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HOOFDSTUKK 6 

Nederlandsee prehistorici en het 

vooroorlogsee nationaal-socialisme 

Nederlandsee visies op de wetenschap in het Derde Rijk 

Inn november 1933 - ruim een halfjaar na Hitlers machtovername in Duitsland -
sprakk de oud-historicus J.H. Thiel in het weekblad De Groene Amsterdammer zijn 
zorgg uit over de toekomst van de wetenschap in Duitsland. De directe aanleiding 
wass een uit 1932 daterende Duitse dissertatie, waarin de idee dat de democratie 
dee voedingsbodem was geweest van de Griekse beschaving ter discussie werd 
gesteld.. Dat dergelijke 'Schund' al in het Duitsland van 1932 als dissertatie was 
aanvaard,, stemde Thiel weinig hoopvol voor de periode van na Hitlers machts-
overname.11 Thiels vrees bleek niet ongegrond: in de eerste jaren van het Derde 
Rijkk deden zich bij de wetenschapsbeoefening opvallende veranderingen voor. 
Duitsee wetenschappers met een joodse achtergrond werden al snel ontslagen, 
terwijll  anderen zich uitdrukkelijk engageerden met de door de nationaal-socialisten 
nagestreefdee regeneratie van het Duitse volk. Er werd herhaaldelijk verkondigd 
datt wetenschap beoefend diende te worden ten bate van het volk, en dit ideaal 
vondd zijn weerslag in opvattingen over wetenschap en in vakinhoudelijke ideeën. 
Hett bleef in het Derde Rijk niet onopgemerkt dat in het buitenland de positie 
vann de wetenschap in de nieuwe nationaal-socialistische staat met aandacht en 
zorgg werd gevolgd.2 Refererend aan dit verschijnsel betoogde de Duitse prehisto-
ricuss H. Gummel in 1936: 

lmm Ausland ist die Freiheit der Wissenschaft im nationalsozialistischen Deutsch-
landd angezweifelt worden. DerNationalsozialismusvertritt (...) die Auffassung 
dafii  es keine freie Wissenschaft im den Sinne gibt, dal? sie losgelöst ware von 
allenn erdgebundenen Faktoren, insbesondere den Blute ihrer Vertreter. (...). 
Undd die Freiheit der Wissenschaft wird im Reiche Adolf Hitler's allerdings 
insofernn gezügelt, als die aus offentlichen Mitteln besoldeten Wissenschaftier 
mitt ihren Forschungen nicht aufObjekte hinzielen sollen, die für die Interessen 
dess deutschen Volkes ohne Bedeutung sind.3 

Hoewell  er in de jaren dertig ook in Nederland stemmen te horen waren die het 
maatschappelijkee isolement van de wetenschap bekritiseerden, konden uitlatingen 
alss die van Gummel doorgaans uitsluitend op de goedkeuring rekenen van 
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overtuigdee nationaal-socialisten.4 Het herdefiniëren van het 'vrijheid van weten-
schap'-ideaal,, zoals dat in Duitsland gebeurde, stuitte in Nederland over het 
algemeenn op onbegrip. Bovendien was er bezorgdheid, met name naar aanleiding 
vann het ontslag van joodse en andere hoogleraren.5 Nederlandse wetenschappers 
haddenn in de jaren dertig echter geen eensluidend oordeel over de positie van de 
wetenschapp in het Derde Rijk. Er waren wetenschappers die de indruk hadden 
datt de eerbiedwaardige Duitse academische tradities door het nationaal-socialisme 
well  werden bedreigd, maar nog niet wezenlijk waren aangetast. Daarentegen waren 
err ook voor wie het overduidelijk was dat deze tradities reeds ernstig waren 
ondermijnd.. Weer anderen waren juist enthousiast over de in Duitsland gevoerde 
wetenschapspolitiek.. Deze verschillen in visie komen bij uitstek naar voren bij 
eenn vergelijking van het cultuurfilosofische boek In de schaduwen van morgen van 
dee historicus J. Huizinga, de brochure De Vrijheid der Wetenschap van de jurist 
H.R.. Hoetink en de recensie van E. Kriecks boek Das National Sozialistische 
DeutschlandDeutschland und die Wissenschaft door de nationaal-socialistische filosoof T. Goe-
dewaagen. . 

Inn zijn in 1935 verschenen boek besteedde Huizinga onder meer aandacht aan 
hett 'denken' onder 'politieke dwang', daarbij verwijzend naar de positie van de 
wetenschapp in zowel Sovjet-Unie als Duitsland. Terwijl hij wat badinerend sprak 
vann 'marxistische of nordische mathesis' als 'vreemde gerechten' die sommigen in 
ernstt serveerden, erkende hij tegelijkertijd dat de wetenschap in principe tot in 
dee kern aangetast kon worden door 'nationale insnoering' en 'politieke dwang'. 
Daarbijj  achtte hij de geesteswetenschappen kwetsbaarder dan de natuurweten-
schappen.. Huizinga bepleitte daarom te waken voor verzaking van het kennisideaal. 
Dezee verzaking beperkte zich zijns inziens niet tot de 'hedendaagsche dictaturen', 
dee landen waar het 'extreme nationalisme' had gezegenvierd.6 Ook in Nederland 
signaleerdee hij een gevaarlijke daling van de 'kritische behoefte'.7 

Hoetinkk gaf als lid van het Comité van Waakzaamheid van Anti-Nationalistische 
Intellectuelenn in zijn brochure uit 1938 een andere analyse. Hij constateerde dat 
dee wetenschap in Duitsland deel was gaan uitmaken van 'het gehele leven om-
vattendee machts- en propaganda-apparaat van de totale Staat'. Hoetink reprodu-
ceerdee daarop het vaak door nationaal-socialistische wetenschappers verwoorde 
inzichtt dat het onmogelijk was te 'denken zonder van een bepaalde grondslag uit 
tee gaan'. Zijns inziens hadden zij daarmee in theorie het gelijk aan hun zijde. In 
Duitslandd had de erkenning van dit wetenschapstheoretische inzicht, zo vervolgde 
hij ,, echter geleid tot de introductie van dogma's en daarmee tot uniformiteit in 
denken.. De waarde van het naast elkaar voorkomen van verschillende meningen 
benadrukkend,, wees Hoetink op het belang van het streven naar objectiviteit en 
vann het handhaven van de wetenschappelijke vrijheid.8 Hij concludeerde: 'Onbe-
vooroordeeldee objectieve wetenschap is de zodanige die er niet op uit is te vinden 
watt zij wenst of aangewezen is te vinden, maar die zoekt naar waarheid. (...) die 
gezindheidd die alleen waarheid wil , dat is vrijheid.'9 
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Doorr Goedewaagen werden de wetenschappelijke ontwikkelingen in het Derde 
Rijkk weer anders beoordeeld. Hij schreef in 1937 dat in Duitsland een 'geestelijke 
revolutie'' gaande was die zo alomvattend was dat 'geen onderdeel van de cultuur 
aann haar aandacht ontsnapt'. Dit betekende zijns inziens dat het besef had postgevat 
datt ook kennis deel uitmaakte van een 'levensbeschouwing'. Door de partij-
ideoloogg Rosenberg was dit besef verwoord in het adagium dat er geen 'voraus-
setzungslosee Wissenschaft' bestond, maar alleen 'Wissenschaft mit Voraussetzun-
gen'.100 Volgens Goedewagen had dit niet het verlies van de wetenschappelijke 
objectiviteitt tot gevolg, want, zo vervolgde hij: 'het nationaal-socialisme wil niet 
dee wetenschap door een mythe vervangen, maar poneert slechts nadrukkelijk haar 
levenbeschouwelijkee gebondenheid, juist om haar in haar betrekkelijke vrijheid 
tee erkennen'." Goedewaagen erkende wél het gevaar dat deze visie aanleiding zou 
kunnenn geven tot irrationalisme, maar benadrukte ook dat 'het gejammer over de 
knechtingg der wetenschap' in Duitsland getuigde van het gebrek aan objectiviteit, 
datt de nationaal-socialistische Duitsers juist zo vaak werd verweten.12 

Hett is aldus gebleken dat in de jaren dertig bij twee vooraanstaande Nederlandse 
tegenstanderss van het nationaal-socialisme het bewaken van de objectiviteit gold 
alss een belangrijke remedie tegen nationaal-socialistische beïnvloeding van de 
wetenschap.. Dat betekende echter niet dat er bij hen sprake was van een positi-
vistischh objectiviteitsvertrouwen: zij zochten naar manieren om de objectiviteit 
zoveell  mogelijk te bewaren, zelfs in de onvermijdelijke subjectieve momenten. 
Maarr tegelijkertijd meende ook een vooraanstaand nationaal-socialist als Goede-
waagenn te kunnen vasthouden aan het objectiviteitsideaal: de genoemde subjectieve 
momentenn koppelde hij bewust aan de nationaal-socialistische 'levenbeschou-
wing'.. Dat zowel een nationaal-socialist als tegenstanders van het nationaal-socia-
lismee het objectiviteitsideaal hoog in het vaandel hadden staan, maakt het des te 
relevanterr na te gaan welke betekenis prehistorici bij hun confrontatie met het 
nationaal-socialismee hechtten aan het handhaven van objectiviteit. Er was voor 
henn alle reden het objecticiteitsstreven een hoge prioriteit te geven. De eerste jaren 
vann het Derde Rijk brachten een opkomst van pseudo-wetenschappelijk onderzoek 
naarr de pre- en protohistorie met zich mee, waarbij bijvoorbeeld gebruik werd 
gemaaktt van de methode van het rasgebonden 'Erberinnern'. Ook werd in deze 
periodee in de nationaal-socialistische propaganda veel gerefereerd aan de pre- en 
protohistorie,, waarbij sommige ideeën direct waren terug te voeren tot die van 
Hitlerr en Rosenberg, en in het geheel niet overeenstemden met de stand van de 
wetenschap. . 

RoesRoes en de archeologie in het Derde Rijk 

Inn 1934 heeft de Utrechtse archeologe A. Roes publiekelijk zeer uitvoerig de positie 
vann de archeologie in het Derde Rijk besproken. Zij is de eerste en enige 
Nederlandsee archeoloog geweest die hiertoe is overgaan. In juni dat jaar hield zij 
voorr het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 
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dee lezing 'Ariërs en Swastika', die nog hetzelfde jaar werd gepubliceerd onder de 
titell  Het hakenkruis Arisch? '3 Roes toonde zich een geëngageerd betrokkene bij 
Duitslandd en de Duitse wetenschap. Zij bekende aanvankelijk nog goede verwach-
tingenn te hebben gehad van het nationaal-socialisme, maar beklemtoonde dat de 
praktijkk van na de machtsovername haar kritisch had gemaakt: 

Toenn de Duitsche nationaalsocialistische partij mij nog eene reactie leek op 
hett vele verkeerde van den laatsten tijd, (...) toen had zij mijn volle sympathie. 
Nuu ze zich echter heeft begeven op het buiten haar gebied liggende terrein van 
wetenschapp en geloof, nu ze het volk ijdel maakt (...) door middel van verdicht-
sels,, en het voor den enkeling gevaarlijk wordt om een van de staatstheorieën 
afwijkendee meening te verkondigen, nu voel ik (...) afkeer.14 

Roess vermeldde daarbij dat de 'de angst voor het behoud van positie' wetenschap-
perss in het Derde Rijk al snel onder grote druk zette.'5 Illustratief was haars inziens 
dee situatie die ontstond toen werd voorgesteld het Berlijnse 'Museuminsel' gro-
tendeelss te ontruimen en er alleen nog Duitse kunst te exposeren. In de musea 
opp dit eiland waren toen onder meer collecties Griekse en Romeinse, Egyptische, 
voor-Aziatischee en Italiaanse kunst ondergebracht. Enkele dagbladen gingen gretig 
opp dit voorstel in, terwijl museumautoriteiten en geleerden nauwelijks de moed 
kondenn opbrengen om de bestaande situatie te verdedigen.'6 

Roess gaf in haar lezing een overzicht van de verschillende betekenissen van het 
begripp ariër en ging in op de verwarring rond dit begrip, waarbij zij onder andere 
eenn analyse gaf van de ariërtheorieën van Hitler en Rosenberg.'7 Ze verhaalde hoe 
dee ariërs aanvankelijk golden als een historisch volk uit Perzië: Herodotus had 
vermeldd dat de Meden ook wel 'Arioi ' werden genoemd. Later waren de oude 
Indiërss zich ook ariërs gaan noemen. In de loop van de negentiende eeuw — na 
dee ontdekking van het Sanskriet in India - kreeg het begrip ariër een taalkundige 
betekenis.. Taalkundigen gingen er in deze periode van uit dat het oorsprongsgebied 
vann alle volken met een Indogermaanse taal in India lag. Roes noemde in dit kader 
dee taalkundige M. Muller, die het begrip arisch gebruikte ter aanduiding van de 
Indogermaansee volken. Muller had er, zo beklemtoonde Roes, alleen een taaiver-
wantschapp mee willen aanduiden en zeker geen raciale verwantschap.18 Nadat 
prehistoricii  in de twintigste eeuw de gebieden grenzend aan de Oostzee waren 
gaann beschouwen als de oorspronkelijke woonplaats van de Indogermanen, werd 
dee ariër steeds meer ook met ras in verband gebracht: blonde noorderlingen werden 
geachtt het arische ras in pure vorm te representeren.19 Roes constateerde dat 
ondertussenn in Duitsland de gewone man als gevolg van de officiële propaganda 
dee indruk had gekregen dat: 'met Ariërs bedoeld worden: Dukschers, niet-Joden, 
"raszuivere""  inwoners van zijn land'.20 

Roess vervolgde dat haar bij de bestudering van Hitlers Mein Kamp/en Rosenbergs 
MythosMythos des 20. Jahrhunderts was gebleken dat hun ideeën over de ariërs niet in 
overeenstemmingg waren met de gangbare wetenschappelijke opvattingen. Indien 
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hett begrip ariërs wetenschappelijk verantwoord werd gebruikt, kon het, aldus 
Roes,, alleen van toepassing zijn op de Indo-Iraanse volken, een afzonderlijke groep 
onderr de Indogermanen.2I Daarbij wees zij erop dat wetenschappers aannamen 
datt de Indogermanen omstreeks 2000 voor Christus over Europa verspreid waren 
geraakt,, in een periode dat de beschavingen in Mesopotamië en Egypte reeds lang 
bloeiden.111 Rosenberg daarentegen beschreef hoe de ariërs aan de basis hadden 
gestaann van de cultuur van de Grieken, Romeinen, Perzen en Indiërs. De ondergang 
vann arische volken in het verleden weet hij aan niet-arische volken. 23 In dezelfde 
trantt had ook Hitler in Mein Kamp/betoogd dat alles wat heden ten dage bestond 
opp het gebied van kunst, wetenschap en techniek geschapen was door ariërs: als 
'Prometheuss der Menschheit' schiepen zij zo de menselijke cultuur. Indien de 
ariërss zouden uitsterven, zou ook de menselijke cultuur verdwijnen en de aarde 
verwordenn tot een woestenij.24 

Roess wees er niet alleen op dat de wetenschapbeoefening in het Derde Rijk 
werdd bedreigd door de onwetenschappelijke ideeën van de voormannen van de 
nationaal-socialistischee beweging, maar ook door de opkomst van 'nieuwe mys-
tiek'.. Er deden, zo wist zij, vele fantastische religieuze theorieën de ronde, die 
niemandd durfde te weerleggen. Dergelijke theorieën werden veelal verkondigd 
doorr dilettanten en waren vaak onderling strijdig. Deze dilettanten stelden, zo 
benadruktee Roes, de als 'feilloos' beschouwde intuïtie - of het 'Urerinnern' -
tegenoverr het 'lastige' objectiviteitsstreven.25 Met betrekking tot de hiermee sa-
menhangendee idee dat wereldbeschouwing was gebonden aan ras, sprak zij van 
eenn 'droefgeestig' materialisme: 'ze houdt in dat wie niet van Noordsch type is, 
ookk nooit hoeft te verwachten dat zijn geest zich boven de verkeerde kleur van 
zijnn haar en zijn oogen zal kunnen verheffen.'26 Zij refereerde in dit kader met 
namee aan de half-Nederlandse pseudo-wetenschapper H. Wirth, die ze omschreef 
alss 'profeet van het nationaalsocialisme'.27 Roes noemde diens theorieën over 
rasintuïtiee 'dwaas en willekeurig' en kon nauwelijk geloven dat Wirths aanhangers 
err wél betekenis aan hechtten. Die twijfel werd extra gevoed nadat ze in Duitsland 
eenn gesprek had gevoerd met een jonge nationaal-socialistische wetenschapper. 
Diee had over het werk van Wirth bekend: 'Het is niet waar, maar het is goed voor 
hett volk.'28 

Dee wetenschapbeoefening in het Derde Rijk werd volgens Roes bovendien 
bedreigdd door de doorwerking van propaganda-ideeën in de universitaire wereld. 
Inn die propaganda werd bijvoorbeeld vaak verkondigd dat het hakenkruis een 
arischh heilsteken was. Als voorbeeld noemde zij de in de zomer van 1933 verschenen 
brochuree Woher kommt das Hakenkreuz van W. Scheuermann. De swastika werd 
daarinn gepresenteerd als het 'stamwapen van de zuivere Ariërs'.2? Volgens Scheuer-
mannn betekende elk in heden en verleden voorkomen van swastika's de aanwe-
zigheidd van ariërs en het opleven van arische idealen, elk verdwijnen van de swastika 
stondd voor de ondergang van ariërs en hun idealen.°̂ Roes was bij haar promo-
tieonderzoekk naar de oorsprong van de geometrische kunst in voor-Azië en Europa 
telkenss weer het hakenkruis tegengekomen, maar had daarbij heel andere ideeën 
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ontwikkeldd over de geschiedenis en betekenis van dit teken.'1 Zij was van mening 
datt de swastika niet verbonden was aan een bepaald volk of ras, maar aan een 
bepaaldee kunststijl. Voorzover de betekenis van de swastika al was vast te stellen, 
leekk haar een zonnesymbool het meest waarschijnlijk.32 Naar aanleiding van 
Scheuermannss publicatie memoreerde Roes dat Hitler in Mein Kampfoveï pro-
pagandaa in het algemeen had geschreven dat deze niet ten doel had 'professoren 
off  aesthetisch aangelegde jongelingen' te bevredigen. Een dergelijke opvatting kon 
volgenss Roes voor de wetenschap gevaarlijke consequenties hebben. Ze voorzag 
conflictenn als er tijdens het voorbereidend onderwijs theorieën over ras en ras-
symbolenn werden verkondigd, die vervolgens niet aan de universiteit werden 
gedoceerd.. Zij kon zich voorstellen dat jonge studenten zich dan verontwaardigd 
tegenn hun professoren zouden kunnen keren, in de veronderstelling dat deze niet 
mett hun tijd waren meegegaan.33 

Roess kwam tot de slotsom dat de wetenschap in het Duitsland van na de 
machtsovernamee bekneld was geraakt tussen 'mystiek' en 'propaganda'. Zij maakte 
zichh niet zozeer zorgen om de vrijheid van onderzoek, maar wél om de vrijheid 
vann onderwijs.34 Daarbij voorzag zij dat de nieuwe machthebbers steeds verder 
zoudenn gaan in hun pogingen de tegenstelling op te heffen tussen wetenschap en 
officiëlee wereldbeschouwing. Hierbij waren, hoewel wetenschappers volgens Roes 
ookk reeds uit zichzelf overgingen tot 'naar-de-mond-praterij', tevens verboden en 
opgelegdee richtlijnen te verwachten. Zij sprak daarbij van 'geestelijke dwingelan-
dij' ,, vergelijkbaar met de rol van de kerk in de Middeleeuwen en de positie van 
Marxx in Rusland.35 Haar slotconclusie luidde dat als gevolg van de ontwikkelingen 
inn het Derde Rijk het belang van wetenschappelijke vrijheid — in Nederland reeds 
langg een vanzelfsprekendheid — weer sterker werd beseft: 

Hett goede, dat voor ons uit het moderne barbarendom kan voortkomen, is 
misschienn dat wij , ziende hoe weinig ook thans nog geestesbeschaving en 
geestesvrijheidd als een vast bezit kunnen worden beschouwd, deze waarden 
weerr opnieuw op prijs leeren stellen. Zooals iemand eerst in droge streken het 
waterr leert eeren, zonder hetwelk hij niet leven kan.36 

Wirt hh en het ss-Ahnenerbe 

Inn 1936 memoreerde de Duitse runoloog H. Arntz in een rede aan de universiteit 
vann Kiel dat buiten Duitsland de mening heerste dat de wetenschap in het Derde 
Rijkk niet meer vrij was. Zelf vond hij dat de Duitse academische traditie niet was 
aangetast,, wat echter niet wegnam dat hij toch de hand in eigen boezem meende 
tee moeten steken. Wetenschappers hadden zijns inziens de voorgaande periode 
nadrukkelijkerr het debat moeten aangaan met pseudo-wetenschappers. Deze had-
denn namelijk in de beginjaren van het Derde Rijk veel aandacht op zich weten te 
richten.. Arntz vervolgde: 
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Diee Wissenschaft in ihrer vornehmen Zurückhaltung ist mit Schuld daran, 
daf?? ein Guido v. List, Wirth, Teudt - und wie sie alle heisen - drautëen oft 
verwechseltt wurden mit der verantwortungsbewufêten, sachlich-kritischen 
deutschenn Forschung.?7 

Vann de drie door Arntz genoemde pseudo-wetenschappers heeft in Nederland 
voorall  H. Wirth bekendheid verworven. Mede als gevolg van diens activiteiten 
ontstondd in Nederland in de loop van de jaren dertig de idee dat de pre- en proto-
historischee archeologie in het Derde Rijk, behalve door de terreur op individueel 
niveau,, ook inhoudelijk werd bedreigd door pseudo-wetenschappelijke ideeën. In 
dezee paragraaf wordt ingegaan op Wirths ideeën over de vroegste geschiedenis en 
opp de receptie ervan in Duitsland en Nederland. Dit is temeer van belang, omdat 
Wirthh in 1935 met Himmler het Ahnenerbe oprichtte, de wetenschappelijke 
organisatiee van de ss, die zich in het bezette Nederland zeer actief zou tonen.?8 

Wirthss gedachtegoed verschaft dientengevolge op indirecte wijze informatie over 
Himmlerss belangstelling voor de pre- en protohistorie en vormt als zodanig een 
belangrijkee context van de archeologische activiteiten van het Ahnenerbe. 

Wirthh was in 1885 in Utrecht geboren en in 1911 te Bazel gepromoveerd op een 
proefschriftt over de 'Untergang' van het Nederlandse volkslied.39 Van 1914 tot 
19166 was hij in Gent werkzaam voor de Duitse autoriteiten in het bezette deel van 
Belgiëë en kwam daar in contact met radicale vertegenwoordigers van de Vlaamse 
beweging.. In 1919 vestigde hij zich vervolgens in Nederland en richtte aldaar in 
19200 de jeugdvereniging Landsbond der Dietsche Trekvogels op. In 1922 verhuisde 
hijhij  naar Duitsland/0 Hij hield echter nog wel regelmatig lezingen in Nederland 
enn verwierf zich er een kleine schare aanhangers mee/1 In augustus 1923 nam 
Wirthh vanuit Duitsland schriftelijk contact op met het Rijksmuseum van Oud-
hedenn om een afspraak te maken, zodat hij de museumcollectie zou kunnen 
bestuderen.. Hij maakte in deze correspondentie melding van zijn voornemen te 
publicerenn over de religieuze betekenis van megalietgraven en het 'noordsche 
neolithischee monotheïsme'. De houding van de medewerkers van het Leidse 
museumm ten opzichte van Wirth was in deze periode hulpvaardig, maar tegelij-
kertijdd terughoudend/1 Enige jaren later zou Wirth echter in Duitsland met zijn 
onderzoekingenn veel opzien baren en incidenteel ook waardering oogsten, en niet 
alleenn in de buiten-wetenschappelijke wereld. De eerste bekendheid verwierf hij 
inn 1928 met de publicatie van zijn studie Der Aufgang der Menschheit. In deze 
studie,, waarin hij zijn reconstructie van het neolithische monotheïsme presenteer-
de,, stond het door hemzelf gepostuleerde atlantisch-nordische ras centraal. Wirth 
deedd verslag van zijn onderzoek naar de geschiedenis van dit ras en gaf een 
beschrijvingg van hun symbolen, schrift en religie. In de jaren daarop werkte hij 
zijnn ideeën over het atlantisch-nordische ras verder uit en volgden zijn publicaties 
elkaarr snel op.« Wirth had de indruk in een tijdperk te leven dat in het teken 
stondd van de wederopstanding van het atlantisch-nordische ras: door het verrichten 
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vann 'Geistesurgeschichte', een door hem zelf geconcipieerde wetenschappelijke 
discipline,, meende hij hieraan een belangrijke bijdrage te kunnen leveren.44 

Eenn belangrijk uitgangspunt bij Wirths onderzoekingen was dat hij zich niet 
wildee laten beperken door de bijbelse chronologie of het onderscheid tussen historie 
enn prehistorie. Zijn werk stond dan ook in het teken van de zeer lange termijn. 
Hijj  verschoof het begin van de geschiedenis van 4000 voor Christus, de periode 
waaropp de eerste Egyptische en Assyrisch-Babylonische teksten betrekking hadden, 
naarr het Magdalénien, een subperiode van de oude steentijd, die volgens de toen 
heersendee inzichten 10.000 voor Christus aanving. Een tweede belangrijk uit-
gangspuntt van Wirths werk was dat het atlantisch-nordische ras reeds in het 
Magdalénienn het schrift kende. Het was een hoogontwikkeld 'Linearschrift' 
geweest,, dat aan de basis stond van de schriftsystemen die later in het Middel-
landse-Zeegebiedd waren ontstaan.4S Dit betekende dat het schrift als een schepping 
vann het atlantisch-nordische ras kon worden beschouwd: in hun door 'Abstraktion' 
of'Vergeistigung'' gekenmerkte schrift lag volgens Wirth hun wereldbeschouwing 
besloten.466 Een derde uitgangspunt van Wirths studies was dat het atlantisch-nor-
dischee ras een monotheïstische religie had. Dit was hem - volgens eigen zeggen 
tott zijn verrassing - gebleken bij zijn symboolonderzoek.47 

Wirthh profileerde zich als een fervent tegenstander van de rooms-katholieke 
kerk.. Hij omschreef de houding van de kerk ten opzichte van de pre- en proto-
historischee archeologiebeoefening als een complot: leden van rooms-katholieke 
ordess zouden met een geheime agenda aansluiting hebben gezocht bij de pre- en 
protohistorischee archeologie. Na in dit kader de katholieke prehistorici H. Ober-
maierr in Madrid, H.E.P. Breuil in Parijs en O. Menghin en W. Schmidt in Wenen 
tee hebben genoemd, constateerde Wirth dat 'Rome' daarmee zijn beste krachten 
hadd ingezet. Als gevolg van de katholieke infiltratie in de archeologiebeoefening 
kondenn volgens Wirth bepaalde religieuze dogma's - het oudtestamentische schep-
pingsverhaall  en de bijbelse tijdrekening - stilzwijgend worden losgelaten. Wirth 
signaleerdee ook nog een ander zwaarwegend katholiek belang: 'Es sollte die Vor-
undd Uroffenbarung Gottes, der 'Urmonotheismus' für die Kirche Petri sicherge-
stelltt werden.'48 Wirth constateerde echter met tevredenheid dat deze katholieke 
intrigess niet konden voorkomen dat het besef steeds meer post vatte dat het 
monotheïsmee een in oorsprong atlantisch-nordisch erfgoed was.49 

Wirthh richtte zijn kritiek ook op de gevestigde wetenschap. Daar heersten, zo 
steldee hij, rationalistische ontwikkelingsschema's, waarbij de geestelijke ontwik-
kelingg van de mens werd gezien als een ontstijgen uit de primitiviteit.50 De idee 
datt de prehistorie werd gekenmerkt door primitiviteit beschouwde hij als een 
onjuistt uitgangspunt.51 Bij de analyse van de geestelijke ontwikkeling van de mens 
diendee zijns inziens allereerst te worden beseft dat het ontstaan van de menselijke 
rassenn een goddelijke 'Schöpfungsakt' was geweest.51 Vervolgens diende te worden 
erkendd dat ieder ras vanaf zijn ontstaan over een vaste en eigen wereldbeschouwing 
hadd beschikt. Wirth sprak van een 'Geisteserbmasse' van een ras als 'Dauerform'.53 

Naarr zijn mening was het atlantisch-nordische ras, dat oorspronkelijk woonachtig 
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wass geweest op een continent in het huidige arctische gebied, als enige ras 
hoogbegaafd.544 Na de ondergang van dit arctische continent was het ras verspreid 
geraaktt over Europa, Azië en Noord-Amerika, waar zij werd geconfronteerd met 
andere,, inferieure rassen, waaronder de Neanderthalers. Wirth meende dat als 
gevolgg van de daaropvolgende rasmenging overal ter wereld nog heden ten dage 
inn de culturen van primitieve volken atlantisch-nordische symbolen konden 
wordenn aangetroffen. Hij wees daarbij op de indianen, eskimo's en de volken in 
Polynesiëë en China." Een bij hen aangetroffen atlantisch-nordisch symbool werd 
doorr hem beschouwd als een verstarde vorm, zonder geestelijke inhoud. De 
symbolenn werden namelijk door de genoemde volken vaak met demonen en 
geestenn in verband gebracht: een geloof dat het atlantisch-nordische ras vreemd 
wass geweest. Dit betekende volgens Wirth dat het niet zinvol was de cultuur van 
dee volken van de Europese prehistorie te vergelijken met die van huidige natuur-
volken.. Bij de huidige natuurvolken was er een 'Rückbildung zur Primitivitat' 
geweest,, een proces dat zich bij de Europese volken in de prehistorie niet had 
voorgedaann en zich in later tijden ook niet zou voordoen.56 

Wirthh bekritiseerde de gevestigde wetenschap niet alleen vanwege het gebruik 
vann de etnografische parallel. Ook de veel verkondigde idee dat de cultuur van 
Europaa was ontleend aan de oriëntaals-mediterrane cultuur kon op zijn afkeuring 
rekenen.. Gestuurd door zijn eigen 'Geisteserbmasse' had hij ingezien 'daft der 
Gangg der Kulturentwicklung ein umgekehrter gewesen ist, von Norden und 
Westenn nach dem Osten'.5? Volgens Wirth was vooral door gebrek aan kennis 
langdurigg het tegenovergestelde aangenomen. Hij sprak in dit kader van de 
'humanistischenn und orientatisch-christlichen Entlehnungshypothesen' van de 
gevestigdee wetenschap. Uiting gevend aan zijn weerzin tegen dit wetenschappelijke 
establishmentt omschreef hij hen als de liberaal georiënteerde en anorganisch 
denkendee 'Kathederwissenschaft'.58 

Uitgaandee van de samenhang tussen ras en cultuur stelde Wirth dat, zolang er 
inn een bepaald volk nog voldoende atlantisch-nordische raselementen aanwezig 
waren,, de atlantisch-nordische 'Geisteserbmasse' periodiek in zuivere vorm aan 
dee oppervlakte kon komen.5<> In 1931 constateerde hij in Duitsland een verhevigd 
'Erberwachenn und Erberinnern'; later, in 1933, schreef hij dat dit bewustwordings-
process in gang was gezet door Hitlers nationaal-socialistische beweging.60 De 
opkomstt van het nationaal-socialisme kon zijns inziens vergeleken worden met 
dee 'nordische Reformation' van de zestiende eeuw.6' 

Wirthh noemde het de taak van de 'Geistesgeschichtswissenschaft' om de wetten 
tee ontdekken achter de periodiek optredende periodes van 'Erberwachen und 
Erberinnern',, zodat een beter inzicht kon worden verworven in de samenhang 
tussenn de rassamenstelling van een volk en zijn wereldbeschouwing.62 Hierbij 
diendee de 'Geistesgeschichtswissenschaft' volgens Wirth samenwerking te zoeken 
mett de natuurwetenschappen. Hij stelde: 'Die Geschichte der menschlichen Kultur 
istt eine anthropologische Chemie und Geologie, eine rassengeschichliche Schei-
dekundee und Schichtenlehre.'6' Daarbij meende hij dat exact natuurwetenschap-
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pelijkk onderzoek een onderdeel was van de adantisch-nordische wereldbeschou-
wing.. Zo sprak hij van het oergeloof van het adantisch-nordische ras dat 'Wis-
senschaftt und Glaube, Weltallkunde oder Natu wissenschaft als Gotterkennen 
undd Gotterleben in organischer Einheit in sich schlösse'.64 

HetHet monotheïsme van het adantisch-nordische ras 

Inn zijn vele lezingen en publicaties ging Wirth uitgebreid in op de religie van het 
atlantisch-nordischee ras, die hij door middel van zijn symboolonderzoek meende 
tee hebben herondekt. Hij omschreef deze religie als een monotheïstische arische 
wereldbeschouwing,, die werd gekenmerkt door de eenheid van 'Gott-Welt-Zeit-
Schöpfung-Mensch'.6'' Wirth sprakvan een god-vader, de zogenaamde wereldgeest, 
diee buiten tijd en ruimte stond. Hij vervolgde dat deze god-vader zich in tijd en 
ruimtee openbaarde door middel van zijn zoon. Deze godszoon was de drager van 
hett hemelse licht en daarmee de verwekker van het leven. Wirth bracht de godszoon 
ookk in verband met de jaarlijkse loop van de seizoenen, waarbij hij sprak van het 
'Werdenn und Vergehen' en de wet van de eeuwige herhaling in het heelal.66 

Volgenss Wirth was het atlantisch-nordische ras zich bewust geweest van de 
goddelijkee ordening van de wereld en had het zich een organisch onderdeel gevoeld 
vann het heelal. De kern van de atlantisch-nordische religie onder woorden bren-
gend,, relateerde hij dit bewustzijn aan rasconrinuïteit en reïncarnatie: 

Soo gewif? wie der Gottessohn in seinem Jahreslauf stirbt und wieder aufersteht, 
soo gewifi stirbt alles Leben mit ihm in seinem 'Jahre' und steht wieder auf. So 
auchh der Mensch in seinem Jahreslauf, der sein 'Leben' heifêt, um durch Gottes 
Lichtt und Atem wieder auferweckt, in seinem Nachfahren wiedergeboren zu 
werden.67 7 

Ditt essentiële aspect van de atlantisch-nordische religie had volgens Wirth tot 
gevolgg gehad dat de atlantisch-nordische mens in zichzelf zijn religieuze verlossing 
konn vinden, terwijl de katholieke kerk leerde dat deze verlossing van buiten moest 
komen.68 8 

Hett atlantisch-nordische ras zou volgens Wirth op het arctische continent een 
groott cultuscentrum hebben gehad. Met het naar de zeebodem verdwijnen van 
dee arctische 'Urheimat', door Wirth omstreeks 8000 voor Christus gedateerd, was 
ookk dit cultuscentrum door de zee verzwolgen. De atlantisch-nordische religie 
hadd zich toen - gelijk met het atlantisch-nordische ras - over de rest van de wereld 
verspreid.. In de loop der millennia was deze religie echter langzaam maar zeker 
verdwenen.. Dit verdwijnen was een gevolg geweest van de vermenging van dit 
rass met andere rassen.69 De verschillende fasen van de levensloop van de 'Gottes-
sohn'' losten zich sindsdien op in afzonderlijke goden die betrekking hadden op 
jaargetijdenn of elementen. Wirth noemde dit proces 'die Geburt der Götter'.70 
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Aann het verblijf van het atlantisch-nordische ras in Europa tijdens de jonge 
steentijd,, de periode van 6000 tot 2500 voor Christus, besteedde Wirth veel 
aandacht.. Het was, zo vermeldde hij, de periode waarin in Schotland, Ierland, 
Scandinavië,, Noord-Duitsland, Nederland, Noordwest-Frankrijk en het Iberisch 
Schiereilandd door representanten van het atlantisch-nordische ras de megalietgra-
venn waren gebouwd. Later waren deze steengraven door hen ook aangelegd langs 
dee noordelijke en zuidelijke Middellandse-Zeekust, in Palestina, Egypte en Ara-
bië.711 Dit zou betekenen dat de steengraven - inclusief die in Drente - het product 
warenn van de atlantisch-nordische monotheïstische religie. Wirth zag het steengraf 
dann ook als een monument van de dood en de wedergeboorte van de 'Gottessohn' J1 

Opp basis van dit inzicht kon hij in het christendom nog een belangrijk atlantisch-
nordischee element herkennen. Jezus de zoon van het 'Dolmenlandes von Galilaa' 
noemend,, constateerde hij over diens levensverhaal: 

Erstt heute können wir erkennen, wie die Hauptabschnitte seiner Lebensge-
schichte,, Geburt, Leiden, Sterben, Grablegung, Auferstehung unserem altnor-
dischenn Mythos der Steingraberzeit entstammen.̂ 

DeDe receptie van Wirths werk in Duitsland en Nederland 

Hoewell  Wirth in het begin van de jaren dertig erin slaagde in Duitsland een 
aanzienlijkee groep aanhangers te verwerven, was het tegelijkertijd voor veel Duitse 
wetenschapperss overduidelijk dat hij niets anders had gedaan dan een fantastische 
theoriee te omgeven met een aureool van wetenschappelijkheid.74 Dit blijkt uit de 
inn 1931 onder redactie van F. Wiegers verschenen bundel Herman Wirth und die 
deutschedeutsche Wissenschaft, waarin wetenschappers uit verschillende academische disci-
pliness kritische analyses gaven van diens werk. De bundel bevatte naast een door 
Wiegerss geschreven archeologisch-geologisch artikel, bijdragen over antropologie, 
etnologie,, germanistiek en oriëntalistiek. Het eindoordeel luidde dat Wirths werk 
niett was te beschouwen als het resultaat van wetenschappelijk onderzoek, maar 
alss 'Dichtung' en bovendien als een persoonlijke geloofsbelijdenis.75 

Inn reactie op Wiegers' bundel bracht een aantal andere Duitse wetenschappers 
inn 1932 de wetenschappelijke betekenis van Wirth onder woorden. De hoogleraar 
filosofiefilosofie A. Baeumler noemde Wirth meer dan een religiestichter alleen. Zijns 
inzienss bevatte diens werk een geniale vonk, die de horizon van wetenschappers 
hadd verbreed: er was zicht ontstaan op nieuwe feiten en samenhangen. Baeumler 
erkendee het hypothetische karakter van Wirths werk en de aanwezigheid van 
onjuistheden,, maar vroeg zich daarbij vergoelijkend af wie er nu nog de vergissingen 
vann J. Grimm telde.76 Dat wat niet te bewijzen was, hoefde, zo redeneerde 
Baeumler,, immers niet per definitie onjuist te zijn. Hij suggereerde daarbij dat de 
doorr Wirth opgeroepen wetenschappelijke tegenstand mede werd ingegeven door 
dienss hypothese dat het traditionele christendom zou zijn ontstaan uit een ouder 
oermonotheïsme.77 7 
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Representantenn van de gevestigde wetenschap kwamen in 1933 opnieuw in het 
geweer.. De aanleiding hiertoe was Wirths heruitgave van het Oera Linda Boek.1% 

Di tt was een kroniek die tussen 1867 en 1871 in Friesland was opgedoken en 
verhaaldee van de belevenissen van de voorouders van de Friezen - het 'volk der 
Frya's'' - in een prehistorisch verleden. De kroniek werd algemeen beschouwd als 
eenn vervalsing.79 Wirth was er echter van overtuigd dat de tekst een kern van 
echtheidd bevatte, die informatie kon verschaffen over de periode rond tweeduizend 
voorr Christus. Op 4 mei 1934 werd in de aula van de Berlijnse universiteit een 
bijeenkomstt belegd waar wetenschappers de onjuistheid van Wirths visie op de 
kroniekk aantoonden.80 Hetzelfde jaar gaf ook de prehistoricus K.H. Jacob-Friesen 
zijnn oordeel over Wirth. Hij noemde hem een 'helderziende' die alleen luchtkas-
telenn kon bouwen en 'Wissen durch Phantasie und Logikdurch Glauben' verving.8' 

Ookk Nederlandse prehistorici raakten betrokken bij het debat dat in Duitsland 
overr Wirth werd gevoerd. Zo informeerde de Duitse archeoloog B. von Richthofen 
inn 1936 bij Holwerda naar diens visie op de Oera Linda Boek-hwesüe. Holwerda 
sprakk duidelijke taal en schreef Von Richthofen dat in Nederland niemand Wirth 
off  de kroniek serieus nam.82 Van Giffen was reeds drie jaar eerder in aanraking 
gekomenn met de door Wirth veroorzaakte commotie. Hij nam van 2 tot en met 
44 juni 1933 deel aan het Erste Nordische Thing, een congres in Bremen dat 
omstredenn was vanwege Wirths prominente aanwezigheid.83 Het congres werd 
gehoudenn in het Haus Atlantis, dat was gelegen aan de Bóttcherstrafêe in Bremen 
enn gebouwd was in opdracht van de oplos- en surrogaatkoffiefabrikant L. Roselius. 
Dee architectuur van dit 'Haus' stond geheel in het teken van Wirths theorieën 
overr een nordische oercultuur op het arctisch continent.84 Naast Van Giffen waren 
opp het congres als vooraanstaande buitenlandse sprekers uitgenodigd: N. Aberg 
uitt Stockholm en T.D. Kendrick uit Londen.8*  Twee weken voordat het Erste 
Nordischee Thing van start ging, verzocht G. Bersu, de directeur van de Römisch-
Germanischee Kommission te Frankfurt am Main, Van Giffen om zich tijdens 
zijnn lezing in Bremen positief uit te laten over zijn commissie. Bersu wist dat een 
groott deel van Van Giffens toehoorders deze vijandig gezind was. Hij verwachtte 
datt het een gunstige uitwerking zou hebben indien in deze kring en juist door 
Vann Giffen over de Römisch-Germanische Kommission een positief oordeel 
uitgesprokenn zou worden. Daarbij vroeg hij Van Giffen met name te vermelden 
datt deze 'Kommission' niet alleen onderzoek had verricht naar de Romeinse 
cultuuroverblijfselen,, maar bijvoorbeeld ook naar de inheemse neolithische me-
gahetgraven.866 Over Wirth repte Bersu verder met geen woord. 

Inn dezelfde periode kreeg Kendrick - de directeur van het British Museum -
vann G. Childe het advies af te zeggen en een plaatsvervanger naar het Erste 
Nordischee Thing te sturen.87 De kritische stemming onder de buitenlandse 
geleerdenn had uiteindelijk tot gevolg dat toen Wirth op het congres zijn lezing 
hield,, een aantal van hen demonstratief de zaal verliet: het is onduidelijk of ook 
Vann Giffen tot die groep behoorde.88 Wel is bekend dat hij tijdens het Zweite 
Nordischee Thing in 1934 - waaraan Wirth niet meer deelnam - in zijn 'Ein Beitrag 
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zurr Germanenfrage im mittel- und westeuropaischen Grenzgebiete' een oproep 
deedd tot behoud van de 'uneigennützige fireie Wissenschaft'.89 Toen Van Giffen 
vervolgenss in 1935 vanuit Duitsland het verzoek ontving om een kritische beoor-
delingg te geven van het werk van Wirth, antwoordde hij zich niet te willen mengen 
inn binnenlandse politieke kwesties.90 Het was op een bepaalde manier een duidelijk 
antwoord:: met wetenschap had Wirth zijns inziens niets te maken. 

WirthWirth en Himmler 

Alss gevolg van de kritische reacties van de gevestigde wetenschap op zijn uitgaven 
vann de 'Ura-Linda-Chronik' raakte Wirth in de eerste jaren na 1933 definitief in 
eenn wetenschappelijk isolement. Ook degenen die zeiden zich in te zetten voor 
dee regeneratie van het 'nordisch-germanisch-deutschen Wesen' distantieerden zich 
vann hem. Zo betoogde de taalkundige H.D. Kohier in 1936 naar aanleiding van 
Wirthss werk: 

Dass deutsche Volk aber kann es sich nicht leisten, derartigen Phantastereien 
alss Wegweiser auf seinem Marsch in die Zukunft zu folgen. Wir brauchen 
einee vielleicht weniger schwarmerische, dafür aber klarere und sicherere 
Zielsetzung,, mk einem nüchternen Bliek in unsere Vergangenheit und einem 
hoffnungsfrohenn Zukunftsschauen.91 

Wirthh beschikte aanvankelijk nog over een politiek zeer invloedrijke aanhanger. 
Inn de herfst van 1934 was hij in contact gekomen met Heinrich Himmler, die 
onderr de indruk raakte van zijn persoonlijkheid en theorieën. Samen met 
'Reichsbauernfuhrer'' R.W. Darré richtten zij vervolgens op 1 juli 1935 het Stu-
diengesellschafftt für Geistesurgeschichte 'Deutsches Ahnenerbe' op. Wirth werd 
binnenn dit Ahnenerbe leider van de afdeling Schrift- und Sinnbildkunde. Zijn 
onderzoekk werd nu royaal gefinancierd, zodat hij over wetenschappelijke assisten-
tenn kon beschikken en enkele studiereizen naar Scandinavië kon maken.91 In 
septemberr 1936 distantieerde Hitler zich echter, refererend aan het Haus Atlantis 
tee Bremen en sprekend van 'Böttcherstrassen-Kultur', van Wirths theorieën. Hitler 
beschouwdee het als ondefinieerbaar 'nordisch' gedachtegoed, dat niets met het 
nationaal-socialismee te maken had.93 In het begin van datzelfde jaar had Himmler 
all  besloten de 'StudiengesellschaffY uit te bouwen tot het 'Kulturreferat' van de 
ss,, in het kader waarvan Wirth langzamerhand uit het Ahnenerbe verwijderd 
diendee te worden.9*  Toen op 11 maart 1937 een nieuwe 'Satzung' in werking trad, 
werdd dan ook niet alleen het begrip 'Geistesurgeschichte' uit de naam van de 
organisatiee geschrapt, maar ook Wirths rol gereduceerd tot die van erepresident. 
Naa het van kracht worden van de derde 'Satzung' op 1 januari 1939, had Wirth 
geenn enkele functie meer.9*  In het statuut werd nu betoogd: 
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Aufgabee der Forschungs- und Lehrgemeinschaft 'das Ahnenerbe' ist es, Raum, 
Geist,, Tat und Erbe des nordrassigen Indogermanen turns zu erforschen. (...) 
Diee Durchführung dieser Aufgabe hat unter Anwendung exakt-wissenschaft-
licherr Methoden zu erfolgen.96 

Voorr de goede verstaander was het duidelijk dat Wirths onderzoek naar het 
atlantisch-nordischee ras in de ban was gedaan: er werd vanaf dat moment uit-
drukkelijkk gesproken van 'nordrassige' Indogermanen.97 Aan Wirths religieus 
gefundeerdee oproep tot samenwerking met de natuurwetenschappen werd daar-
entegenn nog steeds gevolg gegeven. 

Nederlandsee prehistorici en de 'Gleichschaltung' van de 
Duitsee pre- en protohistorische archeologie 

Dee Nederlandse pre- en protohistorische archeologiebeoefening was vanaf haar 
opbloeii  aan het begin van de twintigste eeuw sterk op de Duitse wetenschappelijke 
traditiess georiënteerd.98 Dit had tot gevolg dat de Nederlandse prehistorici de 
opkomstt van het nationaal-socialisme van nabij konden meemaken. Tijdens hun 
bezoekenn aan Duitsland vóór 1933 namen zij de opkomst van het nationaal-socia-
lismee al waar, en na 1933 kwamen zij in aanraking met de praktijk ervan. Zij 
werdenn toen door Duitse collega's via correspondentie en persoonlijke gesprekken 
ingelichtt over ontwikkelingen met betrekking tot de archeologiebeoefening in het 
Derdee Rijk, soms zelfs tot in de finesses. Zij wisten niet alleen van het bestaan 
vann archeologische propaganda voor het nationaal-socialisme en van de opkomst 
vann pseudo-wetenschappers, maar ook van de gang van zaken bij de 'Gleichschal-
tung'' van het vakgebied.99 De Nederlandse prehistorici meenden zo een genuan-
ceerdee visie te kunnen ontwikkelen op het nationaal-socialistische Duitsland en 
dee archeologiebeoefening aldaar. De meest opvallende ontwikkeling was dat de 
pre-- en protohistorische archeologie in Duitsland na 1933 een door de nieuwe 
nationaal-socialistischee machthebbers gefinancierde opbloei vertoonde.100 Deze 
ontwikkelingg had tot gevolg dat het aantal instellingen waarmee wetenschappelijke 
contactenn konden worden onderhouden sterk toenam. Holwerda, Bursch en de 
anderee medewerkers van het Rijksmuseum van Oudheden bleven in de jaren 
dertigg echter als vanouds primair gericht op West-Duitsland; bij Van Giffen, die 
zichh van meet af aan breder had georiënteerd, was er daarentegen in deze periode 
eenn toename van het aantal contacten. 

DeDe 'Gleichschaltung' van de Duitse pre- en protohistorische archeologie 

Aann de 23 universiteiten die Duitsland in 1932 rijk was, waren slechts twee 
leerstoelenn 'Vorgeschichte': in Berlijn en in Marburg.101 Dit betekende dat vóór 
19333 het archeologisch onderzoek in Duitsland grotendeels vanuit de musea werd 
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verricht.. Daarnaast waren er veel lokale archeologische verenigingen actief. De 
verschillendee archeologische musea en lokale archeologische verenigingen waren 
verenigdd in vier 'Verbande der Vereine für Akertumsforschung': een voor Oost-
Duitsland,, een voor Midden-Duitsland, een voor Noordwest-Duitsland en een 
voorr West- en Zuid-Duitsland.102 Tijdens de gelijkschakeling van 1933 kwamen 
dee verhoudingen binnen de Duitse pre- en protohistorische archeologie sterk 
onderr druk te staan. Zo verhevigde zich de wetenschappelijke tegenstelling tussen 
enerzijdss de West-Duitse archeologen, verenigd in de 'Römisch-Germanische 
Kommission'' en de 'Verbande' van Noordwest-, West- en Zuid-Duitsland en 
anderzijdss de Oost-Duitse archeologen, verenigd in de Oost-Duitse en Midden-
Duitsee 'Verbande'. Het wetenschappelijk objectgebied, te weten het Germaanse 
dann wel het Romeinse verleden, en een bepaalde methode van onderzoek — 
Kossinna'ss 'Siedlungsarchaologie' - ontwikkelden zich tot de centrale strijdpun-
ten.. Het dispuut betrof tevens de al dan niet toereikende Duits-nationale gezind-
heidd van de verschillende prehistorici.IO? De strijd spitste zich echter vooral toe op 
hett initiatief bij de in het kader van de gelijkschakeling nagestreefde centralisatie 
vann de pre- en protohistorische archeologen.104 

Gelijkk vanaf het ontstaan van het Derde Rijk in 1933 poogden de hoofdfiguren 
vann de verschillende richtingen binnen de Duitse pre- en protohistorische archeo-
logiee zich te verzekeren van de steun van partij- of overheidsfunctionarissen. 
Dee West-Duitse archeologen stonden onder leiding van de klassiek archeoloog 
Th.. Wiegand, die sinds 1932 president was van het Archeologische Institut des 
deutschenn Reiches, waaronder onder meerde Römisch-Germanische Kommission 
ressorteerde.1055 Wiegand kreeg in de periode na de machtsovername onder meer 
steunn van de klassiek archeoloog A. Langsdorff, die in 1933 deel was gaan uitmaken 
vann Himmlers 'Persönlicher Stab'.106 Langsdorff was als Himmlers 'kulturpoliti-
scherr Referent' verantwoordelijk voor enkele SS-opgravingen.10? De Oost-Duitse 
archeologenn - voornamelijk oud-leerlingen van Kossinna - hadden H. Reinerth 
alss voorman.108 Reinerth beschikte in 1933 over de gunstigste uitgangspositie: hij 
hadd reeds vóór 1933 contacten onderhouden met de latere nationaal-socialistische 
machthebbers.. In 1932 was hij leider geworden van de in datzelfde jaar opgerichte 
Reichsfachgruppee für deutsche Vorgeschichte, een onderdeel van Rosenbergs 
Kampfbundd für deutsche Kultur.10? In het kader van de gelijkschakeling richtte 
hijj  vervolgens in 1933 de Reichsbund für deutsche Vorgeschichte op. Deze bond 
beschouwdee hij als de voorloper van een in de nabije toekomst op te richten 
'Reichsinstitutt für Deutsche Vorgeschichte'.110 Bij zijn beleid om alle archeologi-
schee activiteiten in één organisatie onder te brengen, boekte Reinerth aanvankelijk 
successen.. In oktober 1934 sloten de Oost-Duitse en Midden-Duitse Verbande 
fürr Akertumsforschung zich aan bij zijn Reichsbund. De andere 'Verbande' 
beslotenn echter in juni 1935 op een bijeenkomst te Fulda autonoom te blijven.1" 

Inn oktober 1935 hield Reinerth op een bijeenkomst van zijn Reichsbund in 
Bremenn een rede waarin hij scherp uitviel naar het West-und Süddeutsche Verband 
fürr Akertumsforschung. Hij memoreerde dat dit 'Verband' had besloten af te zien 
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vann toetreding. De betrokken archeologen hadden zo een streep gezet door zijn 
centralisatiebeleid,, dat, zo beklemtoonde Reinerth, in opdracht van Rosenberg 
wass ingezet. Hij ging echter nog verder. Hij sprak van 'reaktionarer Kreise' die 
zichh te Fulda hadden verbroederd met 'Jiidentum u nd politischem Katholizis-
mus'."22 Dit laatste was binnen de context van de Duitse pre- en protohistorische 
archeologiee op te vatten als een directe verwijzing naar twee vooraanstaande 
prehistorici:: respectievelijk G. Bersu, sinds 1931 directeur van de Römisch-Ger-
manischenn Kommission, en G. Merhart von Bernegg, sinds 1927 hoogleraar 
Urgeschichtee te Marburg."5 Reinerth merkte bovendien op dat de reactionaire 
kringenn die hij bestreed terug te voeren waren tot L. Lindenschmit, die in 1852 
hett Römisch-Germanische Zentralmuseum te Mainz had opgericht. Hij betoogde: 

Ess sei der römisch-germanische Kreis urn Ludwig Lindenschmit gewesen, der 
(...)) das Übergewicht und den Vorrang der südlichen Kuituren über die 
germanischee behauptet habe. Eine Schar von Gelehrten mit der feinsten 
klassischenn Bildung habe diese Irrlehre weit ins Volk hineingetragen und den 
Grundfehlerr begangen, alle Kuituren der verschiedensten Völker nur nach 
einemm Mafistab, namlich der Antike, messen zu wollen.114 

Reinerthh stelde zijn tegenstanders er aldus voor verantwoordelijk in hun verering 
vann de antieke Oudheid het Duitse volk van zijn Germaanse grondslagen te hebben 
vervreemd. . 

Zij nn hetze tegen Bersu hoefde Reinerth niet lang voort te zetten. Deze werd 
namelijkk in 1935 vanwege de Neurenberger rassenwetten uit zijn ambt ontheven.115 

Inn het daaropvolgende jaar bleven Reinerth en zijn aanhangers ageren tegen 
Merhart.. Zij schreven hiertoe onder meer artikelen in de Völkische Beobachter en 
Germanenerbe.Germanenerbe. Ondanks het groeiende en door de ss gesteunde verzet in West-
Duitslandd tegen Reinerth, werd Merhart uiteindelijk in 1938 toch door het 
Reichserziehungsministeriumm uit zijn functie ontheven. Dit ontslag vond niet 
plaatss op last van Reinerth, maar in opdracht van Himmler. Merhart zou de pre-
enn protohistorische archeologie 'unpolitisch' hebben benaderd en zich bewust 
hebbenn verzet tegen de Völkische' visie op het vakgebied. Zo zou hij een nauwere 
samenwerkingg tussen de rassenkunde en de archeologie hebben afgewezen."6 Dat 
Bersuu en Merhart werden ontslagen, zou in Nederland niet onopgemerkt blijven, 
maarr hun ontslag gaf in het neutrale buurland, evenals in Duitsland zelf, geen 
aanleidingg tot het publiekelijk uiten van solidariteit of kritiek. 

VanVan Giffen en de Duitse pre- en protohistorische archeologie na ipjj 

Inn de jaren dertig had Van Giffen een intensieve wetenschappelijke uitwisseling 
mett Duitse collega's. De contacten waren in sommige gevallen reeds in de jaren 
twintigg gelegd. Dit was bijvoorbeeld het geval bij K.H. Jacob-Friesen, de directeur 
vann het Landesmuseum in Hannover."7 Daarentegen kwam de uitwisseling met 
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medewerkerss van de Römisch-Germanische Kommission pas in 1931 tot stand."8 

Vann Giffen streefde ernaar politieke overtuigingen geen rol te laten spelen bij de 
wetenschapsbeoefening.. Vrijwel nooit ventileerde hij politieke opvattingen in zijn 
lezingenn en publicaties. Door vast te houden aan de exactheid van zijn weten-
schappelijkee werk meende hij zich te kunnen onttrekken aan politiek engagement, 
ookk wanneer hij samenwerkte met mensen bij wie bepaalde politieke ideeën de 
prioriteitt hadden.119 

Dezee opstelling betekende niet dat Van Giffen de ontwikkelingen rond de 
gelijkschakelingg van de Duitse pre- en protohistorische archeologie negeerde. 
Terwijll  hij de gangg van zaken enerzijds beschouwde als een binnenlandse politieke 
kwestie,, waarin hij zich in principe niet diende te mengen, pleitte hij anderzijds 
inn 1934 tijdens een congresbezoek in Duitsland voor het behoud van de 'uneigen-
nützigee freie Wissenschaft'.120 Van Giffen was bovendien begaan met de positie 
vann joodse wetenschappers in het Derde Rijk. Zo informeerde hij in december 
19333 bij K. Stade, een medewerker van de Römisch-Germanische Kommission, 
diee voor hem onderzoek deed naar terra sigillata uit Ezinge, of er Duits-joodse 
prehistoricii  waren zonder aanstelling. Hij had namelijk een assistentenplaats in 
dee aanbieding. Uit Stades antwoord blijkt vooral hoezeer deze in de ban was van 
hett antisemitisme. Hij schreef Van Giffen terug, hem daarbij verzekerend zijn 
vraagg niet kwalijk te nemen, dat hij zich niet als enige zorgen maakte over de 
positiee van de joodse wetenschappers, en vervolgde: 

[es]]  sind mir doch sogar Falie bekannt, in denen langjahrige Nationalsozialisten 
inn besonderen Fallen von Harte für jüdische Wissenschaftier eingetreten sind, 
diee in unserem Volk das ihnen gewarte Gastrecht nicht missbraucht hatten, 
sondernn sich stets anstandig bewiesen haben.'21 

Stadee vervolgde dat hem onder de Duitse prehistorici geen joden bekend waren; 
zijj  werden zijns inziens vooral aangetroffen bij de 'juristischen, medizinischen und 
handelswissenschaftlichenn Fakultat'.122 In de daaropvolgde jaren zou Van Giffen 
desondankss van nabij kunnen ervaren wat voor joodse prehistorici de consequenties 
warenn van het in praktijk brengen van bepaalde rassentheorieën. Wanneer pre-
historici,, zoals Bersu, vanwege de rassenwetten genoodzaakt waren Duitsland te 
ontvluchten,, hield Van Giffen het contact aan en was hij in principe bereid enige 
hulpp te verlenen.123 

Uitt Van Giffens wetenschappelijke werk blijkt dat rassen voor hem concrete 
uitingenn waren van de ordening van de natuur. Hij deed echter geen directe 
uitsprakenn over de vraag of psychische kenmerken rasgebonden waren: in zijn 
wetenschappelijkee werk speelde ras geen rol bij de verklaring van cultuurverschillen 
off  van de loop van de geschiedenis. Ook gaf Van Giffen in zijn werk in de regel 
geenn blijk van antisemitisme, terwijl dit in de jaren twintig en dertig wél had 
postgevatt bij enkele van zijn Duitse collega's.,24 Dit neemt niet weg dat hij - en 
zeerr velen met hem — een individueel karakter wel kon beschouwen als een uiting 
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vann een collectief karakter. Zo gaf hij in 1930 een omschrijving van zijn eigen 
karakter,, waarbij hij refereerde aan de 'meer hoekige natuur van den noorderling'.115 

Vann Giffen ervoer in de jaren dertig niet alleen dat in het nationaal-socialistische 
Duitslandd een bijzondere betekenis werd gehecht aan de pre- en protohistorische 
archeologiee in het algemeen, hij ondervond ook dat dit leidde tot een extra 
waarderingg van zijn eigen wetenschappelijke werk. Tijdens zijn bezoek in 1938 
aann het congres 'Ziele und Aufgaben der Marsenen- und Wurtenforschung' in 
hett Landes-Museum te Hannover werd de betekenis van zijn werk zelfs expliciet 
geformuleerd.. Op dit congres, dat werd gehouden naar aanleiding van de oprich-
tingg van een 'Wurtenforschungsstelle' aan het Landes-Museum, hield onder 
anderenn Jacob-Friesen, de directeur van dit museum, een voordracht.126 Hij sprak 
hierinn van de taak van de pre-en protohistorische archeologie om wat hij noemde 
hett 'tendentieuze karakter' van de Germanen-beschrijvingen door de klassieke 
auteurss aan te tonen. In dit kader memoreerde hij Van Giffens terpenonderzoek, 
waaruitt bij uitstek de onjuistheid was gebleken van dergelijke berichten over de 
Germanen.. Van Giffen had immers in Ezinge aangetoond dat de terpbewoners 
veehouderss waren geweest en geen primitieve jagers en verzamelaars.117 Van Giffen 
ontvingg in hetzelfde jaar, met name vanwege zijn Ezinge-onderzoek, een eredoc-
toraatt van de Universiteit van Keulen.128 Hij werd daarbij omschreven als de 

grossenn niederlandischen Forscher, der nach einer höchst vervollkommneten 
Grabungsweisee in Marsch und Geest der Nordseeküste reiche Zeugnisse einer 
altenn Besiedlung aufdeckte und sich durch die Deutung frühgermanischer 
Kuiturenn bleibende Verdienste erwarb.129 

Dee wetenschappelijke waardering voor zijn werk in het nationaal-socialistische 
Duitslandd liet Van Giffen zich in de jaren dertig met genoegen welgevallen, maar 
hijj  weigerde mee te werken aan archeologische propaganda voor het nationaal-
socialisme.. Zo liet hij in 1934 het verzoek om een bijdrage te leveren aan de serie 
'Werr kennt Germanien' in Rosenbergs Völkischer Beobachter onbeantwoord.1'0 

Evenminn reageerde hij in 1937 op het verzoek een bijdrage te leveren aan het door 
dee Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte uitgegeven tijdschrift Germanenerbe.^1 

Zichh concentrerend op de wetenschappelijke specialisaties van afzonderlijke 
wetenschapperss en instellingen — daarbij het onderscheid tussen wetenschap en 
politiekk min of meer gelijkstellend aan het onderscheid tussen wetenschap en 
propagandaa - heeft Van Giffen in de jaren dertig intensief contact onderhouden 
mett representanten van vrijwel de gehele Duitse pre- en protohistorische archeo-
logie.. In deze periode werd daarbij een belangrijke plaats ingenomen door weten-
schapperss en instituties die vanuit Duitsland onderzoek verrichtten naar het 
Noordwest-Europesee 'Volk', 'Volkstum' en 'Raum'. Het betrof hier prefnstorici, 
volkskundigen,, taalkundigen, historici, geografen, sociologen en fysisch antropo-
logen.. De aandacht ging met name uit naar de bevolking en cultuur van Duitsland 
inn samenhang met die van haar westelijke en noordelijke buurlanden. Bij dit 
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onderzoekk gold het propageren van de gemeenschappelijke Germaanse oorsprong 
alss een belangrijke cultuur-politieke taak.'32 Dergelijke gecombineerde wetenschap-
pelijkee en cultuur-politieke activiteiten werden onder meer verricht door de 
Nordischee Gesellschaft in Lübeck en het Deutsch-Niederlandische Institut in 
Keulen.1""  Beide instituten zijn in 1936 door Van Giffen met een bezoek vereerd. 
Inn Lübeck hield hij de lezing 'Germanische Siedlungen in den Warfen Hollands', 
inn Keulen de lezing 'Vorgeschichtliches aus den Niederlanden'.'34 Het jaar daarop 
hieldd Van Giffen een lezing voor een 'Deutsch-Niederlandischen Arbeitsbe-
sprechung',, die was georganiseerd door het in Munster gevestigde Provinzialinstitut 
fürr westfahsche Landes- und Volkskunde.'35 Zijn deelname resulteerde weer een 
jaarr later in de publicatie van een artikel in het tijdschrift Westfiilische Forschungen. 
Dee titel 'Vorgeschichtliche Beziehungen zwischen den Niederlanden und West-
falen'' paste bij uitstek in het cultuur-politieke streven naar verbroedering tussen 
dee 'Germaanse' volken.1'6 Van Giffens wetenschappelijke activiteiten in Noord-
west-Duitslandd werden dan ook door het Ahnenerbe in Berlijn - reeds direct vanaf 
dee oprichting — nauwlettend gevolgd: Ahnenerbe-informanten deden er in het 
geheimm verslag van.'3? 

Vann Giffen onderhield in de jaren dertig ook contacten met prehïstorici die 
behoordenn tot het Amt Rosenberg. Zo correspondeerde hij vanaf 1935 intensief 
mett Reinerth, de aan het Amt Rosenberg verbonden prehistoricus voor wie hij 
veell  wetenschappelijk respect had. Het lijk t hem niet gedeerd te hebben dat 
Reinerthh door andere prehistorid vanwege zijn 'Gleichschaltungs'-pogingen juist 
werdd verguisd.138 Van Giffen hield in 1935 voor Reinerths Reichsbund te Berlijn 
eenn lezingen bezocht sindsdien herhaaldelijk de door deze instelling georganiseerde 
congressen.1399 Zijn goede verstandhouding met Reinerth resulteerde in 1938 in 
tweee artikelen in het onder Reinerths redactie staande tijdschrift Mannus.^0 Aan 
dee jaarlijkse door Reinerth georganiseerde grote Reichstagung für Deutsche Vor-
geschichtee nam Van Giffen echter niet deel.14' Hij werd voor deze 'Tagungen' wél 
uitgenodigd,, maar het was hem bekend dat de wetenschap een ondergeschikte rol 
speeldee op deze door veel NSDAP-vertoon gekenmerkte bijeenkomsten. Over de 
5.. Reichstagung für deutsche Vorgeschichte te Hannover, waar onder anderen 
Alfredd Rosenberg en Baldur von Schirach redevoeringen hadden gehouden, deelde 
Jacob-Friesenn hem fijntjes mede: 'Auf der Reichstagung hier in Hannover waren 
nurr wenig Fachleute.''42 Terwijl Van Giffen zijn deelname aan de 'Reichstagung' 
inn Oldenburg van augustus 1939 bij Reinerth had afgezegd omdat zijns inziens 
'diee Verhaltnisse' te veel 'zugespitzt' waren, bezocht hij later dat jaar nog wel diens 
opgravingg bij Osnabrück aan de Dümmer. Deze opgraving kon dan ook rekenen 
opp Van Giffens bijzondere wetenschappelijke interesse: Reinerth had voor het 
eersteerst een dorp van hunebedbouwers opgegraven.'43 

Ookk met Ahnenerbe-prehïstorici — waarvan het aantal in de loop van de tweede 
helftt van de jaren dertig steeds meer toenam — onderhield Van Giffen wetenschap-
pelijkee relaties, zij het minder intensief dan met de prehistorici van het Amt 
Rosenberg.'444 Zo bezocht Van Giffen in 1937 H. Jankuhns opgraving van de 
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vikingstadd Haithabu in Sleeswijk-Holstein. Jahnkuhn, een archeoloog die zich 
concentreerdee op de protohistorie, was als privaatdocent werkzaam bij de univer-
siteitt van Kiel en had zich weten op te werken tot een vooraanstaand Ahnenerbe-
wetenschapper.'455 Tijdens zijn bezoek aan Noord-Duitsland kwam Van Giffen 
terr ore dat Jankuhn er - samen met andere prehistorici uit Kiel - in was geslaagd 
dee pseudo-wetenschappelijke Ahnenerbe-voorman H. Wirth naar de achtergrond 
tee verdrijven. Van Giffen herinnerde zich hierover in 1948: 

Inn 1937 ging ik naar Duitschland en kwam daar in aanraking met verschillende 
kringenn van archaeologen. (...) Ik ontmoette hier behalve het bekende type 
vann Duitsch objectief wetenschappelijk met een grondige vakkennis een geheel 
anderr (...) type, dat op mij in de eerste plaats de indruk van een charlatan 
maakte.. (...) Dit nam voor de exacte wetenschap bedenkelijke vormen aan, 
omdatt enige van deze individuen als bijv. Prof Hermann Wirth (...) naast hun 
confusee romantische droomwereld over zeer belangrijke concrete organisato-
rischee gaven beschikten. (...) Met behulp van Himmler begonnen deze heeren 
omstreekss 1937 een sterke druk op de fatsoenlijke Duitsche wetenschap uit te 
oefenen.'46 6 

Vann Giffen memoreerde vervolgens dat een aantal archeologen, onder andere die 
vann 'de zg. Kieler school van Prof Schwantes en Dr. Jankuhn' erin was geslaagd 
eenn breuk te forceren tussen Himmler en Wirth. Daartoe hadden zij Himmler er 
alleenn maar op hoeven wijzen dat Wirth meende dat in het oermonotheïsme van 
hett atlantisch-nordische ras een 'kaste van priesteressen' een belangrijke plaats had 
ingenomen.. Van Giffen vervolgde: 

Himmlerr had daarentegen een grote afschuw van vrouwenheerschappij en 
smeett Wirth, daartoe opgestookt (...) uit alle functies. Hiermede had genoem-
dee zijn sleutelposities verloren en moest ook in 'Das Ahnenerbe' plaats maken 
o.a.. voor vertegenwoordigers van de Kieler school.'47 

Vann Giffen lijk t het Ahnenerbe sindsdien te hebben beschouwd als een organisatie 
waarinn de wetenschap de prioriteit had boven pseudo-wetenschap. 

Vann Giffens oriëntatie op Duitsland werd aan het einde van de jaren dertig in 
Nederlandd incidenteel opgevat als een uiting van sympathie voor het nationaal-
socialisme,, ook al omdat hij zich niet in geschrifte uitliet over zijn politieke 
opvattingen.. Zo werd in de winter van i939-'40 naar aanleiding van het voorstel 
omm Van Giffen te benoemen tot buitengewoon hoogleraar prehistorie aan de 
Universiteitt van Amsterdam, een onderzoek ingesteld naar diens politieke con-
necties.. Burgemeester W. de Vlugt was achterdochtig geworden, nadat hem het 
geruchtt ter ore was gekomen dat Van Giffen in het geheim lid was van de NSB. 
Bijj  het onderzoek kwamen tegenstrijdige berichten naar voren. De Groninger 
hoofdcommissariss van politie bevestigde dat Van Giffen sympathiseerde met het 
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regimee in Duitsland en de NSB, maar vermeldde ook dat hij geen partijlid was.148 

H J.. Reinink, de chef van de afdeling Hoger Onderwijs van het ministerie van 
Onderwijs,, Kunsten en Wetenschappen en voormalige secretaris van het College 
vann Curatoren van de Rijksuniversiteit van Groningen, sprak daarentegen van 
ongegrondee verdachtmakingen. Volgens Reinink had de Groninger prehistoricus 
juist: : 

zeerr sterke kritiek op het Duitsche regime, dat eersteklas-hoogleeraren ontsloeg 
omm er wetenschappelijk-onbelangrijke partijmannen voor in de plaats te 
stellen.. Ook had hij meermalen hulp geboden aan uit Duitschland verdreven 
geleerden.. De laster of het misverstand was misschien te verklaren door het 
feit,, dat Van Giffen uit hoofde van zijn taak - zijn leeropdracht te Groningen 
luidtt praehistorische en germaansche archaeologie - veel met Duitsche vak-
genotenn moet samenwerken.149 

Uiteindelijkk werd aan Reininks verklaring - hij kende Van Giffen zowel ambtelijk 
alss persoonlijk - de meeste waarde gehecht, zodat Van Giffen in het voorjaar van 
19400 alsnog in Amsterdam tot hoogleraar kon worden benoemd.150 

Vann Giffens oriëntatie op Duitsland en zijn hoge aanzien aldaar hebben ervoor 
gezorgdd dat hij in maart 1937 door de Amsterdamse geoloog J.C.A. Böhmers 
(1912-1988)) is benaderd met de vraag een aanbevelingsbrief te schrijven voor een 
sollicitatiee bij het Ahnenerbe.'51 Het is niet bekend of Van Giffen deze brief 
daadwerkelijkk heeft geschreven, maar wel dat Böhmers - vanaf dat moment A. 
Bohmerss genoemd - nog datzelfde jaar in dienst trad van het Ahnenerbe. Als 
leiderr van de Forschungsstatte für Urgeschichte verrichtte hij archeologisch on-
derzoekk te Mauern in Beieren. Dit onderzoek betrof de 'Weinberg'-grot, waarin 
sporenn uit het Midden-Paleolithicum werden aangetroffen. Het onderzoek had 
aanvankelijkk onder leiding gestaan van de prehistoricus R.R. Schmidt. De opgra-
vingg was echter in 1937 door Himmler geconfisqueerd.152 Dat het een ss-opgraving 
betrof,, bleek uit diverse uiterlijkheden: tijdens het opgravingswerk werd ss-uniform 
gedragenn en waren er verschillende militair-rituele handelingen, 's Ochtends om 
halff  zeven marcheerden de opgravers in gesloten gelederen naar de opgraving, 
waarbijj  de eerste man een ss-vlag meevoerde. Bij de opgraving aangekomen, werd 
dezee plechtig gehesen om aan het einde van de werkdag, even plechtig, weer te 
wordenn gestreken.'5? In 1939 kreeg Bohmers een andere door Himmler gecon-
fisceerdefisceerde opgraving toegewezen. Het betrof een opgraving bij Unter-Wisternitz 
inn het Tsjechische Zuid-Moravië. De opgraving van Unter-Wisternitz - het te-
genwoordigee Dolni' Vêstonice - had vanaf 1924 onder leiding gestaan van de 
Tsjechoslowaaksee geograaf en prehistoricus K. Absolon. In Unter-Wisternitz 
werdenn sporen uit het Jong Paleolithicum aangetroffen. Terwijl na de Duitse inval 
inn Polen het merendeel van de ss-opgravingen werd stilgelegd, kon Bohmers zijn 
activiteitenn in Slowakije met behulp van Nederlandse assistenten continueren tot 
inn de zomer van 1943.'54 De opgravingen konden op de belangstelling van de 
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Ahnenerbe-topp rekenen omdat ze in verband werden gebracht met het ontstaan 
vann de Indogermanen, het nordische ras en de eerste kunstuitingen.'" 

Toenn Van Giffen in 1937 door Bohmers werd benaderd, kon hij nog niet 
bevroedenn dat deze enkele jaren later - in 1941 - als Ahnenerbe-privaatdocent zou 
wordenn toegelaten aan het Biologisch-Archaeologisch Instituut. Nog minder had 
hijj  kunnen voorzien dat dit gebeurde op wens van de Duitse bezettingsautoritei-
ten.. '56 Van Giffen lijk t zich in de bezettingsjaren door Bohmers in wetenschappelijk 
opzichtt echter niet al te zeer bedreigd te hebben gevoeld. Zijn onderzoekingen 
achttee hij nuttig en gedegen. Bohmers was bovendien specialist op een gebied -
hett Paleolithicum - waaraan hijzelf nauwelijks aandacht had besteed. Dit nam 
niett weg dat Van Giffen in de bezettingsjaren vooral met het Ahnenerbe in conflict 
zouu raken.'57 

LeidseLeidse prehistorici en de Duitse pre- en protohistorische archeologie na 1933 

Inn de jaren dertig bevond Holwerda zich in de laatste fase van zijn carrière als 
museumdirecteurr en leek hij zich te hebben geschikt in zijn enigszins geïsoleerde 
positie.'588 Dit nam niet weg dat hij zijn wetenschappelijke contacten met Duitse 
prehistoricii  continueerde. Bij de opleiding van zijn assistenten Braat en Bursch 
tott museumconservator speelden deze contacten dan ook een belangrijke rol. 
Holwerdaa regelde dat Braat in 1930 een semester colleges kon volgen bij de 
archeoloogg H. Dragendorff te Freiburg. Bovendien organiseerde hij dat deze in 
1932,, na zijn promotie te Leiden, nog een extra semester onderwijs kon volgen bij 
dee klassiek archeoloog R. Zahn, die werkzaam was bij de Staatliche Museen te 
Berlijn.1'?? Ook zorgde Holwerda ervoor dat Bursch in de wintersemesters van 
1929-19300 en 1931-1932 kon studeren in Marburg. Hij promoveerde daar 24 februari 
19322 - op achtentwintigjarige leeftijd - bij de prehistoricus G. Merhart, de eerste 
gewoonn hoogleraar 'Urgeschichte' van Duitsland.'60 Diens leerstoel was in 1927 
opgerichtt ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de Marburgse 
Philipps-Universitat.16' ' 

Ui tt de gang van zaken rond de studietijd van Braat en Bursch in Duitsland 
komtt naar voren hoe eenvoudig het voor hen was aldaar te studeren en zich 
tegelijkertijdd afzijdig te houden van de politieke ontwikkelingen: de opkomst van 
hett nationaal-socialisme lijk t vrijwel geheel aan hen voorbij te zijn gegaan. Uit de 
correspondentiee van Braat met Holwerda blijkt vooral dat deze gemengde gevoelens 
hadd over zijn studietijd in Freiburg. Braat was enerzijds onder de indruk van het 
universitairee leven, maar anderzijds teleurgesteld in de hoogleraren. Zo viel het 
hemm op dat in Freiburg het vak geschiedenis beter vertegenwoordigd was dan in 
Leiden,, wat, zo meende hij, betekende dat een student zich daar veelzijdig kon 
ontwikkelen.. De colleges van de prehistoricus prof. G. Kraft vond hij echter 
nauwelijkss aan te horen als gevolg van diens warrigheid, kortademigheid en 
spraakgebrek.. Wél was hij onder de indruk van Dragendorff- die reeds Holwerda's 
leermeesterr was geweest - en diens colleges. Tijdelijke bestuurlijke verplichtingen 
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maaktenn echter dat Dragendorff nauwelijks in het seminarium verscheen.'62 Over 
zijnn verblijf in Berlijn — twee jaar later — zou Braat gunstiger oordelen, zo ook over 
zijnn contact met Zahn. In het Berlijnse museum kon hij zich verdiepen in thema's 
diee zijn bijzondere interesse hadden: Griekse en Romeinse kunst en de proble-
matiekk van het herkennen van vervalsingen. Hij concludeerde dan ook in Berlijn 
meerr geleerd te hebben dan in Freiburg.'6' Alhoewel Braat in zijn correspondentie 
mett Holwerda geen melding maakte van de politieke ontwikkelingen in Duitsland, 
wistt hij zich in 1996 wél te herinneren dat hij in Berlijn meer had gemerkt van 
hett nationaal-socialisme dan in Freiburg: 

iedereenn zei Heil Hitler. Ik zei ook meestal Heil Hitler, ik ben nogal conform 
enn dacht, nou ja, (...) Zahn was een ontzettend sympathieke man, dat was 
helemaall  niet een echte mof, geen nationaal-socialist.104 

Braatss ervaringen in Duitsland gaven hem geen aanleiding tot bewondering voor 
hett nationaal-socialisme; hij probeerde zich tijdens de Duitse bezetting van Ne-
derlandd afzijdig te houden. In 1946 oordeelde hij met terugwerkende kracht-
naarr alle waarschijnlijkheid ook onder invloed van zijn ervaringen tijdens de 
bezettingg - weinig positief over zijn studietijd in Duitsland. In dat jaar schreef hij 
aann F. Fremersdorf, een bevriende collega-archeoloog uit Keulen, over zijn voor-
oorlogsee verblijf in Duitsland: 

Schonn vor dem Kriege war mir das Deutsche Volk im allgemeinen, wie ich es 
wahrendd meinen langeren Aufenthalt in Freiburg und Berlin habe kennen 
lernen,, nicht so besonderes sympathisch, aber dieses Urteil bezieht zich 
natürlichh nicht auf jede einzelne Person.'65 

Inn vergelijking met Braat was Bursch veel enthousiaster over Duitsland en zijn 
studietijdd aldaar, zo blijkt uit de brieven die hij gedurende de twee wintersemesters 
-- 1929-1930 en 1931-1932 - in Marburg schreef aan Holwerda. Evenals Braat maakte 
Burschh daarin geen melding van de politieke ontwikkelingen in Duitsland; het 
wass vooral de voortgang van zijn proefschrift die ter sprake kwam. Dat hij colleges 
konn volgen en kon promoveren bij de prehistoricus Merhart, ervoer Bursch als 
eenn groot voorrecht. Hij zei geïnspireerd te zijn door wat hij omschreef als diens 
'ruimee blik' op de Europese pre- en protohistorie.'66 Hij volgde ook het 'Ein-
führungs'-collegee klassieke archeologie van P. Jacobsthal. Hierover was hij minder 
tee spreken. Jacobsthal deed zijns inziens niet veel meer dan een samenvatting 
voorlezenn van het vierdelige archeologische handboek van Koepp.'67 Bursch en 
zijnn echtgenote, die was meegereisd, namen ook deel aan het studentenleven in 
Marburg,, waardoor zij vriendschappelijke relaties ontwikkelden met enkele me-
destudenten,, met name R. von Uslar (1908) en W. Kersten (1907-1944).168 De 
kennismakingg met het Duitse universitaire leven had voor Bursch vergaande 
consequenties:: zijn ervaringen in Marburg vormden een basis van zijn latere keuze 
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voorr het nationaal-socialisme.16? Zo verwees hij in 1943 bij zijn beschrijving hoe 
hijj  ertoe was gekomen om nationaal-socialist worden, naar het Duitsland van de 
jarenn dertig. Hij verklaarde: 

dee oorlog is niet de tijd om het nationaal-socialisme volledig te leeren kennen. 
Daartoee hadden meer Nederlanders, toen daartoe nog gelegenheid was, naar 
Duitschlandd moeten gaan om daar te zien met welk een groote liefde en 
opofferingg al het schoone, wat onze kuituur opgebouwd had, in het verleden, 
verzorgd,, hersteld, en vooral ook tot het volk gebracht werd.'7° 

Braatt en Bursch mochten dan in hun brieven aan Holwerda geen melding hebben 
gemaaktt van de politieke ontwikkelingen in Duitsland, na 1933 ging een van 
Holwerda'ss Duitse collega's hiertoe wel over. Het betrof F. Kutsch, de voorzitter 
vann het West- und Süddeutsche Verband für Altertümsforschung. Holwerda werd 
doorr hem op de hoogte gehouden van de gang van zaken rond Reinerths gelijk-
schakeling.. In januari 1936 ontving hij gedetailleerde informatie over de congressen 
tee Fulda en Bremen.'7' In zijn antwoord aan Kutsch refereerde Holwerda aan de 
tweee richtingen binnen de Duitse archeologiebeoefening, zoals hij die reeds had 
beschrevenn in zijn openbare les van 1910.172 Hij schreef de laatste tijd in Duitse 
archeologischee tijdschriften de tendens te hebben waargenomen dat de Romeins-
Germaansee archeologie naar de achtergrond werd gedrongen door de prehistorische 
archeologie.. Holwerda beklemtoonde dat hij juist de eerste richting beschouwde 
alss een bij uitstek Duits verschijnsel: 

Diesee römisch-germanische Archaeologie istnach meinerMeinungvon Deut-
schenn Gelehrten auf Deutschem Boden mit Deutscher Gründlichkeit und 
Scharfsinnn geschaffen worden. Wir im Ausland haben es von Deutschen 
gelernt.. Ich kann es also unmöglich fassen was es mit Deutscher Vaterlands-
liebee zu tun haben sollte diese Deutsche Wissenschaft als minderwertig zu 
unterdrücken.173 3 

Aangezienn Holwerda zichzelf beschouwde als een leerling van de 'rheinische 
römisch-germanischee Provinzialarchaeologie', ging zijn sympathie uit naar Kutsch 
enn zijn antipathie naar Reinerth. Hij schreef Reinerth niet persoonlijk te kennen, 
maarr de indruk te hebben dat deze niets meer was dan een eerzuchtige intrigant, 
diee 'eine schone politische Idee' misbruikte om hogerop te komen.'7'* 

Inn de tweede helft van de jaren dertig was het, naast Holwerda, vooral Bursch 
diee voor het museum de wetenschappelijke contacten met het buitenland - met 
namee met Duitsland en Groot-Brittannië - onderhield.17^ In 1933 kreeg hij bij zijn 
Duitsee contacten een teleurstelling te verwerken. Deze had een voorgeschiedenis, 
diee terugging tot december 1931, enkele maanden voordat hij zou promoveren bij 
Merhart.. Toen bezocht hij namelijk vanuit Marburg de Römisch-Germanische 
Kommissionn te Frankfurt am Main, alwaar hij directeur G. Bersu en onderdirecteur 
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H.. Zeiss ontmoette. Ook trof hij er W. Unverzagt, de directeur van het Staatliche 
Museumm für Vor- und Frühgeschichte in Berlijn, die toevallig in Frankfurt 
aanwezigg was. In het nabijgelegen Mainz bezocht Bursch kort daarop G. Behrens, 
dee directeur van het Römisch-Germanisches Zentralmuseum, en E. SprockhofY.'76 

Tijdenss de gesprekken die Bursch met deze vooraanstaande Duitse prehistorici 
voerde,, leken zij allen zeer geïnteresseerd in zijn proefschrift. In een brief aan 
Holwerdaa memoreerde hij verheugd dat Bersu het wilde opnemen in de Römisch-
GermanischeGermanische Forschungen, Unverzagt in het Prdhistorische Zeitschrift en Sprockhoff 
inn de Vorgeschichtliche Forschungen. Bursch voelde het meest voor het aanbod van 
Bersu,, omdat, zo wist hij, diens Römisch-Germanische Forschungen het hoogst 
stondenn aangeschreven.177 Bursch meende bovendien dat een publicatie in de 
ForschungenForschungen een belangrijke wetenschappelijke erkenning zou impliceren en hier-
aann had hij behoefte. Het was hem namelijk ter ore gekomen dat aan de Leidse 
universiteitt aan een Duits doctoraat, bovendien nog verleend aan een museum-
assistent,, minder waarde werd toegekend dan aan een Nederlands doctoraat.178 

Uiteindelijkk kwam het echter toch niet tot een een publicatie in Duitsland: Bersu 
maaktee naar Bursch' mening te weinig haast. In 1933 verscheen Bursch' proefschrift 
—— een jaar na zijn promotie — alsnog in Nederland. In de inleiding werd nog wel 
vermeldd dat het proefschrift in de Römisch-Germanische Forschungen zou worden 
opgenomen,, maar dat dit door 'Zeitumstande' niet was gebeurd.179 

Burschh liet zich niet uit het veld slaan door de teleurstellende ervaring met de 
uitgavee van zijn proefschrift in Duitsland. Na 1933 concentreerde hij zich op zijn 
contactenn met zijn Marburgse medestudenten Von Uslar en Kersten. Beide 
archeologenn hadden na hun promotie een aanstelling gekregen bij het Rheinische 
Landesmuseumm Bonn: een museum dat zich — naast de universiteit van Kiel — zou 
ontwikkelenn tot een centrum van de ss-Ahnenerbe-archeologie en daarmee tot 
eenn centrum van protest tegen Reinerth.l8° In 1936 schreef Bursch vanuit Swalmen 
overr Von Uslar en Kersten aan Holwerda: 'Vrijdag aanstaande komen er een paar 
Marburgerr vrienden, die nu te Bonn aan het museum verbonden zijn, kijken naar 
dee opgraving, erg leuk.'181 

Viaa Von Uslar en Kersten ontwikkelde Bursch een op persoonlijke ervaringen 
gebaseerdd beeld van de praktijk van het nationaal-socialisme in Duitsland, dat 
gunstigg en, naar zijn eigen indruk, genuanceerd was. Dat juist Bersu en Merhart, 
dee prehistorici die hij tijdens zijn studietijd in Duitsland had ontmoet en bewon-
derd,, slachtoffer werden van de nieuwe machthebbers, deed uiteindelijk niets af 
aann zijn sympathie voor het nationaal-socialistische Duitsland.182 Hun ontslag in 
respectievelijkk 1935 en 1938 was voor hem geen aanleiding zich schriftelijk uit te 
sprekenn over de personele gevolgen van de gelijkschakeling van de Duitse pre- en 
protohistorischee archeologie.'83 Bursch hield Von Uslar en Kersten, die niet 
getroffenn werden door rassenwetten of politieke vervolging, ook niet medeverant-
woordelijkk voor het ontslag van Bersu en Merhart, en hij heeft deze wetenschappers 
evenminn geïdentificeerd met het gedachtegoed dat tot dit ontslag had geleid.'84 

Burschh lijk t hen als jonge en gedreven wetenschappers te hebben beschouwd en 

237 7 



HOOFDSTUKK 6 

dee wetenschappelijke uitwisseling met hen als stimulerend en vriendschappelijk 
tee hebben ervaren. 

Inn 1936 was Bursch als oud-leerling van Merhart nog gevraagd een bijdrage te 
leverenn aan de in 1938 te verschijnen gedenkbundel ter ere van diens tienjarig 
ambtsjubileumm aan de Philipps-Universitat in Marburg.l8s Sprockhoff, de opvolger 
vann Bersu bij de Römisch-Germanische Kommission, schreef bij deze bundel het 
voorwoord.. Hij constateerde daarin verheugd dat niemand in 1928 had kunnen 
bevroedenn welke opbloei de Duitse 'Vorgeschichtswissenschaft' zou gaan beleven 
tijdenss de in 1933 begonnen 'Neugestaltung' van Duitsland. Het voorwoord het 
karakterr gevend van een verdediging van Merhart, roemde Sprockhoff vervolgens 
dienss onbeperkte inzet voor de Duitse 'Vorgeschichte' en diens Groot-Duitse 
instelling.. Ook sprak hij de verwachting uit dat Merhart nog lang voor de Duitse 
wetenschapp behouden zou blijven. Direct het woord richtend tot hem, stelde hij: 

Ess ist Ihr hohes und unbestreitbares Verdienst, dais" Sie niemals auf eng 
abgegrenztemm Raum stehengeblieben sind (...) Gerade die Vorgeschichte, die 
wiee kaum eine andere Wissenschaft erd- und volksgebunden ist, schien Ihnen 
aufêerdemm am ehesten dazu berufen, die naturgeborenen Krafte aufzuzeigen, 
diee das Werden des gesamten deutschen Volkes in seinem weiten Vaterlande 
vonn Urbeginn an fast schicksalhaft gestaltet haben.186 

Dezee prijzende woorden mogen Merhart gelukkig hebben gestemd, maar verder 
blekenn zij aan dovemansoren gericht: op het moment dat het gedenkboek Mar-
burgerburger Studiën verscheen, had Merhart reeds moeten aftreden.187 Bursch schreef 
naarr aanleiding van deze gang van zaken nogal droogjes aan Sprockhoff het te 
betreurenn dat het jubileum niet in zijn 'zuerst geplanten Form' kon plaatsvinden.'88 

Inn 1938 - het jaar van Merhans ontslag - publiceerde Bursch het artikel 'Historie 
enn Praehistorie' in het Tijdschrift voor Geschiedenis, waarin hij refererend aan 
'excessenn in het buitenland' een oproep deed tot wetenschappelijke objectiviteit. 
Hi jj  bepleitte daartoe het opzij zetten van 'persoonlijke of partijgevoelens'. De 
aanleidingg tot deze oproep was zijn constatering dat rassenkundig en taalkundig 
onderzoekk 'hetzij met een streng wetenschappelijk doel, hetzij met een politiek 
bijoogmerk'' alleen verantwoord konden zijn als de resultaten van de pre- en 
protohistorischee archeologie erbij werden betrokken.189 Aldus gaf hij enerzijds te 
kennenn zijn eigen vakgebied als zeer feitelijk te beschouwen en anderzijds het geen 
probleemm te vinden dat bepaalde wetenschappelijke kwesties vanuit een 'politiek 
bijoogmerk'' op de onderzoeksagenda van prehistorici werden gezet; wel achtte hij 
hett dan van belang dat ook van dergelijk onderzoek de wetenschappelijkheid werd 
bewaakt.. Indien dit niet gebeurde zou volgens Bursch de gehele pre- en protohis-
torischee archeologie in diskrediet kunnen worden gebracht. Zonder dat de bui-
tenlandsee excessen bij naam werden genoemd, was het aan de goede verstaander 
duidelijkk dat Bursch vooral verwees naar de archeologiebeoefening in Duitsland.190 

Inn maart 1940 sprak Bursch duidelijker taal in zijn lezing Richtingen en Richtlijnen 
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inin de Praehistorie. Hij wees er daarin op dat de archeologiebeoefening met name 
inn Duitsland en de Sovjet-Unie op grote belangstelling van de overheid kon 
rekenenn en dat dit niet zonder consequenties was. Het gebeurde 

opp die voorwaarde, dat de wetenschap zich ondergeschikt maakt aan de 
levensbeschouwing,, waarop de staat zich baseert. Het ras in het eene, Karl 
Marxx in het andere land, trekken den praehistoricus aan de panden van zijn 
jass van het gebaande pad der zelfstandige, vrije ontwikkeling van zijn vak op 
zijwegen.191 1 

Hett was hem in Duitsland vooral opgevallen dat als gevolg van overheidsbeï'n-
vloedingg de inheems-Romeinse archeologie op het punt stond van het toneel te 
verdwijnen;; Kossinna's theorieën waren 'heerschend' geworden. Desondanks 
maaktee hij zich geen al te grote zorgen: 

Laatt men de aan de praehistorie in wezen vreemde invloeden der rassentheorie 
weg,, en volgt men hen, die erkennen, dat naast de Germanen nog andere niet 
minderwaardigee volkeren een rol speelden, dan valt er ook heel veel te waar-
deren.192 2 

Burschh stond aan het einde van de jaren dertig met zijn geëngageerd-kritische 
visiee op de praktijk van de pre- en protohistorische archeologie in het Derde Rijk 
—— inclusief de daaruit voortkomende geruststellende opmerkingen — niet alleen. 
Ookk naar algemeen gevoelen was de pre- en protohistorische archeologie in het 
nationaal-socialistischee Duitsland uiteindelijk niet wezenlijk aangetast.1^ Na de 
heftigee naar aanleidingvan de 'Gleichschaltung' opgelaaide strijd en na de tijdelijke 
opkomstt van pseudo-wetenschappers, leken aan het einde van de jaren dertig de 
internee verhoudingen van het vakgebied te zijn gestabiliseerd. Daarmee scheen 
dee continuïteit van de onderzoekstradities van vóór 1933 te zijn veiliggesteld. Ook 
all  omdat de uitbouw van het vakgebied had plaatsgevonden binnen de bestaande 
universitairee en museale structuren; de oprichting van een overkoepelend rijksin-
stituutt voor pre- en protohistorische archeologie was in de voorbereidingen blijven 
steken.. Dat in 1940 het merendeel van de Duitse prehistorici toenadering had 
gezochtt tot het ss-Ahnenerbe, werd niet als probleem gezien. De wetenschappelijke 
vrijheidd leek bij deze organisatie niet wezenlijk te worden aangetast.194 

Loss van zijn geëngageerd-kritische visie kon Bursch in 1939 niet ontkennen dat 
dee wetenschappelijke uitwisseling met Duitse collega's onder druk kwam te staan 
doorr de oplopende politiek-militaire spanningen tussen Duitsland en Nederland. 
Inn juni 1939, tijdens een bezoek van Kersten aan Nederland, deed er zich een 
incidentt voor. Dit vond plaats tijdens Kerstens busreis van Nijmegen naar Raven-
stein,, waar hij een opgraving van Bursch wilde bezoeken. Gedurende de busreis 
maaktee hij wat aantekeningen in een notitieboekje en bestudeerde hij een landkaart 
vann Nederland. Bij een eerder bezoek had Bursch hierop de belangrijkste archeo-
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logischee bezienswaardigheden aangestreept. Een tegenover Kersten gezeten jon-
gemann vond diens bezigheden verdacht en waarschuwde twee korporaals van de 
Nederlandsee Landmacht. Kersten werd daarop bij het veer over de Maas aange-
houdenn onder verdenking van spionage. Vervolgens werd hij vastgezet op het 
politiebureauu van Ravenstein. Enige uren later werd hij weer vrijgelaten, na 
bemiddelingg van Mw. Bursch-Alt. De later ter plaatse gearriveerde Bursch voelde 
zichh door het voorval in verlegenheid gebracht. Hij beschouwde het als een uiting 
vann de 'zur Zeit in Holland herrschende Angstpsychose'.195 Dat Kersten vlak na 
dee Duitse bezetting van Nederland zou pogen een belangrijke rol te spelen bij de 
nazificatiee van de Nederlandse pre- en protohistorische archeologie, heeft Bursch 
waarschijnlijkk nooit geweten. Wel kon hij al binnen minder dan een jaar niet 
meerr ontkennen dat de angst onder de Nederlanders gegrond was geweest. 

Nederlandsee nationaal-socialisten en de 
inheemsee pre- en protohistori e 

Dee bijzondere belangstelling voor de pre- en protohistorie die zich na 1933 in het 
Derdee Rijk zo nadrukkelijk manifesteerde, was zeker geen monopolie van alleen 
Duitsee nationaal-socialisten. Ook Nederlandse nationaal-socialisten gaven er in 
dee jaren dertig blijk van aan de vroegste periode van de geschiedenis een speciale 
betekeniss te hechtten. Aanvankelijk had binnen de NSB nog de hegeliaanse 
staatstheoriee overheerst. Hierin speelden volksnationalisme, rassentheorieën en 
antisemitismee geen rol van betekenis. In de tweede helft van de jaren dertig was 
err echter een etnisch-raciale radicalisering van het partijprogramma van de NSB, 
gelijktijdigg met de opkomst van het 'volksche' gedachtegoed binnen deze partij.'96 

Bijj  de verbreiding van dit gedachtegoed werd een belangrijke rol gespeeld door 
F.E.. Farwerck, een gefortuneerde industrieel uit Hilversum, en zijn aanhangers.197 

Dee activiteiten van deze zogenaamde 'volksche' NSB'ers — Farwerck sprak in 1937 
vann de 'Neuheidnische Richtung' - hadden een stroom aan publicaties over de 
Nederlandsee pre- en protohistorie en de Nederlandse volkscultuur tot gevolg.198 

Nederlandsee prehistorici gingen in de jaren dertig niet in op de ideeën die in 
dergelijkee nationaal-socialistische publicaties naar voren kwamen; het betrof vooral 
verouderdee schoolboekjeskennis en pseudo-wetenschappelijk-religieuze ideeën, 
dïee in hoge mate teruggingen op H. Wirth. Ondertussen werd door de 'volksche' 
nationaal-socialisten,, daarin gestimuleerd door Duitse Ahnenerbe-connecties, wel 
dee toenadering gezocht tot de academische pre- en protohistorische archeolo-
gie. . 

HetHet 'volksche'nationaal-socialisme 

Omm het 'volksche' nationaal-socialisme aan een groter publiek kenbaar te kunnen 
maken,, schreef Farwerck in de tweede helft van de jaren dertig, onder de schuilnaam 
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F.. van Schoping, de brochure Het 'volksche element' in het nationaat-socialisme. In 
dezee brochure bracht hij de essentie van het 'volksche' gedachtegoed onder 
woorden.. Farwerck betoogde dat het Nederlandse volk niet als een staatskundig 
begripp diende te worden beschouwd: het was een eenheid van ras, taal, zeden en 
gewoontenn en bestond als zodanig onafhankelijk van de meer tijdelijke staatkun-
digee grenzen. Hij memoreerde daarbij dat 'ons volk' bestond uit de nakomelingen 
vann Germanen, die zich omstreeks het begin van de jaartelling in Nederland 
haddenn gevestigd.1" Hieruit waren later, zo vervolgde hij, de Saksen, Friezen en 
Frankenn ontstaan, allen Germaans en behorende tot 'een aftakking van het groote 
Noordras'.2000 Hij constateerde daarop: 

onzee landsbevolking [heeft] zich vrij raszuiver weten te handhaven. In de steden 
daarentegenn is tot op zekere hoogte een vermenging ontstaan met (...) niet tot 
onss volk behoorende elementen. In de eerste plaats waren dit de Joden.201 

Opp basis van deze kennis - die niet aansloot op het door prehistorici verrichte 
onderzoekk naar het ontstaan van het Nederlandse volk tijdens en na het Neoli-
thicumm - bepleitte Farwerck dat het Nederlandse volk in overeenstemming met 
zijnn Germaanse Volksaard' geregeerd, of'geleid' zou worden. Alleen zo zou zijns 
inzienss een 'harmonische volksgemeenschap' kunnen ontstaan. Het 'volksche' 
nationaal-socialismee was, door zijn etnisch-raciale grondslag, verwant met het 
volksnationalistischee gedachtegoed dat in de jaren dertig — ook in regionale en 
Groot-Nederlandsee varianten — op een breed draagvlak kon rekenen; de radicaliteit 
ervann was echter uitzonderlijk. Farwerck schreef expliciet dat men zich moest 
ontdoenn van 'alle vreemde bestanddelen', waarmee hij vooral refereerde aan de in 
Nederlandd wonende joden. Bovendien plaatste hij zijn 'volksgemeenschap'-ideaal 
nadrukkelijkk in een Groot-Germaanse context. Nederland diende in de toekomst 
weerr een plaats in te nemen 'temidden der overige, naar wij hopen eveneens her-
rezen,, stamverwante volken om ons heen'.202 Bij de verbreiding van het 'volksche' 
nationaal-socialismee nam Der Vaderen Erfdeel het voortouw. Deze aan de NSB 
gelieerdee stichting was in 1937 opgericht door de kunstschilder J.C. Nachenius. 
Hett bestuur bestond verder uit J.H. Feldmeijer en H J. van Houten, terwijl ook 
Farwerckk een rol speelde.103 De stichting gaf vanaf mei 1938 het tijdschrift: Der 
VaderenVaderen Erfdeel uit, dat, zoals reeds vermeld, vanaf juli 1939 verscheen als de 
VolkscheVolksche Wacht.10* 

Uitt vrijwel alle artikelen in Der Vaderen Erfdeel en de Volksche Wacht blijkt het 
grotee belang dat de auteurs hechtten aan de Germanen en hun cultuur. Zij 
beschouwdenn het Germaanse als essentieel voor het Nederlandse volk; vooral aan 
dee Germaanse religie van vóór de kerstening werd speciale betekenis gehecht. Dit 
komtt bijvoorbeeld naar voren in de aandacht die in 1939 in het tijdschrift is besteed 
aann de Willibrordus-herdenking: Willibrordus was 1200 jaar eerder - in 739 -
overleden.. Dat de prior van het klooster van Egmond had gesteld dat Willibrordus, 
dee eerste evangelieprediker in de Nederlandse gebieden, als de 'ware Vader van 
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hett Vaderland' was te beschouwen, werd opgevat als een belediging, en niet omdat 
Willemm van Oranje de ware vader des vaderlands was. In reactie hierop benadrukte 
eenn anonieme auteur namelijk dat de Franken, Friezen en Saksen reeds voor de 
kersteningg één geloof en één beschaving hadden gekend, aldus aangevend dat 
Willibrorduss eigenlijk een 'volksvreemd' element was geweest.205 Dat de religie 
vann de Germanen op de bijzondere belangstelling kon rekenen van de kring rond 
dee Volksche Wacht blijkt bovendien uit de reeks artikelen die van september 1939 
tott en met april 1940 in het tijdschrift verscheen, onder de titel: 'De ontdekkingen 
vann Herman Wirth'. Hierin werden Wirths ideeën over het voortleven van een 
monoo theïstische oerreligie in de volkscultuur gepopulariseerd. Wirth werd een 
geniee genoemd, wiens positie vergelijkbaar was met die van Galilei. Wel werd 
erbijj  vermeld dat hij was aangevallen op zijn dateringen.206 

Hett was vooral Farwerck die zich in de ban toonde van het gedachtegoed van 
Wirth.. Diens theorieën zijn herkenbaar in het boek Levend Verleden, waarin 
Farwerckk verschillende motieven uit de Nederlandse volkskunst behandelde.207 

Zijj  komen ook naar voren in de brochure Het volksche element in het nationaal-
socialisme.socialisme. Farwerck maakte daarin kenbaar — geïnspireerd door Wirths betoog 
overr de periodiek optredende periodes van 'Erberwachen und Erberinnern' - dat 
hijj  meende te leven in een 'nieuwe tijd', die werd gekenmerkt door het opnieuw 
opkomendd besef dat een volk was onderworpen aan de wet van 'ontstaan — bestaan 
—— vergaan'.208 Dit besef beschouwde Farwerck als een centraal onderdeel van de 
oorspronkelijkee noordras-religie; het noordras had er reeds in een ver verleden 
uitingg aan gegeven met het 'zonneloop'-symbool.20? Het 'cyclisch gebeuren' maakte 
volgenss Farwerck deel uit van de 'wet der goddelijke werkzaamheid', waaraan 
iederr verschijnsel was onderworpen. Op basis van dit inzicht zei Farwerck alles 
watt een mens in de werkelijkheid kon waarnemen, te beschouwen als 'uitingen' 
vann een 'ondefinieerbare Al-kracht'.210 Deze houding ten opzichte van de waar-
neembaree werkelijkheid, die de empirie een religieuze dimensie gaf, was volgens 
Farwerckk typerend voor de aard van het noordras.2" 

Hett religieuze besef van Farwerck en enige andere medewerkers van Der Vaderen 
Erfdeell  kreeg een belangrijke impuls door contacten met het ss-Ahnenerbe in 
Berlijn.. Farwerck namelijk onderhield vanaf begin 1937 schriftelijk contact met 
W.. Sievers, de Generalsekretar van het Ahnenerbe.211 Dit resulteerde nog hetzelfde 
jaarr in een uitnodiging om een bezoek te brengen aan Duitsland. Farwerck en de 
zijnenn woonden in oktober 1937 het 'Erntedankfest' op de Böckeberg bij Hameln 
bijj  en bezochten het Hermannsdenkmal in het Teutoburger Wald, alsook de 
nabijgelegenn Externsteine.2'3 Dit laatste programmapunt betrof enkele grillige 
rotsformaties,, waarin W. Teudt een oud-Germaans heiligdom had herkend. Het 
terreinn waar de rotsen zich bevonden werd sinds 1935 door de SS beheerd; zij 
verrichttenn er opgravingen en restauratiewerkzaamheden.21'' Teudt meende dat bij 
dee Externsteine onder andere de Irmin-zuil - een Saksisch heiligdom - had ge-
staan,, die door Karel de Grote was vernietigd na zijn overwinning op de Saksen. 
Zeerr tot de verbeelding van Farwerck sprak Teudts theorie dat in een kruisaf-
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namereliëf,, dat in de twaalfde eeuw op de rotsformatie was aangebracht, een af-
beeldingg van de Irmin-zuil herkend kon worden.115 In zijn Levend Verleden schreef 
hijj  hierover op enthousiaste toon: 

Opp een hoek van een der rotsen bevindt zich een beeldhouwwerk, dat een 
kruisafnemingg voorstelt. (...) Een der personen staat hierbij (de beenen zijn 
vernield)) op een op een stoel gelijkend voorwerp. Het is echter geen stoel, 
maarr (...) de geknakte Irmen-zuil.2'6 

Hett bezoek aan de Externsteine is voor de Der Vaderen Erfdeel-leden naar alle 
waarschijnlijkheidd een intense religieuze ervaring geweest. Een tekening van de 
Irmin-zuill  werd, in navolging van het Ahnenerbe, verkozen tot het vignet dat al 
hunn publicaties sierde. 

DeDe aanhangers van het 'volksche' nationaal-socialisme en 
hunhun contacten metprehistorici 

Doorr aanhangers van het 'volksche' nationaal-socialisme is in de tweede helft van 
dee jaren dertig in de pers bij herhaling benadrukt dat de Germanen beschaafde 
stammenn waren geweest en dat het beeld van Germanen als barbaren onjuist was. 
Dezee stelling kon bij uitstek worden onderbouwd met een beroep op de pre- en 
protohistorischee archeologie. Dit gold echter niet voor de op de klassiek-huma-
nistischee kennistraditie georiënteerde richting. Net zoals de Romeinse aanwezig-
heidd in de Nederlandse gebieden door 'volksche' nationaal-socialisten doorgaans 
werdd voorgesteld als een bezetting door een 'volksvreemde' etniciteit en cultuur, 
werdd ook deze vorm van archeologiebeoefening afgedaan als 'volksvreemd'.217 Zo 
verscheenn er in 1938 in de NSB-krant Volk en Vaderlanden artikel over Vollgraffs 
opgravingenn op het Domplein te Utrecht, waarin werd gesproken van een 'klassieke 
geesteshouding'' die sinds de Renaissance in 'intellectueele kringen' heerste. Ver-
volgenss werd geconstateerd dat voor deze geesteshouding typerend was dat: 

bijj  de Utrechtsche opgravingen de boel [was] (...) dichtgegooid, toen men met 
hett Romeinsche gedeelte klaar meende te zijn; of er dieper wellicht Germaan-
schee overblijfselen lagen, was niet van belang. Dit soort klassiek-humanistische 
wetenschapp staat niet in dienst van het eigen volk, maar in dienst van een 
vreemdee beschaving.218 

Voorall  Holwerda - de belangrijkste representant van de klassiek-humanistisch 
georiënteerdee pre- en protohistorische archeologie - was doelwit van de kritiek 
vann de aanhangers van het Volksche' nationaal-socialisme. Dit blijkt uit in de 
tweedee helft van de jaren dertig door Der Vaderen Erfdeel uitgegeven brochure 
EenigeEenige correctie op Nederlandschegeschiedschrijving van H.J. Popping. Deze auteur 
uitt Oosterwolde - een drukker, amateur-archeoloog, regionaal historicus en actief 
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NSB-Iidd - was een ijverig propagandist van het beeld van de beschaafde Germaan.2'^ 
Inn zijn brochure, waarin hij met archeologische gegevens de strijd wilde aangaan 
mett het beeld van de Germanen als 'chronische primitieven', constateerde hij, 
eropp wijzend dat de Germanen reeds in de bronstijd waren ontstaan, dat het 
Holwerdaa ontbrak aan een juist 'inzicht in de wordingsgeschiedenis van ons land 
mett zijn bewoners'. Voor Holwerda's leerling Bursch kon hij evenmin waardering 
opbrengen.. Popping constateerde naar aanleiding van diens archeologische werk, 
datt deze te veel concessies deed aan de theorieën van Holwerda. Het koepelgraf 
diende,, zo vervolgde hij, naar het rijk der fabelen verwezen te worden. Popping, 
diee in de jaren dertig zowel met Holwerda en Bursch als met Van Giffen had 
samengewerkt,, roemde daarentegen Van Giffens archeologische werk.220 

Hett was in de jaren dertig dus vooral Van Giffen die kon rekenen op de 
bijzonderee aandacht van de 'volksche' nationaal-socialisten. Zo kwam hij eind 
19377 ter sprake in de correspondentie tussen Farwerck en Sievers. Farwerck schreef 
aann de Ahnenerbe-chef zich snel met de Groningse prehistoricus in verbinding te 
zullenn stellen.221 De aanleiding hiertoe was naar alle waarschijnlijkheid een voor-
drachtt die Van Giffen op 15 juni 1937 te Berlijn had gehouden voor de Reichsbund 
fürr Deutsche Vorgeschichte. Uiteindelijk was het de Der Vaderen Erfdeel-oprich-
terr Nachenius die contact opnam met Van Giffen en wel met succes. De tekst 
vann Van Giffens lezing verscheen in 1939 in Der Vaderen Erfdeel.11*  Van Giffens 
ideeënn over de Nederlandse pre- en protohistorie werden er beknopt in samen-
gevat.. lli  Het was geen toeval dat Van Giffen in eerste instantie door Nachenius 
werdd benaderd: zij hadden reeds enkele jaren eerder kennisgemaakt. Op Nachenius' 
uitnodigingg had Van Giffen namelijk in de zomer van 1935 op diens landgoed te 
Garderenn grafheuvels onderzocht. Van Giffen had er toen bovendien mee inge-
stemdd dat leden van de NSB-Studenten Federatie hierbij de graafwerkzaamheden 
verrichtten.224 4 

Burschh werd, in tegenstelling tot Van Giffen, vóór 1940 niet benaderd door de 
'volksche'' nationaal-socialisten.225 Bursch toonde op zijn beurt evenmin belang-
stellingg voor de groep rond het tijdschrift Der Vaderen Erfdeel: hij associeerde 
Farwerckk met Wirth, van wie hij wist dat deze in het nationaal-socialistische 
Duitslandd in de ban was gedaan.226 In de bezettingsjaren heeft de Der Vaderen 
Erfdeel-groepp - na mei 1940 verenigd in de Volksche Werkgemeenschap - in haar 
strevenn naar wetenschappelijkheid vooral de samenwerking met Van Giffen op-
gezocht.. Tot hun teleurstelling moesten zij ervaren hij dit afhield; alleen Bursch 
bleekk bereid met hen in zee te gaan.227 
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