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HOOFDSTUKK 5 

Archeologischh cultuurbeleid in Nederland 

Pre-- en protohistorische archeologie als beleidsterrein 

I nn de eerste helft van de twintigste eeuw is de Nederlandse overheid haar cultuur-

beleidd gaan beschouwen als een activiteit die in dienst stond van het volk. Het 

wass een periode waarin gaandeweg afstand werd genomen van het liberale principe 

datt de overheid zich terughoudend diende op te stellen ten opzichte van 'kunst 

enn wetenschap'. Het volk ten bate waarvan het cultuurbeleid werd gevoerd, werd 

gezienn als een zowel sociale, cultuur-historische als etnisch-raciale eenheid. Aldus 

redenerendd werd het nastrevenswaardiger het cultuurbeleid ook betrekking te laten 

hebbenn op de pre- en protohistorische archeologie. Di t gebeurde tegen de achter-

grondd van de opkomst van nieuwe ideeën over het begin van de vaderlandse 

geschiedenis:: tot omstreeks 1920 had men als beginpunt vrijwel uitsluitend aan 

dee Romeinse- en Volksverhuizingstijd gedacht; nadien werd steeds vaker ook 

verwezenn naar het Neoli thicum. Activiteiten als het wetenschappelijk onderzoek 

vann de pre- en protohistorie, het behoud van archeologische monumenten en het 

beheerr van vondsten en opgravingsgegevens konden daardoor worden beschouwd 

alss werkzaamheden die het Nederlandse volk direct aangingen. In deze context 

konn de afwezigheid van wettelijke archeologische regelgeving — vooral met betrek-

kingg tot de gang van zaken bij archeologische vondsten — als een ernstig gemis 

wordenn ervaren. 

Dee nieuwe visie op de betekenis van de pre- en protohistorische archeologie en 

opp het belang van cultuurbeleid heeft uiteindelijk geresulteerd in de 'regeling' van 

1940.. In dat jaar werd een Rijksbureau voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

opgericht,, dat ressorteerde onder een tegelijkertijd in het leven geroepen Rijkscom-

missiee voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Ter vervanging van het Rijks-

bureauu van 1940 is vervolgens in 1947 de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoekk opgericht; de rijkscommissie bleef voortbestaan.1 De regeling 

vann 1940 had naar algemeen gevoelen lang op zich laten wachten. Reeds vanaf het 

beginn van de eeuw waren er regelmgs- en wetgevingsvoorstellen gedaan. Deze 

voorstellen,, bedoeld ter aanvulling of vervanging van het voorschrift uit 1887, 

werdenn echter geen van alle uitgevoerd; aspecten ervan zijn echter wel terug te 

vindenn in de regeling van 1940, zo ook in de taakomschrijving van de rijksdienst 

vann I947-1 
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HOOFDSTUKK 5 

Hett eerste initiatiefis uitgegaan van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond.3 

Inn 1908 was door deze bond een commissie ingesteld die in 1910 een monumen-
tenwetsvoorstell  formuleerde, dat ook betrekking had op de inheemse Nederlandse 
archeologie.**  In 1923 volgde een regelingspoging van de Rijkscommissie van Advies 
inzakee de Musea.5 In de jaren dertig lijk t de behoefte aan een regeling van de 
archeologiebeoefeningg sterker te zijn gevoeld: de voorstellen volgden elkaar in 
iederr geval sneller op. In 1934 kwam de Nederlandsche Oudheidkundige Bond 
mett een nieuw voorstel, nu echter - in tegenstelling tot hun ontwerp van 1910 -
onafhankelijkk van een monumentenwet.6 Datzelfde jaar trok Van Poelje, de 
secretaris-generaall  van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
hett initiatief naar zich toe: hij verzocht de Rijkscommissie van Advies inzake de 
Museaa wederom om een voorstel.7 Tenslotte kwam de directie van het Rijksmu-
seumm van Oudheden in maart 1940 met het rapport Ontwerp eener Regeling der 
VaderlandscheVaderlandsche Oudheidkunde} 

SpanningsveldenSpanningsvelden in de archeologiebeoefening 

Hoewell  de pre- en protohistorische archeologie in de loop van de eerste helft van 
dee twintigste eeuw steeds meer werd gezien als een terrein waar overheidsbemoeiing 
opp zijn plaats zou zijn, werd het de ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, 
Kunstt en Wetenschappen in deze periode ook duidelijk dat het niet eenvoudig 
wass om te komen tot een actief archeologisch cultuurbeleid. Het vakgebied bleek 
eenn zeer complex beleidsterrein te zijn: er waren opzijn minst vier spanningsvelden, 
diee met elkaar verband hielden, elkaar versterkten en het streven om in Nederland 
tee komen tot één archeologisch centrum langdurig gefrustreerd hebben. 

Hett eerste spanningsveld hing samen met de initiatieven die aan het begin van 
dee jaren twintig waren genomen om door middel van een reorganisatie van het 
Nederlandsee museumwezen te komen tot een nationaal historisch museum.9 

Hiervann zou namelijk de afdeling pre- en protohistorie van het Rijksmuseum van 
Oudhedenn een onderdeel moeten worden. Dit aspect van het plan stuitte op veel 
weerstand,, ook al omdat de bestaande indeling van het Leidse museum van diverse 
zijdenn op waardering kon rekenen. Bovendien stelden de curatoren van Leidse 
Rijksuniversiteitt alles in het werk de status quo te behouden. 

Hett tweede spanningsveld ontstond als gevolg van het raakvlak van de pre- en 
protohistorischee archeologie met het monumentenbeleid van de overheid. Immers, 
ookk archeologische monumenten en terreinen vroegen om monumentenzorg. In 
Nederlandd was het inwerking treden van een monumentenwet - en daarmee ook 
eenn potentiële wettelijke basis voor het archeologisch onderzoek - echter keer op 
keerr uitgesteld, dit ondanks de aankondiging in de troonrede van 1928 dat er op 
kortee termijn een monumentenwet zou worden ingediend. De overheidsbemoeiing 
mett monumenten is in het interbellum uiteindelijk beperkt gebleven tot het 
subsidiërenn en begeleiden van restauraties.10 Het was met name de mogelijkheid 
datt de overheid door middel van een monumentenwet zou kunnen interveniëren 
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inn het eigendomsrecht van particulieren die weerstand opriep. Zo merkte O W. 
Vollgrafff  in 1910 op over een eventuele monumentenwet dat deze geen inbreuk 
diendee te maken op 'het eigendomsrecht, het recht van vrije beschikking van ieder 
individuu over het hem ten volle behorende'." Bovendien stond de eventuele 
financiëlefinanciële tegemoetkoming voor monumenteneigenaren een monumentenwet in 
dee weg.11 

Hett derde spanningsveld was het resultaat van de tegenstelling tussen enerzijds 
hett centralisatiestreven van de rijksoverheid en anderzijds het autonomiestreven 
vann de lagere overheden en regionale politiek-culturele bewegingen. Als gevolg 
vann deze tegenstelling konden nationale en regionale archeologische instanties 
elkaarr als concurrenten gaan beschouwen. Vooral over de vraag wie bevoegd was 
tott het verrichten van opgravingen in een bepaald gebied waren er meningsver-
schillen.. Verder waren de verdeling en het beheer van de opgravingsgegevens 
discussiepunten.. Het betreft hier een debat dat samenhangt met het beleid dat de 
rijksoverheidd vanaf het begin van de negentiende eeuw voerde om met maatregelen 
opp politiek, economisch, infrastructureel en cultureel gebied de eenwording van 
Nederlandd te bevorderen. Vaak wordt aangevoerd dat er hierbij een culturele 
homogeniseringg heeft plaatsgevonden, die ten koste ging van regionale cultuur. 
Oudee regionale zeden en gewoonten zouden zijn gedegradeerd tot vrijblijvende 
folklore.133 Folklorisering kan echter ook worden beschouwd als een algemeen 
voorkomendee reactie op maatschappelijke veranderingen, zonder dat daarbij wordt 
uitgegaann van een gefixeerde tegenstelling tussen enerzijds een onveranderlijke 
regionalee cultuur en anderzijds een dynamische nationale cultuur. Dit betekent 
datt folklorisering een proces is waarbij groepen bepaalde elementen van als 'eigen' 
beschouwdee tradities *  Indien het archeologisch cultuurbeleid van de 
overheidd in de eerste helft van de twintigste eeuw vanuit dat laatste perspectief 
wordtt beschouwd, blijkt dat dit erop gericht is geweest om een bijdrage te leveren 
aann de nationale eenheid. Bovendien wordt duidelijk dat - parallel daaraan - de 
regionalee belangstelling voor de pre- en protohistorische archeologie sterk heeft 
samengehangenn met het cultiveren van als 'eigen' beschouwde regionale tradities. 
Daarnaastt blijkt echter dat de rijksoverheid het inzicht dat het erkennen van de 
regionalee en provinciale belangen een bijdrage kon leveren aan de nationale cohesie, 
ookk heeft vertaald naar het archeologisch cultuurbeleid. 

Hett vierde spanningsveld werd veroorzaakt door de richtingenstrijd 'Leiden-
Groningen'.. Vanaf het begin van de jaren twintig werd de Nederlandse pre- en 
protohistorischee archeologie gekenmerkt door de tegenstelling tussen het Leidse 
Rijksmuseumm van Oudheden en het Groningse Biologisch-Archaeologisch Insti-
tuut.. Deze tegenstelling ging terug op het persoonlijke conflict tussen Holwerda 
enn Van Giffen, dat zich had voorgedaan tijdens Van Giffens assistentschap bij het 
Rijksmuseumm van Oudheden in de jaren tien. Zich oriënterend op verschillende 
kenn nis tradities - daarbij geïnspireerd door de institutionele context waarbinnen 
zijj  werkzaam waren -, benaderden Holwerda en Van Giffen in de jaren twintig 
enn dertig de Nederlandse pre- en protohistorie op uiteenlopende wijze. Aldus 
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ontwikkeldenn zij sterk van elkaar afwijkende methoden van onderzoek en voor-
stellingenn van het vroegste verleden. De richtingenstrijd 'Leiden-Groningen' 
bestondd echter niet alleen uit persoonlijke en methodisch-vakinhoudelijke tegen-
stellingen;; ook andere omstandigheden hebben er invloed op uitgeoefend. Hol-
werdaa en Van Giffen hebben hun strijd namelijk weten over te dragen op hun 
staf,, assistenten en leerlingen. Aldus onstonden er twee kleine groepen weten-
schapperss die, hetzij loyaal aan Holwerda, hetzij aan Van Giffen, aan het bestrijden 
vann eikaars wetenschappelijke opvattingen hoge prioriteit gaven. 

Verwijzendd naar dit verschijnsel stelde Van der Haagen in 1945 over de pre- en 
protohistorischee archeologie van het interbellum: 

Sedertt tientallen jaren bestond er in ons land een ernstige tegenstelling tusschen 
personenn en musea op dit gebied werkzaam, teruggaand op de contraverse 
Leidenn (Holwerda) - Groningen (Van Giffen), welke voor het werk natuurlijk 
zeerr nadelig was.'5 

Vann der Haagen beschouwde - en andere betrokkenen met hem - het persoonlijke 
conflictt tussen Holwerda en Van Giffen uiteindelijk als dé diepere oorzaak van 
hett langdurig achterwege blijven van een 'regeling' van de pre- en protohistorische 
archeologiebeoefening.166 Deze constatering was niet ongegrond, maar de invloed 
vann de andere drie spanningsvelden dient zeker niet onderschat te worden. Ook 
all  omdat de tegenstelling tussen Holwerda en Van Giffen in deze spanningsvelden 
ingebedd raakte. Vooral de tegenstelling tussen enerzijds het Leidse museum met 
zijnn aanspraken op een nationale collectie en anderzijds de belangen van musea 
enn organisaties met een regionale achtergrond is invloedrijk geweest. Deze tegen-
stellingg was reeds aan het begin van de twintigste eeuw ontstaan. Opgravings-
gegevenss werden door de verschillende betrokkenen vaak gezien als unieke bronnen 
voorr de bestudering van de eerste bevolking van de verschillende regio's van 
Nederland.. Zo beschouwd, toonden de opgravingsgegevens een essentie van 'het 
eigene'.. Op regionaal en provinciaal niveau werd er daarom voor gepleit de 
vondstenn in 'eigen' beheer te houden, een streven waarvoor men in 'Groningen' 
begripp meende aan te treffen. Het Rijksmuseum van Oudheden, dat een geheel 
Nederlandd omspannende collectie opbouwde, werd daarentegen vaak gezien als 
eenn instelling die geen oog had voor dergelijke belangen. Dit resulteerde in een 
strevenn dat Holwerda in het jaarverslag van het Rijksmuseum van Oudheden over 
19333 omschreef als: '"Leiden er buiten te houden", zooals het gewoonlijk heet.'1? 

Inn de volgende drie paragrafen wordt ingegaan op de vier spanningsvelden. 
Daarbijj  vormen de verschillende regelingsvoorstellen van de eerste helft van de 
twintigstee eeuw de rode draad. Er zal daarbij bijzondere aandacht worden besteed 
aann het Rijksmuseum van Oudheden als 'centrale oudheidkundige instelling': aan 
dee argumenten waarmee deze positie van het museum respectievelijk werd onder-
bouwd,, bekritiseerd, verdedigd en ondergraven. Zo wordt duidelijk dat het debat 
uitt de eerste helft van de twintigste eeuw over archeologische wetgeving uiteindelijk 
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terugg te voeren is tot de vraag wie wel- musea, genootschappen, universiteiten of 
rijksinstellingenn - toegang mocht hebben tot de Nederlandse pre- en protohisto-
rischee archeologie, en wie niet. 

Hett  Rijksmuseum van Oudheden als 
'centralee oudheidkundige instelling' 

Inn 1922 werd niet alleen in Groningen het Biologisch-Archaeologisch Instituut 
geopend,, maar ook in Nijmegen het Rijksmuseum G.M. Kam.18 Dit betekende 
datt dat jaar de hegemonie van het Rijksmuseum van Oudheden als centrale 
oudheidkundigee instelling van twee zijden werd aangetast. 

Hett Nijmeegse museum was genoemd naar de stichter: G.M. Kam (1836-1922). 
Dezee Rotterdamse industrieel was in 1897 van Rotterdam naar Nijmegen verhuisd 
enn aldaar in 1900 begonnen met het aankopen van archeologische voorwerpen. 
Hett waren voor het merendeel uit Nijmegen afkomstige objecten uit de Romeinse 
tijd.. Zijn collectie exposeerde Kam op de zolder van het koetshuis achter zijn 
Nijmeegsee villa. Aanvankelijk werkte hij nog samen met het Rijksmuseum van 
Oudheden.. In 1905 liet hij zelfs een schenkingsakte opstellen, waarin hij verklaarde 
datt de collectie na zijn overlijden toe zou komen aan de staat der Nederlanden 
enn geëxposeerd diende te worden in het Rijksmuseum van Oudheden. A.E.J. Hol-
werdaa was hierover bijzonder verheugd, maar in Nijmegen klonken al snel andere 
geluiden.. Enkele notabelen benadrukten in 1906 dat hun stad onder de Neder-
landsee steden een uitzonderlijke plaats innam, omdat er binnen haar grenzen een 
belangrijkee Romeinse nederzetting was geweest. Zij spraken vervolgens van 
'Noblessee oblige', wat in deze context betekende dat de verplichting bestond om 
alless op alles te zetten de collectie van Kam, na diens overlijden, voor de stad te 
behouden.. Dit ongeacht de eventuele financiële consequenties.'9 Kam raakte 
overtuigdd van hun gelijk. Hij realiseerde zich dat zijn collectie meer wetenschap-
pelijkee waarde zou hebben wanneer deze in zijn geheel bewaard bleef in de plaats 
vann herkomst.20 Uiteindelijk liet hij de schenkingsakte in 1919 wijzigen. Zijn 
collectiee zou nog steeds overgedragen worden aan de staat der Nederlanden, maar 
nuu met het voorbehoud dat zij in Nijmegen zou blijven. In Nijmegen zou de 
collectiee ondergebracht moeten worden in een nieuw museum, dat bovendien op 
kostenn van Kam kon worden gebouwd. 

Holwerdaa junior reageerde ontsteld op de wijziging van de schenkingsacte. Hij 
keurdee het museumplan af en diskwalificeerde het als een 'privé-pantheon voor 
denn heer Kam'. Holwerda hield met name de leden van de Nederlandsche 
Oudheidkundigee Bond voor de gang van zaken verantwoordelijk. Onbewust ook 
uitingg gevend aan zijn persoonlijk identificatie met het Rijksmuseum van Oud-
heden,, stelde hij in een brief aan het ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen: : 
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Dee Oudheidkundige Bond (...) [is] (...) een broeinest van stoken tegen het 
Rijksmuseumm van Oudheden en daarom tegen mijn persoon (...) [zij] (...) 
hebbenn nu den Heer Kam steeds meer bewerkt en nu zullen zij dus weldra 
hunn doel hebben bereikt ten koste van de verdere toestand onzer verzamelin-
gen,, ten koste van het Rijksmuseum van Oudheden.11 

Holwerdaa wees erop dat met het mislopen van Kams legaat in de collectie van 
hett Rijksmuseum van Oudheden een gevoelige lacune ontstond. Deze betrof 
voorall  de in Noord-Europa zeldzame voorwerpen uit de vroeg-Romeinse tijd.22 

Inn 1920 zag Holwerda met betrekking tot het Rijksmuseum G.M. Kam nog 
eenn ander probleem opdoemen. Hij vermoedde dat de toekomstige directeur van 
ditt museum spoedig niet alleen de Romeinse tijd, maar ook de prehistorie tot zijn 
werkterreinn zou gaan rekenen. Zo zou er dus een tweede museum voor de 
Nederlandsee pre- en protohistorie kunnen ontstaan. Om dit te voorkomen pleitte 
Holwerdaa voor de benoeming van een directeur die het Leidse museum niet 
vijandigg gezind zou zijn. Holwerda's voorkeur ging uit naar M. Daniels, de 
gemeente-archivariss van Nijmegen, met wie hij goede contacten onderhield.23 Dat 
gebeurdd echter niet; in 1921 werd M.A. Evelein benoemd. Deze was weliswaar als 
assistentt aan het Rijksmuseum van Oudheden verbonden geweest, maar bewaarde 
geenn aangename herinneringen aan dit assistentschap.14 De officiële opening van 
hett Rijksmuseum G.M. Kam in een nieuw monumentaal museumgebouw vond 
plaatss op 17 mei 1922. Kam overleed enkele maanden na de opening van zijn 
museum.. Het Rijksmuseum van Oudheden wist nu een concurrerend rijksmuseum 
naastt zich. Het Nijmeegse museum had immers een overlappend verzamelgebied 
enn de potentie zich te ontwikkelen tot een archeologisch streekcentrum; het 
museumm zou in dit opzicht het voorbeeld kunnen volgen van het Groningse 
Biologisch-Archaeologischh Instituut.25 

Dee bevoegdheid tot het verrichten van archeologisch onderzoek in Nederland 
enn de gang van zaken bij de melding en verdeling van archeologische vondsten 
warenn aldus aan het begin van de jaren twintig kwesties geworden die om 
regelgevingg vroegen. Voorzover de bevoegdheden van het groeiende aantal be-
trokkenn instanties en de daaraan direct gelieerde overheden al duidelijk waren 
afgebakend,, sloten zij niet meer aan op de praktijk. In deze context was Holwerda's 
vreess dat de directeur van het Rijksmuseum G.M. Kam ook de prehistorie tot 
zijnn werkterrein zou gaan rekenen, niet ongegrond: zij werd al snel bewaarheid.16 

Inn juni 1922, minder dan twee maanden na de opening van het museum, schreef 
Eveleinn aan L.Th. de Visser, de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen,, een brief waarin hij de reorganisatie van de pre- en protohistorische archeologie 
bepleitte.. Hij stelde daarbij voor Nederland in te delen in drie archeologische 
rayons.. Elk rayon diende te beschikken over een rijksarcheologische instelling. 
Volgenss Evelein kwamen hiervoor naast het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden,, in aanmerking het Rijksmuseum G.M. Kam in Nijmegen en het Biolo-
gisch-Archaeologischh Instituut in Groningen. De genoemde instellingen zouden 
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moetenn fungeren als hét meldpunt voor de archeologische vondsten van hun 
rayon.. Bovendien zouden zij er de eventuele opgravingen moeten verrichten. 
Sprekendd van de 'gehechtheid aan eigen landstreek' noemde Evelein het een 
vereistee dat de archeologische vondsten uit een bepaald rayon zouden toekomen 
aann de rijksarcheologische instelling van dat rayon. De directe aanleiding tot zijn 
voorstell  waren de archeologische vondsten die in 1922 waren gedaan tijdens het 
gravenn van het Maas-Waalkanaal. Tegen de instructie van 1887 in had een 
hoofdingenieurr van Rijkswaterstaat deze gemeld bij het Museum Kam. Hij had 
betwijfeldd of de bewuste instructie na de opening van het Nijmeegse Rijksmuseum 
nogg wel rechtsgeldig was.17 

1923-1925:1923-1925: de 'museumcommissie' en de positie van het 
RijksmuseumRijksmuseum van Oudheden 

Inn de periode rond de oprichting van het Biologisch-Archaeologisch Instituut en 
hett Rijksmuseum G.M. Kam was Holwerda als directeur van het Rijksmuseum 
vann Oudheden betrokken bij de eerste van overheidswege ondernomen poging 
tott reorganisatie van de pre- en protohistorische archeologie in Nederland. Deze 
wass uitgegaan van de in 1922 opgerichte 'Rijkscommissie van Advies inzake de 
Musea',, waarin Holwerda als museumdirecteur zitting had.z8 Deze 'museumcom-
missie',, waarvan de historicus J. Huizinga de voorzitter was, adviseerde de minister 
bijj  actuele museumzaken.2? 

Inn 1923 stond de 'regeling' van de pre- en protohistorische archeologie op de 
agendaa van de museumcommissie, nadat minister De Visser hierover advies had 
gevraagd.. In dat jaar werden door deze commissie in totaal drie conceptregelingen 
besproken,, alle drie getiteld 'Ontwerp-regeling van het oudheidkundig bodem-
onderzoekk en de bewaring van voor- en vroeghistorische vondsten'. Holwerda en 
Huizingaa hadden samen het eerste voorstel geschreven. Nadat dit ter beoordeling 
wass rondgezonden aan de verschillende museumbesturen, werd er een tegenvoor-
stell  opgesteld. Dit kwam van P.CJ.A. Boeles van het Fries museum, H.P. Coster 
vann het Groningse Museum van Oudheden en M.A. Evelein van het Rijksmuseum 
G.M.. Kam; geen van drieën commissielid. In reactie hierop schreven Huizinga 
enn Holwerda de derde ontwerpregeling. 

Inn de twee voorstellen van Huizinga en Holwerda werden de taken van de 
verschillendee rijksinstellingen en de plaatselijke musea zeer precies beschreven. 
Daarbijj  kwam ook het toezicht op de opgravingen en verdeling van de vondsten 
aann de orde. In geen van beide voorstellen stond de centrale positie van het 
Rijksmuseumm van Oudheden ter discussie.̂ Zo luidde het tweede artikel van de 
derdee ontwerpregeling: 

Hett Rijks Museum van Oudheden te Leiden evenwel is te beschouwen als de 
centralee oudheidkundige instelling voor het geheele land. Het behoort als 
zoodanigg een volledig algemeen beeld te geven van de verschillende voor- en 
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vroeghistorischee culturen in ons land en hare verspreiding; het behoort een 
leggerr te bezitten en te kunnen bijhouden van alle vondsten en vindplaatsen 
enn kan zijn onderzoekingen uitstrekken over het geheele land.3' 

Huizingaa en Holwerda stelden voor de regeling in werking te laten treden met 
dee status van een 'onderlinge overeenkomst' of een 'min of meer gedecreteerd 
reglement'.322 Nadat het eerste voorstel ter beoordeling was rondgezonden aan de 
verschillendee museumbesturen, bleek vooral de verhoudingvan het Rijksmuseum 
vann Oudheden tot de provinciale musea een strijdpunt. Uit het tegenvoorstel van 
Boeles,, Coster en Evelein kwam naar voren dat de archeologische instellingen te 
Nijmegenn en Groningen een eigen onderzoeksrayon ambieerden. Het Nijmeegse 
rayonn zou Gelderland moeten betreffen en het Groningse rayon de drie noordelijke 
provincies.. Bovendien trachtten deze twee instellingen de bevoegdheid te krijgen 
ookk buiten hun rayons onderzoek te verrichten.33 

Dee museumcommissie is er uiteindelijk niet in geslaagd een voor alle betrokken 
instantiess aanvaardbare regeling op te stellen. Huizinga concludeerde bovendien 
datt er geen behoorlijke basis voor samenwerking aanwezig was. Hij noemde ook 
dee oorzaak: het ontbrak aan vertrouwen in Leeuwarden en Groningen, of anders 
gezegdd bij Boeles en Van Giffen.̂  Er restte hem niets anders dan aan minister 
Dee Visser te adviseren het bestaande voorschrift uit 1887 strenger toe te passen. 
Conformm Huizinga's advies stuurde de minister in maart 1924 een brief aan de 
commissarissenn der Koningin. Hen werd verzocht de burgemeesters te herinneren 
aann het voorschrift alle archeologische vondsten te melden bij het Rijksmuseum 
vann Oudheden.35 

Inn de jaren twintig zou Holwerda in de museumcommissie de centrale positie 
vann het Rijksmuseum van Oudheden blijven benadrukken, zonder daarbij nog 
ondersteundd te worden door Huizinga. Deze was de samenwerking met Holwerda 
niett licht gevallen. In 1923 zei hij zich dan ook niet geroepen te voelen zich nog 
verderr in te zetten voor de belangen van diens museum.36 In 1924 kwamen 
Holwerdaa en Huizinga in de museumcommissie zelfs recht tegenover elkaar te 
staan.. De aanleiding was de bespreking van de 'Leidsche kwestie'.37 Deze kwestie 
betroff  de vraag of de Leidse musea, waaronder het Rijksmuseum van Oudheden, 
tee beschouwen waren als Rijksmusea dan wel als instellingen van de Leidse 
universiteit.388 De directe aanleiding was een aanbeveling van de Rijkscommissie 
vann Advies inzake de Reorganisatie vann het Museumwezen hier te Lande van 1919, 
dee voorganger van de museumcommissie van 1922. De aanbeveling bestond uit 
hett advies het Rijksmuseum van Oudheden te onttrekken aan het toezicht van 
hett Curatorium van de Leidse universiteit, zodat het museum direct zou kunnen 
ressorterenn onder het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.™ 
Huizingaa kwam echter op voor het behoud van de bestaande toestand. Hij 
beschouwdee het Rijksmuseum van Oudheden als een universitaire instelling, en 
propageerde,, in samenhang daarmee, het ideaal dat de universiteiten niet alleen 
onderwijsinstellingenn waren, maar ook 'centra van cultuur'.40 De andere leden 
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vann de museumcommissie, onder wie Holwerda, waren daarentegen voor een 
scheiding.. Holwerda erkende weliswaar dat het Rijksmuseum van Oudheden was 
voortgekomenn uit een van oorsprong universitaire collectie, maar benadrukte de 
voordelenn van het wegvallen van het toezicht van het Curatorium. Zo zou dan 
beterr tot uitdrukking kunnen komen dat het museum zich had ontwikkeld tot 
eenn instelling ten dienste van het geheele land'.4' Holwerda betoogde hierover: 

Sleurr en blindheid voor wat een museum beteekenen kan hebben in den loop 
derr jaren, wat Koning Willem I en zijn raadsman Reuvens als beschavings-
instituutt voor geheel ons volk hadden opgezet, in de positie van 'universitaire 
instelling'' gebracht.*2 

Hett meningsverschil tussen de commissieleden en de voorzitter bleek al snel 
onoverbrugbaar.. Op voorstel van Huizinga werd daarom besloten de kwestie te 
latenn rusten totdat zij 'urgent' zou worden. In de praktijk betekende dit uitstel 
datt de invloedrijke positie van de Leidse curatoren onaangetast bleef.*' 

Eenn belangrijke activiteit van de museumcommissie was het bespreken van de 
museumprogramma's.. Een dergelijk programma diende duidelijk te maken waar-
uitt de werkzaamheden van een museum bestonden, hoe de verzameling was 
opgebouwd,, wat er werd verzameld en hoe het museum zich verhield tot andere 
musealee instellingen.44 Toen in 1924 het 'programma' van het Rijksmuseum van 
Oudhedenn op de agenda stond, heeft Holwerda wederom de kans benut om de 
centralee positie van zijn museum voor het voetlicht te brengen.̂ Holwerda 
beschreeff  tijdens de vergadering allereerst de opbouw van de collectie. Hij ver-
melddee dat het museum vier afdelingen kende: Nederlandse, Europese, Grieks-
Romeinsee en Egyptische pre- en protohistorie. Hij streefde er naar een nieuwe 
verzamelingg van objecten uit Mesopotamia' en Perzië bijeen te brengen. Hij ging 
daarbijj  ook in op het belang een onderscheid te maken tussen de geëxposeerde 
collectiess en de studiecollecties, die niet voor publiek toegankelijk waren. Bij de 
besprekingg van de verzameling Nederlandse pre- en protohistorie gaf Holwerda 
vervolgenss een korte toelichting op de positie van het museum als de 'centrale 
oudheidkundigee instelling voor het geheele land'.46 Teneinde als zodanig te kunnen 
functioneren,, beschikte het museum over een eigen opgravingsdienst. Dankzij 
dezee dienst kon de museumdirectie reageren op vondstmeldingen die bij de 
verschillendee rijksautoriteiten binnenkwamen. Holwerda zei daarbij zoveel moge-
lij kk samenwerking na te streven met provinciale of lokale musea en instellingen.47 

Dee problemen die zich hierbij voordeden, achtte hij niet noemenswaard: in 1924 
wass de positie van het Rijksmuseum van Oudheden als centrale archeologische 
instellingg dan ook wel ter discussie gesteld - en zelfs al enigszins aangetast -, maar 
zekerr nog niet aan het wankelen gebracht. 
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HetHet Rijksmuseum van Oudheden versus een historisch museum 
enen een kunstmuseum 

Dee positie van het Rijksmuseum van Oudheden werd rond 1920 niet alleen ter 
discussiee gesteld door archeologen met een Gelderse en Noord-Nederlandse 
achtergrond,, maar ook vanuit museale kring. Door vertegenwoordigers van de 
Nederlandsee musea werden namelijk in genoemde periode twee plannen ontwik-
keldd om de opbouwvan de belangrijkste musea, alsook hun onderlinge samenhang, 
tee reorganiseren. Wanneer deze plannen daadwerkelijk zouden worden uitgevoerd, 
zouu dit ingrijpende gevolgen hebben voor de collecties van het Rijksmuseum van 
Oudheden. . 

InIn 1918 was in het rapport Over hervorming en beheer onzer musea van de 
Nederlandschee Oudheidkundige Bond geconstateerd dat de verschillende musea 
inn Nederland tezamen geen logisch geheel vormden.48 De auteurs van het rapport 
memoreerdenn onder meer dat Holwerda senior de Indische oudheden' in 1903 
hadd overgedragen aan het Ethnografisch Museum'.49 Deze overdracht kon op hun 
instemmingg rekenen. Het Rijksmuseum van Oudheden beschikte sindsdien over 
eenn collectie die was toegespitst op de klassieke archeologie. Dat een dergelijke 
collectiee zich in Leiden bevond, noemde men 'zeer passend'. Alleen de afdeling 
'Nederlandschee oudheden' werd nog als een ongewenst aanhangsel beschouwd: 
menn sprak zelfs gekscherend van 'hypertrophic'. Voorgesteld werd de Leidse 
collectiee archeologische vondsten uit Nederland deel te laten uitmaken van een 
nieuww op te richten Nederlands historisch museum. In dat 'natuurlijk verband' 
zouu de collectie beter tot haar recht kunnen komen.50 Het beoogde museum zou 
betrekkingg moeten hebben op de Nederlandse geschiedenis van de 'vroegste tijd' 
tott het heden, waarbij de pre- en protohistorische voorwerpen een afzonderlijke 
afdelingg zou moeten vormen.51 

Inn de voorstellen uit het in 1921 verschenen Rapport der Rijkscommissie van Advies 
inin zake de reorganisatie van het Museumwezen hier te lande kwam het historisch 
museumm eveneens aan de orde. De opbouw van het Rijksmuseum van Oudheden 
werdd nu echter ongemoeid gelaten. Holwerda jr. had het rapport dan ook zelf mede 
opgesteld.522 Het historisch museum waarvoor werd gepleit zou moeten bestaan 
uitt drie afdelingen op verschillende locaties: één te Leiden, één te Arnhem en één 
tee Amsterdam. Indien tot uitvoering van dit voorstel zou worden overgegaan, zou 
Leidenn de standplaats moeten worden van de afdeling 'voor- en vroeghistorische 
voorwerpen'.""  Een ander onderdeel van de voorstellen uit 1921 had echter wel 
vergaandee consequenties voor het Rijksmuseum van Oudheden. Er werd namelijk 
hett plan gelanceerd om in Amsterdam een 'Algemeen Kunstmuseum' op te richten 
voorr voorwerpen van een 'uitstekende kunstwaarde'.54 Aan de basis van dit voorstel 
stondd het streven museumbezoekers de kans te geven tot de individuele beleving 
vann een universele en tijdloze kunst. Hiertoe diende, zo werd voorgesteld, achter 
hett Amsterdamse Rijksmuseum een nieuw museum te worden gebouwd, zonder 
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'weeldee of pracht', die de aandacht van de kunst zou kunnen afleiden. De commissie 
stondd voor ogen dat 

wanneerr naast een keuze van schilderijen, hoofdzakelijk uit het Rijksmuseum, 
eenn beperkt aantal kunstwerken van zeer voorname orde uit het tegenwoordige 
Museumm van Geschiedenis en Kunst, de Musea van Oudheden, en ethnografie 
enn het prentenkabinet wordt saamgebracht, daarmede een synthese van wereld-
kunstt kan worden verkregen, van welke, door haar geestelijke eenheid, een 
machtigg cultureele werking zal kunnen uitgaan.55 

Inn dit algemene kunstmuseum zou naast schilderijen ook etnografische en archeo-
logischee 'kunst' tentoongesteld moeten worden.56 De commissie dacht onder 
anderee aan de Egyptische beeldhouwkunst uit het Rijksmuseum van Oudheden. 
Hett betrof objecten die, zo meende men, van 'zuivere schoonheid' waren en die 
behoordenn tot de 'allerhoogste openbaringen' van de beeldhouwkunst. Het Rijks-
museumm van Oudheden zou dergelijke objecten echter wel, zo werd beklemtoond, 
voorr een periode van hoogstens vijfjaar mogen uitlenen.5? 

Dee plannen voor een historische museum en een kunstmuseum zijn uiteindelijk 
niett verwezenlijkt. Het Rijksmuseum van Oudheden heeft in de jaren twintig wél 
-- in aansluiting op de aanbevelingen van het Museumrapport van 1921 - twee 
tentoonstellingenn georganiseerd in het Rijksmuseum in Amsterdam. In 1927 was 
err een tentoonstelling over Egyptische kunst. In 1929 volgde de tentoonstelling 
'Hellass en Rome', die veel bezoekers heeft getrokken, onderwie leden van het 
Koninklij kk Huis.58 

HetHet Rijksmuseum van Oudheden als 'beschavingsinstituut' 

Toenn Holwerda op 14 december 1926 een toespraak hield ter gelegenheid van de 
openingg van het nieuwe gebouw van het Rijksmuseum van Oudheden aan het 
Rapenburg,, had hij alle reden tot terugblikken. In de voorgaande jaren waren er 
verschillendee visies ontwikkeld op de betekenis van het Leidse museum, waarin 
somss zelfs het voortbestaan ervan in zijn toenmalige vorm ter discussie was gesteld. 
Verwijzendd naar de 'Leidsche kwestie' en zijn debat van 1924 met Huizinga sprak 
hijj  van een moeizame relatie met de Leidse universiteit. Hij stelde daarbij vast dat 
hett museum in Leidse universitaire kringen te veel was beschouwd als een domein 
vann de wetenschap alleen. Refererend aan het Rapport der Rijkscommissie van Advies 
inzakeinzake de reorganisatie van het Museumwezen hier te lande van 1921 memoreerde 
hijj  verder dat sommigen de collectie vooral zagen als een onderdeel van een 
Nederlandss historisch museum. Volgens Holwerda meenden zij dat de glorie van 
dee nationale geschiedenis beter uit zou komen tegen de achtergrond van een 
primitievee beschaving. Ook herinnerde Holwerda eraan dat anderen, met name 
kunstenaars,, de collectie hadden ontdekt als een 'ongekende wereld van kunstge-
not'.599 Hij kwam uiteindelijk tot de slotsom dat het Rijksmuseum van Oudheden 
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zichh diende te richten op alle bezoekers, en zowel op hun zintuig voor 'kunstgenot' 
alss hun zintuig voor 'historisch voelen'. Dit hoefde zeker niet te betekenen dat 
voorr de wetenschap geen belangrijke taak was weggelegd. Holwerda vervolgde: 

Inn het museum is de wetenschap niet de alleenheerscheres, die met minachtend 
schouderophalenn neerziet op het profanum vulgus, maar de dienaar, de 
opvoeder,, die trachten moet juist den eenvoudige een oogenblik uit het 
alledaagschee leven op te voeren tot een voelen en begrijpen van menschelijke 
beschaving,, in het eeuwig wisselend proces van rijzen en dalen, tot een genieten 
vann menschelijke kunst, die niet meer is van onzen tijd.6° 

Hett Rijksmuseum van Oudheden werd door Holwerda aldus, evenals in 1924 
tijdenss zijn debat met Huizinga, omschreven als een 'beschavingsinstituut'. Vol-
genss hem zou deze functie het beste vervuld kunnen worden als de verschillende 
collectiess bijeen bleven en werden beheerd door wetenschappelijk geschoolde 
archeologen.. Het contact met de cultuur van de oude Grieken, Romeinen en 
Egyptenaren,, alsook met die van de vroegste bewoners van Nederland, kon, zo 
lijk tt Holwerda te hebben gemeend, een bijdrage leveren aan de vorming van een 
beteree mensheid. Anders gezegd: met de collecties konden de humanistische idealen 
onderr de bevolking worden verbreid.61 Dit streven van Holwerda naar populari-
seringg van de humanistische idealen sloot aan bij hetgeen zijn vader dertig jaar 
eerderr in zijn oratie had verkondigd. De maatschappelijke betekenis van de 
archeologiee bestond er volgens Holwerda senior immers uit dat de mens door het 
contactt met de overblijfselen uit de Oudheid kon ontwaken uit 'de verdooving 
vann het utilisme', en zichzelf zou kunnen 'hervinden'.62 

'RijkseenhekTT en 'locaal patriottisme' 

Inn 1910 heeft de door de Nederlandsche Oudheidkundige Bond ingestelde Com-
missiee ter Voorbereiding van Wettelijke Monumentenbescherming verschillende 
aanbevelingenn gedaan met betrekking tot de pre- en protohistorische archeologie. 
Hett was een voorstel waarin met geen woord werd gerept van een taak voor het 
Rijksmuseumm van Oudheden. Wel werd gesproken van een nieuw te benoemen 
ambtenaarr voor archeologische zaken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Archeologischee vondsten dienden - via de burgemeester - bij genoemde ambte-
naarr te worden gemeld. Ook moest bij deze ambtenaar voor het verrichten van 
opgravingenn een machtiging worden aangevraagd. Er werd daarbij opgemerkt dat 
eenn onmiddellijke aangifte van belang was, omdat alleen dan naast de vondst ook 
dee vondstomstandigheden bestudeerd konden worden: een duidelijk signaal dat 
inn deze periode de opvattingen over archeologisch onderzoek aan ingrijpende 
veranderingenn onderhevig waren/13 
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Hett voorstel uit 1910 werd niet uitgevoerd, maar bleef evenmin zonder gevolgen. 
Inn 1916 heeft Van Giffen - in navolging van de aanbevelingen uit 1910 - namelijk 
bijj  de minister van Binnenlandse Zaken P.W.A. Cort van der Linden gepleit voor 
hett creëren van de functie van rijksarcheoloog. Van Giffen hoopte dat deze functie 
voorr hem een alternatief zou kunnen zijn voor het conservatorschap bij het 
Rijksmuseumm van Oudheden. Hij stelde voor dat deze rijksarcheoloog onderge-
brachtt zou worden bij de Rijksuniversiteit Groningen. De taak van de rijksarcheo-
loogg zou vierledig zijn: zich op de hoogte houden van alle archeologische vondsten 
inn Nederland, zonodig ter plaatse overgaan tot archeologisch onderzoek, contact 
onderhoudenn met provinciale musea en genootschappen en wetenschappelijk 
toezichtt uitoefenen op de opgravingen van deze instellingen. De vondsten die in 
eenn bepaalde provincie waren gedaan zouden, zo meende Van Giffen, moeten 
toekomenn aan het centrale museum van die provincie.64 

Ookk Van Giffens voorstel uit 1916 werd door de minister niet uitgevoerd, maar 
hett heeft desondanks wel enig effect gehad. De curatoren van de Rijksuniversiteit 
Groningenn zetten in deze periode namelijk alles op alles om voor Van Giffen een 
nieuwee functie te creëren. In 1917 werd hij benoemd tot conservator van het 
Zoölogischh Laboratorium en in 1920 tot directeur van het Biologisch-Archaeolo-
gischh Instituut, dat speciaal voor hem was opgericht.6*  Van Giffen is er binnen 
enkelee jaren in geslaagd talrijke en veelomvattende archeologische activiteiten te 
ontplooienn in de drie noordelijke provincies. Zijn voorstel van 1916 lijk t hierbij 
alss handleiding te hebben gefungeerd. Van Giffen zocht namelijk per provincie 
contactt met provinciale musea en genootschappen, om vervolgens in samenwer-
kingg met hen opgravingen te verrichten. De vondsten werden geplaatst in de 
provincialee musea of opgenomen in de collectie van het Biologisch-Archaeologisch 
Instituut.666 Van Giffen speelde daarbij in op potentiële of reeds bestaande span-
ningenn met het Rijksmuseum van Oudheden. Nadat hij deze strategie met succes 
hadd toegepast in de drie noordelijke provincies, zou hij vervolgens pogen in andere 
provinciess op dezelfde wijze voet aan de grond krijgen, en ook daar bleven succesen 
niett uit. 

HetHet Rijksmuseum van Oudheden en de 
'provinciale'provinciale instellingen' 

Reedss vanaf het begin van de twintigste eeuw waren er in Nederland wrijvingen 
tussenn het Rijksmuseum van Oudheden en de provinciale oudheidkundige instel-
lingenn en de daarmee verbonden autoriteiten. Het had niet mogen baten dat 
A.E.J.. Holwerda in zijn museumjaarverslag van 1904 nog had vermeld er niet naar 
tee streven de vorming van provinciale collecties tegen te werken, maar juist te 
proberenn de samenwerking aan te gaan.67 Zo was er in de provincie Friesland al 
rondd 1906 sprake van verwijdering. De aanleiding was J.H. Holwerda's kritiek op 
hett terpenonderzoek van P.C.J.A. Boeles en het Friesch Genootschap van Geschied-, 
Oudheid-- en Taalkunde.68 In de provincie Utrecht rezen er in 1914 problemen. 
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Inn 1928 - veertien jaar later - kwam Holwerda junior nog eens op dit incident 
terugg in een brief aan het Provinciaal Utrechtsen Genootschap. Hij sprak daarbij 
ookk van keer op keer oplaaiende spanningen tussen het Rijksmuseum van Oud-
hedenn en de provinciale instellingen en vervolgde: 

Telkenss ondervindt [sic] ik het in den lande hoe van bepaalde zijde getracht 
wordtt mijn goede verhouding met de provinciale instellingen te verstoren door 
menschenn wijs te maken dat het mijn streven is 'alles naar Leiden te halen' 
hoezeerr ook het tegendeel waar is. Deze tegenwerking gaat voor een voornaam 
deell  van Utrecht uit.69 

Holwerdaa ondervond echter vooral in Drente harnekkige tegenwerking. De eerste 
wrijvingenn met de Drentse autoriteiten deden zich voor in 1918 en 1919. Het waren 
Vann GirTens opgravingsactiviteiten die er de aanleiding toe gaven. Holwerda 
toondee zich verbaasd dat Van Giffen buiten zijn medeweten van de overheid 
onderzoeksopdrachtenn had gekregen. Op voorstel van de commissaris der Konin-
ginn in Drente had Van Giffen in 1918 een rapport opgesteld over de toestand van 
dee hunebedden. Bovendien had hij op verzoek van de curatoren van de Rijksuni-
versiteitt van Groningen enkele hunebedden onderzocht. Volgens Holwerda was 
dezee gang van zaken in strijd met de aanschrijving van 1887.7° Het bevreemdde 
Holwerdaa ook dat Van Giffen in Drente opgravingen had kunnen verrichten voor 
hett Provinciaal Museum van Oudheden aldaar. De steen des aanstoots was dat 
dezee deels werden gefinancierd door de Drentsche Praehistorische Vereeniging, 
eenn vereniging met rijkssubsidie. Deze subsidie vond Holwerda op zich niet 
bezwaarlijk,, maar aan de toekenning ervan dienden zijns inziens wél stringente 
voorwaardenn te worden verbonden. Hij noemde als vereisten dat de opgravings-
leidingg deskundig moest zijn, dat aan iedere opgraving overleg vooraf moest gaan 
mett het Rijksmuseum van Oudheden en dat er aan dit museum een representatieve 
vondstencollectiee zou moeten worden overgedragen.71 In de daaropvolgende jaren 
zoudenn de wrijvingen tussen de Drentse autoriteiten en het Rijksmuseum van 
Oudhedenn zich toespitsen op de verdeling van de vondsten; Van Giffens opgra-
vingsprogrammaa en wetenschappelijke kwaliteiten werden toen ook door Hol-
werdaa niet meer ter discussie gesteld. 

Hett probleem van de verdeling van de vondsten werd in 1933 openlijk aange-
snedenn in het jaarverslag van de Commissie van Bestuur van het Provinciaal 
Museumm van Oudheden en Geschiedkundige Voorwerpen in Drenthe. Gepleit 
werdd voor het zoeken naar een evenwicht tussen 'centralisatie en decentralisatie'. 
Di tt was, zo werd erkend, niet eenvoudig, gezien het grote aantal betrokkenen: 
hett Rijksmuseum van Oudheden, de provinciale musea, de lokale oudheidkamers 
enn de privé-verzamelaars. De commissie was van mening dat gepoogd moest 
wordenn de nationale belangen af te stemmen op de regionale en wees op de rol 
diee het provinciale museum daarbij zou moeten spelen: 
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Omstreekss 1900 werden in de schoolboekjes de evangeliepredikers uit de Frankische tijd vaak 
afgebeeldd naast hunebedden. Zo werd zowel de overgang van heidendom naar Christendom 

alss die van wildheid naar beschaving zichtbaar gemaakt. 
[Uit :: N. de Roever en G.J. Dozy, Het leven van onze voorouders 1 (Amsterdam z.j.)] 
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Onder:Onder: De 'Nederlandsche afdeeling' - inclusief koepelgrafreconstructie - van het 
Rijksmuseumm van Oudheden omstreeks 1930. [Collectie RMO] 



Boven:Boven: De rondleidsters van het Rijksmuseum van Oudheden op de binnenplaats van het museum 
omstteekss 1937. Tweede van rechts is mej. G. Loeb. [Privé-archief F.C. Bursch] 

Onder:Onder: J.H. Holwerda (midden) met zijn leerlingen W.C. Braat (links) en F.C. Bursch (rechts) 
opp de binnenplaats van het Rijksmuseum van Oudheden omstreeks 1937. 

[Privé-archieff  F.C. Bursch] 
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Boven:Boven: Bursch met echtgenote, promotor en medestudenten in Marburg tijdens het wintersemester 
vann 1932. G. Merhart is herkenbaar aan zijn bontmuts, R. von Uslat staat rechts achter Bursch en 

W.. Kersten zit rechts naast Mw. E.G. Bursch-Alt. [Privé-archief F.C. Bursch] 

Onder:Onder: Het echtpaar Butsch mer R. von Uslar tijdens een van diens bezoeken aan Nederland, 
eindd jaren dertig. [Privé-archief F.C. Bursch] 



Boven:Boven: A.E. van Giffen (vierde van links vooraan) met genodigden bij de opening van het Biologisch-
Archaeologischh Instituut in 1922. [GIA (Groninger Instituut voor Archeologie/voormalig BAI)] 

Onder:Onder: Van Giffen (rechts) tijdens diens bezoek aan de door H. Reinerth (links) uitgevoerde 
opgravingg te Oesterholz-Kreuzkrug in 1937. 

[GIAA (Groninger Instituut voor Archeologie/voormalig BAI)] 



Vann Giffen (tweede van links) en K.H. jacob-Friesen (derde van rechts) bekijken scherven tijdens 

hett bezoek van het Nordwestdeutsche en Südwestdeutsche Verband für Altertumsforschung 

aann de opgraving van Ezinge van april 1933. 

[GIAA (Groninger Instituut voor Archeologie/voormalig BAI) ] 



Boven:Boven: Van Giffen (links vooraan met papier) houdt een voordracht bij het hunebed van Borger 
Zijnn toehoorders zijn deelnemers aan het internationale congres van het Institut International 

d'Anthropologic,d'Anthropologic, dat in 1927 in Amsterdam werd georganiseerd. 
[GIAA (Groninger Instituut voor Archeologie/voormalig BAI)] 

Onder:Onder: Het 'steenkistgtaf van Diever dat door Van Giffen in 1929 werd opgegraven. Volgens 
Vann Giffen markeerde een dergelijk graf de overgang tussen het megalithische massagraf uit 

hett Neolithicum en het individuele graf uit de bronstijd. 
[GIAA (Groninger Instituut voor Archeologie/voormalig BAI)] 



Boven:Boven: De dubbele grafheuvel van Harenermolen, opgegraven door Van Giffen in 1922. Met deze 
opgravingg toonde Van Giffen aan dat Holwerda's koepelgrafreconstructie onjuist was en dat het 

begripp bronstijd ook op Nederland van toepassing was. 
[GIAA (Groninger Instituut voor Archeologie/voormalig BAI)] 

Onder:Onder: Woningresten in de terp van Ezinge, opgegraven door Van Giffen in 1932. 
[GIAA (Groninger Insriruut voor Archeologie/voormalig BAI)] 



• • 

i ll  SKNULAlHLSaVILi S 
T A N S B N U S D i ».. KIEK ZAG HU 

M E TT N NL I K PI ADLLAAK V 

mm WREKENDE IKEESCHAEf NNAHEfiEN 

Boven:Boven: Een reconstructie uit nationaal-socialistische propaganda van een 'Germaansche strijder' 
uitt de tijd van Claudius Civilis. [Uit: P. Felix, Claudius Civilis (Amsterdam 1942)] 

Onder:Onder: De houten gedenkplaat waarmee op het Valkhof in Nijmegen de Bataafse Opstand werd 
herdacht.. De foto geeft de situatie van omstteeks 1940 weer. 

[Uit :: Wie kent Germanje? (Amsterdam 1942-1943)] 



EINLADUNG G 
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Boven:Boven: Van Giffens uitnodiging voor het Erste Nordiscbe Thing dat in juni 1933 te Btemen wetd 
georganiseerd;; zichtbaar is een deel van de gevel van het Haus Atlantis in de Böttcherstrasse. 

[GIAA (Groninger Instituut voor Archeologie/voormalig BAI)] 

Onder:Onder: Een bezoeker aan de tentoonstelling Wat Aarde Bewaarde - georganiseerd door de Volksche 
Werkgemeenschapp in het Rijksmuseum van Oudheden — bestudeert een reconstructie van een 

Germaansee begrafenis uit de bronstijd. De tentoonstelling liep van december 1942 tot januari 1943 
enn reisde daarna door het land. [Uit: Volksche Wacht 7-11 (1943)] 



Boven:Boven: Bursch met opgravingsteam, bagage, lokale Duitse autoriteiten en sjouwer bij aankomst 

opp het station van Dnjepropetrowsk, juni 1943. 

[Collectiee RMO] 

Onder:Onder: Bursch (voor) en zijn assistent W.J. de Boone (achtet) na gedane arbeid op de 

hunn onderkomen in Solonje. Origineel onderschrift: 'Op Osteinsatz'. 

[Collectiee RMO] 

daa • verandaa van 



Boven:Boven: De deels ongeschoeide Oekraïnse dwangarbeiders bij de door hen gegraven sleuf in de 
grotee grafheuvel bij Solonje. Deze heuvel was vier en half meter hoog en had een doorsnee 

vann zeventig meter. [Collectie RMO] 

Onder:Onder: Bursch (in tropenkostuum links) en De Boone (in tropenkostuum rechts) tijdens een bezoek 
vann de ss-archeoloog H. Jankuhn (direct links naast De Boone) aan een van de ondetzochte 

grafheuvelss bij Solonje. [Collectie RMO] 



Boven:Boven: W.D. van Wijngaarden, tijdens de bezettingsjaren directeur van het Rijksmuseum van 
Oudheden,, in zijn werkkamer (foto uit de tweede helft van de jaren dertig). 

[Collectiee RMO] 

Onder:Onder: De 'getestaureerde' gevel van het Rijksmuseum van Oudheden (foto uit het begin 
vann de jaren vijftig). [Collectie RMO] 
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Dee Commissie bestaande uit menschen, die hun streek (...) van harte liefheb
ben,, is unaniem van oordeel, dat de bevolking van een (...) praehistorisch zoo 
rijkk gebied als de Provincie Drenthe, recht heeft op gemakkelijke toeganke
lijkheidd van het daar gevondene. (...) Daartoe kan slechts een provinciale 
verzamelingg geschikt zijn. (...) Doch tevens erkent de Commissie het nut, 
voorall voor studie-doeleinden, van groote centrale verzamelingen voor het 
geheelee Vaderland..'71 

Eenn en ander maakte dat het bestuur van de Drentsche Praehistorische Vereeniging 
well rijkssubsidie had aanvaard, maar tegelijkertijd weigerde om vondsten uit 
Drentee af te staan aan het Rijksmuseum van Oudheden. Men vreesde anders de 
financiëlefinanciële steun van de leden te verliezen.73 

Inn 1934 liep de spanning over deze kwestie zo hoog op dat G.A. van Poelje, de 
directeur-generaall van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen,, dreigde met intrekking van de rijkssubsidie. Na bemiddelend optreden van 
J.. Linthorst Homan, de voorzitter van de vereniging, werd aan het Rijksmuseum 
vann Oudheden alsnog een gedeelte van de vondsten afgestaan.7* Toen uiteindelijk 
inn het Rijksmuseum van Oudheden een 'kist met urnen' aankwam, was Holwerda 
echterr slechts gedeeltelijk tevredengesteld. Het was hem namelijk niet duidelijk 
inn welke verhouding deze zending stond tot hetgeen er in totaal in Drente was 
gevonden.7'' De Drentsche Praehistorische Vereeniging had echter de rijkssubsidie 
veiliggesteld.. De problematiek rond de afdracht van vondsten is blijven spelen tot 
inn 1943. Het Leidse museum heeft toen, in afwachting van een betere regeling, 
afgezienn van de aanspraken op een deel van de Drentse vondsten. Conservator 
Burschh had enkele malen het museum te Assen bezocht om een representatieve 
collectiee uit te zoeken. Hij was echter telkens weer onverrichter zake teruggekeerd. 
Burschh vermoedde dat Van Giffen nooit van tevoren bepaalde welke opgravingen 
mett rijkssubsidie werden verricht. Op die manier kon hij van de minder belangrijke 
opgravingenn verklaren dat zij met rijkssubsidie waren uitgevoerd, om zo de 
belangrijkstee vondsten voor Drente te behouden.76 

Inn de jaren dertig ondervond het Rijksmuseum van Oudheden als 'centrale 
oudheidkundigee instelling' ook 'tegenwerking' in de provincies Gelderland en in 
Noord-Brabant.. Van Giffen engageerde zich in deze periode vooral met het 
Noord-Brabantsee streven naar archeologische autonomie. De relatie tussen het 
Rijksmuseumm van Oudheden en het Provinciaal Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappenn in Noord-Brabant was aanvankelijk goed geweest. Zo had Hol
werdaa ïn 1917 samen met de rijksarchivaris van Noord-Brabant J.P.W.A. Smit een 
cataloguss samengesteld van de archeologische collectie van het genootschap.77 Ook 
inn de daaropvolgende jaren zijn de contacten met Smit voortgezet. In 1927 werd 
hijj voor het Rijksmuseum van Oudheden 'correspondent' in Noord-Brabant.78 

Desondankss zou het Brabantse genootschap in 1933 - met goedkeuring van het 
Noord-Brabantsee Provinciaal Bestuur - opgravingen gaan verrichten in samen
werkingg met het Biologisch-Archaeologisch Instituut. Deze opgravingen werden 

193 3 



HOOFDSTUKK 5 

uitgevoerdd door A.E. van Giffen en diens leerling W.J.A. Willems.79 Holwerda 
wass er trouwens al in 1932 van op de hoogte geweest dat Van Giffen op het punt 
stondd archeologische activiteiten te ontplooien in Noord-Brabant. Hij maakte 
Smitt deelgenoot van zijn houding in deze: 'Hij [Van Giffen] probeert zoo'n beetje 
onderr onze duiven te schieten maar laten wij hem zijn gang maar gaan er blijft 
nogg steeds meer dan genoeg over.'8° De commissaris van de Koningin in Noord-
Brabantt motiveerde het besluit om met Van Giffen in zee te gaan met het argument 
datt archeologische vondsten in de buurt van hun vindplaats bewaard behoorden 
tee worden.8' Samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden lijkt voor hem 
gelijkk te staan met het afstaan van vondsten. De aanspraken van het Rijksmuseum 
vann Oudheden op archeologische vondsten uit Brabant zijn enkele jaren later door 
J.. Willems, de assistent-conservator van het Centraal Noord-Brabantsch Museum 
inn 's-Hertogenbosch, openlijk ter discussie gesteld. In het tijdschrift Brabantia 
NostraNostra constateerde hij in 1936 op rancuneuze toon dat vroeger vrijwel alles naar 
Leidenn verdween: 

'nn Enkele maal werden wij hier verblijd met 'n afgietsel of hoogstens werd 
naderhandd een los exemplaar aan het Bossche museum geschonken. Daarmee 
kondenn de Brabanders tevreden zijn. Dat op deze manier geen grote belang
stellingg voor onze oudste geschiedenis werd gewekt, is goed te begrijpen.82 

Anderss gezegd: het centraal verzamelen van het Rijksmuseum van Oudheden te 
Leidenn was uiteindelijk vooral ten koste gegaan van de bevolking van Noord-Bra
bantt zelf: zij was onnodig vervreemd gebleven van de 'eigen' vroegste geschiedenis. 
J.. Willems noemde het de verdienste van zijn naamgenoot, W.J.A. Willems, dat 
err nu ook vondsten in de provincie zelf werden bewaard.83 

Terwijll de verhouding tussen Holwerda en Smit goed bleef, raakte die met de 
Brabantsee provinciale archeologie in de loop van de jaren dertig definitief vertroe
beld.844 De pensionering van Holwerda in 1939 veranderde hieraan weinig. Zo 
negeerdee de burgemeester van Den Bosch herhaaldelijk het voorschrift dat arche
ologischee vondsten gemeld dienden te worden bij het Rijksmuseum van Oudhe
den.. Braat stelde daarom in 1939 aan Van der Haagen de vraag: 

Wordtt het niet tijd, dat deze burgemeester eens een standje krijgt van den 
Minister?? Ik zou er niet zoo'n ophef van maken, als uit dit geval weer niet 
duidelijkk bleek, dat eeuwig samenspannen van allerlei provinciale figuren tegen 
hett Rijksmuseum. Ook in Brabant heeft men dat nog lang niet afgeleerd. (...) 
Ditt alles moet mij eens even van het hart om je te laten zien hoe de situatie 
nogg steeds is en dat het gekuip tegen het museum (geenszins alleen tegen den 
persoonn van Dr. Holwerda, wat men altijd pretendeerde) lustig voortgaat.85 

Dee tegenwerking die het Rijksmuseum van Oudheden in de jaren dertig ondervond 
inn Gelderland, ging niet alleen uit van het Rijksmuseum G.M. Kam. Naast dit 
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museumm was er in deze provincie namelijk een aanzienlijk aantal instellingen met 
archeologischee colecties en hun aantal nam alleen maar toe. Soms waren de 
verhoudingenn goed. Bijvoorbeeld met het in 1875 opgerichte Veluwsch Museum 
'Nairac'' te Barneveld: Holwerda had in 1928 nog meegewerkt aan de herinrichting 
ervan.866 Het jaar daarvoor, in 1927, had hij echter geïrriteerd gereageerd op de 
openingg van het Natuurhistorisch en Oudheidkundig Museum voor den Velu-
wenzoomm in Velp. Zijn irritatie was mogelijk een reactie op de rancunes ten 
opzichtee van de rijksmusea die A.C. Bondam, de directeur van het museum in 
Velp,, koesterde. Inn zijn correspondentie met Holwerda in 1930 refereerde Bondam 
aann De Stuers, die tussen 1880 en 1890 'alles' naar Amsterdam zou hebben gesleept. 
Hijj constateerde dat deze tijd gelukkig voorbij was en vervolgde: 

Dee zaken laten in de buurt waar zij gevonden worden, dat is o.i. de methode. 
Enn de streekmusea maken tot een beeld van wat de streek oplevert en bewaart, 
volledigg in alle onderdeden. Hiervoor zullen wij strijden en dapper blijven 
strijden.87 7 

Holwerdaa was het slechts gedeeltelijk met Bondam eens. De tijd van 'centralisa
tie-zucht'' was, zo erkende Holwerda, al minstens twintig jaar voorbij, maar het 
bleeff zijns inziens nog steeds noodzakelijk dat de rijksoverheid over een centrale 
instellingg beschikte die een volledig overzicht verschafte van de Nederlandse pre-
enn protohistorie. Daarbij telde ook mee dat in een dergelijke centrale instelling 
dee archeologische vondsten goed in samenhang met die uit het buitenland konden 
wordenn bestudeerd. Het museum te Velp beschouwde hij als niets meer dan een 
rariteitenkabinet:: een onsystematische en daardoor onwetenschappelijke verzame
lingg objecten. Hij gaf daarbij een algemene beschrijving van rariteitenkabinetten, 
diee zijns inziens eigenlijk al tot het verleden behoorden. Het waren verzamelingen: 

waarr alles door elkaar gevonden werd, een merkwaardige steen, een urn, een 
stoell waarop de keizer eens gezeten had, een opgezet dier enz. enz. Zulke 
kabinettenn kunnen misschien wel eenige belangstelling wekken, maar intel-
lectueelee invloed gaat er al heel weinig van uit.88 

Ernstigerr waren de spanningen tussen Holwerda en de aan het begin van de jaren 
dertigg opgerichte Stichting tot Bescherming van Praehistorische Cultuurmonu
mentenn in Gelderland.89 Een Werkcommissie van deze stichting ontwikkelde in 
19322 namelijk plannen om het Rijksmuseum G.M. Kam te laten uitgroeien tot 
hett provinciale centrum voor archeologische vondstmelding, collectievorming en 
onderzoek.?00 De werkcommissie meende dat het alleen zo mogelijk was een 
'volkomenn wetenschappelijk overzicht der praehistorie van het gewest' te geven. 
Tott dat moment waren Gelderse archeologische vondsten volgens de commissie
ledenn terechtgekomen bij particulieren of het Rijksmuseum van Oudheden. 
Hierbijj werd als probleem ervaren dat de vondsten in dergelijke collecties alleen 
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chronologischh werden gerangschikt, met als gevolg dat 'de gewestelijke historie' 
niett goed tot haar recht kwam.91 Holwerda was onaangenaam getroffen door de 
plannenn van de Werkcommissie, waarbij geen enkele taak was weggelegd voor het 
Rijksmuseumm van Oudheden.92 In de zomer van 1933 kreeg Holwerda steun van 
dee minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Deze droeg het bestuur 
vann de Gelderse stichting op de betrekkingen met het Rijksmuseum van Oudheden 
tee herstellen.93 De minister kon echter niet voorkomen dat de Stichting tot 
Beschermingg van Praehistorische Cultuurmonumenten in Gelderland in het 
Rijksmuseumm G.M. Kam een collectie archeologische vondsten tentoonstelde. 

Inn 1935 veranderde de situatie ingrijpend. Evelein, de directeur van het Rijks
museumm G.M. Kam, werd toen benoemd tot directeur van het Haagse Koninklijk 
Kabinett van Munten, Penningen en Gesneden Steenen en Holwerda tot zijn 
opvolgerr in Nijmegen. Het betrof officieel een bezuinigingsmaatregel: van het 
Nijmeegsee museum werd Holwerda namelijk onbezoldigd directeur.94 De Stich
tingg tot Bescherming van Praehistorische Cultuurmonumenten in Gelderland 
toondee zich niet gewonnen. Haar collectie werd overgebracht naar het Museum 
derr Nederlandsche Heidemaatschappij in Arnhem. Aldaar bevond zich reeds een 
verzamelingg die betrekking had op de land-, tuin-, en bosbouw, de visserij, de 
natuurhistoriee en de geologie.9^ 

HetHet Rijksmuseum van Oudheden en de 'rijkseenheid' 

Naarr aanleiding van de openlijke onwil tot samenwerken in Drente, Noord-Bra-
bantt en Gelderland ging Holwerda in 1933 in zijn jaarverslag in op de moeizame 
relatiess met de verschillende provinciale en regionale archeologische instanties. 
Hijj constateerde dat sommige provinciale musea het Rijksmuseum van Oudheden 
alss hun concurrent beschouwden, terwijl de provinciale musea op hun beurt weer 
alss concurrenten werden ervaren door sommige lokale musea.96 Het was voor hem 
aanleidingg nog maar eens met nadruk te betogen dat het Rijksmuseum van 
Oudhedenn er alleen naar streefde 'typencollecties' aan te leggen. Dientengevolge 
konn het merendeel van de archeologische vondsten bij de regionale instellingen 
blijven.. De aspiraties van de representanten van de betreffende regionale musea 
brachtt Holwerda gemakshalve uitsluitend in verband met het opkomend 'locaal 
patriottisme'.. Aldus negeerde hij de wetenschappelijke en praktische argumenten 
waarmeee het streven naar regionale vondstmelding en regionaal vondstbeheer ook 
wass onderbouwd. Het hoofdargument waarmee Holwerda de centrale positie van 
hett Rijksmuseum van Oudheden in 1933 verdedigde was de 'Rijkseenheid' die in 
dee collectie van het museum tot uiting moest komen. Hij hoopte met zijn betoog 
tee bereiken dat 

dee onware voorstellingen van onverzadigbare hebzucht, welke door belang
hebbendenn zoo naarstiglijk worden verspreid en in het groeiende locaal patriot
tismee onzer dagen zulk een vruchtbaren voedingsbodem vinden, hun voor 
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onzee vaderlandsche oudheidkunde zoo funesten invloed verliezen en ook op 
ditt gebied in de Provincie het gevoel van saamhorigheid tot één Rijkseenheid 
doordringe.97 7 

Holwerdaa deed deze uitlatingen in een periode waarin het juist meer en meer 
gebruikelijkk werd de waarde van regionale culturele diversiteit hoog in te schatten. 
Enkelee jaren later was hiervoor bij Braat en Bursch - archeologen van een jongere 
generatiee - meer ruimte. In hun rapport Ontwerp eener Regeling der Vaderlandsche 
OudheidkundeOudheidkunde wzn maart 1940 spraken zij namelijk van het belang van een lokaal 
museumm voor 'de geheele gemeenschap in een streek'. Het archeologisch verza
melenn kon daarom niet uitsluitend de liefhebberij van een lokale magistraat zijn: 
hett bezit van een archeologische collectie schiep, zo beklemtoonden Braat en 
Bursch,, een verantwoordelijkheid tegenover de 'gemeenschap'.98 

Dee wettelijk e regeling van de pre-en protohistorische archeologie 

Alss gevolg van het mislukken van de regelingsinitiatieven van het begin van de 
jarenn twintig was in de daaropvolgende jaren het voorschrift uit 1887 nog steeds 
dee legale basis bij de Nederlandse pre- en protohistorische archeologie. Deze 
toestandd was voor vele betrokkenen moeilijk te aanvaarden. De afwezigheid van 
eenn 'regeling' werd in de jaren dertig nog sterker dan voorheen gevoeld, omdat 
err als gevolg van de heersende werkeloosheid meer land werd ontgonnen. Dit 
leiddee ertoe dat er meer en grootschaliger archeologisch onderzoek kon worden 
verricht.. Bovendien waren er steeds meer instellingen, die aanspraak maakten op 
dee vondsten. Daarnaast was er een groep privé-personen die 'wild' opgroeven ten 
batee van eigen verzameling of voor geld. Onder verwijzing naar deze ontwikke
lingenn noemde de Nederlandsche Oudheidkundige Bond in 1934 de situatie met 
betrekkingg tot de Nederlandse pre- en protohistorische archeologie zelfs 'urgent'. 

IP34-1P35:IP34-1P35: twee voorstellen tot regeling van de pre- en 
protohistorischeprotohistorische archeologie 

Inn 1934 stelde een commissie van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond een 
rapportt op met 'algemeene richtlijnen' voor het archeologisch onderzoek.99 In 
tegenstellingg tot het monumentenwetsvoorstel dat de bond in 1910 had gelanceerd, 
werdd in het voorstel van 1934 de taak van het Rijksmuseum van Oudheden wel 
omschreven:: het museum zou het 'Centraal-museum voor de Nederlandsche 
Oudheidkunde'' moeten worden en daartoe moeten beschikken over een voor de 
gehelee Nederlandse pre- en protohistorie representatieve collectie. In het voorstel 
vann 1934 werd niet gepleit voor het creëren van afgegrensde rayons, zoals dat was 
gedaann door P.C.J.A. Boeles, H.P. Coster en M.A. Evelein in 1923; wel werd er 
gesprokenn van voorkeursgebieden. Nieuw was de idee om - onafhankelijk van het 
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Leidsee museum - een 'Nederlandsche Oudheidkundige Commissie' in het leven 
tee roepen. Bij deze commissie zouden vondsten gemeld moeten worden, opdat 
vervolgenss bepaald kon worden welke instelling in aanmerking kwam voor het 
verrichtenn van een opgraving. In deze 'Nederlandsche Oudheidkundige Commis
sie'' zouden de directeuren van de archeologische rijksinstellingen en vertegen
woordigerss van lokale instellingen plaats moeten nemen.100 De invloed van Van 
Giffenn op dit voorstel was groot. In de zomer van 1934 had hij met het commissielid 
D.P.M.. Graswinckel een concepttekst opgesteld; deze werd geheel overgenomen 
inn het definitieve regelingsvoorstel.'01 

Hett voorstel van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond uit 1934 had als 
belangrijkstee gevolg dat de regeling van het archeologisch onderzoek opnieuw op 
dee agenda van de beleidsmakers kwam te staan. De nieuwe directeur-generaal van 
hett ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, CA. van Poelje, 
verzochtt de Rijkscommissie van Advies inzake de Musea dan ook in 1935 een 
nieuwee regeling te ontwerpen. Refererend aan het niet uitgevoerde voorstel van 
dezee commissie uit 1923, maakte hij kenbaar te hopen nu wél snel tot een oplossing 
tee komen. Hij streefde er zelfs naar de nieuwe regeling vóór de aanvang van de 
zomer,, het opgravingseizoen, in werking te laten treden.102 De ontwerpregeling 
diee de museumcommissie vervolgens formuleerde, had als doel 'versnippering van 
krachten'' tegen te gaan.103 Het voorstel sloot aan op het genoemde oude ontwerp 
vann 1923 en was tegelijkertijd een reactie op het voorstel van de Nederlandsche 
Oudheidkundigee Bond uit 1934. Evenals in 1923 stond ook nu de centrale positie 
vann het Rijksmuseum van Oudheden niet ter discussie. Het werkterrein van het 
Leidsee museum bleef zich uitstrekken over geheel Nederland. Van Gififens Bio-
logisch-Archaeologischh Instituut diende zijn werkzaamheden daarentegen te be
perkenn tot de provincies Groningen, Friesland en Drente. Uit het voorstel van 
19344 werd de idee overgenomen een overlegorgaan in te stellen. Het in te stellen 
overlegorgaann zou een 'Sub-Commissie' moeten worden van de museumcommissie 
enn beperkte bevoegdheden krijgen. Vondstmelding diende niet meer bij het Leidse 
museum,, maar bij de minister te geschieden. Maar uit het bij een vondstmelding 
doorr de minister te bewandelen traject bleek overduidelijk dat de prominente 
plaatss van het Rijksmuseum van Oudheden niet werd aangetast. Na een melding 
zouu de minister namelijk in alle gevallen het Leidse museum moeten inlichten. 
Dee andere rijksinstellingen of lokale instellingen zouden alleen dan worden 
ingelichtt wanneer het een vondst betrof die betrekking had op het eigen ressort.104 

Hett voornemen de regeling voorde zomer van 1935 in werking te laten treden, 
bleeff voor Van Poelje ijdele hoop. Evenals Huizinga in 1924 moest ook hij 
vaststellenn dat er geen basis was voor samenwerking, met als gevolg dat het 
bestaandee voorschrift uit 1887 nog steeds van kracht bleef. 
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1940:1940: het Rijksmuseum van Oudheden neemt initiatief tot 'ordening' 

Alss gevolg van personele ontwikkelingen in het Rijksmuseum van Oudheden 
kwamm in 1939 een wettelijke regeling van de pre- en protohistorische archeologie 
weerr meer in zicht. Op 19 juli van dat jaar namelijk werd W.D. van Wijngaarden 
benoemdd tot directeur van het Rijksmuseum van Oudheden, nadat Holwerda op 
311 december 1938 met pensioen was gegaan.10* Holwerda's pensionering betekende, 
zoalss hiervoor al opgemerkt, zeker niet dat de tegenstelling tussen 'Leiden-
Groningen'' ophield te bestaan. Wél leek met zijn vertrek een belangrijk obstakel, 
datt de regeling van de archeologiebeoefening in de weg had gestaan, te zijn 
verdwenen.. Holwerda had namelijk altijd geweigerd om plaats te nemen in een 
overlegorgaann waarin ook Van Giffen zitting had.Ioé 

Vann Wijngaarden trok het initiatief met betrekking tot de wettelijke regeling 
vann de pre- en protohistorische archeologie al snel naar zich toe door bij het 
ministeriee een voorstel tot 'regeling' in te dienen. In maart 1940 stuurde hij aan 
Vann der Haagen het door Braat en Bursch opgesteld rapport Ontwerp eenerRegeling 
derder Vaderlandsche Oudheidkunde.107 Braat en Bursch gaven in dit rapport een 
uitgebreidee analyse van de situatie waarin de pre- en prothistorische archeologie 
zichh op dat moment bevond. Ze constateerden dat het vakgebied in Nederland 
sindss het begin van de twintigste eeuw een hoge vlucht had genomen. Volgens 
Braatt en Bursch waren er echter ook onvolkomenheden. De belangrijkste was dat 
hett archeologisch materiaal onsystematisch werd verzameld. Er was sprake van 
eenn langs elkaar heen werken van het Leidse museum, het Groninger instituut, 
dee provinciale, regionale en plaatselijke musea en de particuliere verzamelaars.108 

Ditt nam niet weg dat zij tevreden waren over de relatie van het Leidse museum 
mett het Rijksmuseum G.M. Kam in Nijmegen en het Rijksmuseum Twente in 
Enschede.. Ook de verhouding met de provinciale musea in Utrecht, Middelburg, 
Zwolle,, Maastricht en Leeuwarden noemden ze goed.109 Braat en Bursch erkenden 
echterr ook dat de betrekkingen met de provinciale musea in Assen en Groningen 
minderr hecht waren: het was een gevolg van de band die deze musea onderhielden 
mett het Biologisch-Archaeologisch Instituut. Huns inziens betrof het hier echter 
eenn natuurlijk gegroeide situatie. Ook gingen zij in op de moeizame verhouding 
mett het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Bra-
bantt en met de Stichting tot Bescherming van Praehistorische Cultuurmonumen
tenn in Gelderland. Zij noemden deze voor verbetering vatbaar.110 

Hett rapport van 1940 was een oproep tot zowel formalisering als herstructurering 
vann de pre- en protohistorische archeologie in Nederland: een formalisering van 
dee in de loop der tijd gegroeide structuur waarbinnen de pre- en protohistorische 
archeologiee werd beoefend en een herstructurering van de hierbij ontstane knel
punten.. Braat en Bursch meenden dat 'ordening' een goede methode kon zijn 
omm de nagestreefde doelen te bereiken. De 'ordening' zou vijf onderwerpen moeten 
betreffen:: het bodemonderzoek, de musea, de inventarisatie van terreinen van 
archeologischh belang, de inventarisatie van archeologische objecten en de gang 
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vann zaken bij toevalsvondsten. Het belangrijkste onderdeel van het 'ordenings'-
voorstell van Braat en Bursch was de oprichting van een 'Centraalbureau voor 
Archaeologischee Documentatie'.111 Zij toonden zich hiermee geïnspireerd door de 
aanbevelingenn van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond van 1934 en van de 
museumcommissiee van 1935, waarin immers eveneens was gepleit voor de oprich
tingg van een centraal overheidsorgaan. Naast het documenteren en registreren van 
oudheidkundigee verschijnselen zou dit bureau intensief 'propaganda' moeten 
maken.. Braat en Bursch dachten aan het geven van lezingen en het verspreiden 
vann drukwerk. Terwijl zij ervan uitgingen dat het 'Centraalbureau voor Archae
ologischee Documentatie' in samenwerking met de regionale archeologische in
stellingenn zou moeten kunnen functioneren, werd er door hen ook naar gestreefd 
dee centrale positie van het Rijksmuseum van Oudheden veilig te stellen. Het 
bureauu zou bestuurd moeten worden door een 'aparten leider', die tegelijkertijd 
verbondenn zou moeten zijn aan het Leidse museum.112 

Mett betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek van de pre- en protohistorie 
enn het functioneren van de verschillende musea met archeologische collecties 
constateerdenn Braat en Bursch in hun rapport dat de bestaande situatie redelijk 
bevredigendd was. De instanties in Leiden en Groningen dienden echter wél tot 
eenn betere samenwerking te komen, en op zijn minst zou men elkaar niet meer 
moetenn tegenwerken. Braat en Bursch hoopten dat het wederzijds uitwisselen van 
werkplannenn en onderzoeksresultaten aan dit streven een bijdrage zou kunnen 
leveren.. In de toekomst zouden, zo meenden zij, beide instanties het gehele land 
tott hun werkterrein moeten kunnen rekenen. Het bestaan van aparte opgravings
dienstenn bij het Rijksmuseum G.M. Kam te Nijmegen en het Rijksmuseum 
Twentee te Enschede werd door Braat en Bursch niet als een probleem gezien.113 

Dezee opgravingsdiensten waren, naar hun indruk, namelijk goed geoutilleerd. Ze 
zoudenn zelfstandig moeten kunnen blijven functioneren, onder het voorbehoud 
datt de op te richten centrale archeologisch instantie op de hoogte gehouden werd 
vann hun activiteiten. Braat en Bursch gingen ook in op de positie van particuliere 
verzamelaarss en 'amateurs'. Deze dienden niet te worden aangemoedigd tot het 
zelfstandigg verrichten van opgravingen. Wel moest worden erkend dat zij in het 
verledenn soms belangrijke resultaten hadden geboekt, wat inhield dat zij 'zekere 
historischee rechten' tot voortzetting van hun werkzaamheden hadden. Het Rijks
museumm van Oudheden zou echter het recht moeten krijgen tot bezichtiging van 
hunn werkzaamheden en tot het maken van kopieën van vondsten. Braat en Bursch 
benadruktenn daarenboven dat soms moest worden afgezien van archeologisch 
onderzoek.1144 Het kwam namelijk voor dat prehistorische overblijfselen op dus
danigee wijze met een bepaald landschap waren verbonden dat het beter was het 
geheell onaangetast te laten."5 

Braatt en Bursch hielden in hun rapport een pleidooi voor een grootschalige 
inventarisatiee van terreinen van archeologisch belang. Het Rijksbureau voor de 
Monumentenzorgg had weliswaar per provincie monumentenlijsten opgesteld, 
maarr deze lijsten waren volgens Braat en Bursch wat betreft de archeologische 
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vindplaatsenn zeer onvolledig."6 Huns inziens zou daarom het 'vondstenarchief 
vann het Rijksmuseum van Oudheden hiervoor een geschikter uitgangspunt kunnen 
zijn.. Braat en Bursch vonden dat met een nauwkeuriger inventarisatie snel een 
aanvangg gemaakt diende te worden. Er was zelfs haast geboden, gezien de voort
schrijdendee ontginningen in Nederland.1'7 Braat en Bursch stonden ook een 
inventarisatiee van archeologische objecten voor. Zij meenden dat er een overzicht 
vann alle in Nederland gedane vondsten uit de pre- en protohistorie vervaardigd 
zouu moeten worden, voortbouwend op de 'fiches-catalogus' van het Rijksmuseum 
vann Oudheden. Ook de inventarisatieactiviteiten van het Rijksbureau voor Kunst
historischee en Iconografische Documentatie noemden zij daarbij als voorbeeld."8 

Eenn dergelijke inventarisatie was een activiteit waarbij, zo benadrukten Braat en 
Bursch,, tact nodig was. Onder de particuliere verzamelaars waren er namelijk 
enkelenn die de 'beroeps-archaeoloog' alleen al om zijn functie als 'hun natuurlijken 
vijand'' beschouwden.1^ 

Braatt en Bursch vestigden tenslotte ook nog de aandacht op 'toevallige vondsten 
bijj werkzaamheden'. Zij verwezen daarbij naar de taak van de negentien 'corres
pondenten',, die het Rijksmuseum van Oudheden in juli 1927 — in samenwerking 
mett het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen — had benoemd. 
Eenn archeologische correspondent informeerde het museum over archeologische 
vondstenn in een bepaalde regio. De correspondenten waren voor het Rijksmuseum 
vann Oudheden een belangrijk 'instituut': het was een inlichtingennetwerk dat 
geheell Nederland omvatte.120 Het was Braat en Bursch echter gebleken dat het 
correspondenten-'instituut'' van het Rijksmuseum van Oudheden nog onvoldoen
dee effect had.121 Hetzelfde gold huns inziens ook voor de ministeriële aanschrijving 
vann 1887: burgemeesters bleken er dikwijls niet van op de hoogte. Dit had tot 
gevolgg dat vaak alleen de plaatselijke verzamelaars werden ingelicht over archeo
logischee vondsten. Braat en Bursch zagen twee oplossingen. Zo overwogen zij het 
instellenn van een meldingsplicht, in navolging van het Duitse Ausgrabungsgesetz 
vann 1920. In Duitsland werden bouw- of ontginningswerkzaamheden stopgezet 
nadatt er archeologische vondsten waren gemeld. Bovendien gold daar een afgifte
plichtt en een uitvoerverbod.122 De handhaving van deze wetgeving had, zo erkenden 
Braatt en Bursch, in de praktijk echter de nodige moeilijkheden opgeleverd. Zij 
voegdenn hieraan toe: 

Ongetwijfeldd zal na 1933 de straffere organisatie ook van het particuliere leven 
hierinn een zekere verbetering gebracht hebben. Hiertoe zal evenwel zeker veel 
meerr bijgedragen hebben de propaganda voor de waarde der praehistorie, van 
staatswegee ondernomen.123 

Alss alternatief noemden Braat en Bursch een vrijwillig systeem. Deze oplossing 
hadd hun voorkeur boven de meldingsplicht. Een vrijwillig systeem beschouwden 
zijj namelijk meer in overeenstemming met het Nederlandse 'volkskarakter'. Wel 
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diendee propaganda gemaakt te worden, opdat het 'geheele volk' doordrongen zou 
rakenn van de betekenis van de archeologische vondsten.,14 

DeDe 'regeling' van 1940 

Beginn 1940 was Van Poelje - en in zijn kielzog ook Van der Haagen - er ten 
zeerstee van doordrongen dat de afwezigheid van een wettelijke 'regeling' van de 
pre-- en protohistorische archeologie opgevat kon worden als een uiting van een 
gebrekk aan gemeenschapszin. Zo blijkt tenminste uit de brief die Van Poelje, als 
secretaris-generaall van het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen,, in maart 1940 stuurde aan het College van Curatoren van de Rijksuniversiteit 
Leidenn over een regeling van de pre- en protohistorische archeologie: 

Dee overtuiging, dat vooral in den tegenwoordigen tijd alles gedaan dient te 
wordenn om onnoodige tegenstellingen te overbruggen en versnippering van 
krachtenn te voorkomen, heeft mij opnieuw naar een oplossing doen zoeken.125 

Dee ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
slaagdenn er tenslotte in maart 1940 in een 'regeling' op te stellen, waarin alle 
betrokkenenn zich konden vinden. Deze regeling werd op 7 mei 1940 aan de 
ministerr voorgelegd, maar trad niet meer in werking.126 

Enigee dagen na de capitulatie van 15 mei 1940 werd echter alsnog gepoogd de 
'regeling'' van kracht te laten worden. Van der Haagen memoreerde in 1945 over 
dezee gang van zaken: 

Beginn (...) 1940 was het gelukt een regeling te ontwerpen waarmede alle 
betrokkenenn zich konden vereenigen, doch deze was op 10 mei nog niet 
gearresteerd.. Ook in verband met de omstandigheid, dat van den Bezetter op 
ditt punt veel belangstelling te verwachten was, achtte Prof. van Poelje het 
wenschelijkk haar ten spoedigste in werking te doen treden.127 

Ondankss de opmerking van Van der Haagen over de 'belangstelling' van de 
bezettingsautoriteitenn voor de pre- en protohistorische archeologie, die al in mei 
19400 was te verwachten, is het de vraag in hoeverre een ambtenaar als Van Poelje 
dezee daadwerkelijk op dat moment heeft kunnen voorzien. Ook al omdat uit de 
documentenn in de ministeriële archieven naar voren komt dat het streven naar 
herstell van oorlogsschade, de aanleiding had gegeven tot het alsnog in werking 
tredenn van de 'regeling'. Om dit herstel centraal geleid te kunnen aanpakken, 
steldee generaal H.G. Winkelman-op dat moment de hoogste regeringsinstan
tiee - op 21 mei 1940 het Besluit Wederopbouw 1 in werking, dat onder meer de 
monumentenbeschermingg betrof. Er waren hierin nog geen bepalingen over het 
archeologischh onderzoek opgenomen. Enkele dagen later, op 24 mei 1940, kon
digdee Winkelman daartoe een aanvullend Besluit af. Dit bevatte een verbod tot 

2 0 2 2 



HETT ARCHEOLOGISCH CULTUURBELEID IN NEDERLAND 

hett verrichten van opgravingen door niet door de overheid 'erkende' instellingen.128 

Opp dezelfde dag vaardigde Van Poelje een Beschikking uit. Deze bevatte een 
'reglement'' voor het 'oudheidkundig bodemonderzoek' en het 'statuut' van de 
nieuww opgerichte Rijkscommissie voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. 
Hierinn was onder meer vastgelegd dat deze rijkscommissie ging bepalen welke 
instellingenn door de overheid zouden worden 'erkend': een dergelijke erkenning 
impliceerdee opgravingsbevoegdheid. 

Eenn belangrijk gevolg van de regelgeving van 24 mei 1940 was dat particuliere 
onderzoekerss niet langer meer zelfstandig opgravingen konden verrichten. De 
regelgevingg had ook tot gevolg dat Duitse instanties niet op legale wijze archeo
logischh onderzoek konden verrichten op Nederlands grondgebied. Zo vonden 
bijvoorbeeldd Duitse plannen om in Dorestad opgravingen te verrichten, geen 
doorgang.12?? Het Besluit en de Beschikking van mei 1940 waren daarmee veel 
ingrijpenderr dan het oorspronkelijke regelingsvoorstel van maart van datzelfde 
jaar.. Van Gelder resumeerde in 1942: 

Hett Besluit van den Opperbevelhebber en het Reglement vulden elkander aan, 
voorall daardoor, dat het Besluit door het doen van gravingen volstrekt te 
verbiedenverbieden (...) een wettelijken grondslag gaf aan datgene wat in het Reglement 
vann Maart 1940 slechts berustte op eene overeenkomst van enkele belangheb
bendee instanties.130 

Dee Besluiten en de Beschikking van mei 1940 waren echter niet vergelijkbaar met 
eenn volwaardige monumentenwet. De Duitse autoriteiten droegen het ministerie 
vann Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen daarom op een wettekst op te stellen 
diee de summiere voorlopige bepalingen zou kunnen vervangen.13' Dit was bij 
uitstekk een taak voor de jurist en kunsthistoricus Van der Haagen en zijn Afdeling 
Kunstenn en Wetenschappen. Tussen 1940 en 1943 heeft hij vijf maal een 'Ont-
werp-Monumentenbesluit'' opgesteld. Hij onderhandelde daartoe onder andere 
mett secretaris-generaal Van Dam, de verschillende departementen, de commissa
rissenn der provinciën, de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, de Rijkscom
missiee voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, de Nederlandsche Kultuurraad 
enn verschillende Duitse autoriteiten.'32 Uit Van der Haagens motivering bij het 
eerstee ontwerp van oktober 1940 blijkt dat hij de obstakels geslecht achtte, die 
zijnss inziens in het verleden een monumentenwet in de weg hadden gestaan. Het 
betroff de rechten en schadeloosstelling van monumenteneigenaren, alsook de 
'onverschilligheid'' van de overheid. Daarbij constateerde Van der Haagen dat het 
behoudd van 'het geestelijk erfdeel van een volk' een algemeen aanvaarde overheids
taakk was geworden. Zich in de ban tonend van het 'gemeenschaps'-ideaal, betoogde 
hijhij vervolgens over dit 'erfdeel': 

Tott (...) de meest eigen uitingen van een beschaving, behoren haar wetenschap 
enn haar kunst. Allen die deel hebben aan een cultuur, hebben daarop een 
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onvervreembaarr recht. Eigenaars van cultureele goederen hebben aanspraak 
opp de erkentelijkheid der gemeenschap, doch slechts als tijdelijke bewaarders 
vann een bezit, dat in wezen aan allen toebehoort en dat ongerept aan het 
nageslachtt dient te worden overgedragen.'33 

Ondankss zijn grote inzet en ondanks zijn bereidheid ook met Duitse autoriteiten 
intensieff contact te onderhouden, is Van der Haagen er uiteindelijk niet in geslaagd 
eenn 'Monumentenbesluit' in werking te laten treden. Dit heeft tot gevolg gehad 
datt Besluit en Beschikking van mei 1940 gedurende de gehele bezettingsperiode 
dee wettelijke basis zijn gebleven van de monumentenzorg en de pre- en protohis-
torischee archeologie.134 

Dee in 1940 op basis van Van Poeljes Beschikking opgerichte Rijkscommissie 
voorr het Oudheidkundig Bodemonderzoek heeft gedurende een groot deel van 
dee bezettingsjaren gefunctioneerd. De commissie werd op 6 juni 1940 officieel 
geïnstalleerdd op het departement. Dit betekende dat de directeuren van het 
Rijksmuseumm van Oudheden en het Biologisch-Archaeologisch Instituut najaren 
vann strijd tenslotte toch zitting namen in een gemeenschappelijk overlegorgaan. 
Behalvee deze twee directeuren bestond de commissie nog uit een voorzitter, een 
lidd van de Rijkscommissie van Advies in zake de Musea en een vertegenwoordiger 
vann de lokale musea. De directeur van het gelijk met de commisie opgerichte 
Rijksbureauu voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek was secretaris van de 
rijkscommissie.. De commissie moest het hoofd van het departement van Opvoe
ding,, Wetenschap en Cultuurbescherming adviseren en hield toezicht op de 
nalevingg van de regeling van mei 1940. Tussen 6 juni 1940 en 13 mei 1944 heeft 
dee commissie 23 keer vergaderd. In de tweede helft van 1944 en in 1945 waren er 
geenn bijeenkomsten meer, als gevolg van de 'tijdsomstandigheden'.1" 

Inn de regeling van 1940 werd het Rijksmuseum van Oudheden omschreven als 
'dee centrale oudheidkundige instelling voor het geheele land'.136 Het Rijksbureau 
voorr het Oudheidkundig Bodemonderzoek fungeerde daarnaast als centraal 
vondstmeldingspunt.. Vondsten gedaan in Friesland, Groningen en Drente dien
denn echter ook, en wel als eerste te worden gemeld bij het Biologisch-Archaeolo
gischh Instituut. Dit instituut mocht evenals het Rijksmuseum van Oudheden zijn 
opgravingswerkzaamhedenn over geheel Nederland uitstrekken: een overwinning 
voorr Van Giffen. Van Giffen was de 'regeling' van 1940 dan ook welgezind. In 
julii 1945 constateerde hij dat deze de 'gelijkstelling' van zijn instituut met het 
Leidsee museum impliceerde.137 Holwerda daarentegen had de 'regeling' van 1940 
vann meet af aan met argwaan bejegend. Zo schreef hij in 1941 aan Van Wijngaarden 
datt Van Giffen de rijkscommissie van 1940 gebruikte 'om Leiden eruit te werken'. 
Hijj vervolgde: 'De Commissie en dat Bureau zijn feitelijk de ondergang van het 
Leidschee Museum.'138 

Hett in juni 1940 opgerichte Rijksbureau voor het Oudheidkundig Bodemon
derzoekk was in hoge mate vergelijkbaar met het door Braat en Bursch in hun 
rapportt Ontwerp eener Regeling der Vaderlandsche Oudheidkunde bepleite 'Cen-
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traalbureauu voor Archaeologische Documentatie'. Toen Bursch werd benoemd 
tott directeur van dit nieuwe rijksbureau, zag hij dan ook zijn kans schoon om het 
inn dit rapport voorgestelde beleid in de praktijk te brengen. Bursch toonde zich 
zeerr actief op propagandistisch terrein. Hij hield lezingen en radiovoordrachten, 
enn schreef artikelen in de meest uiteenlopende tijdschriften. Dit alles om de 
bevolkingg van Nederland te doordringen van het belang van de inheemse pre- en 
protohistorischee archeologie. In dit kader werd er bovendien een affiche verspreid 
mett de tekst 'Ontziet Onze Oudheden'.139 Ook het documenteren van de Neder
landsee archeologische vondsten werd door hem voortvarend aangepakt. Mede
werkerss van het rijksbureau begonnen met het aanleggen van een grote fiches
catalogus,, die geheel Nederland zou moeten betreffen. Om dit te kunnen verwe-
zelijkenn werden deze medewerkers gedetacheerd bij de diverse musea met arche
ologischee collecties.140 

Burschh heeft echter tegelijkertijd ook geprobeerd het Rijksbureau voor het 
Oudheidkundigg Bodemonderzoek in te zetten om het nationaal-socialisme onder 
dee bevolking van Nederland te verbreiden. Anders gezegd: zijn propaganda-acti-
viteitenn betroffen niet alleen de archeologie, maar ook het nationaal-socialisme.141 

Bursch,, die het directeurschap van het rijksbureau combineerde met het conser
vatorschapp bij het Rijksmuseum van Oudheden, heeft dientengevolge in de loop 
vann de bezetting het Leidse museum, zijn personeel en archeologische correspon
dentenn ongevraagd meegesleurd in zijn politieke keuze. Zo merkte Holwerda in 
19411 in een brief aan Van Wijngaarden over de gang van zaken bij de opgraving 
vann de Romeinse thermen van Heerlen op: 

Daarr komt dan nog bij dat Bursch ook hier in Limburg als Directeur van het 
Bureauu schijnt om te waren en, zooals ik nu al van zooveel kanten heb gehoord, 
doorr zijn politieke 'Streberei' de menschen tegen zich en daardoor ook tegen 
hett Museum inneemt.142 

Inn deze context was het begrijpelijk dat een aantal correspondenten van het 
Rijksmuseumm van Oudheden in de loop van 1942 opstapte. De directe aanleiding 
hiertoee was echter niet zozeer Bursch' politieke opstelling, maar een nieuwe 
'instructie'.. Deze was door het departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbeschermingg opgesteld en verbood het de correspondenten zelf archeolo
gischee verzamelingen aan te leggen.143 

Tijdenss de eerste bezettingsjaren was de band tussen het Rijksmuseum van 
Oudhedenn en het Rijksbureau voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek nog 
groot:: het rijksbureau was op het Leidse Rapenburg gehuisvest in een pand naast 
hett museum, en een aantal van de medewerkers van het bureau - onderwie Bursch 
-- was tevens verbonden aan het museum. In 1943 werden de banden echter losser, 
alss gevolg van een statuutwijziging van het rijksbureau. Dit heeft onder meer tot 
gevolgg gehad dat Bursch afstand deed van het conservatorschap bij het Leidse 
museum.. Hij kon zich nu volledig concentreren op het directeurschap van het 
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rijksbureau.. Van Wijngaarden was hierover zeer te spreken. Hij vermeldde in zijn 
museumjaarverslagg van 1943: 

Mijnn ondervinding sinds 1940 is, dat een combinatie van de functie van 
directeurr van het Bureau met het conservatorschap van het Museum onver-
eenigbaarr is. (...) de belangen van de Nederlandsche afdeeling van het Museum 
kwamenn daardoor sterk in het gedrang.'44 

Nadatt Bursch op 5 september 1944 'zijn post' had verlaten en naar Duitsland was 
gevlucht,, werd Van Wijngaarden benoemd tot plaatsvervangend directeur van 
hett rijksbureau.1^ 

Hett Rijksbureau voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek zou uiteindelijk 
inn 1947 worden opgeheven. Het merendeel van het personeel van het rijksbureau 
-- alsmede de belangrijkste taken - werd overgenomen door de dat jaar opgerichte 
Rijksdienstt voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, waarvan Van Giffen hoofd 
werd.1466 De oprichting van deze rijksdienst was direct terug te voeren op een nota 
diee Van Giffen in 1946 had opgesteld. Hij had daarin namelijk ten eerste een 
scheidingg bepleit van 'oudheidkundig bodemonderzoek' en 'museumwezen'. Ten 
tweedee had hij voorgesteld al het in Nederland verrichte archeologische onderzoek 
tee 'centraliseren' in één 'zelfstandigen rijksdienst'.147 Dit betekende dat de opgra
vingsdienstenn van het Rijksmuseum van Oudheden, het Biologisch-Archaeolo-
gischh Instituut, het Rijksmuseum G.M. Kam en het Rijksbureau voor de Monu
mentenzorgg samengevoegd zouden moeten worden.'48 Van Giffen meende dat 
dezee reorganisatie belangrijke economische voordelen zou opleveren.149 Anderen 
meendenn dat de plannen vooral strookten met Van Giffens eigen ambities. 
Denkendd aan de eventuele consequenties van Van Giffens voorstel voor de positie 
vann het Rijksmuseum van Oudheden, schreef Van Wijngaarden dat jaar aan 
Holwerda:: 'Er is weer storm op komst.'150 

1947:1947: de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

Opp 1 januari 1947 werd de Nederlandse pre- en protohistorische archeologie door 
J J .. Gielen, de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, in een 
nationalee context geïnstitutionaliseerd. Dit gebeurde met de oprichting van de 
Rijksdienstt voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Het bestaan van een 
archeologischee rijksdienst met het alleenrecht tot het verrichten van opgravingen 
zouu rond het begin van de eeuw ondenkbaar zijn geweest. De rijksdienst van 1947 
hingg sterk samen met een mentaliteitsomslag bij de rijksoverheid. Deze had in de 
loopp van de eerste helft van de twintigste eeuw afstand genomen van het liberale 
principee dat 'kunst' en 'wetenschap' geen overheidszaken zijn en was haar cul
tuurbeleidd gaan zien als aan activiteit, die in dienst stond van de 'gemeenschap' 
vann het volk. 
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Mett de oprichting van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
inn 1947 werd het archeologisch onderzoek naar de Nederlandse pre- en protohis-
toriee primair een overheidstaak. De rijksdienst verrichtte namelijk niet alleen 
opgravingen,, maar hield ook een centrale vondstendocumentatie bij, en contro
leerdee bovendien monumenten en terreinen van archeologisch belang. Van Giffen 
werdd benoemd tot hoofd van de dienst en P. Glazema tot onderdirecteur. De 
rijksdienstt werd deels ondergebracht bij het Biologisch-Archaeologisch Instituut 
tee Groningen en deels in een dependance van het ministerie van Onderwijs, 
Kunstenn en Wetenschappen in Den Haag. In de praktijk kwam deze constructie 
eropp neer dat Van Giffen in Groningen werkzaam was, terwijl Glazema met het 
grootstee deel van het personeel vanuit Den Haag opereerde.151 Het takenpakket 
vann het Rijksmuseum van Oudheden werd als gevolg van de oprichting van de 
rijksdienstt sterk gereduceerd. Het Leidse museum verloor zowel zijn opgravings-
bevoegdheidd als zijn functie van nationaal vondstenmeldpunt. Het museum was 
daarenbovenn ook niet meer betrokken bij het wetenschappelijk archeologisch 
onderwijs.. Vanaf 1947 bleef het archeologisch onderwijs echter voorbehouden aan 
dee universiteiten, met name aan het Groningse Biologisch-Archaeologisch Insti
tuut.. '51 Uitsluitend het beheer en de presentatie van de archeologische collectie 
behoordenn nu nog tot de kerntaken van het Rijksmuseum van Oudheden.1" De 
medewerkerss van het Leidse museum waren hierover zeer verbitterd. Van Wijn
gaardenn sprak in 1948 van een 'ramp voor ons museum'. Hij meende dat Van 
GifTenss in 1922 begonnen pogingen om 'Leiden' uit te schakelen als 'centraal punt' 
voorr de pre- en protohistorische archeologiebeoefening hun bekroning hadden 
gevondenn in de situatie van 1947.'54 

Vann Giffens hegemonie was echter niet compleet. Terwijl het vanaf 1947 wettelijk 
wass vastgelegd dat het verrichten van archeologische opgravingen een overheidstaak 
wass die primair toekwam aan de rijksdienst, werd in de praktijk van na 1947 nog 
steedss archeologisch onderzoek verricht door de medewerkers van verschillende 
museaa en universitaire instituten; wel moest de rijksdienst hiertoe eerst toestem
mingg hebben verleend.155 Refererend aan de nieuwe positie van het Rijksmuseum 
vann Oudheden, sprak Holwerda in 1948 in een brief aan Braat van 'Die stomme 
eigenwijsheidd waarmee v.d. Haagen terwille van zijn vriend in Groningen op dit 
gebiedd eigenlijk mijn werk vernielt'.156 Deze verwijzing naar de rol van Van der 
Haagenn bij de reorganisatie van de archeologiebeoefening was niet ongegrond. 
Vann der Haagen had namelijk reeds gedurende de bezettingsjaren met Van Giffen 
vann gedachten gewisseld over de voordelen van één archeologische rijksdienst. 
Daarbijj had hij aan Van Giffen te kennen gegeven hem het meest geschikt te 
achtenn als hoofd van een dergelijke dienst.'57 In 1946 had Van Giffen vervolgens 
inn opdracht van Van der Haagen de nota Splitsing oudheidkundig bodemonderzoek 
enen museumwezen, achtereenvolgens monumentenzorg opgesteld.'58 Van der Haagen 
wass er daarna in geslaagd voor het plan een draagvlak te creëren. 

Alss hoofd van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek zou 
Vann Giffen voor het eerst in zijn wetenschappelijke loopbaan de Nederlandse pre-
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enn protohistorische archeologie geheel kunnen overzien en beheersen. Het gevaar 
dreigdee echter dat hij nu zelf geconfronteerd zou worden met het wantrouwen 
datt regionale archeologische instellingen reeds decennialang koesterden ten op
zichtee van de rijksoverheid. Hoe hardnekkig dit wantrouwen was, wist hij maar 
all te goed: hij had het in de voorgaande decennia immers gestimuleerd en en met 
success ingezet om de positie van het Rijksmuseum van Oudheden te ondergraven. 
Vann Giffen stond nu dus voor de delicate taak regionale en nationale archeologische 
belangenn te verenigen. In de zomer van 1948 hield hij voor het Friesch Genootschap 
vann Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden een voordracht, waarin 
hijj onder meer inging op zijn ideeën over de provinciale pre- en protohistorische 
archeologie.. Hij zei, als hoofd van de rijksdienst, naar een zekere uniformering 
vann de pre- en protohistorische archeologiebeoefening te streven. Hij hoopte dit 
tee bereiken in samenwerking met de regionale archeologische instellingen. Hiertoe 
wass er bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek een Afdeling 
Documentatiee opgericht. Deze afdeling zou in overleg terreinen moeten selecteren, 
waarvann de 'cultuuroverblijfselen' uit de verschillende archeologische tijdperken 
nauwkeurigg in kaart gebracht moesten worden. Aldus zou, zo meende Van Giffen, 
hett 'cultureel streekdiagram'-concept - door hem in 1947 gelanceerd bij zijn 
Amsterdamsee inaugurele rede — in de praktijk kunnen worden gebracht.1" 

Inn de eerste twee naoorlogse jaren maakten, naast de directie van het Rijksmu
seumm van Oudheden, ook representanten van Van Giffens Groningse institutionele 
achterbann zich zorgen over de consequenties van de op te richten archeologische 
rijksdienst.. Er werd gevreesd voor het voortbestaan van het Biologisch-Archaeo-
logischh Instituut.'60 Dit instituut werd namelijk bij uitstek geacht de band te 
belichamenn tussen de noordelijke provincies en de Groningse universiteit. Dat 
Vann Giffens archeologisch onderzoek in de 'eigen' regio zowel nationaal als 
internationaall in hoog aanzien stond, lijkt hieraan nog een extra dimensie te 
hebbenn gegeven. In 1946 had J.L.H. Cluysenaer, de secretaris van het Groninger 
Collegee van Curatoren, hoewel tevergeefs, nog geprobeerd de archeologische 
rijksdienstt naar Groningen te halen. Hij schreef hierover aan de commissaris der 
Koninginn in Drente: 

tegenn deze concentratie is weinig in te brengen, maar waarom deze dienst nu 
weerr in 'Holland' te vestigen en niet in het Noorden, nu Prof. van Giffen hier 
'groot'' is geworden. Het zal voor ons (en dit ons is op te vatten als Groningen 
enn Drenthe) een groot verlies zijn als Prof. van Giffen weg gaat.'6' 

Desondankss had Cluysenaer in deze periode weinig vertrouwen meer in Van 
Giffen.. Deze had namelijk in 1946 te kennen gegeven dat de door hem bepleite 
archeologischee rijksdienst het beste in Amsterdam gevestigd zou kunnen worden. 
Inn een interne memo beschreef Cluysenaer diens motieven: 'Van Giffen is ijdel: 
dezee nieuwe betrekking (dictator op het gebied van bodemonderzoek) trekt hem 
aan.'l6zz Na veel bestuurlijk geharrewar over de vestigingsplaats van de rijksdienst 
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enn vele hoogoplopende conflicten, onder meer tussen het hoofd en de onder
directeurr van de dienst, besloot F.J.T. Rutten, de ministervan Onderwijs, Kunsten 
enn Wetenschappen, in 1949 dat de archeologische rijksdienst in zijn geheel in 
Amerfoortt gevestigd zou moeten worden.'63 In november dat jaar werd Van Giffen 
doorr Rutten eervol ontslag aangezegd, hoogstwaarschijnlijk omdat hij zich had 
verzett - en bleef verzetten — tegen de 'concentratie' in Amersfoort.104 Van Giffen 
hadd ondertussen al weer zitting genomen in een senaatscommissie van de Rijks
universiteitt Groningen, die opkwam voor het behoud van de zelfstandige positie 
vann het Biologisch-Archaeologisch Instituut. Succes bleef niet uit: Van Giffen 
heeftt vanuit het Groninger instituut nog lang een bijdrage kunnen leveren aan 
hett archeologisch onderzoek van de Nederlandse pre- en protohistorie.'65 
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