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Het bezoek dat J.H. Holwerda in juli 1905 bracht aan de opgraving van het Romeinse castellum in Haltern in Duitsland kan
worden beschouwd als het begin van de moderne wetenschappelijke archeologie in Nederland. Daar maakte hij niet alleen
kennis met de modernste opgravingsmethoden, maar zag hij
ook hoe archeologie in een wetenschappelijk en maatschappelijk kader kon worden ingebed. Hij was er niet lang – hooguit twee dagen – maar het zou bepalend zijn voor zijn voor
wat er zich de jaren daarna zou afspelen in de Nederlandse
archeologie.

In een lange traditie
Jan Hendrik Holwerda (1873-1950) groeide op in Schiedam en
Leiden en studeerde klassieke talen en geschiedenis. Al vroeg
bleek zijn organisatorisch talent, onder andere als voorzitter van
een studentendispuut. In de winter van 1897-1898 reisde hij met
zijn vader door Italië en Griekenland. Daar maakte hij tevens
kennis met een internationaal gezelschap van gerenommeerde,
en jonge aanstormende archeologen. In 1901 trouwde hij met
het Petronella (Nelly) Nicolette Jentink, dochter van de directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden.

Zijn vader – inmiddels hoogleraar – werd in 1903 benoemd
tot directeur van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO). Hij
combineerde beide functies en in 1904 stelde hij zijn zoon aan
als conservator van een nieuwe Nederlandse afdeling. Met weinig kennis van de Nederlandse archeologie zette de jonge Holwerda de eerste, maar grote stappen. Hij maakte reizen door
Nederland en Duitsland, bezocht musea en particuliere collecties, bestudeerde al het materiaal en keek zijn ogen uit op de opgraving Haltern. Gewapend met al die kennis ging hij met veel
ambitie en dadendrang aan de slag.

Te veel grond op de schop
Nauwelijks twee jaar na zijn aanstelling verschenen zijn eerste
publicaties over de Nederlandse archeologie en die logen er niet
om. Allereerst viel zijn kritische houding op. Als nieuwkomer had
hij originele ideeën, deed eigen waarnemingen en stond kritisch
tegenover wat er in Europa al was bereikt. Zo meende hij dat het
kleine aantal bronzen in ons land het bestaan van een bronzen
tijdperk niet rechtvaardigde. Dat kwam hem op kritiek te staan
en leerde men hem kennen als een onderzoeker die vaak koppig bleef vasthouden aan zijn ingenomen standpunten.
Zijn eerste en latere publicaties maakten ook – nationaal en
internationaal – duidelijk dat hier een man aan woord was die
weidse en levendige perspectieven kon schetsen, en die een
breed publiek kon bereiken en boeien. Het meest spraakmakend
waren echter zijn resultaten tijdens het veldonderzoek. Er vond
een schaalvergroting plaats en hij startte met meerjarenprojecten. De nieuwe kennis uit Duitsland, waarbij de bodemverkleuringen een belangrijke rol speelden, leverde nieuwe inzichten op.
Prehistorische grafmonumenten werden onderzocht, Romeinse
villa’s en legerplaatsen. Ook meer historische monumenten als
versterkingen waren objecten die werden opgegraven. Opmerkelijk was zijn interpretatie van de grafheuvels uit de late steentijd, die hij beschouwde als koepelgraven gebouwd van boomstammen. Hij zag ze als de tegenhanger van de stenen koepelgraven uit het mediterrane gebied.
Al snel na zijn aanstelling bij het RMO werd hij benoemd tot
onderdirecteur en kreeg hij een lectoraat in de provinciaalRomeinse archeologie aan de Leidse universiteit. In combinatie
met al zijn andere werkzaamheden was dat te veel grond op zijn
schop en er moest personele versterking komen.

bewoners aan het licht. Van Giffen werd gegrepen door de archeologie. Hij las wat hij te pakken kon krijgen, bezocht meer
terpen, trachtte in contact te komen met nationale en internationale onderzoekers en maakte reizen door Nederland en
Duitsland.
De Holwerda’s zagen in die ambitieuze en enthousiaste jongeman een geschikte museummedewerker die men wel kon
gebruiken. Het kostte echter overredingskracht, want het hart
van Van Giffen lag in Noord-Nederland. Toen zijn kansen op werk
daar steeds kleiner werden hapte hij toe. Op 1 januari 1912 werd
hij assistent-conservator met uitzicht op een vaste aanstelling.

De Leidse desillusie
Van Giffen was echter nog geen archeoloog en zou het vak bij
Holwerda gaan leren. In 1911 had hij al een paar maanden meegegraven als vrijwilliger bij het onderzoek van de Romeinse stad
Forum Hadriani op het landgoed Arentsburg in Voorburg. Hij had
daar zijn visitekaartje afgegeven en liet zich kennen als een enthousiaste, slimme, hardwerkende en ambitieuze jongeman.
Holwerda gaf zijn medewerkers veel vrijheid. Van Giffen kon
in de zomer van 1912 al zelfstandig de veenbrug van Buinen opgraven. Holwerda werkte aan de opgraving van twee hunebedden in het nabij gelegen Drouwen. Van Giffen voerde een strakke
opgraving uit met verschillende vlakken en profielen. In zijn verslag kwam hij knap tot zijn conclusies met vooral een geologische argumentatie, want dateerbare vondsten ontbraken. Er
kwam nog een ander aspect van hem aan het licht. Hij was geen
geboren schrijver, want makkelijk leesbaar was zijn artikel niet.
Die zomer van 1912 ontstonden de eerste spanningen. Van
Giffen bleek namelijk ook humeurig, kort aangebonden, eigengereid en heetgebakerd te zijn, kortom een lastige heerschap.
Er waren problemen met het personeel en de Groninger wilde
zich niet schikken in de mores van de ambtelijke gezagsverhoudingen. Na het veldonderzoek kwamen die spanningen tot een
uitbarsting. Tijdens een gesprek met zijn leidinggevenden, vader

Nieuwe noordelijke initiatieven
De jongeman die rond 1910 de archeologie van Noord-Nederland op de kaart zette was Albert Egges van Giffen (1884-1973).
De domineeszoon was na een wat moeizaam verlopen middelbare school biologie gaan studeren in Groningen. Tijdens zijn
studie werd hij in 1908 gevraagd toezicht te houden op het afgraven van een terp bij Dorkwerd. Op grote schaal werden deze
oude woonheuvels afgegraven. De grond bleek geschikte goedkope mest te zijn voor de schrale noordelijke zandgronden. Bij
dat afgraven kwamen ook sporen en vondsten van die vroegere


Holwerda en zijn vrouw bij de opgraving van het Romeinse
castellum in Haltern in 1905. Links staat Friedrich Koepp.



Jan Hendrik Holwerda en zijn vrouw Nelly Jentink, dochter van
de toenmalige directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke
Historie in Leiden.



Jan Holwerda beschouwde grafheuvels uit de late steentijd als
koepelgraven gebouwd van boomstammen. Hij liet dit model
vervaardigen. Het was een groot succes en lang nadat het was
afgewezen nog in allerlei schoolboekjes terug te vinden.
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Albert Egges van Giffen zette rond 1910 de archeologie van
Noord-Nederland op de kaart. Hier bekijkt hij als student een
door hem gevonden pot.

en zoon Holwerda, eiste hij in september een vaste aanstelling,
de leiding over de Nederlandse afdeling, claimde vrijwel al het
veldonderzoek en verwachtte dat hij op termijn ook als lector
voor de prehistorische archeologie kon worden aangesteld. Dat
eisenpakket werd niet geaccepteerd en zijn gedrag niet getolereerd. Hij moest inbinden, maar niet van harte. Twee maanden
later, in december 1912, volgde dan ook een nieuw incident.
Van Giffen beschuldigde Holwerda jr. van wetenschappelijke



fraude bij het onderzoek in Arentsburg. Er werd een commissie
benoemd van drie wijze mannen die de kwestie moest onderzoeken. Uit hun rapport bleek dat Van Giffen maar op enkele
kleine punten in het gelijk werd gesteld, dat veel van de beschuldigingen overdreven waren en stelde men – wat wij nu zouden
noemen – meer transparantie voor. Er was geen sprake van
fraude en Holwerda bleef het onderzoek leiden.
De kwesties waren daarmee niet afgedaan. De situatie werd
onwerkbaar. Ieder klein incident werd door Van Giffen groot opgeblazen. Aanvankelijk vond hij gehoor bij de toezicht houdende curatoren van universiteit en bij een groep mensen die actief
waren in de politiek en de economie. De Holwerda’s gingen niet
over tot het ontslag van hun medewerker en bleven naar oplossingen zoeken. Ondertussen lukte het de medestanders van Van
Giffen de Leidse kwestie op het bureau van minister-president
P.W.A. Cort van der Linden te doen belanden. Die moest op dat
moment uit alle macht proberen Nederland neutraal te laten
blijven tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Een oplossing in Leiden bleek onmogelijk en in 1916 lukte het
de nieuw opgerichte Vereniging voor Terpenonderzoek om Van
Giffen budgetneutraal gedetacheerd te krijgen bij het Zoölogisch
Laboratorium in Groningen. Daarmee zou er aan het terpenonderzoek een nieuwe impuls gegeven kunnen worden.
In het Leidse conflict speelde op de achtergrond nog een tweede element mee. Dat ging over de wijze waarop wetenschappelijk onderzoek moest worden uitgevoerd. Holwerda hechtte

In 1912 groef Van Giffen als medewerker van het RMO zelfstandig een deel van de Buiner veenweg op.

aan de klassiek-historische benadering, waarbij de studie van
de opgegraven artefacten een belangrijke rol speelde. Van Giffen meende juist dat de natuurwetenschappelijke bijdragen de
belangrijke bouwstenen zouden moeten zijn om het verleden
beter te kunnen begrijpen.

“Holwerda hechtte aan de klassiek-historische
benadering, Van Giffen had een natuurwetenschappelijke kijk”
Beleid
Bij het vertrek van Van Giffen had het RMO de centrale rol in het
archeologiebeleid van Nederland. Er was van rijkswege vastgelegd dat alle vondsten gemeld moesten worden bij het museum
en dat het RMO de nationale presentatie zou verzorgen. De oprichting van een opgravingsdienst door Holwerda jr. verzekerde
het RMO vrijwel van een monopolie op veldonderzoek in geheel
Nederland. Daarnaast was Holwerda van mening dat het Duitse
Rijnlandmodel ook in Nederland moest worden ingevoerd. Dat
betekende dat presentatie, veldonderzoek en wetenschappelijk
onderzoek onder één dak vertegenwoordigd zouden moeten
zijn. Zo kon er aan het publiek een actuele presentatie worden
gegeven op basis van de resultaten van recent onderzoek.
Nadat de Nederlandse Oudheidkundige Bond in 1918 een boek-



je liet verschijnen over de organisatie van het museumwezen
in Nederland en de archeologie, werd er in 1919 een rijkscommissie benoemd. Deze Rijkscommissie van Advies inzake de
Musea moest nieuwe plannen voor het museumbeleid, inclusief
dat op het gebied van de archeologie, ontwikkelen. Holwerda jr.,
inmiddels directeur van het RMO, was er lid van; Van Giffen niet.
In 1923 stelde de commissie een nieuwe regeling voor met een
centrale rol voor het RMO en een ondergeschikte positie voor
de lokale en regionale instellingen.
Inmiddels was Van Giffen directeur geworden van het Biologisch-Archaeologisch Instituut (BAI), onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij en de regionale instellingen formuleerden een alternatief voorstel met als kern meer eigen zelfstandigheid en vrijheid. Van het tegenvoorstel werden slechts enkele
punten overgenomen. Het RMO behield zijn machtige positie en
de voorzitter van de commissie, de historicus Johan Huizinga,
kon alleen de hoop uitspreken dat men ‘in de geest van het nieuwe voorstel’ wilde werken. Het BAI werd gedoogd om in de noordelijke provincies veldonderzoek te doen, maar als Van Giffen
de kans kreeg dan groef hij in andere delen van Nederland.
De spanningen liepen in de jaren daarna almaar op. In 1934
werd een nieuwe poging ondernomen om te komen tot een
definitieve landelijke regeling. Ook dit initiatief faalde vanwege
de ‘persoonlijke tegenstellingen’ zoals dat toen steeds openlijker
werd genoemd. Het was wachten op het moment dat een van
de twee kemphanen het veld zou ruimen.

In het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw boog de Rijkscommissie van Advies inzake de Musea zich
over een nieuwe regeling voor de archeologie. Holwerda was secretaris en staat geheel links.
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Opwerken
Met de komst van Van Giffen veranderde er veel in Noord-Nederland. Hij begon met de opgraving van zijn eigen terp De Wierhuizen bij Appingedam. Voor dat terpenonderzoek was hij naar
Groningen gehaald, maar al snel liet hij zijn blik op andere gebieden vallen. Hij werd conservator van de provinciale musea in
Groningen en Assen, en in Drenthe ging hij steeds meer opgraven. Een grote overwinning was dat hij een rapport mocht maken over de hunebedden, inclusief de monumenten die van het
Rijk waren. Hij kreeg een grote subsidie en zou zijn ziel en zaligheid leggen in het uiteindelijke resultaat: een driedelig standaardwerk over de hunebedden.
Van Giffen perfectioneerde de opgravingen van grafheuvels
en introduceerde de kwadrantenmethode, die internationaal
als een belangrijke vernieuwing werd beschouwd en veel werd
overgenomen. Hij toonde ook aan dat de zogenaamde koepelgraven nooit bestaan hadden. Het waren heuvels opgeworpen
met grond en plaggen, waarin een dode in het centrum was begraven. In 1929 publiceerde hij in Duitsland een overzicht van
zijn grafheuvelonderzoek. Samen met het hunebeddenboek
leverde het hem de Meesterschapsprijs op van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde.
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In het begin van de jaren dertig kreeg hij weer belangstelling voor de terpen. Het lukte hem geld bijeen te brengen om
over een periode van enkele jaren opgravingen uit te voeren in
Ezinge. Een belangrijke kostenbesparing was de inzet van werklozen. De resultaten waren verbluffend. De bewoningsresten uit
de prehistorie en vroeg-historische periode waren opvallend
goed bewaard gebleven. Geen grondverkleuringen die door een
leek nauwelijks te duiden waren, maar hier waren nog grote
stukken van de houten gebouwen bewaard gebleven. De indeling van de boerderij met een woongedeelte en veeboxen in de
stal was voor iedereen te herkennen. Hij toonde verschillende
bewoningsfasen aan. Krantenberichten, excursies, lezingen en
artikelen maakten het spectaculaire onderzoek bekend bij een
groot publiek, maar ook internationale collega’s waren er door
geïmponeerd. Tot een afrondende publicatie van Ezinge zou het
nooit komen. Altijd waren er nieuwe projecten om aan te werken en schrijven deed Van Giffen niet graag.
Inmiddels gingen in Groningen steeds meer stemmen op om
hem te benoemen tot hoogleraar. In 1934 werd hij buitengewoon
hoogleraar en in 1939 gewoon hoogleraar. Internationaal was
die erkenning er ook. Eind juni 1938 kreeg hij bij de geheel genazificeerde Keulse universiteit een eredoctoraat uitgereikt.

Van Giffen maakte nationaal en internationaal indruk met zijn opgravingen in de terp van Ezinge.
Grote delen van de houten gebouwen waren bewaard gebleven.

“Van Giffen perfectioneerde de opgravingen
van grafheuvels en introduceerde de kwadrantenmethode, die internationaal als een
belangrijke vernieuwing werd beschouwd”
De ongemakkelijke oorlogsjaren
Op 31 december 1938 ging Holwerda met pensioen. Hij verhuisde naar Nijmegen en zou nog een kleine tien jaar onbezoldigd
directeur zijn van Rijksmuseum Kam. Van Giffen verwachtte dat
hij zou worden benoemd tot directeur van het RMO, maar dat
gebeurde niet. Het werd de egyptoloog W.D. van Wijngaarden.
Het vertrek van Holwerda betekende wel dat de weg vrij was
om aan een nieuwe archeologieregeling voor Nederland te werken. De eerste stappen werden in Leiden gezet. De conservatoren W.C. Braat en F.C. Bursch schreven een eerste versie. Het
werkterrein van het RMO werd verkleind en het BAI kreeg rechten in Friesland, Groningen en Drenthe. Er zou een documentatiecentrum komen: het Rijksbureau voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (RBOB). Toezicht zou worden gehouden door
een Rijkscommissie voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
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(RCOB). Die zou tevens verantwoordelijk zijn voor de erkenning
van de lokale instellingen waarmee zou worden samengewerkt.
Het eerste voorstel ging over en weer voor aanpassingen. Van
Giffen probeerde zoveel mogelijk punten gewijzigd te krijgen
en het lukte hem de scherpste formuleringen te verzachten en
meer verantwoordelijkheden voor zijn BAI te krijgen. De nieuwe
regeling werd na de bezetting door Duitsland op 24 mei 1940
afgekondigd door de hoogste Nederlandse autoriteit.
De oorlogsjaren zouden niet makkelijk worden voor de Nederlandse archeologie. Het was lastig afstand te houden van het
nationaalsocialistische gedachtegoed waarin de archeologie
makkelijk een legaliserende rol kon spelen. Enkele archeologen
gingen daarin mee, anderen hadden moeite afstand te houden
en slechts een enkeling kwam in verzet.
Bursch was directeur geworden van de RBOB en collaboreerde actief. Dat betekende dat Van Wijngaarden als directeur van
het RMO en Van Giffen op eieren moesten lopen en de grootste
moeite hadden om daarin niet te worden meegesleept. Van
Wijngaarden moest een propagandatentoonstelling in het RMO
toestaan. Voor Van Giffen waren het vooral de activiteiten van
Bursch met zijn RBOB die problemen opleverden. Daar kwam
bij dat Van Giffen in zijn maniakale aandacht voor de archeolo-

Op vrijdag 25 juni 1938 ontving Van Giffen een eredoctoraat in Keulen. De personen in de aula van de universiteit
maakten duidelijk dat andere tijden waren aangebroken. Op de eerste rij zaten geüniformeerde gezagdragers waaronder de Reichsminister van Onderwijs – de grote man in het midden – en zijn Italiaans collega. Op de tweede rij
is Van Giffen te ontwaren, rechts van de Reichsminister.
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F.C. Bursch groef onder verantwoording van SS-Ahnenerbe enkele
grafheuvels op bij Solonje in het veroverde Oekraïne. De leiding
was in Nederlandse handen en de arbeidskrachten waren dwangarbeiders.

De twee grondleggers van de moderne Nederlandse archeologie



Na de oorlog waren er verschillen van mening waar de ROB
gevestigd moest worden. Uiteindelijk werd het neutrale Amersfoort aangewezen waar huisvesting werd gevonden in het voormalige kloostercomplex Mariënhof.
in een opkrabbelend Nederland en er moest een centrale vestigingsplaats worden gezocht. Er ontbrandde ook nog eens een
nieuw conflict, nu tussen Van Giffen en zijn onderdirecteur. Van
Giffen traineerde het zoeken naar een centrale vestigingsplaats
en pleitte voor Groningen als de hoofdlocatie, vervlocht de ROB
en het BAI zo sterk met elkaar dat een scheiding een steeds lastiger zaak zou worden en gooide telkens olie op het vuur van
het conflict met zijn onderdirecteur. Op 1 januari 1949 moest Van
Giffen met pensioen, maar het lukte hem vanwege onmisbaarheid een jaar langer directeur te blijven. Op 1 januari 1950 trad
hij dan toch terug.

Een boemerang

gie nogal eens te makkelijk samenwerkte met de bezetter. Dat
zijn antenne daarvoor niet sterk was, bleek al bij de aanvaarding
van zijn eredoctoraat in 1938. Tijdens de oorlogsjaren kreeg hij
van Duitse zijde de uitnodiging voor deelname aan een archeologische expeditie in Bretagne. Die ging niet door. Wel deed hij
opgravingen op terreinen die van strategisch belang waren voor
het Duitse leger en schuwde daarbij de inzet van de Nederlandse Arbeidsdienst niet.

De overwinning
Na de bevrijding moest er iets gebeuren. Bursch, twee dagen
vóór Dolle Dinsdag gevlucht, zou worden berecht. Het was niet
alleen zijn collaboratie die duidelijk had gemaakt dat de nieuwe
archeologieregeling niet werkte. Men besloot Van Giffen te vragen om een voorstel te doen voor een definitieve oplossing. Inmiddels was hij de belangrijkste archeoloog in ons land. Holwerda, zijn tegenstrever van de voorgaande dertig jaar, sleet zijn
laatste dagen vermoeid en ziek in Nijmegen. Hij zou daar in 1951
overlijden.
De eerste contouren schetste Van Giffen eind 1945, een nogal vaag plan waarin hij een centralisatie van de Nederlandse archeologie voorstelde. Hij mocht dit verder uitwerken en begin
1946 lag er een kristalheldere uitwerking die de doodsteek voor
het RMO inhield. Van Giffen wilde een Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), waarvoor alle gravende
instellingen hun budget en personeel zouden inleveren. Die
nieuwe dienst zou alle opgravingen in Nederland uitvoeren en
de documentatie op zich nemen. Hij vond dat er geen relatie
met een museum hoefde te zijn.
Dat was nu juist wat Holwerda altijd had voorgestaan. Zijn op-

volger Van Wijngaarden vroeg hem nog om commentaar. Holwerda gaf met tegenzin een reactie. Hij zag niets in de plannen,
vond het de afbraak van zijn levenswerk en het bewijs dat Van
Giffen zijn hele leven ernaar gestreefd had ‘Leiden er uit te werken’. Van Wijngaarden kon het tij niet keren en medewerkers
van het RMO konden nog als ‘gast’ opgravingen uitvoeren voor
en onder leiding van de ROB.
De nieuwe dienst ging op 1 januari 1947 van start met Van
Giffen als hoofd en P. Glazema als onderdirecteur. Het was een
enerverende tijd. Er waren twee vestigingsplaatsen: Den Haag en
Groningen, er moest heel veel onderzoek worden uitgevoerd
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Guda van Giffen-Duyvis verrichtte op 15 november 1974 de openingshandeling voor de nieuwe naam van het Amsterdamse IPP.
Het instituut zou voortaan heten naar zijn oprichter: Albert Egges
van Giffen Instituut voor Prae- en Protohistorie.

Van Giffen had met zijn centralisatieconcept het RMO zijn opgravingstaak ontnomen, maar zich niet gerealiseerd dat dit ook
consequenties zou hebben voor het BAI bij zijn terugtreden als
hoofd. Ook het BAI zou als gravende instelling budget, materieel
en personeel moeten inleveren. Met zijn opportunistische instelling dacht hij dat dit niet zo’n vaart zou lopen omdat hij zijn lopend onderzoek mocht afmaken. Daar dacht men in Groningen,
bij de curatoren van de universiteit, heel anders over. Met name
de secretaris J.H.L. Cluysenaer vreesde dat als Van Giffen in 1954
met emeritaat zou gaan er van het BAI niet veel zou overblijven.
Inmiddels waren de spanningen met het departement Wetenschap en Kunsten van het ministerie nogal opgelopen. Van
Giffen weigerde plaats te maken. Hij had al eerder aangegeven
wat hij nog moest afronden aan onderzoek uit het verleden. Dat
was zoveel dat anderen verzuchtten dat hij daarvoor een tweede leven nodig zou hebben. Hij overspeelde zijn hand. Hij eiste
medewerkers, meer ruimte voor aanvullend veldonderzoek, geld
en mankracht. Daarbovenop kwam dat Van Giffen nooit tevreden was met de moeizaam bereikte afspraken. Telkens kwam
hij er op terug, tot ergernis van zijn gesprekspartners.
De Groninger curatoren volgden een heel ander spoor en
gingen in overleg met het departement van Hoger Onderwijs.
Hun argument was dat vrije wetenschap niet gewaarborgd was
bij de ROB. Met een accent op de specifieke kwaliteiten van het
instituut – natuurwetenschappelijk onderzoek en de osteologische kennis – werd een formule gevonden om een groot deel
van het instituut te behouden. Slechts klein deel hoefde te worden overgedragen aan de ROB.
Dat betekende dat voor de opvolging van Van Giffen een archeoloog moest komen die ook op die terreinen actief was. Het
werd Tjalling Waterbolk, die het BAI weer zou uitbouwen en het
een belangrijke rol zou laten spelen in de Nederlandse archeologie.
Met het behoud van het BAI werd echter een wig gedreven
in het centralisatiemodel. Bij een universiteit kon dus wel een
gravende archeologische faculteit of instituut opgericht worden.
Met het BAI als blauwdruk gebeurde dat ook in Amsterdam en
Leiden.

“Van Giffen overspeelde zijn hand door
medewerkers, meer ruimte voor aanvullend
veldonderzoek, geld en mankracht te eisen”
Ere wie ere toekomt
Van Giffen werd na zijn pensioen voor het leven benoemd tot
‘Rijksadviseur voor de bescherming en instandhouding van de
hunebedden en van gerestaureerde archaeologische monumenten’. Dat gaf hem nog veel ruimte. Tot een jaar voor zijn dood
jaar voerde hij nog opgravingen uit in en rond hunebedden. Van
publiceren kwam niet veel.
Hij bleef enthousiast congressen bezoeken in binnen- en buitenland. Hij was een zeer gewaardeerd deelnemer die steeds
meer in het zonnetje werd gezet. Als eregast zat hij aan bij diners,
opende tentoonstellingen, kreeg eretekens uitgereikt en trad
op als deskundige. Vaak werd hij vergezeld door zijn tweede
vrouw Guda Duyvis, met wie hij in 1938 was getrouwd. In 1973
overleed hij in Zwolle.
Van Giffens erfenis is groot. De Nederlandse archeologie had
hij naar zijn hand gezet en gevormd. Holwerda had de eerste lijnen uitgezet, kort hadden ze samengewerkt, maar na het grote
conflict hadden ze hun eigen sporen gevolgd. Die van Holwerda
waren inmiddels vervaagd, die van Van Giffen niet. Hij had de archeologie op de kaart gezet. De focus op veldwerk, in combinatie met de dominante rol van de natuurwetenschappen, leidde
in de jaren vijftig en zestig tot een sterk op de ecologie georiënteerde archeologie. Het was een benadering die bewondering
afdwong in het buitenland, zeker ook door de schaalvergroting
gericht op onderzoek van complete nederzettingen in een veel
groter geografisch kader. Toen echter in de jaren zestig, met
name in de Angelsaksische landen, de bakens werden verzet,
was daar in het begin in ons land weinig aandacht voor. Alle
universitaire archeologische instituten werden geleid door Van
Giffens leerlingen en werkten volgens zijn aanpak. Pas in de loop
van de jaren zeventig van de vorige eeuw werden de ideeën van
de New Archaeology gemeengoed. Na de jaren zeventig is de
Nederlandse archeologie meer en meer verbonden geraakt met
de jongste internationale ontwikkelingen en inzichten, maar nog
steeds blijven en zijn de natuurwetenschappelijke disciplines
een typisch Hollands kenmerk.

Verantwoording
Dit artikel is gebaseerd op het boek Parallelle sporen. Een dubbelbiografie
over de archeologen Jan Hendrik Holwerda (1873-1951) en Albert Egges van
Giffen (1884-1973) dat op 2 juni 2022 is verschenen bij Uitgeverij Matrijs.
Over de auteur
Leo Verhart studeerde culturele prehistorie aan de Rijksuniversiteit Leiden
en promoveerde in 2000. Sinds dat jaar werkt hij aan een dubbelbiografie over de archeologen J. H. Holwerda en A.E. van Giffen.
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