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Vann archeologen en hun worsteling met het natdonaal-socialisme. 

Di tt boek laat de wisselwerking zien tussen archeologische kennis en 

politiekk handelen. Hoe reageerden Nederlandse prehistorici in de jaren 

dertig,, in de bezettingstijd en in de eerste naoorlogse jaren op de 

nationaal-socialistischee belangstelling voor hun vakgebied? Hoe komt het 

datt veel van de archeologische propaganda voor het natdonaal-socialisme 

tott stand kwam in samenwerking met academische prehistorici? 

Martijnn Eickhoff geeft een overzicht van het tussen 1900 en 1950 verrichte 

wetenschappelijkee onderzoek naar de Nederlandse pre- en protohistorie. 

Hijj  schetst de maatschappelijke receptie van deze kennis en gaat via 

biografischee schetsen in op de reactie van vooraanstaande prehistorici op 

hett nationaal-socialisme. De gedachte dat het Germaanse verleden de 

toonn zette voor de latere periodes van de nationale geschiedenis, kende 

zowell  in Nederland als in Duitsland een breed draagvlak. De nationaal-

socialistenn zochten tussen 1933 en 1945 toenadering tot de modernste, op 

natuurwetenschappelijkee leest geschoeide vormen van archeologie-

beoefening.. Het was tegen deze achtergrond dat Nederlandse prehistorici 

hunn vakgebied in de bezettingsjaren - bewust dan wel ongewild - uideverden 

aann het nationaal-socialisme. 

Dee historicus Martijn Eickhoff promoveerde aan de Universiteit van 

Amsterdam.. Ook was hij gastredacteur van het elfde jaarboek van het NIOD: 

Volkseigen.Volkseigen. Ras, cultuur en wetenschap in Nederland 1900-1950. 
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