berichten van de 
klassiekee auteurs, heeft Van Giffen zelf deze berichten nooit hun betekenis als 
kennisbronn ontzegd. Wél ging hij ze steeds meer zien als slechts een van de 
kennisbronnenn die hem ter beschikking stonden. Van Giffens in 1934 te Bremen 
naarr voren gebrachte idee dat het via eigen waarneming vergaren van kennis van 
dee directe omgeving een beschavingsideaal belichaamde, stond overigens niet op 
zichzelf.. In de jaren dertig kon deze idee in een radicale vorm ook worden 
aangetroffenn bij nationaal-socialistisch georiënteerde pseudo-wetenschappers als 
H.. Wirth en F. Farwerck. Volgens hen was het abstracte en natuurwetenschap-
pelijkee denken voorbehouden aan het arische ras, en beschikte het over een 
religieuzee connotatie. Van Giffen ging daarin niet mee: geheel in de traditie van 
Heymans'' kritiek op de 'tijdgeest' betichtte hij dergelijke pseudo-wetenschappers 
inn 1948 van het koesteren van een 'confuse romantische droomwereld', die niets 
mett wetenschap te maken had.232 
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