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Inleiding
In 1938 barstte een felle pennestrijd los in de lokale Utrechtse pers over de opgravingen op het Domplein. Aanvankelijk ging die strijd over de vraag wie de opgravingen moest leiden: prof. dr C.W. Vollgraff uit Utrecht of dr A.E. van Giffen uit Groningen. Vollgraff had in 1933, 1934 en 1935 het onderzoek gedaan, Van Giffen in
1929 en 1936. Breed werden beider wetenschappelijke kwaliteiten uitgemeten,
maar ook het 'Utrechts' zijn van Vollgraff speelde een rol.
Even ging het er op lijken dat het debat een politieke lading zou krijgen, toen Volk
en Vaderland, het dagblad van de NSB, de tegenstelling probeerde uitte breiden met
de kwestie romeins tegen germaans. Het feit dat Van Giffen in 1938 een eredoctoraat aan de uiteraard door de Nazi's beheerste universiteit van Keulen aanvaardde
en dat zijn 'assistent' in Utrecht, dr G.C. Labouchere, een overtuigd fascist was - zij
het met een grondige afkeer van de NSB - leek deze tegenstelling meer inhoud te
geven.
Bij nadere bestudering van de bronnen, vooral bestaande uit de vaak zeer openhartige correspondentie tussen de betrokken personen en instanties, bleek deze
tegenstelling echter niet te bestaan. Wel bleek duidelijk hoe de controverse Vollgraff - Van Giffen ontstaan was en wat de rol geweest is van de verschillende bij de
opgravingen betrokken personen en instanties, zoals de gemeente Utrecht, het
Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, etc.
En passant kwam een aantal voor die tijd moderne ideeën en plannen tevoorschijn
met betrekking tot een gemeentelijke archeologische dienst en het permanent
zichtbaar houden van de opgegraven resten.
Van de hoofdrolspelers, Schuylenburg, Labouchere, van Giffen en Vollgraff, zijn in
dit artikel korte biografieën en een portret opgenomen.

De aanloop: 1926-1929.
In 1926 verzocht het Bestuur van de vereniging Oud Utrecht aan Burgemeester en
Wethouders van Utrecht de steen met de tekst 'Hier stond de kapel van St. Thomas' weer op zijn juiste plaats te laten leggen" (afb. I). Deze kapel was in 1828 afgebroken. Men vermoedde, dat de steen in 1906 van zijn plaats was geraakt bij de
aanleg van de rails voor de elektrische tram. Ook zou de omtrek van het gebouw in
het plaveisel van het Domplein moeten worden aangegeven.
Het duurde tot 6 november I 929 voor het tot een opgraving kwam om de ligging
van de funderingen van de kapel vast te stellen. Het wachten was op het opbreken
van de bestrating voor het verleggen van de tramrails, waarbij het onderzoek tegelijkertijd meegenomen kon worden. De opgraving vond plaats onder verantwoor-
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yAfb. / Gedeelte van het Domplein met aanwijzing van de plaats der H. Kruiskapel en van de ligging der gedenksteen, 1926. In kleine letters: De situatie van de kapel is geteekend naar de kaart van .... de stad Utrecht.... van
1827 (Cal n" 34). De opmeting van de plaats van den steen is gedaan door den opzichter W. Stooker. GAU, TA Ka
3.1.

delijkheid van dr W.C. Schuylenburg, gemeente-archivaris. De technische leiding
was in handen van de gemeente-opzichter W . Stooker 3 . De steen bleek op zijn
plaats te liggen. Nadat ook de funderingen van de kapel gevonden waren, werd, mede op raad van de archeoloog dr G. van Hoorn 4 , tot dieper graven besloten. Van
Hoorn had in de voorgaande jaren over de bij de bouw van het Ontvangstgebouw
ten zuiden van de Domtoren tevoorschijn gekomen Romeinse vondsten gepubliceerd, op grond waarvan hij concludeerde: 'de geloofsbrieven van het oudste
Romeinsche Traiectum winnen hierdoor aan overtuigingskracht'5.
Al op 5 november had Schuylenburg aan dr J.H. Holwerda, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en - in de woorden van Van Hoorn - 'de hoogste
autoriteit in den lande', gevraagd de opgraving te komen bekijken 6. Holwerda's
gezondheid liet dat niet onmiddellijk toe, maar hij stuurde zijn assistent aan het
Museum, W.C. Braat , naar Utrecht. Deze constateerde in zijn rapport aan
Holwerda 8 , dat ter plaatse geen deskundigen aanwezig waren, en 'daar er niemand
is, die ooit een opgraving gezien heeft, allerminst de opperste leider de heer Labouchère, die vanaf het gemeentearchief de opgraving dirigeert, stel ik mij van het
resultaat niet veel voor'. Braat gaf de raad tot op de vaste grond door te graven, te
letten op de scherven die geheel onderuit zouden komen, zoveel mogelijk de ruimte tussen de muren te onderzoeken, en niet alleen langs de muren op te graven.
'Het is jammer dat men hier niet de ruimte heeft om eens een groote opgraving te
doen, misschien trad dan de karolingische burcht aan het licht (...)"'. Ook een dag
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later, in een brief aan Schuylenburg 10, gewaagt Braat nog van de waarschijnlijkheid
het gebouw in de Karolingische tijd te moeten dateren. Waarschuwend schrijft hij:
'Scherven kunnen niet uit zichzelf dieper in den grond zakken, zooals de heer
Labouchère een oogenblik opperde'. Op zaterdag 23 november

1929 kwam

Holwerda zelf kijken. Op 25 november schreef hij aan Schuylenburg onder andere:
'(...) ik begin dus wel sterk over te hellen tot het idee, dat ge hier de in de Bonifacius-brief genoemde kapel gevonden hebt' 11 . Verder constateerde hij een dikke
ophogingslaag 'klaarblijkelijk uit Romeinsch puin', wellicht eerst in Frankische tijd
opgebracht.'... een dikke laag met vele Romeinsche fragmenten, welke m.i. niet
anders dan aan een kunstmatige ophooging kan worden toegeschreven' ,: . Hij gaf
tenslotte een negatief advies inzake verder onderzoek, gezien de beperkte ruimte,
de onevenredig hoge kosten, en omdat hij geen resultaten van evenredig belang
verwachtte.
In 1938 ' 3 herinnerde Schuylenburg zich het bezoek van Holwerda als volgt: 'Men
meende dat Dr. J.H. Holwerda uit Leiden de meest deskundige op dit gebied was.
Deze werd dan ook uitgenodigd om te komen, daalde in de put af, maar "zag niet
veel" in het gevondene, hij gaf er een paar trappen tegen en ontried verder te graven, omdat dit kostbaar was en er tien tegen een toch niets bijzonders zou worden
gevonden'. Het is mogelijk, maar moeilijk te bewijzen dat Holwerda's geringe enthousiasme in verband stond met zijn mening over de vroege geschiedenis van
Dorestad, waarin geen plaats was voor een Romeins Utrecht 14 .
Op diezelfde zaterdag 23 november verbleef Van Hoorn, die behalve in Utrecht
ook lector in Groningen was, te Eelde, bij de familie Van Giffen. Hij had met Schuylenburg afgesproken Van Giffens belangstelling voor de Utrechtse aangelegenheid te
polsen '\ In zijn bedankbrief voor de genoten gastvrijheid "' kwam Van Hoorn nog
terug op de afspraak om uiterlijk op 9 december een bezoek aan de opgraving te
Utrecht te brengen, waar inmiddels een profiel van zeker vijf meter diepte te zien
was. Hij had van Schuylenburg vernomen dat die de 'kuil' wel open wilde houden
tot Van Giffens komst, maar hooguit tot 9 december. Van Hoorn verzocht Van
Giffen echter zo mogelijk eerder te komen 'met het oog op regen of zelfs vorst (...).
Is het mogelijk dat ge 2 December komt (...)?'. Van Giffens belangstelling was kennelijk gewekt, want hij kwam al op 30 november naar Utrecht 1 .
Zijn komst bracht de zaak in een stroomversnelling: Van Giffen zag direct het
belang in van een opgraving juist op deze plaats, wilde woensdag 4 december zijn
'vóórgraver' Jan Lanting laten komen, en zou dan zelf met zijn tekenaar L. Postema
maandag 9 december nogmaals komen om foto's en tekeningen van de profielen en
de plattegrond te maken en monsters te verzamelen '8. Verder belastte hij zichzelf
met de leiding van het onderzoek, dat tot 21 december duurde (afb. 2a en b).
Opvallend is Van Giffens uitspraak dat hij, op een enkele dubieuze scherf na, geen
Karolingisch aardewerk had gezien. Een door Van Hoorn gemelde 'schoeiing', die
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Afb. 2a Overzicht van opgravingsputten 1929-1949. Naar Montforts, 1995, aß. 8. Donker rasterde opgravingen
van Van Giffen; licht raster: de opgravingen van Vollgraff. I: 1929; A, 8: / 933; C: 1934; F, G, H: 1935; ll-X: 1936;
XI-XV: 1938; XVIII: 1943/44; XIX-XXI: 1949. De ontbrekende letters en cijfers hebben betrekking op opgravingen
buiten het gebied van het Domplein.
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Afb. 2b Overzicht van de onderdelen van de laatste, stenen fase uit omstreeks 200 van het romeinse castellum die
tussen tussen 1929 en 1949 zijn opgegraven. In de meest westelijke sleuven van Vollgraff zijn uit de vroegere perioden van het castellum veel gegevens tevoorschijn gekomen.

T. J. HOEKSTRA

EN S. L. WYN1A

DAN ZULLEN VELEN J U I C H E N

Afb. 3 De 'kuil' van 1929. Foto PUC/A&C. De
wazige figuur links is Van Giffen. De anderen
zijn vlnr vermoedelijk Vollgroff, Schuylenburg
en Stooker.

Stooker voor een 'gebouw' aanzag, was volgens Van Giffen waarschijnlijk een waterput.
Verder

bezocht

ook

prof.

dr

C.W. Vollgraff, hoogleraar Griekse Taal- en Letterkunde aan de
Utrechtse Universiteit en bekend
van zijn opgravingen in Argos, het
werk en herinnerde eraan, dat
waterputten soms rijke vondsten opleveren (afb. 3). Ook zei hij terloops dat
Utrecht aan de splitsing van twee waterwegen - namelijk de Kromme Rijn en de
Vecht - belangrijker geweest kon zijn dan Vechten " !
Na afloop van de opgraving kwam op het archief en onder leiding van Schuylenburg
een informele 'opgravingscommissie' bijeen, bestaande uit de heren Schuylenburg,
Van Hoorn en Labouchere, die vanaf het begin bij het onderzoek betrokken waren
geweest, en die aangevuld werd met Van Giffen en Vollgraff20. Bij deze laatste was
advies ingewonnen over de op 17 december opgegraven stenen met Latijnse inscripties. Vollgraff was dus niet van meet af aan bij de opgraving betrokken, zoals hij
later ook zelf zei 21 . Volgens Van Giffen was het 'wenschelijk en tevens gemotiveerd
dat het (proef)onderzoek op het Domplein voortgezet wordt' en het 'uit te breiden
tot een meer algemeen systematisch bodemonderzoek van deze centrale plek, die
uit historisch en vroeg-historisch oogpunt van zoo groot en veelzijdig belang is'.
Van Giffen dacht daarbij aan vijf opgravingscampagnes, die zich geleidelijk tot het
gehele Domplein behoorden uit te strekken 22 . Daarmee verwoordde hij een verlangen dat hij volgens Van Hoorn al onmiddellijk na zijn eerste bezoek aan Utrecht
op 30 november i 929 geuit had: 'Zoo wordt dan al spoedig je wensch (...) om eens
een groot object onder handen te nemen, vervuld. Want al is het niet groot van
omvang, "Groot" is het hartje van de ouden Bisschopsstad wel' 23 .

1930-1935: Utrecht of Groningen?

De voortzetting van de opgravingen komt niet van de grond, 1930-1932
Het jaar 1930 begon met enige correspondentie tussen Groningen (Van Giffen) en
Utrecht (Schuylenburg, Stooker en Vollgraff) over tekeningen en kaarten die voor
de publicatie van de eerste campagne vervaardigd waren. Ook werd een aantal desT. J. HOEKSTRA
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kundigen geraadpleegd, onder andere over de fragmenten van een romeinse boog 2 '.
Verder vond er een briefwisseling plaats tussen Van Giffen en Vollgraff over de
inscripties2". Schuylenburg ging met plattegronden en foto's bij Holwerda in Leiden
op bezoek, maar over de resultaten van deze samenkomst is niets bekend.
Inmiddels had Van Giffen al op 3 mei 1930 een voorlopig verslag van de opgravingen van december 1929 aan Schuylenburg gestuurd, die voor publicatie ervan zou
zorgen. Op 12 mei vroeg Van Giffen aan Vollgraff of deze een kleine - al was het
maar voorlopige - mededeling over de lezing van de inscripties voor het verslag zou
willen schrijven. Toen die kennelijk niet kwam, stelde Schuylenburg op 23 mei aan
Van Giffen voor het verslag van Vollgraff voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen daarvoor te gebruiken 26.
In allerlei correspondentie had Schuylenburg overigens steeds vermeld dat Van
Giffen de technische leiding van de opgravingen van 1929 had gehad. Dat zinde Van
Giffen echter geenszins. Daarom vroeg hij Schuylenburg in een brief van 12 mei 'de
terminologie van het verslag in dier voege te willen wijzigen, dat hem niet de technische, maar meer de wetenschappelijke leiding deel zou worden' 27 .
Met de publicatie van het verslag wilde het overigens niet erg vlotten. De rol van
Schuylenburg in dezen is wat onduidelijk. In 1938 zou hij verklaren dat het verslag
van Van Giffen 'onleesbaar' was en daarom niet geschikt voor publicatie 28 . Het
wonderlijke is echter dat hij daar Van Giffen zelf - voor zover wij weten - nooit op
aangesproken heeft, hoewel beiden toch regelmatig contact hadden, onder andere
over de opgraving van het Utrechtse schip in de winter van 1930/31 -'. Op 5 december 1932 schreef Labouchere aan Van Giffen: 'Wat het publiceren betreft van
Uw verslag, het wachten is uitsluitend op den heer Schuylenburg'.
Alles wees erop dat men vastbesloten was in 1930 verder te gaan met de opgravingen op het Domplein. De kosten van het onderzoek van 1929 waren door de
gemeente Utrecht betaald voor zover het tenminste de werkzaamheden voor de
bestrating en het toezicht door Stooker betrof. Het dieper graven had evenwel extra onkosten met zich mee gebracht, waarvoor de directie van het PUG al op 16
december 1929 spontaan een bedrag van ƒ 500,- beschikbaar stelde 'voor de kosten van de onderneming"".
Voor de plannen tot voortzetting van het onderzoek zouden de financiën echter
het grote struikelblok blijven. Weliswaar had Oud-Utrecht in mei 1930 een opgravingsfonds ingesteld, waarin particulieren geld konden storten ''', maar met de middelen die dat fonds uiteindelijk bevatte, kon geen nieuwe opgravingscampagne uitgevoerd worden.
Toch sloeg het idee van Van Giffen 32 om in vijf campagnes van ongeveer acht weken
het gehele Domplein op te graven in brede kring aan. Uitvoering van dit plan zou
echter ƒ 10.000,- per jaar gaan kosten. Omdat het gemeentebestuur van Utrecht
meende dat een dergelijk grootschalig onderzoek ook van nationaal belang was,
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schreef het op 18 februari 1930 op basis van een advies van Schuylenburg een brief
aan de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg om de mogelijkheid van een substantiële rijkssubsidie voor de opgravingen te peilen. De Rijkscommissie berichtte
op 9 april dat ze bereid was een dergelijk verzoek aan de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen (OK&W) - onder wie de Rijkscommissie ressorteerde
- voor een bedrag tot ƒ 3.000,- van een positief advies te voorzien 33 .
Op 8 mei schreven B&W dan ook een brief aan de minister met het verzoek om
een rijksbijdrage in de kosten van het onderzoek op het Domplein. De gemeente
zelf zou ƒ 5.000.- betalen, de andere helft zou door het Rijk gegarandeerd moeten
worden. Bijdragen van elders zouden het uitkeren van het volle bedrag waarschijnlijk niet nodig maken. Deze steun van particuliere zijde zou in de eerste plaats van
het PUG moeten komen, waaraan men op dezelfde dag een jaarlijkse bijdrage van
ƒ 1.000.- à ƒ 2.000.- had gevraagd. In reactie op dat verzoek besloot de directie van
het PUG op 12 mei dat wegens afwezigheid van de penningmeester vooreerst
slechts ƒ 500.- beschikbaar gesteld kon worden en dat men later op de zaak terug
zou k o m e n " .
Met de rijksbijdrage voor de opgravingen liep het intussen niet goed. Volgens
Labouchere zou Jan Kalf, de machtige directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, bij de opening van het Rijksmuseum Twenthe gezegd hebben het
gevraagde bedrag van ƒ 5.000,- 'buitensporig' te vinden 35 . Van het ministerie van
O K & W werd evenwel niets vernomen, zodat Schuylenburg op 20 november aan
Van Giffen kon schrijven dat het Departement schuldig was aan het niet doorgaan
van de opgravingen in 1930. Toch was hij niet geheel wanhopig over mogelijkheden
in de toekomst, want burgemeester J.P Fockema Andreas, die persoonlijk zeer geïnteresseerd was in de (oude) geschiedenis van Utrecht 36 , zou op 22 november een
bezoek aan de heer Visser van het ministerie van O K & W brengen om te proberen
de zaak weer in beweging te krijgen. Dat was hij kennelijk al langer van plan, want al
op I I juli had Labouchere in een brief aan Van Giffen geschreven: 'de burgemeester, die gelukkig zeer veel belangstelling voor deze onderneming heeft, verklaart nu,
Hat het de aangewezen weg is dat hij rnet den heer Visser over deze zaak confereert. Moge hij succes hebben!'37. Dit laatste zou een vrome wens blijven, want
vóór mei 1933 zou er op dit gebied in het geheel niets meer gebeuren. Later zou
Schuylenburg het Ministerie als hoofdschuldige aanwijzen voor het niet doorgaan
van de opgravingen38.
Opmerkelijk is het dat ook van de 'opgravingscommissie' die in december 1929 was
opgericht vrijwel niets meer vernomen wordt. Als groep hebben de leden kennelijk
geen gezamenlijke actie gevoerd, want op 19 januari 1931 schreef Labouchere aan
Van Giffen - beiden lid van deze commissie - dat hij zeer benieuwd was naar een
lezing die Van Giffen op 26 januari voor Oud-Utrecht zou houden39, 'vooral wat de
plannen tot voortzetting van de opgravingen betreft'.
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Interessant, maar wellicht niet geheel van eigenbelang ontbloot 40 , waren de ideeën
van Labouchere voor het oprichten van een gemeentelijke archeologische dienst,
die zo nu en dan in de correspondentie met Van Giffen opduiken. Zo schrijft hij op
10 maart 1931:
'U moest eens een proseliet te Utrecht kunnen fokken, die althans onderlegd
genoeg zou zijn om het speciaal voor deze streek te verrichten terponderzoek 41
wat details betreft naar Uwe aanwijzingen te doen. Ik droom - overdag dan altijd nog steeds van een archaeologischen dienst voor Utrecht, een schakel in de
Hollandsche Limesforschung42, die als operatiebasis het museum alhier zou kunnen
hebben. Als de heer Schuylenburg ... maar eens den tijd had Uw rapport uit te
geven! Enfin, ik houd er de moed in' 43 .

Vollgraff neemt het initiatief, 1933
In dit jaar ging het er allemaal heel anders uitzien. Niets wees erop dat er enige
onenigheid tussen Vollgraff en Van Giffen zou ontstaan. De beide heren hadden in
de voorgaande jaren op vriendschappelijke toon met elkaar gecorrespondeerd. Op
30 september 1932 nodigde Van Giffen Vollgraff uit naar de opgravingen in Ezinge
te komen kijken: 'Als reeds gezegd, zou ik het op prijs stellen wanneer het mogelijk
was een en ander eens ter plaatse te bespreken'. Van Giffen beschouwde Vollgraff
dus kennelijk als iemand met voldoende archeologisch inzicht om een dergelijk
gesprek te voeren. Later zullen die kwaliteiten door de 'aanhangers' van Van Giffen
in twijfel worden getrokken (zie p. I48) 44 .
Op 15 mei vond de maandelijkse vergadering van de Directie van het PUG plaats.
Daarin deed voorzitter Vollgraff4'' geheel onverwacht - 'voordat tot behandeling
van de agenda wordt overgegaan' - het voorstel de opgravingen op het Domplein
onder zijn leiding voort te zetten. Deze 'machtsgreep' is voor al wat volgt zó belangrijk, dat hier het betreffende deel van de notulen van de directievergadering in
extenso wordt geciteerd 46 :
Voordat tot behandeling van de agenda wordt overgegaan, doet de Voorzitter [Vollgraff]
aan de Directie het volgende voorstel:
De in December 1929 ondernomen opgravingen op het Domplein, waarvoor het P.U.G.
indertijd een subsidie heeft gegeven, zijn nooit voortgezet. De heer Vollgraff, die er aanvankelijk niets mede te doen heeft gehad, heeft nu met den gemeente-archivaris [Schuylenburg] over de mogelijkheid van voortzetting gesproken, mede in verband met het achterwege blijven van elke publicatie van het door Dr. van Giffen opgestelde en bij den heer
Schuilenburg berustende verslag en met de goede kansen die er schijnen te bestaan om
met zeer hoogen overheidssteun (95% bijv.) werkloozen voor het graafwerk te kunnen
gebruiken47. De heer Vollgraff zou nu zijnerzijds, in opdracht en met financieëlen steun
van het P.U.G. en met toestemming van het gemeentebestuur, de opgravingen onder zijn
leiding willen hervatten, en wel reeds in de eerste helft van juni, terstond na het instemT. J. HOEKSTRA
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mend besluit der Alg. Vergadering [op 7 juni] en zekere medewerking van de Gemeente,
bestaande bijv. in het beschikbaar stellen van graafmateriaal (schoppen, touwen, etc), het
detacheeren van een opzichter, politietoezicht, en derg. Ook al zijn de grondwerkers voor
ongeveer niets beschikbaar te krijgen, dan nog zullen er op het graafwerk kosten vallen,
o.a. voor teekenwerk, foto's, vervoer, restauratie, het plakken van vazen, drukken van het
verslag en derg. De heer Vollgraff zou, na eenmaal de opdracht gekregen te hebben, in
zijn leiding van de opgravingswerkzaamheden geheel de vrije hand moeten hebben. Aan
den heer van Giffen zou door deze opdracht geen onrecht worden aangedaan. De opdracht zou voorloopig ook alleen voor één graafcampagne gelden, die van dezen zomer.
De verslagen van Dr. van Giffen over het eerste opgravingswerk en van den heer Vollgraff
zouden tezamen kunnen worden gepubliceerd; daarmede zou het P.U.G. tevens weer
eens over een ruil-geschrift voor andere wetenschappelijke instellingen de beschikking krijgen.
De heer Vollgraff zou aan de Alg. Vergad. een subsidie van ten hoogste ƒ ƒ 000,- willen
vragen. Dit subsidie zou, naar de heer Rademacher Schorer48 als de beheerder van het
betrokken fonds meedeelt, eventueel verhoogd kunnen worden met ƒ 400,-, tot dit doel
reeds eerder bijeengebracht door "Oud-Utrecht". Wellicht zijn er ook nog particulieren te
vinden, die zich voor de voortzetting van deze opgravingen financieel interesseeren. De
heer Vollgraff wil in geen geval dieper graven dat tot het Romeinsch niveau. Wat daaronder ligt, interesseert minder, zou alleen hier en daar door het graven van een put kunnen
worden onderzocht''.
Bij dezen opzet is er ook meer kans dat het verslag van Dr. van Giffen met illustraties
thans eindelijk gepubliceerd wordt. De heer Schuilenburg, die er indertijd niet in geslaagd
is, voldoende financieelen steun te verwerven voor voortzetting van de opgravingen, heeft
tegen dit voorstel van de heer Vollgraff geen bezwaar''". Na uitvoerige bespreking wordt
besloten, dat de Directie zich, ter verwezenlijking van het denkbeeld, tot het gemeentebestuur en tot de vereeniging "Oud-Utrecht" zal wenden; dat zij, bij voldoenden steun van de
Gemeente en bij juistbevinding van de vooruitzichten op ongeveer gratis-werkloozenhulp,
aan haren Voorzitter de opdracht zal geven51; dat zij daartoe aan de Alg. Vergadering zal
voorstellen, ien hoogste ƒ /' 000,- beschikbaar te stellen. De opgegraven voorwerpen zouden billijkheidshalve aan het P.U.G. behooren te komen.
Opnieuw lijkt het gedrag van Schuylenburg, die zulke goede contacten met Van
Giffen had, onduidelijk, maar dat is schijn. Op I I mei 1938 schreef hij een lang rapport aan de Burgemeester

52

met een overzicht van wat volgens hem sinds 1929

met betrekking tot de opgravingen op het Domplein was voorgevallen. Daarin
schrijft hij over 1933:
Ik heb den heer Vollgraff, die schijnbaar op den besten voet met den heer van Giffen
stond, toen uitgenoodigd zich aanstonds met dezen in verbinding te stellen, teneinde
ieders taak bij de aldus mogelijke nieuwe opgraving te regelen. De heer Vollgraff heeft mij
in den waan gelaten, dat hij dit ook gedaan heeft, maar eerst veel later is mij gebleken,
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dat hij in plaats daarvan den heer van Giffen geschreven heeft dat hijzelf thans de zaak
ter hand genomen had en voornemens was de nieuwe opgravingen te leiden, daar er geen
andere mogelijkheid was de zaak verder voort te zetten. Aldus heeft de heer Vollgraff in
1933 op mijns inziens moeilijk te kwalificeeren wijze den heer van Giffen weten ter zijde
te schuiven en zich op zijn plaats te nestelen53.
In hetzelfde rapport maakt Schuylenburg duidelijk 'dat het altijd de bedoeling was,
mij wederom met de algemeene leiding te belasten en voor de technische leiding
dr. van Giffen uit te noodigen. Dat op dezen voet de voortzetting der opgraving zou
plaats hebben, was aan alle betrokken heeren bekend en had hun volle instemming'.
Sterker nog, in het voorwoord van de Wetenschappelijke Verslagen l-ll uit 1934,
waarin de resultaten van de opgravingen uit 1929 en 1933 gepubliceerd waren,
werd nadrukkelijk vermeld dat 'Besloten werd in onderlinge samenwerking te handelen en slechts met elkanders medeweten tot zelfstandige openbaarmaking over
te gaan'. Van 'onderlinge samenwerking' was dus niet veel overgebleven.
Niet alleen Van Giffen, maar ook Schuylenburg was door de plotselinge actie van
Vollgraff derhalve buiten spel gezet. De brief van Vollgraff aan Van Giffen, waarin hij
hem meedeelt het heft zelf in handen te nemen, is nog niet gevonden, maar er is
geen reden de weergave van de inhoud ervan in het rapport van Schuylenburg in
twijfel te trekken, al was ook hij door Vollgraff gepasseerd. Van Giffen reageerde
geschokt. Hij stuurde de brief van Vollgraff aan I.H. Gosses54 voor 'advies' en eveneens een afschrift van zijn antwoord aan Vollgraff. Aan Gosses schreef hij 'Ik zond je
dit, omdat ik verlegen was met den inhoud en er prijs op stelde mijn zienswijze aan
de jouwe te toetsen. Ik heb er eigenlijk verbluft van gestaan. Het scheen me vooreerst als de uitwerking van een electrische stroom, die een zeker voltage overschreden hebbend, niet meer doordringt, doch den getroffene innerlijk onberoerd
laat'. De brief aan Vollgraff is minder bloemrijk, maar getuigt van een diepe gekrenktheid over zoveel onrecht hem aangedaan.
Samenvattend kan dus gezegd worden dat Vollgraff de directie van het PUG op de
laatste vergadering vóór het zomerreces - en de laatste ook onder zijn voorzitterschap - met zijn plan overrompelde. Op kennelijk daarover gestelde vragen had hij
hen bovendien gerustgesteld over de positie van Van Giffen: 'hem zal geen onrecht
aangedaan worden'. Ook Schuylenburg had hij gesust met de toezegging met Van
Giffen te zullen overleggen, maar dat 'overleg' was wel zeer eenzijdig uitgevallen!
Vollgraff had op 15 mei 1933 de opgravingen op het Domplein aan zich getrokken.

Al op 16 mei schreef het PUG een brief aan het College van B&W van Utrecht om
materiële steun voor de opgravingen onder Vollgraff, die het werk onmiddellijk na
de toestemming van de ledenvergadering van het PUG op 7 juni wilde beginnen. Op
advies van Schuylenburg, die immers in de veronderstelling verkeerde dat Van
Giffen geheel op de hoogte was van de situatie, gaven B&W op 8 juni toestemming
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tot de opgravingen. Zij zouden materiële steun verlenen en een brief aan
Binnenlandse Zaken schrijven voor de werklozensubsidie. De hoge ambities van het
PUG - 'de opgegraven voorwerpen zouden billijkheidshalve aan het P.U.G. behooren te komen' en de impliciete veronderstelling dat de eindverantwoordelijkheid bij
het PUG zou liggen - werden in de brief van B&W fijntjes gereduceerd: 'Wij zijn bereid het opgravingswerk van gemeentewege te doen uitvoeren, met dien verstande,
dat Uw Voorzitter daarbij de leiding in handen zal hebben' en 'De voorwerpen,
welke worden opgegraven, zullen ter beschikking moeten worden gesteld van den
directeur van het Centraal Museum ter opneming al naar gelang van hun aard in het
Historisch Museum van de Gemeente of in de afdeeling Nederlandsche en Romeinsche Oudheden onder beheer van den conservator van Uw Genootschap"".
Inmiddels had ook de Vereniging Oud-Utrecht zich bereid verklaard haar opgravingsfonds van ƒ 400,- beschikbaar te stellen. Op de brief van B&W van 8 juni aan
het ministerie van Binnenlandse Zaken om een bijdrage van 55% in de loonkosten
van werklozen antwoordde op 12 juni het ministerie van Sociale Zaken positief.
Deze ongehoorde snelheid is te verklaren uit het feit dat de directeur van het
Utrechtse Arbeidsbureau persoonlijk naar Den Haag reisde om een en ander in
orde te maken 56.
Op 13 juni begonnen de opgravingen, minder dan een maand na de 'machtsgreep'
van Vollgraff (afb. 4). Het werk duurde tot 29 juli. VolIgraff groef op het Domplein
zelf, Labouchere had - van 26 juni tot 26 juli - de dagelijkse leiding van een opgravingsput van 7,80 x 6,85 m in Flora's Hof.
Tijdens de opgravingen heeft Labouchere kennelijk een bezoek aan Van Giffen in
Ezinge gebracht, waar zij de kwestie Utrecht hebben besproken. In een brief van 10
oktober 1933 aan Van Giffen komt Labouchere op dat gesprek terug en maakt hij
zijn positie duidelijk' . Het is overigens opmerkelijk dat er over de hele affaire Vollgraff geen correspondentie tussen Labouchere en Van Giffen is gevoerd. Omdat in
de brief van 10 oktober posities
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worden ingenomen, die in het
verdere verloop van wezenlijk
belang zijn, wordt

de

inhoud

ervan hierna wat uitvoeriger besproken.
De directe aanleiding tot de brief
is het feit dat Vollgraff Van Giffen
gevraagd heeft de drukproeven
van zijn verslag van de opgraving
in

1929 te willen

corrigeren,

Afb. 4 C.W. Vollgraff in het veld op de vierde
dag van de opgraving in 1933. Foto PUC/A&C
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waarover straks meer. Vervolgens meldt Labouchere dat hij op de dag na het
bezoek aan Ezinge aan Schuylenburg gezegd heeft dat Van Giffen 'niet van plan was
hier bij de pakken neer te zitten' en dat hij de opgravingscommissie uit 1929 bijeen
wilde roepen om uit de impasse te geraken. Over zijn eigen houding deelde
Labouchere aan Schuylenburg mee 'dat ik mijn medewerking aan de opgravingswerkzaamheden zou blijven verleenen tot op het oogenblik dat die werkzaamheden
zouden zijn geëindigd; dit uitsluitend omdat ik niet de schuld wilde hebben van
eenig minder goed uitgevallen resultaat'. Als er echter na de terugkeer van Vollgraff
van zijn vakantie geen oplossing was gevonden, zou hij uit de commissie treden. Hij
had Stooker en Van Hoorn van dit voornemen op de hoogte gesteld en laatstgenoemde scheen hem gelijk te geven, maar als conservator van het PUG was hij 'aan
verdere medewerking gebonden, zoodat hij niet de vrijheid heeft om te handelen
als ik'. Vollgraff had hij niet meer gesproken, maar hij meende dat deze wel op de
hoogte van zijn voornemen was. 'Tot goed verstand van zaken dient U te weten,
dat ondanks deze zaak tot het laatst toe een prettige toon geheerscht heeft bij het
werk; zelfs tusschen Prof. V. en mij is nooit een onvriendelijk woord geweest. Geen
Holwerda-stemming dus 58; de buitenwereld weet trouwens heel weinig van dit
geval af.' Schuylenburg vindt dat Labouchere 'weer' nodeloos moeilijk doet.
Labouchere verwijt hem dat hij niets ondernomen heeft in verband met de opgravingscommissie (waarvan hij immers voorzitter was). Schuylenburg was evenwel
van mening dat de commissie door het optreden van Vollgraff ontbonden was, iets
wat volgens Labouchere niet mogelijk was zonder toestemming van de leden van de
commissie zelf. En passant schuift Labouchere de schuld van alle ellende Schuylenburg in de schoenen: Vollgraffs optreden zou nog te rechtvaardigen geweest zijn bij
'inactiviteit' van de andere partij: die partij was zijns inziens niet Van Giffen, maar
Schuylenburg, die almaar talmde met het uitgeven van het verslag van de opgravingen in 1929. Er is inderdaad niet achter te komen, waarom die uitgave achterwege
bleef59.
Zelf, zegt Labouchere, had hij zich erg op de achtergrond gehouden 'omdat ik de
heeren tot het laatst toe de volle gelegenheid heb willen geven om geen onrecht
tegenover U te begaan; er was niet de minste aanleiding voor mij om met U te willen samenspannen tegenover hen. Thans echter stel ik er prijs op U te verklaren
dat ik mij niet vereenig met hun houding tegenover U'. Zijn verhouding t o t Van
Giffen zelf verwoordt Labouchere als volgt: 'Ik meende mijn houding van de Uwe
afhankelijk te moeten stellen omdat ik persoonlijk niet die belangrijke plaats in onze
commissie inneem, welke U bekleedt'.
Wat er verder ook over het optreden van Vollgraff gezegd mag worden, voortvarend in de uitwerking van zijn opgraving was hij zeker. Hij moet er direct na zijn
terugkeer van vakantie op I september aan begonnen zijn. Over de opname en de
wijze van uitvoering van het verslag van Van Giffen correspondeerden beide heren
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op vriendelijke toon. Op 25 oktober schreef Vollgraff het voorwoord bij beide verslagen, daarbij het klaarspelend de naam van Van Giffen niet te noemen! Het was
kennelijk noch aan Van Giffen, noch aan Schuylenburg ter lezing voorgelegd. De
volledigheid van de machtsovername van Vollgraff blijkt hieruit zonneklaar: was er
destijds enige frictie geweest tussen Van Giffen en Schuylenburg over wie nu wat
voor soort leiding had bij de opgravingen, bij Vollgraff speelt dat kennelijk in het
geheel geen rol meer. Ook de directie van het PUG, die als 'uitgever' optrad, had
kennelijk weinig in te brengen, getuige een ongedateerde, losse aantekening van de
secretaris van het PUG: 'De onderhandelingen over de uitgaaf van de "Wetenschappelijke Verslagen Opgravingen Domplein l/H" zijn door prof. Vollgraff persoonlijk gevoerd. Schriftelijke stukken zijn daarover in het dossier van 1933 niet
aanwezig. De zaak komt opnieuw ter sprake in de notulen van 1934: 19 Febr./19
Maart 1934'60.
De Wetenschappelijke Verslagen I en II kwamen op I maart 1934 uit. Op de negende
van die maand schreef Van Giffen aan Vollgraff in een overigens zeer verzoenende
brief: 'Uw vóórwoord heeft mij zeer bepaald gehinderd'. Desondanks hoopte hij op
een vruchtbare samenwerking in de toekomst en feliciteerde hij Vollgraff met het
feit dat nu gebeurd was, wat hij kennelijk dertig jaar geleden al gewild had, namelijk
dat er in Utrecht gegraven zou worden naar het romeinse verleden van de stad61.

Vollgraff graaft verder, 1934-1935
Het zinde Schuylenburg kennelijk niet dat Van Giffen zo ruw terzijde was geschoven. Hij probeerde Van Giffen en Vollgraff te laten samenwerken. Maar in de woorden van de directeur Gemeentewerken in een advies aan B&W staat: 'Het treffen
van een regeling in deze met de Heeren Vollgraff en Van Giffen is aan den Gemeentearchivaris niet gelukt, zoodat de Archivaris thans in overweging geeft aan den
Heer Van Giffen een terrein van pi. m. 450m2 aan de Oostzijde van het Domplein
ter ontgraving beschikbaar te stellen 62 . Het werd in het midden gelaten of deze
beide opgravingen tegelijkertijd moesten plaats vinden. Heel andere factoren
bepaalden echter het lot van dit plan: voor de opgraving van Vollgraff moest de
Gemeente ƒ 4.570,- beschikbaar stellen, voor die van Van Giffen ƒ 5.I00,- 63 , wat
tezamen op ƒ 9.670,- zou uitkomen. Dit was het College wat al te gortig en het
besloot de goedkoopste opgraving, die van Vollgraff, te laten uitvoeren.
Schuylenburg deelde dit besluit aan Van Giffen mee in een brief van 31 mei, waarbij
hij hem evenwel verzekerde dat hij niets liever wilde dan dat Van Giffen weer in
Utrecht zou komen graven. Op diezelfde dag gaven B&W aan het PUG toestemming voor de opgraving in 1934, die 'van gemeentewege, doch onder leiding van
Uw voorzitter' zal worden uitgevoerd.
Opvallend is de bemoeienis van burgemeester G.A.W. Ter Pelkwijk met het wel en
wee van de opgravingen. Schuylenburg had gepoogd een gesprek van de burgeT- J. HOEKSTRA
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meester met de beide archeologen te arrangeren, maar Ter Pelkwijk had de voorkeur gegeven ze afzonderlijk te spreken. Zo mocht Van Giffen op 18 juni om half elf
op audiëntie, met als resultaat dat Ter Pelkwijk Van Giffen aanried met een welomschreven (en niet te duur) voorstel te komen64.
Dubbele steun ontving Van Giffen van de archeoloog A.W. Byvanck uit Leiden 61 .
Hij schreef niet alleen 'De houding van Vollgraff is mij onverklaarbaar. Dit is een
mentaliteit, waar ik niet bij kan. Maar daar spreken wij nog wel eens over', maar
ook ging hij persoonlijk bij Ter Pelkwijk - een Leids studiegenoot - op bezoek.
Daaruit kwam hetzelfde advies voort: dien een goed onderbouwd plan in en de burgemeester zal zijn uiterste best doen. Dat Byvanck Van Giffens karakter goed
kende, moge blijken uit de volgende raadgevingen: 'Ik zou je aanraden niet te lang te
wachten met het indienen van dit plan en het niet te uitgebreid te maken vooreerst.
Het is noodig dat gij vooral toont, wat gij uit een opgraving weet te halen, niet, hoe
groot gij de opgraving nu kunt maken. Overleg in dezen met den Heer Schuylenburgh'.
Intussen was de verhouding tussen Van Giffen en Vollgraff verder verslechterd. Dat
begon al met de verbittering van Van Giffen over het voorwoord van Vollgraff in de
Wetenschappelijke Verslagen, maar het werd er niet beter op na de mislukte verzoeningspoging door Schuylenburg. Van Giffen is daarin zeer duidelijk6'': 'Het is mij
... duidelijk ... dat gij ... in weerwil van alles, geene samenwerking met mij wenscht.
Integendeel, gij hebt deze zoowel onmiddellijk als zijdelings afgewezen en geweigerd'. Had Van Giffen nog in een vorige brief Vollgraffs hulp ingeroepen voor het
organiseren van een opgraving 'op de Balkan', nu wenste hij daarvan expliciet verschoond te blijven. Verder waren er kennelijk geruchten dat Vollgraff grote bezwaren had tegen het verslag van Van Giffen over de opgravingen van 1929. In zijn antwoord 6 " ontkende Vollgraff dat: 'Ik heb altijd eene goede meening gehad over Uw
werk in het algemeen'68. Bovendien vond hij het feit dat hij Van Giffens verslag, dat
tweeëneenhalf jaar was blijven liggen, uitgegeven had, bewijs genoeg voor zijn waardering, ook al was hij in bepaalde opzichten een andere mening toegedaan.
In deze brief staat ook de eerste 'apologie' voor zijn machtsovername van 1933:
'Wat de leiding en uitvoering van het werk op het Domplein betreft, heb ik de vaste
overtuiging, dat het juist gezien is, dat deze te Utrecht blijft, en dit te meer, omdat
het de eenige onderneming van zoodanigen aard is die van ons uitgaat, terwijl
Gijzelf tal van dergelijke objecten hebt en steeds gehad hebt, waaraan Ge U wijdt
en welke Uw aandacht vragen en Uw werkkracht opeischen'.
Al het bovenstaande lijkt op de komst van een krachtmeting in I 935 te wijzen, maar
die blijft uit. Op aanraden van Schuylenburg dd 7 februari I935 69 had Van Giffen op
16 maart een brief met begroting à ƒ 600,- (exclusief loonkosten) aan Ter Pelkwijk
geschreven. Op 18 februari had het PUG echter al ƒ 500,- beschikbaar gesteld voor
een opgraving onder leiding van Vollgraff. Namens wethouder M.H. de Boer 70 , die
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de met vakantie zijnde Ter Pelkwijk verving, meldde Schuylenburg op 25 april aan
Van Giffen dat de opgravingen 'in verband met de reeds door het Prov. Utr.
Genootschap getroffen voorbereidingen' nog één keer aan Vollgraff gegund zouden
worden. Zeer tekenend voor de houding van Schuylenburg (en van het gemeentebestuur?) is de volgende passage in deze brief: '... en U dan het volgend jaar
opdracht te geven. Om te verhinderen, dat Vollgraff in verband daarmede aanstonds moeilijkheden zou maken, wat niet uitgesloten leek, achtte de heer de Boer
het (na overleg met den voorzitter van het P.U.G.71) beter de beslissing omtrent
uw opgraving eerst na afloop van die van Vollgraff te doen nemen. Hij wil daarom
de zaak eerst in September bij B. en W. inbrengen' 2 . U kunt dan van een ernstige
en - voor zoover van den wethouder afhangt - welwillende overweging verzekerd
zijn'. Vreugde alom: Schuylenburg tevreden, Van Giffen is 'in elk opzicht zeer tevreden en ingenomen'. Aan Byvanck schrijft hij 73 : 'Intusschen is ... de Utrechtsche aangelegenheid in een m.i. zeer bevredigend vaarwater gekomen ... dankzij ingrijpen
van jezelf en van Dr. Schuylenburg ...'.

Groningen: 1936-1949

Vollgraff verliest het pleit, 1936
De opmaat naar het onderzoek van 1936 werd al op 8 oktober 1935 gegeven. Toen
schreef Schuylenburg een brief aan het College van B&W, waarin hij hen herinnerde
aan hun toezegging van 2 mei aan Van Giffen. Ook de reden waarom het graven
door Van Giffen belangrijk was, werd vermeld: 'Naast de opgravingen, die onder
leiding van professor Vollgraff worden uitgevoerd, heeft deze opgraving vooral
betekenis, omdat zij meer dan deze op de bodemstructuur gericht is'. Deze grote
aandacht voor bodemkundige zaken was in die tijd 'modern', maar het zou zeker te
ver gaan daarmee Vollgraff tot een 'ouderwets' archeoloog te degraderen. Ook hij,
de classicus, liet allerlei natuurwetenschappelijk onderzoek verrichten, zoals overduidelijk uit de bijlagen bij zijn gepubliceerde Wetenschappelijke Verslagen blijkt^4.
Dat was dus geen exclusiviteit van de bioloog Van Giffen.
Tenslotte gaf Schuylenburg het College nog het volgende advies: 'Wat de kosten
betreft, zou hem de voorwaarde kunnen gesteld worden, dat de opgraving tot een
zoodanigen omvang beperkt moet blijven, dat deze de dit jaar gemaakte kosten niet
overschrijden'. Van Giffen had namelijk in zijn aanvraag van 16 maart maar liefst
weer een stuk van 550 m2 geclaimd!
Waarschijnlijk wijs geworden door de 'misser' van dat voorjaar, toen het PUG al
een bedrag beschikbaar had gesteld voor een opgraving van Vollgraff, schreven
B&W reeds op 31 oktober 1935 een brief aan de directie van het PUG of zij een
opgraving onder leiding van Van Giffen wilde subsidiëren. Als reactie daarop had
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T.J. Dorhout Mees \ de voorzitter van het PUG, op 4 november een langdurig
onderhoud met Ter Pelkwijk, waarbij ook Schuylenburg aanwezig was. De dag
daarop deed Dorhout Mees ten behoeve van besluitvorming in de Letterkundige
Sectie van het PUG 7 '' aan de voorzitter van die sectie, G.W. Kernkamp, schriftelijk
verslag ". De verhouding PUG -Gemeente met betrekking tot de opgravingen werd
daarbij nog eens duidelijk vastgesteld: 'De tot de Directie gerichte vraag is niet, of
zij van meening is dat Dr. van Giffen in 1936 behoort te graven, maar alleen of zij
voor die opgraving, waartoe B&W reeds hebben besloten maar die zeer waarschijnlijk van ons subsidie afhangt, subsidie zal verleenen'. Ter Pelkwijk had tevoren
ook helder gesteld hoe de Gemeente tegenover de opgravingen stond: 'De
Burgemeester legde er den nadruk op, dat de opgravingen voor de Gemeente niet
het minste voordeel opleveren, maar hij achtte het zeer verheugend dat de
Gemeente er toch geld voor over heeft, waarbij hij voorop stelt dat het een belang
der wetenschap is, dat de Gemeente door haar steun mogelijk maakt. Hij aanvaardde dan ook niet, dat de opgravingen door Dr. van Giffen eene onderneming van de
Gemeente zou worden in tegenstelling tot die van Prof. Vollgraff, doch hij
beschouwt beide als werken der wetenschap'.
Op 18 november vergaderde de directie van het PUG uitvoerig over het voorstel
van de gemeente om in 1936 Van Giffen te laten graven. In de notulen van die vergadering wordt steeds weer met klem gesteld dat het maar om één opgraving gaat,
die Van Giffen toegezegd is om zijn proefonderzoek van 1929 af te kunnen ronden.
Daarna zal Vollgraff weer aan de beurt zijn. Kernkamp bracht verslag uit van het
besprokene in de Letterkundige Sectie, waar Vollgraff 'heeft ... verklaard, dat hij
betwijfelt dat aan Dr. van Giffen eene positieve belofte zou zijn gedaan; dat hij weinig vertrouwen in de werkwijze van Dr. van Giffen heeft; dat hij dan ook tegen verleening van een subsidie aan Dr. van Giffen is, doch dat hij tegen het verzoek van
B&W geene actie zal voeren'. De uitlating van Vollgraff over Van Giffens werkwijze
staat wel in schril contrast met datgene wat hij in zijn brief van 6 juli 1934 aan Van
Giffen zelf had geschreven (zie p. 140). De vraag blijft bij welke gelegenheid Vollgraff
oprecht was.
De meerderheid van de Letterkundige Sectie was vóór het verlenen van het subsidie, temeer, omdat anders de gemeente zich wel eens geheel uit het project zou
kunnen terugtrekken. De directie besloot overigens haar definitieve beslissing uit te
stellen in verband met de afwezigheid van Vollgraff ter vergadering. Ook op de volgende vergadering werd nog geen beslissing genomen. De architect G.W. van
Heukelom

8

was wat bevreesd voor instortingsgevaar van de Domkerk als Van

Giffen daar te dicht bij vijf meter diepe gaten zou graven. Hij zou dat probleem met
de Letterkundige Sectie bespreken. Het geringe inzicht dat de directie had in het
wezen van een opgraving, bleek uit het feit dat men zich hoogst verbaasd toonde
dat Van Giffen ook de resterende funderingen van de Heilig Kruiskapel wilde
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onderzoeken: hij hield zich toch alleen met de bodemstructuur bezig!
Op 21 januari ging bij het PUG de kogel door de kerk. De voltallige directie - met
uitzondering van Vollgraff - was aanwezig. De Letterkundige Sectie was bij zijn
advies gebleven het subsidie van ƒ 500,- aan de opgraving onder leiding van Van
Giffen te verlenen. De directie besloot conform, de afwezigheid van Vollgraff speelde kennelijk geen rol meer.
Op 15 februari dwarrelde er een zeer kort briefje door de brievenbus van de
secretaris van het PUG. De afzender was Vollgraff, die - zonder aanhef- meldde: 'Ik
heb de eer tot Uwe kennis te brengen, dat ik ontslag neem als lid van de Directie
van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, w.g. C.W. Vollgraff. De reactie van
de directie was al even kort en formeel: 'zij heeft met leedwezen kennis genomen'.
In de vergadering van de directie van 17 februari werd genotuleerd: 'De aanwezigen
zijn het erover eens dat de reden te zoeken is in het besluit van de directie, om
subsidie toe te zeggen voor de opgravingen onder leiding van Dr. van Giffen'.
Sindsdien is het niet meer goed gekomen tussen Vollgraff en het PUG, zoals later
duidelijk blijken zal (zie p. 149).

Een 'keldermuseum'?, 1936
De resultaten van de opgravingen, die op 15 april 1936 begonnen waren en tot 13
juni duurden, waren kennelijk zó interessant dat er een rondleiding onder deskundige leiding voor Raadsleden werd georganiseerd. Het College van B&W nodigde
hen die daarvoor belangstelling hadden, uit om op 19 mei te 16.30 bij het
Ontvangstgebouw van de Domtoren te verzamelen. Van Giffen ontving een
afschrift van de uitnodiging op zijn logeeradres, huize Labouchere ''. Is tijdens die
excursie het idee ontstaan opgegraven resten van de oudste 'legerplaats', van de
principia, van de 'oudste kapel ter plaatse' en van de Heilig Kruiskapel niet weer toe
te dekken, maar ze in een kelder zichtbaar te houden, voorzien van een expositie
van daar gevonden voorwerpen en de nodige explicatie door middel van foto's en
tekeningen? Op 26 mei deden B&W een voorstel van die strekking aan de Raad80:
:

Het is ons College gebleken, dat het uit een historisch oogpunt van groot belang

wordt geacht, dat op deze wijze kennis kan blijven worden genomen van de oudste
overblijfselen in onzen bodem van vier tijdvakken'. Tijdens de lustrumfeesten zou het
terrein met een stevig hek afgesloten kunnen worden (geraamde kosten ƒ 200,-), het
aan te brengen betondek en andere voorzieningen zouden ƒ 2.000,- gaan kosten.
Dat bedrag zou geen bezwaar mogen zijn, want 'Wij meenen, dat het belang van de
historie van stad en land deze kosten rechtvaardigt, te meer daar verwacht kan
worden, dat zij naar eenigen tijd door de entrées zullen worden gedekt'. Het toezicht op deze kelder zou in handen komen van de bewaker van de Domtoren. Op
28 mei stelde de Raad ƒ 2.000,- beschikbaar voor de definitieve overdekking. De
Directeur van Gemeentewerken legde op 7 juli twee plannen voor ter beoordeling
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door de Monumentencommissie, één volgens het oorspronkelijke plan van B&W,
waarbij slechts één enkele betonplaat, waarover geen rijverkeer mogelijk zou zijn,
over de opgraving zou komen te liggen, en één waarbij dat wel mogelijk was en
waarop bovendien gestraat kon worden. De Monumentencommissie, onder voorzitterschap van ir G.W. van Heukelom, juichte weliswaar het plan toe, maar was
nogal kritisch over de uitvoering. Het eerste plan werd ontraden wegens ontsiering
van het Domplein, bij het tweede heeft de commissie zijn twijfels over de hechtheid
van de constructie en met betrekking tot inwatering. Over het visuele aspect van
de afdekking en de trap wil men betere tekeningen. In een krabbeltje onderaan de
brief noteerde Stooker, dat hij niet zo bang was voor het water, maar dat het wel
een vochtige ruimte zou blijven, daar er voor behoorlijke ventilatie of verwarming
geen geld was. Geld bleef het probleem, want ook na een voorstel van B&W aan de
directeur van Gemeentewerken om de afdekking verhoogd aan te brengen en op
die manier het rijverkeer te weren, stelde het College op I december aan de Raad
voor het plan niet te laten doorgaan. Het gaat met bloedend hart:
De gedachte, om de met betrekkelijk hooge kosten ontgraven overblijfselen van zoo eerbiedwaardigen ouderdom voortdurend zichtbaar te doen blijven, komt ons nog steeds aantrekkelijk voor. Ook uit wetenschappelijk oogpunt is het o./, van belang, indien men ter
beoordeeling van de bij de opgraving gemaakte conclusies niet op fotografieën en teekeningen is aangewezen, maar zijn meening steeds aan de bouwresten zelve kan toetsen,
zulks te meer omdat op sommige punten plaats is voor verschil van inzicht in de beteekenis van het gevondene. Evenwel kunnen wij onder de tegenwoordige, voor de Gemeente in
financieel opzicht zoo moeilijke omstandigheden geen vrijheid vinden het besteden van
een vrij belangrijk hooger bedrag dan ons ter beschikking staat bij U aan te bevelen*".
Dit alles is een zeer vroeg voorbeeld - zo niet het eerste in Nederland - van een
poging archeologische overblijfselen na een opgraving voor het publiek zichtbaar te
houden. Voor het uiteindelijke, maar weer zeer vroege resultaat, namelijk het
zichtbaar houden van een deel van de muur van het castellum.

Van Giffen graaft verder, 1937-1938
Hiermee zou, volgens alle afspraken, een einde aan het optreden van Van Giffen
hebben moeten komen. Zo er al verder gegraven moest worden, dan toch zeker
door Vollgraff. Die had zich echter zó onmogelijk gemaakt, niet alleen bij het PUG,
maar kennelijk ook bij de Burgemeester", dat Schuylenburg het aandurfde hem
officieel te vragen of hij de opgravingen in I 937 wilde leiden. Nadat deze 'move' onder andere door toedoen van Labouchere tot wat onbegrip bij Van Giffen had
geleid, schreef Schuylenburg aan Van Giffen op 15 mei van dat jaarSJ dat er absoluut
geen reden voor misverstand bestond:
Juist om alle misverstand tusschen U en mij bij voorbaat uit te sluiten heb ik U, toen ik
alles in het werk ging stellen om U de definitieve opgraving te bezorgen, die uw voorloopig
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onderzoek moest aanvullen en afronden, gevraagd, of gij, nu Vollgraff zich eenmaal van
de opgravingen had meester gemaakt, met dit eene definitieve onderzoek tevreden zoudt
zijn. Gij hebt toen zonder een/ge reserve bevestigend geantwoord en ik heb dit toen ook
als argument kunnen aanvoeren om U de opgraving van het vorige jaar te laten doen ... Er
kan dus geen misverstand over bestaan, dat de opgravingen door de opgraving van 1936
niet automatisch op U waren overgegaan, maar dat de verdere loop van zaken in de eerste plaats van Vollgraff af hing.
Schuylenburgs pokerspel berustte op twee mogelijkheden: Vollgraff zou bij zijn
dreigement blijven 'als van Giffen één spade in den grond steekt, beschouw ik mijn
bemoeiing met de opgravingen als afgesloten' en 'nee' zeggen, of hij zou 'ja' zeggen,
maar dan 'zou hij, naar ik gegronde reden heb om aan te nemen84 op een refuus van
het P.U.G. gestuit zijn om hem subsidie te verleenen'. Overigens meldde hij dat er
in 1937 geen opgraving zou plaats vinden, omdat er geen geld op de begroting van
de gemeente voor was uitgetrokken, maar dat men dat wel voor 1938 wilde overwegen. Hij eindigde zijn brief als
volgt: 'Ik hoop nog altijd, dat gij
en niet Vollgraff de opgravingen
zult voortzetten en ik tracht dit
op mijne wijze te bereiken. Dat
die wijze niet naar den zin van
den heer Labouchere is, is tot
daaraantoe, maar laat gij U, wat ik
U verzoeken mag, daardoor toch
niet

influenceeren.

Het

is

te

dwaas, dat gij onze samenwerking
daardoor

zoudt

laten

versto-

ren' 85 .
Schuylenburgs actie had het door
hem gewenste resultaat. Op 18
mei

1938 besloten

B&W Van

Giffen 'gelegenheid te geven zijn
Afb. 5 A.E. van Giffen (midden) op de rand van werkput XI in 1938. Rechts: Stooker.
Foto RAI/ABC.

onderzoek tot afsluiting te brengen'. De Directie van het PUG

stelde - in een buitengewone vergadering op I juni met vijf tegen drie stemmen en
uitdrukkelijk voor de laatste keer - ƒ 250,- beschikbaar86, terwijl Oud-Utrecht
ƒ 275,- uit het opgravingsfonds gaf. Het Ministerie van Sociale Zaken subsidieerde
de loonkosten van de gravers, die onder toezicht van gemeente-opzichter Stooker
werkten 8 . Schuylenburg had 'als orgaan der gemeente' de algemene leiding en Van
Giffen de technische en wetenschappelijke (afb. 5).
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Afb. ba Langs- en dwarsprofielen en de drie vlakken van put A van de opgraving uit 1933 van Vollgraff (Vollgraff & Van Hoorn, 1934
plaat XXIII (vlakken) en XXIV (profielen).
Afb. 6b Profielen van put XI en vlakken op omstreeks 3.25 m +NAP van de putten II, XI en XIII van de opgraving uit 193b (II) 1938
(XI en XIII) van Van Giffen (Ozingo e.a., 1989, afb. 30 (profielen) en afb. 41 (vlakken). De nummers geven de plaats van de vondsten
aan. De Heilig Kruiskapel is prominent op de tekening aanwezig. Het naar het westen aansluitende deel van de kapel is rechtsboven op
de tekening van Vollgraff te zien.
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Krantenoorlog, 1938
Alles duidde er op dat er een rustige, laatste opgravingscampagne zou zijn, die van
begin juli tot half augustus zou duren. Toen echter openbaar werd, dat Van Giffen
de leiding van de opgravingen zou krijgen, brak er een storm van protest los onder
de voorstanders en leerlingen van Vollgraff. Het vuur werd geopend door de
archeologe dr A. Roes in het Utrechtsch Dagblad van dinsdag 31 mei 88 . Daarin
schreef zij onder de kop 'De opgravingen op het Domplein. De kwestie der leiding'
een fel artikel, waarvan de kern luidde Telt de Universiteit van Utrecht dan geen
enkel geleerde, die de noodige kunde en technische kennis bezit, om zich met onze
opgravingen te belasten? Zeker, prof. Vollgraff ...'. Daarmee introduceerde zij een
geheel nieuw gegeven: de Utrechtse Universiteit, die zich geheel afzijdig had gehouden van de opgravingen. Zowel Vollgraff als de lector in de archeologie Van Hoorn
hadden uit naam van het PUG gegraven. Het waren uitsluitend leerlingen van
Vollgraff of naaste medewerkers die in de polemiek een rol speelden aan de kant
van Vollgraff89. Van Giffen werd verweten dat het hem aan een klassieke opleiding
ontbrak, waardoor hij niet geschikt zou zijn romeinse opgravingen te doen. Maar er
was kennelijk meer aan de hand: het College van B&W had volgens Anna Roes
onverantwoordelijk gehandeld. Opgraven kon men namelijk maar één keer doen en
daarom mocht men niet denken 'nu ontneem ik dat eens lekker aan A., waar ik persoonlijk niet zooveel mee op heb, of waar mijn vriend altijd zoo'n hekel aan schijnt
te hebben ...'. Dat voor A. Vollgraff gelezen moet worden, is wel duidelijk. Ter
Pelkwijk had geen goede dunk van Vollgraff90, maar wie is de 'vriend', Schuylenburg
soms? Kortom, het geheel was volgens haar verworden t o t 'een allerdroevigste
geschiedenis van intrigues en kleinzieligheid'.
De volgende dag al deed de kunsthistoricus dr Jac. Zwarts daar een schepje bovenop 9 1 . Hij beweerde zonder blikken of blozen dat 'de Utrechtsche Universiteit
incompetent wordt geacht' een van haar docenten met dit onderzoek te belasten.
Op al deze 'grievende smaad' reageerden de bestuurders van de Universiteit terecht - niet, want het ging de Alma Mater niets aan92.
Labouchere, toch al niet van breedsprakigheid gespeend, reageerde op 2 juni op het
verhaal van Anna Roes met een ellenlang verhaal onder de titel 'De opgravingen op
het Domplein. Niet gerechtvaardigde bezorgdheid' ' 3 . Het grootste bezwaar dat
Labouchere had tegen de werkwijze van Vollgraff, was dat zijn conclusies niet te
controleren waren. Geheel onjuist is deze kritiek niet, zoals uit de afbeeldingen van
opgravingstekeningen van Vollgraff (door Stooker gemaakt) en van Van Giffen blijkt
(afb. 6). Niet alleen liet Van Giffen op een gelijksoortig stuk meer dan tien vlakken
tekenen tegen Vollgraff drie. Alle tussengelegen grond is dus door de laatste ongedocumenteerd vergraven. Bij Van Giffen zijn bovendien de vondsten, die in de vlakken en profielen werden aangetroffen, op de tekeningen aangegeven. Hoe de veldtekeningen van Vollgraff eruit gezien hebben, is onduidelijk, daar ze niet terugge7. / . HOEKSTRA
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vonden zijn. Ook al kleven er volgens tegenwoordige opvattingen duidelijk nadelen
aan de methode van Van Giffen94, over het geheel genomen is zijn werkwijze beter
'controleerbaar' dan die van Vollgraff. Dat Vollgraffs publicaties beter leesbaar zijn,
is mede het gevolg van diens meer 'stellende' manier van schrijven. Hiermee is het
'wetenschappelijk' verschil tussen Vollgraff en Van Giffen duidelijk gemaakt: grotere
nauwkeurigheid en volledigheid bij Van Giffen, meer interpretatief-speculatief bij
Vollgraff (afb. 6).
Naast deze verschillen in hun manier van werken was er ook de organisatorische
kant. Daar wist Schuylenburg alles van. Hij liet zich op 4 juni uitvoerig ondervragen
door het Utrechtsch Nieuwsblad'*. In het stuk wordt de handelwijze van het College
van B&W vanaf de eerste opgraving in 1929 verdedigd. Uit de correspondentie en
de notulen van het PUG blijkt dat zijn lezing van de gebeurtenissen juist is. Zij zijn in
het bovenstaande reeds beschreven.
Hiermee zou de zaak afgedaan kunnen zijn, maar nu mengde Vollgraff zelf zich op 7
juni in het debat ',6. Hij gaf daarin enige 'correcties' op het interview met
Schuylenburg. Zo beweerde hij in

1936 door het gemeentebestuur te zijn

'geschorst'. Dat woord herinnerde hij zich levendig, maar het is in geen enkel stuk
terug te vinden. Ook de manier waarop hij in 1933 Van Giffen - ondanks de belofte
van het tegendeel - in het ongewisse had gelaten (zie p. 136) vermeldde hij niet,
evenmin als zijn zeer bruuske gedrag in 1936 ten opzichte van de Directie van het
PUG, die volgens hem in het geheel niet op de hoogte was gesteld van de in 1929
aan Van Giffen gedane belofte zijn opgraving te mogen voortzetten. Uit de notulen
van het PUG blijkt op geen enkele wijze dat de Directie zich verrast voelde door
het verzoek van B&W Van Giffen in 1936 te laten opgraven. Uit het gehele stuk
blijkt een nogal 'selectief geheugen' bij Vollgraff. Zijn verwijt aan Schuylenburg, die
in de jaren dat Vollgraff groef in het openbaar geen woord van kritiek op diens
werkwijze had gehad en die nu wel uitte, is enigszins begrijpelijk. Met zijn opmerking over het gehannes met de uitgave van het Voorlopig Verslag van Van Giffen,
dat door Schuylenburg ooit als onpubliceerbaar was bestempeld en dat in 1934
door Vollgraff was uitgegeven (zie p. 139), had Vollgraff gelijk.
Ondanks het feit dat 'de meester' gesproken had, lieten de volgelingen het er niet
bij zitten. Weer was het Anna Roes, die het spits afbeet in 'Nadere uiteenzetting
van mejuffrouw Dr. A. Roes, privaat-docente aan de Utrechtsche Hoogeschool'97.
Zij reageerde voornamelijk op het artikel van Labouchere, die zij meteen kwalificeerde als 'iemand die nooit iets op het gebied der archaeologie presteerde'.
Bovendien schreef zij dat 'Wanneer we hem gelooven, zou prof. Vollgraff slechts
een onkundig en slordig man zijn, die het alleen aan opzichter Stooker dankt, dat er
nog iets van opgravingen terecht is gekomen'. Nadat zij zo de posities duidelijk
gemaakt had, ging zij in op de methodische verschillen van de werkwijze van de
beide heren, waarbij ze de laagsgewijze opgravingsmethode van Van Giffen slechts
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geschikt verklaarde voor aarden structuren, zoals grafheuvels. In een dichtbebouwde, stedelijke context leverde die methode volgens haar veel onnut werk op, waardoor de opgravingen nodeloos duur zouden worden bijvoorbeeld door het tekenen van allerlei onbelangrijke grondverstoringen. Ook zag zij weinig in het publiceren van nog ongeïnterpreteerde gegevens: een archeoloog moest de schifting tussen belangrijk en onbelangrijk eerst zelf maken, daartoe was hij immers opgeleid!
Het artikel dat door de assistent van Vollgraff, J.J. Fraenkel ' 8 op 9 juni in het
Utrechtsch Dagblad geschreven werd, bevatte voornamelijk een lofprijzing van
Vollgraffs kwaliteiten. Hij maakte het daarbij wel erg bont toen hij beweerde 'Had
niet prof. Vollgraff gezegd, toen hij voor het eerst op het Domplein sporen van
Romeinsche bewoning zag, dat daar ter plaatse een zeer belangrijke nederzetting
gelegen was en had hij dit niet volgehouden tegen zelfs groote autoriteiten - die
zonder onderzoek meenden, dat de resten die prof. V. toen op dat denkbeeld
brachten slechts 'puin uit Vechten' waren, welke opmerking bij die gelegenheid
door dr. van Giffen niet is tegengesproken, dan zou nooit in Utrecht een opgraving,
zoo belangrijk als die onder leiding van prof. V. hebben plaats gehad ...'. Dit is wel
een zeer eigenzinnige interpretatie van de gebeurtenissen van december 1929.
Zelfs Vollgraff gaf in zijn boven vermeld krantenartikel toe dat hij aanvankelijk niet
bij die opgraving betrokken was geweest. De uitspraak over 'het puin uit Vechten'
werd aan Holwerda toegeschreven, wiens opvatting door Van Giffen onmiddellijk en
metterdaad ontkracht werd door het proefonderzoek dat hij instelde (zie p. I 29).
Dan wordt het even rustig op het krantenfront, zodat Schuylenburg op 18 juni aan
Van Giffen kon schrijven 'Het geschrijf van de satellieten van V. heeft nu gelukkig
een einde genomen. Veel goed hebben zij hem er niet mede gedaan en tot een verzoening heeft het allerminst bijgedragen. Mondeling hierover meer'.
Intussen had mr M.H. de B o e r " op 4 juni schriftelijke vragen aan het College van
B&W gesteld over al deze commotie. Het College antwoordde conform de opvattingen die Schuylenburg al in zijn interview had geuit.

Was het tot nu toe een strijd tussen personen met verschillende opvattingen over
hun wetenschappelijk werk, op 24 juni kwam daar verandering in door een artikeltje in Volk en Vaderland, het dagblad van de NSB. Geheel in overeenstemming met
de opvattingen en methoden van die groepering maakte de anonieme schrijver het
een kwestie van Romeins tegen Germaans. Uit de uitspraak van Fraenkel in zijn
artikel van 9 juni 'Hij (Vollgraff) wees ons steeds op de plaats, die Utrecht inneemt
in de lange rij van grensverdedigingen, die Rome tegenover de barbaren stelde.'
meende de schrijver in Volk en Vaderland te mogen concluderen 'dat met die "barbaren" onze eigen voorouders, staande tegenover de vreemde overheersching van
Rome, worden bedoeld. ... Deze term "barbaren" behoort eigenlijk te vallen onder
Van Schaicks wetje tot wering van beleediging van volksgroepen, met dien verstanT. J. HOEKSTRA
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de, dat hier niet een volksgroep, maar ons geheele volk wordt beleedigd. Zooals
men weet, is dit wetje alleen bedoeld ter bescherming van de Joodsche volksgroep
binnen onze landspalen. Het eigen volk is vogelvrij, wat dit betreft'. In een commentaar op dit stukje ging Volk en Vaderland nog een stap verder. Het heeft als titel
'Romeinsche opgravingen. Naar de resten uit ons verleden wordt niet verder
omgezien'. Vollgraff werd verweten dat hij een standpunt kiest 'niet binnen zijn
volk, maar buiten en tegenover zijn volk' Typerend daarvoor is b.v. ook dat bij de
Utrechtsche opgravingen de boel schijnt te zijn dichtgegooid, toen men met het
Romeinsche gedeelte klaar meende te zijn; of er dieper wellicht nog Germaansche
overblijfselen lagen, was niet van belang'. Deze veronderstelling, die in de kop van
het artikel en in de laatste zin als zekerheid gepresenteerd werd, bracht, zij het met
enige vertraging, nieuwe reacties. Op 6 juli schreef de classicus/archeoloog J.C. de
Groot in het R.K. dagblad Het Centrum 10" dat het idee dat Vollgraff het 'Germaansch' verwaarloosd had, wel uit het interview met Schuylenburg gehaald zou
zijn. De betreffende passage luidt: 'Inmiddels openbaarde zich tusschen Prof.
Vollgraff en Dr. Van Giffen dit verschil van meening, dat de hoogleraar van oordeel
was, dat de ophooging van het Domplein zou zijn ontstaan door overstroomingen
en door het stof der tijden, terwijl Dr. Van Giffen veronderstelde, dat het hier een
opgeworpen hoogte betrof, een terp dus. Hij baseerde zijn meening mede hierop,
dat er ook Germaansche vondsten waren gedaan. Het is dan ook onjuist uit te gaan
van de veronderstelling dat het Domplein alleen Romeinsche overblijfselen heeft
bevat of bevat. Men heeft trouwens ook Frankische oudheden gevonden, zoo goed
als laat-middeleeuwsche. Juist daarom is het noodig, dat men een veelzijdig man aan
het hoofd der opgravingen heeft staan en niet enkel een classicus'. Het vereist wel
enige geestelijke acrobatiek om hieruit te lezen dat Vollgraff 'dus' de 'Germaansche
vondsten'

,ÜI

wel zou verwaarlozen. De Groot wees er terecht op dat Vollgraff

steeds tot op de geschapen grond liet doorgraven 'zoodat het grondwater tot het
gebruik van hooge waterlaarzen noopte, die verschaft werden door het Centraal
Magazijn van Gemeentewerken'. Tot slot ging hij uitvoerig in op her feit dat de
Germaanse geschiedenis zonder de Romeinse niet te bestuderen is: alle 'vaste
steunpunten' kwamen immers uitgeschreven, Romeinse bronnen.
Deze polemiek werd gesloten door een van redactiewege kennelijk sterk bekort
weerwoord van dr Jac. Zwarts in de Utrechtsche Courant van 7 juli. De kop luidde:
'Politieke' Opgravingen?. Tweeërlei geschiedenis-opvattingen in het geding'. De
tekst van Zwarts werd als volgt samengevat: 'Prof. Vollgraff, die zijn vaderland het
best meent te dienen door objectieve wetenschap en daarbij geen enkele vooropgestelde meening duldt en daartegenover de "Blut-und-Boden" theorie, die uit
nationale motieven dient te praevaleren boven eiken gedachtengang. Alhoewel ik
persoonlijk meer voor de eerste opvatting voel, heb ik toch volkomen respect voor
de tweede. Want zij is geen standpunt, doch een geloof en belijdenis en voor dezulT. /.
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ke, ook van anderen, plegen wij een eerbiedig begrip te toonen. Het is echter eveneens de methode, die bij onze oosterburen tot de tegenwoordige toestanden heeft
gevoerd, waarbij somwijlen gestreefd wordt voor vooropgezette politieke meeningen het bewijs in den bodem te vinden. Nogmaals, ik heb respect voor ieders overtuiging, die wij hier te lande allen vrij mogen belijden en de heeren hebben, nu prof.
Vollgraff en zijn hardnekkig verzet tegen de tweede opvatting weggewerkt is, vrij
spel om uit de opgravingen te bewijzen wat zij nuttig en wenschelijk achten. Ik moge echter in het openbaar belang aan den door B. en W . aangewezen leider, den
jongsten eeredoctor van de Nazi-Universiteit van Keulen ua en zijn medewerker,
(die zo ostentatief bij de eerste opgraving het hakenkruis als symbool op zijn das
heeft gespeld), toewenschen dat zij niet al te veel de methode van onze oosterburen naar hier zullen overplanten en dat zij aan de vestigingen der Romeinsche
"indringers", al zijn zij daarvoor niet bevoegd, in het belang der wetenschap, toch
zoo groot mogelijke aandacht zullen schenken'. Het is niet verbazingwekkend dat
de redactie van de Utrechtsche Courant deze krasse taal van een - ietwat ironisch naschrift voorzag: 'Vanzelfsprekend laten we deze ontboezeming van Dr. Zwarts
geheel voor zijn rekening. Men ziet er intusschen uit, dat de heeren polemisten ook
erg diep aan het graven zijn!'.
Het is dit artikeltje dat de mening heeft doen postvatten dat er tussen Vollgraff en
Van Giffen niet alleen wetenschappelijke verschillen van inzicht bestonden - zoals
bijvoorbeeld de vraag of het Domplein een natuurlijke dan wel een kunstmatige
ophoging was - , maar dat daaraan ook een ideologisch tintje zat. Bij de bestudering
van de niet gepubliceerde bronnen, zoals de uitvoerige correspondentie tussen
Labouchere en Van Giffen, is hiervan echter niets gebleken. Labouchere was een
onverholen anti-semiet, een overtuigd fascist (maar geen aanhanger van de NSB,
waarvoor hij diepe minachting koesterde) en zeer Duitsgezind. Toch blijkt uit geen
enkele uitlating dat hij die opvattingen liet meewegen in zijn medewerking aan de
opgravingen. Zijn veelvuldig verblijf in (fascistisch) Italië maakt het ook al niet waarschijnlijk dat hij een diepgewortelde afkeer van Romeinen had103.
Van Giffen van zijn kant reageerde in zijn brieven nimmer op Laboucheres antisemitische uitlatingen, die in die tijd, zoals bekend, niet zó ongebruikelijk waren. Hij
was zozeer door zijn vak bezeten, dat hij de politieke prudentie daarbij wel eens uit
het oog verloor. Zo moet waarschijnlijk ook zijn eredoctoraat aan de Keulse
Universiteit beschouwd worden '04. Op Vollgraffs houding was niets aan te merken,
maar dat zijn strijd tegen Van Giffen anti-Blut-und-Boden-achtergronden had, is vrijwel uitgesloten. Hij heeft het argument is in ieder geval nooit gehanteerd. Zo lijkt
iedere gedachte aan politieke controversen bij de opgravingen op het Domplein in
1938 terug te voeren te zijn op één klein krantenartikeltje.

Naast de controverses Utrecht-Groningen en Romeins-Germaans speelden ook
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nog twee meer vakinhoudelijke kwesties een rol. Een daarvan komt tot uiting in
een bijzonder fel artikel van J.C. de Groot in Het Centrum van 12 juli 1938 onder de
titel 'Aardewerk getuige van een volk'. De onderkop van het bericht zet al de toon:
'Het verslag van dr. van Giffen over 1929 voldoet zelfs niet aan de meest primitieve
eischen'. De Groot wijst daarin uiterst gedetailleerd een groot aantal fouten in de
determinatie van romeins aardewerk in het verslag van Van Giffen over de opgraving van 1929 aan. Zijn conclusie is, dat natuurlijk niet Van Giffen, maar De Groots
leermeester Vollgraff geschikt is behoorlijk met romeins materiaal om te gaan. Dat
Van Giffen deze tekortkoming in zijn kennis besefte, blijkt uit zijn benoeming op
I maart 1938 van H. Brunsting als assistent. Brunsting was in zijn tijd een van de
weinige kenners van het romeinse aardewerk 1 " 1 .
De tweede kwestie is te vinden in een nooit gepubliceerd artikel voor het Utrechtsch
Dagblad van de hand van de archeoloog J.H. Jongkees10'1, waarin Van Giffen verweten werd de S. Salvator bij de laatste opgraving verwaarloosd te hebben. De redactie van de krant had het concept naar Van Giffen gestuurd voor een naschrift, dat
hij contre-coeur schreef. In de begeleidende brief107 schreef Van Giffen dat hij met
opzet minder aandacht aan de S. Salvator gegeven had, omdat men beter weinig
dingen goed, dan veel dingen slecht kan doen. Maar daar was wel wat aan te doen:
'Bij de laatste bespreking, die de Burgemeester, Mr. Dr. ter Pelkwijk, op 17 Aug.
met mij had, heb ik op diens vraag, hoe ik over de noodzakelijkheid van een eventueel nog voort te zetten onderzoek op het Domplein dacht, twee dingen met nadruk
naar voren gebracht. Daarvan was het eene, de besliste vereischte van den
Oudmunster aan te vullen'. Kortom, Van Giffen wilde het volgend jaar weer graven
en de burgemeester had zoiets kennelijk al zien aankomen. Ook aan Labouchere
liet hij weten 'Ja wat betreft de voortzetting volgend jaar, hierover heeft intusschen
het heertje J. Jongkees een lans gebroken' 10s . Dat Ter Pelkwijk zich van de voortgang van de opgravingen op de hoogte liet houden, blijkt uit een briefje van de
hoofdredacteur van het (JD aan Van Giffen: 'Conform Uw verzoek heb ik Uwe notities onder de aandacht van den Burgemeester gebracht. Het wil mij na rustige
beschouwing van deze aangelegenheid beter voorkomen, het stuk van den Heer
Jongkees niet te publiceeren, daar hier geen enkel belang bij gediend zou zijn'. Een
advies van de burgemeester mag hier wel verondersteld worden: hij zal het gepolemiseer in de krant zo langzamerhand wel voldoende gevonden hebben109.

Waar blijft het verslag van Van Giffen over zijn opgravingen? 1939-1949
Wilde Van Giffen in 1939 weer verder graven, zijn 'geldschieters' het PUG en vooral de gemeente Utrecht wilden wel eens een officieel verslag van de werkzaamheden uit 1936 en 1938 zien. Goede voornemens waren er op dat gebied wel: 'Bij
thuiskomst hoop ik dat het verslag van Vollgraff verschenen zal zijn en dat ik met
volle kracht zal kunnen meehelpen aan onze verslagen over
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Hiermede hoeft, wat mij betreft, niet lang te worden getalmd' schreef Labouchere
aan Van Giffen op 9 september, een week voor zijn vertrek voor een studiereis van
twee maanden naar Italië110. Het zou er echter niet van komen. Van Giffen leed
onder het beruchte archeologen-syndroom: veel meer (moeten) opgraven dan je
kunt publiceren. Toch zat men in Groningen niet geheel stil, want de veldtekeningen werden in inkt gezet en Brunsting determineerde de vondsten. Volgens deze
laatste vormden onder andere Ezinge en Van Giffen zelfde grote belemmeringen bij
het uitwerken van de Utrechtse gegevens111: 'De Baas wil alles zelf doen en kan niet
het geringste overlaten aan een ander. Zoodoende leef ik bij den dag en doe wat
elke dag opgedragen wordt, maar gelegenheid voor gedegen werk krijg ik niet meer
sedert het vertrek van Hijszeler " 2 . Toen deze er nog was, deed hij de "loopende
zaken" en kon ik me concentreeren op Utrecht '36, zoodat ik de scherven volledig
beschreven heb. Met 1938 is nog slechts een eerste begin gemaakt en elke poging
tot voortzetting wordt afgesneden door het woord "Ezinge". [...] Enfin, laat ik die
preek maar niet voortzetten. Ik schreef het bovenstaande om aan te tonen, dat ik
weinig hoop heb op een publicatie (binnen afzienbaren tijd) van "Utrecht" en dat ik
daaraan ook niets kan doen. En op publicatie zal de voortzetting van het werk wel
moeten wachten - tenzij door het vertrek van Dr. Schuylenburg "-' een anderen
toestand is ontstaan. Maar ook dan lijkt de mogelijkheid niet groot'. Vanaf I 941 eisten ook de opgravingen in het romeinse castellum te Valkenburg (Z.H.) veel tijd en
energie van Van Giffen en de zijnen.
Labouchere drong op 26 september 1942 op publicatie aan " 4 , daarin in 1943
gevolgd door 'De Burgemeester, waarnemende de taak van het College van
Burgemeester en Wethouders (C.) van Ravenswaaij', die schreef: 'Het heeft mijn
aandacht getrokken, dat, ofschoon sedert deze laatste opgravingen reeds meer dan
vijf jaren zijn verloopen, het wetenschappelijk verslag van die onderzoekingen nog
niet door U is uitgebracht. Ik koester de vrees, dat de bij die opgravingen verkregen
gegevens en gedane vondster ... bij verder uitstel ... niet meer zoo volledig en
nauwkeurig kunnen worden beschreven als zij verdienen. Bovendien acht ik het,
vooral onder de huidige onzekere omstandigheden, wel zeer gewenscht, dat de
periode, gedurende welke men voor het vastleggen en toegankelijk maken van de
verkregen uitkomsten grootendeels afhankelijk is van de herinnering van enkele
weinige personen, zooveel mogelijk wordt bekort' 115 .
In datzelfde jaar 1943 had inmiddels een kleine opgraving op het terrein van het
Agentschap van de Nederlandsche Bank aan Achter St Pieter plaats gevonden door
Vollgraff, Van Hoorn en Jongkees" 6 . Toen er echter in begin december een groot
gat voor een bunker op de binnenplaats van de Hervormde Burgerschool aan het
Domplein gegraven werd, waarschuwde Labouchere Van Giffen l r . Deze vergewiste zich eerst grondig of een uitnodiging voor het archeologisch begeleiden van deze
graverij van het gemeentebestuur (en dus niet van de Duitsers) kwam, voordat hij
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erin toestemde het werk op zich te nemen l l s . Op I 3 december stuurde Van Giffen
'den teekenaar 2de KI.' H. Praamstra en 'den Voorgraver' J. Lanting met de eerste
trein uit Groningen naar Utrecht. Labouchere haalde ze van het station, bracht ze
naar het Domplein en zou daar alles verder 'catalisatorisch' regelen. Zelf kwam Van
Giffen op

14 december. Op

15 december vroeg Van Ravenswaaij aan de

Commissaris der provincie of hij ƒ 400,- voor 'de opgraving mocht uitgeven.
De inschakeling van Van Giffen was overigens niet geruisloos verlopen. Op 13 december schreef Labouchere aan Van Giffen: 'Hedenochtend ben ik, naar aanleiding
van ons telefoongesprek van gisterenavond, bij wethouder Quéré 119 geweest. Ik
heb den wethouder nog eens naar de geschiedenis van de inschakeling van Vollgraff
gevraagd, en kreeg toen uitsluitsel waardoor mij blijkt dat gij gisterenavond toch
dichter bij de waarheid waart, dan ik dacht, toen gij zeidet dat de wethouder mede
schuld had aan het op het tooneel verschijnen van V' 12 ". Labouchere weet de handelwijze van de burgemeester en van de wethouder aan het feit dat ze Van Giffen
niet persoonlijk kenden en dat zij - door het uitblijven van het verslag over 1936 en
1938 - dachten, dat hij alle belangstelling voor Utrecht verloren had. Door zijn
optreden op die dag had hij de wethouder echter op geheel andere gedachten
gebracht: 'hij begrijpt dat hij hier te maken heeft met een allentwege competente
instantie'. Bovendien hadden, volgens zijn zeggen, ook ambtenaren daar een rol in
gespeeld: 'Toen nu dit Domplein geval aan de orde kwam en Stooker het aan den
wethouder signaleerde, heeft men zich op het stadhuis afgevraagd, wie men toen in
de arm moest nemen. De gebleven zijnde man "van het vorige régime", de Heer
Vink 121 , die secretaris der Gemeentelijke Monumentencommissie is, schijnt, naar ik
nu van den wethouder hoor, dezen gesuggereerd te hebben dat gij weliswaar de
aangewezen persoon waart, maar dat het twijfelachtig was of gij het werk wel tot
een einde zoudt brengen. Het alternatief was Vollgraff, waarvan de Heer Vink wel
wist mede te deelen, dat er bezwaren tegen diens persoon en handelwijze bestonden, maar dien men dan toch maar faute de mieux kon nemen'. Volgens
Labouchere gaf Quéré vervolgens toe dat er op het Stadhuis fout gehandeld was.
Het hele verhaal liep met een sisser af, want op I 7 december kon Labouchere aan
Van Giffen schrijven: 'Het blijkt dat Vollgraff zich zonder strijd teruggetrokken
heeft, wat inderdaad verstandig is geweest' ' " . Op 29 december ontving Van Giffen
de officiële opdracht tot het doen van de opgraving121. In deze brief werd vermeld
dat met de Ortskommandant en de aannemer regelingen waren getroffen voor de
uitvoering van het werk, waarvoor ƒ 400,- beschikbaar was. Het werk moest wel
snel gebeuren en er moest in verband met 'loopzand' goed contact met de dienst
der gemeentewerken onderhouden worden. Het venijn in deze brief zat zoals
gewoonlijk in de staart: 'Gaarne neem ik aan, dat de uitkomsten van het onderzoek
zullen worden verwerkt in het verslag omtrent de onder Uw leiding in 1936 en
1938 verrichte opgravingen in het Domplein' 124 . De hele opgravingscampagne duurT J. HOEKSTRA
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de alles bij elkaar slechts zes dagen l25.
De oorlog was afgelopen, Labouchere zat in de gevangenis126 en het gemeentebestuur van Utrecht vroeg op 28 augustus 1945 aan van Giffen waar toch zijn verslag
over de opgravingen van 1936 en 1938 bleef127. Na enkele aanmaningen reageerde
Van Giffen op 29 januari 1947 met allerlei vragen over de aanwezigheid van oude
grachten en beddingen in Utrecht l 2 s en op 7 mei van dat jaar nodigde hij de burgemeester uit eens een kijkje bij de opgravingen in Vechten te komen nemen

m

.

Loco-burgemeester H. Bekker schreef op 17 mei terug dat hij te zijner tijd gaarne
de resultaten van de opgraving in ogenschouw zou nemen, maar ... waar bleef het
verslag over de opgravingen op het Domplein?" 0 . Op I I juli meldde Van Giffen dat
de vondsten van die opgravingen gereed stonden voor verzending naar Utrecht 131 .
Het gemeentebestuur vond dat prachtig, maar ging op I I augustus tot krachtiger
maatregelen over om enige beweging in het uitkomen van het verslag te krijgen: het
schreef een brief aan de Rijkscommissie voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
met het verzoek druk op Van Giffen uit te oefenen ' 3: . Een afschrift van deze brief
ging naar de Directie van het PUG dat immers de opgravingen mede gefinancierd
had. Het resultaat van de bemoeienis van de Commissie was dat Van Giffen toezegde het verslag in de winter te zullen voltooien.

De opgravingen

in 1949

In 1949 werd het verzetsmonument op het Domplein geplaatst. Stooker wist daar
uiteraard van en besefte ook dat daarvoor een gat in de grond moest komen. Hij
waarschuwde op 7 december 1948 de in 1947 opgerichte Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek, waarvan Van Giffen het hoofd was 133. Nog in
datzelfde jaar vonden besprekingen plaats, die er echter toe leidden dat besloten
werd geen diepgravend onderzoek op de plaats van het beeld in te stellen. De 90
ton zware kolos zou na een opgraving een te weinig solide ondergrond hebben, of
er moesten dure voorzieningen getroffen worden. Wel werd besloten elders op
het Domplein een 'proefsleuf te maken134. Op 17 januari werd de 'put' uitgezet,
het werkelijke onderzoek begon pas op 14 februari. In zijn antwoord aan B&W op
het toestaan van deze proefsleuf schreef Van Giffen 'Van deze opgraving zal ik een
verslag der bereikte resultaten zo spoedig mogelijk na afloop daarvan bij U indienen
... Ik hoop eveneens in staat te zijn spoedig daarop de laatste hand te kunnen leggen
aan het samenvattend rapport over alle onder mijn leiding op het Domplein verrichte opgravingen' " \ Kennelijk waren de resultaten niet van dien aard dat Van
Giffen tevreden was. Hij kreeg het voor elkaar dat er de rest van het jaar driftig
verder gegraven werd: niet alleen kwam er nog een 'put' op het plein zelf, maar ook
op de binnenplaats van de Hervormde Burgerschool - als voortzetting van de
opgraving 1943/44 -, in de Voetiusstraat en in de Annastraat (de putten XXII en
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XXIII). Verder moesten er hier en daar boringen verricht worden. De hele verlanglijst is te lezen in een brief van de Directeur Gemeentewerken aan B&W13'', waarin
een bedrag van ƒ 6.150,- voor de hele onderneming gevraagd werd. Publieke
belangstelling was zo langzamerhand ook een rol gaan spelen, getuige de opmerking
van de directeur Gemeentewerken, dat hij voorziet dat een deel van het plein
gedurende de zomervakantie zal open liggen, en dat dat 'minder aangenaam is, doch
daar staat tegenover, dat de opgravingen in verband met het doel waarvoor deze
geschieden steeds de nodige belangstelling trekken en in zekere zin een attractie
vormen voor de bezoekers van het Domplein'. Een andere 'publiekstrekker' komt
in deze zelfde brief ter sprake: 'Voorts heeft Prof. Van Giffen het voorstel gedaan
om ten behoeve van de op het binnenplein van de school aan het Domplein gevonden Romeinse muurresten ter plaatse een kelder te metselen met een toegang
vanaf deze binnenplaats, waardoor deze resten door belanghebbenden kunnen
worden bezichtigd.' De kosten voor het maken van deze kelder zouden - inclusief
verlichting - ongeveer ƒ 4.000,- bedragen. Zoals bekend, is deze kelder er nog
steeds: het 'keldermuseum' in miniatuur!
Kennelijk om het gemeentebestuur gerust te stellen, had Van Giffen een aantal artikelen uit het Nieuw Utrechts Dagblad over de eerste opgravingen in 1949 in achtvoud opgestuurd. De directeur Gemeentewerken vermeldde in zijn brief aan de
burgemeester daar voor de volledigheid bij: 'Prof. Van Giffen heeft zich bereid verklaard, om indien U zulks wenst, nog meerdere afdrukken van deze artikelen
beschikbaar te stellen'.
De voorgestelde opgravingen werden alle uitgevoerd en daarmee waren ze de
grootste in oppervlak die in één jaar op en om het Domplein zijn uitgevoerd.
Daarna begon het getouwtrek over de publicatie van het onderzoek vrolijk
opnieuw 1 3 . De laatste keer dat wij er van horen is op 29 juni 1971, wanneer Van
Giffen - 87 jaar oud - een verontruste brief schrijft aan B&W in verband met plannen voor het aanleggen van een parkeergarage op de plaats van de school aan het
Domplein

l3S

. Hij wijst erop dat in een dergelijk geval archeologisch onderzoek

noodzakelijk is. Nog opmerkelijker is het feit dat hij mededeelt dat drs H.H. van
Regteren Altena en drs M.D. de Weerd van het Instituut voor Prae- en
Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam het materiaal (vondsten, tekeningen, rapporten) van het Utrechtse onderzoek aan het uitzoeken zijn en dat zij daarover een rapport zullen uitbrengen op I juli 1971, 'Zulks met de bedoeling het verwachte voorstel als leidraad voor het samen te stellen eindrapport der onderscheidene opgravingen op het Domplein te doen dienen en uiteindelijk de voorbereiding
der publicatie daarvan'. Was getekend: 'A.E. van Giffen, destijds meerdere jaren
belast met de leiding van genoemd onderzoek'.
Onbedoeld profetisch en op zijn zachtst gezegd verbazingwekkend door de tijd
waarin ze geschreven werden, waren de woorden van Labouchere in een brief aan
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Van Giffen van 15 maart 1945: 'leder onzer heeft, althans wat de Utrechtsche
opgravingen betreft, terecht den naam van den Fabius Cunctator ... Ik eindig nu met
de wensch uit te spreken dat het ons lukken mag iets persklaar te krijgen, dat bij
uiteindelijke overwinning van hetgeen in Europa cultuur draagt op het bolsjewisme,
aan de openbaarheid zal kunnen worden prijsgegeven. Dan zullen velen juichen13''.

Epiloog
Dat de Nederlandse archeologie in de jaren '30 nog voornamelijk een zaak van individuen was, blijkt uit bovenstaand artikel. Toch is er, ondanks al het persoonlijk
gekrakeel, een aantal algemene onderwerpen uit te destilleren. Zo valt het de huidige archeoloog op hoe 'algemeen' geleerden als Vollgraff en Van Giffen ingesteld
waren. Tegenwoordig heeft iedere archeoloog zo zijn specialisme en zelfs al heeft
men in zijn jonge jaren wel eens wat buiten de eigen periode gekeken, op den duur
krijgt het specialisme de overhand. Bij Vollgraff en in nog veel sterkere mate bij Van
Giffen was eerder van het omgekeerde sprake: vanuit hun niet-archeologische
opleiding verbreedden ze bij iedere opgraving hun gezichtsveld. Vollgraff beperkte
zich tot de provinciaal-romeinse en vroeg-middeleeuwse archeologie van Utrecht
en omgeving. Van Giffen rekende het hele Nederlandse grondgebied tot zijn werkterrein en zijn belangstelling reikte uiteindelijk van de steentijd tot de late middeleeuwen. Dat bij deze ontwikkeling van een vooropgezette strategie sprake was,
blijkt nergens uit: opgravingen werden uitgevoerd, waar de mogelijkheid zich voordeed 140. De Utrechtse strijd was dan ook tamelijk uitzonderlijk. Het was vooral
Vollgraff die er de aanstichter van was, waarbij, zoals uit sommige uitlatingen blijkt,
sprake was van een zeker lokaal chauvinisme.
Opvallend was dat de gemeentelijke overheid, die vooral in de personen van burgemeester Ter Pelkwijk en archivaris/museumdirecteur ,4 ' Schuylenburg optrad, voor
deze vorm van chauvinisme kennelijk niet erg gevoelig was. Wel zorgden zij ervoor
dat de vondsten in gemeentelijk bezit bleven.
De financiering en uitvoering van het onderzoek doet soms verrassend 'modern'
aan: wij zouden nu spreken van een publiek-private samenwerking. Het PUG en
Oud-Utrecht zorgden voor (een deel van) het geld, het gemeentebestuur leverde
materiële en personele steun, onder andere in de niet te onderschatten persoon
van 'opzichter Stooker'. Het is jammer dat diens rol door gebrek aan gegevens
onderbelicht moest blijven. Zo zouden we graag willen weten hoe zijn verhouding
met Schuylenburg was.
Persoonlijke contacten speelden een belangrijke rol bij alle ontwikkelingen en verwikkelingen rondom het Domplein. Dat is uit het bovenstaande wel gebleken. 'Netwerken' zijn alles behalve nieuw. Z o zagen Vollgraff en Van Giffen elkaar zeer regelmatig bij de maandelijkse bijeenkomsten van de Koninklijke Nederlandse Akademie
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van Wetenschappen in Amsterdam. Ter Pelkwijk had banden uit zijn studietijd met
Byvanck. Het blootleggen van al die netwerken en van alle obstakels daarin, zoals
bijvoorbeeld de verhouding tussen Schuylenburg en Labouchere, ligt buiten de
mogelijkheden van dit artikel.
De contacten met het publiek werden bepaald niet verwaarloosd. Uit het eindeloos
gezeur over het uitblijven van Van Giffens publicaties zou een scheef beeld kunnen
ontstaan. In de jaren '30 en '40 speelde de (lokale) pers een rol van betekenis in het
bekend maken van de resultaten van het onderzoek. Dat gebeurde in door de opgravers zelfgeschreven krantenartikelen waarvan de lengte en gedetailleerdheid tegenwoordig volledig ondenkbaar zijn. Omdat deze stukken over de inhoudelijke en
niet over de organisatorische kant van de opgravingen gaan, zijn ze hier niet behandeld. Wel zullen ze het 'maatschappelijk draagvlak' voor de opgravingen meer vergroot hebben dan de op zo lofwaardig korte termijn door Vollgraff gepubliceerde
Wetenschappelijke Verslagen. Overigens liet ook Vollgraff zich niet onbetuigd in de
krant. Hij slaagde er bovendien in ruim aandacht te krijgen in de landelijke pers,
zoals in de NRC en in het Algemeen Handelsblad.
Ronduit 'modern' waren de plannen een gedeelte van de opgegraven resten in een
'keldermuseum' voor het publiek zichtbaar te houden. Ook al duurde het tot 1949
voordat daar - zij het op kleine schaal - iets van terecht kwam, voor zover wij
weten is dit de eerste keer dat iets dergelijks in Nederland voorgesteld en gerealiseerd werd. Ook Laboucheres idee voor een gemeentelijke archeologische dienst
was zijn tijd ver vooruit. Gelukkig liep de gemeente Utrecht bij de benoeming van
een stadsarcheoloog in 1972 landelijk nog steeds voorop. Dat daarbij de toenmalige
gemeente-archivaris, J.E.A.L. Struick
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een belangrijke rol speelde, draagt bij tot

een gevoel van continuïteit.

Biografieën
George Charles Labouchere (1896-1971)
Labouchere studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en promoveerde in 1927 met lof op Compositie en dispositie der fransche kerktorens in
de elfde en twaalfde eeuw: een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis der gotiek. In 1928 werd hij privaat-docent aan de Technische
Hogeschool Delft en in I 934 aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar zijn leeropdracht "de geschiedenis der middeleeuwsche bouwkunst
in Nederland' was.
Labouchere was van het begin betrokken bij de opgravingen op het Domplein. Tussen hem en Van Giffen ontwikkelde zich een vriendschappelijke relatie, wat onder andere bleek uit het feit dat Van Giffen tijdens de opgravingen van 1938 bij de familie Labouchere logeerde. Zijn rechtlijnigheid deed hem in zijn ijver de 'Van Giffiaanse' methode van opgraven te propageren wel eens wat harder lopen dan
Van Giffen lief was.
Tot zijn dood is Labouchere een overtuigd fascist en anti-semiet gebleven. Vóór de oorlog schreef hij onder andere in blaadjes als De
Bezem. Wel wist hij bijna altijd zijn wetenschappelijk werk van zijn politieke activiteiten te scheiden. Hij had een diepe minachting voor
de NSB. Zijn 'consequente' houding deed hem in 1941 - hij was toen 45 jaar - dienst nemen bij de Waffen SS om in Rusland te gaan strijden. Hij werd echter op initiatief van de president van de Kultuurraad, de Amsterdamse hoogleraar archeologie G.A.S. Snijder, naar
Nederland teruggehaald om 'kultureel werk' te doen. Na de oorlog werd hij tot negen jaar veroordeeld onder andere wegens het gaan
in vreemde krijgsdienst. Zijn consequent vasthouden aan zijn opvattingen zal mede de hoogte van de straf bepaald hebben. In 1950
kwam hij vrij. Gedurende zijn gevangenschap bleef hij met Van Giffen corresponderen, al verdween zijn belangstelling voor de opgravingen op het Utrechtse Domplein vrij plotseling om plaats te maken voor die van de Walburgkerk in Groningen.
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G.C. iabouchere - vooraan met donker pok en bril - op het Kunsthistorisch Congres van 1939. Collectie mevrouw drs HM. van den i
Geheel boven met hoed dr ]ac. Zwarts.

Labouchere moet een moeilijk mens zijn geweest om mee te werken: rechtlijnig en vol grootse plannen, waarvan weinig terecht
kwam.
Labouchere was vóór de oorlog onder meer redacteur van het prestigieuze Bulletin van de Nederlandse Oudheidkundige Bond, maar
geen lid van het PUG.
Carl Wilhelm Vollgraff ( 1876-1967)
Vollgraff studeerde klassieke talen in Brussel en Göttingen. In 1901
promoveerde hij in Berlijn op een dissertatie over Ovidius. Als lid van
de École française d'Athènes voerde hij vanaf 1902 opgravingen in
Argos uit. In 1903 werd hij privaat-docent in de 'Grieksche en
Romeinsche mythologie en in de topographie van Griekenland' aan de
Rijksuniversiteit Utrecht. Van 1904-1908 was hij conservator van het
Museum van Oudheden van het PUG. In 1908 vertrok hij naar
Groningen, waar hij tot gewoon hoogleraar in de Griekse taal- en letterkunde benoemd was. Dezelfde leerstoel bekleedde hij van 1917 tot
1946 in Utrecht. Van 1917 tot 1923 was hij bestuurslid van de Vereniging voor Terpenonderzoek, waarin hij intensief contact met Van
Giffen gehad heeft. Beiden waren ook lid van de Koninklijke Akademie
van Wetenschappen, waar ze elkaar regelmatig ontmoetten.
Vollgraff was geen gemakkelijk toegankelijk mens. Vooral zijn 'antikatholieke' rede ter gelegenheid van de 300-jarig bestaan van de
Utrechtse Universiteit in 1936 baarde groot opzien. In 1947 trouwde hij - na het overlijden van zijn eerste vrouw in 1946 - met de
archeologe Anna Roes.
C.W. Vollgraff ais rector magnificus in 1936. GAU, IA Vollgraff, CW.
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Albert Egges van Giffen {I 884-1973)
Van Giffen studeerde biologie in Groningen en verrichtte inventariserend werk bij de commerciële afgraving van terpen in het noorden des lands. Na zijn studie kreeg hij een baan als assistent bij het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Na een hooglopend conflict
met de onderdirecteur van het museum, dr J.H. Holwerda, vertrok
hij weer naar Groningen, waar hij in 1922 de eerste directeur van
het Biologisch Archaeologisch Instituut van de Universiteit aldaar
werd.
Van Giffen was tot ver in de jaren '50 de belangrijkste Nederlandse
archeoloog, die ook buiten de landsgrenzen groot aanzien genoot in
verband met zijn methodisch onderzoek van hunebedden, grafheuvels en terpen (Ezinge). Zijn opgravingen in Utrecht, Vechten en
vooral Valkenburg ZH bezorgden hem een goede naam in de
wereld van de provinciaal-romeinse archeologie.
Zijn machtspositie in de Nederlandse archeologie bereikte na de
oorlog een hoogtepunt. Hij was toen niet alleen hoogleraar in
Groningen en Amsterdam {waar hij het Instituut voor Prae- en
Protohistorie stichtte), maar ook Hoofd van de in 1947 op zijn instigatie
opgerichte
Rijksdienst
voor
het
Oudheidkundig
Bodemonderzoek.
Van Giffen werd volledig door zijn vak in beslag genomen en eiste
dat ook - dag en nacht - van zijn medewerkers, die daartegen niet
altijd bestand waren.
W. C. Schuylenburg (1875-1945)
Schuylenburg studeerde rechten in Leiden. In 1900 werd hij aan het
Gemeentelijk Archief te Utrecht benoemd, waar hij in 1919 mr S.
Muller Fzn opvolgde als gemeente-archivaris en in 1922 als directeur van het Centraal Museum. Beide functies vervulde hij tot zijn
pensionering in 1940. Van de oprichting in 1923 tot zijn dood in
1945 was hij bestuurslid van de Vereniging Oud-Utrecht. Ook was
hij lid van de directie van het PUG.

A E. van Giffen

Schuylenburg heeft een belangrijke rol in de Utrechtse archeologie
gespeeld. In 1930 leidde hij - als museumdirecteur - op voortreffelijke wijze de opgraving van het Utrechtse Schip. Zijn intensieve
bemoeienissen met de organisatie van het onderzoek op het
Domplein verrichtte hij als archivaris. Het museale gedeelte ervan
liet hij kennelijk aan de conservator van het PUG, G. van Hoorn,
over.
Van de persoon en het karakter van Schuylenburg is weinig bekend.
Hij leidde als ongetrouwd man een teruggetrokken leven, maar in
zijn werk voor de opgravingen blijkt hij vastberaden, zij het niet op
de voorgrond tredend, te opereren.

Gebruikte afkortingen
ABAI

Archief Biologisch-Archaeologisch Instituut

ABC

Rijksuniversiteit Groningen
Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum van de

AGWU
ALAB
ARCOB
W.C. Schuylenburg omstreeks 1940. Foto E Miedema. GAU, IA
Schuylenburg, W.C. (I).
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gemeente Utrecht
Archief Gemeentewerken Utrecht
Archief Labouchere
Archief Rijkscommissie voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek
Archief Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek

Oud-Utrecht

ARMO

Archief Rijksmuseum van Oudheden te Leiden

BAI

Biologisch-Archaeologisch Instituut Rijksuniversiteit Groningen

CORARCH
CORPUG

Correspondentie Archivaris
Correspondentie van de secretaris van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

GAU

Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht

IA

Iconografische Atlas

JBOU

Jaarboekje) Oud-Utrecht

MBOU
MKNAW.AL

Maandblad Oud-Utrecht
Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde

NOTPUG

Notulen van de vergaderingen van de directie van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

NUD

Nieuw Utrechts Dagblad

PUG

Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

RMO
UBRUL

Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
Universiteitsbibliotheek Rijksuniversiteit Leiden

UD
UN

Utrechtsch Dagblad
Utrechtsch Nieuwsblad
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Noten
1

De auteurs danken de heren dr J.A. Bakker, drs M. Eickhoff, drs H. Sarfatij en dr M.D. de Weerd voor het doorlezen van het
manuscript en hun commentaar, waarvan dankbaar gebruik gemaakt is. Gesprekken met mensen, die ten tijde van de opgraving van
1938 een rol speelden of op andere wijze met een van de 'protagonisten' in contact stonden, hebben veel bijgedragen tot beter
begrip bij de schrijvers. Met name worden hier genoemd: mevrouw drs H.M. van den Berg, dr J.J. Fraenkel, prof. dr P.J.R.
Modderman en wijlen prof dr H. Brunsting. De (gast)vri]heid genoten in het buitengewoon complete archief van het BAI te
Groningen, dat door drs J.N. Lanting beheerd wordt, zal de auteurs nog lang bijblijven.

2
3

Afgedrukt in JBOU 1927, 20-21.
W. Stooker f 1892-1983), tot 1957 (hoofd)opzichter, later hoofdarchitect, bij de gemeente Utrecht en betrokken bij restauraties
(onder andere van de Domtoren) en bij alle opgravingen die in de stad plaats vonden.
G. van Hoorn ( 1881 -1969). Van 19 18 tot 1957 conservator van de verzameling van het PUG. In 1918 lector in de archeologie te
Utrecht, in 1919 ook te Groningen, in 1943 (buitengewoon) hoogleraar aan beide Universiteiten. Zie Vermaseren, I 968/69

4
5
6

Hoorn, Van, 1928, 21 ; zie ook Hoorn, Van, 1926 en Hoorn, Van, 1927. Zie voor de vraag of Utrecht al dan niet een romeins verleden had, het artikel van C.J.C. Broer en M.W.j. de Bruijn in dit Jaarboek.
J.H. Holwerda (1873-1951) Van 1919 tot 1939 directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Groef in 1914 en van
1920 tot 1927 in Vechten. Hij had contact met Schuyleriburg gehad in verband met de fameuze 'kaart van Utrecht uit 690'; zie
Holwerda 1930, 77. Zie over deze kaart ook: Broer en De Bruijn in dit Jaarboek.

7

W.C. Braat ^ 1903. Sinds I 928 verbonden aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, aanvankelijk ais volontair, later als conservator.

8
9

ARMO 15-11-1929.
Zie Holwerda, 1930, 74-83, waarin de aanwezigheid van een dergelijke burcht gestipuleerd wordt.

10
11
12

GAU, CORARCH 16-1 I -1929.
GAU, CORARCH 25-1 I -1929.
Jaarverslag RMO 1929, 27. Zie voor Holwerda's opvatting dat niet overal waar romeins puin gevonden werd, een romeinse nederzetting hoefde te zijn: Holwerda, 1910. Met dank aan drs M. Eickhoff, die ons op deze publicatie attent maakte.

13
14

UN 3-6-1938, Algemeen Handelsblad 4-6-1936. Zie ook p. 149 voor het doel van dit interview.
Ozinga e.a., 1989, 20. Zijn boek (Holwerda, 1930) waarin deze these uitgewerkt werd, stond op uitkomen! Nog minder duidelijk
is of de enkele jaren eerder opgedane slechte ervaringen met het PUG/Van Hoorn inzake de vondsten uit de opgraving Vechten
hier nog door werken. Zie: Wynia, 1990.

15
16
17

UN 3-6-1938.
ABAI 25-1 1-29.
Tot nu toe ten onrechte I december 1929, zoals Van Giffen vermeldde in Giffen, Van, 1934; de juiste darum jn Labouchere, 1931,
32 en briefkaartie van Van Giffen aan Schuyle,iburg GAU, CORARCH 30-1 I -1029.

18
19

GAU, CORARCH 2-12-1929.
Geciteerd in een brief van Van Hoorn aan Van Giffen, ABAI 2-12-1929.

20
21
22

Giffen, Van, 1934, 18.
UN 7-6-1938, 3e blad.
Giffen, Van, 1934, 19.

23
24

ABAI 2-12-1929.
Zoals W. van der Pluym, hoogleraar aan de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, die al sinds 1906 tot het opgravingsteam van Vollgraff in Argos behoorde, en H. Martin, die vooral geïnteresseerd was in de sarcofagen (Martin, 1957)
Op 17 december I 929 werden twee grote en drie kleinere stukken zandsteen gevonden, die gebruikt waren als afdekking van een
middeleeuws graf. Op deze stenen bevond zich een inscriptie. Voor de ontcijfering van de tekst werd de hulp ingeroepen van
Vollgraff. De stenen werden naar Vollgraffs studeerkamer gebracht. Op 10 mei 1930 maakte Vollgraff zijn bevindingen bij het ontraadselen van de onbegrijpelijk uitziende inscripties op een gecombineerde lezing voor Oud-Utrecht en het PUG openbaar. Twee
dagen later hield hij bovendien een voordracht voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het is hier niet
de plaats diep in te gaan op Vollgraffs ontcijfering. Volstaan kan worden met het feit dat in zijn interpretatie het woord Albiobola
als naam voor romeins Utrecht meer dan 20 keer op de steen te lezen zou zijn. Verder kwam de in Utrecht gelegerde tweede
cohort der Spanjaarden enkele malen voor. Vollgraffs lezing van de inscriptie gaf al snel na de publicatie aanleiding tot scherpe kri-
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tiek. Tot nu toe zijn de inscripties niet bevredigend verklaard. Zie Vollgraff, 1930, Vollgraff, 1935 en - voor scherpe kritiek Byvanck, 1932/33.
In de directievergadering van het PUG van 14 april werd gemeld dat het ontcijferen van de opschriften op de stenen door Vollgraff
tot merkwaardige resultaten had geleid. Er werd een lezing door Vollgraff voor het PUG en Oud-Utrecht op 10 mei in het vooruitzicht gesteld. Ondertussen bood Van Giffen het PUG aan in een van de sectievergaderingen van het PUG een verslag van zijn
'onderzoekingen in de Provincie en Stad Utrecht' te houden. Op zijn briefis door de secretaris van het PUG in potlood aangetekend: 'Hebben Vollgraff liever, loop Winter (?)'. Van Giffen verklaarde zich op 29-4-1930 bereid in de winter zijn aangeboden lezing
te houden (GAU, NOTPUG 14-4-1930).
26

GAU, CORARCH 23-5-1930. De publicatie: Vollgraff, 1930.

27

GAU, CORARCH 12-5-1930. Deze scheiding tussen technische en wetenschappelijke leiding is nog tot in 1938 terug te vinden,
zoals in UN 3-6-1938, waarin Schuylenburg Van Giffen de technische en wetenschappelijke leiding toedeelt en zichzelf de algemene
leiding.

28
29

Zie ook de opmerkingen van J.C. de Groot in Het Centrum van 12 juli 1938 op p. 151 van dit artikel.
Vlek, 1987.

30

Van Giffen was sinds 1927 lid van het Genootschap. In dat jaar ontving hij al een PUG-subsidie voor drie jaar van ƒ 150,- per jaar
voor de opgravingen Pijnenburg en Drakestein en in 1928 ƒ 100,- voor zijn boek over de hunebedden (GAU, CORPUG 20-61929).

31
32

Eerst ƒ 200,-, uiteindelijk ƒ400,-, jBOU 1931, 17 en 20-21.
Zie boven, p. 131,

33

Het verzoek: GAU, CORARCH 18-2-1930; het antwoord van de commissie: GAU, CORARCH 9-4-1930. De commissie meldde
ook voorstander te zijn van het aangeven van de gevonden of te vinden resten in de bestrating, maar daarvoor 'scoriae-bricks' minder geschikt te vinden dan natuursteen.

34

De eerstvolgende directievergadering vond volgens gewoonte pas in oktober plaats.

35

Mr j . Kalf ( 1873-1954), directeur van 1918-1939. Labouchere aan Van Giffen ABAI 21-6-1930.

36

J.P. Fockema Andreas (1879-1949), burgemeester van 1914 tot 1933, oprichter van Oud-Utrecht en in dat jaar bovendien voorzitter van het PUG. Zie Graafhuis, 1984, 78-84; Lange, De, 1950.
Labouchere aan Van Giffen, ABAI I 1-7-1930.
UN 3-6-1938.

37
38
39
40
41
42
43

44
45
46

Labouchere aan Van Giffen, ABAI 19-1 -193 I. De lezing werd aangekondigd in MBOU 193 I - 1 , I met de toen niet ongebruikelijke,
maar in onze ogen hoogst curieuze aankondiging: 'leder lid heeft het recht twee dames te introduceeren'.
Labouchere was in feite werkloos.
Het Domplein werd door Van Giffen als een kunstmatige ophoging, dus als een soort 'terp' beschouwd; Vollgraff was van mening
dat van natuurlijke opslibbing sprake was. Zie Vollgraff & Van Hoorn, 1934, 47 en Vollgraff & Van Hoorn, I 936, 96.
Onderzoek naar de romeinse grensverdediging.
De ruimteperikelen van het Centraal Museum waren kennelijk ook in 1931 al groot, getuige het slot van deze brief: 'De heer
Sch[uylenburg] kent het vak van zijn museum te klein te maken en zeer zachtjes aan de publieke opinie voor de thans inderdaad
zeer noodige uitbreiding op te warmen. Daar zullen de opgravingen ook wel bij varen.'
Van Giffen aan Vollgraff, ABAI 30-9-1932.
Vollgraff werd in 1932 lid van de directie van het Genootschap en meteen voorzitter in 1932/33; dit was dus de laatste vergadering
onder zijn voorzitterschap.
GAU, NOTPUG 15-5-1933.

47

In zijn brief van 30 september 1932 (zie noot 44) had Van Giffen Vollgraffeen lift vanuit Groningen naar Ezinge in 'den auto van den
Rijksinspecteur, den Heer Buiskool' aangeboden, j . Buiskool was burgemeester van Delfzijl en Rijksinspecteur voor de provincie
Groningen inzake werkverschaffing en steunverlening. Vollgraff kan van hem dus gehoord hebben over het inschakelen van werklozen bij opgravingen.

48

Voor het eerst als beoogd penningmeester bij de directievergadering aanwezig.

49
50

Dit argument werd in I 938 tegen Vollgraff gebruikt!; zie p. 151.
Schuylenburg kwam pas later in de Directie van het PUG.

51

Opmerkelijk is dat de opdracht aan Vollgraff persoonlijk werd gegeven en dat de Universiteit geheel buiten beeld bleef. Later, in de
pennestrijd in de zomer van 1938, zullen de voorstanders van Vollgraff juist als argument aanvoeren dat door het afwijzen van
Vollgraff de Universiteit beledigd wordt.

52

G.A.W. Ter Pelkwijk (1882-1964), burgemeester van 1934 tot 1942 en van 1945 tot 1948. Zie: Graafhuis, 1984, 85-96; Pelkwijk,
Ter, 1961/62.

53

GAU, CORARCH I 1-5-1938, rapport van Schuylenburg aan de burgemeester: Ter beantwoording van de mij door U gestelde
vraag omtrent de juistheid van een door professor Vollgraff tegenover U geuite bewering, dat dr. van Giffen geenerlei recht kon
doen gelden op een voortzetting van de door hem in 1929 gedane opgraving ...'. De inhoud van dit rapport verscheen op 3-6-1938
als interview in het L/D.

54

LH. Gosses ( 1873-1940) was van 1915 tot 1940 hoogleraar Algemene en Vaderlandse Geschiedenis te Groningen, vanaf 1925 lid
en van 1931 tot zijn dood voorzitter van de Vereeniging voor Terpenonderzoek. Deze vereniging was in 1916 door een aantal
Groningers, waaronder de fabrikant van strokarton J.E. Scholten ter ondersteuning van Van Giffens onderzoek in de Friese en
Groninger terpen opgericht.

55

GAU, NOTPUG 15-5-f 933. Antwoord van de gemeente: GAU, CORPUG 8-6-1933. De middeleeuwse voorwerpen zouden volgend de gemeente naar het Museum gaan, de praehistorische en romeinse zouden beheerd worden door de conservator van het
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PUG, dr G. van Hoorn.
56
57

Brief van Vollgraff aan Schuylenburg, GAU. CORPUG I I -6-1 933.
Labouchere aan Van Giffen. ABAI 10-1 0-1933.

58

Dit heeft betrekking op de grote verschillen van mening tussen Holwerda en diens medewerker Van Giffen die in 1916 leidden tot
Van Giffens vertrek uit Leiden; Waterbolk, 1975/76.

59

In de 'krantenoorlog' van 1938 (zie p. 148) wordt het argument van 'onleesbaarheid' gehanteerd, maar er is geen correspondentie
Schuylenburg - Van Giffen uit de tijd, waarin dit probleem naar voren komt, voorhanden.

60

GAU, CORPUG: Aantekening naar aanleiding van nr 46 van de notulen van 16-10-1933. Het besluit in GAU, NOTPUG 16-101933: 'De Directie verleent Den Heer Vollgraff machtiging om overeenkomstig deze besluiten [over de publicatie van de
Wetenschappelijke Verslagen l/N] verder het noodige te doen' is door Vollgraff dus wel zeer ruim in zijn 'voordeel' geïnterpreteerd. Het heeft de Directie kennelijk toch met enige verbazing vervuld.

61

ABAI 9-3-1934: 'Met U kan ik er mij voorts over verheugen, dat een zaak, waarop gij blijkbaar reeds voor 30 jaren terecht de aandacht hebt gevestigd, thans in beginsel haar beslag heeft verkregen, te meer, waar dit reeds nu met zooveel succes is geschied ...'.
Vollgraff was immers van 1904 tot 1908 conservator van het PUG.
GAU, AGWU 15 mei 1934: brief Directeur Gemeentewerken aan B&W.

62
63

Dit bedrag was berekend over 350 m2 in plaats van over de 550 m2 die Van Giffen aanvankelijk had aangegeven, maar die door
Schuylenburg gereduceerd waren, omdat hem een zo groot oppervlak uit het oogpunt van kosten geheel onmogelijk leek. GAU,
CORARCH 31-5-1934.

64

GAU, CORARCH 20-6-1934, waarin Van Giffen verslag uitbrengt aan Schuylenburg over zijn onderhoud met de Burgemeester.
Zie voor Ter Pelkwijk noot 52.

65

66
67

Byvanck aan Van Giffen, ABAI 4-1 1-1934. A.W. Byvanck (1884-1970) was van 1922 tot 1954 gewoon hoogleraar Oude
Geschiedenis en Archeologie aan de Leidse Universiteit. Hij kende G.A.W. Ter Pelkwijk uit zijn studietijd. Byvanck was een van de
felste tegenstanders van Vollgraffs interpretatie van de in 1929 gevonden inscripties: Byvanck, 1932/33.
Van Giffen aan Vollgraff, ABAI 26-6-1934.
Vollgraff aan Van Giffen, ABAI 6-7-1934.

68
69

Zie echter Vollgraffs opvatting over Van Giffens werk op p. 140.
GAU, CORARCH 7-2-1935.

70

Dr M.H. de Boer, raadslid voor de Vrijheidsbond van 1923-1939, wethouder en loco-burgemeester van Utrecht van 1926 tot
1935.

71

Niet meer Vollgraff, maar Jhr dr M.R. Rademacher Schorer, die in die tijd ook penningmeester van Oud-Utrecht was. Hij beheerde dus het opgravingsfonds van de Vereniging, waaruit regelmatig betalingen gedaan werden, zoals uit de financiële verantwoordingen in de Jaarboekjes blijkt.

72

Op 2 mei schreven B&W aan Van Giffen dat zij in het najaar zullen overwegen of hij in 1936 aan bod zal komen. GAU, CORARCH
2-5-1935.
UBRUL.BPL 3007 10-6-1935.

73
74

Vollgraff & Van Hoorn, 1934, Vollgraff & Van Hoorn, 1936, Vollgraff & Van Hoorn, 1938. Al in de late negentiende eeuw liet het
PUG, vermoedelijk op initiatief van S. Muller Fzn, dergelijk onderzoek doen in verband met de opgravingen in Vechten.

75

Brief B&W aan Directie PUG, GAU, CORPUG 31-10-1935. Mr TJ. Dorhout Mees was in I 935/36 voorzitter PUG.

76

Het PUG was opgedeeld in drie secties: Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen, Letterkunde, Wijsbegeerte en Geschiedenis,
en Rechtsgeleerdheid en Staatswetenschappen. Zij hielden eigen bijeenkomsten en stelden nieuwe leden in hun vakgebieden voor.
Sinds I 920 werden ook studenten op hun bijeenkomsten toegelaten. Singels, 1923, 98-126.
GAU, CORPUG 5-1 1-1935.

77
78

Dr ir G.W. van Heukelom ( 1870-1952), hoofdarchitect bij de Nederlandsche Spoorwegen, restauratie-architect van de Domtoren,
voorzitter van de Utrechtse monumentencommissie. Voorzitter van de PUG 1936/37.

79
80
81

ABAI 16-5-1936; door de afzender foutief geadresseerd: Homeruslaan I ipv Aurorastraat I!
GAU, Gedrukte Verzameling 1936, Nr. 175/1 /67 O.W.
GAU, Gedrukte Verzameling 1936, Nr. 175/1/74 O.W. Op een begroting van aannemer A. de Graaf uit de Oude Kerkstraat 5
bleek dat de totale kosten ƒ 2.438.- zouden bedragen. De verrassend moderne redenering van het College berust gedeeltelijk op
een brief van Schuylenburg van 2 augustus aan het College, maar de zinsnede over het 'verschil van inzicht in de beteekenis van het
gevondene' is daarin niet vermeld. Labouchere maakte in een brief aan Van Giffen dd 18-1 -1937 de cryptische opmerking 'dat kelder-grapje had een vervelend element voor ons werk kunnen worden, omdat het een verdachtmaking was'. Bedoelde hij: onze
'tegenstanders' beschouwen dit als een mogelijkheid om ons werk te kunnen controleren, want zij vertrouwen het niet?

82

Zoals blijkt uit een opmerking van Labouchere in een brief aan Van Giffen (ABAI 14-6-1938), waarin hij uiteen onderhoud van hem
met de burgemeester citeert: 'Hij (de burgemeester) is, als gewoonlijk, zeer openhartig geweest, en liet duidelijk uitkomen dat hij
Prof. V. een vreemden man vond'.
GAU. CORARCH 15-5-1937.

83
84

86

Schuylenburg zat inmiddels in de directie van het PUG! Byvanck opperde in een brief aan Labouchere, die hem bezorgd over deze
kwestie geschreven had, dat er nog een derde mogelijkheid was: Vollgraff kon 'ja' zeggen en zijn geld elders vandaan halen.
Schuylenburg had het in die tijd beslist niet op Labouchere begrepen. Deze laatste bracht het bestuur van Oud-Utrecht, en
Schuylenburg in het bijzonder, tot volledige wanhoop door maar steeds niet met zijn manuscript over de Utrechtse monumenten
af te komen; zie voor deze kwestie: Hoekstra, z.j., 9. Vollgraff had op 2 april 1937 vanuit Milaan het 'verzoek' van Schuylenburg
afgedaan met de opmerking dat men niet bij hem moest zijn, maar bij de Directie van het PUG: GAU, CORARCH 2-4-1937.
GAU, NOTPUG 1-6-1938.
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Oud-Utrecht

87

Om ons niet geheel duidelijke redenen was de verhouding met Stooker in 1938 niet erg harmonieus. Het zou hier te ver voeren
diep op deze kwestie in te gaan. Er zij slechts vermeld, dat in de begroting niet meer dan ƒ 100,- voor het toezicht van Stooker was
uitgetrokken, maar dat de directeur van Gemeentewerken op 15 december aan Schuylenburg schreef dat hij in plaats van 'enkele
oogenblikken per dag' die met Van Giffen overeen gekomen waren, '480 uur voor de opgravingswerken beschikbaar is moeten
zijn' (GAU, A G W U 15-12-1938). Ook een opmerking van Van Giffen in een brief aan Labouchere (ABAI 23-8-1938) liegt er niet
om: '... of ik toch maar niet beter gedaan had de Gemeenteopzichter in den beginne verduiveld hardhandig aan te pakken, inplaats
van ter wille van den lieve vrede en belangen verzoening met de kool en de geit te prefereeren'.

88

Dr Anna Roes, 'privaatdocente in de archeologie met uitzondering van de klassieke archeologie' aan de Utrechtse Universiteit
sinds 6-7-1935. Trouwde in 1947 met C.W. Vollgraff. UD 31-5-1938, Ochtendblad, Ie blad p. 3.

89

Het is niet geheel duidelijk of Van Hoorn zich in de strijd gestort heeft. Mogelijk is het anonieme artikel dat op 7 juni 1938, ochtendblad, in het Utrechtsen Dagblad onder het opschrift 'Men schrijft ons uit academischen kring' verscheen, van zijn hand. De veronderstelling van Labouchere in een brief aan Van Giffen dd 7 juni 1938 (ABAI) dat 'den braven heer Bannier' het geschreven zou
hebben lijkt niet houdbaar: Dr W.A.F. Bannier (1868-1951) was toen 70 jaar oud en gepensioneerd leraar aardrijkskunde en
geschiedenis aan het Stedelijk Gymnasium. Het is overigens niet duidelijk waarom in de krantenartikelen van de voorstanders van
Vollgraff de naam van Van Hoorn niet genoemd wordt.

90 Zie noot 82. Bovendien zal Vollgraffs geruchtmakende rede die hij als rector magnificus tijdens de viering van het 300-jarig bestaan
van de Utrechtse Universiteit gehouden had, hem geen goede naam bij de stadsbestuurders bezorgd hebben. Zie Hees, Van, I 986.
91 UD I juni 1938, Avondblad, 3e blad, pag. 2. Dr Jacob Zwarts (1899-1942), joods Utrechts kunsthistoricus, iets jongere tijdgenoot
van Labouchere, die in zijn brieven aan Van Giffen niet naliet met minderwaardige epitheta op Zwarts' joods-zijn te wijzen.
92 Dat Zwarts een grief had tegen het gemeentebestuur kan blijken uit de zinsnede in zijn krantenartikel '... B&W hebben den laatsten
tijd herhaaldelijk bewezen vreemde krachten boven de Utrechtsche te stellen ...'. In een brief van 2 juni aan Van Giffen, waarbij de
beide krantenknipsels gevoegd waren, schreef Labouchere 'De heer Z., een onfortuinlijk zoon van het Oude Volk, dacht een gelegenheid te hebben om zijn woede te koelen tegen het Utrechtsche Gemeentebestuur, dat hem geen baantje wilde geven.' Aan het
Centraal Museum? Voor het eerst komt hier in de correspondentie met Van Giffen Laboucheres virulente anti-semitisme tot
uiting.
93 UD 2 juni, Avondblad, 3e blad, pag. 2. Mag men tegenwoordig klagen over het grote aantal drukfouten in de krant, dit stuk wemelt
ervan.
94 De strak aangehouden laagsgewijze afgraving hield te weinig rekening met de complexiteit van de verschijnselen, zodat vondsten
die niet in de te tekenen vlakken of profielen voorkwamen, niet meer te lokaliseren zijn. "Hij moest zo nodig zijn zweepdiertjes
snijden', zo heeft ooit Brunsting Van Giffens methode van werken gekenschetst. Plakjes snijden van een organisme is de werkwijze
waarmee de biologiestudent Van Giffen inzicht had leren verkrijgen in de ruimtelijke geledingen van biologische structuren. Deze
methode introduceerde hij in het archeologisch veldwerk'. (De Weerd in Ozinga e.a., 1989, I 3). Zie voor een gelijksoortige observatie van Van Giffen zelf: Van Giffen, 1974, I I, in een interview met H. Sarfatij op 10 februari 1972:'Bij mijn onderzoek heb ik ook
altijd de vergelijkende anatomie toegepast. Niks anders. Het was simple comme toujours'.
95 UN Vrijdag 3 juni, vierde blad. In wat verkorte vorm overgenomen in het Algemeen Handelsblad van 4 juni, Avondblad, derde blad.
96 UN 1 juni, derde blad, met foto van de schrijver! Van Giffen heeft zich in de krantenoorlog volkomen stil gehouden. Uit zijn 'kamp'
is er alleen het 'zakelijke' artikel van Labouchere.
97 UD 8 juni 1938, Ochtendblad, 2e blad, pag. 2.
98 J.j. Fraenkel (geb. 1913), promoveerde in 1941 bij Vollgraff. UD 9 juni, Ochtendblad, 2e blad, pag. 2.
99 Zie p. 00 over zijn bemoeienis met de opgravingen van I 936.
100 J.C. de Groot (1901-1982), assistent van Vollgraff en in die tijd leraar aan het RK Gymnasium te Heerlen. De Groot schreef naar
aanleiding van het feit dat het stukje uit Volk en Vaderland in Het Centrum van 30 juni was opgenomen.
101 Die worden tegenwoordig inheems-romeinse vondsten genoemd. Wat het 'verwaarlozen van het Germaansch' betreft, zij erop
gewezen dat in de notulen van de directievergadering het PUG van 15 mei 1933, onder voorzitterschap van Vollgraff, genoteerd
werd: 'De heer Vollgraff wil in geen geval dieper graven dan tot het Romeinsche niveau. Wat daaronder ligt, interesseert [hem]
minder, zou alleen hier en daar door het graven van een put kunnen worden onderzocht'. Deze woorden zijn natuurlijk wel
geschreven vóórdat Vollgraff een spade in de grond had gestoken. Aan de juistheid van de opmerking van De Groot in Het
Centrum, dat tot in het grondwater werd gegraven, hoeft dus niet getwijfeld te worden.
102 Van Giffen was op 25 juni 1938 eredoctor in Keulen geworden. Hem werd de 'Grad und Würde eines Doktors der Philosophie
ehrenhalber' verleend als 'dem grossen niederländischen Forscher, der nach einer höchst vervollkomneten Grabungsweise in
Marsch und Geest der Nordseeküste reiche Zeugnisse einer alten Besiedlung aufdeckte und sich durch die Deutung frühgermanischer Kulturen bleibende Verdienste erwarb'. De 'medewerker' was uiteraard Labouchere, de 'eerste opgraving' die van 1936.
103 Ook de volgende zin uit een brief aan Van Giffen (ABAI 16-9-1 938) wijst bepaald niet op een afkeer van Romeinen: 'Voor het overige wensch ik U ... een blijvende en steeds groeiende belangstelling voor de Romeinsche grenslinie op Nederlandsch gebied.
104 Volgens mensen die Van Giffen goed gekend hebben, is het zijn tweede vrouw, Guda E.G. van Giffen-Duyvis met wie hij in 1938
trouwde, geweest die hem voor misstappen, vooral tijdens de oorlogsjaren, behoed heeft (Waterbolk, I 975/76). Na de oorlog zijn
er ook geen maatregelen tegen hem genomen. In de uitvoerige correspondentie tussen Van Giffen en Labouchere komen zelden of
nooit namen van niet-archeologen voor. Een eigenaardige uitzondering is het verzoek van Van Giffen: 'Groet bij gelegenheid eens
van mij je vriend Sinclair' (ABAI 23-8-1938). Dit is overigens een van de meest persoonlijke brieven uit de hele verzameling. H.A.
Sinclair de Rochemont (1901-1942), fascist onder andere van de 'Bezemgroep'. Sneuvelde in Rusland.
105 Een van de andere kenners was J.C. de Groot, die al enige jaren bezig was de terra sigillata uit de collectie van het PUG te bewerken. Uit gesprekken die De Groot veel later met S.L. Wynia had, bleek dat hij voor zich zelf een rol in de vondstbewerking onder
Vollgraff weggelegd zag. Zie ook De Groot in Het Centrum van 12 juli 1938. H. Brunsting ( 1902-1997), studeerde klassieke talen
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aan de Vrije Universiteit en archeologie bij G.A.S. Snijder aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in
1937 en kreeg in 1938 een aanstelling bij het BAI in Groningen, in eerste instantie voor de bewerking van de romeinse vondsten
uit Utrecht. In 1946 werd hij conservator bij het RMO te Leiden, in 1956 hoogleraar archeologie en prehistorie aan de Vrije
Universiteit. In Leiden ging hij in 1967 met pensioen, aan de universiteit in 1973 met emeritaat. Brunsting had een belangrijk aandeel in het tot stand komen van de publicatie van het romeinse deel van de opgravingen op het Domplein, Ozinga e.a., 1989.
106 J.H. Jongkees (1913-1967) promoveerde in 1941 bij Vollgraff. Hoogleraar in de Archeologie aan de Universiteit van Utrecht van
1951-1967.
107 ABAI 24-8-1938.
108 ABAI 23-8-1938.
109 Het stuk werd aan Jongkees geretourneerd. Ook Labouchere veronderstelde ingrijpen van de burgemeester toen hij aan Van
Giffen schreef: 'Gij hebt een goede zet gedaan met te verzoeken den burgemeester er in te kennen. Want deze, bang voor nieuwe
onaangenaamheden, had tot niet-opnemen geadviseerd ...' (ABAI 9-9-1938). jongkees kreeg van Labouchere in een brief aan Van
Giffen de karakteristiek 'het gedelegeerde zure smoel van V(ollgraff)' (ABAI 22-8-1938).
110 ABAI 9-9-1938.
111 Brunsting aan Labouchere: GAU, ALAB 76, 8-1 -194 !.
112 C.C.W.j. Hijszeler (1902-1982), assistent bij Van Giffen en daarna directeur van het Rijksmuseum Twenthe.
113 In 1940 was Schuylenburg met pensioen gegaan.
114 ABAI 26-9-1942.
115 GAU, A G W U 12-11-1943.
116 Vollgraff, Van Hoorn & jongkees, 1946. Dat Vollgraff (en Van Hoorn) niet van het provinciaal-romeinse opgravingstoneel verdwenen was, blijkt ook uit zijn opgravingen in het castellum van De Meern in het voorjaar van 1940; Vollgraff & Van Hoorn, 1941.
117 ABAI 6-12-1943. Deze bunker werd door Labouchere eufemistisch 'schuilkelder' genoemd. Het was echter een verbindingsbunker
waardoor generaal Christiansen vanuit Hilversum contact kon houden met gevechtsfront in Nederland. Met vriendelijke dank aan
Leo van Rhenen voor deze gegevens.
118 'De heer Labouchere verzekerde nogmaals, op mijn uitdrukkelijk navragen, dat het verzoek gericht werd namens het
Gemeentebestuur'. Telefoonnotitie Van Giffen ABAI 10-12-1943.
119 Ch.L Quéré, architect en wethouder van Openbare Werken (vanaf 1943 Technische Zaken) van 15-5-1942 tot 15-2-1 945.
120 ABAI 13-12-1943.
121 j . Vink was van 1925 tot 1949 chef van de Afdeling Openbare Werken en Volkshuisvesting ter Secretarie.
122 ABAI 17-12-1943.
123 GAU, A G W U 29-12-1943.
124 In een brief van 10 januari 1944 bedankte de burgemeester Van Giffen voor het toesturen van allerhande voorlopige rapporten,
tekeningen en foto's met betrekking tot de opgravingen van 1936 en 1938, die hem kennelijk als reactie op de brief van 12 november 1943 waren toegezonden. De burgemeester verwachtte de publicatie vóór het einde van het jaar. Voor geld moest Van Giffen
maar bij het PUG aankloppen, de gemeente had het niet. GAU, A G W U 10-1 -1944.
125 Ozinga e.a., 1989, 105.
126 Hij was tot negen jaar veroordeeld wegens het in vreemde krijgsdienst gaan (Waffen-SS), maar vermoedelijk ook omdat hij stelselmatig geweigerd had zijn fascistisch gedachtengoed te verloochenen. Vanuit de gevangenis en werkkampen correspondeerde hij
uitvoerig met Van Giffen onder andere over het Domplein.
127 GAU, A G W U 28-8-1945:'Na den brief van 17 November 1944, nr. I 75/1/1 18 O.W., waarbij U werd verzocht de afwerking van
het verslag der opgravingen in het Domplein alhier in 1936 en 1938 te willen bespoedigen, is van Uw kant geen bericht meer
gevolgd. ... Gaarne zouden wij er op willen rekenen dat het werk in den loop van dit jaar tot afsluiting komt'.
128 GAU, A G W U 29-1-1947.
129 ABAI 7-5-1947.
130
131
132
133

GAU, A G W U 17-5-1947.
ABAI I 1-7-1947.
ARCOB I 1-8-1947.
NUD 3-2-1949.

134 Brief van de Directeur Gemeentewerken aan Van Giffen: GAU, AGWU 17-1 -1949. Het doet wat komisch aan deze sleuf - put XIX
in Van Giffens telling - als proefsleuf te betitelen, daar die term meestal gebruikt wordt voor terreinen, waarvan men nog vrijwel
niets weet: dat kon van het Domplein toch niet gezegd worden!
135 A R O B 2 I - I - I 9 4 9 .
136 AROB 31-5-1949.
137 Wel verscheen een kort verslag in het jaarverslag van de Terpenvereniging, dat de resultaten tot de zomer van 1949 bevat. Van
Giffen 1950.
138 GAU, A G W U 29-6-1971.
139 ABAI 15-3-1945. In 1989 verscheen Het Romeinse Castellum te Utrecht, waarin het romeinse deel van de opgravingen gepubliceerd werd. Ozinga e.a., 1989. Q. Fabius Maximus 'Cunctator', romeins veldheer, die de Carthaagse troepen van Hannibal in Italië
in 217 v. Chr. probeerde uit te putten door de strijd uit de weg te gaan, wat een effectieve tactiek bleek te zijn. Rechtstreekse aanvallen van de Romeinen waren in verpletterende nederlagen geëindigd (Trasimeense Meer 217 v. Chr. en - later - Cannae in 216 v.
Chr.).
140 Wel bracht de ene opgraving soms plannen voor een volgende met zich mee. Van Giffen heeft weliswaar opgegraven in Vechten,
Utrecht, Alphen aan den Rijn en Valkenburg, maar daarbij is geen sprake van systematische 'Limesforschung'. Labouchere daaren-
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tegen schreef in een brief aan Van Giffen dat hij 'een archaeologischen dienst voor Utrecht' als 'een schakel in de Hollandsche
Limesforschung' zag. ABAI 10-3-1931. Wel groef Van Giffen in het buitenland in verschijnselen - 'terpen', 'hunebedden', 'grafheuvels' - die hij in Nederland onderzocht had.
141 Het is opmerkelijk dat Schuylenburg in het geval van de opgravingen op het Domplein uitsluitend als archivaris en niet als museumdirecteur optrad, hoewel het Centraal Museum daarin toch als ontvanger van de vondsten een rol speelde.
142 Dr J.EAL Struick (1927-1997), gemeente-archivaris van Utrecht van 1964-1988.
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