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HOOFDSTUKK  J 

Nederlandsee prehistorici en de bezettingspraktijk 

Dee nazificatie van de Nederlandse pre- en 
protohistorischee archeologie 

Inn de periode voorafgaande aan de Duitse inval van mei 1940 was de Nederlandse 
pre-- en protohistorische archeologiebeoefening sterk in beweging. Allereerst von-
denn er meerdere belangrijke benoemingen plaats. In 1939 volgde de egyptoloog 
Vann Wijngaarden Holwerda op als directeur van het Rijksmuseum van Oudheden. 
Bovendienn werd Van Giffen dat jaar in Groningen benoemd tot buitengewoon 
hoogleraarr Germaansche en Romeinsche archeologie; zijn benoeming bij de 
Universiteitt van Amsterdam zou in mei 1940 op korte termijn plaatsvinden. Dit 
wass voor de pre- en protohistorische archeologie weer een stap vooruit in de 
richtingg van een zelfstandige academische discipline. Vóór 1939 was het vakgebied 
inn Nederland slechts via lectoraten aan de universiteiten vertegenwoordigd geweest. 
Hett was echter nog steeds niet mogelijk te studeren met de pre- en protohistorie 
alss hoofdvak. Daarnaast werd in deze periode door ambtenaren op het ministerie 
vann Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen hard gewerkt aan een wettelijke 
regelingg van de pre- en protohistorische archeologie. Die regeling zou betrekking 
moetenn hebben op het opgraven en de vondsten. De animositeit tussen Holwerda 
enn Van Giffen en de daarmee samenhangende richtingenstrijd 'Leiden-Groningen' 
hadd een dergelijke regeling naar algemeen gevoelen lang in de weg gestaan. Het 
vertrekk van Holwerda had, zoals al eerder duidelijk werd, niet het einde van deze 
richtingenstrijdd betekend; wel bleken de belangrijkste Nederlandse prehistorici 
bereidd plaats te nemen in een overlegorgaan: de Rijkscommissie voor het Oud-
heidkundigg Bodemonderzoek. 

HetHet plan-Kersten en de activiteiten van het SS-Ahnenerbe in Nederland 

Duitsee prehistorici onderhielden vanaf het begin van de twintigste eeuw intensief 
wetenschappelijkk contact met Nederlandse collega's. In Duitsland stond de Ne-
derlandsee archeologiebeoefening in hoog aanzien: het Leidse Rijksmuseum van 
Oudhedenn werd gewaardeerd vanwege zijn bijzondere archeologische collecties, 
hett Groninger Biologisch-Archaeologisch Instituut vanwege de wetenschappelijke 
prestatiess van Van Giffen. De onderlinge relaties zouden tijdens de Duitse bezetting 
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vann Nederland, een periode waarin de internationale wetenschappelijke uitwisse-
lingg verder tot een minimum was beperkt, een bijzondere extra betekenis krijgen. 
Mett de wetenschappelijke contacten als uitgangspunt hoopten Duitse prehistorici 
hunn Nederlandse collega's - al dan niet stapsgewijs - te winnen voor het natio-
naal-socialisme.. Na mei 1940 werden Van Wijngaarden, Bursch en Van Giffen -
respectievelijkk directeur van het Rijksmuseum van Oudheden, directeur van het 
Rijksbureauu voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en hoogleraar te Gronin-
genn - dan ook snel geconfronteerd met de belangstelling van Duitse nationaal-
socialistenn voor hun werkterrein. 

Dee wijze waarop de Nederlandse archeologische instellingen en de daaraan 
verbondenn wetenschappers zijn benaderd door de bezettingsautoriteiten, lijk t in 
eerstee instantie bepaald te zijn geweest door de plannen van W. Kersten. In juli 
19400 maakte deze bij het Rheinisches Landesmuseum te Bonn werkzame prehis-
toricuss aan ss-Ahnenerbe archeoloog H. Jankuhn kenbaar bereid te zijn als 
prehistoricuss in het bezette Nederland en België activiteiten te ontplooien. Hij 
betoogde: : 

ess ergibt sich auch hier die Frage, ob wir Vorgeschichtler in diesen Lander 
etwass unternehmen können. Es sieht so aus, als ob die deutsche Politik dahin 
zielte,, die Lander Holland und Belgien (...) politisch, wirtschaftlich und 
kulturelll  an das Reich zu binden. Vorausgesetzt da£ dem so ist, könnten wir 
Vorgeschichtlerr auch erheblich mitarbeiten.1 

Kerstenn bepleitte hierbij een vergroting van de Duitse invloed op de Nederlandse 
pre-- en protohistorische archeologiebeoefening, daarbij opmerkend dat in de 
voorgaandee jaren Engelse prehistorici met succes hun contacten met de Neder-
landsee archeologie hadden geïntensiveerd. Hij stelde voor archeologisch toezicht 
uitt te oefenen bij Duitse militaire bouwactiviteiten. Ook diende de 'Aufarbeitung 
derr Museumbestande' in Nederland bevorderd te worden. Hij opperde daaren-
bovenn het plan de reeds bestaande samenwerking met de zijns inziens twee 
belangrijkstee Nederlandse prehistorici te versterken. Het betrof Van Giffen en 
Bursch.. Kersten meende dat Van Giffen - actiefin Noord-Nederland - het beste 
vanuitt Munster en de Noord-Duitse 'Wurtenforschung' benaderd zou kunnen 
worden.. Bij Bursch - actief in Zuid-Nederland - zou dit vanuit Bonn moeten 
gebeuren.. Hij zou daarbij ook zelf een rol kunnen spelen: 

Ichh kenne besonderes gut die Verhaltnisse in den südlichen Niederlanden, 
zumall  ich mit dem Kustos für Vorgeschichte am Reichsmuseum in Leiden 
Dr.. F.C. Bursch durch gemeinsames Studium und durch öfteren Besuch bei 
Grabungenn befreundet bin.1 

Jankuhnn reageerde instemmend op Kerstens plan. In zijn antwoordbrief merkte 
hijj  op, al dan niet bewust aansluiting zoekend bij Seyss-Inquarts zelfnazificatie-
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politiek,, het meest te verwachten van 'Kreisen (...) die von sich aus bereits den 
Wunschh haben, mit uns zusammenzuarbeiten'. Jankuhn had ondertussen zelf al 
well  geconstateerd dat het hier 'nicht viel Leute' betrof. Bij het leggen en intensiveren 
vann deze contacten met de tot-samenwerking-bereid-zijnde kringen bepleitte hij 
eenn centrale rol voor het ss-Ahnenerbe: hij stuurde Kerstens brief dan ook direct 
doorr naar Sievers.3 

Kerstenn was niet de enige archeologische informant waarover het ss-Ahnenerbe 
inn Nederland beschikte. Vlak na de Duitse bezetting van Nederland in 1940 reisde 
hett ss-Ahnenerbe-lid H.E. Schneider naar Nederland, met als opdracht die weten-
schappenn te stimuleren die van belang waren voor de opbouw van de nationaal-
socialistischee 'Weltanschauung'.4 Zijn bijzondere aandacht ging uit naar germa-
nistiek,, volkskunde, pre- en protohistorische archeologie, rassenkunde en euge-
netiek.. De Ahnenerbe-strategie bestond eruit in het bezette Nederland toenadering 
tee zoeken tot geleerden die behoorden tot de desbetreffende disciplines.5 Schneider 
hadd echter al snel vastgesteld dat de Nederlandse wetenschappers zich meestal 
afwijzendd of vijandig opstelden.6 Schneider en het Ahnenerbe vonden bij hun 
activiteitenn in Nederland een medestander in de Keulse prehistoricus W. von 
Stokar,, die in de zomer van 1940 als specialist op het gebied van de prehistorie 
naarr Nederland was gekomen.7 Deze maakte in november 1940 voor het Ahnenerbe 
eenn overzicht van de belangrijkste in Nederland werkzame prehistorici. Hij besprak 
dee capaciteiten en verdiensten van Holwerda, Van Giffen, Bursch en Bohmers. 
Hi jj  wees er daarbij op dat Holwerda ondertussen bejaard was en verouderde 
opvattingenn verkondigde, ook opmerkend dat hij 'zu Deutschland absolut positiv 
eingestelltt ist'. Van Giffen noemde hij een van de beste opgravers van Europa, 
maarr 'politisch nicht tragbar'. Hij stelde hierover: 'Aufêerlich gibt er sich zwar als 
Freundd der Deutschen, spart aber nicht an gegenteiligen Bemerkungen, wenn er 
sichh nicht beachtet glaubt.' Hij merkte daarbij ook nog op: 'Ursache dieser 
zwiespaltigenn Einstellung ist seine Frau.'8 Bursch werd door Von Stokar Van 
Giffenss 'Antipode' genoemd. Hij memoreerde dat hij leerling was van Merhart 
enn constateerde vervolgens: '[er] vermag aber wissenschaftlich van Giffen nicht 
dass Wasser zu reienen.'9 Het pleitte echter voor Bursch dat hij 'absolut deutsch-
freundlich'' was, temeer omdat dit in de praktijk een maatschappelijke 'Boykott' 
mett zich meebracht. Bohmers werd door Von Stokar omschreven als 'klug, 
zielstrebig,, ehrgeizig'. Het leek hem een goed idee te arrangeren dat Bohmers -
alss specialist in paleolithische kwesties - aan een universiteit benoemd zou worden 
tott hoogleraar Urgeschichte. Von Stokar vermeldde ook dat Bohmers bij de 
Nederlanderss - ook bij NSB-leden - weinig aanzien had, zonder hiervoor verdere 
redenenn te noemen. Hij voorspelde over Bohmers en diens reputatie: 'Es wird 
langeree Zeit dauern, bis Bohmers das Ansehen seiner Landsleute zurückgewonnen 
hat.'10 0 

Schneiderr en het Ahnenerbe troffen vooral bij de kring rond de stichting Der 
Vaderenn Erfdeel bereidheid tot samenwerking aan. Deze stichting werd in de 
zomerr van 1940 hernoemd in de Volksche Werkgemeenschap." Deze werkge-
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meenschapp kwam onder leiding te staan van Feldmeijer, die later de Nederlandse 
sss zou oprichten. Het Ahnenerbe had bewerkstelligd dat Farwerck geen deel 
uitmaaktee van de nieuwe werkgemeenschap. Zijn vrijmetselaarsactiviteiten waren 
hierr debet aan.12 De Volksche Werkgemeenschap zou zich tijdens de Duitse 
bezettingg onder leiding van Feldmeijer op propagandistisch terrein zeer actief 
tonen,, vooral via de tijdschriften Volksche Wachten Hamer. Herhaaldelijk slaagde 
dee werkgemeenschap erin hierbij gerenommeerde musea en wetenschappers te 
betrekken.. Daarnaast bleven Wirths religieus-pseudo-wetenschappelijk ideeën, 
diee in Duitsland door het Ahnenerbe in de ban waren gedaan, voor de medewerkers 
vann de Volksche Werkgemeenschap een belangrijke inspiratiebron. Maar zijn 
gedachtegoedd werd nu nog slechts in gematigde vorm gepopulariseerd en zijn 
naamm alleen nog met voorbehoud genoemd.13 

Vann Wijngaarden: een bedreiging voor  'ons cultureele leven' 

Hett Leidse Rijksmuseum van Oudheden, dat in de eerste helft van de twintigste 
eeuww over de grootste collectie inheemse pre- en protohistorische voorwerpen van 
Nederlandd beschikte, had in de bezettingsjaren - een periode dat deze collectie 
konn rekenen op grote belangstelling van de Nederlandse en Duitse nationaal-
socialistenn — een directeur die zich op dit terrein nauwelijks een specialist kon 
noemen.. Het was de theoloog-egyptoloog W.D. van Wijngaarden.14 Zijn benoe-
mingg was omstreden geweest. P. Visser, de chef van de afdeling Kunsten en 
Wetenschappenn van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
hadd zijn capaciteiten in twijfel getrokken, door hem te typeren als aarzelend en 
inn het bezit van 'twee linkerhanden'. Holwerda's voorkeur was desondanks uit-
gegaann naar Van Wijngaarden, en dit had de doorslag gegeven.1* 

Holwerdaa en Van Wijngaarden waren in 1939 al bijna twintig jaar collega's. 
Vann Wijngaarden was in 1920 toegelaten als volontair bij de Egyptische afdeling 
vann het Rijksmuseum van Oudheden, hetgeen in 1922 resulteerde in zijn benoe-
mingg tot assistent bij deze afdeling. In 1925 werd hij, na een studiereis door Egypte 
tee hebben gemaakt, bevorderd tot conservator.16 In minder dan een jaar na zijn 
aanstellingg tot directeur in 1939 kwam Van Wijngaarden, die op dat moment 
volgenss buitenstaanders nog wat 'onwennig' was in zijn nieuwe functie, voor de 
opgavee te staan het Rijksmuseum van Oudheden door de onzekere bezettingstijd 
tee loodsen.17 Gedurende vrijwel de gehele bezettingstijd hield hij zijn voorganger 
Holwerdaa door middel van correspondentie op de hoogte van het reilen en zeilen 
vann het museum; Holwerda kon daardoor zijn opvolger in brieven met advies en 
steunn terzijde staan.18 
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MuseumdirecteurMuseumdirecteur in oorlogstijd 

Vann Wijngaarden zag het in de bezettingsjaren als zijn belangrijkste taak het 
voortbestaann van het Rijksmuseum van Oudheden veilig te stellen. Hiertoe 
dienden,, zo meende hij, de belangrijkste museumactiviteiten zoveel mogelijk te 
wordenn gecontinueerd. Hij hield het museum dan ook open voor het publiek, 
watt niet wegnam dat hij tegelijkertijd maatregelen trof ter bescherming van de 
collectiess tegen eventueel oorlogsgevaar. Ook de Oudheidkundige Mededeelingen 
blevenn verschijnen.̂ In de bezettingsjaren werden er als vanouds vondstmeldingen 
nagegaann en opgravingen verricht. Nadat er als gevolg van de oorlogsomstandig-
hedenn problemen waren ontstaan met vervoer en arbeidskrachten, werden deze 
activiteitenn uiteindelijk in augustus 1944 stilgelegd.20 De museummedewerkers 
ervoerenn het als een probleem dat zij vanaf mei 1940 verstoken waren van veel 
buitenlandsee tijdschriften en literatuur. Van Wijngaarden sprak van achterstand 
voorr de museumbibliotheek en benadeling van het wetenschappelijke werk.21 

Dee enige joodse museummedewerker mej. G. Loeb (1907-2000), rondleidster 
speciaall  voor de Nederlandse afdeling, ontving in november 1940 als zijnde 'van 
Joodschenn bloede' een ontslagbrief.12 Loeb herinnerde zich in 1995 dat zij tussen 
19311 en 1940 ruim 2000 rondleidingen had gegeven in het Nederlands, Frans, 
Duitss en Engels. Ook memoreerde zij dat zij was belast met het beschrijven van 
voorwerpenn uit de museumcollectie. Over haar ontslagbrief vertelde zij: 

Eenn keer op vrijdagavond toen ik uit het museum kwam vond ik hem thuis, 
enn daar stond op dat ik niet meer in het museum mocht komen, en ik mocht 
zelfss niet mijn eigen eigendommen terughalen.23 

Dee restvan het museumpersoneel is in de bezettingsjaren niet direct geconfronteerd 
mett vervolging.2-*  Van Wijngaarden leed aan het eind van de bezetting wel een 
groott persoonlijk verlies: zijn dochter overleed in april 1945. Eind mei 1945 schreef 
hijhij  hierover aan Holwerda: 'Zoo heeft de oorlog, al is de vrijheid nu gekomen, 
tochh ook nog voor ons onherstelbare verliezen met zich mee gebracht.'15 

DeDe religieuze dimensie van de egyptologie 

Dee benoeming in 1939 van de theoloog-egyptoloog Van Wijngaarden tot muse-
umdirecteurr moge omstreden zijn geweest, zij was gezien de grote Egyptische 
collectiee van het Rijksmuseum van Oudheden niet ongefundeerd. Bovendien 
kondenn het Oude Egypte en het Nabije Oosten in Nederland op een grote publieke 
belangstellingg rekenen.26 

Vann Wijngaarden was in de jaren tien als student theologie in de eerste plaats 
opgeleidd tot dominee; in zijn studieprogramma had de egyptologie echter van 
meett af aan een belangrijke plaats ingenomen. Hij beschouwde de combinatie 
vann egyptologie en theologie min of meer als een vanzelfsprekendheid. In zijn 
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artikell  over de geschiedenis van de egyptologie in Nederland van 1935 constateerde 
hijj  dat het vakgebied hier te lande altijd al in een nauw verband had gestaan met 
dee theologie.17 Hij vermeldde daarbij dat het de laatste decennia voor Leidse 
theologiestudentenn mogelijk was aan de theologische faculteit onderwijs in de 
oudtestamentischee vakken en de godsdienstgeschiedenis te volgen, terwijl 
P.A.A.. Boeser er de colleges egyptologie verzorgde.18 Zijn eigen proefschrift van 
19199 over de positie van de vrouw in het Oude Testament werd vooral gekenmerkt 
doorr een religieus gemotiveerde belangstelling voor zowel het verleden als het 
hedenn van het Nabije Oosten en Egypte. Van Wijngaarden was van mening dat 
dee bijbel beter begrepen kon worden door etnologisch onderzoek in de bijbelse 
landen.̂  ̂ In zijn proefschrift vergeleek hij daarom de positie van de vrouw in het 
oudtestamentischee Israël met die in Babylonië en het Oude Egypte, alsook met 
diee in het huidige Nabije Oosten.30 

Naa zijn promotie werd Van Wijngaarden in 1920 beroepen bij de Nederlands-
Hervormdee gemeente van Reeuwijk. Hetzelfde jaar werd hij toegelaten als volontair 
bijbij  de Egyptische afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden. Aan zijn werk-
zaamheidd in Reeuwijk kwam echter om onbekende redenen al in oktober 1922 
eenn einde.31 Van Wijngaarden kon zich nu volledig wijden aan de egyptologie. 
Alss bezoldigd museummedewerker schreef hij tientallen artikelen over voorwerpen 
uitt de Egyptische collectie van het Leidse museum, zo ook enkele catalogi.31 Hoewel 
zijnn wetenschappelijke objectkeuze overduidelijk een christelijke motivatie heeft 
gehad,, streefde Van Wijngaarden er tegelijkertijd naar in de onderzoekspraktijk 
wetenschapp en geloof gescheiden te houden. Maar al beschouwde hij geloof als 
eenn privé-zaak, bij zijn beschrijving van de wijze waarop de Egyptische kunst kon 
wordenn ervaren, tradenn zijn religieuze gevoelens incidenteel toch op de voorgrond. 
Zoo betoogde hij in 1938: 

Wiee door de schatkamers der Egyptische oudheid gaat, ontwaart bij zich zelf 
all  heel sterk, dat het gevoel van eigen superioriteit over vroegere geslachten 
verdwijntt (...) Hem bevangt ook een stemming van ernstige bewondering, de 
zekerheidd in verkeer te zijn met het verhevene, omdat hij daarin erkennen 
moett den drang naar het goddelijke en onsterfelijke, welke drang bestaat bij 
denn mensch van alle tijden.33 

Dee collectie Egyptische oudheden van het Leidse museum riepen bij Van Wijn-
gaardenn ook sentimenten van nationale trots op. Hij vergeleek de Leidse collectie 
mett die in Londen en Parijs en sprak van een 'nationaal bezit van internationale 
beteekenis'.34 4 

VanVan Wijngaarden en de Berlijnse egyptologie 

Bijj  Van Wijngaarden was er — evenals bij zijn museumcollega's Holwerda, Braat 
enn Bursch - sprake van een bijzondere en duurzame wetenschappelijke oriëntatie 
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opp Duitse academische tradities. Van Wijngaarden richtte zich vooral op de 
Berlijnsee egyptologie. 

Inn november 1919 en januari 1920 - de maanden rond zijn promotie in december 
19199 - maakte Van Wijngaarden twee studiereizen naar Berlijn. Hij bezocht vooral 
dee vele archeologische collecties die deze stad rijk was. In het Völkerkunde Museum 
bestudeerdee hij de prehistorische afdeling en de collectie-Schliemann, in het Neue 
Museumm de Egyptische afdeling en in het Kaiser-Friedrich Museum de 'Sammlung 
Vorderasiatischee Altertümer'. Dankzij introducties van Holwerda kon hij ken-
nismakenn met enkele prominente museumambtenaren, zoals C. Schuchhardt, 
A.. Götze, R. Zahn en H. Schafer. Ook volgde hij colleges Egyptisch, Assyrisch 
enn Koptisch bij de hoogleraren A. Erman en G. Möller. Van Wijngaarden deed 
vann zijn wedervaren schriftelijk verslag aan Holwerda. Hij schreef sombere ver-
wachtingenn gehad te hebben over de situatie in het naoorlogse Berlijn. De waarde 
vann zijn Nederlandse geld maakte echter dat zijn eigen levensstandaard hoger kon 
zijnn dan die van de meeste Berlijners. De omstandigheden bleven evenwel moeilijk. 
Veell  musea waren gesloten voor het publiek. Indien zij wel geopend waren, werden 
zijj  als gevolg van brandstofgebrek niet verwarmd. Desalniettemin kwam Van 
Wijngaardenn tot de slotsom: 'Ja, het bevalt mij hier zelfs goed.'35 Hij vond het 
heerlijkk in Berlijn met 'mannen van wetenschap' om te kunnen gaan en noemde 
hett een genot de archeologische vondsten uit Troje te kunnen aanschouwen. Hij 
hadd hierover reeds op het gymnasium veel horen spreken.36 Met tevredenheid 
constateerdee Van Wijngaarden daarnaast dat de Leidse musea en universiteit in 
Berlijnn een grote roem genoten.3? 

Dee twee studiereizen van Van Wijngaarden naar Berlijn zijn van grote betekenis 
geweestt voor zijn wetenschappelijke vorming. In 1935 refereerde hij in zijn artikel 
overr de geschiedenis van de Nederlandse egyptologie vol respect aan de egyptoloog 
Erman,, bij wie hij tijdens zijn verblijf in Berlijn nog colleges had gevolgd. Hij 
noemdee hem de 'leider van de Duitsche Egyptologie'.38 Ook na zijn promotie 
brachtt Van Wijngaarden nog herhaaldelijk bezoeken aan de Duitse hoofdstad. In 
19299 nam hij bijvoorbeeld deel aan het congres aldaar ter ere van het honderdjarig 
jubileumm van het Archaologisches Institut des Deutschen Reiches. Op het congres 
viell  hem een hartelijke ontvangst ten deel. Hij schreef aan Holwerda: 

Ikk vind het op het congres erg gezellig. Er zijn vele bekenden van mij hier. 
Menn is hier als Hollander niet op de Hollanders aan gewezen. Krüger, 
Loeschckee en Dragendorff zag en sprak ik hier ook. Het speet hun erg, dat U 
hierr niet waart.39 

Tienn jaar later - van 21 tot 26 augustus 1939 - nam Van Wijngaarden als gedele-
geerdee van de Nederlandse regering wederom deel aan een groots opgezet congres 
tee Berlijn. Het betrof het Zesde Internationale Congres voor Archeologie, dat ook 
werdd bijgewoond door zijn landgenoten A.W. Byvanck en G.A.S. Snijder.-*0 
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VanVan Wijngaarden, het cultuurbeleid van de Duitse bezettingsautoriteiten en 
hethet optreden van hun medestanders Snijder en Bursch 

Datt Van Wijngaarden, ongeacht de ophanden zijnde Duitse invasie, zijn weten-
schappelijkee contacten met Duitse collega's aanhield, levetde hem de lof op van 
dee Amsterdamse hoogleraar klassieke archeologie G.A.S. Snijder.*1 Snijder had 
zichh vanaf 1928 als voorzitter van de afdeling Amsterdam - en later als hoofdbe-
stuurslidd - van deNederlandsch-Duitschevereeniging, ingezet voor de verbetering 
vann de Duits-Nederlandse betrekkingen.42 Hij schreef Van Wijngaarden in april 
1940:: 'Intusschen moge ik U mijn bewondering, en als 't mag mijn groote vol-
doening!!  uitspreken over het feit, dat u ondanks de stemmingmakerij tegen 
Duitschlandd ook de relatie's in stand houdt en op zoo persoonlijke wijze!'43 Snijder, 
diee zich direct na de Duitse inval had geprofileerd als een nationaal-socialist die 
bereidd was tot samenwerking met de Duitse autoriteiten, probeerde in september 
19400 Van Wijngaarden te betrekken bij de Nederlandsche Kuituur Kring.44 Snijder 
verwachttee enige kans van slagen te hebben, gezien diens goede contacten met de 
Duitsee wetenschappelijke wereld. Hij benaderde hem wel behoedzaam. Hij deed 
hemm het aanbod toe te treden als zijnde 'in beginsel beteid'.̂  Snijders verzoek 
steldee Van Wijngaarden voor een dilemma: enerzijds had hij positieve ervaringen 
opgedaann in Duitsland, anderzijds vreesde hij een Duitse overvleugel ing van de 
Nederlandsee cultuur. Na krap twee weken bedenktijd genomen te hebben, wees 
hijj  het aanbod van Snijder af. Hij schreef Snijder: 

Ikk heb zelf te Berlijn gestudeerd, heb aan de Duitsche wetenschap veel te 
dankenn en onderhoud goede relaties met Duitsche collega's. Ik besef heel goed, 
watt wij aan Duitschland te danken hebben en ben er ook niet blind voor, dat 
dee band met Duitschland in de toekomst sterker aangehaald zal moeten 
worden,, ook in het belang van ons eigen volksbestaan. Doch dit neemt niet 
wegg dat ik in het aansluiting zoeken bij Duitschland juist in dezen tijd ook 
eenn groot gevaar, ja bedreiging zie voor ons cultureele leven.46 

Vann Wijngaarden merkte daarbij nog op dat Snijders kring zijns inziens niet 
genoeg,, of zelfs geen positie nam tegen dit culturele overvleugelingsgevaar. Met 
dee wijze waarop hij refereerde aan het onderscheid tussen het 'eigen volksbestaan' 
enn 'ons cultureele leven' lijk t hij te hebben willen benadrukken dat, hoewel het 
Duitsee volk zijns inziens niet wezenlijk van het Nederlandse volk verschilde, de 
Duitsee en Nederlandse cultuur elk hun eigen karakter hadden. Uiteindelijk echter 
hadd voor Van Wijngaarden bij zijn weigering het staatsrechtelijk argument dat 
dee cultuurkring de Duitse autoriteiten als overheid erkende, de doorslag gegeven. 
Snijderr expliciet aansprekend op diens eigen houding, schreef hij hem: 'maar laat 
onss toch niet vergeten, dat feitelijk H.M. de Koningin nog steeds onze eenige 
wettigee souvereine is.'47 Dit laatste argument sloot aan op instructies uit de 
Aanwijzingen-brochureAanwijzingen-brochure van 1937, waarvan Van Wijngaarden nog in april 1940 van 
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dee secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
penn een exemplaar had ontvangen.*8 Snijder accepteerde Van Wijngaardens stand-
puntt en opstelling en deed de verdere bezettingsjaren geen pogingen meer hem 
bijj  zijn culturele activiteiten te betrekken. 

Terwijll  Van Wijngaarden afstand hield tot Snijders culturele initiatieven, stond 
hijj  zeer welwillend tegenover de Besluiten en Beschikking aanggaande monumen-
tenzorgg en pre- en protohistorische archeologie van mei 1940: deze waren dan ook 
inn overleg tussen de belangrijkste betrokken instanties totstandgekomen. Ook de 
benoemingg van zijn conservator Bursch tot directeur van het Rijksbureau voor 
hett Oudheidkundig Bodemonderzoek kon op zijn instemming rekenen. De wijze 
waaropp de Duitse autoriteiten in het eerste bezettingsjaar de Nederlandse pre- en 
protohistorischee archeologie protegeerden en stimuleerden, werd door Van Wijn-
gaardenn niet tegengestreefd. Hij leek hem waarschijnlijk een voortzetting van het 
Nederlandsee overheidsstreven van vóór mei 1940 naar een betere organisatie van 
ditt wetenschapsgebied, die bovendien ten bate van zijn museum kon worden 
benut.. In zijn museumjaarverslag over 1940 schreef Van Wijngaarden dan ook, 
dee betekenis van het Rijksmuseum van Oudheden voor 'het cultureele leven' 
benadrukkend:: 'Onze instelling is een nationaal bezit, waarop wij met recht trots 
mogenn wezen, maar dan is de gemeenschap niet alleen gerechtigd, maar ook 
verplichtt er meer dan voorheen aan ten koste te leggen.'̂  Van Wijngaarden, die 
inn september 1940 in zijn brief aan Snijder nog had gesteld dat het Nederlandse 
culturelee leven werd bedreigd door Duitse dominantie, gaf aldus impliciet aan 
datt de verschillende afdelingen van het Rijksmuseum van Oudheden tezamen een 
belangrijkee essentie van de Nederlandse cultuur representeerden. De afdelingen 
kondenn immers in verband worden gebracht met de belangrijkste beschavings-
bronnen:: de afdeling Grieks-Romeinse Oudheid met de klassieke beschaving, de 
afdelingg Oud-Egypte, Mesopotamiè en Perziê met de joods-christelijke beschaving, 
enn de afdeling Nederlandse voor- en vroeghistorische voorwerpen met de Ger-
maansee beschaving. *° 

Opp basis van het argument dat 'de laatste jaren de gebieden, waarop het Museum 
zichh beweegt, steeds meer in het middelpunt van de belangstelling komen te staan', 
bepleittee Van Wijngaarden in 1940 met succes de renovatie van het museumge-
bouw.'11 Het belangrijkste onderdeel van het plan was de bouw van een bakstenen 
facadee met zandstenen pilasters in Hollandse renaissancestijl. Dat daartoe de 
vroeg-negentiende-eeuwsee witgestucte museumgevel in classicistische stijl gesloopt 
dientee te worden, vond Van Wijngaarden geen probleem. Ter voorbereiding van 
hett plan had hij de architect CJ. Kortenbach onderzoek laten verrichten naar de 
oorspronkelijkee stadsbebouwing, waaruit het latere museumgebouw was ontstaan. 
Hett bleek dat het museum voortkwam uit het zeventiende-eeuwse Hof van Zessen, 
waarvann de poort in 1820 was gesloopt. De nieuwe museumgevel was een recon-
structiee van deze oude poort; wél werd zij drie keer zo hoog als haar voorganger. 
Terwijll  in de tweede helft van de negentiende eeuw de bouwstijl van de gevel van 
hett Rijksmuseum in Amsterdam nog aanleiding gegeven tot verhitte discussies, 
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gaff  omstreeks 1940 de afbraak van de vroeg-negentiende-eeuwse gevel in classi-
cistischee stijl en de reconstructie van een gevel in Hollandse renaissancestijl geen 
aanleidingg tot debat. Hieraan ligt mogelijk ten grondslag dat de Hollandse 
renaissancestijll  toen algemeen werd beschouwd als een essentieel onderdeel van 
dee Nederlandse beschaving: de stijl was als zodanig een zeer geschikte context 
voorr de collecties van het Leidse museum. In 1943 werd een begin gemaakt met 
dee verbouwing. De restauratie werd echter reeds hetzelfde jaar stopgezet als gevolg 
vann een bepaling betreffende het stilleggen van bouwwerkzaamheden.52 

Vann Wijngaarden heeft tijdens de Duitse bezetting van Nederland veel proble-
menn ondervonden als gevolg van de houding van conservator Bursch. In het eerste 
bezettingsjaarr werd gaandeweg duidelijk dat deze bereid was tpt een vergaande 
samenwerkingg met de Duitse autoriteiten. Bovendien bleek dat Bursch, in 1940 
nogg met Van Wijngaardens instemming benoemd tot directeur van het Rijksbu-
reauu voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, met zijn 'politieke "Streberei"' 
velenn tegen het Museum innam." Van Wijngaarden was er vóór 1940 niet van op 
dee hoogte geweest dat Bursch nationaal-socialistische sympathieën koesterde.1* 
Terwijll  Van Wijngaarden aanvankelijk nog op vertrouwde collegiale wijze met 
Burschh had kunnen samenwerken, ontstond er in de loop van de bezettingsjaren 
steedss meer irritatie. Hij verklaarde hierover in 1946: 

Dee taak waarvoor hij was gesteld (...) verwaarloosde hij voor een groot gedeelte 
enn hij besteedde zijn tijd meest aan propagandawerk voor de NSB en aanver-
wantee instellingen vooral de Volksche Werkgemeenschap. (...) Zijn optreden 
inn het museum, de omgang met het personeel, gaf geen aanstoot, maar wel 
hett voortdurend ontvangen van Duitse en NSB autoriteiten op het museum 
enn het op eigen initiatief contact zoeken met dezen." 

Dee spanning liep voor het eerst echt hoog op toen de Volksche Werkgemeenschap 
inn 1942 in samenwerking met Bursch in het Rijksmuseum van Oudheden de 
tentoonstellingg 'Wat Aarde Bewaarde' organiseerde.*6 Van Wijngaarden deed zijn 
uiterstee best om dit te voorkomen. Hij stelde aan de tentoonstellingsorganisatoren 
voorr om elders in Leiden een andere expositieruimte te zoeken, ook omdat het 
museum,, zo meende hij, niet over een geschikte zaal beschikte.,7 'Wat Aarde 
Bewaarde'' was ondanks Van Wijngaardens adviezen uiteindelijk toch te zien in 
hett Rijksmuseum van Oudheden en wel van 21 december 1942 tot 31 januari 1943; 
dee tentoonstelling werd geopend door J. van Dam, de secretaris-generaal van het 
departementt van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.*8 Het was Van 
Wijngaardenn vooral een doorn in het oog dat het Rijksmuseum van Oudheden 
betrokkenn raakte bij de nationaal-socialistische propaganda van de Volksche 
Werkgemeenschapp en via de tentoonstelling met deze organisatie geassocieerd kon 
worden.̂ ^ In het eerste bioscoopjournaal van 1943 was bijvoorbeeld te zien hoe in 
hett museum, onder vermelding van de Volksche Werkgemeenschap, geëxposeerde 
objectenn door het publiek werden bestudeerd.60 
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Bursch,, op zijn beun, voelde zich in 1942 als directeur van het Rijksbureau voor 
hett Oudheidkundig Bodemonderzoek steeds meer tegengewerkt door Van Wijn-
gaarden,, alsook door zijn andere museumcollega's.61 Deze tegenwerking deed hem 
naarr een radicale oplossing verlangen, zonder dat hij deze overigens liet uitvoeren. 
Inn een brief van november 1942 aan een ss-medestander op het ministerie van 
Opvoeding,, Wetenschap en Cultuurbescherming schreef hij over Van Wijngaar-
den:: 'Zijn gedragingen te mijne opzichte zijn, evenals die van Braat (en van 
Holwerdaa die achter de schermen werkt) toch langzamerhand wel zodanig brutaal 
datt een paar weken opsluiting geen luxe zoude zijn.'62 

DeDe museumcollectie in oorlogstijd 

Inn augustus 1939 moest Van Wijngaarden het museum als gevolg van de oorlogs-
dreigingg tijdelijk voor het publiek sluiten. De kleinere voorwerpen uit de muse-
umcollectiee werden toen opgeborgen in de schuilkelders van het Rijksmuseum 
voorr Volkenkunde;; de grote sculpturen werden met zandzakken beschermd tegen 
dee gevolgen van eventuele luchtaanvallen. Conservator Braat was, blijkens de 
nonchalantee toon waarmee hij deze operatie in een brief aan Holwerda beschreef, 
niett al te zeer overtuigd van de ernst van de situatie of de zin van de maatregel. 
Hijj  berichtte: 

Wijj  zijn de afgelopen weken bezig geweest met het redden van de kostbaarste 
dingenn en het inpakken van de voornaamste sculpturen in zandzakken. (...) 
Wijj  gaan nog steeds door tot dat vrijwel alles dat zich in de publieke opstelling 
bevindtt in de kelders van Ethnografie verdwenen is. Gezellig werk om later 
alless weer op zijn plaats te zetten.̂  

Inn december 1939 kon het museum weer gedeeltelijke worden opengesteld voor 
publiek.6**  Inmiddels werd er in het museum gebouwd aan een brand- en bom-
schervenvrijee ruimte, om de grotere voorwerpen en sculpturen veilig te kunnen 
opslaan.. Dit gebeurde in samenwerking met J. Kalf, de Rijksinspecteur Kunstbe-
scherming. . 

Inn de meidagen van 1940 heeft de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden 
geenn schade ondervonden. De collectie is in de daaropvolgende bezettingsjaren 
opp verschillende plaatsen ondergebracht geweest. In 1941 werden de kostbaarste 
museumstukkenn in kisten gepakt en naar de Rijksschuilkelders in de duinen bij 
Zandvoortt getransporteerd.6' In 1942 moesten deze schuilkelders in verband met 
dee aanleg van de Atlantik-Wall worden ontruimd en werden de kisten tijdelijk 
geplaatstt in de brand- en bomscherfvrije ruimte van het Rijksmuseum van Oud-
hedenn zelf, en in de kelders van het Leidse Rijksmuseum voor Volkenkunde. 
Vervolgenss werden de kisten in het najaar van 1942 overgebracht naar de nieuwe 
Rijksbergplaatss bij Steenwijkerwold.66 In 1943 werd de in het museum achterge-
blevenn verzameling met het oog op de toegenomen dreiging van bombardementen 
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aann een strenge selectie onderworpen en werden talrijke voorwerpen alsnog in 
schuilkelderss opgeslagen. Van Wijngaarden kreeg via D.C. Röell, de directeur van 
hett Stedelijk Museum in Amsterdam, beschikking over de hiervoor benodigde 
bergruimte.. Het museum was in deze periode nog steeds voor het publiek 
toegankelijk.. De lacunes die ondertussen in de expositie waren ontstaan waren 
aangevuldd met materiaal uit de studiecollecties. Van Wijngaarden uitte in zijn 
jaarverslagg over 1943 weliswaar zijn bezorgdheid over de achtergebleven voorwer-
pen,, maar refererend aan de maatschappelijke betekenis van het contact met 
archeologischee vondsten, stelde hij vervolgens: 'daarnaast staat echter ook onze 
overtuiging,, dat een museum als het onze in dezen tijd een cultureele taak heeft 
tee vervullen en dat het waard is daarvoor eenig risico te loopen.'67 In de zomer 
vann 1944 werd het belangrijkste gedeelte van het tentoongestelde materiaal alsnog 
ingepaktt en opgeslagen in de brand- en bomscherfvrije ruimte van het museum 
enn in de kelders van het Rijksmuseum voor Volkenkunde. Uiteindelijk sloot het 
Rijksmuseumm van Oudheden op 6 september 1944 wegens de toegenomen dreiging 
vann oorlogshandelingen de deuren. Toen Leiden op 10 en 11 december 1944 door 
bommenn werd getroffen, bleef het museum gespaard. Aan de voorwerpen die 
warenn ondergebracht in het Rijksmuseum voor Volkenkunde werd, hoewel enkele 
bommenn vlak naast het museumgebouw ontploften, evenmin schade toegebracht. 

Naa de Duitse overgave van 5 mei 1945 werd snel een begin gemaakt met de 
herinrichtingg van de museumzalen en het overbrengen van de collectie naar het 
museum.. Op 15 juli 1945 werd het museum op bescheiden schaal heropend; in 
aprill  1946 was de collectie in zijn geheel in het museum teruggekeerd.68 In het 
najaarr van 1945 werd in het Rijksmuseum van Oudheden de eerste naoorlogse 
tentoonstellingg georganiseerd. Deze toonde de aanwinsten uit de periode 1940-
'45.699 Het thema van de tentoonstelling was niet zonder reden gekozen: in de 
bezettingsjarenn was de collectie met een aantal fraaie stukken aangevuld. In 1942 
wass de post voor aankopen op de museumbegroting aanzienlijk verhoogd. Het 
departementt van Onderwijs, Wetenschap en Cultuurbescherming had tot deze 
verhogingg besloten, opdat Rijksmusea voorwerpen uit joods bezit zouden kunnen 
aanschaffen.. Van Wijngaarden beklaagde zich er in deze periode aanvankelijk nog 
overr dat er, vergeleken met voorgaande jaren, in de kunsthandel zo weinig te koop 
werdd aangeboden, terwijl hij hoogstwaarschijnlijk wist dat andere musea er wél 
inn slaagden hun collectie met topstukken te verrijken.?0 In 1943 werd er toch nog 
eenn bijzondere aankoop gedaan: een vroeg-hellenistisch marmeren torso.7' In zijn 
inn 1946 opgestelde jaarverslag over 1944 en 1945 schroomde Van Wijngaarden niet 
tee vermelden dat het museum ook aankopen had gedaan bij de firma Lippmann, 
Rosenthall  en Co, aldus impliciet aangevend deze 'firma' vooral als een legale 
instellingg te beschouwen en niet - of minder - als een roofinstituut. Het betrof 
eenn aantal Griekse gouden sieraden en een Griekse vaas uit de bronstijd, alle 
afkomstigg uit de verzameling van K.L.A. Zander. Van Wijngaarden beklemtoonde 
datt Zander de betreffende voorwerpen reeds eerder aan het museum in bruikleen 
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hadd gegeven. Dat Zander op 2 juli 1943 in Sobibor was omgebracht, werd niet 
vermeld.72 2 

Terwijll  het Rijksmuseum van Oudheden in de bezettingsjaren enerzijds de kans 
kreegg om de museumcollectie te verrijken, dreigde het museum in deze periode 
anderzijdss delen ervan kwijt te raken. In de tweede helft van 1941 werd vanuit het 
Rheinischee Landesmuseum in Bonn een collectie voorwerpen uit het Rijnland 
teruggevorderd.733 De bewuste voorwerpen maakten deel uit van de afdeling 
Oud-Europa.. De vordering was gebaseerd op het principe dat archeologische 
vondstenn uit een bepaalde regio als 'manifestaties van eigenaard' zicht verschaften 
opp de oorsprong van de bevolking uit deze regio en daarom ook toekwamen aan 
dee huidige bevolking van deze regio. H. Haake, de Landeshauptmann der Rhein-
provinzz schreef hierover in augustus 1941 aan F. Wimmer: 

[ess handelt] sich dabei durchgangig um Bodenfunde, deren Bedeutung (...) 
nichtt in einem besonderen Sachwert liegt, sondern in den selbstverstandlichen 
Grundsatz,, Bodenfunde dorthin zurückzuführen, wohin sie als geschichtliche 
Urkundenn ihrer Wesensart nach gehöhren und sie nicht dort zu belassen, wo 
siee allenfalls im Rahmen einer grofien Sammlung ein mehr oder weniger 
ansprechendess Schauobject sind.74 

Tott een teruggave zou het echter uiteindelijk niet komen. Holwerda - door Van 
Wijngaardenn op de hoogte gesteld van het Bonner initiatief— stelde voor een ruil 
tee bepleiten. Nederlandse stukken uit Duitse collecties kwamen immers evengoed 
inn aanmerking voor teruggave aan Nederland. Hij memoreerde daarbij wel het 
eigenlijkk belangrijker te vinden dat 'men over en weer specimina heeft van wat in 
dee verschillende streken gevonden is'. De ruil zou onder andere betrekking kunnen 
hebbenn op de collectie-Smetius, die in het begin van de achttiende eeuw aan 
Duitsee verzamelaars was verkocht, en de 'goudvondst' van Velp, die in het midden 
vann de negentiende eeuw was verkocht aan het Sammlung nordischer Altertümer 
vann het Völkerkunde Museum te Berlijn.75 Nadat Holwerda's voorstel was over-
genomenn door Van Wijngaarden en Van Dam, de secretaris-generaal van het 
departementt van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, kwam men 
vann Duitse zijde niet meer op het Bonner voorstel terug.76 

Bursch::  een tij d van 'revolutionair e beslissingen' 

Inn de eerste maanden na de capitulatie van mei 1940 moet de Leidse prehistoricus 
F.C.. Bursch welhaast hebben voorvoeld dat het nog slechts een kwestie van 
afwachtenn was totdat de nieuwe nationaal-socialistische machthebbers zouden 
pogenn hun invloed te doen gelden op de Nederlandse pre-en protohistorische 
archeologie.. In de voorgaande jaren was hij herhaaldelijk geconfronteerd met de 
betekeniss die de overheid in het Derde Rijk hechtte aan de inheemse archeologie.77 
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Burschh heeft echter niet ingezien dat zijn eigen wetenschappelijke contacten met 
Duitsee collega-archeologen - conform het plan-Kersten van zomer 1940 - een 
belangrijkk uitgangspunt waren van de archeologische cultuurpolitiek van de Duitse 
'Aufsichtsverwaltung1.788 Zijn wetenschappelijke contacten hadden hem wél g-
eïnformeerdd over de gang van zaken rond de gelijkschakeling van de Duitse pre-
enn protohistorische archeologie. Bursch was er dientengevolge van op de hoogte 
datt in Duitsland de 'römisch-germanische Kreis', waartoe zijn leermeester Hol-
werdaa het Leidse museum indirect ook had gerekend, door het optreden van 
Reinerthh aanvankelijk in een nogal benarde positie was geraakt. Daarenboven 
moett hij hebben geweten dat de met de Klassieke Oudheid samenhangende 
beschavingsidealenn - waarvan het Leidse Rijksmuseum van Oudheden bij uitstek 
eenn representant was - in het Derde Rijk in diskrediet waren geraakt, terwijl 
natuurwetenschappelijkk onderzoek naar het Germaans 'eigene', zoals werd verricht 
doorr het Biologisch-Archaeologisch Instituut, er juist in hoog aanzien stond. Dit 
betekendee dat indien de bezettingsautoriteiten betrokken zouden raken bij het 
conflictt 'Leiden-Groningen', het gevaar bestond dat 'Leiden' zou worden be-
schouwdd als een exponent van deze 'römisch-germanische Kreis'. Bijgevolg zou 
dee positie van het Rijksmuseum van Oudheden als 'centrale oudheidkundige 
instelling'' van Nederland verzwakt kunnen worden. Hierop zat Bursch in 1940 
niett te wachten, ook al omdat de centrale positie van het Leidse museum in de 
loopp van de jaren twintig en dertig bij herhaling en met enig succes ter discussie 
wass gesteld. Dankzij de oprichting van het Rijksbureau voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoekk leek deze positie echter voorlopig redelijk beschermd. Het 
bureau,, dat diende als vondstmeldings- en registratiecentrum voor heel Nederland, 
wass immers nauw gelieerd aan het Leidse museum. 

Dee eerste maanden na de capitulatie waren voor Bursch paradoxaal genoeg ook 
eenn periode van vrijheid. Voor het eerst in zijn wetenschappelijke loopbaan kon 
hijhij  zich vrijwel onbelemmerd ontplooien. Ten eerste omdat het voor hem als 
museumconservatorr sinds de benoeming van Van Wijngaarden eenvoudiger was 
gewordenn om afstand te nemen totHolwerda's 'praehistorisch systeem'; ten tweede 
omdatt hij sinds zijn benoeming in juni 1940 tot directeur van het Rijksbureau 
voorr het Oudheidkundig Bodemonderzoek zijn ideeën over de 'ordening' van de 
Nederlandsee pre- en protohistorische archeologie in de praktijk kon gaan bren-
gen.. 7? Bursch zou als conservator en directeur echter al snel van veel kanten worden 
tegengewerkt.. Deze tegenwerking was niet alleen een voortzetting van het conflict 
'Leiden-Groningen',, maar hield ook verband met zijn keuze voor het nationaal-
socialisme.. Dat Bursch zich door in de loop van 1940 politiek kleur te bekennen 
dee steun en waardering verwierf van de Duitse bezettingsautoriteiten en hun 
Nederlandsee medestanders, kon niet verbloemen dat hij er binnen de Nederlandse 
pre-- en protohistorische archeologie vrijwel alleen voor stond. Daarbij gold hij 
bijbij  zowel de bezettingsautoriteiten als hun medestanders als de tweede keus: hij 
kon,, zo meende men, niet tippen aan de wetenschappelijke capaciteiten en 
prestatiess van Van Giffen. Desondanks beschikte hij wel over enig wetenschappelijk 
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aanzien.. Zo schreef Schneider in december 1940 aan Von Stokar: 'Wenngleich 
ichh mir darüber im klaren bin, dass Dr. Bursch nicht in allem die Persönlichkeit 
ist,, die wir (...) brauchen, so habe ich doch immer versucht, ihn an Aufgaben 
heranzubringen.'800 Dat er met een dergelijk voorbehoud over hem werd gedacht, 
heeftt Bursch waarschijnlijk nooit geweten, maar wel kunnen vermoeden. Tot zijn 
frustratiee zag hij herhaaldelijk dat Van Giffen - ondanks diens streven afstand te 
houdenn tot het nationaal-socialisme - van velerlei zijde steun ontving, en er in 
slaagdeslaagde zijn positie met subsidies en personeelsuitbreiding te verstevigen.81 

Inn de loop van de bezettingsjaren nam Bursch' engagement met het Rijksmuseum 
vann Oudheden af. Zijn conflict met Van Wijngaarden eind 1942 - de periode dat 
dee Volksche Werkgemeenschap in het Rijksmuseum van Oudheden de tentoon-
stellingg 'Wat Aarde Bewaarde' organiseerde - was een belangrijk keerpunt. In 1943 
werdd als gevolg van een statuutswijziging van het rijksbureau de band met het 
Leïdsee museum formeel opgeheven; Bursch was vanaf dat moment museumcon-
servatorr af.81 In de loop van 1943 en de daarop nog volgende bezettingsjaren voelde 
hijhij  zich gaandeweg ook minder betrokken bij de Nederlandse pre- en protohis-
torischee archeologie. Bursch ging zich meer en meer op Duitsland richten: daar 
kreegg hij de waardering die hij in Nederland zo node miste. Bijvoorbeeld tijdens 
zijnn reis door Duitsland in januari 1943, waarbij hij in verschillende steden lezingen 
gaf.8?? Tot zijn blijdschap kreeg hij door bemiddeling van Jankuhn - die het Leidse 
museumm in februari 1943 had bezocht - van het ss-Ahnenerbe de uitnodiging in 
dee Oekraïne een opgraving te verrichten.84 Nadat hij deze uitnodiging met beide 
handenn had aangenomen, onderzocht hij van april tot en met september 1943 met 
tweee assistenten drie grafheuvels bij het dorpje Solonje in de buurt van Dnjepro-
petrowsk.85 5 

Inn mei 1944 werd Bursch aan de Universiteit van Amsterdam benoemd tot 
hoogleraarr Praehistorie. Deze benoeming heeft Bursch' isolement alleen nog maar 
versterkt.. Op de twee a drie colleges die hij heeft gegeven, verscheen slechts een 
handjevoll  studenten.86 Toch meende Bursch gedurende de gehele bezettingsperi-
odee dat hij zich als prehistoricus in dienst stelde van de eenheid van het Nederlandse 
volk.. Met het toenemen van zijn isolement radicaliseerde Bursch' nationaal-
socialistischee overtuiging. De Tweede Wereldoorlog ging hij beschouwen als een 
strijdd met een belangrijke wereldbeschouwelijke dimensie: tussen enerzijds 'Eu-
ropa'' en anderzijds het 'bolsjewisme' en het 'Amerikanisme'. Daarbij raakte hij 
gefascineerdd door de dynamiek van de oorlogstijd. Het was een fase in de 
geschiedeniss waarbij zijns inziens geen afwachtende houding paste en die vroeg 
omm doortastendheid en daadkracht. Zo schreef hij in 1942 aan Van Wijngaarden: 
'Jee moet in een tijd als deze van revolutionaire beslissingen nu eenmaal sterk op 
jee hoede zijn, weten wat je doet.'87 
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BurschBursch en zijn keuze voor het nationaal-socialisme in november 1940 

Inn de zomer van 1940 ontving Bursch - nog maar enkele maanden in functie als 
directeurr van het Rijksbureau voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek - van 
H.. Haake, de Landeshauptmann van de Rheinprovinz de uitnodiging om in 
septemberr dat jaar deel te nemen aan een 'Rheinische Museumsfahrt'.88 Voor de 
reis,, die duurde van 7 tot 10 september 1940, waren een dertigtal Nederlanders 
uitgenodigd,, waaronder wetenschappers en kunstschilders.89 Op de reis zag Bursch 
inn het Rheinisches Provinzial Museum te Bonn zijn oud-studiegenoten W. Kersten 
enn R. von Uslar terug, die beiden ondertussen reeds enkele jaren bij dit museum 
werkten.. Bursch, Kersten en Von Uslar ontwikkelden tijdens deze ontmoeting 
hett plan een tegenbezoek van Duitse prehistorici aan Nederland te organiseren. 
Vann Giffen, die ook deelnam aan het Rijnreisje, reageerde afhoudend, zodat de 
taakk van reisleider van het tegenbezoek bleef voorbehouden aan Bursch.90 Aan de 
reiss door Nederland, die nog geen drie weken later - op 30 september - van start 
ging,, nam naast Kersten en Von Uslar ook de volkskundige A. Steeger deel. Na 
eenn bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden werd per auto een reis gemaakt 
naarr de drie noordelijke provincies. Aldaar werden de verschillende archeologische 
collectiess bezocht. In Groningen werd 'bij Professor Van Giffen' koffie gedron-
ken.9' ' 

Inn september 1940 raakten de Duitse autoriteiten er steeds meer van overtuigd 
datt Bursch de belangrijkste steunpilaar moest worden van hun archeologische 
cultuurbeleid.. Kersten constateerde naar aanleiding van zijn bezoek aan Nederland 
datt Bursch de man was met wie men 'am ehesten zusammenarbeiten kann'.92 

Dezee toenadering tot Bursch werd echter ook ingegeven door de irritatie die 
ondertussenn bij de Duitse autoriteiten was ontstaan ten opzichte van Van Giffen. 
Menn kon koffie bij hem komen drinken, maar bereidheid tot verdere toenadering 
bleekk niet aanwezig.̂ De bezettingsautoriteiten hadden Bursch aanvankelijk 
enigszinss afgehouden en waarschijnlijk niet alleen vanwege zijn geringe weten-
schappelijkk aanzien. Tevens lijk t een rol gespeeld te hebben dat men meende dat 
samenwerkingg met Bursch, gezien de tegenstelling 'Leiden-Groningen', samen-
werkingg met Van Giffen vrijwel onmogelijk maakte. In oktober 1940 echter schreef 
Kerstenn in een brief aan Jankuhn dat Van Giffen aan de negatieve beeldvorming 
overr Bursch debet was: 

Ess hat sich heraugestellt, daE tatsachlich, (...) van Giffen irgendwie an der 
falschenn Beurteilung des Dr. Bursch Schuld ist. Der langjahrige Krach 
zwischenn Leiden und Groningen hat sich hier noch einmal bemerkbar ge-
macht.94 4 

Burschh nam in september 1940 - de maand van zijn bezoek aan het Rheinland 
enn het daaropvolgende tegenbezoek van Duitse prehistorici aan Nederland - het 
besluitt om zich als prehistoricus in te zetten voor de verbreiding van het natio-
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naal-socialismee in Nederland. Hij werd daartoe op 10 oktober lid van de NSB.95 

Ookk zocht hij vanaf dat moment actief toenadering tot de Volksche Werkge-
meenschapp en het ss-Ahnenerbe: hij verklikte in dat kader onder andere dat zijn 
vakgenotee A. Roes een anti-Duitse toespraak had gehouden.?6 Kersten en Von 
Uslarr hebben grote invloed uitgeoefend op zijn besluit nationaal-socialist te 
worden.. Zeer waarschijnlijk hebben zij Bursch er verslag van gedaan hoe de 
'römisch-germanischee Kreis' zich in de jaren dertig met steun van de ss te weer 
hadd kunnen stellen tegen de gelijkschakelingspogingen van het Amt Rosenberg. 
Inn hun optiek was het vooral aan het ss-Ahnenerbe te danken dat zij hun 
wetenschappelijkk werk op de oude voet konden voortzetten.97 Von Uslar plaatste 
hett Ahnenerbe en Bursch' keuze voor samenwerking met deze ss-organisatie ook 
nogg vele jaren later, in 1997, in de context van objectiviteit: 'DaE sich Bursch dem 
Ahnenerbee angeschlossen hat, dafê spricht eigentlich ftir ihn, ... das Ahnenerbe 
warr ... sachbezogener als Reinerth.'98 

Burschh zelf rechtvaardigde zijn keuze om openlijk aanhanger te worden van het 
nationaal-socialismee door te verwijzen naar zijn vooroorlogse ervaringen in het 
nationaal-socialistischee Duitsland. Vanaf zijn studietijd in Duitsland had er in 
hemm een sympathie voor het nationaal-socialisme gesluimerd; hij was vooral 
getroffenn geweest door de cultuurpolitiek in het Derde Rijk.99 Zijn streven tot 
toenaderingg tot de Duitse bezettingsautoriteiten en hun Nederlandse medestanders 
inn het najaar en de winter van 1940 beschouwde Bursch als een strategische zet. 
Niett alleen zijn eigen positie als prehistoricus, maar ook die van het Rijksmuseum 
vann Oudheden als 'centrale oudheidkundige instelling' was ermee gebaat. Hij 
legitimeerdee zijn opstelling vooral met zijn liefde voor het Nederlandse volk en 
hechttee weinig betekenis aan het staatsrechtelijke argument waarmee Van Wijn-
gaardenn in september 1940 samenwerking met nationaal-socialisten uit de weg 
wass gegaan. Aan Van Wijngaardens dilemma hoe men in het bezette Nederland 
dee betekenis van de Duitse cultuur kon blijven erkennen, zonder daardoor te 
komenn tot een Duitse overvleugel ing van de Nederlandse cultuur, tilde Bursch 
evenminn zwaar. Hij meende dat het Nederlandse volk en de Nederlandse cultuur 
doorr de Nederlandse 'volksaard' een sterke en vrijwel onlosmakelijke eenheid 
vormden.1000 Bovendien was hij ervan overtuigd dat het Nederlandse volk zich na 
meii  1940 meer bewust aan het worden was van vreemde invloeden op zijn cultuur 
enn dat het zich dientengevolge juist meer ging ontwikkelen conform zijn oor-
spronkelijkee 'volksaard'. Ook als gevolg van zijn kennis van de Nederlandse pre-
enn protohistorie maakte Bursch zich weinig zorgen over het voortbestaan van de 
Nederlandsee cultuur onder de Duitse heerschappij. In 1942 stelde hij naar aanlei-
dingg van zijn onderzoek naar invasies in Nederland in de urnenveldentijd vast dat 
eenn volk bij overheersing door een uitheems volk slechts zelden zijn eigen cultuur 
verliest.101 1 

Ondankss Bursch' onmiskenbare, zich sinds de herfst van 1940 expliciet mani-
festerendee pro-Duitse en pro-nationaal-socialistische sympathieën, bleef er bij de 
Duitsee autoriteiten en de Volksche Werkgemeenschap twijfel over hem bestaan. 
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Enn niet alleen omdat men zich terdege realiseerde dat door met Bursch in zee te 
gaann de weg naar Van Giffen definitief werd afgesloten. Een andere complicatie 
wass dat Bohmers, ondertussen een vooraanstaande Nederlandse ss-Ahnenerbe-
medewerker,, niet bereid was tot samenwerking met Bursch. Schneider had, zo 
memoreerdee hij in december 1940 in een brief aan Von Stokar, verscheidenen 
malenn tevergeefs 'stundenlang' op Bohmers ingepraat om hem tot andere gedachten 
tee brengen.101 Omgekeerd had Bursch weer weinig vertrouwen in Bohmers. Hij 
vondd hem ondoorgrondelijk en eerzuchtig. Tot zijn tevredenheid kon hij echter 
inn 1942 constateren dat ook de Duitse autoriteiten weinig vertrouwen meer in 
Bohmerss hadden.10? 

Naarmatee Van Giffens antinationaal-socialistische houding steeds meer uitkris-
talliseerde,, kreeg Bursch het voordeel van de twijfel. Uiteindelijk zou hij bij de 
bezettingsautoriteitenn en de Volksche Werkgemeenschap doorgaan als hun enige 
hooggeplaatste,, en juist daardoor belangrijke medestander onder de Nederlandse 
prehistorici. . 

Wetenschap,Wetenschap, propaganda en nationaal-socialisme 

Naa afloop van hun reis door Nederland van oktober 1940 zetten Kersten en Von 
Uslarr beknopt hun ideeën op papier over de manier waarop, huns inziens rekening 
houdendd met de 'gesetzten und ruhigen' aard van de Nederlander, in tijdschriften 
enn monografie-reeksen archeologische propaganda voor het nationaal-socialisme 
gemaaktt moest worden. Het meest effectief zou het zijn indien propaganda en 
'Forschungsarbeit'' hand in hand gingen.104 Deze aanbeveling was taal naar Bursch' 
hart.. In de zomer van 1940 — als kersvers directeur van het Rijksbureau voor het 
Oudheidkundigg Bodemonderzoek - had hij reeds op vergelijkbare wijze zijn 
archeologischee 'voorlichting' in verband gebracht met het stimuleren van 'natio-
naal'' besef.105 Nadat hij vervolgens in het najaar van 1940 het besluit had genomen 
zichh in te zetten voor het nationaal-socialisme en voor de samenwerking tussen 
Nederlandd en Duitsland, stelde Bursch zijn voorlichting in dienst van het 'volksch' 
besef.1066 Hij kon dit doen zonder ingrijpende inhoudelijke aanpassingen. In zijn 
voorlichtingg van zomer 1940 had een aantal thema's centraal gestaan dat in zijn 
lateree nationaal-socialistische propaganda eveneens een prominente rol kreeg. Het 
betroff  onder meer het door de klassieke auteurs vertekende beeld van de Germanen, 
hett ontstaan van het Nederlandse volk in de prehistorie en de rol die de pre- en 
protohistorischee archeologie kon spelen bij het 'bewustworden van ons meest 
eigenee volksbestaan'.107 

Burschh beschouwde zijn archeologische propaganda voor het nationaal-socia-
lismee in eerste instantie als gepopulariseerde samenvattingen van zijn wetenschap-
pelijkee werk. Hij weigerde concessies te doen aan pseudo-wetenschappelijke 
theorieën,, die sommige nationaal-socialisten aanhingen.108 Bursch deed deson-
dankss een enkele maal toch concessies aan de wetenschappelijkheid van zijn werk. 
Inn de film Eeuwig Levende Teekens was bijvoorbeeld te zien hoe hij tijdens een 
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opgravingg een scherf kreeg aangereikt waarin een hakenkruis was gekrast. Het 
moett voor de toeschouwer - en zeker voor collega-prehistorici - overduidelijk zijn 
geweestt dat hier iets in scène was gezet.109 In zijn propaganda heeft Bursch ook 
enkelee malen met waardering verwezen naar Kossinna, de prehistoricus die in 
Nederlandd in de jaren twintig en dertig veel was bekritiseerd, onder anderen door 
Burschh zelf.no Terwijl hij daarmee enerzijds bewust aansluiting zocht bij een in 
Duitslandd veel beproefd propagandarecept, lijk t hij nu anderzijds oprecht weten-
schappelijkee inspiratie te hebben kunnen vinden in Kossinna's historische arche-
ologie.1111 Zeker is dat Bursch het standpunt was toegedaan dat hij propaganda 
verrichttee zonder daarbij de essentie van zijn wetenschappelijke achtergrond te 
verloochenen.. Dat hij wetenschap en politiek niet meer bewust gescheiden hield 
-- of zelfs bewust vermengde - deed hieraan niets af. Hij bedreef, zoals hij dat in 
19388 zelf had geformuleerd, wetenschap 'met een politiek bij oogmerk'.112 Op basis 
vann deze overtuiging bleef Bursch zich in de eerste plaats wetenschapper voelen, 
ookk al omdat hij zijn archeologische propaganda voor het nationaal-socialisme 
tochh niet echt met hart en ziel bedreef. In 1942 bekende hij aan een collega er 
zelfss 'beu' van te zijn."3 

Inn de bezettingsjaren deelde niet iedereen Bursch' opvatting dat popularisering 
vann de pre- en protohistorische archeologie, zonder al te ingrijpende inhoudelijke 
concessies,, gelijk kon zijn aan propaganda voor het nationaal-socialisme. In zijn 
propagandistischee werk sprongen de nationaal-socialistische ideeën zó in het oog 
datt dit wel moest betekenen dat de achterliggende wetenschappelijke kennis geweld 
wass aangedaan. Toen Bursch in 1944 werd voorgedragen voor de leerstoel pre- en 
protohistorischee archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en Van Giffen 
hieroverr een negatief advies gaf, motiveerde hij deze onder meer met een verwijzing 
naarr Bursch' propaganda-activiteiten: 

Interessantt voor de denkwijzen, die hij daarbij naar voren brengt, is b.v. zijn 
artikell  in 'Der Norden' 1943, pag 65-67, vergeleken bij dat in de Mededeelingen 
vann het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, N.R. XV, 1934 p.65. De tegen-
stellingg tusschen beide beschouwingen, voor zoover vergelijkbaar, is niet te 
miskennen.. n4 

Doorr er op deze manier op te wijzen dat Bursch in wetenschappelijk opzicht 
weinigg standvastig was - diens propagandistische artikelen waren inhoudelijk in 
strijdd met diens wetenschappelijke opvattingen - diskwalificeerde Van Giffen hem 
alss wetenschapper. Hij merkte bovendien op dat Bursch geen 'oorspronkelijke en 
vruchtbaree denkbeelden' had voortgebracht en dat zijn opgravingswerk dat van 
Braatt en Brunsting niet kon evenaren."5 Van Giffen memoreerde niet dat Bursch' 
wetenschappelijkee activiteiten in de voorgaande jaren een opvallende inhoudelijke 
ontwikkelingg hadden ondergaan: deze is niet alleen te verklaren als een toegeven 
aann propaganda-eisen, maar ook als een definitief loskomen van Holwerda's 
'praehistorischh systeem'. Daarin gestimuleerd door de nationaal-socialistische 
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machthebberss en hun Nederlandse medestanders liet Bursch in de loop van de 
eerstee bezettingsjaren merken dat Holwerda's 'zaak' waarmee hij zich in de jaren 
dertigg nog zo had geëngageerd, niet meer de zijne was."6 Dit betekende dat zijn 
wetenschappelijkee ideeën een exponent konden worden van de meer algemeen 
aanvaardee opvattingen over de Europese pre- en protohistorie. 

Reedss in 1933, in zijn proefschrift over de bekercultuur in Nederland, had Bursch 
impliciett afstand genomen van enkele aspecten van het 'praehistorisch systeem' 
vann Holwerda. Ondanks diens afwijzing van het drie-periodensysteem gebruikte 
Burschh bij de indeling van de prehistorie toch de begrippen steen- en bronstijd. 
Enn voorbijgaand aan Holwerda's kritiek op de typologische methode, verwees hij 
bijj  de datering van de bekercultuur naar een periodisering van de Zuid-Duitse 
bronstijd,, die op basis van deze methode was opgesteld."7 Met betrekking tot zijn 
leermeesterss opvattingen over de hunebedbouwers was Bursch evenmin loyaal. 
Incidenteell  refereerde hij namelijk aan de 'Nordische Megalithkreis' en de 'Nor-
dischee Rasse', wat betekende dat hij Holwerda's stelling over de zuidelijke herkomst 
vann de Nederlandse hunebedbouwers niet onderschreef.118 Holwerda's ideeën over 
hett 'volk der koepelgrafheuvels' - een nomadisch volk van jagers en ruiters, her-
kenbaarr aan hun koepelgraven en de daarin aangetroffen bekers, wapens en 
paardenskelettenn — werden daarentegen door Bursch wel overgenomen.119 In zijn 
proefschrift,, waarin hij verslag deed van de grafheuvelopgravingen die gedurende 
dee zomers van 1928 tot en met 1931 waren verricht in Gelderland en Overijssel, 
betoogdee Bursch dat de Nederlandse bekercultuur, ook al bestonden er verschil-
lendee bekertypes, toebehoorde aan één volk.120 Dit volk zou Nederland gelijktijdig 
zowell  via het noorden als via het zuiden zijn binnengedrongen.121 Hij noemde een 
aantall  argumenten waaruit moest blijken dat de koepelgrafreconstructie een hoge 
graadd van waarschijnlijkheid bezat. Daartoe wees hij onder andere op het grond-
spoorr en het profiel, dat hij vrijwel steeds bij grafheuvelopgravingen had aange-
troffen.. Wel bleef de dakconstructie hypothetisch, zodat Bursch moest conclude-
ren:: 'Die Bauart der "Kuppelgraber" steht in der Hauptsache m. E. wohl fest, 
aberr in allen diesen Detailfragen gibt uns jeder neu untersuchte Hügel oft wieder 
neuee Ergebnisse.'122 

Inn de bezettingsjaren bleef Bursch vasthouden aan de idee dat de Nederlandse 
bekercultuurr toebehoorde aan één volk.123 Op de koepelgraftheorie ontwikkelde 
hijj  echter een nieuwe visie. De journaalfilm Beelden uk een grijs verleden; 4000 
jaarjaar oude grafheuvels, die Bursch in de zomer van 1941 maakte over grafheuvelon-
derzoekk te Vaassen, was daarbij een belangrijk keerpunt.124 De commentaarstem 
inn de film sprak van een door het Rijksmuseum van Oudheden opgegraven 
grafheuvel,, met rondbouw en greppel, zonder hierbij nog te refereren aan het 
koepelgraf.1255 In zijn artikel over deze opgraving in het tijdschrift Hamer deed 
Burschh echter toch weer een stapje terug. Hij sprak nog steeds van een ingestorte 
houtbouw,, maar zei hieraan niet het begrip koepelgraf te willen verbinden.126 Deze 
nogall  halfslachtige formulering is mogelijk afgedwongen door de Hamer-red&cüe. 
Poppingg had deze namelijk enkele maanden eerder te kennen gegeven tot zijn 
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grotee ergernis in Hamer een afbeelding van een koepelgraf te hebben aangetroffen. 
Hijj  verzekerde hen: 

D'rr is in ons land niet een werkelijk praehistoricus (zelfs dr. Holwerda's 
oud-leerlingg dr. Bursch durft er geen absoluut ja op te zeggen), die niet deze 
theoriee van Holwerda afwijst. Het 'koepelgraf is een speciaal Nederlandsch 
gedrocht!127 7 

J.H.. Feldmeijer, de leider van de Volksche Werkgemeenschap, was woedend. Het 
kwamm hem bijzonder slecht uit dat zijn werkgemeenschap, die juist aansluiting 
zochtt bij de wetenschappelijke wereld, geassocieerd kon worden met wetenschap-
pelijkk achterhaalde ideeën.128 

Inn de bezettingsjaren ontwikkelde Bursch ook nieuwe ideeën over de herkomst 
vann de bekercultuur. Holwerda had in 1925 gesproken van een nomadisch volk 
datt vanuit Zuid-Rusland door West-Europa was getrokken tot aan de stranden 
vann de Atlantische Oceaan en dat zelfs was overgestoken naar Groot-Brittannië.129 

Remouchampss had in 1923 gemeend dat het oorspronggebied van de bekercultuur 
zichh naar alle waarschijnlijkheid bevond bij de Dnjepr."0 Bursch had daarop in 
19333 in zijn proefschrift opgemerkt dat om de oorsprong van het bekervolk vast 
tee stellen meer onderzoek noodzakelijk was naar de grafvormen en grafgebruiken 
vann de Europese prehistorie. Aldus zou een beter zicht verkregen kunnen worden 
opp de 'Volkerverschiebungen' aan het einde van het Neolithkum en het begin 
vann de bronstijd. Wel stond toen volgens hem vast: 

dasss sich, wo immer auch sein Ursprungsland lag, ein neues Volk am Ende 
derr Steinzeit weithin über Europa verbreitete, das wir bis jetzt nicht weiter 
östlichh als bis Südrussland verfolgen können.1'1 

Terwijll  Bursch in zijn proefschrift de stelling van Holwerda en Remouchamps 
overr de oostelijke herkomst van de bekercultuur nog als mogelijkheid had open-
gelaten,, nam hij er in de bezettingsjaren openlijk afstand van. In 1941 wees hij 
eropp dat de gedachte van een 'Zuid-Oostelijke herkomst van onszelf en onze 
cultuur'' vooral leefde bij hen die hun opvoeding en wijsheid hadden geput uit de 
klassiekee auteurs.1'2 Zijn grafheuvelopgraving in de Oekraïne in de zomer van 1943 
gaff  aanleiding tot nog duidelijker uitspraken. In zijn in 1944 over deze opgraving 
verschenenn artikel schreef Bursch namelijk dat hem gebleken was dat de beker-
cultuurr niet uit het oosten naar het westen was gekomen, maar dat zich juist een 
omgekeerdee beweging had voorgedaan.1'3 Ook verwijzend naar de recente Duitse 
invasiee die zijn opgraving mogelijk had gemaakt, constateerde hij daarop: 'Niet 
exx oriente, doch ex occidente lux gold voor Zuid-Rusland klaarblijkelijk steeds 
opnieuw!'"**  Holwerda's 'zaak' was vanaf dat moment definitief niet meer de zijne. 
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Bursch'grafheuvelopgravingBursch'grafheuvelopgraving bij Solonje 

Inn de loop van 1942 werd het Bursch als directeur van het Rijksbureau voor het 
Oudheidkundigg Bodemonderzoek steeds duidelijker dat hij er niet in slaagde zijn 
ideeënn over de 'ordening' van de Nederlandse archeologiebeoefening in de praktijk 
tee brengen. Nadat hij in februari 1943 Jankuhn deelgenoot had gemaakt van zijn 
frustratiess hierover, ontving hij van het ss-Ahnenerbe de uitnodiging in de Oekraïne 
eenn opgraving te verrichten.1" Samen met twee assistenten, tekenaar W.J. de Boone 
enn tolk-fotograaf F. van Meer, onderzocht Bursch bij het dorp Solonje in de buurt 
vann de stad Dnjepropetrowsk een drietal grafheuvels. De opgraving vond plaats 
vann begin juni tot midden september 1943, met steun van de Nederlandsche 
Oostcompagniee en in opdracht van ss-Brigadeführer C. Selzner, de General-
kommissarr van Dnjepropetrowsk.'3é Voor het graafwerk stonden Bursch twintig 
Oekraïnsee dwangarbeiders ter beschikking.1^7 De opgraving werd op 18 september 
19433 gestaakt, omdat het Rode Leger te veel naderde. Assistent De Boone herin-
nerdee zich hierover in 1996: 

Jee kon het front horen, een afschuwelijk geluid. (...) Op het station van 
Dnjepropetrowskk werden we beschoten. (...) Ik zocht dekking terwijl Bursch 
stoerr bleef staan. Toen de granaten steeds dichterbij insloegen, dook ook 
Burschh op de grond. (...) Bursch was een aardige vent, geen grootmeester en 
zekerr niet geboren voor de oorlog, voorzover je daarvoor geboren kunt zijn.'58 

Hett expeditieplan was in Nederland met gemengde gevoelens ontvangen. Von 
Stokarr reageerde in juni 1943 geïrriteerd op het initiatief: met Bursch verdween 
eenn belangrijke steunpilaar van de archeologische cultuurpolitiek van de bezet-
tingsautoriteitenn plotseling van het toneel.139 Van Wijngaarden was evenmin 
enthousiast,, zij het om een andere reden. Hij maakte zich zorgen over de door 
Burschh meegenomen opgravingsuitrusting, met name de fotoapparatuur en de 
meetinstrumenten.. Zij waren het eigendom van het Rijksmuseum van Oudhe-
den.1400 Van Dam was eveneeens geërgerd, niet zozeer over Jankuhns plan, als wel 
overr de wijze waarop Bursch het uitvoerde. In zijn enthousiasme had deze nagelaten 
dee Rijkscommissie voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek tijdig in te lichten 
overr de expeditieplannen.'4' 

Dee Nederlandse kritiek negerend, richtte Bursch zich op de samenwerking met 
hett ss-Ahnenerbe, waarover hij zeer te spreken was. Op weg naar Dnjepropetrowsk 
ontmoettee hij in Berlijn twee prominente Ahnenerbe-medewerkers. Hij dineerde 
mett Jankuhn en bracht een bezoek aan Sievers in het Ahnenerbe-hoofdkantoor. 
Vanaff  Berlijn reisde het opgravingsteam per trein samen met K. Kersten, eveneens 
eenn Ahnenerbe-medewerker. Dnjepropetrowsk werd bereikt via Warschau en 
Rowno.1422 In de hoofdstraat van het nabijgelegen dorpje Solonje betrok Bursch 
samenn met zijn assistenten een huis dat hen door Gebietskommissar Görtz ter 
beschikkingg was gesteld. In dit huis was centrale verwarming, elektriciteit en 
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stromendd water aanwezig; ook was er voorzien in een keukenmeid en een koetsier.143 

Dee leefomstandigheden waren desondanks niet eenvoudig. Het team kreeg al snel 
lastt van ingewandskwalen.'44 Nadat er bij Bursch geelzucht was geconstateerd, 
brachtt hij eind juli en begin augustus zelfs zestien dagen door in het ziekenhuis 
vann Dnjepropetrowsk. Jankuhn, die net was hersteld van dezelfde ziekte, bezocht 
hemm daar regelmatig.'45 

Burschh leefde aanvankelijk in de veronderstelling dat hij bij Solonje grafheuvels 
-- Koerganen - van de Gothen of Skyten zou gaan onderzoeken. Het werd hem 
echterr ai snel duidelijk dat de hem toegewezen heuvels uit de bronstijd stamden.'46 

Bijj  zijn onderzoek maakte Bursch gebruik van de kwadrantenmethode. Dit was 
niett eenvoudig, omdat een van de grafheuvels 4,5 meter hoog en 70 meter breed 
was.. Bursch' aanpak lag geheel in de lij n van het ss-Ahnenerbe, dat zich bij zijn 
onderzoekk liet voorstaan op de 'Anwendung exakt-wissenschaftlicher Methoden'. 
Hett onderzoek in Solonje leverde echter geen directe bijdrage aan de door het 
ss-Ahnenerbee nagestreefde kennis van 'Raum, Geist, Tat und Erbe des nordrassigen 
Indogermanentums'.'4?? Bursch toonde zich hierover teleurgesteld. In zijn onder-
zoeksverslagg van 1944 constateerde hij dat de opgraving helaas niet had geleid tot 
hett lokaliseren van sporen van de Gothen en de Vikingen, 'onze germaansche 
voorgangers'.'48 8 

Tijdenss zijn opgraving in Solonje raakte Bursch al snel betrokken bij het conflict 
tussenn het ss-Ahnenerbe en het Amt Rosenberg, dat zich niet alleen afspeelde in 
Duitsland,, maar ook in de bezette Oekraïne.14? De directe aanleiding was Bursch' 
verzoekk om de archeologische collectie van het museum in Dnjepropetrowsk te 
bestuderenn en fotograferen. De directeur van dit museum, W. Hülle, schreef 
Burschh dat hij zich echter eerst tot R. StampfufS diende te wenden. Deze was in 
novemberr 1942 door het Amt Rosenberg in Kiev geïnstalleerd als leider van het 
Oekraïnsee Landesinstituut für Vor- und Frühgeschichte. Na ontvangst van Bursch' 
verzoekk reageerde Stampfufê zeer geïrriteerd. Het was hem slechts 'auf Umwegen' 
bekendd geworden dat Bursch in opdracht van de ss in de Oekraïne opgravingen 
verrichtte.. Toen Stampfufê het verzoek daarom voorlopig niet inwilligde, verwit-
tigdee Bursch Generalkommissar Selzner. Een verder verloop had het conflict niet: 
Burschh werd opgenomen in het ziekenhuis en de afronding van zijn opgraving 
eistee alle aandacht.'50 Bursch constateerde in een brief aan zijn vrouw, onder 
verwijzingg naar 'die lui van Reinerth': 'Nu is Rusland geannexeerd en toch krijgen 
dee weinige prehistorici die er zijn nog ruzie! Het is toch overal net als bij ons.'15' 

Tijdenss zijn verblijf in de Oekraïne ontwikkelde Bursch een grote belangstelling 
voorr de Oekraïners, die hij omschreef als een 'intelligente, ons ook uiterlijk 
verwantee bevolking'.'52 Het ontroerde hem zeer dat de dorpsbevolking veldbloemen 
hadd neergelegd bij een prehistorisch kindergraf in een van de onderzochte graf-
heuvels.'533 Hij raakte gefascineerd door de oude gebruiken, die zijns inziens ondanks 
christendomm en sovjet-propaganda bewaard waren gebleven. Zo wist hij dat er 
nogg stammen waren die paarden offerden en plechtigheden kenden, die wezen 
opp de verering van bomen en planten.'54 
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Maarr ook het vermoorden van 'partisanen' bracht hij in verband met oeroude 
gebruiken.. Het verhaal was hem ter ore gekomen dat een Duitse officier niet kon 
gelovenn dat een kozakkenhoofdman, Ben EÜ, onder deze 'partisanen' - 'joden en 
bolsjewisten'' - per week 20 a 30 slachtoffers maakte. De hoofdman had daarop 
dee Duitse officier enkele dagen later een zak met twintig 'koppen' overhandigd. 
Burschh merkte vervolgens op: 'De romantiek van 1001 nacht is in dit land nog 
eenn levende werkelijkheid!'155 Dat er achter het Oostfront terreur werd uitgeoefend, 
wass Bursch niet alleen uit verhalen bekend, maar ook op basis van persoonlijke 
waarnemingen.. In een voor De Weggeschreven verslag vermeldde hij de executie 
vann 'een paar hardnekkige opstandelingen in ons dorp'. Het verbaasde hem dat 
hunn echtgenotes 'volkomen beheerscht' hun lijken meenamen, zonder een traan 
tee laten. Zonder zich verder te verdiepen in de psyche van deze vrouwen, stelde 
Burschh daarop vast: 'Dit volk is hard.'156 

Inn de eerste drie maanden dat Bursch in de Oekraïne verbleef, was hij nog vol 
vertrouwenn in de Duitse eindoverwinning. Hij schreef zijn echtgenote over een 
Oostfrontt dat 'staat als een muur'.157 Hij raakte bovendien onder de indruk van 
dee solidariteit tussen Duitsland en zijn Europese bondgenoten. Vol respect nam 
hijj  waar dat in Dnjepropetrowsk het straatbeeld werd overheerst door militaire 
colonness van diverse herkomst: 

Wee zien ook tal van uniformen, die wij tot dusverre nog niet kenden: 
Roemenen,, Italianen, Hongaren, Kroaten en ook Oekrainers en Russen naast 
allee verdere bondgenooten van het Rijk loopen door de straten. Ook Neder-
landerss ontmoeten wij (...) Zij zijn ziels vergenoegd, als ze bij ons op de tram 
eenn praatje komen maken.'5i( 

Burschh hoopte dat dit 'Europa' erin zou slagen blijvend een 'wal' op te werpen 
tegenn wat hij omschreef als het 'cultuurvernietigende bolsjewisme'. Zo niet, dan 
zouu zijns inziens de 'Untergang des Abendlandes' snel een voldongen feit kunnen 
zijn.1599 Maar naarmate Bursch langer in de Oekraïne verbleef, kreeg hij meer ontzag 
voorr het Rode Leger. Hij begon in te zien dat de Russische overmacht - mankracht 
enn tanks - overweldigend was. Toch bleef hij vertrouwen op de superioriteit van 
hett Duitse leger en meende hij dat de eindoverwinning snel in zicht zou komen, 
zekerr gezien de afgekondigde 'totale mobilisatie'.'60 In september 1943 - vlak 
voordatt hij het oostfront daadwerkelijk zou horen naderen - schreef hij echter 
aann zijn vrouw: 

Hoee langer we hier zijn, hoe duidelijker zien we de gevaarlijke kracht van het 
Russischee bolsjewisme. Als Duitsland den oorlog zou verliezen, zou het het 
eindee van alles zijn, niet alleen voor ons, maar voor alle Nederlanders.161 1 

Burschh was het 'bolsjewisme' en in het kielzog daarvan het 'Amerikanisme' gaan 
beschouwenn ais de belangrijkste vijanden van 'Europa'. Aangezien er zijns inziens 
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alleenn nog in Europa sprake was van 'organisch gegroeide kuituur' kon hij con-
cluderen:: 'De fronten in dezen oorlog zijn volkomen natuurlijk ontstaan.'102 Zijn 
ervaringenn in de Oekraïne hadden aldus een radicalisering van zijn nationaal-
socialistischee overtuigingen tot gevolg. In september 1943 keerde hij dan ook 
volgenss eigen zeggen naar Nederland terug als een 'verbeten nationaal-socialist'.163 

Ditt betekende onder andere dat hij bereid was om te Oegstgeest als 'hulplandwacht' 
tee patrouilleren en in die functie over te gaan tot een arrestatie.'64 

DolleDolle Dinsdag 

Inn de loop van de Duitse bezetting van Nederland werd Bursch gesterkt in zijn 
nationaal-socialistischee overtuigingen. De tegenwerking die hij als directeur van 
hett Rijksbureau voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek ondervond, deed hem 
verlangenn naar radicale maatregelen. Daarbij hadden zijn Oekraïnse ervaringen 
hemm geen afstand doen nemen van de gewelddadige praktijk van het nationaal-
socialisme,, maar juist, zoals gezegd, tot een fanatieker nationaal-socialist gemaakt. 
Toenn Bursch Nederland in de dagen na Dolle Dinsdag — 5 september 1944 -
ontvluchtte,, was hij tot persoonlijke offers bereid. Het personeel van het Rijks-
bureauu voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek had hij in alle haast nog een 
kortt afscheidsbriefje geschreven: 

Hett is niet waarschijnlijk, dat we elkaar spoedig terug zien, en het is me ook 
niett mogelijk persoonlijk afscheid te nemen. Daarom zeg ik langs deze weg U 
allenn vaarwel voorlopig.'65 

Bursch'' vlucht verliep nogal chaotisch, evenals zijn latere verblijf in Duitsland. 
Hijj  had van F. Mai - de ss-Ahnenerbe vertegenwoordiger in Nederland — de 
opdrachtt gekregen zich in Hengelo te melden. Hiertoe op de trein gestapt, belandde 
hijj  echter via Zwolle en Groningen in Bremen. Daar nam hij toen maar de trein 
naarr Marburg, in de veronderstelling zich in deze stad als prehistoricus nuttig te 
kunnenn maken. Ter plaatse aangekomen kreeg hij van het Ahnenerbe de opdracht 
zichh alsnog in Hengelo te vervoegen. Na zich aldaar bij de Waffen-ss gemeld te 
hebben,, volgde hij in Hoogeveen een rekrutenopleiding. Eind november kreeg 
hijhij  het bevel zich - samen met zijn echtgenote, die in Lüneburg verbleef— in 
Freiburgg te melden. Hij kreeg daar de opdracht om onder leiding van prof. G. 
Kraftt archeologisch toezicht te houden bij de aanleg van militaire versterkingen.'66 

Inn de winter van 1944-1945 — vanwege vorst kon er niet worden gegraven — gaf 
Burschh ook nog enkele colleges aan de Universiteit van Freiburg.'67 

Nadatt Freiburg op 20 april 1945 door de Fransen was bezet, werd Bursch op 
200 mei 1945 gearresteerd, omdat hij werd aangezien voor een bewaker uit Dachau. 
Zodraa deze beschuldiging ongegrond was gebleken, werd hij op 10 oktober 1945 
inn vrijheid gesteld. Op 15 mei 1946 werd hij echter weer gearresteerd en naar 
Nederlandd overgebracht. Onderweg werd hij volgens eigen zeggen door 'Neder-
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landerss (...) niet bepaald zachtzinnig behandeld', oftewel mishandeld. Na een kort 
verblijff  in enkele andere gevangenissen belandde hij uiteindelijk in augustus 1946 
inn het strafkamp Duindorp te 's-Gravenhage.168 Daar begon het wachten op het 
voorkomenn van zijn zaak. Uiteindelijk stond Bursch in januari 1948 in de beklaag-
denbankk van het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag. Op 1 maan 1948 werd hij 
tott vijfjaar internering veroordeeld, met aftrek van voorarrest. Ook werd hij ontzet 
uitt zijn kiesrecht en werd een deel van zijn vermogen verbeurd verklaard. Op 
11 september 1948 werd hij - na een Nederlandse gevangenschap van twee jaar en 
vij ff  maanden - voorwaardelijk in vrijheid gesteld.109 

Bursch'Bursch' berechting en toetreding tot de katholieke kerk 

Tijdenss het proces in 's-Gravenhage werd naast het opsommen van Bursch' 
nationaal-socialistischee lidmaatschappen en activiteiten herhaaldelijk verwezen 
naarr zijn karakter en - daarmee samenhangend - naar de motivatie achter zijn 
handelenn in de bezettingsjaren. Holwerda had de toon gezet toen hij voor zijn 
oud-leerlingg in de bres sprong en het tribunaal middels een schriftelijke verklaring 
liett weten dat hij begrip kon opbrengen voor diens optreden. Hij noemde hem 
eenn slachtoffer van 'verschillende omstandigheden' en bracht in dit kader Bursch' 
sterkee en zwakke kanten in kaart. Holwerda verwees daarbij naar de periode waarin 
hunn eerste ontmoeting had plaatsvonden: 

Reedss als jongmensch kwam hij met zijn vrouw a.s. vaak bij mij aan huis, 
zoodatt ik hem ook persoonlijk zeer goed gekend en gewaardeerd heb als een 
betrouwbare,, goedhartige, eerlijke, wel wat te goedgelovige, eenigszins naïeve, 
jongee man.I7° 

Holwerdaa betoogde vervolgens dat Bursch' houding tijdens de bezettingsjaren 
primairr was ingegeven door de 'liefde voor het vak' en vroeg zich daarbij niet af 
inhoeverree deze als opportunistisch geïnterpreteerd kon worden of voortkwam uit 
oprechtee politieke overtuigingen. Hij was ervan overtuigd dat Bursch vooral 
beheerstt was geweest door de vraag: 'Als ik dit niet doe, ja, wat gebeurt er dan en 
watt komt er dan van ons mooie vak terecht?'17' Aldus redenerend, moest Bursch 
inn de bezettingsjaren wel proberen een invloedrijke positie te bemachtigen, alleen 
zoo kon invloed worden uitgeoefend op de pre- en protohistorische archeologie. 
Holwerdaa wist dat de Duitse autoriteiten de rivaliteit die er tussen de verschillende 
prehistoricii  bestond, hadden aangemoedigd om deze ten eigen voordele te gebrui-
ken.. De politiek onervaren Bursch was zo 'op verkeerde wegen' gebracht. Anders 
gezegd:: Bursch had dan wel bewust op wetenschappelijk-ideaüstische gronden 
gekozenn voor samenwerking met de Duitse autoriteiten en hun Nederlandse 
medestanders,, maar niet voor de verdere consequenties ervan.'72 

Holwerdaa maakte in zijn schriftelijke verklaring tevens melding van Bursch' 
studiee in Duitsland in i929-'30 en i93i-'32. Dit leek, zo erkende Holwerda, een 
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ongunstigee schijn op hem te werpen, maar zelf beoordeelde hij deze studieperiode 
gunstig.. Bursch was in aanraking gekomen met 'de goede, oude Duitsche, weten-
schappelijkee kringen', waaronder hij ook zelf nog vrienden had. Holwerda ver-
volgde: : 

Hijj  studeerde in het bijzonder bij prof. von Merhart, die zelf zoo weinig 
nazi-gezindd was, dat hij er later door de nationaal-socialistische regeering om 
diee reden werd uitgezet. Naast von Merhart noem ik b.v. prof. Jacobsthal, 
zekerr allesbehalve een nazi, gelijk zijn Joodsche naam reeds uitwijst.'7' 

Terr verdediging van Bursch refereerde Holwerda aldus aan het hoge aanzien van 
dee Duitse academische tradities in Nederland. Door daarbij uitdrukkelijk te wijzen 
opp wetenschappelijke contacten met slachtoffers van het nationaal-socialisme, 
plaatstee hij Bursch des temeer in deze eerbiedwaardige tradities, maar erkende hij 
tegelijkertijdd ook dat er scheuren in waren ontstaan. 

Hett tribunaal heeft zich weinig gelegen laten liggen aan Holwerda's verklaring. 
Alhoewell  Bursch ook op hen een 'naïeve, goedgelovige indruk' maakte, lieten zij 
inn hun oordeel prevaleren dat een wetenschapper zich rekenschap diende te geven 
vann zijn daden. Het tribunaal sprak zich er niet over uit of Bursch werd gedreven 
doorr eigenbelang, door het belang van zijn vakgebied, dan wel door zijn politieke 
overtuiging.. Erkennende dat Bursch in eerste instantie een wetenschapper was, 
werdd wél gesteld: 

Juistt door deze volkomen eenzijdige levenshouding als praehistoricus is be-
schuldigdee — mede door zijn studie in Duitsland — meer dan anderen vatbaar 
geweestt voor de besmetting met het nationaal-socialisme.'74 

Voorr hem pleitte dat hij tijdens zijn verhoor 'alles volkomen en eerlijk' had 
toegegevenn en blijk had gegeven in te zien in welke mate zijn handelingen onjuist 
warenn geweest.175 Het werd hem echter tegelijkertijd zwaar aangerekend dat hij 
geraffineerdd propaganda had bedreven en juist als prehistoricus zeer effectief had 
kunnenn indoctrineren. Hij had daartoe de 'nationaal-socialistische ideologie' 
vervlochtenn met zijn 'wetenschappelijke denkwijze'.'76 

Inn de eerste naoorlogse jaren leek het alsof Bursch' wereldbeeld zich ingrijpend 
hadd gewijzigd: ten eerste toonde hij bij de Bijzondere Rechtspleging berouw over 
zijnn rol tijdens de bezettingsjaren en ten tweede trad hij toe tot de rooms-katholieke 
kerk.. Toch was de breuk met de voorgaande jaren minder groot dan het op het 
eerstee gezicht leek. In de periode dat hij werd berecht, bleef Bursch namelijk 
innerlijkk trouw aan zijn oude idealen. Zijn berouw was geveinsd. In 1947 schreef 
hijj  vanuit de Duindorp-gevangenis aan zijn vrouw dat hij met name door zijn 
mishandelingg 'onderweg' uit Freiburg naar Nederland zijn liefde voor het volk 
hadd verloren. Desondanks hield hij toch vast aan zijn oude overtuigen, waardoor 
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hijhij  'superieur' kon glimlachen over de 'buitenwereld', inclusief zijn toekomstige 
vonnis.. Hij vervolgde: 

Wi jj  hebben het goede gewild. (...) Je behoeft nu echter niet bang te zijn, dat 
ikk aan deze gevoelens uitdrukking zal geven bij mijn verhoor, in tegendeel ben 
ikk tegenwoordig wel zoo verstandig dat ik weet wat ik zeggen en doen moet 
omm hier uit te komen. (...) Ik sta tegenover hen als de wijzere, die de anderen 
maarr gelijk geeft tegen beter weten in.177 

Tijdenss zijn gevangenschap had Bursch, die in oorsprong lutheraan was, zich tot 
hett rooms-katholieke geloof bekeerd. Naar eigen zeggen gebeurde dit onder invloed 
vann de 'kath. geestelijkheid' in het kamp.178 Hierbij hebben niet alleen spirituele 
enn pragmatische overwegingen - de rooms-katholieke kerk stond welwillend ten 
opzichtee van een eventuele resocialisatie - een rol gespeeld. Het ideaal van eenheid, 
datt aan de basis had gestaan van zijn keuze voor het nationaal-socialisme, en de 
angstt voor het bolsjewisme, waardoor zijn nationaal-socialistische overtuiging in 
dee bezettingsjaren was versterkt, hebben er ook invloed op uitgeoefend.179 Bursch 
meendee dat nadat de kansen voor het nationaal-socialisme waren verkeken, alleen 
nogg een 'sterk geloof als het katholicisme de eenheid kon brengen die nodig was 
omm het communisme tegen te gaan.,8° 

Vann Giffen: een 'politiek e instelling, welke de mijn e niet was' 

Dee Groninger prehistoricus A.E. van Giffen, die zich in het interbellum een sterke 
persoonlijkheidd en een gedreven wetenschapper had getoond, heeft in de bezet-
tingsjarenn alles op alles gezet om zijn archeologische activiteiten te kunnen 
continueren.. Van Duitse zijde was er voor Van Giffen en zijn onderzoekingen 
veell  belangstelling; dit maakte het doorwerken voor hem niet eenvoudiger. In 
19422 schreef Van Giffen hierover aan een bevriend collega: 'Dat anderen en ik, 
diee een wetenschappelijke betrekking vervullen (...) het de laatste paar jaren niet 
gemakkelijkk hebben, is iedereen bekend.'18' Hij merkte daarbij echter ook op dat 
hett hier 'tijdsomstandigheden' betrof: er restte hem, zo vervolgde hij, niets anders 
dann zich erop in te stellen.'82 

Vann Giffen was echter te veel regelaar en manipulator om zich echt uit het veld 
tee laten slaan.,8^ De bezettingsjaren overziend, blijkt dan ook vooral dat hij er, 
ondankss de Duitse druk, in is geslaagd om zijn eigen positie, die van het 
Biologisch-Archaeologischh Instituut en die van zijn vakgebied te verbeteren. Hij 
heeftt dit bereikt zonder lid te worden van nationaal-socialistische organisaties en 
zonderr zich op andere wijze expliciet tot samenwerking met de Duitse autoriteiten 
bereidd te tonen. Het was voor Van Giffen als prehistoricus een belangrijke stap 
vooruitt dat hij in mei 1943 werd benoemd tot gewoon hoogleraar in Groningen.18-* 
Bovendienn was het een succes dat er in februari 1944, na overleg tussen hem en 
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dee secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cul-
tuurbeschermingg J. van Dam, een 'zelfstandige' studierichting 'Algemeene Oud-
heidkunde'' in het Academisch Statuut werd opgenomen.'8<i Als gevolg hiervan was 
hett nu mogelijk te studeren met de pre- en protohistorie als hoofdvak.'86 Dit 
betekendee dat de pre- en protohistorische archeologie in Nederland in alle op-
zichtenn de status van academische discipline had bereikt.'87 Daarnaast kon Van 
Giffenn gedurende vrijwel de gehele bezettingsperiode opgravingen verrichten. Op 
basiss van het Besluit en de Beschikking van mei 1940 was de actieradius van zijn 
instituutt uitgebreid van de drie noordelijke provincies tot geheel Nederland, 
inclusieff  de recent drooggelegde Zuiderzeegebieden. 

Inn 1941 begon van Giffen met zijn grootste opgravingsproject sinds Ezinge, het 
onderzoekk naar de Romeinse castella in de dorpsterp te Valkenburg (Z.H.) Deze 
opgraving,, die in 1942 en 1943 werd voortgezet, was mogelijk geworden, omdat 
hett dorp na de landing van Duitse parachutisten in mei 1940 door Nederlands 
artillerievuurr zwaar was beschadigd.'88 Van Giffens onderzoek kon op de bijzondere 
belangstellingg rekenen van de bezettingsautoriteiten. Zijn assistent W. Glasbergen 
sprakk in 1943 van 'door de bezettende macht geprotegeerd en bevorderd cultuur-
historischh werk'.'89 De opgraving in Valkenburg werd in dit kader herhaaldelijk 
bezochtt door de Duitse autoriteiten.'9° Dat de verhouding met hen goed was, had 
zoo zijn voordelen. Halbertsma, een andere assistent van Van Giffen, memoreerde 
bijvoorbeeldd in zijn in 1992 verschenen autobiografie dat in 1942 tijdens grond-
boringenn de hoofdkabel van het elektriciteitsnet van Valkenburg werd geraakt. 
Hett was voor de betrokken assistenten een zeer angstig moment, omdat het 
ongelukk tot gevolg had dat het vliegveld, dat door de Duitse luchtmacht in gebruik 
wass genomen, zonder stroom kwam te zitten. Het kostte echter weinig moeite 
omm de Duitse militairen uit te leggen dat het hier geen sabotage betrof.'9' 

Vann Giffen was in de bezettingsjaren uitsluitend bereid tot samenwerking met 
dee bezettingsautoriteiten, wanneer hij de indruk had dat de objectiviteit van zijn 
wetenschappelijkee werk niet in het gedrang kwam. Hij had reeds vanaf het begin 
vann zijn wetenschappelijke loopbaan pre- en protohistorische culturen onderzocht 
enn daarmee op indirecte wijze de etnisch-raciale samenstelling van het Nederlandse 
volk.1922 Dit laatste thema speelde ook een belangrijke rol bij het nationaal-socia-
listischee streven naar een ordening van de maatschappij op basis van haar 'natuur-
lijke'' grondslagen. In Van Giffens wetenschappelijke werk waren rassen, volken 
enn stammen uit de pre- en protohistorische echter nooit van primair belang. Hij 
richttee zijn onderzoek altijd ook op de samenhang tussen milieu en sociale 
verschijnselenn en hij profileerde zich daarbij vooral als een empiricus, die aan 
nauwgezett natuurwetenschappelijk onderzoek het meeste waarde hechtte.191 Maar 
desondankss was de potentiële betekenis van Van Giffen voor de bezettingsauto-
riteitenn heel groot, juist omdat hij faam had opgebouwd als een zeer exact werkend 
prehistoricus.. Immers, hoe meer aspecten van de nationaal-socialistische idealen 
aanslotenn op zijn exacte wetenschappelijk onderzoek, hoe meer deze idealen zelf 
aanspraakk konden maken op wetenschappelijkheid. Ook speelde een rol dat Van 
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Giffenn zich een 'noorderling' voelde en zich incidenteel als zodanig ook presen-
teerde.. Als een 'man uit het volk', die met liefde de oude inheemse culturen en 
etnisch-racialee eenheden in samenhang met hun natuurlijke omgeving bestudeer-
de,, belichaamde hij bij uitstek het nationaal-socialistische wetenschapsideaal. 

Doordatt Van Giffen in het interbellum als prehistoricus had geprobeerd we-
tenschapp en politiek bewust te scheiden, was zijn politieke overtuiging velen 
onbekend:: dat zijn voorkeur uitging naar het liberalisme wisten slecht intimi.194 

Aanvankelijkk meenden de bezettingsautoriteiten dan ook dat het zeer wel mogelijk 
wass dat Van Giffen zich met hen zou engageren: dat hij zich, ondanks ook voor 
dee Duitse autoriteiten wel begrijpelijke tegenzin, uiteindelijk toch een 'natuurlijke' 
bondgenoott zou tonen.195 Nog in 1939 was Van Giffen bereid geweest zijn mede-
werkingg te verlenen aan een artikel in het aan de NSB gelieerde tijdschrift Der 
VaderenVaderen Erfdeel en een jaar eerder had hij een eredoctoraat van de Universiteit 
vann Keulen aanvaard.196 Daarnaast onderhield Van Giffen reeds vanaf het begin 
vann de jaren twintig intensieve wetenschappelijke contacten met Duitse prehis-
torici.. Enkele van hen hadden in de loop der jaren her en der in het Derde Rijk 
hogee functies ingenomen. H. Reinerth en H. Jankuhn waren de voormannen 
gewordenn van respectievelijk het Amt Rosenberg en het ss-Ahnenerbe.197 De 
prehistoricuss O. Menghin was in 1938 in Oostenrijk door Seyss-Inquart benoemd 
tott minister van Onderwijs.'98 

Inn 1940 bleek het de verschillende Duitse autoriteiten al snel dat Van Giffen 
hett voorbeeld van zijn Duitse en Oostenrijkse collega's niet zou volgen. In 
novemberr dat jaar werd hij door Von Stokar 'politisch nicht tragbar' genoemd: 
hijj  was zijns inziens uiterlijk pro-Duits, maar innerlijk anti-Duits.'99 In de loop 
vann de bezetting bleef Von Stokar desondanks pogen om bij Van Giffen voet aan 
dee grond te krijgen. Hij verleende daartoe wetenschappelijke diensten en bemid-
deldee bij diverse Duitse instanties. Dankzij Von Stokar verrichtte de Duitse 
archeologee I. Führmann, verbonden aan het Staatliche Museum für Völkerkunde 
tee Berlijn, in 1941 voor Van Giffen textielonderzoek.200 In 1943 bemiddelde Von 
Stokarr bij het verkrijgen van vrijstellingen voor de Arbeitseinsatz voor assistenten 
enn ander instituutspersoneel.201 Hij deed dat jaar ook via het Duitse Rode Kruis 
enn de Duitse ambassade in Tokyo naspeuringen naar de verblijfplaats van Van 
Giffenss oudste zoon in het bezette Nederland-Indië.202 Von Stokars fluwelen toe-
naderingspogingenn mochten dan wel tot gevolg hebben dat hun persoonlijke en 
collegialee betrekkingen verbeterden, maar verder bleek uit alles dat Van Giffen in 
politiekk opzicht geen geestverwant was. Van Giffen heeft zelfs incidenteel duide-
lij kk grenzen getrokken. Toen Von Stokar — vanaf 1942 adviseur in universitaire 
kwestiess - in 1943 deed voorkomen dat hij Van Giffens benoeming dat jaar tot 
gewoonn hoogleraar aan de Universiteit Groningen had geëntameerd, reageerde 
Vann Giffen even minzaam als duidelijk. Hij schreef Von Stokar dat uit alles bleek 
datt zijn benoeming reeds lang door de Nederlandse overheid was voorbereid.203 

Hett zijn situaties als deze waaraan Waterbolk in 1976 refereerde, toen hij er in 
aijnn levensbericht over Van Giffen op wees dat die, gewend om 'steun te zoeken, 
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daar,, waar die te vinden was' in de bezettingsjaren grote risico's heeft gelopen. 
Hijj  memoreerde daarbij dat Van Giffen het contact met de bezetters niet uit de 
wegg ging, maar uiteindelijk, mede dankzij de invloed van zijn tweede vrouw 
G.E.G.. van Giffen-Duyvis, geen Vergissingen' heeft begaan. Zo had hij in 1940 
Jacob-Friesenn de deur gewezen, omdat deze gekleed in militair uniform zijn 
opwachtingg had gemaakt bij het Groninger Biologisch-Archaeologisch Instituut.20-* 
Inn het kader van de vraag in hoeverre de anekdote over het bezoek van Jacob-Friesen 
representatieff  is voor Van Giffens positie en houding tijdens de bezettingsjaren, 
iss een nauwkeurige reconstructie van de gang van zaken rondom dit bezoek van 
belang,, inclusief de rol van Van Giffens tweede echtgenote. Dat Jacob-Friesen 
hett instituut in uniform heeft bezocht, is zeer waarschijnlijk. Hij kondigde namelijk 
inn december 1940, na zijn mobilisatie en na zijn benoeming tot Inselkommandant 
vann Texel, per ansichtkaart aan van plan te zijn in Groningen langs te komen.205 

Hett is echter niet zeker of, en hoe, hem de deur is gewezen. Tijdens een interview 
inn 1995 kwam H. Brunsting, die van 1938 tot en met 1945 assistent was van Van 
Giffen,, met een andere versie van het verhaal.106 Hij wist te vertellen: 

Ikk [heb] meegemaakt dat hij [Van Giffen] voor het eerst bezoek kreeg van een 
helee grote militair. Die heette Jacob-Friesen. Die kwam zomaar binnen lopen 
-- hij had schijnbaar aangebeld - in de directeurskamer. Dat was zijn oude 
vriend.. Van Giffen zei: 'ja, ach Jacob, wat moet ik nu doen.' Ik meen zelfs dat 
ikk Jacob daar binnengeleid heb, toen hij aangebeld had en opengedaan werd 
doorr de tekenkamerleerling. Dat werd van mij verwacht. (...) Van Giffen heeft 
Jacobb ontvangen toen met veel terughoudendheid.207 

Hett is het waarschijnlijkst dat in de anekdote over het bezoek van Jacob-Friesen 
verschillendee situaties en gebeurtenissen uit het eerste bezettingsjaar zijn samen-
gevloeid.. Brunsting memoreerde in 1995 namelijk ook dat hij er getuige van was 
geweestt dat Van Giffens echtgenote enkele NSB'ers had weggestuurd, toen deze 
bijj  haar thuis op bezoek wilden komen.208 Ook is duidelijk geworden dat Van 
Giffenss houding ten opzichte van geüniformeerde prehistorie! minder principieel 
iss geweest dan de anekdote over Jacob-Friesen doet vermoeden, temeer omdat in 
ss-uniformm geklede prehistorici tijdens de bezettingsjaren wel degelijk toegang 
haddenn tot het Groninger instituut. Zo werd in 1941 de ss-prehistoricus A. Bohmers 
toegelatenn op het Biologisch-Archaeologisch Instituut als privaatdocent.209 Bo-
vendienn werd het Groninger instituut in 1943 bezocht door H. Schwabedissen. 
Dezee Duitse prehistoricus, die in dienst was van het ss-Ahnenerbe en het bijbe-
horendee zwarte uniform droeg, maakte dat jaar een studiereis door Nederland en 
Belgiëë in verband met zijn onderzoek naar het ontstaan en de omvang van de 
'Nordischee Kreis'.210 T.H. van Andel, die tijdens de bezettingsjaren bij Van Giffen 
studeerde,, kon zich in 1996 de bezoeken van de geüniformeerde Schwabedissen 
nogg goed herinneren. Om hem te ontlopen trokken hij en zijn medestudenten 
zichh terug op de zolder van het instituut.211 
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StrategieënStrategieën en principes 

Dee door Van Giffen in 1940 ingenomen tweeslachtige opstelling had tot gevolg 
datt de Duitse autoriteiten aanvankelijk nog de hoop koesterden dat hij geleidelijk 
tochh gewonnen kon worden voor enige vorm van samenwerking. Deze verwachting 
werdd door Van Giffen zelf gevoed. Jacob-Friesen mocht dan in het najaar van 
19400 'met veel terughoudendheid' ontvangen zijn, de wetenschappelijke contacten 
mett andere Duitse collega-prehistorici werden gewoon gecontinueerd. Bovendien 
werktee Van Giffen in deze periode, als lid van de 'Rijkscommissie voor het 
Oudheidkundigg Bodemonderzoek, mee aan de voorbereiding van een wettelijke 
verankeringg van de pre- en protohistorische archeologie als onderdeel van het 
'Monumentenbesluit':: een besluit dat door de Duitse autoriteiten zeer belangrijk 
werdd geacht.211 Begin 1941 viel echter niet meer te ontkennen dat er ook op de 
langeree termijn weinig van Van Giffen verwacht kon worden. //^w^r-medewerker 
Nacheniuss schreef hem bijvoorbeeld in februari 1941 dat hij het betreurde dat Van 
Giffenn 'zoo op den achtergrond' bleef. Hij deed verder geen poging Van Giffen 
alsnogg over te halen, want 'meerbevoegden' hadden reeds met hem gesproken.2I' 

Doordatt Van Giffen in de jaren dertig door zijn Duitse collega-prehistorici op 
dee hoogte was gehouden van de machtsstrijd waarmee de gelijkschakeling van de 
Duitsee pre- en protohistorische archeologie gepaard ging, beschikte hij in de 
bezettingsjarenn over een meer dan gemiddelde kennis van de interne tegenstellingen 
bijbij  het Duitse bezettingsbestuur. Hij slaagde er daardoor in de verschillende 
autoriteitenn op een dusdanige manier te bespelen, dat er voor hemzelf een zekere 
manoeuvreerruimtee overbleef. Door bijvoorbeeld in december 1940 Reinerth op 
hett Biologisch-Archaeologisch Instituut te ontvangen, toonde hij enerzijds prin-
cipiëlee bereidheid tot samenwerking met Duitse autoriteiten, en anderzijds kon 
hijhij  zo het ss-Ahnenerbe op een afstand houden. Dit deed hij niet zonder reden: 
novemberr dat jaar was aangekondigd dat W. Sievers, de voorman van het ss-Ah-
nenerbe,, het Groningse instituut zou komen bezoeken.214 

Reinerthss bezoek aan het Biologisch-Archaeologisch Instituut in december 1940 
stondd niet op zichzelf. Er was tussen hem en Van Giffen reeds enkele jaren een 
wetenschappelijkee uitwisseling en bovendien koesterde Van Giffen een groot 
ontzagg voor diens wetenschappelijke werk.1'5 Reinerths bezoek resulteerde erin 
datt Van Giffen het aanbod aannam om in 1941 in Bretagne bij Lanion onder 
auspiciënn van de Einsatzstab Rosenberg een opgraving te verrichten.216 Deze 
toezeggingg van Van Giffen was voor het Arm Rosenberg een uitkomst: van de 
eigenn prehistorici was inmiddels het merendeel als militair werkzaam. Daarbij had 
Vann Giffen bij het Amt Rosenberg een goede naam. Een medewerker van deze 
organisatiee had in mei 1941 over hem een zeer gunstig rapport opgesteld. Van 
Giffenss wetenschappelijke verdiensten werden daarin breed uitgemeten, en ook 
zijnn goede contacten met Kossinna en diens opvolger Reinerth. Nadrukkelijk werd 
gememoreerdd dat die met Reinerth na de 'nationalsozialistischen Machtsergrei-
bung'' waren ontstaan.217 Uiteindelijk werd de afspraak medio October door Van 
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Giffenn afgezegd, omdat, zo schreef hij Reinerth, de Nederlandse opgravingen zijn 
aandachtt geheel opeisten.218 

Inn de loop van de bezettingsjaren ontstond er bij de Duitse autoriteiten zo nu 
enn dan irritatie over de houding van Van Giffen: diens behendige en ongrijpbare 
manoeuvrerenn kon gemakkelijk als obstructie worden uitgelegd. Van Giffens 
potentiëlee betekenis voor het nationaal-socialisme en zijn wetenschappelijke re-
putatiee bleven desondanks overeind, en verschaften hem zelfs een zeker aureool 
vann onkwetsbaarheid.21? De nationaal-socialistische kunsthistoricus G.C. Labou-
cheree verwees in 1941 in een brief aan Van Giffen naar diens grote wetenschappelijke 
reputatiee en moedigde hem aan er zijn voordeel mee te doen: 

Ookk hoorde ik uit de mond van Dr. Plutzar, die op het Departement van O.K. 
enn w. is, dat gij de beste opgraver van Europa zijt. Dat is dus in orde, dacht 
ik,, ik wensch U van ganscher harte toe dat gij voordeel mag hebben van zulke 
waardering.220 0 

Datt hij bij Plutzar in hoog aanzien stond, hing mogelijk ook samen met de archeo-
logischee achtergrond van Plutzars Weense vriend Wimmer. Deze archeoloog en 
juristt had samen met Menghin deel uitgemaakt van de regering die Seyss-Inquart 
inn Oostenrijk na de 'Anschluss' had gevormd. Van Giffen was zich er in ieder 
gevall  van bewust dat hij in de positie verkeerde dat hij zich het een en ander kon 
permitteren;; hij werd hiertoe door de Duitse autoriteiten zelfs gestimuleerd. Zo 
verzekerdee hij zijn assistenten van een zekere protectie: zij hoefden, aldus Van 
Giffen,, dankzij zijn contacten met bepaalde Duitse autoriteiten niet bevreesd te 
zijnn voor tewerkstelling.221 De immer charmante Van Giffen stelde zich ten opzichte 
vann het Duitse bestuur echter nooit hoogmoedig of vijandig op en was soms bereid 
enigee toenadering te overwegen, zonder dat dit vervolgens zijn houding wezenlijk 
beïnvloedde.. Onder de indruk van een dergelijke vermeende handreiking van Van 
Giffenn schreef Schneider, de vertegenwoordiger van het Ahnenerbe in Nederland, 
inn juli 1942 aan een Nederlandse nationaal-socialistische medestander, dat hem 
opgevallenn was dat Van Giffen 'Annaherung' zocht. Hij vervolgde: 

Natürlichh mussen wir darauf eingehen, schon alleine um diese guten Fachwis-
senschaftlerr in unser Lager zu bekommen. Vorsicht ist natürlich notwendig, 
aberr ich glaube doch, dass Prof. van Giffen langsam den Sinn der Zeit begreifen 
muss.222 2 

Schneiderr was zich er terdege van bewust dat men bij Van Giffen op zijn hoede 
moestt zijn. Twee jaar eerder, in oktober 1940, had Van Giffen namelijk nog, 
samenn met 228 andere hoogleraren, het Scholten-manifest ondertekend. In deze 
brief,, die was gericht aan Seyss-Inquart, werd gepleit geen scheiding aan te brengen 
tussenn joden en niet-joden.223 Onder Duitse druk - en na bemiddeling van 
Bohmerss - had hij zijn handtekening later weer ingetrokken, hoewel onder voor-
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waardee dat daaraan geen bekendheid gegeven zou worden.22-*  Ook was het in de 
zomerr van 1941 al tot een aanvaring gekomen tussen Van Giffen en het Ahnenerbe, 
juistt omdat Van Giffen was teruggekomen op een eerdere toezegging. Van Giffen 
wass namelijk in augustus 1941, geheel conform het plan van Kersten uit 1940, 
benaderdd door W. Haarnagel, een specialist op het gebied van de Duitse 'Wur-
tenforschung'.2255 Deze maakte op dat moment een reis door Nederland en België, 
terr bestudering van de pre- en protohistorie en geologie van het Noordzeekust-
gebiedd en ter voorbereiding van een publicatie hierover. Terwijl Haarnagel in 
verschillendee Belgische en Nederlandse musea goed was ontvangen, stuitte hij in 
Groningenn bij het Biologisch-Archaeologisch Instituut, waar hij de terpenceramiek 
wildee bestuderen, op problemen. Haarnagel, met wie Van Giffen reeds sinds 1933 
eenn wetenschappelijke correspondentie voerde, werd door een assistent van Van 
Giffenn weggestuurd, terwijl Van Giffen hem bij een eerdere ontmoeting nog 
persoonlijkk had verzekerd dat hij welkom zou zijn.226 De afgewezen Haarnagel 
heeftt daarop Schneider van deze gang van zaken op de hoogte gesteld, waarop 
dezee zich per brief beklaagde bij het departement van Opvoeding, Wetenschap 
enn Cultuurbescherming. Schneider concludeerde daarin: 

Da,, wie gesagt, Prof. van Giffen jahrelang angeblich auch gerade mit Dr. 
Haarnagell  bestens zusammengearbeitet hat, sehe ich in dem Verhalten von 
Prof.. van Giffen eine weitere Schikane gegen den deutschen Willen zur 
Zusammenarbeit.227 7 

Watt voor Van Giffen de gevolgen zijn geweest van Schneiders briefis niet bekend. 
Well  is het duidelijk dat Van Giffen, die in augustus 1941 druk bezet was omdat 
hijj  gelijktijdig vier opgravingen uitvoerde, Haarnagel zijn handelwijze zeer kwalijk 
heeftt genomen. Het trof hem vooral dat Haarnagel zich bij zijn superieuren had 
beklaagd.228 8 

Hett was de Duitse autoriteiten en hun Nederlandse medestanders dus bekend 
datt Van Giffen incidenteel terug kon komen op eerdere uitspraken en toezeggingen. 
Err deden zich echter ook situaties voor waarbij Van Giffen bereid bleek over zijn 
handelwijzee binnenskamers enige schuld te bekennen. Dit maakte Van Giffen des 
tee ongrijpbaarder. De strategie van gedeeltelijk schuld bekennen komt onder 
anderee naar voren in Van Giffens houding ten opzichte van de pro-Duitse H.M. 
dee Burlet. Met deze patholoog-anatoom had Van Giffen in de bezettingsjaren 
zowell  een wetenschappelijk als een bestuurlijk contact. De Burlet was namelijk 
betrokkenn bij Van Giffens fysisch-antropologische onderzoekingen. Hij was bo-
vendienn van 1940 tot 1945 voorzitter van de Vereeniging voor Terpenonderzoek 
enn van 1942 tot 1945 rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. Nadat 
Dee Burlet in 1944, om verder onbekende redenen, uiting had gegeven aan zijn 
onvredee over Van Giffens houding, schreef deze hem dat hij alles in het werk zou 
stellenn 'om te voorkomen, dat gij als voorzitter van de Vereeniging voor Terpen-
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onderzoekk in Nederland bezwaard wordt door tweestrijdigheden, waaraan ik zoo 
klaarblijkelijk,, hoe dan ook, schuld draag'.22^ 

Vann Giffens functioneren in de bezettingsjaren overziend, kan geconcludeerd 
wordenn dat hem in deze periode enerzijds door de Duitse autoriteiten bij zijn 
archeologischee activiteiten geen strobreed in de weg werd gelegd, maar dat hij 
anderzijdss door hen vrijwel permanent onder druk werd gezet. Bij dergelijke 
situatiess greep Van Giffen terug op de tactiek van het doen van halve toezeggingen 
enn het later daarop terugkomen, alsook van het daarover vervolgens incidenteel 
onderr voorbehoud enige schuld bekennen. Daarbij kon hij refereren aan wat hij 
beschouwdee als zijn wetenschappelijke plichten: het op zo objectief mogelijke 
wijzee verzamelen van archeologische gegevens en het verwerken van deze gegevens 
tott een synthese.1'0 Van Giffen lijk t in de bezettingsjaren onder invloed van de 
'tijdsomstandigheden'' zelfs nog bewuster dan in de daaraan voorafgaande periode 
wetenschappelijkee objectiviteit te hebben nagestreefd. Tekenend is wat hij in 1943 
aann een Duitse collega schreef over zijn houding als wetenschapper: 'man wird 
allmahligg vorsichtiger und auch wohl stutziger.'2'1 

Onderr verwijzing naar zijn wetenschappelijke idealen, probeerde Van Giffen 
afstandd te houden tot archeologische propaganda voor het nationaal-socialisme. 
Di tt leverde hem van nationaal-socialistische zijde het verwijt op dat hij in het 
algemeenn te weinig aandacht besteedde aan popularisering.232 Van Giffen, op zijn 
beurt,, bekritiseerde zijn Leidse collega Bursch, omdat deze zich leende voor 
propaganda:: zijns inziens diskwalificeerde Bursch zichzelf zo als wetenschapper.233 

Bursch'' overtuiging dat popularisering van de pre- en protohistorische archeologie, 
zonderr al te ingrijpende inhoudelijke concessies, gelijk kon zijn aan propaganda 
voorr het nationaal-socialisme, werd niet door hem gedeeld. Van Giffen kon echter 
niett voorkomen dat zijn naam en zijn werk - opgravingsresulaten, tekeningen en 
foto'ss - herhaaldelijk in dergelijke archeologische propaganda voor het nationaal-
socialismee voorkwamen.234 

Inn 1941 ontving Van Giffen bijvoorbeeld van Bursch op persoonlijke titel het 
verzoekk of hij opgravingsfoto's wilde afstaan voor een 'door den Heer v. Heems-
kerckk Düker en mij samen te stellen boekje'.235 Verwijzend naar de 'regeling' van 
meii  1940, stelde Van Giffen de gevraagde foto's beschikbaar. Hij merkte daarbij 
opp dat zo de 'nieuwe verhouding' tussen het Biologisch-Archaeologisch Instituut 
enn het Rijksmuseum van Oudheden naar buiten toe tot uitdrukking kon worden 
gebracht.. Hij stelde wel als voorwaarde dat de herkomst van de foto's zou worden 
vermeld.2366 Van Giffen heeft zich blijkbaar niet gerealiseerd dat een mede door 
Vann Heemskerck Düker samen te stellen boek grote kans had te verschijnen bij 
eenn uitgeverij van nationaal-socialistische signatuur. De foto's werden namelijk 
afgedruktt in het door ss-uitgeverij Hamer verzorgde fotoboek Wat Aarde Bewaarde. 
Inn het voorwoord werd, geheel conform Van Giffens voorwaarden, op zakelijke 
toonn vermeld: 'Van het Biologisch-Archeologisch Instituut te Groningen ontvin-
genn we, met recht tot publicatie, enige opnamen.'z'7 Van Giffen had ondoordacht 
gehandeld;; hij had het gevoel dat hij in de val was gelopen, en dit maakte hem 

279 9 



HOOFDSTUKK 7 

woedend.. Op de bijeenkomst van de Rijkscommissie voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoekk van december 1941 deed hij uitgebreid zijn beklag en verliet 
vervolgenss - zonder de ook aanwezige Bursch nog verder een blik waardig te 
gunnenn - de vergadering.2'8 

Vanaff  dat moment was Van Giffen voor Bursch meer op zijn hoede. Toen deze 
hemm in de zomer van 1942 om een bijdrage aan een door het Rijksbureau voor 
hett Oudheidkundig Bodemonderzoek uit te geven tijdschrift vroeg, probeerde hij 
hierr met traineren onderuit te komen. Bursch moest zijn verzoek meerdere malen 
herhalen.9̂9 Uiteindelijk vroeg Van Giffen in maart 1943 om de verzekering dat 
hett tijdschrift 'van zuiver wetenschappelijke aard' en 'geheel vrij van politieke 
intenties'' was. Nadat vervolgens bleek dat uitgeverij Hamer indirect bij de uitgave 
wass betrokken, heeft Van Giffen - daarin gestimuleerd door H.E. van Gelder -
zichh in mei 1943 definitief uit het project teruggetrokken.2-!0 Datzelfde jaar deed 
zichh nog een tweede, vergelijkbaar incident voor. De onder Bursch' supervisie 
totstandgekomenn Volksche Werkgemeenschap-tentoonstelling 'Wat Aarde Be-
waarde'' werd door de pers namelijk in verband gebracht met de Rijkscommissie 
voorr het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Van Giffen was hierover als commis-
sielidd zeer ontstemd. Hij schreef aan de commissievoorzitter Van Gelder er niets 
voorr te voelen 'mede betrokken te worden in deze tentoonstellingsaangelegenheid, 
waarvoorr ik als opvoedingsmiddel iets zou kunnen gevoelen, doch als paradepaardje 
vann allerlei nevenemoties niets'.14' 

Vann Giffens principiële streven naar het handhaven van wetenschappelijkheid 
gaff  in de praktijk niet alleen aanleiding tot het afbakenen van grenzen, maar ook 
tott beredeneerd pragmatisch handelen. Over de verhouding tussen principes en 
pragmatismee schreef hij in 1943 aan Van Gelder: 

Voortss wil ik van mijn kant alles vermijden, wat kan leiden tot chikanes of 
nutteloozee onaangenaamheden. Ik wensch echter wetenschappelijk werk te 
kunnenn doen en zal mij verzetten tegen alle pogingen om mij dit onmogelijk 
tee maken, met hand en tand.242 

Alss wetenschapper manoeuvrerend in het spanningsveld tussen pragmatische over-
wegingenn en principiële overtuigingen, of tussen inschikkelijkheid en onverzette-
lijkheid,, refereerde Van Giffen incidenteel aan het ideaal van trouw aan het Neder-
landsee vaderland. Dit blijkt onder meer uit zijn houding tijdens de Rheinische 
Museumsfahrtt van 7 tot 10 september 1940. Van Giffen hield gedurende de 
slotavondd een speech waarin hij verwees naar het gedicht 'Abschied' van Theodor 
Storm.. Het ging hem vooral om de dichtregel 'Kein Mann gedeihet ohne Vater-
land!',, die hij, om uiting te geven aan zijn onvrede over de recente Duitse inval, 
wijzigdee in 'Kein Volk gedeihet ohne Vaterland'.2**  Van Giffens nationale gevoe-
lenss speelden ook een belangrijke rol tijdens de discussies over de Loyaliteitsver-
klaring,, die de Nederlandse studenten in 1943 ter ondertekening kregen voorgelegd. 
Hi jj  refereerde toen echter vooral aan daarmee samenhangende staatsrechtelijke 
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argumenten.. Zo blijkt uit een ongesigneerde brief die hij in deze periode schreef 
aann de rector magnificus De Burlet: 

inn verband met Uw uitspraak, dat er getekend moet worden, vraag ik mij het 
volgendee af. Wanneer men onder 'goede Nederlanders' verstaat de Nederlan-
derss die zich alsnog (tot de ondertekening van den vrede) in staat van oorlog 
mett Duitschland beschouwen, dan is het duidelijk dat de onderteekening van 
dee bekende verklaring in feite niets anders beteekent dan landverraad.144 

Vann Giffen adviseerde zijn assistenten dan ook niet te tekenen.245 

Mett het houvast dat Van Giffen in de bezettingsjaren vond in zijn Nederlandse 
staatsburgerschapp en met het onderscheid dat hij maakte tussen zijn eigen weten-
schappelijkee motieven en de Duitse nationaal-socialistische beweegredenen, ging 
eenn lastig dilemma aan hem - en met hem aan verscheidene anderen - voorbij. 
Hett Nederlandse volksnationalisme, dat voor velen bij de confrontatie met het 
nationaal-socialismee een belangrijk referentiepunt was, gold immers voor de Duitse 
autoriteitenn als een zeer geschikte basis voor de zelfnazificatie van de bevolking 
vann Nederland. Van Giffen kende als individu zeker volksnationalistische gevoe-
lens,, maar op zijn wetenschappelijke werk had dit nauwelijks invloed. En ook bij 
dee legitimering van dit werk, waarin hij nota bene ook de relatie tussen cultuur 
enn etniciteit onderzocht, speelden deze geen rol van betekenis. Aldus blijkt 
bijvoorbeeldd uit zijn in 1943 verschenen artikel 'Opgravingen in Drente', waarin 
hijhij  probeerde om op basis van archeologisch onderzoek de etnisch-raciale samen-
stellingg van de huidige Drenten te ontrafelen en tot ver in de prehistorie terug te 
volgen.. Dit artikel bevatte geen betoog over de prehistorische oorsprong van de 
Drentsee volksaard, maar wel een uitweiding over empirische wetenschap, waarbij 
dee drang naar kennis werd gepresenteerd als een algemeen menselijke eigenschap.246 

Ookk in zijn uitgebreide naoorlogse verslag van de gang van zaken bij een 
noodopgraving,, die hij in de bezettingsjaren in nauwe samenwerking met Duitse 
autoriteitenn verrichtte, refereerde Van Giffen niet aan volksnationalistische over-
tuigingen.. Van Giffen memoreerde in 1949 dat hem in april 1944 ter ore was 
gekomenn dat de Wehrmacht een begin had gemaakt met de aanleg van een vliegveld 
opp het Noordse Veld bij Zeyen. Het was een heideveld dat zeer rijk was aan 
archeologischee overblijfselen: een hunebed, grafheuvels, urnenvelden en 'celtic 
fields'.fields'. Nadat Van Giffen telefonisch contact had opgenomen met de betrokken 
Bauratt werd hem verzekerd dat het besluit het terrein te egaliseren onherroepelijk 
was.. Tegelijkertijd werd hem alle medewerking toegezegd bij archeologisch on-
derzoekk van de bedreigde objecten.147 Van Duitse zijde was men bovendien bereid 
omm de startbaan, terwüle van het behoud van zoveel mogelijk grafheuvels, in het 
middenn te versmallen.248 In de periode van april tot juni zijn er door het Biolo-
gisch-Archaeologischh Instituut 21 grafheuvels onderzocht, terwijl de Wehrmacht 
ondertussenn de landingsbaan aanlegde.̂ Toen Van Giffen uiteindelijk in 1949 
hett wetenschappelijk belang van deze noodopgraving onder woorden bracht, 
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verweess hij niet naar de etnische continuïteit die archeologische monumenten op 
ditt terrein zichtbaar maakten. Hij refereerde alleen aan 'de oplossing van het (...) 
probleemm van de de betrekking tussen oudheidkundige en natuurwetenschappe-
lijk ee vraagstukken'.250 

VanVan Giffen, het nationaal-socialisme en de naoorlogse Duitse pre- en 
protohistorischeprotohistorische archeologie 

Bijj  een grove vergelijking van Van Giffens houding in de bezettingsjaren met die 
vann Van Wijngaarden en Bursch, valt direct op dat Van Giffen evenals Van 
Wijngaardenn grote betekenis hechtte aan staatsrechtelijke argumenten. Als pre-
historicuss en atheïst lijk t hij een wereldbeeld te hebben gehad dat minder direct 
wass georiënteerd op de klassiek-humanistische beschavingsidealen en het chris-
tendomm dan dat van Van Wijngaarden. Van Giffen deelde dan ook niet diens 
vreess dat de samenwerking met Duitsland een overvleugeling van de Nederlandse 
cultuurr teweeg zou kunnen brengen. Hij onderschreef echter evenmin Bursch' 
opvattingg dat het Nederlandse volk als gevolg van de Duitse bezetting zich meer 
conformm zijn oorspronkelijke 'volksaard' kon ontwikkelen. Van Giffen lijk t veel 
minderr dan Bursch in de ban van het volksnationahsme - en de verschillende 
variantenn daarvan - te zijn geweest; in ieder geval was hij veel meer dan Bursch 
inn staat tot relativering ervan.25' 

Vann Giffen heeft zich in de bezettingsjaren en in de daaropvolgende periode 
vann een belangrijk dilemma geen rekenschap gegeven: door de wetenschappelijk-
heidd te bewaken van zijn 'door de bezettende macht geprotegeerd en bevorderd 
cultuurhistorischh werk' leverde hij immers onwillekeurig een bijdrage aan de 
wetenschappelijkee status van het nationaal-socialistische wereldbeeld. Voor Van 
Giffenn stond wetenschap echter altijd boven politiek: de wetenschappelijkheid 
vann zijn werk heeft hij nooit gerelativeerd.252 Hij lijk t te hebben gemeend dat hij 
daardoorr de verdienste had zich, ondanks zijn contacten met de Duitse autoriteiten, 
niett door hen te hebben laten corrumperen. Anders dan bij zijn Duitse collega's, 
haddenn deze autoriteiten geen invloed van betekenis uitgeoefend op zijn onder-
zoeksagenda,, zijn onderzoeksmethoden en zijn onderzoeksresultaten. Daarbij 
voeldee Van Giffen zich niet verantwoordelijk voor de betekenis die zij hechtten 
aann de door hem vergaarde wetenschappelijke kennis. 

Hett was deze opstelling die maakte dat er in de loop van de bezettingsjaren 
verwarringg ontstond over Van Giffens intensies. Iemand die zo intensief en 
incidenteell  ook op zulk hoog niveau contacten onderhield met de bezettingsau-
toriteiten,, moest op zijn minst toch wel enige sympathie koesteren voor het 
nationaal-socialisme.1533 Van Giffen is dan ook in de bezettingsjaren en in de daar-
opvolgendee decennia door buitenstaanders geassocieerd met collaboratie. Hij is 
zichh waarschijnlijk zelf niet bewust geweest van zijn reputatie van collaborateur, 
maarr heeft incidenteel inderdaad aanleiding gegeven tot een dergelijke beeldvor-
ming.. Zo verrichtte hij bijvoorbeeld in februari en maart 1943 in het natuurreservaat 
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Havelterr Berg in samenwerking met de Nederlandsche Arbeidsdienst noodopgra-
vingen.25**  Zijn coöperatie met deze nationaal-socialistische organisatie werd in de 
perss vermeld: een breder publiek kon er zo kennis van nemen dat Van Giffen het 
contactt met de Duitse autoriteiten niet schuwde.2" Refererend aan Van Giffens 
ongrijpbaree houding, betoogde diens assistent Halbertsma in 1948 in een brief 
aann L. de Jong van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie: 'Met alle eerbied 
gezegd,, Prof. van Giffen heeft in de oorlog nimmer spontaan getoond waar hij 
stond.'2566 Ook H.T. Waterbolk bewaart herinneringen aan de reputatie van zijn 
leermeester.. Hij memoreerde in 1994 dat, toen hij in het eerste naoorlogse jaar 
aann een oud-gymnasium-leraar vertelde dat hij bij Van Giffen studeerde, deze 
uitriep:: 'Wat, bij die collaborateur!'25? 

Vann Giffens reputatie van collaborateur, die in de bezettingsjaren is ontstaan, 
heeftt zich ook in de daaropvolgende periode gemanifesteerd. Daarbij speelde hem 
partenn dat hij zich nimmer uitliet over zijn visie op het nationaal-socialisme. In 
dee ban van het streven wetenschap en politiek gescheiden te houden, deed hij 
dergelijkee uitspraken ook in de naoorlogse jaren alleen in private omgeving. In 
eenn persoonlijke brief over de bevriende kunsthistoricus G.C. Labouchere sprak 
hijhij  bijvoorbeeld in 1947 met betrekking tot diens nationaal-socialisme van een 
'politiekee instelling, welke de mijne niet was'.258 Ook speelde een rol dat Van 
Giffenn in de naoorlogse jaren bereid was zich in te zetten voor ex-nationaal-
socialisten.. Zo probeerde hij in 1947 De Boone in aanmerking te laten komen 
voorr een betrekking als prehistoricus, zij het zonder resultaat.259 Bovendien nam 
Vann Giffen tot veler verbazing niet het initiatief om Bohmers' privaatdocentschap 
-- hij was benoemd op voorspraak van de bezettingsautoriteiten - ongedaan te 
maken.. Bohmers' verklaring dat hij het laatste oorlogsjaar voor de 'Engelse Secret 
Service'' had gewerkt, werd namelijk door weinigen serieus genomen. Hetzelfde 
goldd voor Bohmers' mededeling dat hij vanaf 1937 deel had uitgemaakt van een 
verzetsgroepp binnen het ss-Ahnenerbe. Het betrof de zogenaamde 'Gruppe Hiel-
scher',, waarvan ook Sievers lid zou zijn geweest. Tijdens de Neurenberger processen 
werdd echter geen geloof gehecht aan het bestaan van deze verzetsgroep. Sievers 
werdd zelfs, vanwege de door het ss-Ahnenerbe verrichte medische experimenten 
opp mensen, ter dood veroordeeld.260 Halbertsma schreef dan ook in 1948 aan De 
Jongg dat er geruchten de ronde deden naar aanleiding van het achterwege blijven 
vann het ontslag van Bohmers. Verteld werd dat Bohmers iets wist van Van Giffen 
'watt de wereld verborgen moet blijven'.26' 

Bohmerss wees in deze periode ter verdediging van zijn activiteiten voor het 
ss-Ahnenerbe,, op het wetenschappelijke karakter van zijn publicaties, overigens 
zonderr daarvan een volledig overzicht te geven. Artikelen die niet alleen natuur-
wetenschappelijkee informatie over het verleden bevatten, maar ook een beeld 
gavenn van zijn visie op het ontstaan van de Indogermanen en het nordische ras, 
warenn afwezig. Bohmers ontving bij zijn streven zijn houding in de bezettingsjaren 
inn een gunstig daglicht te plaatsen, ook steun uit Duitsland. De prehistoricus 
Schwantess - eveneens een voormalig ss-Ahnenerne-medewerker - schreef voor 
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hemm een verklaring, waarin onder meer werd betoogd dat Bohmers de 'objektive 
Wissenschaft'' had ingezet tegen de 'Parteiwissenschaft' van het Amt Rosenberg.262 

Eenn en ander had succes: Bohmers is tot 1965 verbonden gebleven aan het 
Biologisch-Archaeologischh Instituut.26' 

Inn de tweede helft van de jaren veertig heeft Van Giffen de wetenschappelijke 
uitwisselingg met zijn Duitse collega's snel nieuw leven in geblazen. Zonder contact 
mett het Duitse wetenschappelijke achterland was het voor hem onmogelijk zijn 
archeologischee onderzoekingen op de oude voet voort te zetten. Bovendien was 
zijnzijn wetenschappelijke statuur voor een belangrijk deel gebaseerd op het aanzien 
datt hij bij zijn Duitse collega's had genoten en nog steeds genoot. Toen bijvoorbeeld 
Jacob-Friesenn in 1948 opnieuw contact opnam, antwoordde Van Giffen: 'Ich 
würdee mich freuen (...) die alten Verbindungen und Beziehungen wieder auf zu 
nehmen.'204 4 

Aanvankelijkk gaf Van Giffen nog wel blijk van enige rancune, bijvoorbeeld toen 
bleekk dat Haarnagel na 1945 het terpenonderzoek weer had opgepakt. Dankzij 
bemiddelingg van Jacob-Friesen normaliseerde de relatie tussen Van Giffen en 
Haarnagell  uiteindelijk in 1949.265 Van Giffen was bovendien niet bereid zijn naam 
tee verbinden aan de denazificatie van Jankuhn, de voorman van de ss-Ahnenerbe-
archeologie.. In 1947 ontving hij van een vriend van Jankuhn het verzoek een 
positief'Gutachten'' over Jankuhn te schrijven in verband met diens betrokken-
heidd bij het Ahnenerbe. Zonder te refereren aan Jankuhns leidende positie binnen 
hett Ahnenerbe of aan het later verbreide beeld van het Ahnenerbe als wetenschap-
pelijkk 'Naturschutzpark', werd er betoogd dat het erop aan kwam te bewijzen dat 
Jankuhn,, ondanks door de ss en het Ahnenerbe uitgeoefende druk, geen concessies 
hadd gedaan aan 'seiner objectiv wissenschaftlichen Arbeitsweise'.266 Van Giffen, 
bijbij  wie door het ss-Ahnenerbe het vuur herhaaldelijk na aan de schenen was gelegd, 
antwoorddee echter dat het voor hem niet mogelijk was zich een oordeel te vormen 
overr Jankuhns handelen.l6? 

Geheell  in de lij n van zijn West-Duitse vakgenoten, van wie een groot deel 
ss-Ahnenerbee lid was geweest, hernieuwde Van Giffen in deze periode niet zijn 
contactt met Reinerth. Deze prehistoricus werd nu vanwege zijn betrokkenheid 
bijbij  het Amt Rosenberg algemeen beschouwd als dé nazi-archeoloog bij uitstek: 
dienss wetenschappelijk verdiensten, die door Van Giffen aanvankelijk zo breed 
warenn uitgemeten, werden niet meer genoemd.268 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 
inn 1950 door Jacob-Friesen geschreven inleiding voor de eerste naoorlogse uitgave 
vann het tijdschrift Die Kunde, waarin het Amt Rosenberg en zijn medewerkers 
werdenn afgeschilderd als onwetenschappelijke 'Schwarmgeistern'.26? Toen Van 
Giffenn in juni 1949 zijn eerste naoorlogse lezingentournee door Duitsland maakte 
-- hij bezocht Regensburg, Hannover en Hamburg -, raakte hij zelfs direct be-
trokkenn bij de campagne tegen Reinerth, waarmee oud-ss-Ahnenerbe-prehistorici 
poogdenn zichzelf vrij te pleiten van nazi-engagement. In Regensburg werd door 
hett West- und süddeutsche Verband für Altertumskumde de positie van de pre-
enn protohistorische archeologie in het Derde Rijk besproken. Deze sessie, die 
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onderr leiding stond van F. Kutsch en werd bijgewoond door Van Giffen, werd 
vervolgenss afgesloten met het opstellen van een 'Resolution', waarin de deelnemers 
zichh distantieerden van Reinerth.270 
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