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Conclusie e 

Onderr nationaal-socialisten bestond er in Nederland in de jaren dertig en veertig 
vann de twintigste eeuw een bijzondere belangstelling voor de pre- en protohistorie. 
Hett ideaal van 'ordening' van de maatschappij op haar 'natuurlijke' grondslagen 
wass hier in belangrijke mate debet aan. De belangstelling beperkte zich echter 
niett tot dit vroegste verleden, maar betrof ook de pre- en protohistorische arche-
ologie.. Een belangrijk uitgangspunt hierbij was dat archeologisch onderzoek niet 
alleenn kennis verschafte van het vroegste verleden, maar daarmee ook een bijdrage 
leverdee aan de regeneratie van de Germaanse 'eigenaard' in het heden. Op basis 
vann die kennis en in het kielzog van die regeneratie werd vervolgens het streven 
naarr een raciaal zuivere 'volksgemeenschap', inclusief de daaruit voortvloeiende 
anti-joodsee maatregelen, gelegitimeerd als 'natuurlijk' voorbestemd. Hetzelfde 
goldd voor de wens te komen tot een Groot-Germaanse volkerengemeenschap. 

Vanuitt het besef dat een politieke beweging als het nationaal-socialisme bewust 
heeftt gepoogd de pre- en protohistorische archeologie te gebruiken voor politiek-
ideologischee doeleinden, is het verleidelijk te spreken van hét nationaal-socialis-
tischee beeld van de pre- en protohistorie en dé nationaal-socialistische pre-en 
protohistorischee archeologie. Daarbij zou uitgegaan kunnen worden van de acti-
viteitenn en publicaties van nationaal-socialistische wetenschappers. Vervolgens zou 
dee archeologische propaganda voor het nationaal-socialisme als aanvullende bron 
kunnenn dienen. De praktijk is echter gecompliceerder. De genoemde archeologi-
schee propaganda, waarin veel werd gerefereerd aan verouderde schoolboekjeskennis 
enn buitenissig religieus-pseudo-wetenschappelijk gedachtegoed, verschaft alleen 
maarr een eerste indruk van de nationaal-socialistische belangstelling voor de pre-
enn protohistorie. Want nationaal-socialisten hebben tussen 1933 en 1945 ook met 
success toenadering gezocht tot de modernste, op natuurwetenschappelijke leest 
geschoeidee vormen van archeologiebeoefening. Immers, hoe meer aspecten van 
dee nationaal-socialistische idealen overeenstemden met de gangbare wetenschap-
pelijkee opvattingen, hoe meer deze idealen zelf aanspraak konden maken op 
wetenschappelijkheid.. Dit heeft tot gevolg dat het niet eenvoudig is om op 
inhoudelijkee gronden een onderscheid te maken tussen het werk van nationaal-
socialistischee en niet-nationaal-socialistische wetenschappers. 

Dee eerste grondige geschiedschrijving over de pre- en protohistorische archeo-
logiee in het Derde Rijk en de bezette gebieden dateert uit de jaren zestig van de 
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twintigstee eeuw. In die periode werd alleen de archeologie van het Amt Rosenberg 
alss nationaal-socialistisch aangemerkt. De medewerkers van deze organisatie zou-
denn zich vol overgave hebben ingelaten met archeologische propaganda. Bij de 
ss-Ahnenerbe-archeologenn zou dit anders zijn geweest. Hun werk werd vooral 
mett zuivere wetenschap in verband gebracht. Vanaf de tweede helft van de jaren 
negentigg hebben historici met betrekking tot deze thema's enkele belangrijke 
nieuwee inzichten verworven. De belangrijkste is dat ook de ss-archeologie natio-
naal-socialistischee wetenschap representeerde. Dit werd duidelijk nadat historici 
dee rechtvaardiging van voormalige ss-wetenschappers - inclusief het oprechte 
objectiviteitsstrevenn van de meesten van hen - niet meer reproduceerden, maar 
inn haar historische context analyseerden.1 Het is daarenboven gebleken dat veel 
vann de ss-archeologen actief deelnamen aan de opbouw van het Derde Rijk; het 
aantall  wetenschappers in verdrukking is onder hen veel geringer geweest dan in 
dee naoorlogse geschiedschrijving werd betoogd.2 In deze studie is vervolgens 
duidelijkk geworden dat in Nederland de belangstellingvan de nationaal-socialisten 
voorr de pre- en protohistorische archeologie vrijwel het gehele kennisspectrum 
betroff  en zich ook uitstrekte tot de kern van het wetenschappelijke werk van 
prehïstorici.. De waarde die nationaal-socialisten hechtten aan de kennis van het 
vroegstee verleden was zo groot dat vrijwel alle Nederlandse prehistorici ermee zijn 
geconfronteerd;; uiteindelijk konden ook de prehistorici die probeerden afstand 
tee houden tot het nationaal-socialisme, er hun voordeel mee doen. 

Hett bijzonder waarderen van het Germaanse, in culturele en etnisch-raciale zin, 
iss in Nederland geenszins het monopolie geweest van nationaal-socialistische 
prehistorici.. Ook al ontwikkelden de belangrijkste prehistorici in de eerste helft 
vann de twintigste eeuw, als gevolg van de verschillende onderzoekstradities waarvan 
zijj  deel uitmaakten, uiteenlopende voorstellingen van de vroegste geschiedenis, 
voorr hen allen gold dat zij hun onderzoek in belangrijke mate richtten op de 
etnisch-racialee samenstelling van het Nederlandse volk. Bij deze cultuurhistorisch-
etnischee archeologie ging speciale aandacht uit naar de cultuur en etniciteit van 
dee prehistorische hunebedbouwers en bekervolken - die als de voorouders van de 
Germanenn werden beschouwd - en de protohistorische Franken, Friezen en Sak-
sen.. Het waren thema's die op een brede publieke belangstelling konden rekenen. 
Di tt blijkt niet alleen uit de receptie van de archeologische onderzoeksresultaten 
inn de loop van de eerste helft van de twintigste eeuw in de sociale en culturele 
wetenschappen,, maar ook uit de plaats die zij zich in deze periode verwierven in 
hett Nederlandse nationalisme. In deze constellatie werd het vanzelfsprekend dat 
dee Nederlandse overheid bij haar vooroorlogse cultuurbeleid ten aanzien van 
musea,, monumenten en wetenschap ook de pre- en protohistorische archeologie 
gingg betrekken. Tijdens de Duitse bezetting van Nederland is dit cultuurbeleid 
gecontinueerd.. Maar terwijl het Nederlandse cultuurbeleid vooral tot doel had de 
nationalee cultuur te versterken, met insluiting van de regionale en de supra-
nationalee varianten daarvan, richtte het Duitse cultuurbeleid zich juist op deze 
regionalee en supranationale varianten. Aldus kon, zo redeneerden Duitse cultuur-

288 8 



CONCLUSIE E 

functionarissen,, de nationale eenheid worden ondergraven en de zelfnazificatie 
vann het Nederlandse volk in gang worden gezet. In de praktijk heeft dit betekend 
datt in Nederland gedurende de bezettingsjaren het verrichten van archeologisch 
onderzoekk naar de etnisch-raciale dimensie van culturen niet als afkeurenswaardig 
gold;; wel werd het onderhouden van contacten door prehistorici met de Duitse 
bezettingsautoriteitenn als compromitterend aangemerkt. 

Hebbenn de Nederlandse prehistorici zich als gevolg van de belangstelling van 
nationaal-socialistenn voor hun vakgebied beraden op hun eigen wetenschappelijke 
uitgangspuntenn en overtuigingen? Het is gebleken dat door Bursch en Van Giffen, 
dee twee belangrijkste prehistorici die in de bezettingsjaren in Nederland actief 
waren,, de confrontatie met het nationaal-socialisme niet alleen werd ervaren als 
eenn treffen met uitheems gedachtegoed, maar ook als een zelfconfrontatie. Bursch 
engageerdee zich mede op basis van vakinhoudelijke opvattingen met de Duitse 
bezetter.. Hij hield er daarbij geen rekening mee dat het expliciet in verband 
brengenn van zijn vakgebied met bepaalde politiek-sociale idealen opgevat kon 
wordenn als een vorm van wetenschappelijke vooringenomenheid. Daarentegen 
probeerdee Van Giffen, die in vakinhoudelijk opzicht weinig van mening verschilde 
mett zijn Duitse nationaal-socialistische collega's, afstand te houden tot de Duitse 
bezettingspolitiek.. Hij vond houvast in nationalistisch gefundeerde staatsrechte-
lijk ee principes, die hij eerder nog niet als zodanig onder woorden had gebracht. 
Daarenbovenn gaf hij zich als gevolg van de confrontatie met het nationaal-socia-
lismee meer dan voorheen rekenschap van zijn opvattingen over wetenschappelijke 
exactheidd en objectiviteit. Dat hij juist daardoor op indirecte wijze ook de 
waarheidsaansprakenn van het nationaal-socialisme fundeerde, lijk t hij zich niet te 
hebbenn gerealiseerd. 

Bijj  de analyse van de bijzondere belangstelling van nationaal-socialistische zijde 
voorr de Nederlandse pre- en protohistorie en de gevolgen ervan, is het idee dat 
dee pre- en protohistorische archeologie kennis verschafte van de oorsprong van 
hett 'eigene' cruciaal gebleken. De resultaten van archeologisch onderzoek zijn in 
Nederlandd in de eerste helft van de twintigste eeuw gepresenteerd in uiteenlopende, 
elkaarr tegelijkertijd vaak overlappende geografische contexten en de daarmee 
verbondenn etnisch-raciale identiteiten. Bovendien werden zij in verband gebracht 
mett verschillende beschavingsbronnen en de daarmee samenhangende bescha-
vingsidealen.. Dit had tot gevolg dat de zo tastbare archeologische vondsten aan de 
beschouwerr - al naar gelang de context waardoor zijn waarneming werd bepaald -
dee sensatie konden bezorgen van direct contact met een oeroude essentie van de 
eigenn cultuur en de eigen etnische groep. Dit type politiek-sociale betekenissen 
vann het vakgebied werd door de betrokken prehistorici in de regel echter als 
normaall  beschouwd. Slechts incidenteel - vooral wanneer de eigen positie onder 
drukk kwam te staan - werden aspecten ervan door hen expliciet genoemd. Zo 
beschouwdd is het door nationaal-socialistische prehistorici benadrukken van de 
actuelee betekenis van het 'Germaanse' niets meer dan het benoemen van een alge-
meenn aanvaarde politiek-sociale dimensie van de pre- en protohistorische archeo-
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logicc Daar staat tegenover dat het een breuk was met de traditie dat wetenschappers 
dee immanente politiek-sociale betekenis van hun vakgebied, indien zij daarvan al 
privéé of publiekelijk rekenschap gaven, in ieder geval niet dienden te cultiveren. 
Dee traditionele wetenschappelijke idealen schreven immers voor dat de wetenschap 
vrijj  diende te zijn, wat onder meer betekende niet dienstbaar aan politiek. 

Dee nationaal-socialistische belangstelling voor de pre- en protohistorische ar-
cheologiee heeft in de bezettingsjaren op het vakgebied in inhoudelijk opzicht geen 
invloedd van betekenis uitgeoefend. Mede daarom blijf t het, voortbouwend op het 
gedachte-experimientt uit Schöffers proefschrift Het nationaal-socialistische beeld 
vanvan de geschiedenis der Nederlanden, gissen wat er bij een Duitse eindoverwinning 
zouu zijn overgebleven van het 'beeld' van de Nederlandse pre-en protohistorie. 
Datt de cultuurhistorisch-etnische archeologie zou zijn uitgebouwd lijk t het waar-
schijnlijkst.. Wel is duidelijk dat de nationaal-socialistische belangstelling voor de 
pre-- en protohistorische archeologie in Nederland op de langere termijn een 
vakinhoudelijkee nasleep heeft gehad. De bezettingsjaren zijn wat betreft de Ne-
derlandsee pre- en protohistorische archeologiebeoefening immers geëindigd met 
dee institutionele hegemonie van Van Giffen. In het eerste decennium na 1945 
heeftt hij, nog meer dan in de voorgaande jaren, het belang van de empirie 
benadrukt.. Dit had tot gevolg dat zijn archeologische onderzoek — en dat van zijn 
leerlingenn — zich concentreerde op de direct waarneembare archeologische ver-
schijnselen,, terwijl het onderzoek van de etnisch-raciale dimensie ervan, zeker wat 
betreftt de prehistorie, gaandeweg uit het zicht verdween. Anders gezegd: cultuur-
historisch-etnischee archeologie werd cultuurhistorische archeologie. 

Vann Giffens leerling Van der Waals heeft aan het einde van de jaren zestig in 
zijnzijn inaugurele rede voor het eerst de uiterste consequentie benoemd van de 
beoefeningg van de cultuurhistorisch-etnische archeologie onder auspiciën van de 
nationaal-socialisten.. Zijns inziens had zijn vakgebied daarmee 'in aanzienlijke 
mate'' bijgedragen aan de voorbereiding van de holocaust. Voor dit nieuwe inzicht 
wass allereerst een omslag in de herinnering aan de bezettingsjaren noodzakelijk 
geweest:: de jodenvervolging kreeg hierin in de jaren zestig een steeds centralere 
positie.33 Even belangrijk was het in die jaren losgebarsten debat over de maat-
schappelijkee verantwoordelijkheid van wetenschappers. Hieraan had Van der 
Waalss in zijn rede ook gerefereerd. Hij begon deze met de constatering dat de 
vraagg steeds meer werd gesteld in hoeverre wetenschappers medeverantwoordelijk 
zijnn voor het gebruik dat anderen maken van hun onderzoeksresultaten.4 Voor 
dee archeologen die ruim vijfentwintig jaar eerder tijdens de Duitse bezetting van 
Nederlandd de integriteit van hun vakgebied hadden geprobeerd te bewaken door 
vastt te houden aan het objectiviteitsideaal en door zich juist niet te laten sturen 
doorr de politiek-sociale betekenissen van hun werk, moet dit een moeilijk te 
bevattenn omkering van perspectief zijn geweest. 
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