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HOOFDSTUKK 3 

Byvanckk en de oorsprong van de 'volksgeest' 

Klassiekee archeologie in Leiden 

A.EJ.. Holwerda's oproep tot revitalisering van de klassiek-humanistische idealen 
vann 1896 was de opmaat geweest van een opbloei van de archeologiebeoefening 
inn Leiden.' Bij dit archeologisch reveil vormden Holwerda seniors academische 
enn museale activiteiten een belangrijk uitgangspunt. Terwijl zijn leerling J.H. 
Holwerdaa als museumdirecteur en lector in Leiden een door de klassiek-huma-
nistischee beschavingsidealen geïnspireerde vorm van archeologiebeoefening ont-
wikkelde,, trok in dezelfde stad een van zijn andere leerlingen, die aan de universiteit 
carrièree maakte eveneens de aandacht. Het betrof A.W. Byvanck. Hij was in 1912 
bijj  Holwerda senior gepromoveerd en vanaf 1917 als privaatdocent klassieke 
archeologiee verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1922 werd hij aan 
dezelfdee universiteit benoemd tot hoogleraar archeologie en oude geschiedenis.2 

Byvanckk profileerde zich gedurende zijn loopbaan als een wetenschapper met 
eenn bijna romantische betrokkenheid bij zijn objectgebied de Klassieke Oudheid. 
Dee klassiek archeologe A.N. Zadoks-Josephus Jitta zou hem daarom in 1970 
omschrijvenn als een archeoloog 'met hart en ziel'.' Het uitgangspunt van Byvancks 
archeologiee was dat door het aanschouwen van voorwerpen uit het verleden 
uitsprakenn konden worden gedaan over de 'geest' van een volk.4 Deze 'volksgeest'-
theoriee hing nauw samen met bepaalde op de idealistische filosofie georiënteerde 
kunsttheorieënn waarmee Byvanck als object-gericht archeoloog kennis had ge-
maakt.. Met deze theorie, die hij aan het begin van zijn loopbaan vooral op de 
Klassiekee Oudheid toepaste, zou hij later ook de Nederlandse pre- en protohistorie 
analyserenn om aldus onder meer tot uitspraken te komen over het ontstaan van 
dee Nederlandse volkskarakters.' 

Byvanck,, die in de klassieke landen zelf geen opgravingen verrichtte, beschouwde 
dee kunst van de Klassieke Oudheid als zijn belangrijkste specialisme.6 Dit resul-
teerdee in zijn vijfdelige De Kunst der Oudheid, waarvan het eerste deel verscheen 
inn 1946 en het laatste in 1965.7 Byvanck leverde ook een bijdrage aan het onderzoek 
naarr de pre- en protohistorie van Nederland, wederom zonder zelf actief deel te 
nemenn aan archeologisch veldwerk. Veel tijd stak hij in het verzamelen van bronnen 
voorr de Romeinse geschiedenis van Nederland. De opdracht hiertoe had hij in 
19144 gekregen van de Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Het 
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resultaatt was het driedelige Excerpta Romana, waaraan hij met tussenpozen werkte.8 

Hett eerste deel, dat in 1931 verscheen, bevatte Griekse en Romeinse teksten die 
betrekkingg hadden op de geschiedenis van Nederland. Het tweede deel, uit 1935, 
gaff  een overzicht van alle in Nederland gevonden voorwerpen met Latijnse 
inscripties.. Het derde deel, uit 1947, was gewijd aan de Romeinse vondsten, die 
inn de loop der eeuwen in Nederland waren gedaan en door oudheidkundigen 
warenn beschreven.? Geïnspireerd door het verzamelen van materiaal voor de 
ExcerptaExcerpta Romana schreef Byvanck een tweedelige populair-wetenschappelijke stu-
diee over Nederland in de Romeinse tijd, die verscheen in 1943.,0 Hij publiceerde 
daarnaastt in het tijdschrift van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond over-
zichtenn van recente ontwikkelingen in het archeologisch onderzoek naar de 
Nederlandsee pre- en protohistorie. In totaal zijn er tussen 1915 en 1947 twaalf van 
dergelijkee overzichten verschenen. Bovendien verscheen van Byvancks hand tot 
tweemaall  toe - in 1919 en in 1936 - een artikel met zijn eigen visie op de pre- en 
protohistoriee van Nederland." Vervolgens verscheen in 1941 De voorgeschiedenis 
vanvan Nederland, een samenvatting van verschillende onderzoeksresultaten met 
betrekkingg tot de Nederlandse pre- en protohistorie.12 Dit overzichtswerk beleefde 
herdrukkenn in 1942, 1944 en 1946." Ook aan de in 1949 verschenen Algemene 
GeschiedenisGeschiedenis der Nederlanden (eerste reeks) leverde Byvanck een bijdrage; hij nam 
dee hoofdstukken voor zijn rekening over Nederland in de prehistorie en in de 
Romeinsee tijd.'4 

SpecialiseringSpecialisering binnen de klassieke archeologie in Leiden 

Toenn A.EJ. Holwerda in 1915 als hoogleraar archaeologie en oude geschiedenis 
enn Grieksche oudheden met emeritaat ging, werd hij nog datzelfde jaar opgevolgd 
doorr H. van Gelder.'5 Van Gelder was in 1896 aan de Rijksuniversiteit van Utrecht 
toegelatenn als privaatdocent.'6 Vervolgens was hij aldaar in 1906 benoemd tot 
buitengewoonn hoogleraar in de oude geschiedenis.'7 Zijn Leidse inaugurele rede 
vann 1915 sloot Van Gelder af met de opmerking goed te beseffen dat hij zijn 
leeropdrachtt - de oude geschiedenis en de klassieke archeologie - nooit geheel 
zouu kunnen beheersen. Deze was, zo erkende hij, eigenlijk te zwaar. Gezien de 
moeilijkee omstandigheden van dat moment — het was het oorlogsjaar 1915 - nam 
hijj  de leeropdracht desondanks toch in zijn geheel aan, ook omdat de collectie 
vann het Rijksmuseum van Oudheden het hem mogelijk zou kunnen maken 
aanschouwelijkk onderwijs te geven.'8 Terwijl Van Gelder zich in Utrecht tot de 
oudee geschiedenis had kunnen beperken, moest hij in Leiden ook klassieke 
archeologiee gaan doceren. Deze taakverbreding was voor hem aanleiding tot 
reflectiee over de verhouding van de klassieke archeologie tot de oude geschiedenis. 
Hi jj  wees erop dat de tijd voorbij was dat de klassieke archeologie werd bespot als 
'dee wetenschap van potten en pannen'. Van Gelder noemde de oude geschiedenis 
enn de archeologie zusterwetenschappen.19 In de praktijk bleek zijn belangstelling 
echterr voornamelijk uit te gaan naar de oude geschiedenis; aan de archeologie 
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besteeddee hij tijdens zijn colleges weinig aandacht.10 De Leidse studenten hadden 
vanaff  1917 wel de mogelijkheid wekelijks colleges klassieke archeologie te volgen 
bijj  de privaatdocent A.W. Byvanck. 

Inn 1922, na het overlijden van Van Gelder, werd Byvanck benoemd op de 
vrijgekomenn hoogleraarsplaats. Daarmee werd hij A.E.J. Holwerdas tweede op-
volger.. In zijn inaugurele rede refereerde Byvanck aan de wetenschappelijke 
activiteitenn van zijn leermeester, die hij de 'grondlegger' van de archeologie-
beoefeningg in Nederland noemde. Byvanck bracht in herinnering dat toen Hol-
werdaa — ruim vijfentwintig jaar eerder — zijn ambt had aanvaard, de archeologie 
nogg nauwelijks bestond.21 Hij wees er ook op, evenals Van Gelder in 1915, dat het 
inn de praktijk voor niemand meer mogelijk was de vakgebieden klassieke arche-
ologiee en oude geschiedenis geheel te overzien.22 In de jaren na Byvancks aanstelling 
volgdenn aan de Rijksuniversiteit Leiden de benoemingen met betrekking tot de 
oudee geschiedenis en de klassieke archeologie elkaar echter snel op. Dit had tot 
gevolgg dat Byvancks taak enigszins werd verlicht en het collegeaanbod allengs 
werdd vergroot. Er blijkt vooral een sterkere verankering van de betreffende 
vakgebiedenn aan de universiteit uit, alsook een voortgaande specialisering binnen 
dezee vakgebieden. In 1923 werd er een privaatdocent in de Griekse papyrologie 
toegelaten.. Het was D. Cohen, die in 1912 bij Holwerda was gepromoveerd. In 
19244 werd Cohen benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de geschiedenis van 
hett hellenisme.23 Vervolgens werd J.H. Thiel in 1927 toegelaten als privaatdocent 
inn de oude geschiedenis. In 1930 volgde zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar.24 

Inn de jaren dertig ging de interne specialisatie van archeologie aan de Leidse 
universiteitt onverminderd door. In 1937 werd O W. Lunsingh Scheurleer benoemd 
tott buitengewoon hoogleraar in de Griekse archeologie.25 In 1938 volgde ten slotte 
dee benoeming van H.M.R. Leopold tot buitengewoon hoogleraar in de Italische 
archeologie.26 6 

DeDe Klassieke Oudheid in het heden 

Byvanckss voorgangers Holwerda senior en Van Gelder hadden tijdens hun loop-
baann van mening verschild over de waarde van de Klassieke Oudheid voor het 
heden.. Dit manifesteerde zich het duidelijkst in hun opvattingen over de betekenis 
vann de antieke 'kunst'. In 1896 betoogde Holwerda senior dat de hedendaagse 
menss zich door het beschouwen van deze kunst het wereldbeeld van de mens uit 
dee Klassieke Oudheid kon eigen maken. Hij beschouwde dit als een belangrijk 
wapenn tegen de negatieve effecten van de modernisering van de maatschappij.17 

Daarentegenn waarschuwde Van Gelder tegen het te centraal stellen van de kunst 
uitt de Klassieke Oudheid. In 1906 constateerde hij dat er op dat moment sprake 
wass van een verering van de Griekse kunst, die had geleid tot een eenzijdig beeld 
vann de Grieken. Hij sprak van de paradox dat er in het heden meer mensen van 
Grieksee kunst genoten dan in de Klassieke Oudheid en concludeerde: 'In breede 
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kringenn gelden de Grieken als het volk der kunst en als niet veel meer dan het 
volkk der kunst.'28 

Hett was niet voor het eerst dat Van Gelder waarschuwde voor idealisering van 
dee Klassieke Oudheid. Reeds in 1896 had hij erop gewezen dat de maatschappelijke 
betekeniss van zijn vakgebied vooral bestond uit het vergelijken van de huidige 
samenlevingg met die van de Klassieke Oudheid. Dit was zinvol omdat in de 
Klassiekee Oudheid de grondslagen van de huidige maatschappij waren ontstaan, 
waarbijj  hij dacht aan de Grieks-Romeinse cultuur en het christendom. Door de 
beoefeningg van de oude geschiedenis en de klassieke archeologie kon zijns inziens 
dee idee dat er in de wereld vooruitgang bestond aan overtuigingskracht winnen. 
Ookk kon blijken dat er geen sprake was van 'verloren moeite en cirkelgang'.29 In 
19066 betoogde hij in dezelfde trant: 

Wijj  hebben eindelijk leeren inzien, dat, hoe mooi de Latijnsche en Grieksche 
taall  en cultuur ook mogen zijn, zij toch na twintig eeuwen noodwendig veel 
verouderdss moeten bevatten, en dus als grondslag voor de opvoeding van het 
algemeenalgemeen geen dienst meer kunnen doen. Onze eeuw is practisch, en dat is 
eenee kroon en eene glorie voor haar.3° 

Di tt betekende volgens Van Gelder echter niet dat de Klassieke Oudheid beteke-
nislooss was geworden. In het heden kon men namelijk 'hare voorlichting' niet 
ontberen.31 1 

Byvanckk heeft met betrekking tot de maatschappelijke betekenis van de Klassieke 
Oudheidd geen standpunt ingenomen dat vergelijkbaar was met dat van Holwerda 
seniorr of Van Gelder. Wel toonde hij zich gevormd door de klassiek-humanistische 
beschavingsidealen.. Zo profileerde hij zich, net als zijn twee voorgangers, als een 
bewonderaarr van de beschaving uit de Klassieke Oudheid. Hij verkondigde daarbij 
dee opvatting dat de klassieke 'kunst' de meest geschikte bron was voor kennis van 
dezee periode. Dit betekende niet dat hij de afstand tussen het heden en Klassieke 
Oudheidd bagatelliseerde. Zo stelde hij omstreeks 1929 dat de Grieke 'beschaving' 
eenn deel van 'onze eigen cultuur' is geworden, terwijl het tegelijkertijd niet mogelijk 
iss deze cultuur geheel te doorgronden.32 Aanvankelijk lijk t Byvanck zich - mede 
vanwegee zijn oriëntatie op de klassiek-humanistische beschavingsidealen - weinig 
tee hebben geïdentificeerd met de Nederlandse pre- en protohistorie. Hierin kwam 
echterr in de loop van zijn carrière verandering. Door het bestuderen van de in de 
'kunst'' uit de Nederlandse pre- en protohistorie naar voren komende 'volksgeest' 
kreegg hij de smaak toch nog te pakken: uiteindelijk zou hij de oorsprong van de 
'eigen'' beschaving in het Neolithicum situeren. 
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Archeologischee vondsten en de 'geest'  van volken en tijdperken 

Terwijll  Byvanck er in het algemeen van overtuigd was dat het verleden het beste 
opp basis van schriftelijke bronnen bestudeerd kon worden, was hij bij het onderzoek 
vann de Klassieke Oudheid een andere mening toegedaan. Als gevolg van de geringe 
letterkundigee overlevering beschouwde hij de 'kunst' als een geschikter bron. Het 
belangrijkstee uitgangspunt van zijn wetenschappelijke oeuvre introducerend, be-
toogdee hij in 1917: 'De kunst, in dit licht beschouwd, is het beste hulpmiddel om 
denn geest van een volk en zijn veranderen in den loop der tijden te doorgronden.'" 
Byvanckk wees erop dat de 'kunst' reeds aan het het einde van de achttiende en 
aann het begin van de negentiende eeuw het uitgangspunt van archeologisch 
onderzoekk was geweest. In de loop van de negentiende eeuw was zij echter enigszins 
opp de achtergrond komen te staan. Maar, zo vervolgde Byvanck in 1917, nu 'kunst' 
voorr historici 'onontbeerlijk' was gebleken, moest zij bij de archeologiebeoefening 
haarr centrale positie van weleer hernemen. Hij refereerde daarmee aan uitspraken 
vann de historicus J. Huizinga. Deze had een jaar eerder in een artikel over de 
schilderkunstt van de gebroeders Van Eyck geconstateerd dat bij historisch onder-
zoekk het middel van de waarneming aan het veranderen was: het 'historische 
zintuig'' verplaatste zich van het tekstuele naar het visuele.34 

Zij nn axioma van 1917, dat 'kunst' inzicht verschaft in de 'geest' van een 'volk', 
heeftt Byvanck gedurende zijn gehele wetenschappelijke carrière regelmatig in min 
off  meer gelijke bewoordingen herhaald en bovendien verder uitgewerkt. Dit deed 
hijhij  bijvoorbeeld in zijn inaugurele rede Het Hellenisme en zijn strijd in de antieke 
wereldwereld van 1922. In deze rede ging hij wederom in op de twee bronnen — de 
schriftelijkee en de materiële — waarmee de Klassieke Oudheid bestudeerd kon 
worden.. Indien men zich een goed beeld wilde vormen van het verleden, dienden 
volgenss Byvanck beide bronnen naast elkaar te worden gebruikt. Dit was zinvol 
omdatt de schriftelijke overlevering voornamelijk tot het verstand sprak, terwijl de 
'kunst'' vooral het gevoel raakte.35 Hierop voortbordurend betoogde Byvanck 
vervolgenss in 1936 bijna vitalistisch getoonzet: 'Wij verlangen, dat de groote daden, 
dee groote denkbeelden, de groote kunstwerken der Oudheid beter uitkomen. Zij 
zijnn het, die onze belangstelling hebben; wij willen weten, wat zij beteekenen.'36 

Dee vorm van klassieke archeologiebeoefening, waarin de kunstbeschouwing 
centraall  stond, lijk t deze behoefte van Byvanck goed te hebben kunnen bevredigen. 
Mett zijn kunsttheorie meende Byvanck bovendien de positie van de klassieke 
archeologiee als wetenschappelijke discipline te versterken ten opzichte van andere 
discipliness met de Klassiek Oudheid als objectgebied. Zo concludeerde Byvanck 
inn 1936, zijn axioma van 1917 nu ook expliciet op tijdperken toepassend: 'Wil men 
denn aard en het karakter eener periode doorvorschen, dan kan men niet beter 
doenn dan zich te laten leiden door de archaeologie.'37 Daarbij gaf Byvanck zijn 
axiomaa ook een theoretische basis. Dit deed hij door te verwijzen naar het werk 
vann de Oostenrijkse kunsthistoricus A. Riegl (1858-1905). Deze had in 1903 het 
begripp 'Kunstwollen' geïntroduceerd. Byvanck definieerde het als de autonome 
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will  van de kunstenaar om zijn bedoelingen in bepaalde vormen uit te drukken. 
Volgenss Byvanck had Riegl zich met zijn werk verzet tegen de positivistische en 
materialistischee opvattingen van de kunsthistorici aan het eind van de negentiende 
eeuw.. Ook had hij zich ermee gekeerd tegen het eenzijdige gebruik van de 
esthetischee ervaring als basis voor de bestudering van kunst. Byvanck vond — in 
navolgingg van Riegl — dat men de immanente betekenis van een kunstwerk 
zorgvuldigg moest onderzoeken en daarbij moest uitgaan van de structuur van dit 
kunstwerk.. Dit betekende dat eerst de vraag gesteld diende te worden welke 
voorstellingg de kunstenaar had van de opbouw van zijn figuur. Vervolgens kon 
onderzochtt worden hoe deze een figuur plaatste in de ruimte. Aldoende zou men 
niett alleen de opvattingen van de kunstenaar leren kennen, maar ook doordringen 
tott de 'aard' van een periode.38 

ByvanckByvanck en Adama van Scheltema 

Aann het begin van de jaren twintig volgde Byvanck met belangstelling het werk 
vann de kunsthistoricus F. Adama van Scheltema, aangezien deze — evenals hij-
zel f -doorr de idealistische filosofie geïnspireerde kunsttheorieën toepaste op de 
Europesee pre- en protohistorie.39 Adama van Scheltema was in 1911 te München 
gepromoveerdd op een kunsthistorische studie over de weergave van het 'Laatste 
Avondmaal',, vanaf de Byzantijnse mozaïekkunst tot en met de Nederlandse 
schilderkunstt uit de zeventiende eeuw.40 Na zijn promotie werd de 'kunst' uit de 
Noord-Europesee pre- en protohistorie zijn voornaamste studieobject. Hij concen-
treerdee zich daarbij op het ornament, dat voor hem dezelfde betekenis had als de 
beeldendee kunst uit de latere geschiedenis. Zijn uitgangspunt was een autonome 
ontwikkelingg van de Noord-Europese 'kunst' vanaf de prehistorie tot het begin 
vann de Middeleeuwen.41 In 1922 schreef Byvanck een positieve recensie over twee 
artikelenn van Adama van Scheltema die in 1920 en 1921 waren verschenen in De 
Gids.Gids. Hij noemde het daarin de verdienste van Adama van Scheltema dat deze de 
nadrukk had gelegd op het 'geestelijke karakter der kunstvoorwerpen' en daarmee 
dee weg had gebaand voor een nieuwe waardering van de 'primitieve kunst'.41 

Inn zijn in 1920 in de De Gids verschenen artikel 'De verklaring der oudste 
ornamentvormenn uit de techniek' bekritiseerde Adama van Scheltema de theorie 
datt er in producten van handwerk een verband waarneembaar was tussen techniek 
enn decoratie.43 Zijn kritiek was specifiek gericht op de toepassing van deze theorie 
doorr Holwerda en Schuchhardt. Het betrof, zoals reeds aan de orde kwam, hun 
stellingg dat er in het neolithische aardewerk een zuidelijke en een noordelijke 
richtingg aanwijsbaar was: de zuidelijke richtingzou zijn bepaald door de nabootsing 
vann met banden omwikkelde kalebassen, de noordelijke richting door de naboot-
singg van manden en vlechtwerk. Adama van Scheltema introduceerde een alter-
natievee theorie: in het zuiden was de natuur het uitgangspunt van decoratie, terwijl 
inn het noorden 'abstracte krachten' door middel van symbolen in de decoratie 
werdenn weergegeven.^Byvanck was hiervan niet volledig overtuigd. In zijn recensie 
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weess hij erop dat ornamenten in sommige gevallen wél teruggevoerd konden 
wordenn tot bepaalde technieken. Diens kritiek op Holwerda kon hij echter geheel 
onderschrijven.45 5 

Inn zijn artikel 'De ontwikkeling der kunst in de noordelijke oudheid', dat in 
19211 in De Gids verscheen, trok Adama van Scheltema met betrekking tot het pre-
enn protohistorisch ornament nieuwe, verdergaande conclusies. Hij kwam tot de 
slotsomm dat in de ontwikkelingvan de noordelijke 'kunst' een proces waarneembaar 
wass waarbij het ornament, als 'geestelijke vorm', zich emancipeerde van het 
'lichaam',, het versierde voorwerp. Hij bracht dit proces in verband met het ontstaan 
vann het geloof in de zelfstandigheid van de menselijke geest en het besef dat er 
eenn onderscheid bestond tussen geest en lichaam.-*6 Byvanck bekende in zijn 
recensiee dat hij Adama van Scheltema niet meer in al zijn beschouwingen kon 
volgen.. Hij merkte echter op dat hij wel met spanning wachtte op de aangekondigde 
uitvoerigee publicatie. Adama van Scheltema's latere publicaties werden door 
Byvanckk echter niet meer gerecenseerd, wat niet weg nam dat zijn waardering 
voorr hem groot bleef. Naar aanleiding van de publicatie van diens Die Altnordische 
Kunst,Kunst, Grundprobleme vorhistorischer Kunstentwicklung sprak Byvanck in 1923 van 
hett 'grote werk van onze landgenoot'. Adama van Scheltema had zijns inziens aan 
dee kunstgeschiedenis een nieuw hoofdstuk toegevoegd, dat eveneens van belang 
wass voor de Nederlandse pre- en protohistorische archeologie.47 

Datt Adama van Scheltema's theorieën Byvanck hebben beïnvloed is niet direct 
aantoonbaar,, maar wel zeer aannemelijk. In de loop van de jaren dertig paste 
Byvanck,, geheel conform de opvattingen van Adama van Scheltema, zijn axioma 
vann 1917 over de betekenis van 'kunst' niet alleen toe op de Klassieke Oudheid, 
maarr ook op de Nederlandse pre- en protohistorie. 

ByvanckByvanck over 'kunst'en 'geest' van de late Klassieke Oudheid 

Hett axioma dat zich in 'kunst' de 'geest' van een volk of tijdperk openbaarde, 
kwamm er in de praktijk op neer dat door het benoemen van de overeenkomsten 
enn de verschillen tussen verschillende objecten uit het verleden de 'geest' van een 
volkk of tijdperk zichtbaar werd gemaakt. De generalisaties en stereotypen waartoe 
ditt leidde, werden door Byvanck niet waargenomen of geproblematiseerd. Hij 
waardeerdee daarentegen dat de grote samenhangen in de geschiedenis konden 
wordenn ingevoeld en gevisualiseerd.48 Byvanck paste zijn kunsttheorie eerst toe 
opp de late periode van de Klassieke Oudheid. In de rede De Ondergang der Antieke 
KunstKunst van 1917 en de rede Het Hellenisme en zijn strijd in de antieke wereld van 

19222 toonde hij ermee aan dat de eindfase van de klassieke wereld werd gekenmerkt 
doorr twee fundamentele tegenstellingen, die in elkaar grepen en elkaar gedeeltelijk 
overlapten.. Het betrof de tegenstelling tussen inheemse en uitheemse cultuur en 
tussenn de 'wereldbeschouwing' van het 'Oosten' en die van het 'Westen'.49 

Inn zijn rede van 1917 beschreef Byvanck de verandering van de 'kunst' in de late 
Klassiekee Oudheid. Hij wees erop dat hierbij veelal werd gesproken van 'verval'. 
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Di tt verschijnsel werd toegeschreven aan de invloed van de barbaren die het 
Romeinsee Rijk waren binnengedrongen. Niet alleen zouden zij de 'besten' van de 
oorspronkelijkee bevolking hebben uitgeroeid, maar ook zou onder hun invloed 
dee vaardigheid van de kunstenaars zijn afgenomen.5° Byvanck had echter een 
anderee verklaring. Zijns inziens kwam er in de 'kunst' van de late Klassieke Oudheid 
eenn zich wijzigend geestesleven tot uiting. Het was een botsing tussen twee 
'wereldbeschouwingen':: die van de 'vrijheid' van de Klassieke Oudheid en die van 
hett 'gebonden leven' van het Oosten. Met de ondergang van de antieke kunst 
overwonn de 'oostersche' wereldbeschouwing, om nog tot in de vroege Middel-
eeuwenn dominant te blijven. Analoog hieraan omschreef Byvanck de erkenning 
vann het christendom door de Romeinen als rijksgodsdienst als een 'buigen van de 
klassiekee idee van vrijheid voor den Oosterschen dwang'. Zijn redenering voort-
zettendd kon hij zo een verwantschap vaststellen tussen de oud-oosterse kunst, de 
laatantiekee kunst en de vroegmiddeleeuwse kunst.51 

Inn zijn rede van 1922 onderzocht Byvanck de positie van het hellenisme ten 
tijdee van het Romeinse Keizerrijk. Hij analyseerde hiertoe het Romeinse bestuur 
vann de provincies Egypte en Gallië. Tegelijkertijd besteedde hij aandacht aan de 
'kunst'' uit deze provincies. Het hellenisme - of de 'Grieksch-Romeinsche bescha-
ving'' - definieerde Byvanck daarbij als 'den lateren vorm van het Grieksche leven'.52 

Dee essentie van de oorspronkelijke Griekse beschaving omschreef hij als: 'de vrije 
ontplooiingg van den menschelijken geest, als den wegwijzer naar het onbeperkte 
onderzoekk der waarheid op elk gebied, als het vermogen om in eigen vormen de 
werkelijkheidd te herscheppen'.53 Volgens Byvanck 'heerschte' het hellenisme vanaf 
dee tijd van keizer Augustus in de gehele antieke wereld.54 Dit impliceerde dat de 
landenn rond de Middellandse Zee in de Keizertijd - ondanks hun verschillende 
'aard'' — niet alleen werden bijeengehouden door het gezag van Rome, maar ook 
doorr de Grieks-Romeinse beschaving. In zijn rede probeerde Byvanck te achter-
halenn hoe de inheemse bevolking in Egypte en Gallië zich verhield tot deze 
opgelegdee beschaving. Hij kwam tot de slotsom dat het hellenisme zowel in het 
Oostenn als in het Westen een 'strijd' had te voeren. In het Oosten was het een 
strijdd tegen volken met oude eigen beschavingen, die hun 'krachten' langzamer-
handd weer herwonnen. In het Westen was het een strijd tegen het 'ontluikende 
nationalee gevoel van jonge volken', die juist geen eigen beschaving bezaten, maar 
ookk van geen vreemde overheersing wilden weten.55 

Volgenss Byvanck hadden de inheemse beschaving en het hellenisme in Egypte 
reedss vóór de Romeinse verovering als vijanden tegenover elkaar gestaan. Dit 
betekendee dat de Romeinse occupatie aldaar beschouwd kon worden als een 
tweedee fase van het hellenisme. Vooral omstreeks 300 na Christus - gelijk met de 
verzwakkingg van het centrale Romeinse gezag - ontstond er bij de Egyptenaren 
verzett tegen het hellenisme. Byvanck sprak in dit kader van een hernieuwde 
oplevingg van 'het nationale gevoel'.56 Dit verzet bleek ook uit de kunst uit deze 
periode,, die langzamerhand tot haar oorspronkelijke 'karakter' terugkeerde. 
Byvanckk kwam tot de slotsom: 'het leven in Egypte volgde niet meer de Helle-
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nistischee richting; het ging zijn eigen weg uit'.57 In tegenstelling tot de Egyptenaren 
haddenn de Galliërs het Romeinse bestuur aanvankelijk zonder verzet aanvaard. 
Ookk hadden zij vrijwilli g de Romeinse gebruiken en taal overgenomen. Anders 
gezegd:: de Galliërs waren tijdens de Romeinse occupatie 'spoedig gewonnen' voor 
dee Grieks-Romeinse beschaving. Er waren echter ook 'enkele sporen van nationale 
zedenn en gedachten' overgebleven die later weer aan de oppervlakte zouden komen. 
Hett ontstaan van een afzonderlijk Gallisch keizerrijk in de derde eeuw na Christus 
wass voor Byvanck het bewijs voor het bestaan van een dergelijk nationale gevoel. 
Hijj  noemde het een rijk met Romeinse 'vormen', maar Gallisch van 'aard'.58 

Inn 1922 paste Byvanck zijn kunsttheorie voor het eerst ook toe op de Nederlandse 
archeologischee vondsten. Kijkend naar de voorwerpen die in Nederland in de 
Romeinsee tijd waren geproduceerd, constateerde hij dat het de inheemse bevolking 
vann Nederland had ontbroken aan een 'nationalen vorm van kunst'. Het inheemse 
handwerkk was naar zijn mening armelijk, even armelijk als elders in de Germaanse 
gebieden.. Hij concludeerde: 'de Germanen bezaten in dien tijd geen kunst; de 
inhoudd van hun grafvelden geeft blijk van een bijna volkomen gemis van het 
gevoell  voor vormen en versiering. Het is, alsof zij alle eigen fantasie misten.'" 

Inn de loop van de jaren twintig en dertig zou Byvanck echter gaandeweg meer 
gevoell  ontwikkelen voor de 'kunst' uit de Nederlandse pre- en protohistorie. 
Uiteindelijkk zou hij zelfs betogen dat in Nederland de eerste kunstwerken in het 
Neolithicumm waren ontstaan. 

Dee neolithische oorsprong van het 'Nederlandsche volkskarakter' 

Inn Byvancks voorstelling van de Nederlandse pre- en protohistorie, zoals die door 
hemm in de loop van de jaren dertig werd ontwikkeld, speelde het Neolithicum 
eenn centrale rol. Zo blijkt bij uitstek uit zijn in 1941 verschenen De voorgeschiedenis 
vanvan Nederland. In dit boek omschreef hij het Neolithicum als een essentiële periode 
inn de 'geestelijke evolutie' van de mens. Het was de fase waarin de gemeenschappen 
warenn ontstaan waaruit in Europa de latere stammen en volken waren voortge-
komen.600 Hierop voortbordurend lag het voor hem voor de hand de oorsprong 
vann de Nederlanders en hun volkskarakter te situeren in het Neolithicum. Zijn 
theoriee over de samenhang tussen 'kunst' en 'geest' speelde daarbij een centrale 
rol.. Overtuigd van de waarde van deze theorie en de juistheid van de erop gebaseerde 
onderzoeksresultaten,, zou Byvanck er eenvoudigweg aan voorbijgaan dat anderen 
bijj  hun speurtocht naar de etnische kern van de Nederlanders veel minder ver 
teruggingenn in de tijd. Voor velen representeerden immers de Franken, Friezen 
enn Saksen het begin van de vaderlandse geschiedenis. 

Mett de conclusie dat de Nederlanders en hun volkskarakter een neolithische 
oorsprongg hadden, gaf Byvanck - al dan niet bewust - een extra dimensie aan het 
Nederlandsee nationalisme; dit deed hij in een periode waarin Nederland door 
Duitslandd was bezet en waarin het Neolithicum door nationaal-socialistische 
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prehistoricii  met veel tamtam werd ingezet ter onderbouwing van Groot-Germaan-
see idealen. Byvanck zou zich hiervan niet onder de indruk tonen. Ondanks 
incidentelee kritiek uit nationaal-socialistische kring zou hij gedurende de bezet-
tingsjarenn bij zijn onderzoek van de Nederlandse pre- en protohistorie op geheel 
eigenn kompas blijven varen. 

DeDe voorgeschiedenis van Nederland-

InIn De voorgeschiedenis van Nederland van 1941 beschreef Byvanck hoe in het 

Neolithicumm de jager, visser en verzamelaar hadden plaatsgemaakt voor de land-

bouwer.. Dit betekende dat de mens in deze periode voor het eerst een vaste 

woonplaatss kreeg: men sloot zich aaneen en leerde elkaar te verdragen. Volgens 

Byvanckk waren daarom de oorsprong van de staat en het recht te vinden in het 

Neolithicum.. Ook sprak hij van het begin van de wetenschap. Landbouw veron-

dersteldee namelijk enige kennis van planten en jaargetijden. Door het in aanraking 

komenn met de helpende en hinderende 'machten' van de natuur kwam de mens 

bovendienn tot een zekere religie, en door het samenleven en samenwerken tot een 

'gemeenschapsgevoel'.61 1 

Dee verschillende in het Neolithicum ontstane stammen en volken konden 
volgenss Byvanck aan hun cultuur worden herkend. Hun 'eigen aard' werd zijns 
inzienss weerspiegeld in hun alledaagse gebruiksvoorwerpen, het duidelijkst in de 
vormm en decoratie van het aardewerk.62 Op basis van dit uitgangspunt - een variatie 
opp zijn axioma over de samenhang tussen 'geest' en 'kunst' - analyseerde Byvanck 
hett aardewerk uit het Nederlandse Neolithicum. Kijkend naar vorm en versiering 
vann dit aardewerk kwam hij uit op vier neolithische volken. Het betrof het 'volk 
vann de bandceramiek', het 'volk der hunebedden', de 'stam der klokbekers' en de 
'stamm van de touwceramiek en strijdhamers'. Het 'volk van de bandceramiek' werd 
volgenss Byvanck gekenmerkt door temperament, fantasie en een karakter dat zich 
makkelijkk Iaat gaan. Het 'volk der hunebedden' omschreef hij daarentegen als 
ernstig,, stug, vasthoudend. De 'stam der klokbekers' bezat zijns inziens een grote 
artistiekee aanleg en een levendige fantasie. De 'stam van de touwceramiek en de 
strijdhamers'' beschikte naar Byvancks indruk over het meeste elan. Hij beschouwde 
henn als krijgshaftige veroveraars/'3 

Byvanckk was van mening dat de karakters van de vier neolithische volken zo 
geprononceerdd waren geweest, dat deze tot in het heden doorwerkten. Nadat hij 
eropp had gewezen dat iedere klokbeker uniek was en als een kunstwerk beschouwd 
konn worden, concludeerde hij dat in deze klokbekers de 'artistieke begaafdheid 
vann het Nederlandse volk' zich voor het eerst in de geschiedenis had gemanifes-
teerd.6-**  Hoewel het 'volk van de bandceramiek' volgens Byvanck waarschijnlijk 
wass uitgestorven, was er zijns inziens ook hier sprake van een vorm van continuïteit. 
Hi jj  vermoedde dat zijn 'geest' bewaard was gebleven. De fantasie die uit hun 
aardewerkk sprak, vond hij namelijk terug bij de huidige bewoners van Zuid-Lim-
burg.. De tegenstelling tussen het 'volk van de bandceramiek' en het 'volk der 

116 6 



DEE OORSPRONG VAN DE 'VOLKSGEEST' 

hunebedden'' was bovendien vergelijkbaar met die tussen het hedendaagse Zuid-
Limburgsee en het Drentse Volkskarakter'.65 Byvanck concludeerde uiteindelijk: 

Zooo heeft ieder van deze vier stammen zijn eigen aard en aanleg gehad. Elk 
heeftt in belangrijke mate bijgedragen tot de vorming van het Nederlandsche 
volkskarakter.. Op die wijze blijkt de grondslag van onze geschiedenis in het 
Neolithicumm te liggen.66 

Aangezienn het Neolithicum voor Byvanck niet alleen de bloeitijd van de Neder-
landsee prehistorie was, maar ook de beginfase van de geschiedenis van de bevolking 
vann Nederland, zag hij zich genoodzaakt de verhouding van de vier neolithische 
volkenn tot de latere immigraties te analyseren. Dit deed hij door de doorwerking 
vann de neolithische cultuur in de brons- en ijzertijd te volgen. Daarbij was zijn 
uitgangspuntt dat er in het Europa van de brons- en ijzertijd drie 'cultuurkringen' 
voorkwamen;; de eerste in Hongarije, Moravië en Silezië, de tweede in Zuid-Duits-
landd en de derde in Noord-Duitsland en Denemarken. Aangezien deze cultuur-
kringenn individuele karakters hadden, vertegenwoordigden zij volgens Byvanck 
afzonderlijkee volken. Hij bracht de drie cultuurkringen in verband met respectie-
velijkk de Illyriërs, de Kelten en de Germanen.67 In de bronstijd had Nederland 
echterr nog ver van de actieradius van deze drie stammen afgelegen, zodat de vier 
volkenn uit het Nederlandse Neolithicum zich ongestoord hadden kunnen ont-
wikkelen.. Er had zich daarbij een eerste, voorzichtige samensmelting voorgedaan.68 

Aann de rust van de Nederlandse bronstijd kwam in de ijzertijd een einde met 
dee komst van een nieuwe bevolking, die werd gekenmerkt door de 'zede der 
urnenvelden'.. De verspreiding van de urnenveldencultuur was volgens Byvanck 
niett het gevolg geweest van het doorgeven van een 'idee'. Hij kwam tot deze 
conclusiee omdat naast de grafgebruiken, de wijze van wonen was veranderd. 
Bovendienn had ook de ceramiek een nieuw karakter gekregen: er sprak een voor 
dee Nederlandse prehistorie 'nieuwe geest' uit. Het betreffende volk was hoogst-
waarschijnlijkk afkomstig uit een gebied in het huidige Hongarije, Moravië en 
Silezië:: het woongebied van de Illyriërs. Byvanck sprak van een Illyrische 'volks-
beweging',, die ook nog andere stammen had opgejaagd. In de latere ijzertijd was 
err vervolgens, naast het voortleven van de 'zede der urnenvelden', bij de Neder-
landsee grafgebruiken een herleving van oude gebruiken. Byvanck maakte daaruit 
opp dat de oude bevolking van Nederland zich had weten te handhaven tegenover 
dee indringers. Zij had volgens Byvanck haar oude positie gedeeltelijk hernomen.6<> 

Aangezienn in het Midden-Europa van de late ijzertijd de Kelten en Germanen 
tegenoverr elkaar waren komen te staan, hield Byvanck er rekening mee dat dit 
zichh ook in Nederland had voorgedaan. Als gevolg van een gering aantal vondsten 
wass er echter weinig bekend over de Kelten hier te lande. Wel was duidelijk dat 
zijj  Nederland via het Maasdal waren binnengekomen en dat zij waren doorge-
drongenn tot in West-Brabant. Op basis van taalkundig onderzoek leek hem echter 
dee conclusie gerechtvaardigd dat de Kelten voor Nederland van niet al te grote 
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betekeniss waren geweest.70 Daarnaast was uit vondsten in Noord-Nederland 
geblekenn dat er daar sprake was geweest van een langzaam opdringen van Germanen 
uitt oostelijke richting. Tot een conflict tussen Kelten en Germanen was het in 
Nederlandd volgens Byvanck echter niet gekomen. Dit was in de kiem gesmoord 
doorr de tussenkomst van de Romeinen. Tijdens hun aanwezigheid was de Keltische 
cultuurr ten onder gegaan en was de Germaanse immigratie tijdelijk gestuit. Pas 
rondd 400 na Christus zouden de Germanen deze immigratie kunnen voortzetten.71 

Dee conclusie dat de bevolking van Nederland terugging tot het Neolithicum, 
hadd vergaande consequenties voor Byvancks visie op de Franken, Friezen en 
Saksen.. Hij omschreef ze in De voorgeschiedenis van Nederland'als politiek-culturele 
eenheden.. Dit betekende dat zij zijns inziens een beperkte bijdrage hadden geleverd 
aann de etnische samenstelling van de Nederlanders; evenzeer was hun bijdrage 
aann het 'Nederlandsche volkskarakter' gering geweest.^2 

Cultuurprovincies,Cultuurprovincies, etniciteit en levenskracht 

DeDe voorgeschiedenis van Nederland sloot Byvanck af met de zinnen: 

Maarr de Romeinen hebben de Germanen niet kunnen onderwerpen. Zij 
stuittenn alleen hun voortgang. Eerst veel later zou de noordelijke richting in 
dee cultuur weer een kans krijgen, lang na het einde van de voorgeschiedenis.75 

Hijj  lijk t hiermee te hebben willen verwijzen naar de vroegmiddeleeuwse Angel-
saksischee migratie.7*  Dat het begrip 'noordelijke richting in de cultuur' echter 
voorr meerdere uitleg vatbaar was en tijdens de bezettingsjaren kon worden opgevat 
alss een verwijzing naar de actualiteit, blijkt uit een reactie van F.C. Bursch uit 
1941.. Deze Leidse collega van Byvanck - die zich op dat moment profileerde als 
nationaal-socialistischh prehistoricus - vroeg zich dat jaar in een recensie af of de 
bewustee slotzin een terugblik, dan wel een voorspelling was. In het laatste geval 
zouu zij opgevat kunnen worden als een verwijzing naar de opkomst van het Derde 
Rijk.7* * 

Inn het algemeen was Bursch zeer ingenomen met Byvancks overzicht van de 
Nederlandsee pre- en protohistorie. Hij beschouwde diens boek als een overgangs-
werkk dat 'den ouden tijd' - het vooroorlogse Nederland - bekroonde en dat 
kentekenenn vertoonde van 'het nieuwe'. In dit kader memoreerde Bursch instem-
mendd dat Byvanck de vraag had gesteld in hoeverre Nederland, dat in het heden 
alss een eenheid gold, dit ook in vroeger tijden was geweest. Byvanck had volgens 
Burschh ingezien dat dit slechts in beperkte mate het geval was geweest.76 Dit 
opendee volgens Bursch belangrijke nieuwe onderzoeksperspectieven. In de toe-
komstt zou de Nederlandse pre- en protohistorie vanuit een ruimer standpunt 
geschrevenn moeten worden 'tegen den achtergrond van een grootere levensruim-
te'.777 In zijn recensie wees Bursch ook op het ontbreken van Kossinna's 'Kultur-
kreis-leer'' in Byvancks studie. Byvanck lijk t hiervan niet onder de indruk te zijn 
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geweest.. Aan de derde druk van de De Voorgeschiedenis van Nederland van 1944 
voegdee hij weliswaar enige alinea's over cultuurprovincies toe, maar daarbij verwees 
hijj  naar prehistorici die zich hadden geprofileerd als critici van Kossinna. Het 
betroff  naast K.H. Jacob-Friesen vooral E. Wahle.78 

Dee Duitse prehistoricus E. Wahle had zich in 1940 bezonnen op de grondslagen 
vann zijn vak, vanuit de overtuiging dat de pre- en protohistorisch archeologie haar 
doell  moest herformuleren en haar methoden aan een kritische analyse moest 
onderwerpen.. Zijn centrale vraag was hoe met archeologische vondsten een beter 
inzichtt kon worden verkregen in het 'Leben der Vergangenheit'.79 Hij refereerde 
hierbijj  aan de Oostenrijkse prehistoricus M. Hoernes, die in 1905 had betoogd 
datt prehistorici vooral 'Zustande' en 'Gewordenes' onder ogen kregen en niet het 
'Werden'' en 'Entstehen'. Juist naar dit laatste ging Wahles belangstelling uit. 
Vooralsnogg echter, zo merkte hij op, stonden typologische reeksen en cultuur-
provinciess in het middelpunt van de werkzaamheden van prehistorici. Op basis 
vann deze reeksen en provincies hadden zij een gevoel van zekerheid ontwikkeld, 
waarmeee zij vervolgens, even zeker van zichzelf, cultuurprovincies etnisch deter-
mineerden;; naar Wahles overtuiging zou twijfel echter veel meer op zijn plaats 
zijn.. In dit kader bekritiseerde hij vooral het werk van Kossinna en diens leerlingen. 
Dee nadruk die zij legden op systematiek en wetmatigheden, beschouwde Wahle 
alss een verwerpelijke uiting van negentiende-eeuws rationalisme en materialisme. 
Hijj  vond verder dat Kossinna's methode, waarbij cultuuruitbreiding gelijk werd 
gesteldd aan migraties van volken, niet erg betrouwbaar was: wanneer ze consequent 
werdd toegepast leken de pre- en protohistorische volken soms in het rond te 
springenn als paarden op een schaakbord.80 

Datt Wahle kritiek uitte op de in het Derde Rijk zo opgehemelde Kossinna, 
betekendee niet dat hij automatisch ook het nationaal-socialisme bestreed.81 Aan-
gezienn zijn werk niet uitsluitend werd gekenmerkt door een depreciatie van 
rationalismee en materialisme, maar ook door een fascinatie voor dynamiek, paste 
hett zeer wel bij het nationaal-socialistisch gedachtegoed. Wahles fascinatie voor 
dynamiekk kwam bij uitstek naar voren in de betekenis die hij hechtte aan 
'LebenskrarVV en 'Führerpersönlichkeit'. Hij had deze fenomenen als analytische 
criteriaa in zijn vakgebied geïntroduceerd om een beter zicht te krijgen op het 
'Lebenn der Vergangenheit'. De twee fenomenen beschouwde hij dan ook als de 
belangrijkstee agentia van de geschiedenis. Bij een juiste beschouwing van het 
archeologischh vondstmateriaal zouden zij zichtbaar kunnen worden. Daartoe 
diendenn typologieën en cultuurprovincies niet meer uitsluitend te worden gere-
lateerdd aan 'Volkstum', maar ook aan energie. Op het moment dat een culturele 
traditiee een impuls kreeg, werd volgens Wahle een 'Führerpersönlichkeit' indirect 
zichtbaar.. Ook wees hij erop dat cultuurprovincies niet vanzelfsprekend hetzelfde 
warenn als etnische eenheden. Het was voor prehistorici van belang zich er reken-
schapp van te geven dat in een cultuurprovincie vooral de 'Lebenskraft' van een 
volkk tot uiting kwam, die etnische grenzen kon overschrijden.82 
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Terr voorbereiding van de derde druk van de De Voorgeschiedenis van Nederland 
inn 1944 bestudeerde Byvanck het werk van Wahle zorgvuldig. In de alinea's die 
hijhij  aan de herdruk toegevoegde, stelde hij de vraag of de grenzen van een 
cultuurprovinciee gelijkgesteld konden worden aan het verspreidingsgebied van 
eenn bepaald volk. Hij vermeldde dat inmiddels uit 'onderzoek' was gebleken dat 
ditt zeker voor de latere periodes van de prehistorie niet gold. Wél kon er gesproken 
wordenn van de 'levenskracht' van een volk die zich in een bepaalde cultuurprovincie 
openbaarde.833 Byvanck had het begrip 'levenskracht' in 1943 al een keer toegepast 
opp de Nederlandse pre- en protohistorie, overigens zonder daarbij te refereren aan 
hett nauwverwante begrip 'Führerpersönlichkeit'. Hij betoogde toen op stellige 
toonn dat de cultuur van de Illyriërs zijn uitgangspunt vond in Midden-Europa en 
tott in Groot-Brittannië en Spanje herkend kon worden. Hij vervolgde dat men 
tott in Zuid-Duitsland nog kon denken aan migrerende Illyriërs, maar in het 
Neder-Rijngebiedd alleen nog maar aan de invloed van hun cultuur. In de Neder-
landsee urnenvelden uit de ijzertijd herkende Byvanck tenslotte vooral het 'schep-
pendee vermogen' van de Illyriërs. Terwijl hij in 1940 nog had gesproken van een 
Illyrischee Volksbeweging' tot in Nederland, kon hij nu op basis van Wahles 
theorieënn concluderen dat de urnenvelden in Nederland slechts 'in een verre 
betrekking'' tot de Illyriërs hadden gestaan.84 

Dankzijj  Wahles methoden van onderzoek werd het Byvanck duidelijk dat de 
neolithischee bevolking van Nederland niet alleen in de bronstijd, maar ook in de 
ijzertijdd haar etnische autonomie had weten te bewaren. Dit betekende dat hij de 
oorsprongg van de Nederlanders en hun volkskarakter met meer recht dan ooit in 
hett Neolithicum kon situeren. Door een van zijn naaste collega's werden deze 
conclusiess niet afgedaan als een creatieve speculatie, een zonderlinge theorie of 
eenn provocerende hypothese, maar eenvoudigweg als een nieuw wetenschappelijk 
inzicht.. De klassiek archeoloog G. van Hoorn merkte namelijk in 1942 in een 
recensiee op: 'het verschil in karakter tusschen een dynamischen Limburger en een 
statischenn Drentenaar blijkt zich dus reeds bijna veertig eeuwen lang te hand-
haven.'855 Het is een indicatie voor het draagvlak dat er ondertussen was voor de 
overtuigingg dat het Nederlandse volkskarakter een uit een ver verleden stammende 
etnischee dimensie had. 
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