
 

 

 University of Groningen

'Geheimzinnigheid is zijn fort'
Carmiggelt, Arnold Hendrik

DOI:
10.33612/diss.98705556

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2019

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Carmiggelt, A. H. (2019). 'Geheimzinnigheid is zijn fort': Assien Bohmers (archeoloog), 1912-1988. [,
Rijksuniversiteit Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.98705556

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.98705556
https://research.rug.nl/nl/publications/deef06a9-e145-4d87-96e6-685f9d457182
https://doi.org/10.33612/diss.98705556


‘Geheimzinnigheid is zijn fort’



Opgedragen aan
mijn vader (†) en moeder
Marieke
Joris en Jeroen

Deze publicatie kwam tot stand dankzij een bijdrage van:

- Marieke Keur Tekst & advies
- J.E. Jurriaanse Stichting
- Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds
- M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
- Rijksuniversiteit Groningen
- Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie 

Redactie: Marieke Keur, Den Haag
Vormgeving binnenwerk: Graphicom, Sjoerd van der Meijden, Den Haag
Omslagontwerp: Textcetera, Den Haag

© 2019 Arnold Carmiggelt

ISBN 978-94-6301-239-3

Uitgeverij Eburon 
info@eburon.nl / www.eburon.nl

Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.
De uitgever heeft ernaar gestreefd alle rechthebbenden te achterhalen. Zij die menen rechten te kun-



‘GEHEIMZINNIGHEID IS ZIJN FORT’
Assien Bohmers (archeoloog), 1912-1988

Proefschrift

ter verkrijging van de graad van doctor aan de
Rijksuniversiteit Groningen

op gezag van de
rector magnificus prof. dr. C. Wijmenga

en volgens besluit van het College voor Promoties.

De openbare verdediging zal plaatsvinden op

donderdag 7 november 2019 om 16.15 uur

door

Arnold Hendrik Carmiggelt

geboren op 17 maart 1964
te Zwolle



Promotor
Prof. dr. K. van Berkel

Beoordelingscommissie
Prof. dr. D.C.M. Raemaekers
Prof. dr. J.W. Renders
Prof. dr. J.W.M. Roebroeks



IN
H
O
U
D

9

31

37

53

63

85

111

INHOUD

Een biografie van Assien Bohmers: waarom eigenlijk?
Inleiding
Kennismaking met een ‘rare kwiebus’  | Hoe mijn belangstelling voor Bohmers ontstond: 
de zaak Vermaning  | Onderzoek en oordeel van anderen  | ‘Papa, is dit een slechterik?’  |
De verleiding van verhalen

Beknopte lijst van personen

AFKOMST

Van je familie moet je het hebben
1. Voorouders 
Afkomst en evolutie  | Wattenscheid, Harlingen en Amsterdam  |Kleine vergrijpen en
landloperij  | Gerespecteerd burger in Zutphen  | ‘Fries bloed’  |Verdieping: natuurlijke en 
culturele evolutie, genen en memen  

JEUGD EN STUDIETIJD

Enig kind van oude ouders
2. Opgroeien in Zutphen, 1912-1929
Een ondernemend kind  | HBS-tijd en NJN 

Een nieuwe wereld in
3. Studeren in Amsterdam, 1929-1933
Kandidaatstudie geologie  | Op fossielenjacht in Tegelen  | Interesse in rassen en de 
prehistorische mens  | Overpeinzingen van een eenzame student  | Wytske: ‘De Groote 
Liefde’ 

Nieuwe vrienden
4. Op zoek naar het gevaar, 1934-1937
Doctoraalstudie geologie  | Op de motor door Europa  | In nationaalsocialistisch
vaarwater  | Een vakgroep vol NSB’ers  |Contacten in het Verdinaso en met Duitse 
federalisten  | Proefschrift over een betwiste collectie  | Huwelijk:  ‘Kneden van de plastische
massa’  | Amor fati: naar Duitsland met een nieuwe naam 

IN DUITSE DIENST

Eerste schreden op het carrièrepad 
5. Archeoloog in Duitsland, 1937
Een voorgekookte sollicitatie  | Berlijn: jachtterrein van inlichtingendiensten  | SS en
Ahnenerbe  | Verdeelde wetenschap: Ahnenerbe contra Reichsbund  | Wolfram Sievers: 
meer dan een werkrelatie  | ‘Germaanse bedevaartplaatsen’: Quedlinburg en Scharzfeld 



In de ban van Friedrich Hielscher
6. Kreis, religie en een federale toekomst, 1937-1942
Hielscher en de conservatieve revolutie  | Besloten samenkomsten van de Unabhängige 
Freikirche  | Steun voor nationale minderheden 

Aan het hoofd van een SS-opgraving
7. Neanderthalers en Homo sapiens in Mauern, 1937-1939
Intriges rond een opgraving  | Verdieping: de evolutie van de mens  | Opgravings-
resultaten  | Interpretatie van onderzoeksresultaten: tussen wetenschap en politiek  |
Studiereis naar Brussel, Frankrijk en Engeland  | Dromen over een eigen instituut 

Erkenning door de vakwereld
8. Unterwisternitz en Bocksteinschmiede, 1939-1940
Een vindplaats geconfisqueerd  | Absolon: eigenzinnig met gevoel voor PR  |Rivaliteit met
Zotz  | Onderzoek 1939: een verjaardagscadeau voor Himmler  | Vroege kunst in 
Unterwisternitz  | Finest hour in Kiel  | De Löwenmensch en een lief, klein paardje 

Kwartiermaker in Friesland
9. Friese nationalisten en de Duitse bezetter, 1938-1941
Aansluiting zoeken bij de Friese Beweging  | Een compromitterende brief  | Nieuwe
verhoudingen in bezet Nederland  | Duitse plannen voor Friesland  | Groot-Fryslân en de
Groot-Germaanse gedachte  | Fryske Rie: ruzie over de Friezen en met de bezetter 

Een kwestie van goede kruiwagens
10. Aanstelling bij de Rijksuniversiteit Groningen, 1940-1941
Toenadering tot Van Giffen  | Habilitation bij Oswald Menghin in Wenen  |Van Nikols-
burg naar Buitenpost 

Aan de zijde van de SS
11. Archeologie en politiek, 1941-1942
Schuldige wetenschap  | Vondsten van Bocksteinschmiede naar Buitenpost  | Himmler en 
dikke billen: Hottentotten en Venusbeeldjes  | Dokkum: tegen de katholieke kerk  | 
Aanstelling Johannes Minnema  | Unterwisternitz 1942: oplaaiende strijd om de collectie 
Absolon  | Friese ‘stientsjesikers’ en hun vindplaatsen  | Op stap met Schwabedissen 

Conflicten op alle fronten
12. Keerpunt 1943
Fryske Rie: opnieuw heibel  | Friesenbefehl: de Friezen terug in het gareel  | Een plaats 
naast Van Giffen  | Privaatdocent met drie studenten  | Minder comfort in 
Unterwisternitz  | Unterwisternitz: onderzoek Ziegelei en de zaak Lais  | Uitschakeling Zotz
en Freund  | Minnema klapt uit de school 

Onzekere tijden
13. Tussen de Duitse bezetting en een geallieerde overwinning, 1944-april 1945
De blik naar binnen  | In het nauw door een gevaarlijke dame  | Een schuilplaats in Zwolle

133

149

179

207

229

243

267

295



– en verzetswerk?  | Ureterp: paleolithisch paradepaardje in Friesland  | Wonen en werken
in Buitenpost  | Collecties op drift  | Hoe het vege lijf te redden? 

ZUIVERING

Een Duits spion?
14. Internering, 1945
Eerste verhoren  | Getuigenverklaringen van Aartsma en Minnema  | Verblijf op de 
Oxerhof  | Fort Blauwkapel  | Kamp Amersfoort  | Weer thuis 

Terugkeer in de samenleving
15. Erfenis uit de oorlog, 1946-1949
Stroeve start  | Collecties komen tevoorschijn  | Goed of fout in de oorlog?  | Op de bres 
voor Sievers  | De twijfels van Halbertsma  | Onderzoek door het RIOD 

ARCHEOLOOG AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Academisch geruzie in binnen- en buitenland
16. Archeoloog onder Van Giffen, 1947-1954
Van Giffens oorlog in de Nederlandse archeologie  | Oude rekeningen vereffend:
Unterwisternitz, Mauern en Bocksteinschmiede  | Herman Wirth duikt op  | Ureterp: 
doorbraak kwantitatieve analyse  | De vervalsingen van Makkinga: believers contra de 
wetenschap  | Weer lekker aan het werk 

Ondernemer en verzamelaar
17. Eigen museum in de Fogelsangh State, 1946-1955
De Ikelbeam: behoud van de zuivere volkskunst  | Een verwoed verzamelaar  | Nieuwe 
vriend: baron Sixma van Heemstra  | Ruzie met Meinte Oosterhout 

Oude vrienden met taaie idealen
18. UFAT: een verborgen nazi-netwerk, 1946-1955
Op het spoor van de UFAT  | Collaborerende Bretonse nationalisten  | Federalisme en de 
superioriteit van het blanke ras  | ‘Salutations nordiques’  | Ambassadeur van de 
UFAT  | Uitdovende contacten 

Bohmers’ wereldbeeld
19. Evolutie, God en de toekomst, circa 1950-1965
Verborgen ideeën | Reality and Monads  | Vervolgpublicaties onder eigen naam  | 
Teilhard de Chardin, Huxley en Dobzhansky  | Uiteenlopende reacties 

Hoogtepunt en einde van een academische carrière
20. Archeoloog onder Waterbolk, 1954-1965
Strijd rond de opvolging van Van Giffen  | Veel vrijheid en ruimte, 1954-1962  | Wapens 
voor grootse plannen  | Vervalsingen op het spoor  | Diefstal in het BAI  | 27 januari 1965: 
het doek valt  | Schorsing en nasleep  | Vermaning ontmaskerd 

IN
H
O
U
D

325

345

375

409

431

453

477



ONGEBONDEN

Een leven buiten de archeologie
21. Nieuwe start op de Grevon in Bedum, 1965-1978
Vrij man  | Echtgenoot, vader en opa  | Wenda sterft  | De zaak Vermaning: medeplichtig 
of niet?  | De Vikingschat van Winsum: nog niet klaar met de oorlog  | Oude vrienden
keren zich af 

Vaste overtuigingen van een eenzaam man
22. Laatste levensfase, 1972-1988
Schrijven voor zichzelf  | Op weg naar een global mind | De romanticus  | Superioriteit 
van de Noord-Europese cultuur 

EINDPUNT

Van de planeet Ribro naar Ureterp
23. Bestemming bereikt
Op zoek naar ‘stadium 9’  | Terug naar Wytske 

Bohmers en de biografische reis (2004-2018)
Nawoord
Bohmers’ oorlogsverleden: hoe zat het nu echt?  | Vertrouwen en twijfel bij Helperi 
Kimm  | De zaak Vermaning laat Waterbolk niet los  | Biograaf en gebiografeerde  | Wie
was Assien Bohmers?  | Einde van de biografische reis  | De wielewaal 

Dankwoord
Summary

Bijlage 1: bibliografie van Bohmers
Bijlage 2: de opgravingen van Bohmers in Nederland, 1943-1964

(samengesteld door Nico Arts en Marcel Niekus)
Bijlage 3: lijst van personen die een rol spelen in het leven van Bohmers
Bijlage 4: vertaalde citaten

Geraadpleegde bronnen
Noten
Literatuur
Afkortingen
Illustratieverantwoording
Personenregister
Curriculum vitae

511

531

547

553

577
581

593
599

603
609

631
637
701
717
719
721
729



Een biografie van Assien Bohmers: waarom eigenlijk?

INLEIDING

Kennismaking met een ‘rare kwiebus’
29 Maart 1945: het geluid van motoren verscheurt de stilte van de vroege ochtend die over
de velden ligt. Een autobus en een stuk of zes auto’s rijden over de straatweg tussen Wierden
en Rijssen in Overijssel. Wanneer de motoren stil vallen klinken luide bevelen. Even keert
de stilte terug, de wereld houdt zijn adem in. Dan klinkt een salvo geweerschoten. Vogels
vliegen krijsend op langs de bosrand. Nog een paar losse schoten. Dan het geluid van dicht-
slaande portieren, de motoren starten en verwijderen zich. De stilte daalt weer neer op de
mistige velden.

Met deze gebeurtenis wil ik het verhaal van Assien Bohmers beginnen, of liever: dit
weefwerk van verhalen, dat aan de basis ligt van deze biografie. Nog geen twee weken
voor de bevrijding worden langs de straatweg tussen Wierden en Rijssen tien Zwolse
verzetsmensen door de Duitsers geëxecuteerd. Het is een represaille vanwege de ver-
zetsactiviteiten die in en rondom Wierden plaatsvinden, zoals aanslagen op spoorlij-
nen en andere verkeersaders. Nadat een autobus schuin over de weg is gezet en er
wachten geplaatst zijn, worden de Zwollenaren gedwongen zich aan de kant van de
weg in een rij op te stellen. Het executiepeloton neemt zijn positie in. Wanneer hun
vonnis is voorgelezen, krijgen de gevangenen een moment om te bidden. Om kwart
voor acht ’s ochtends wordt de executie voltrokken. De mannen vallen onmiddellijk,
waarna een paar militairen hen even controleren en een paar losse nekschoten uit-
voeren. De Duitsers laten de lijken langs de weg liggen en dwingen passerende fietsers
af te stappen en de lichamen lopend te passeren. Pas om 12 uur ’s middags worden de

lichamen opgehaald. Een van de Todeskan-
didaten draagt een politie-uniform, door-
zeefd met kogels.1 Het is de Zwolse politie-
inspecteur H.G.W. Bannink, die enkele
weken daarvoor is gearresteerd.

Hendrik Bannink (1896-1945) is dan 25
jaar werkzaam bij de gemeentepolitie. Tij-
dens de oorlog onderhoudt hij nauwe con-
tacten met het verzet. Hij maakt deel uit van
de Ordedienst, een militair georiënteerde

9

Hendrik Bannink werkt bij de Zwolse politie en is tijdens
de oorlog betrokken bij het verzet. Op 18 februari 1945
wordt hij door de Duitsers gearresteerd en in de vroege
ochtend van 29 maart 1945 in Wierden gefusilleerd.
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verzetsgroep, die samen met twee andere landelijk opererende illegale organisaties in
september 1944 is opgenomen in de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten
(NBS). Hij treedt op als contactman voor het Zwolse verzet, zorgt voor het opzetten
van wapendepots, steelt stempels ten behoeve van het vervalsen van documenten en
helpt mensen onder te duiken. Een van de mensen die hij begin 1944 aan een onder-
duikadres helpt, is Assien Bohmers.2

Tussen de spullen die Bannink achterlaat zit een korte notitie over Bohmers, die hij
voor het verzet in 1944 heeft opgesteld onder zijn schuilnaam ‘Willem de Zwijger’.
Hij schrijft daarin dat Bohmers zeer goed ingevoerd is in kringen van de Sicherheits-
dienst (SD), de Duitse inlichtingen- en spionagedienst. Dat is een afdeling binnen
de SS waarvan de hoogste baas Heinrich Himmler is. Bohmers’ vrouw zou vóór de
oorlog zelfs enige tijd bij de familie Himmler aan huis zijn gekomen, had Bohmers
aan Bannink verteld. Opmerkelijk is de volgende passage:

‘Ruim anderhalve maand geleden deelde hij mij mede, dat de Duitsche generaals
van plan waren naar de macht te grijpen en Hitler op zij te zetten. De aanslag op
Hitler was voor mij rapporteur danook geen overweldigend nieuws. Hieruit bleek
mij nog eens te meer, dat Bl. [Bohmers, AC] goed was ingelicht.’3

Is Bohmers van tevoren op de hoogte van de aanslag op Hitler op 20 juli 1944, die
uitgevoerd werd door Von Stauffenberg en andere Duitse legerofficieren en politici?
Zijn kennis reikt in dat geval erg ver. Welk spel speelt hij?

Bannink schrijft verder dat Bohmers ‘werkt in de partij in Duitschland, om deze
inwendig stuk te maken’. Kennelijk is hij overtuigd van Bohmers’ goede trouw on-
danks zijn nauwe contacten met de bezetter. Later kom ik erop terug hoe dat contact
gelegd is. Bannink schrijft verder dat Bohmers in zijn woning zeer kostbare archeo-
logische verzamelingen uit Tsjecho-Slowakije heeft, die de SD hem ter beschikking
heeft gesteld en die de SD van tijd tot tijd controleert. Hij weet ook dat Bohmers als
archeoloog verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen en daar samenwerkt met
professor A.E. van Giffen, de internationaal bekende archeoloog en directeur van het
Biologisch Archaeologisch Instituut (BAI). Bohmers is inderdaad in 1941 door de Duit-
sers aangesteld bij de Rijksuniversiteit Groningen als deskundige op het terrein van
het Paleolithicum (Oude Steentijd). De kostbare verzameling uit Tsjecho-Slowakije
zijn de vondsten en de opgravingsdocumentatie van de internationaal beroemde vind-
plaats Unterwisternitz (nu: Dolní Vĕstonice), waar hij vanaf 1939 onderzoek heeft
gedaan. 

Banninks notitie komt tijdens de bezetting in het bezit van G.J. van der Noordaa,
gewestelijk commandant van de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten. Van
der Noordaa is vanaf 1940 al betrokken bij de oprichting van verschillende verzets-
groepen in Zwolle en omgeving. Ook hij wordt aan het einde van de oorlog door de
Duitsers gearresteerd, maar brengt het er levend vanaf. Direct na de bevrijding zendt
hij Banninks notitie naar de opsporingsdienst van het Bureau Nationale Veiligheid
(BNV). Dat zit in Scheveningen en is de voorloper van de Algemene Inlichtingen- en
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Veiligheidsdienst (AIVD). Het BNV heeft als taak personen of organisaties op te spo-
ren die zich met spionage- en sabotageactiviteiten tijdens de bezetting bezig hebben
gehouden. In het kader van de zuivering wordt Bohmers nader onderzocht vanwege
zijn werk voor de Duitsers. In de begeleidende brief aan het BNV schrijft Van der
Noordaa: 

‘Daar de Kapt. Bannink na zijn arrestatie door de Duitschers is gefusilleerd en
hierover niet nader kan worden gehoord en ik mij herinner dat deze kwestie
destijds veel onopgehelderde bijzonderheden had, zend ik u bijgaand een af-
schrift van bovengenoemd rapport’. (…) ‘Een feit hetwelk voor ons vaststond
was, dat Bl. [Bohmers, AC] veel en belangrijke relaties in Duitschland had, of
deze ten bate van onze danwel van de Duitsche zaak werden aangewend, heb-
ben we nooit volledig kunnen vastleggen.’4

Van der Noordaa weet dus ook niet hoe het zit. De familie Bonnema, bij wie Bohmers
drie maanden in Zwolle ondergedoken heeft gezeten, vraagt zich ook na de oorlog af
welke rol hij heeft gespeeld. Zij zijn de achterburen van Bannink. Bonnema schrijft
in een op 3 december 1945 gedateerde brief: ‘Wij vonden Bohmers wel wat een rare
kwiebus. Men wist soms niet of je hem bij de kop of bij de staart had. Wat ben je ei-
genlijk voor een persoontje, dachten wij.’5

Bonnema verbaast zich over veel meer. Zo heeft Bohmers hem gezegd dat als de
‘groenen’ komen, waarmee hij de Grüne Polizei of Ordnungspolizei bedoelt, hij gewaar-
schuwd moet worden. Zij hoeven zich nergens zorgen over te maken, want hij regelt
dat dan wel even. Hoe komt het dat hij zo’n sterke arm bij de Duitsers heeft? Bonnema
heeft nog zo’n voorbeeld: toen Bohmers zijn persoonsbewijs kwijt was, had hij snel
een nieuw document, hoe kon dat nu? Ook bezocht hij hotels om Duitse officieren af
te luisteren, beweerde hij. De familie Bonnema en de weduwe van Bannink vragen
zich na de bevrijding af of Bohmers soms een spion was. Zij besluiten hun brief zo:

‘Wanneer wij vroegen naar zijn werk vertelde hij niets. Ja, zelfs na de oorlog,
kon hij nog niet alles vertellen. Dat vonden we vreemd, vindt u ook niet?
Waarom dan nog niet alles vertellen?’

Hoe mijn belangstelling voor Bohmers ontstond: de zaak Vermaning
We zijn opnieuw in Zwolle, maar nu dertig jaar later. Van jongs af aan heb ik een
grote belangstelling voor geschiedenis. Ik lees veel, bezoek graag musea en oude ge-
bouwen en luister geboeid naar verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld
die van mijn opa die vertelt over hoe de familie in de kelder – waar de aardappelkist
dient als slaapplaats voor mijn tweejarige moeder - schuilde tijdens de bevrijding van
Zutphen. Of hoe mijn oom uit Brummen gedwongen werd met paard en wagen de
vluchtende Duitsers naar Duitsland te brengen na Dolle Dinsdag, ’s nachts ontsnapt
en daarna moet onderduiken. 
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In de laatste jaren van mijn lagere school raak ik gefascineerd door dingen van vroe-
ger, die honderden en soms wel duizenden jaren oud zijn en die je zomaar in de grond
kunt vinden. Dit soort vondsten roept bij mij aanvankelijk een ‘historische sensatie’
op: een sterk gevoel van contact met het verleden. Toen ik mijn eerste zeventiende-
eeuwse pijpenkop opraapte, zag ik opeens de man voor me die hem het laatst gerookt
had - een intense ervaring die me volledig overviel, te meer omdat ik vrij nuchter en
rationeel ben. Al gauw zou deze romantische ervaring zich bij mij verdichten tot een
historische interesse, waarbij het verleden als het ware op afstand wordt geplaatst en
een studieobject wordt. Toch is die sensatie nooit helemaal verdwenen en vormt ergens
nog steeds een drijfveer voor het werk dat ik nu doe bij de archeologische dienst van
de gemeente Rotterdam.

Zwolle, de stad waarin ik opgroei, is in de jaren zeventig booming. Overal wordt ge-
bouwd. Vlak bij de middeleeuwse stadsmuur worden oude panden gesloopt om ruimte
te maken voor nieuwbouw. In deze historische grond kun je van alles aantreffen. Het-
zelfde geldt voor grote nieuwbouwprojecten rondom de stad. Op braakliggend terrein
zoek ik niet alleen naar middeleeuwse scherven van kook- en tafelgerei en pijpenkop-
pen, maar ook naar vuurstenen werktuigen uit de prehistorie. Soms tref ik sporen uit
de Tweede Wereldoorlog aan. Ik sluit mij aan bij archeologische verenigingen en ver-

slind de archeologische boeken uit de bibli-
otheek. Ik lees over de ‘heldendaden’ van de
hierboven genoemde Groningse professor
Van Giffen (1884-1973). Hij wordt be-
schouwd als de nestor van de Nederlandse
archeologie en is een beroemd onderzoeker
van hunebedden, grafheuvels, Romeinse
forten en terpen. Ik verzamel ook kranten-
berichten over archeologische ontdekkin-
gen en houd een apart plakboek bij over de
‘zaak Vermaning’, een opzienbarende ver-
valsingsaffaire in de Nederlandse archeolo-
gie die in de landelijke en vooral Noord-
Nederlandse media jarenlang ruime aan-
dacht krijgt. In de berichtgeving daarover
kom ik voor het eerst de naam Bohmers
tegen – én de namen van mijn toekomstige
docenten van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen, alleen weet ik dat dan nog niet. 

12

Bericht uit de Zwolse Courant van 3 oktober 1979. Aan-
leiding is de verschijning van mijn eerste publicatie, over
de zeventiende-eeuwse vondsten die tevoorschijn zijn
gekomen bij de renovatie van de stadsmuur in Zwolle. Ik
ben dan vijftien jaar. Als amateurarcheoloog volg ik de
zaak Vermaning op de voet. 



Bohmers is na de oorlog de grote specialist voor het Paleolithicum (Oude Steentijd)
en het Mesolithicum (Midden-Steentijd) aan het BAI. Door omstandigheden waar
ik nog uitgebreid op terugkom, werkt hij niet meer bij het BAI in 1975 als de vondsten
van Vermaning als vervalsingen ontmaskerd worden en de zaak Vermaning in volle
hevigheid losbarst. Verschillende partijen brengen zijn naam in verband met de ver-
valsingen. 

Tjerk Vermaning (1929-1987) is binnenschipper en verdient zijn brood met het
slijpen van maaimachines.6 Hij gaat in Friesland en Drenthe van deur tot deur om
zijn diensten aan te bieden en leidt een armoedig bestaan. In 1965 krijgt hij landelijke
bekendheid als de ontdekker van een groot aantal vuurstenen werktuigen op een akker
bij het Drentse Hoogersmilde. Ze zouden gemaakt zijn door Neanderthalers, die hier
tussen 150.000 en 40.000 jaar geleden als jagers-verzamelaars rondzwierven. Onze
voorouders, de moderne mens (Homo sapiens), is dan nog niet in deze streken gearri-
veerd. De vindplaats is zo sensationeel, omdat er in Nederland maar een paar losse
werktuigen uit die tijd bekend zijn. Nederland is dus veel intensiever bewoond door
mensachtigen dan tot dusver werd aangenomen.

Vermaning doet nog meer opmerkelijke vondsten, zoals de artefacten van Neander-
thalers bij Hijken en Eemster. Verder vindt hij een sensationeel vondstcomplex bij Ra-
venswoud. Dit komt uit het Neolithicum (Nieuwe Steentijd) en bevat een aantal
vuurstenen speerpunten die typologisch afwijken van al bekende artefacten. De be-
roepsarcheologen staan perplex. Wat betekent dit? De pers volgt de ontdekkingen van
Vermaning op de voet, want hij is goed in zijn persoonlijke PR en geeft graag interviews. 

Op 27 januari 1965 zoekt Bohmers Vermaning op in zijn woonboot om zijn spec-
taculaire vondsten van Hoogersmilde te bekijken. Hij gaat er samen met Diderik van
der Waals heen, dan conservator bij het Drents Museum, die Vermaning al langer
kent en een goed contact met hem heeft. Het is donker in de boot en de mannen
kunnen de stenen niet goed bekijken. Dezelfde avond komt er echter een serie ge-
beurtenissen op gang die uiteindelijk leiden tot Bohmers’ schorsing en ontslag in 1966.
Wat belangrijk is om te weten, is dat hij de stenen van Vermaning daarna niet meer
heeft bestudeerd.

Tien jaar na het vertrek van Bohmers staan de kranten bol van wat de zaak Verma-
ning gaat heten. Ik volg de berichtgeving op de voet. Vermaning is dan ontmaskerd
als (mede)vervalser van een groot aantal prehistorische werktuigen en vindplaatsen,
onder andere die van Hoogersmilde. Een van de vragen die op tafel ligt, is of hij alleen
heeft gewerkt of dat er nog iemand anders in het spel is, die tot dusver buiten beeld
is gebleven. Vermaning is immers een eenvoudig man; die kan toch niet zo maar een
aantal academici beetgenomen hebben? De kranten berichten uitgebreid over de
rechtszittingen in Assen in 1977 en in Leeuwarden in 1978. De zaak is aan het rollen
gebracht door Dick Stapert (geb. 1947). Hij is wetenschappelijk medewerker aan het
BAI en wil op de stenen van Vermaning promoveren. Als hij de stenen onder de mi-
croscoop bestudeert, vallen hem zo veel eigenaardigheden op, dat hij zich begint af te
vragen of ze wel echt zijn. Zijn inzichten deelt hij met zijn baas, hoogleraar Tjalling
Waterbolk (geb. 1924), de opvolger van Van Giffen.
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Waterbolk is zelf geen specialist in het Paleolithicum. Door het ontslag van Bohmers
en de afwezigheid van andere paleolithicumspecialisten in Nederland zit het BAI
zonder. Samen met Van der Waals, die inmiddels bij het BAI werkt, gaat hij de stenen
van Vermaning zelf bestuderen. Hun publicatie komt in 1973 uit. Beiden zijn er dan
nog van overtuigd dat de stenen echt zijn, maar twee jaar later toont Stapert het te-
gendeel aan. Deze ontdekking is uiteraard voor de betrokkenen een enorme schok en
de gebeurtenissen volgen elkaar nu snel op. Er wordt aangifte gedaan tegen Verma-
ning, wat leidt tot een rechtszaak in Assen in 1977.

De officier van justitie in Assen, C.J. van Epenhuysen, is toevallig de vader van een
goede vriend van mij. Hij vertelt mij later dat hij de zaak Vermaning een van de in-
teressantste uit zijn carrière vindt. De dossiers heeft hij voor een deel thuis bewaard,
omdat hij vermoedde dat de zaak vroeg of laat weer zou opspelen. Zijn fascinatie voor
de zaak blijkt ook uit het feit dat hij op het promotiefeest van Stapert in 1992 hem
een natuurlijk stuk vuursteen geeft waarop slijpproeven zijn verricht door het Ge-
rechtelijk Laboratorium in Rijswijk en dat als bewijslast heeft gediend in de zaak Ver-
maning. Doel was te onderzoeken wat het effect is van machinale slijping op
vuursteen. Door slijping is de steen gaan ‘bloeden’, een verschijnsel dat ook herkend
is op sommige stenen van Vermaning. Dat heeft de officier van justitie er destijds van
overtuigd dat de stenen van Vermaning vals waren. De ‘bloed-steen’ heeft al die jaren
op zijn bureau gelegen.7

Na Assen volgt er een hoger beroep in Leeuwarden en in 1978 spreekt het hof hier
Vermaning uiteindelijk vrij, maar laat in het midden of de vuurstenen werktuigen
echt of vals zijn. Daarmee komt er een einde aan het juridisch steekspel rond Verma-
ning, maar de affaire zelf is daarmee nog lang niet afgelopen.

Na mijn middelbare school ga ik in 1982 geschiedenis en archeologie studeren in
Groningen. Waterbolk, Van der Waals en Stapert zijn onder anderen mijn docenten,
voor wie ik veel waardering heb. Dick Stapert wordt een goede vriend. Bij zijn open
haard met een glas wijn dat nooit leeg raakt, hebben we het vaak over de zaak Ver-
maning, het moment waarop hij zich realiseerde dat hij naar vervalsingen keek, de
nasleep van de affaire en de afzijdige houding en het gedrag van zijn collega’s in deze
zaak. Dit alles heeft een enorme impact gehad op zijn leven. Bij Waterbolk studeer
ik in 1988 af op een onderwerp over laat- en postmiddeleeuwse archeologie. Verma-
ning krijgt tijdens mijn studie nog steeds veel publiciteit, niet in de laatste plaats van-
wege de activiteiten van de Aktieve Praktijk Archeologen Nederland (APAN), een
vereniging van amateurarcheologen met (vooral) belangstelling voor het Paleolithi-
cum. Zij zetten zich in voor de rehabilitatie van Vermaning en de erkenning van de
authenticiteit van ‘zijn’ artefacten. De APAN ziet in de afwijzing van de stenen van
Vermaning het bewijs van de arrogantie van de wetenschap en hijst Vermaning op
het schild. Zo verwordt de zaak Vermaning tot een strijd tussen amateurarcheologen
en beroepsarcheologen.

De kwestie wordt daarbij nog eens vertroebeld door een doorgaans kritiekloze en
eenzijdige berichtgeving in de pers, die verder bijdraagt aan oplopende spanningen
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tussen de verschillende kampen.8 De pers is volledig op de hand van Vermaning en
doof voor de wetenschappelijke argumenten. Daardoor wordt wat begon als een af-
faire, nog verder opgeblazen. Pas in 2018 – dertig jaar na het overlijden van Vermaning
- erkent de pers een aandeel te hebben gehad in de zaak Vermaning. De aanleiding is
een tentoonstelling in het Drents Museum over Vermaning en de verschijning van
het bijbehorende boek. In een ironische open brief in het Dagblad van het Noorden,
gericht aan Tjerk Vermaning (‘Beste meneer Vermaning’), biedt cultuurredacteur Job
van Schaik zijn excuses aan namens zijn beroepsgroep: 

‘Een ding staat voor mij vast: dat de affaire zo groot kon worden en na zoveel jaar
nog steeds doorsuddert, is ook de schuld van ons, journalisten. Wij dreven mee
op de hype en de tijdgeest. Nogmaals mijn welgemeende excuses daarvoor.’9

Hoewel ik vooral een interesse ontwikkel voor het onderzoek in laat- en postmiddel-
eeuwse stadskernen, ben ik jaren lid van de APAN en bezoek ik bijeenkomsten van
deze vereniging. Ik ben vooral geïnteresseerd in de zaak Vermaning en de verhalen
die de APAN daarover verspreidt. Wat mij opvalt en verbijstert is het sektarisch ka-
rakter ervan en het bijna religieus fanatisme dat sommige APAN-leden in woord en
geschrift uitdragen, dat steeds intenser wordt naarmate de bewijzen tegen Vermaning
zich opstapelen.10 Waar zijn het redelijk oordeel en het gezond verstand gebleven?
Dat vraag ik me regelmatig af.

De virulente affaire geeft aanleiding tot allerlei hypotheses en complottheorieën
over de vraag wie de vervalser(s) is (zijn), en wat de reden voor vervalsing is. Tot op
de dag van vandaag is dat niet helemaal duidelijk. De naam Bohmers valt. En daar
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De grasmaaierslijper Tjerk Vermaning is de bekendste Ne-
derlandse amateurarcheoloog uit de twintigste eeuw. In
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blijft het niet bij. In dezelfde tijd komt er nog een andere grote vervalsingszaak in
Noord-Nederland aan het licht: de Vikingschat van Winsum. Dit is een verzameling
van voornamelijk niet-authentieke vroegmiddeleeuwse Vikingsieraden, die door één
persoon decennialang zijn aangedragen. Ook hierin wordt de hand van Bohmers ver-
moed. Opnieuw komt er een stroom van geruchten over hem op gang. Ook zijn oor-
logsverleden, waar ik dan nog niets van weet, wordt erbij gehaald. En zoals dat gaat
met verhalen en geruchten, ze richten schade aan en blijven aan iemand kleven. Ter-
wijl niemand weet hoe het écht zit. Ik kom een paar reacties van Bohmers tegen in
de pers, maar veel is het niet. Er is een groot artikel met een foto van hem. Ik zie een
magere man met dunne, samengeknepen lippen en een strakke blik achter een bril.
Ook heeft hij een paar opvallende flaporen. Hij komt op mij als jonge jongen in die
tijd niet direct over als een aardige man, maar dat kan ook door de kop komen boven
het artikel: ‘Dr. Assien Bohmers uit Bedum: Ik ben nooit nazi of lid van de SS ge-
weest.’11

Bohmers laat verder weinig meer van zich horen. Hij is eind jaren zeventig naar
Zweden verhuisd en overlijdt daar in 1988 op 76-jarige leeftijd. Ik heb hem nooit
ontmoet.

Onderzoek en oordeel van anderen
Na zijn vertrek naar Zweden en zijn overlijden neemt de belangstelling voor Bohmers
onder historici en archeologen niet af. Integendeel. Zijn naam blijft regelmatig op-
duiken in uiteenlopende publicaties. Nadat in 1976 de omvangrijke studie en bron-
nenuitgave over de SS in Nederland is uitgegeven waarin Bohmers verschillende
malen wordt genoemd, verschijnt in 1978 het proefschrift van Gjalt Zondergeld.12

Het behandelt de Friese Beweging tussen beide wereldoorlogen. Bohmers komt hierin
diverse malen ter sprake. Zijn politieke activiteiten in Friesland tijdens de Tweede
Wereldoorlog en zijn contacten met Duitsgezinde en collaborerende Friezen worden
summier toegelicht. Maar het oordeel van Zondergeld laat niets aan duidelijkheid te
wensen over: Bohmers was een avonturier, een jong, eerzuchtig, onscrupuleus weten-
schapsman.13

In 1995 verschijnt het boek Tietjerksteradeel 1940-1945 van P.V.J. van Rossem. De
auteur heeft ter voorbereiding van zijn boek in 1988 nog contact gezocht met
Bohmers, met een verzoek om inlichtingen. Bohmers is bereid zijn medewerking te
verlenen. Hij antwoordt Van Rossem op 7 februari van dat jaar vanuit het Zweedse
Angered: ‘In maart kom ik naar Bedum en kan u daar te woord staan. Ik ben in het
bezit van enige documenten die een geheel nieuw licht op alles werpen.’14 Helaas
komt er van dat bezoek niets terecht. Bohmers wordt ziek en sterft op 1 mei 1988.
Het oordeel van Van Rossem over hem is echter duidelijk: hij is een collaborateur.15

Het oordeel van Anton van der Lee, amateurarcheoloog en nauw betrokken bij de
APAN, is aanmerkelijk milder. Hij verwoordt dat in een artikel uit 1996 in het tijd-
schrift van de APAN. Bohmers als kunstzinnig, filosofisch ingesteld, maar wereld-
vreemd man heeft zijn hele leven te kampen gehad met veel onbegrip en agressie
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tegen zijn persoon. Hij heeft zeker ideeën die ons nu nog de wenkbrauwen doen fron-
sen, maar de mensen die hem echt gekend hebben, aldus Van der Lee, weten dat zijn
integriteit boven elke twijfel verheven was.16

In 2003 verschijnt de dissertatie van Martijn Eickhoff, getiteld De oorsprong van het
‘eigene’. Nederlands vroegste geschiedenis, archeologie en nationaal-socialisme.17 Eickhoff
behandelt de archeologiebeoefening in Nederland in de periode van het Interbellum
en de Tweede Wereldoorlog. Ook Bohmers, zijn relatie met Van Giffen en zijn aan-
stelling bij het BAI komen ter sprake. Daarnaast vormt de cultuurpolitiek van de be-
zetter een belangrijk bestanddeel van zijn boek. In dat kader wordt ook aandacht
geschonken aan Ahnenerbe, het wetenschappelijk bureau van de SS. Bohmers is daar
tussen 1937 en 1945 aan verbonden.

Ahnenerbe is in 1935 opgericht en wordt vanaf 1937 opgenomen in de Persönlicher
Stab Reichsführer SS, een organisatieonderdeel onder directe leiding van Himmler. De
doelstelling van Ahnenerbe wordt in 1939 als volgt geformuleerd: ‘Grondgebied, Geist,
daden en erfgoed van het Indo-Germanendom van het Noordse ras te onderzoeken
(..). De uitvoering van deze opdracht moet plaatsvinden met inzet van exact weten-
schappelijke methoden.’ Dit wetenschappelijk bureau van de SS biedt ruimte aan
meer en minder gerenommeerde wetenschappers, die zich direct of indirect inzetten
voor de nationaalsocialistische politiek en propaganda. Eickhoff publiceert in 2009
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In de Leeuwarder Courant verschijnt op 12 juni 1976 een paginagroot artikel: ‘Dr. Assien Bohmers uit Bedum: Ik
ben nooit nazi of lid van de SS geweest.’ 
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en 2013 ook twee bijdragen over Bohmers’ onderzoek bij de prestigieuze vindplaats
Unterwisternitz en schrijft over hem: 

‘Als prehistoricus nam hij bewust deel aan het rassenpolitieke project dat alle
dimensies openbrak en dat het Duitse Rijk in het algemeen en de SS in het
bijzonder in Europa uitvoerden. (…) Tegelijkertijd was hij als argwanende een-
ling zeer geïsoleerd, ook binnen Ahnenerbe.’18

Kortom: we hebben hier te maken met een achterdochtige eenling die een bewuste
bijdrage leverde aan de racistische politiek van de nazi’s. In 2016 voegt hij aan dit
beeld nog het volgende toe:

‘Hoewel Bohmers over het geheel genomen het nationaalsocialisme als een
positief fenomeen zag en daar als onderzoeker van profiteerde, vond hij het
passend om zijn propagandistische taken voor Ahnenerbe tot een minimum
te beperken.’19

Eickhoff heeft, naast zijn proefschrift, een aantal waardevolle bijdragen geschreven
over de Nederlandse archeologiebeoefening tijdens het Interbellum en de Tweede
Wereldoorlog.20 Ook in Duitsland en andere Europese landen wordt vanaf het einde
van de twintigste eeuw steeds meer aandacht geschonken aan de archeologiebeoefe-
ning onder het nazibewind.21 Dit laatste is mogelijk geworden, omdat er voldoende
afstand is gekomen tussen de historici en hun object van onderzoek. Bovendien zijn
veel archieven nu meer openbaar dan voorheen en zijn de archieven door de komst
van internet beter ontsloten. Tot slot zijn de archeologen die in de nazitijd functio-
neerden, niet meer werkzaam of in leven. In de afgelopen jaren zijn er verschillende
biografieën verschenen over nazi-archeologen uit deze disruptieve tijd.22 Ze geven een
verhelderend inzicht in de relaties binnen de archeologische wetenschap en welke par-
tijen en rivaliteiten er waren. Ook deze biografie hoopt hier verder aan bij te dragen.

In hetzelfde jaar waarin Eickhoffs proefschrift (2003) verschijnt, publiceert de dan
bijna 80-jarige emeritus hoogleraar Waterbolk het boek Scherpe stenen op mijn pad.
Het gaat over de geschiedenis van het steentijdonderzoek in Nederland en in het bij-
zonder over de zaak Vermaning. Waterbolk is hier als hoogleraar en directeur van het
BAI, en tussen 1954 en 1965 als baas van Bohmers, nauw bij betrokken geweest. In
deze autobiografische terugblik wijst hij Bohmers aan als auctor intellectualis van de
vervalsingsaffaire.23 Het is vooral dit boek en de daarin geuite vermoedens die mij
doen besluiten grondig uit te zoeken wie Bohmers is en wat hij gedaan en gedacht
heeft. Ik wil nu wel eens weten wat er echt waar is van alle verhalen.

Terwijl ik mijn onderzoek start, blijven er publicaties verschijnen waarin Bohmers
voorkomt. Zo gaat de historicus Klaas van Berkel in zijn lijvige boekwerk Academische
Illusies over de geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen in op de door de
Duitse bezetter georganiseerde aanstelling van Bohmers, die deel uitmaakt van de
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nazificering van de Groningse universiteit. In zijn in 2005 verschenen boek karakte-
riseert hij Bohmers als ‘een geweldige intrigant die waarschijnlijk handelde vanuit
zuiver opportunistische gronden’.24

In 2006 publiceert de Canadese journaliste Heather Pringle haar bestseller The Mas-
terplan. Himmlers scholars and the Holocaust. Dit vlot geschreven boek beschrijft de ge-
schiedenis van Ahnenerbe vooral aan de hand van de werkzaamheden van een aantal
daaraan verbonden wetenschappers. Ze wijdt hierin een heel hoofdstuk aan Bohmers.
Op basis van slechts enkele bronnen gaat zij vooral in op zijn studiereis door België,
Engeland en Frankrijk in 1938 en zijn onderzoek van een paleolithische vindplaats in
Mauern, in het Altmühltal in het Duitse Beieren. Het hoofdstuk over Bohmers wordt
in iets gewijzigde vorm ook geplaatst in het maandblad Archaeology en wordt als bron
veelvuldig op internetsites benut.25 Pringle windt er geen doekjes om: ‘Bohmers had a
talent for dissembling, scheming and self advancement’. Volgens haar hebben we hier
te maken met een man met een talent voor huichelarij, gekonkel en zelfpromotie. 

Willem Otterspeer, in wiens biografie over de schrijver Willem Frederik Hermans
uit 2015 Bohmers ook even langs komt, noemt hem een nazi en een ‘windvaan’, die
eerst zijn diensten aan de bezetter aanbiedt en na de oorlog zegt betrokken geweest
te zijn bij het verzet: ‘Wat hij niet ontliep was zijn noodlot. Want deze schuinsmar-
cheerder handelde ook voor eigen rekening in archeologica uit rijkscollecties’. Ook
wordt hij verdacht van diefstal, leidt de vondst van wapens tot zijn ontslag en wil hij
zijn zeewaardig jacht benutten om er met zijn waardevolle spullen vandoor te gaan.26

Bohmers krijgt er flink van langs. Maar klopt het allemaal wat Otterspeer beweert?

De meeste auteurs baseren zich op de dissertatie uit 1965 van Michael H. Kater, ge-
titeld: Das ‘Ahnenerbe’ der SS 1935-1945. Ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Rei-
ches. In 1974 verschijnt dit proefschrift in boekvorm. Deze zeer grondige studie brengt
een paar intrigerende feiten over Bohmers aan het licht. Kater beschrijft de verschil-
lende afdelingen waaruit Ahnenerbe bestond. Die hielden zich niet alleen bezig met
archeologisch onderzoek, taalwetenschap en volkskunde, maar ook met natuurwe-
tenschappelijk onderzoek, zoals botanie en grottenkunde. Berucht wordt Ahnenerbe
vooral door de in 1942 door Himmler toegevoegde afdeling Wehrwissenschaftliche
Zweckforschung, waarvan de medewerkers onder andere gruwelijke experimenten doen
op gevangenen in het concentratiekamp Dachau.27 De zakelijk leider van Ahnenerbe
is Wolfram Sievers, een man met wie Bohmers nauwe contacten onderhoudt. 
Sievers is (mede)verantwoordelijk voor deze afgrijselijke misdaden tegen de mense-
lijkheid. Hij wordt in 1947 tijdens het Nürnberger Ärzteprozess ter dood veroordeeld
en op 2 juni 1948 in Landsberg opgehangen. Bohmers legt tijdens het proces een
schriftelijke verklaring af ten gunste van deze Sievers. Hij noemt daarin de illegale
‘verzetsactiviteiten’ van de zogenaamde Hielscherkreis, waaraan behalve Sievers ook
hijzelf zou hebben deelgenomen. 

Lange tijd is getwijfeld aan het bestaan van deze ‘verzetsgroep’ rondom de charis-
matische Friedrich Hielscher. Ook Kater staat er in 1965 sceptisch tegenover en dat
is ongetwijfeld de reden dat Bohmers op 8 januari 1965 aan Kater schrijft: ‘Nu ik uw
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brief gelezen heb en in algemene zin gehoord heb hoe u werkt, schijnt het mij toe
dat u van veel feiten geen weet hebt.’28 Later schrijft Kater dat een nadere studie naar
deze groepering de moeite waard is.29

Deze aanbeveling wordt opgevolgd. Peter Bahn schrijft in 2004 een boek over het
leven en werk van Hielscher en besteedt aandacht aan zijn politieke en religieuze
ideeën.30 Vijf jaar later geeft hij Hielschers Leitbriefe der Unabhängigen Freikirche uit,
waarin deze als stichter van een nieuwe geloofsgemeenschap zijn geloofsleer verkon-
digt.31 Bahn meent dat er wel degelijk sprake is geweest van een verzetsgroep rond
Hielscher. Dat is ook de mening van Ina Schmidt, die haar proefschrift aan Hielscher
en zijn volgelingen heeft gewijd. Haar boek Der Herr des Feuers. Friedrich Hielscher
und sein Kreis zwischen Heidentum, neuem Nationalismus und Widerstand gegen den
Nationalsozialismus verschijnt eveneens in 2004.32 Zij besteedt daarin nadrukkelijk
aandacht aan de ondermijnende activiteiten van de Hielscherkreis tegen de natio-
naalsocialistische dictatuur. 
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Toch is het nog steeds lastig om de aard van die oppositionele activiteiten vast te
stellen en te duiden. Dat komt niet alleen doordat oppositie en ondermijning zich in
het verborgene afspelen en geen of weinig historische bronnen nalaten, maar ook
doordat Bahn en Schmidt zich vooral baseren op de nalatenschap en de verhalen van
de volgelingen van Hielscher. Veel claims over verzetsactiviteiten van de Hielscher -
kreis blijven bij nadere beschouwing vaag. Ook is een deel van de naoorlogse verhalen
van Hielscher niet waar of overdreven, zoals Kurt Lehner in zijn boek over Hielscher
uit 2015 aantoont.33

Ook ik heb onderzoek gedaan naar Hielscher en zijn volgelingen, omdat Bohmers
zich daarbij aangesloten had. Door naar Bohmers en zijn relatie tot deze groep te kij-
ken, kan ik bijdragen aan een duiding van Hielscher, zijn zogenaamde verzetswerk
en dat van een aantal van zijn volgelingen.

In 2012 verschijnt ter gelegenheid van de pensionering van Stapert een Liber Amico-
rum, waaraan diverse collega’s, vrienden en oud-leerlingen van hem bijdragen. Ikzelf
schrijf daarin een artikel over het (vermeende) daderschap of de betrokkenheid van
Bohmers bij een aantal Nederlandse vervalsingsaffaires. Dit artikel is, in een iets ge-
wijzigde vorm, verwerkt in de hoofdstukken 20 en 21. Hierin ga ik in op de vraag die
mij vanaf het begin heeft gefascineerd: heeft hij het nu wel of niet gedaan? Is hij nu
wel of niet het brein achter de stenen van Vermaning? In het artikel doe ik verslag
van mijn speurwerk. Waterbolk, die denkt dat Bohmers met Vermaning heeft samen-
gespannen tegen hem en het BAI, is niet overtuigd van mijn argumentatie en houdt
vast aan zijn complottheorie. In 2015 meent hij dat ik mij als biograaf iets te veel ver-
eenzelvig met het object van mijn onderzoek.34 Later in dit boek kom ik op zijn op-
merking terug.

Bohmers en de zaak Vermaning blijven intrigeren. In 2017 schrijft Bennie Roeters
de roman Tjerk, over Vermaning en zijn ontdekkingen. Een van zijn personages is
Doctor Ase Hoogduin, in wie we zonder veel moeite Bohmers kunnen herkennen.
Hij wordt afgeschilderd als een wat vreemde, onbetrouwbare persoon.35 Het is overi-
gens niet de eerste keer dat Bohmers een schrijver inspireert en als romanfiguur op-
treedt. Hij komt onder zijn eigen naam voor in The Gods of Eden and Operation High
Jump, een fantasyboek van de Joodse schrijver Moshe Mazin. Daarin worden passages
uit de Bijbel tot een bizarre plot gecombineerd met onder andere thema’s als Ameri-
kaans en Israëlisch inlichtingenwerk, buitenaardse wezens en nazi’s. In de roman
wordt hij opgevoerd als een jonge wetenschapper ‘die trots was toegetreden tot de SS
en een van hun toparcheologen was geworden, die nu zoekt naar een Duitse connectie
met een oud, Noords (Arisch) ras.’36 De schrijver lijkt zich vooral gebaseerd te hebben
op Pringle’s boek The Masterplan.
Als het voorgaande iets duidelijk maakt, is het wel dat Bohmers geen beste reputatie
heeft onder vrijwel alle auteurs die over hem geschreven hebben.37 Hij wordt van alles
genoemd: schurk, intrigant, collaborateur, schuinsmarcheerder, windvaan, nazi, ver-
valser, dief, huichelaar enzovoort. Dat zijn nu niet bepaald aanbevelingen, geen per-
soon met wie je je als biograaf wilt ‘vereenzelvigen’, zoals Waterbolk van mij vindt.
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Maar kloppen deze karikaturen en geven ze een juist beeld? Daar valt wel het een en
ander op af te dingen. Karikaturen zijn immers eendimensionaal.

Mijn inzet is vanaf het begin geweest om een zo compleet mogelijk beeld van
Bohmers te krijgen. Wat heeft deze man gevormd en gemaakt tot wie hij was? Welke
aspecten van zijn afkomst, welke gebeurtenissen en personen hebben zijn beslissingen
beïnvloed? Mijn onderzoek heeft uitgewezen dat Bohmers complexer en veel inte-
ressanter is dan veel van bovenstaande typeringen doen vermoeden. Bovendien werpt
zijn leven licht op het denken en gedrag van sommige mensen in zijn directe omge-
ving – vooral collega-archeologen - wat verhelderend en soms zelfs ronduit ontnuch-
terend is. Deze biografie draagt zo bij aan de geschiedenis van de archeologiebeoefening
in Nederland en Duitsland. Ik heb voldoende reden gevonden om nauwkeuriger te
kijken naar ‘deze rare kwiebus’, die al verschillende wetenschappers vóór mij heeft be-
ziggehouden en nog steeds bezighoudt.

Er zijn veel diskwalificerende verhalen over hem verschenen, die ik heb gewogen
op basis van de feiten en op basis van veel tot nu toe nooit eerder geraadpleegde bron-
nen. Soms heb ik me even begeven in wat ik ‘de speculatieve ruimte’ noem - maar de
feiten zijn altijd leading gebleven. Mijn verhaal beoogt geen gehele of zelfs maar ge-
deeltelijke rehabilitatie van Bohmers te zijn. Integendeel, mijn studie heeft zaken aan
het licht gebracht die tot dusver onbekend waren en niet bijdragen aan een positiever
beeld van hem. Daar staat dan weer tegenover dat deze biografie een vollediger en
evenwichtiger inzicht geeft in zijn persoon, door in mijn onderzoek ook onvermoede
kanten van hem te belichten die tot nu toe volledig buiten beeld zijn gebleven. Zijn
leven, persoon, werk en gedachtewereld zijn daar interessant genoeg voor gebleken.

‘Papa, is dit een slechterik?’
Aan de basis van dit boek ligt een uitgebreid onderzoek, dat ik ben begonnen na de
verschijning van het boek van Waterbolk in 2003. Vanwege mijn fulltime baan als
hoofd van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van de gemeente Rotterdam
(BOOR) heeft het werk aan deze biografie noodgedwongen het karakter van een ‘zo
nu en dan’-studie gehad. In de afgelopen jaren heb ik verschillende binnen- en bui-
tenlandse, openbare en niet-openbare archieven geraadpleegd en veel mensen ge -
interviewd. Het hoofdstuk ‘Geraadpleegde bronnen’ en het dankwoord geven inzicht
in de reikwijdte daarvan.

Het was in alle opzichten de moeite waard. Bohmers bracht mij in aanraking met
onderwerpen waar ik niet of nauwelijks mee bekend - of in geïnteresseerd - was en
die een veel ruimer gebied bestrijken dan de archeologiebeoefening voor, tijdens en
na de Tweede Wereldoorlog. Ik stuitte bij mijn onderzoek op onderwerpen als de
theologische leer van de middeleeuwse Meister Eckhart, het Fries en Bretons natio-
nalisme, het werk van inlichtingendiensten, naoorlogse nazinetwerken, science fiction,
en de kunst van het houtsnijden. Ik bezocht plaatsen die voor Bohmers van betekenis
zijn geweest, zoals de Weinberghöhlen bij het Zuid-Duitse Mauern, de Tsjechische
vindplaats Dolní Vĕstonice, Berlijn en de Friese dorpen Buitenpost en Ureterp. Heel
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bijzonder waren de talrijke ontmoetingen in binnen- en buitenland met mensen die
mij meer over Bohmers konden vertellen.

Zo kwam ik in 2006 in het Duitse plaatsje Hetendorf terecht, nabij Celle in de
buurt van Hannover. Daar kreeg ik te maken met een aspect van het biografisch on-
derzoek dat erg belangrijk is, maar zich niet laat sturen: de rol van het toeval. Je moet
in het leven een beetje geluk hebben, en dat geldt zeker als je een biografie schrijft. 

In de zomer van 2006 was ik op een snikhete dag met mijn vrouw Marieke en onze
zoontjes Joris (11) en Jeroen (8) op weg naar Denemarken voor een vakantie. Op de
snelweg zag ik de afslag naar Celle voorbijkomen en in een opwelling besloot ik af te
slaan. Dat zat namelijk zo. Bij Celle ligt het dorpje Hetendorf. Ik wist dat daar ergens
in de buurt het landgoed van de adellijke familie Von Bothmer moest liggen. Een van
de zonen Von Bothmer, Hermann, was een studievriend van Bohmers en heeft
Bohmers een paar keer op het landgoed uitgenodigd. Daar kwam ook de mysterieuze
Hielscherkreis samen, waar Von Bothmer en Bohmers toe behoorden. De ouders van
Hermann hadden Friedrich Hielscher toestemming gegeven om zijn geheime sa-
menkomsten daar te houden. Hielscher had een eigen eredienst ontwikkeld en ge-
bruikte de familiekapel op het landgoed voor zijn kerkdiensten. Deze kapel is in de
jaren tachtig onder dubieuze omstandigheden in de as gelegd. Een van Hielschers
vertrouwelingen die ook regelmatig het landgoed bezocht, was Wolfram Sievers, de
zakelijk leider van Ahnenerbe, het wetenschappelijk bureau van de SS, voor wie
Bohmers later gaat werken. 

Er was dus voldoende reden, vond ik, om te kijken of we dat landgoed konden vin-
den. Dat was best een gok, want we hadden nog geen TomTom. Maar het lukte nog
ook; tussen de heuvels en velden lag het verborgen in een fraaie, bosrijke omgeving.
Onvoorbereid en onaangekondigd liep ik het erf op. Daar trof ik een vrouw aan met
een tamme kraai op haar schouder, die me vragend aankeek. Ik vertelde haar wat ons
hier bracht: dat ik met een boek bezig was, waarin Hetendorf een rol zou spelen. Ze
liep daarop het huis in en kwam terug met een oude man in een Lederhosen. Het bleek
Fredrik Thorwald von Bothmer te zijn, een halfbroer van Hermann. Fredrik hoorde
de reden van mijn bezoek aan en nodigde Marieke en mij vervolgens uit om plaats te
nemen in de schaduw van het oude landhuis. Zijn schoondochter bracht ons koude
limonade en liet ons alleen. Onze zoontjes amuseerden zich in de schaduw. 

Fredrik begon zijn levensverhaal te vertellen, dat uiteindelijk enige uren in beslag
zou nemen en ons terugnam in een heel andere tijd. Er gingen ondertussen heel wat
kannen limonade door. Hij kon zich Bohmers nog wel herinneren, al was hij, in te-
genstelling tot zijn halfbroer, rond 1937 te jong om deel te nemen aan de activiteiten
van de Hielscherkreis. Hij was van 1923. Fredrik had in de oorlog bij de Kriegsmarine
gezeten, de wereldzeeën bevaren en schipbreuk geleden bij Japan met de Hilfskreuzer
Michel.38 ‘De laatste piraat van Europa’, zoals hij zichzelf noemde, schreef over zijn
oorlogsbelevenissen als bootsman op twee U-boten een typescript. De reden van zijn
schrijven verwoordt hij in een begeleidende brief aan het Militärhistorisches Forschung-
samt in Potsdam, waaraan hij het script ooit stuurde: 
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‘Ik was destijds een jongeman (in de leeftijd van 18 tot 21) en heb de oorlog in-
tensief beleefd. Er was ook niets anders. Zelfs geen familie of een vriendin. Ze
waren er wel, maar waar? In ieder geval onbereikbaar en zonder enige mogelijk-
heid om contact te leggen. We hadden alleen de oorlog en wat daarin gebeurde.
Als je ouder wordt, worden veel herinneringen wakker. Zo ook deze, bij mij.’39

Fredrik was de zoon van een Nederlandse moeder en sprak en verstond daarom een
beetje Nederlands. Na de oorlog hield hij zich bezig met de dressuur van jachthonden,
schreef daar boeken over en onderhield vriendschappelijke contacten met het konink-
lijk huis Van Oranje. Hij had – naar eigen zeggen - Prins Bernhard een paar keer ver-
gezeld op zijn jachtpartijen.

Toen Fredrik even naar binnen was om meer limonade te halen, greep Jeroen zijn
kans. Hij had vlakbij zitten tekenen én luisteren, en had een en ander opgevangen.
Op gedempte toon - maar in mijn oren veel te hard - vroeg hij: ‘Papa, is dit een slech-
terik?’ Hij had mij natuurlijk eerder horen praten over gebeurtenissen en personen
uit de oorlog, waarvan een deel behoort tot de zwartste bladzijden uit het verleden.
Zijn vraag, in alle eenvoud gesteld, sloeg in dit geval op Fredrik von Bothmer, die vier
jaar na ons bezoek, in 2010, zou overlijden. Ik stond met mijn mond vol tanden, want
een eenvoudig en in dit geval snel antwoord - Fredrik kon elk moment terugkomen
met de limonade - is er niet. Dezelfde vraag naar goed en kwaad dringt zich op wan-
neer je je bezighoudt met Bohmers. Het antwoord is niet eenvoudig, wanneer je niet
wilt vervallen in een ongenuanceerde zwart-wit-tegenstelling of alleen wilt afgaan op
alle verhalen die in de afgelopen decennia over hem verteld zijn. 

Later in de auto heb ik geprobeerd om de jongens iets van de complexiteit van
Jeroens vraag en het antwoord daarop te laten inzien. Oordelen of iemand ‘goed’ of
‘slecht’ is, is vaak lastig. Naar welke facetten van iemands persoon of leven kijk je?
Welke morele maatstaf en uitgangspunten hanteer je? Beoordeel je iemands gedach-
ten, daden of allebei? Wat is de invloed van de context waarbinnen die zich voordoen?
Heeft iemand vrijheid van handelen? Had hij ook iets anders kunnen doen? Van die
dingen. Ik geloof niet dat de jongens er veel van begrepen. En zo zetten we onze reis
naar Denemarken voort, terwijl de kinderliedjes van Ernst, Bobbie en de rest weer
uit onze cd-speler schalden. 

Maar de vraag van mijn jongste zoon bleef knagen. Ook ik moet als biograaf uitein-
delijk een oordeel vellen en een voorstel doen hoe Bohmers te beschouwen. Er is im-
mers al zo veel over hem geschreven en geoordeeld. Bovendien is het onmogelijk en
ongewenst om zijn handelen en ideeën, zeker waar het de Tweede Wereldoorlog en
het nazisme betreft, enkel te beschrijven op een neutrale, zuiver analytische manier.40

Maar Bohmers is meer dan een archeoloog die voor de SS heeft gewerkt. Dat brengt
met zich mee dat ik zowel begrip als onbegrip voor zijn daden heb, er is sprake van
waardering en afkeer, afstand en betrokkenheid tot zijn persoon. Met betrekking tot
deze ambivalentie is een opmerking van Barbara Henkes over de biografische bena-
dering van het verleden zeer relevant. Zij schrijft:
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’Momenten van identificatie en van vervreemding zijn beide even problematisch
als productief in de relatie tussen biograaf en gebiografeerde, en meer in het
algemeen bij de interpretatie van het verleden door de geschiedschrijver.’41

Een tweede reden waarom de vraag naar goed en kwaad aan de orde moet komen, is
dat Bohmers zich regelmatig heeft moeten verantwoorden voor en verdedigen van-
wege zijn werk, houding en gedrag in de oorlog. Hij stond bij zijn omgeving niet be-
paald in een goed blaadje. Er waren genoeg mensen die zich van alles over hem
herinnerden en erover spraken. Wat anderen met een oorlogsverleden wel ten deel
viel – vergeten en vergeven worden - was voor hem niet weggelegd. Zo ontstond een
reservoir van geruchten over zijn oorlogsverleden, dat regelmatig aangesproken en
‘ververst’ werd. En daar bleef het niet bij. Toen de grote archeologische vervalsings-
affaires zich aandienden in de jaren zeventig, moest hij zich opnieuw verdedigingen
tegen beschuldigingen van betrokkenheid. De wereld bleek bereid van alles over hem
te geloven. Maar de vraag bleef wat er allemaal van klopte.

Een oordeel vellen over Bohmers is dus onvermijdelijk en ik ga dat dan ook niet uit
de weg. In het nawoord spreek ik mij hierover uit, waarbij ik onderscheid maak tussen
de verschillende rollen die hij in zijn leven heeft gespeeld, zoals die van archeoloog,
vader, politiek-idealist, echtgenoot, verzamelaar, ondernemer en kunstenaar. Bovenal
streef ik naar een evenwichtige presentatie van de feiten waarbij recht wordt gedaan
aan de diversiteit van bronnen, gebeurtenissen en interpretaties. Daarbij ga ik vertel-
lend te werk en heb ik gekozen voor een chronologische opzet. Mijn inzet is de ideeën,
idealen, keuzes en handelingen van Bohmers in kaart te brengen en vast te stellen
welke veranderingen daarin tijdens zijn leven zijn opgetreden en welke gelijk zijn ge-
bleven. Dat is een lastige opgave gebleken: het bronnenmateriaal is vaak cryptisch, in
de zin van tegenstrijdig, onvolledig of ronduit onbetrouwbaar. Daarnaast was Bohmers
een complexe, gesloten man. Tijdens mijn onderzoek bleek al gauw dat hij zijn rollen
streng scheidde en dat de mensen in de verschillende maatschappelijke velden waarin
hij verkeerde, hem eigenlijk nauwelijks kenden. Hij was vaak te vinden in de periferie
van maatschappelijke groepen, als toeschouwer. De meeste mensen om hem heen
kenden slechts één kant van hem; de rest hield hij uit zicht. Mijn onderzoek heeft
uitgewezen dat hij daar soms goede redenen voor had. 

Hoewel Bohmers dus voor velen een ongrijpbare figuur is gebleven, is dat geen
reden geweest om hem te negeren. Door de tijd heen blijft hij de gemoederen bezig-
houden. Een mooi inkijkje komt uit een briefwisseling over hem uit 1948. Aan het
einde van de oorlog is hij opgepakt op verdenking van collaboratie. Vrij vlot daarna
zien de Nederlandse autoriteiten af van strafvervolging en komt hij in januari 1946
vrij. Hij wordt al snel weer bij de Rijksuniversiteit Groningen als archeoloog aange-
steld. ‘Het geval wil nu echter, dat de geruchten over Dr. Bohmers niet verstommen,
doch eerder toenemen’, aldus zijn collega-archeoloog Herre Halbertsma in een ver-
trouwelijke brief aan de directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
(RIOD), Lou de Jong, van 7 september 1948.42 Deze brief vormt de aanleiding voor
een nieuw onderzoek naar het gedrag van Bohmers tijdens de bezetting, waarin nu
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Vakantiefoto genomen tijdens een toevallig bezoek aan Fredrik Thorwald von Bothmer
(‘Fritz’) in Hetendorf in de zomer van 2006. Fredrik deelt zijn herinneringen met Marieke
en mij. Als jongere halfbroer van Hermann kan hij zich Bohmers’ bezoeken aan He-
tendorf nog wel voor de geest halen. Het landgoed met de daar aanwezige kapel is
door Hielscher en zijn volgelingen een aantal keren bezocht. 

Waterbolks boek ‘Scherpe stenen op mijn pad’ uit 2003 is voor mij de aanleiding om mij in het leven van Bohmers
te verdiepen. In 2015 verschijnt ‘Werk van eeuwen’-, bestaande uit een serie interviews met Waterbolk die inzicht
geven in zijn academische carrière en professionele ontwikkeling.



ook kopieën uit Duitse archieven meegenomen worden, onder andere uit die van
Ahnenerbe. Een week later schrijft Halbertsma een uitgebreidere brief aan De Jong,
waarin hij probeert het karakter van Bohmers te schetsen. Hij noemt hem een ‘won-
derlijke geest, een mengsel van romantiek en geslepenheid’, en schrijft: ‘Geheimzin-
nigheid is zijn fort.’43

De verleiding van verhalen
Deze biografie is gebaseerd op talrijke historische bronnen, weggeborgen in archieven
en vergeten dozen, die stof lagen te vangen in instituten, achterafkamertjes en een
enkele garage. Het gaat om dagboeken, brieven en artikelen, proces-verbalen en foto’s
met krabbeltjes achterop. Ook interviews met mensen die Bohmers gekend hebben,
maken er deel van uit. Dit soort geschiedschrijving kenmerkt zich door een narratieve,
een verhalende structuur: ze geeft een selectie van feiten, legt er verbanden tussen en
doet een voorstel hoe de hoofdpersoon en de wereld waarin hij leefde te beschouwen
en te beoordelen. De biograaf kan niet anders. Hij moet keuzes maken in wat hij wel
of niet vermeldt en zal de feiten moeten duiden. Want, zoals Hans Goedkoop schrijft:
‘als hij de feiten “voor zichzelf ” laat spreken herschept hij geen leven, maar leegt hij
een kaartenbak’.44 De schrijver bepaalt dus niet alleen de selectie van de feiten, maar
ook het perspectief op de hoofdpersoon. Hij interpreteert en zoekt antwoord op de
vraag: wat is de betekenis van dit leven? Wat maakt dit leven de moeite waard om er
een boek over te schrijven? Zijn selectie en interpretatie maken een biografie tot een
subjectief genre. Er zijn immers over dezelfde persoon of gebeurtenis ook andere ver-
halen te vertellen, die allemaal iets anders belichten. Zeker in het geval van Bohmers,
waarbij ik heb kunnen putten uit een enorme variatie in geschreven en gesproken
bronnen. Dit is dus niet de biografie, maar een biografie van Bohmers. 

Niet alleen deze biografie, maar ook de historische bronnen waarop die is gebaseerd,
hebben vaak een verhalend karakter. Dit geldt ook voor zaken als politiek-maatschap-
pelijke ideologieën, religie en wetenschappelijke ideeën, waarvan verschillende in dit
boek aan de orde komen. Het zijn allemaal verhalen die strijden om onze aandacht
en erkenning, en ons ervan willen overtuigen hoe we naar (een deel van) de wereld of
de samenleving moeten kijken. Ze vechten om onze blik, en in het verlengde daarvan
ons morele oordeel. Verhalen vormen ons. Ook dit is iets om in het achterhoofd te
houden bij het lezen van het verhaal van Bohmers. Als student betreedt hij in de jaren
dertig een wereld waarin oude structuren wankelen of achterhaald blijken en nieuwe,
krachtige verhalen de aandacht opeisen. Nederland worstelt met de economische cri-
sis. Het aantal werkelozen schiet omhoog. Veel mensen zijn bang voor de toekomst
en hebben weinig vertrouwen meer in het politieke bestel. Socialisten en communisten
roeren zich. In Duitsland wint het nationaalsocialisme steeds meer terrein. Een ge-
weldige voedingsbodem voor allerlei verhalen die uiting geven aan de heersende on-
zekerheid van die jaren. 

Een dwingend verhaal kan zich van verschillende middelen bedienen om te over-
tuigen. Het kan de feiten verdraaien of juist verzwijgen, weglaten. Dit is de hele tijd
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aan de gang, kijk maar in de media en de wereld om ons heen. Elke dag vertellen we
elkaar verhalen. We worden erdoor omringd, erin ondergedompeld en erdoor ge-
stuurd, vaak zonder dat we dat weten. Al die verhalen roepen een scala van emoties
op. Soms terecht, soms ook niet. Een verhaal kan enorm krachtig zijn en is bij uitstek
geschikt voor manipulatie. Het kan zich richten tegen een enkeling of een kleine
groep – denk aan terugkerende roddel of geruchten - maar kan zich ook richten tot
collectieven – denk aan scheppingsverhalen en mythen, ideologische propaganda of
berichtgeving uit de media. De Holocaust had niet plaatsgevonden zonder een verhaal
over een verondersteld ‘inferieur ras’. Achteraf vraag je je soms af hoe je je zo hebt
kunnen laten meeslepen, zeker als achteraf blijkt dat een verhaal helemaal niet klopt.
Maar dan is het meestal al te laat.

Ook deze manipulatieve kant van verhalen is iets om vast te houden bij het lezen.
Want het verhaal van Assien Bohmers is bij uitstek een verhaal dat erom vraagt om
het oordeel op te schorten. De hoofdpersoon is een eigenzinnig man met een heel
eigen visie op zichzelf en de wereld om zich heen. Daardoor maakt hij keuzes die ge-
makkelijk te veroordelen zijn, zeker met de kennis van achteraf. Maar dat is te kort
door de bocht, zeker in de disruptieve jaren dertig en veertig waarin een wereld in el-
kaar stort en een nieuwe wereld uitgevonden moet worden. Laten we daarom met
enige afstand kijken wie hij is en wat hij doet. 

Het schrijven van deze biografie vereiste een nauwgezette bronnenkritiek. Wie heeft
waarom in welke context iets gezegd of geschreven? Wanneer was dat en waarover
wordt gezwegen? Het viel niet mee om hier antwoord op te krijgen. Veel documenten
en dossiers zijn verdwenen, onvolledig, in de loop der tijd (opzettelijk) vernietigd,
vaak moeilijk te duiden en soms lange tijd ‘onder de pet gehouden’.45 Ik heb als een
terriër achter archivarissen aangezeten om zo veel mogelijk informatie boven tafel te
krijgen. Toen mijn oudste zoon Joris in 2015 een paar maanden natuurkunde stu-
deerde in München, heb ik hem gevraagd talrijke archiefstukken in het daar geves-
tigde Institut für Zeitgeschichte over te schrijven - kopiëren was verboden.

Daarnaast heb ik veel tijd en aandacht besteed aan het opbouwen van een goede
relatie met mensen die Bohmers goed gekend hebben en/of over delen van zijn na-
latenschap beschikten. Dankbaar ben ik voor het vertrouwen en de hulp die ik kreeg
van de kinderen en de schoonzoons van Bohmers. Zij zijn in de afgelopen decennia
regelmatig geconfronteerd met terugkerende beschuldigingen over de betrokkenheid
van hun (schoon)vader bij vervalsingen, en ongenuanceerde berichtgeving en gespe-
culeer in de media. In de gesprekken merkte ik dat velen de herinnering aan hem
koesteren. Tegelijkertijd zijn ze soms uiterst kritisch over hem en leven er bij hen ook
vragen over de rol die hij in sommige contexten heeft gespeeld. Maar het snelle, on-
gefundeerde oordeel dat ze zo vaak tegen zijn gekomen, daar hadden ze echt geen
zin in. Ik begrijp dus heel goed dat de familie aanvankelijk gereserveerd stond tegen-
over een onbekende die een biografie over hun (schoon)vader ging schrijven. Ondanks
mijn inzet om zijn levensverhaal zo goed mogelijk te documenteren, heb ik niet alles
kunnen ophelderen. Sommige zaken blijven in het ongewisse, sommige vragen blijven
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onbeantwoord. Met mijn vragen kon ik altijd bij de familie terecht. Ik hoop dat ik
hun vertrouwen met dit boek niet heb geschaad.

Een aparte vermelding verdienen de interviews. Persoonlijke herinneringen van
mensen die Bohmers gekend hebben en bereid waren met mij over hem te spreken,
zijn een grillige bron - soms onbetrouwbaar, maar veel te belangrijk en te leuk om
buiten het onderzoek te houden.46 Soms hoorde ik iemand iets vol overtuiging ver-
tellen waarvan ik op basis van mijn onderzoek wist dat het niet overeenkwam met de
feiten. Het toont maar weer eens aan hoe selectief het geheugen is, hoe we ons eigen
verhaal maken. Hoe moet je daar als biograaf mee omgaan? En als je merkt dat som-
mige dingen niet kloppen die iemand vertelt, wat betekent dat dan voor de rest van
zijn verhaal? In hoeverre kun je daar dan redelijkerwijs van op aan? Dat blijft een
moeilijke afweging waar ik vaak tegen aangelopen ben. Daar staat tegenover dat juist
de levende herinnering zo veel meer toevoegt aan het bronnenbestand en verdieping
geeft aan een persoon. Daarom zijn citaten uit interviews hier en daar meegenomen,
als betrouwbare of minder betrouwbare toets. 

Het verhaal van Assien Bohmers is zo opgebouwd, dat een lezer met behulp van de
koppen en tussenkoppen zijn eigen weg kan zoeken door dit rijkgeschakeerde leven.
In het nawoord neem ik alle verhaallijnen op en trek ik mijn conclusies. Een punt
van aandacht is de overvloed van namen in dit boek. Bohmers heeft zich in heel veel
verschillende werelden begeven, waardoor zijn verhaal ‘bevolkt’ wordt door heel veel
verschillende mensen. Met de lijst van personen na de inleiding en een nog veel uit-
voeriger versie in bijlage 3 kan de lezer terugvinden wie iemand ook alweer is. Verder
sta ik soms wat langer stil bij een onderwerp dan eigenlijk goed is voor de voortgang
van het verhaal. In zo’n geval kan de lezer ervoor kiezen om die verdieping met ge-
noegen tot zich te nemen of die te laten voor wat die is. 

De biografie is populairder dan ooit. Het is een historisch genre waarin een leven de
kapstok vormt waaraan allerlei onderwerpen opgehangen kunnen worden. Een bio-
grafie – feitelijk een microhistorie - biedt de mogelijkheid, zoals Binne de Haan om-
schrijft in zijn proefschrift over de biografie in de geschiedschrijving, ‘om inzichten
uit meer structurele en collectieve interpretaties van het verleden in te passen of te
toetsen’.47 Komt het leven en denken van een persoon overeen of is het inpasbaar in
het anonieme, collectieve, grote verhaal van de geschiedenis? En verder schrijft hij,
niet onbelangrijk: 

‘Biografieën en microhistorische studies bieden doorgaans een blik op het
verleden aan de hand van de deelnemer of enkele deelnemers aan dat verle-
den, het zogenaamde deelnemersperspectief. Dit deelnemersperspectief on-
derscheidt zich van andere standpunten die ten opzichte van het verleden
worden ingenomen doordat de nadruk op de menselijke ervaring andere his-
torische verbanden zichtbaar maakt dan abstraherende institutionele perspec-
tieven.’48
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De historicus houdt zich vanuit dit perspectief dus bezig met een vaak abstract deel
van het verleden, waar als het ware al het werk en denken van individuen op een hoop
is geveegd en de grootste gemene deler wordt getoond. De biograaf heeft te doen met
een mens: een mens dat bij nadere kennismaking misschien wel een vriend had kun-
nen zijn, een collega, de buurman, of een vijand. Precies daarom heb je als biograaf
een extra verantwoordelijkheid. 

‘Biography deals, after all, with reputations’, schrijft Nigel Hamilton.49 Ik zou daar
aan toe willen voegen: ‘It is also about temptations.’ Waarom zou je kennis willen
nemen van het leven van een – historisch gezien – onbeduidend man, een archeoloog,
geboren in 1912, die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief was in de SS-wetenschap,
na de bevrijding archeoloog werd aan de Rijksuniversiteit Groningen en daar werkte
tot hij geschorst werd in 1965, de archeologie de rug toekeerde en uiteindelijk emi-
greerde naar Zweden, waar hij overleed in 1988? - Ja, waarom eigenlijk?

Mensen hebben me vaak gevraagd wat me zo fascineert in Bohmers, waarom ik al
zo lang mijn tijd aan hem besteed. Het is geen bewondering – wat vaak reden is om
over iemand een biografie te schrijven. Voor sommige van zijn daden en ideeën koester
ik geen enkele sympathie; zij wekken mijn afkeer op. Soms vind ik ze ronduit bela-
chelijk. Hoe vreemd zijn ideeën soms ook zijn, soms raakt hij actuele thema’s. Dat
geldt niet alleen voor zaken als het opkomend nationalisme en racisme van nu, maar
ook voor delen van zijn filosofische beschouwingen, waarin hij – net als nu gebeurt –
speculeert over de vorming van een Global Brain (‘Wereldbrein’).50 Voeg daaraan toe
dat hij een veelzijdig man was, een avontuurlijk leven heeft geleid, talrijke interessante
figuren heeft ontmoet en betrokken is geweest bij historische gebeurtenissen, en je
hebt een interessante cocktail. Hoe kan het dat iemand van eenvoudige komaf con-
tacten onderhoudt met nazikopstukken? Wat is zijn werkelijke bijdrage geweest aan
het verzet en aan de archeologie in en na de oorlog? Wás hij betrokken bij de zaak
Vermaning? Dit soort vragen heeft mij al die jaren aan de gang gehouden. En laat ik
ten slotte de biografische reis niet vergeten. Die heeft me een rijkdom aan bijzondere
ontmoetingen, ervaringen, inzichten en ‘vondsten’ opgeleverd, die ik niet had willen
missen. 

Het verhaal van Bohmers is soms confronterend, omdat het je bewust maakt van je
eigen snelle oordeel en vooroordeel gebaseerd op de kennis van nu. Dan wordt de
vraag interessant: wat zou je zelf gedaan hebben? Als je iemand, een leven, werkelijk
wilt doorgronden, zul je er blanco in moeten gaan. Onbevangen, ook al geeft de ge-
biografeerde je nog zoveel aanleiding voor het snelle oordeel – wat in Bohmers’ geval
zeker zo is. Dit is het verhaal van een man met een grootse toekomstvisie en een gren-
zeloze ambitie die zijn kansen pakt op het moment waarop die zich aandienen. Als
biograaf wil ik u verleiden met mij de rijkgeschakeerde werelden van Bohmers te be-
treden en uw oordeel vooralsnog even op te schorten.

30
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BEKNOPTE LIJST VAN PERSONEN

Een uitgebreid overzicht van personen is opgenomen in bijlage 3 en het perso-
nenregister.

Familie
Bohmers-Brouwer, Johanna Wendelina (‘Wenda’) (1914-1971) – Bohmers’ vrouw.

Vrienden
Bothmer, Hermann von (1912-1986) – Studievriend, afkomstig uit een vooraan-
staand Duits aristocratisch geslacht. Hij introduceert Bohmers bij Friedrich Hielscher. 
Hielscher, Friedrich (1902-1990) – Oprichter van een geheime en elitaire groep
(Kreis), die zich afzet tegen de politiek van Hitler en consorten. Deze Kreis zet zich
in voor een federaal Europa en steunt nationale minderheden. Daarnaast is Hiel-
scher oprichter van de Unabhängige Freikirche.
Hofstra, Wytske Roelofje (1910-1932) – Bohmers’ verloofde tijdens zijn studie en
zijn grote liefde.
Tevenar, Gerhard von (1912-1943) – Duitse studievriend die Bohmers rekruteert voor
SS-Ahnenerbe. Von Tevenar is lid van de Hielscherkreis en werkt voor Duitse inlich-
tingendiensten om onder anderen Bretonse nationalisten voor Duitsland te winnen. 
Westerouen van Meeteren, Gijsbert Nicolaas (1909-2001) – Studievriend, werkt vóór
de oorlog voor de Nederlandse militaire inlichtingendienst en is bevriend met Hielscher. 

SS en Ahnenerbe
Himmler, Heinrich (1900-1945) – Hoogste baas van de SS (Reichsführer SS), waar
Ahnenerbe deel van uitmaakt. Pleegt in 1945 zelfmoord na zijn arrestatie door de
Britten. 
Höhne, Rolf (1908-??) – Hoofd van de SS-opgravingen aan wie Bohmers zijn solli-
citatiebrief richt. Wordt door Bohmers als pseudowetenschapper beschouwd
onder meer door zijn zwendel bij het onderzoek van de resten van Heinrich I in
de dom van Quedlinburg.
Kater, Michael Hans (geb. 1937) – Canadees historicus en auteur van het boek
Das ‘Ahnenerbe’ der SS 1935-1945 uit 1966. Dit proefschrift – in 1974 uitgegeven
als handelseditie - bood voor het eerst inzage in de volle omvang van de activitei-
ten van Ahnenerbe, het wetenschappelijk bureau van de SS. Aangezien Bohmers
er ook in voorkwam, leidde deze publicatie tot hernieuwde aandacht voor zijn ge-
drag tijdens de oorlog.
Rauter, Hanns Albin (1895-1949) – Plaatsvervanger van Himmler en verantwoor-
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delijk voor de SS en het Duitse politieapparaat in Nederland. Na de Tweede We-
reldoorlog ter dood veroordeeld wegens oorlogsmisdaden.
Schneider, Hans, alias Hans Schwerte (1909-1999) – Vertegenwoordiger van
Ahnenerbe in Nederland en lid van de persoonlijke staf van Rauter. Bohmers werkt
met hem samen. Wordt in 1995 door het Nederlandse actualiteitenprogramma
Brandpunt ontmaskerd als SS’er, na een eervolle academische carrière. 
Sievers, Wolfram (1905-1948) – Reichsgeschäftsführer (‘zakelijk leider’) van en
Bohmers’ leidinggevende bij Ahnenerbe. Ze onderhouden een vriendschappelijke
relatie met elkaar en zijn lid van de Hielscherkreis. Sievers wordt in 1947 in Neu-
renberg ter dood veroordeeld wegens oorlogsmisdaden. 

Politieke contacten in Nederlands en Duits Friesland
Aartsma, Nico (1909-1987) – Studievriend van Bohmers en aanhanger van de
Groot-Friese gedachte. Schrijft een halfjaar na de Duitse inval een rapport voor
de bezetter hoe de Friezen voor het nationaalsocialisme te winnen.
Conring, Hermann (1894-1989) – Tijdens de bezetting gevolmachtigde (Beauf-
tragte) voor de provincie Groningen en voorstander van Groot-Friesland. In zijn
functie is hij mede verantwoordelijk voor de deportatie van Joden uit de provincie
Groningen. Na de oorlog CDU-afgevaardigde in de Duitse Bundestag.
Kiestra, Douwe (1899 -1970) – Fries nationalist en oprichter van de radicale Fryske
Rie, die niet afwijzend staat tegenover de bezetter op voorwaarde dat de eisen
van de Fryske Rie worden ingewilligd. Bohmers werkt nauw met hem samen in
een poging om de Friese nationalisten voor de SS te winnen. 
Lang, Arend (1909-1981) – Oost-Friese arts, die voorstander is van een Groot-
Friesland en contacten onderhoudt met Bohmers tijdens en na de oorlog. On-
danks zijn betrokkenheid bij onder meer de vervolging van Joden in Wenen tijdens
de oorlog, weet hij aan vervolging te ontkomen. 
Sixma baron van Heemstra, Feyo Schelto (1916-1999) – Opent samen met
Bohmers in 1948 het streekmuseum Achtkarspelen in Veenklooster op het land-
goed van zijn oom.  Hij is een van de sleutelfiguren van de UFAT (Union Féderaliste
Anti-Totalitaire), een naoorlogs netwerk van voornamelijk oud-nazi’s met federale
ambities, waar ook Bohmers bij betrokken is.

Archeologische wereld
Absolon, Karel (1877-1960) – Vooraanstaand Tsjechisch archeoloog, die opgravin-
gen verricht op de sensationele vindplaats Dolní Vĕstonice (Duits: Unterwister-
nitz). Hij wordt door de SS in 1939 op een zijspoor gezet. Bohmers neemt de
opgraving over.
Bordes, François (1919-1981) – Hoogleraar prehistorie in Bordeaux. Specialist op 
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het gebied van het Paleolithicum en de kwantitatieve analyse van vuurstenen ar-
tefacten en vindplaatsen. Wetenschappelijk rivaal van Bohmers.
Boeles, Pieter C.J.A.B. (1873-1961) – Jurist, bibliothecaris van het Friesch Genoot-
schap en conservator van het Fries Museum. Meent dat er geen bewoningscon-
tinuïteit is geweest in Friesland noch sprake is van etnische puurheid van de
'Friezen',  iets waaraan de Friese Beweging juist een zekere trots ontleent.
Giffen, Albert Egges van (1884-1973) – Vooraanstaand Nederlands archeoloog,
oprichter, hoogleraar en directeur van het Biologisch Archaeologisch Instituut
(BAI) van de Rijksuniversiteit Groningen. Bohmers werkt tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog intensief met hem samen. 
Menghin, Oswald (1888-1973) – Oostenrijks hoogleraar in de prehistorie verbon-
den aan de Universiteit van Wenen, bij wie Bohmers in 1941 promoveert (habili-
tiert). Na de oorlog ontsnapt hij naar Argentinië om een aanklacht wegens
oorlogsmisdaden te voorkomen. 
Minnema, Johannes (1903-1984) – Fries amateurarcheoloog en tekenaar van
vuurstenen werktuigen. Voert met Bohmers opgravingen uit in Unterwisternitz
en Ureterp. Stelt Bohmers in 1944 in een slecht daglicht bij de Duitse bezetter en
opnieuw  bij de geallieerden vlak na het einde van de oorlog.
Popping, Hendrik Jan (1885-1950) – Boekdrukker, journalist en vooraanstaand
amateurarcheoloog in Oosterwolde en een van de grondleggers van het paleoli-
thisch onderzoek in Nederland. Vanaf 1933 lid van de NSB en na de oorlog ver-
oordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar vanwege collaboratie. 
Schwabedissen, Hermann (1911-1994) – Medewerker van SS-Ahnenerbe, collega
van Bohmers en paleolithicumspecialist.  In 1942 aangesteld als directeur van het
Anthropos Instituut in Brno. Wordt in 1957 hoogleraar in Keulen.
Streit, Camilla (1903-1950) - Archeologe uit Praag, die Bohmers aangeeft bij de
Sicherheitsdienst (SD).
Zotz, Lothar (1899-1967) – Duits archeoloog, in 1939 aangesteld als hoogleraar
in Praag. Voert tegen Bohmers en andere Ahnenerbe-archeologen uit Brno een
felle strijd om de macht. Blijft ook na de oorlog Bohmers’ rivaal.

De zaak Vermaning en andere Nederlandse vervalsingaffaires
Elzinga, Gerrit (1923-2017) – Provinciaal archeoloog van Friesland en conservator
bij het Fries Museum. Hij publiceert in 1975 over de ‘Vikingschat van Winsum’ en
toont aan dat de veronderstelde vroegmiddeleeuwse artefacten vervalsingen zijn.
Hij verdenkt Bohmers van betrokkenheid bij deze zwendel.
Stapert, Dick (geb. 1947) – Nederlands archeoloog en paleolithicumdeskundige,
verbonden aan het BAI. Ontdekt in 1975 dat ‘de stenen van Vermaning’ verval-
singen zijn. 
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Vermaning, Tjerk (1929-1987) – Binnenschipper en scharensliep, die een aantal
spectaculaire vindplaatsen met vuistbijlen ontdekt in Drenthe. Hij meldt die in ja-
nuari 1965 en zet daarmee de Noord-Nederlandse archeologische wereld op zijn
kop. In dezelfde tijd wordt Bohmers als medewerker bij het BAI geschorst.
Vries, Jan de (1931-?) – Amateurarcheoloog en vanaf 1959 assistent van Bohmers
aan het BAI. Levert wapens aan Bohmers en wordt in 1965 gearresteerd vanwege
omvangrijke diefstal van archeologische voorwerpen uit het depot van het BAI.
Waterbolk, Tjalling (geb. 1924) – Opvolger van Van Giffen en hoogleraar-directeur
van het BAI van 1954 tot 1987. In die functie tot 1965 baas van Bohmers. Licht de
politie in over het wapenbezit van Bohmers, wat leidt tot diens schorsing en later
ontslag bij het BAI. 
Wouters, Ad (1917-2001) – Amateurarcheoloog uit Zuid-Nederland. Bohmers en
Wouters werken vanaf het begin van de jaren vijftig nauw samen bij het beschrij-
ven en tellen van artefacten van tientallen steentijdvindplaatsen. Bohmers begint
hem in de loop der tijd te wantrouwen en verdenkt hem van het maken van ver-
valsingen. Wouters ontwikkelt zich na 1975 tot een fanatiek supporter van Ver-
maning en tegenstander van het BAI. 
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Van je familie moet je het hebben

1. VOOROUDERS

‘Van de Bohmers en in het bijzonder van mijn vader heb ik de diepe achtergrond van mijn wezen geërfd.’

(Bohmers in een autobiografische notitie uit circa 1960)

Afkomst en evolutie
Als we Bohmers willen begrijpen - en hierover zou hij het met mij eens zijn - moeten
we beginnen bij zijn voorouders. Hij is al vroeg gefascineerd door de familieverhalen
over zijn voorouders en zijn afkomst. Sterker, het is een obsessie voor hem. Al tijdens
zijn studietijd doet hij genealogisch onderzoek. Daarbij hecht hij vooral aan ‘de Friese
connectie’: een deel van zijn familie komt uit Friesland. Deze lijn heeft een dermate
grote uitwerking op hem dat ‘het Friese’ veel facetten van zijn leven gaat bepalen. De
Friese afkomst – althans zoals hij die interpreteert – vervult hem met een zekere trots
en is belangrijk voor hem. Want hoewel hij een echte wetenschapper is met veel aan-
dacht voor kwantitatief en systematisch onderzoek, heeft hij een uitgesproken ro-
mantische kant. Hij houdt die doorgaans verborgen, maar uiteindelijk is het die kant
van zijn karakter die zijn leven het meest zal bepalen – omdat daarin de ideeën en
idealen verankerd zitten waaraan hij de meeste waarde hecht.  

Het resultaat van zijn genealogisch onderzoek, dat hij in de oorlogsjaren voortzet,
legt hij vast in talrijke overgeleverde stambomen, kwartierstaten en aantekeningen.1
In 1946 maakt hij een groot familieboek, waarin onder andere een stamboom, genea-
logische documenten, foto’s en autobiografische teksten van zijn (schoon)ouders, zijn
vrouw en hemzelf zijn opgenomen. Het boek draagt een familiewapen dat hijzelf in
1937 heeft bedacht en vormgegeven.2 Het belang van dit boek licht hij toe in de in-
leiding:

‘Ik heb dit werk voornamelijk uitgevoerd om mijn nageslacht zooveel mogelijk
op de hoogte te brengen van zijn onmiddellijke voorouders, van hun mooie,
zoowel als van hun minder mooie daden, van hun strijd en lijden. Mijn kinderen
zullen moeten leren inzien, dat zij de eigenschappen van hun voorouders in
meer of minder sterke mate in zichzelf terug kunnen vinden en zij zullen deze
eigenschappen aan de geschiedenis van hun voorouders moeten toetsen, om
hun eigen innerlijke en uiterlijke macht en kracht en volheid zoo hoog mogelijk
op te kunnen voeren.’

Bohmers is er dus van overtuigd dat kennis van onze afkomst noodzakelijk is om ons-
zelf te begrijpen èn om onszelf te verbeteren. We kunnen dus leren van het verleden.
Iets vergelijkbaars ziet hij optreden als het gaat om het doorgronden van de wereld
en de mensheid. Daarvoor is kennis van de evolutie een voorwaarde. De systematiek
van genealogisch onderzoek lijkt op die van het onderzoek naar de evolutie en de
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ontwikkeling van planten-, dieren- en mensensoorten, die ook in een stamboom kun-
nen worden weergegeven. 

Groot belang hecht hij aan de ‘wetmatigheid’ van de opkomst, bloei en neergang
van culturen, zoals die door Oswald Spengler in zijn invloedrijke boek Untergang des
Abenlandes (2 delen, 1918-1922) is beschreven. Daarin wordt elke beschaving voor-
gesteld als een soort superorganisme met een beperkte levensduur. Spengler is voor
hem een lichtend voorbeeld hoe je geschiedenis moet bedrijven: je moet op zoek gaan
naar structuren en wetmatigheden die zich in de afgelopen duizenden jaren hebben
voorgedaan. Juist die Big History geeft ons inzicht in de werkelijke aard der dingen
en uiteindelijk ook in de Deep Future. Door de systematische studie van de ontwik-
kelingsgang van het leven en van culturen kun je dus wetmatigheden opsporen. Maar
je bent ook in staat om het heden goed te begrijpen en inzicht te verwerven in de
richting van toekomstige ontwikkelingen. Wie het verleden dus kent, begrijpt het
heden en kan voorspellingen doen over de toekomst en kan daardoor de juiste beslis-
singen nemen.

Zijn beschouwingen over evolutie en zijn speculatieve geschiedfilosofische ideeën
heeft Bohmers vastgelegd in verscheidene handgeschreven en getypte teksten, waar-
van sommige de vorm aannemen van essays. Een groot deel daarvan heeft hij nooit
gepubliceerd of aan slechts enkele kennissen en familieleden voorgelegd.3 Het zijn
deze geschriften waaraan hij aan het einde van zijn leven het meeste waarde hecht.

Een van die ongepubliceerde essays draagt de titel Over de stamboom en is in 1944
geschreven.4 Bohmers beveelt daarin de kwartierstaat als genealogische methode aan
om vast te stellen wat de invloed van (voor)ouders is op een individu. ‘We stellen ons
vaak de vraag, wie van de twee ouders, de vader of de moeder de meeste invloed op
bouw van lichaam en geest van hun kinderen heeft’, schrijft hij in het essay waarin
hij het vraagstuk behandelt waarom bepaalde eigenschappen (bijvoorbeeld muzikaal
zijn) in mannelijke lijn generatie op generatie worden overgedragen. Als voorbeeld
neemt hij de generaties Bach. En hij vervolgt: 

‘Als we tegenwoordig om ons heen zien, dan kunnen we konstateeren, dat
zeer in ’t algemeen genomen, deze invloed van beide ouders gelijk is. Soms
zouden we zeggen dat de dochters meer op de vader, en de zoons meer op
de moeder lijken. Dit heft elkaar dan ook op. Een sterkere invloed van de man-
nelijke of van de vrouwelijke lijn valt bijna nergens vast te stellen. Vandaar, dat,
als we een lijst willen aanleggen van onze voorouders, die van invloed op ons
zijn geweest, de methode van de kwartierstaat, waarop alle voorouders van
zoowel van de mannelijke als ook van de vrouwelijke lijn gelijkwaardig worden
genoteerd, het meest hiervoor geschikt is.’

Voorouders zijn dus van grote invloed op de ontwikkeling van een individu. Laten
we eens kijken hoe het met Bohmers’ eigen voorouders zit.
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Een door Bohmers samengestelde (incomplete) kwartierstaat van hem en zijn vrouw op basis van bewaard 
gebleven portretfoto’s. Deze geeft een overzicht van hun afstamming en enkele voorouders.
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Wattenscheid, Harlingen en Amsterdam
Bohmers wordt op 16 januari 1912 geboren in Zutphen.5 Zijn volledige naam is Johan
Christiaan Assien Böhmers. Hij is de zoon van Hendrik Willem Böhmers en Lolkje
Jacoba Uiterwijk.6 De eerste twee voornamen zijn ontleend aan die van zijn opa van
vaderskant, de laatste aan de grootvader van moederskant. Zijn achternaam Böhmers
wijzigt hij zelf rond 1937 in Bohmers. Dan treedt hij in dienst bij Ahnenerbe, het
wetenschappelijk bureau van de SS. Op deze naamswijziging kom ik later terug. Uit
zijn eigen genealogisch onderzoek blijkt dat de familienaam oorspronkelijk zonder
umlaut werd geschreven. 

Het geslacht Bohmers komt uit Wattenscheid. Dit Duitse plaatje ligt nabij Bochum
in Westfalen, ten westen van Dortmund. Hier is in 1792 Hendrich Wilhelm Bohmers
geboren als oudste zoon van de smid Johann Christian Bohmers. Hendrich Wilhelm
vestigt zich kort na 1820 in Harlingen. Daar treedt hij in 1822 in het huwelijk met
Zijtske (Sytske) Houtsma, wier voorouders uit Friesland, in het bijzonder uit Har-
lingen, afkomstig zijn. In 1823 koopt Hendrich Wilhelm een woonhuis met pakhuis
aan de Zuiderhaven in Harlingen en begint een katoenspinnerij met zo’n zeventig
man personeel. In 1843 bezwijken hij en zijn vrouw, beiden waarschijnlijk aan de cho-
lera.7

Hun in 1823 geboren zoon Johan Christiaan Bohmers verlaat Harlingen op jonge
leeftijd. Hij vestigt zich in Amsterdam, wordt daar in akten als Böhmers vermeld, en
schrijft zich op 11 januari 1846 in als lidmaat bij de Evangelisch Lutherse kerk. Hij
gaat een kruidenierswinkel voeren in de Lange Koningstraat, levert goederen aan de
koopvaardij en zit ook in de koffiehandel. In 1856 trouwt hij met de Amsterdamse
Seytje Lucas. Hun zoon Hendrik Willem Böhmers, de vader van Assien Bohmers,
zou later met enige trots over haar schrijven: 

‘(…) zij was van goede afkomst. Haar beide broers waren kapitein op de Koop-
vaardijvaart, zij hadden aandeel in de lading. George Lucas vaarde op Nederl.
Indiën, en Maarten Lucas op China. Zij voerden beiden op zeilschepen. Ge-
orge Lucas was 23 jaar kapitein, en verdiende op zee de goude medaille voor
sterrenkunde op zee, dien hij van de koningin Victoria van Engeland kreeg. Na
zijn laatste reis, werd hij in Amsterdam directeur van een groote touwslagerij
van de firma Hoese en Kooij. Toen deze werd opgeheven heeft hij zijn laatste
jaren een rustig leeven geleid. Maarten Lucas was niet getrouwd en is van zijn
laatste reis nimmer terug gekomen. Algemeen werd gedacht dat zijn schip
vergaan is.’

Hij herinnert zich zijn moeder als ‘een flinke vorsen en verstandige vrouw. Zij was
voor ons zeer streng en buitengewoon keurig in haar opvoeding’. Hoewel haar broers
goed boeren, gaat het met de kruidenierswinkel van haar man slecht. In 1866 gaat
deze failliet.8 Zijn zoon zou later over hem schrijven: 
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‘Hij was voor de kinderen een zeer strengen opvoeder, doch overigens was
hij zeer goedig, en is meer malen bedrogen uitgekomen. Voor de handel was
hij te goedig en werd door menig bedrogen waardoor de zaak achteruit ging
en deze moest opgeven. Daarna kwam een moeilijke tijd en moest toen zelfs
gaan werken als pakhuisknecht.’

Een tweede tegenslag treft Johan Christiaan Böhmers in 1872. Zijn vrouw sterft op
39-jarige leeftijd en hij is nu gedwongen de vier kinderen alleen op te voeden. Dit
gaat niet goed; de kinderen worden verwaarloosd. Blijkbaar is hij niet meer tegen het
leven opgewassen, want in 1878 pleegt hij zelfmoord door zichzelf te verdrinken. 

Kleine vergrijpen en landloperij
Door de vroegtijdige dood van zijn ouders moet de dan 16-jarige Hendrik Willem
Böhmers zijn eigen broek ophouden. Hij schrijft hier zelf op 78-jarige leeftijd over: 

‘Op jeugdige leeftijd verloor ik mijn ouders. Op de lagere school had ik goed
en voldoende geleerd, doch moest daarna aan het werk en koos het vak van
boekbinden; mijn leeftijd was te oud, 15 jaar, voor een weeshuis, dus moest
ik zelf zorgen voor mijn levensonderhoud, daar ik gaarne wilde varen op zee
kon ik geen toestemming krijgen van mijn voogd en heb mijzelf gered, door
lang en hard werken.’

Hendrik Willem vertelt verder dat hij vijf jaar gevaren heeft op de Holland-Ame-
rika-lijn en Noord- en Zuid-Amerika heeft aangedaan. Daarna is hij gaan werken in
Dordrecht als boekbinder bij het plaatselijke krankzinnigengesticht, vervolgens heeft
hij gewerkt in Utrecht, om op 40-jarige leeftijd naar Zutphen te verhuizen. Daar is
hij na het verwerven van een diploma, aangesteld als hoofdverpleger in het Oude en
Nieuwe Gasthuis in Zutphen. En ook zijn zoon schrijft over hem in het familieboek
dat zijn vader ‘die op school zeer goed leren kon, tenslotte uit goede familie stamde,
genoodzaakt (was) op een zeer lage sport der maatschappelijke ladder te beginnen’.

Wat is er waar van dit verhaal? Het klopt dat Hendrik Willem samen met zijn twee
oudere zussen, die dan 21 en 20 jaar oud zijn, niet wordt opgenomen in het diaconie-
weeshuis van de Nederlands Hervormde Gemeente. Alleen zijn jongste, tienjarige
zus vindt er in 1878 onderdak.9 Het weeshuis stelt vast dat het gezin waaruit de kin-
deren komen weinig ordelijk was (‘liet veel te wenschen over’) en ook niet erg schoon.
Bovendien was er nauwelijks geld en de verkochte boedel brengt nauwelijks iets op.
Het is armoe troef en Hendrik Willem staat op straat. In zijn autobiografische notitie
zegt Hendrik Willem dat hij lang en hard is gaan werken. Wat hij nalaat te vermelden,
is dat hij een groot deel van de tijd tussen zijn zeventiende en veertigste levensjaar in
de gevangenis en strafinrichtingen voor bedelaars heeft doorgebracht en zeer regel-
matig met politie in aanraking kwam. Zijn voorstelling van zaken laat zien dat fami-
lieverhalen constructies zijn waarin een selectie van feiten en gebeurtenissen wordt
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aangebracht en dingen geaccentueerd of verduisterd worden. Wat doet Hendrik Wil-
lem werkelijk als hij na het overlijden van zijn ouders op straat staat?

Zijn leven begint met een serie grotere en kleinere vergrijpen en eindigt met een
glansrijke carrière in een krankzinnigengesticht.10 In 1879, op zeventienjarige leeftijd,
verduistert hij geld bij een banketbakkerij in Amsterdam waar hij als bediende werkt.
In 1880 wordt hij gedetineerd vanwege bedelarij in Haarlem. Later in hetzelfde jaar
wordt hij weer gearresteerd, nu voor diefstal van een zilveren horloge, waarvoor hij
vier maanden moet zitten. In 1881 wordt zes maanden tegen hem geëist vanwege be-
delarij, nu in de gemeente Hillegom. Hij heeft de pech om aan te bellen voor een aal-
moes bij het huis van de Rijksveldwachter. Niet zo handig! Zijn straf moet hij uitzitten
in het Rijksgesticht te Ommerschans.11 In 1882 wordt hij opnieuw betrapt, nu voor
diefstal van een handkar op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Hij krijgt drie maanden
gevangenisstraf. In hetzelfde jaar veroordeelt de rechtbank in Den Haag hem tot 18
maanden detentie voor bedreiging met brandstichting.12 Als beroep wordt dan boek-
binder vermeld. In 1886 wordt hij veroordeeld voor bedreiging met brandstichting
door de rechtbank te Amsterdam (straf: 9 maanden). Hij verblijft in Veenhuizen en
vertrekt pas weer uit Drenthe in 1889.13 Waarschijnlijk gaat hij nu even varen, maar
hij is in ieder geval in 1893 al weer terug.14 Dan veroordeelt de rechtbank te Haarlem
hem vanwege ‘bedreiging met eenig misdrijf tegen het leven’. 

Bij alle misdrijven van Hendrik Willem gaat het om geld. Uit de bronnen komt
niet bepaald het beeld naar voren van een geslepen misdadiger: eerder dat van een
onhandige sul, die mensen geld probeert af te troggelen. Het Haarlems Dagblad van
23 juni 1893 doet verslag van de laatstgenoemde misdaad en het bericht geeft een
onthullend beeld van zijn naïviteit.15 Hendrik Willem heeft aan H.A. van Gelder,
emeritus-predikant van de Doopsgezinde Gemeente in Haarlem, een dreigbrief ge-
schreven, die luidt:

‘Mijnheer, daar ondergeteekende dringend hulp behoeft, wendt ik mij tot UEd.
met een verzoek tot hulp van een som van f. 50,- groot, daar ik mij daarop dan
kan helpen, zoo hoop ik dat UEd. aan dit verzoek wil gehoor geven, aangezien
u hulp zeer noodig is, hoop ik dat dezelfde beantwoord mag worden, nog he-
denavond omstreeks 10 uur, ik zal mij hedenavond wachtende houden op de
Groote Markt in de nabijheid der Jansstraat. Mocht UEd. aan mij verzoek niet
willen voldoen, zoo zal ik genoodzaakt zijn mij te moeten wreken door middel
van dwang op een Uwer huisgenooten (dat wil zeggen door poging tot moord)
ik hoop daarom dat mijn verzoek niet zal tegenstreven, want dat zou onaange-
naam afloopen, hopende het beste noem ik mij J.G. Lucas. Mijne kleeding om
te herkennen is donker costuum met hoed.’

De naam J.G. Lucas die Hendrik Willem als schuilnaam gebruikt, is die van zijn oom
Johan George Lucas, die voogd over hem was toen hij nog minderjarig was. De relatie
tussen beiden zal wel niet goed geweest zijn. Hendrik Willem mocht van hem niet
varen. Tegelijkertijd kon zijn voogd geen toezicht houden op de handel en wandel
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van zijn neef. Hij vertrouwde hem kennelijk voor geen cent, want ruim tien jaar eerder,
in augustus 1882, heeft hij in twee kranten een waarschuwing over Hendrik Willem
laten plaatsen. 

‘Een ieder wordt gewaarschuwd, geen geld of crediet te verleenen aan mijn
Pupil, den minderjarigen Hendrik Willem Böhmers, zonder voorkennis van zij-
nen Voogd, den Ondergeteekende, zullende hetzelve in geen geval door hem
worden voldaan. J.G. Lucas.’16

De afpersingspoging in Haarlem
verloopt voorspelbaar. Van Gel-
der, die Hendrik Willem overi-
gens niet kent, schakelt de politie
in en diezelfde avond gaat hij
naar de Grote Markt vergezeld
door twee rechercheurs. Zij kun-
nen de afperser direct oppakken
wanneer hij Van Gelder bena-
dert. Al snel blijkt dat ze niet met
ene Lucas van doen hebben,
maar met Böhmers die al drie
keer eerder voor vergelijkbare
vergrijpen veroordeeld is. Hen-
drik Willem moet opnieuw gaan
brommen, deze keer achttien
maanden. Op 5 januari 1895
wordt hij ontslagen uit de straf-
gevangenis van Rotterdam: ‘Zijn
gedrag in de gevangenis was zeer
goed. Hij was als boekbinder
werkzaam’.17 In de zomer van
1897 wordt hij opnieuw geregi-
streerd in Veenhuizen zonder
vaste woon- en verblijfplaats.18

Waarschijnlijk verblijft hij een
paar jaar in dit strafkamp voor
kleine criminelen, kruimeldieven,

bedelaars en landlopers. Vanuit Veenhuizen keert hij in juni 1902 terug naar Amster-
dam en schrijft zich daar bij het bevolkingsregister in. Hij blijft maar kort, want in
december dat jaar wordt hij uitgeschreven. Als nieuwe woonplaats wordt het krank-
zinnigengesticht in Zutphen genoteerd, waar hij dan een baan heeft gevonden.19

Het mag duidelijk zijn dat de historische bronnen het autobiografische beeld van
‘hard en lang werken’ tegenspreken. Het is de vraag of Hendrik Willem vijf jaar ach-
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tereen gevaren heeft op Noord-
en Zuid- Amerika. In ieder
geval verzwijgt hij zijn crimi-
nele verleden, de langdurige
bedelarij en zijn talrijke deten-
ties. Ook Bohmers rept er niet
over in het familieboek. Het is
heel goed mogelijk dat hij niets
afwist van deze periode in het
leven van zijn vader, simpelweg
omdat zijn vader er nooit over
sprak en alles zich afspeelde
vele jaren voor zijn geboorte.
Ook zijn kleinzoon wist tot en-
kele jaren terug niets van dit as-
pect van het leven van zijn
grootvader; hij had er nooit
over gehoord. Kortom, het
maakte geen deel uit van de fa-
miliegeschiedenis. De geschie-
denis van dit (ver)zwijgen
herhaalt zich later ook waar het
Bohmers’ oorlogsverleden aan-
gaat. Hierover spreekt hij met
zijn kinderen nauwelijks of
slechts zeer selectief.

Gerespecteerd burger in Zutphen
Op veertigjarige leeftijd wordt Hendrik Willem in Zutphen aangesteld als verpleger
in het Oude en Nieuwe Gasthuis (ONG), een groot krankzinnigengesticht.20 Hier
betert hij zijn leven en komt er structuur in zijn bestaan. Vier jaar later, in 1906, wordt
hij aangesteld als hoofdverpleger van de mannenafdeling en geeft hij leiding aan 31
verplegers.21 Hij blijft aan het ONG verbonden tot 1929, twee jaar na zijn pensioen.
In dat jaar ontvangt hij uit naam van Prins Hendrik ook de Medaille in Zilver van
Verdienste van het Nederlands Rode Kruis, vanwege zijn inzet bij het geven van cur-
sussen EHBO.22

De geschiedenis van het ONG in Zutphen, waaraan Hendrik Willem zo lang ver-
bonden is, gaat terug tot in de middeleeuwen. De instelling bood oorspronkelijk on-
derdak aan armen, zieken en vreemdelingen. Als Hendrik Willem er gaat werken
doet het alleen nog dienst als psychiatrische inrichting. De instelling – een uitgebreid
gebouwencomplex - bevond zich in de binnenstad van Zutphen en grensde direct
aan het spoorwegemplacement. In 1899 kochten de provisoren van het ONG het
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landgoed Groot Gaffel aan in het nabij Zutphen gelegen Warnsveld en stichtte daar
een buitengesticht voor psychiatrische patiënten. Het binnengesticht, waar Hendrik
Willem tot 1929 is aangesteld, blijft functioneren tot kort na de oorlog, maar raakt
in 1944 zwaar beschadigd vanwege een geallieerd bombardement. Het binnengesticht
heeft een groot aantal slaapzalen, tuinen, een badhuis en werkplaatsen waarin ver-
pleegden meehielpen, zoals een schoenmakerij, weverij, smederij, bakkerij, slagerij en
een kleermakerij. Tot aan zijn huwelijk in 1910 woont Hendrik Willem als mede-
werker binnen het ONG.

Hendrik Willem wordt in Zutphen zeer gewaardeerd. In 1904 ontvangt hij uit han-
den van de voorzitter van provisoren van het ONG een zilveren horlogeketting met
inscriptie op een zilveren penning, omdat hij zich ‘zeer verdienstelijk heeft gemaakt
bij het uitdooven van het vuur en het daardoor blusschen van den brand’ op de man-
nenafdeling.23 Ook zijn zoon zal later deze belevenis van zijn vader in het familieboek
beschrijven, om te illustreren dat zijn vader, ondanks een sterke schroom of deemoed
tegenover mensen die hij gehad zou hebben, onbevreesd was:

‘Tijdens een brand in het ONG die in verband met een geopende gaskraan
ontstond en die in een grote uitslaande brand dreigde over te slaan, liep hij
dwars door de vlammen naar de gaskraan die hij dichtdraaide en erger voor-
kwam. Hierdoor liep hij levensgevaarlijke brandwonden op, die hem zeer lange
tijd in een ziekenhuis hielden.’
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Verpleegafdeling in het krankzinnigengesticht Oude en Nieuwe Gasthuis (ONG) in Zutphen. Linksachter staat
Hendrik Willem Böhmers.
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De trots die uit de tekst spreekt, zal zijn zoon ook ervaren hebben op het 25-jarig
ambtsjubileum van zijn vader, waarbij hij en zijn moeder aanwezig zijn. Gezeten tus-
sen gele bloemstukken nemen ze de felicitaties in ontvangst van provisoren, genees-
heren, de rentmeester en verplegend personeel van het gesticht en andere
belang stellenden. De voorzitter van provisoren overhandigt Hendrik Willem een gou-
den horloge, waarna de eerste geneesheer van het ONG het woord tot hem richt en
wijst: 

‘… op de groote plichtsbetrachting en vele goede eigenschappen van den ju-
bilaris. Hij prees zijn rechtvaardigheid en eerlijkheid tegenover het verplegend
personeel, roemde zijn steeds klaar staan voor de patiënten en bracht hem
dank voor al hetgeen hij gedurende deze 25 jaren voor de patiënten en het
gesticht had gedaan.’24

Na zijn toespraak overhandigt hij een bij het horloge behorende gouden ketting. De
geschiedenis heeft een goede wending genomen: 45 jaar eerder moest Hendrik Wil-
lem een horloge stelen om aan geld te komen, nu krijgt hij er een aangeboden. 

Een van de patiënten in het ONG met wie Hendrik Willem bij zijn indiensttreding
in 1902 kennismaakt, is zijn toekomstige schoonvader Assien Uiterwijk. Hij wordt
er dan al bijna twintig jaar verpleegd. Eerder was hij stationschef in het Drentse Ty-
naarlo (gemeente Vries) en later in Rotterdam geweest. ‘Toen er een spoorwegongeluk
gebeurde in Rotterdam’, zou zijn dochter jaren later schrijven, 

‘kreeg hij er de schuld van en werd hij toevallijder. Een poos later kwam het
uit dat hij het niet gedaan had. Toen zijn wij in Zutphen gaan wonen en werd
hij geplaatst op het kantoor aan het station. Maar de toevallen werden zoo erg
dat het niet meer ging. Toen mijn moeder hem niet meer baas kon, kwam hij
in het Oude Nieuwe Gasthuis.’25

Zijn dochter Lolkje Jacoba leert tijdens haar wekelijkse bezoek aan haar vader de ver-
pleger Hendrik Willem Böhmers kennen. Van het een komt het ander. Ze trouwen
in 1910. Hendrik Willem is dan 48 jaar oud. Zijn zoon schrijft in het familieboek
dat zijn vader nooit heeft gezegd waarom hij pas op zo’n late leeftijd is getrouwd. Wel
vertelt hij dat hij in zijn jeugd een ‘intensive jeugdliefde’  heeft gehad, maar dat het
meisje gestorven is. Een droevige gebeurtenis, die ook zijn zoon zal overkomen. Voor-
afgaande aan zijn huwelijk heeft Hendrik Willem van de provisoren toestemming
gekregen om nu buiten het gesticht te gaan wonen, ‘doch zoodanig dat hij te allen
tijde, thuis zijnde, binnen het bereik van het Gesticht en dier afdeeling zal zijn’.26 De
woning (Deventerstraat 4) en tuin van de pasgehuwden grenzen aan het ONG, waar-
bij een nieuw te bouwen muur met deur Hendrik Willem de mogelijkheid moet bie-
den op elk moment van de dag het gesticht binnen te komen.

Lolkje is de oudste van de drie dochters van Assien Uiterwijk en Jantiena van der
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Hoek. Haar moeder is geboren in Zutphen in 1843 en is de dochter van de wafel-
bakker Jacobus van der Hoek, ‘een lang en Friestype’, zoals Lolkje haar grootvader
later zou beschrijven. Ook de moeder van Assien Uiterwijk, Lolkje Rijpkema, komt
uit Friesland. Zij is in 1841 getrouwd met de in Zutphen geboren en getogen Hein
Uiterwijk, die kantoorbediende was. Lolkje Rijpkema, geboren in Terhorne, bleef
koppig aan haar Friese afkomst vasthouden. Ze sprak Fries en droeg een Friese haar-
kap.

‘Fries bloed’
Assien Bohmers laat zich tijdens zijn studietijd en de oorlogsjaren graag voorstaan
op zijn Friese afkomst. Die Friese origine laat zich als volgt reconstrueren: aan va-
derszijde gaat deze terug op de uit een Harlings geslacht afkomstige Zytske Houtsma,
zijn overgrootmoeder. Het wapen van de familie Houtsma vormt dan ook de grond-
slag van een familiewapen dat hij rond 1937 ontwerpt. Van moederszijde is er een
link met Friesland via zijn grootmoeder, de dochter van de in Harlingen geboren Ja-
cobus van der Hoek en via zijn grootvader, die zoon is van een dochter uit het Friese
geslacht van Rijpkema’s. 

Er stroomde dus eigenlijk helemaal niet zo veel ‘Fries bloed’ door de aderen van
Assien Bohmers. Toch refereren sommigen aan zijn Friese afkomst. Zo wordt
Bohmers in 1940 in een brief van de staf van Himmler aan het bureau van Seyss-
Inquart gekarakteriseerd als ‘ein sehr tüchtiger junger Friese’.27 Ook auteurs die zich
later met hem bezighouden, wijzen op zijn Friese afkomst, zonder dat zij precies weten
hoe die in elkaar steekt.28 Wat dat betreft kunnen we gerust constateren dat hij heel
goed geslaagd is in de framing van zijn Friese afkomst. Hij was zo succesvol dat het
hem jaren later nog nagezegd werd.

Bohmers heeft op basis van zijn onderzoek naar zijn familiegeschiedenis duidelijke
ideeën over welke eigenschappen hij van vaders- en moederszijde heeft geërfd. Hij
schrijft hier rond 1960 het volgende over: 

‘Mijn wezen en karakter is uit dat van het geslacht Bohmers en dat van het
geslacht Uiterwijk opgebouwd. Van de Uiterwijks heb ik het scherpe intellect
en de grote werkkracht te samen met een reëel materialisme, maar ook te
samen met een negatieve kleinburgerlijkheid, die voor deze kleinsteedsche
energieke burgerfamilie zoo typisch zijn. Hiernaar is ook oppervlakkig gezien
mijn uiterlijk opgebouwd.
Van de Bohmers en in het bijzonder van mijn vader heb ik de diepe achter-
grond van mijn wezen geërfd. Deze achtergrond bepaalt evenwel mijn geheele
doen en laten zoodat ik in wezen een echte Bohmers ben. De karaktereigen-
schappen van de Bohmersfamilie voor zoover ik naar mijn vader en grootvader
kan oordeelen hebben een fel idealisme en een zoeken naar de diepe achter-
grond der dingen dat samengaat met een ingeworteld religieus besef en een
sterke liefde voor alle dingen.’29
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We zullen in de loop van dit boek zien hoe en in welke mate deze toegekende en ge-
construeerde wezenskenmerken zich in het leven en werk van Bohmers manifesteren.
Duidelijk is dat hij op latere leeftijd zijn identiteit voor een belangrijk deel ontleent
aan wat hij ziet – of meent te zien – in zijn (voor)ouders. Hij lijkt zich niet bewust
van het problematisch karakter ervan, namelijk dat de waargenomen eigenschappen
geen vaststaande feiten zijn, maar slechts constructies, die zijn eigen invulling, wens-
beeld of duiding weerspiegelen. Dat geldt ook voor familiegeschiedenissen, die zijn
gebaseerd op een weefwerk van overgeleverde verhalen en anekdotes en vaak worden
ondersteund door foto’s en documenten. Als kind maken we kennis met deze narra-
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Een beschrijving van Bohmers van zijn fysieke kenmerken, een toelichting bij zijn fami-
liewapen en zijn ‘huismerk’ bestaande uit de runen A en B. Dit merk heeft hij tientallen
jaren gebruikt, onder meer voor het signeren van zijn tekeningen en aquarellen. Hij
bracht het soms ook aan op zijn vuurstenen artefacten, onder andere die van De Kjel-
lingen. De beschrijving toont zijn fascinatie voor alles wat Fries is.



tieve familiewereld en er komt een dag waarop we er zelf aan gaan bijdragen. Vaak
gebeurt dit zonder dat we ons afvragen of het allemaal wel klopt wat binnen de familie
doorverteld wordt: in hoeverre dit geschiedbeeld – bewust of onbewust – vertekend
is of vertekend wordt. Geschiedenis – en dus ook familiegeschiedenis - is een con-
struct en wordt vaak ‘passend’ gemaakt, zodat we er prettig ‘in kunnen wonen’.30

Verdieping: natuurlijke en culturele evolutie, genen en memen
Bohmers is zijn hele leven gefascineerd geweest door evolutie: het proces van veran-
dering van levensvormen. Hij heeft grote interesse in de motor die de evolutie voort-
drijft, probeert basale structuren te vinden in de ontwikkeling van het leven en
speculeert op basis hiervan in welke richting de evolutie in de toekomst op gaat. Want
evolutie is in zijn ogen geen blind proces, dat enkel op toeval berust. Behalve naar de
biologische of natuurlijke evolutie, doet hij onderzoek naar de culturele evolutie en
de overeenkomsten tussen beide. Het zijn thema’s die grote levensvragen oproepen
en zijn visie bepalen. 

Binnen de natuurlijke of biologische evolutie spelen genen een centrale rol. Genetische
variatie tussen individuen zorgt ervoor dat organismen binnen een populatie verschil-
len vertonen. Sommige organismen planten zich met meer succes voort dan andere,
omdat ze genetische eigenschappen bezitten die hun meer kans geven te overleven
in een specifieke omgeving. Hun nakomelingen bezitten de eigenschappen van hun
ouders, waardoor bepaalde genen of combinaties ervan meer levensvatbaar en succes-
vol zijn dan andere. In zekere zin voeren genen (via het organisme dat hun drager is)
onderling strijd om zoveel mogelijk kopieën van zichzelf te maken. Voorwaarde voor
deze ‘struggle for life’ is dat er sprake is van variatie (er moeten voldoende verschillende
genen aanwezig zijn), van replicatie (genen moeten in staat zijn zichzelf te kopiëren)
en van selectie. 

Bij culturele evolutie, zoals de opkomst, ontwikkeling en neergang van culturen lijkt
iets soortgelijks te spelen. Volgens de bekende evolutiebioloog Richard Dawkins zijn
bij culturele evolutie - naar analogie met genen – de zogenaamde memen van belang.31

Dawkins bedacht het woord naar analogie van het woord gene. Het komt van het
Oud-Griekse mimema, wat betekent: dat wat geïmiteerd wordt. Hij introduceerde
het in 1976 in zijn boek The Self ish Gene. Dit boek en het begrip meme heeft, zover
ik weet, Bohmers niet gekend.

Memen, naar analogie met genen, geven een verrassende kijk op culturele evolutie.
Onder memen worden alle uitingen van of elementen uit een cultuur verstaan, zoals
ideeën, verhalen, ideologieën, symbolen, muziek, technologieën, etc. En net zoals
genen een strijd op leven of dood voeren in de biologische evolutie, doen memen dat
volgens Dawkins binnen de culturele evolutie ook.32 Ook memen (bijvoorbeeld be-
paalde ideeën) proberen zichzelf zoveel mogelijk te reproduceren en zich in zoveel
mogelijk breinen te nestelen. Genen springen van lichaam naar lichaam, memen van
brein naar brein via taal of imitatie. Net als genen kunnen memen tijdelijk onderdrukt
(niet werkzaam) zijn of zelfs wijzigingen (mutaties) ondergaan. En ook voor memen
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geldt: zij die het best aangepast zijn aan de (culturele) omgeving, zijn het meest suc-
cesvol (ook hier is sprake van ‘survival of the fittest’). Ze ‘infecteren’ een groot aantal
dragers en beïnvloeden het gedrag van hun gastheren. Ze verspreiden zich op talrijke
manieren, zoals via boeken of in onze tijd in steeds snellere mate via internet. Je kunt
hun gedrag vergelijken met dat van virussen. 

Voor de duidelijkheid: succesvolle memen zijn niet per definitie vanuit inhoudelijk
of moreel oogpunt beter, gezonder of meer waar. Want ook hier geldt net als op het
terrein van de biologie: evolutie is moreel neutraal. Je kunt geen morele lessen leren
door naar de evolutie te kijken. Maar memen zijn niet moreel neutraal. Een voorbeeld
van een ongezond meme is het ‘martelaars-meme’ onder religieuze fanatici: een krach-
tig idee dat hen ertoe brengt martelaar te worden en zichzelf te doden. Ook zijn er
andere uiterst succesvolle groepen memen te vinden binnen de religie, die volgens
Dawkins ervoor zorgen dat ze na infectie het verstandelijk vermogen van mensen on-
dermijnen.33 De filosoof Daniel Dennett noemt in dit kader ook het ‘complottheorie-
meme’, waarvoor veel mensen gevoelig zijn, en schrijft over de werking hiervan: ‘dat
beschikt over een ingebouwde reactie op de tegenwerping dat er geen bewijzen zou-
den zijn voor het complot: ‘‘Nee, natuurlijk niet – zo allesomvattend is dit complot!’’34

De explosieve opkomst van memen hangt samen met de ontwikkeling van het men-
selijk brein en van het taal- en denkvermogen. De biologische evolutie heeft gezorgd
voor de ontwikkeling van het menselijk brein en heeft daardoor cultuur voortgebracht.
Je kunt stellen dat een goed toegeruste cultuur vanuit het oogpunt van de biologische
evolutie (en dus ook vanuit het standpunt van de genen) handig is, want het verhoogt
de overlevingskans van de dragers van die genen. Maar paradoxaal genoeg kan cultuur
de biologische evolutie ook stoppen. Niet alleen kunnen wij nu een totale vernietiging
van het leven op aarde realiseren, maar we kunnen de biologische evolutie ook tegen-
werken of een andere richting opsturen door de toepassing van bijvoorbeeld geboor-
tebeperking of kunstmatige selectie door middel van fok- en teelttechnieken.

Kortom, de mens heeft de plaats van God ingenomen, ten minste als je denkt dat
Hij de schepper en de motor is van het leven. Persoonlijk geloof ik daar niet in.
Bohmers gaat wel uit van de aanwezigheid van een godheid, maar die is van een heel
andere aard dan de god van de christenen. Zijn redenatie zou je als volgt kunnen sa-
menvatten: de biologische evolutie (ontstaan en ontwikkeling van leven) en de cultu-
rele evolutie (ontstaan en ontwikkeling van taal en bewustzijn) zijn fasen of
bouwstenen van een nog veel meer omvattende evolutie. Een evolutie waarbij uitein-
delijk individuele bewustzijnen door toenemend contact en verstrengeling (internet
en artificiële intelligentie zijn slechts een voorbode van deze ontwikkeling) zich ont-
wikkelen tot een hoger bewustzijn met een nog krachtiger denkvermogen, dat gedeeld
wordt door de individuen afzonderlijk. Dit concept staat tegenwoordig bekend als
Global Brain.35 En er is in Bohmers’ visie nog meer mogelijk: met een verder ontwik-
keld denkvermogen en een beter bewustzijn kunnen ook contacten gelegd worden
met intelligent leven in de rest van het universum. Het zijn dit soort ideeën en toe-
komstvisies die hem zijn leven lang bezighouden.
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JEUGD EN STUDIETIJD



Johan en zijn ouders tijdens de receptie ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van zijn vader in 1927 in
het Oude en Nieuwe Gasthuis (ONG) in Zutphen.
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Enig kind van oude ouders

2. OPGROEIEN IN ZUTPHEN, 1912-1929

‘Ik had altijd mijn bijzondere vakken, waar ik voor voelde, hierin was ik dan de beste van de klas, en de andere

zorgde ik, dat ik net voldoende haalde, zoodat ik steeds overging.’ (Bohmers in autobiografische notitie in het

familieboek in 1946)

Een ondernemend kind
In de eerste 25 jaar van zijn leven is de roepnaam van Assien Bohmers zijn eerste
voornaam: Johan. Deze naam wordt al snel afgekort tot ‘Hannie’ en later ‘Han’. Als
Johan geboren wordt, is zijn vader bijna vijftig; zijn moeder loopt tegen de veertig.
Hij is hun enige kind en groeit op tussen volwassenen. Zijn oma van moederskant
maakt ook deel uit van het gezin, nadat haar man na jarenlange verpleging in het
ONG in 1908 is overleden. 

Kort na de bevrijding in april 1945 zal iemand over Bohmers opschrijven dat deze
opgroeide in een krankzinnigengesticht ‘als eenig kind van een hoofdoppasser of op-
zichter van die inrichting’.1 Dit klopt niet helemaal; de woning bevindt zich buiten
het gesticht aan de Deventerstraat, maar ligt wel direct tegen de muur van de inrich-
ting aan. Dit is de plaats waar hij opgroeit. Hij moet veel hebben meegekregen van
het leven in het ONG en de daar verpleegde psychiatrische patiënten. Het huis grenst
aan de ‘Tuin der onrustigen 3de klasse’ volgens een plattegrond van het ONG uit
1931.2 Ook komt hij regelmatig in het gesticht zelf. Hij mag samen met zijn moeder
gratis gebruikmaken van het badhuis. Ook de patiënten komen bij de familie Böhmers
over de vloer. Zo is er dagelijks iemand die de moestuin onderhoudt en verzorgen de

patiënten de kippen die gevoed worden met
het etensafval uit het gesticht. Johans moeder
zet hen ook in bij het schoonhouden van het
huis.3

Johan komt dus zijn hele kindertijd van
dichtbij in aanraking met geesteszieken. Wat
dat voor zijn vorming betekend heeft, is
moeilijk te zeggen. Het ligt voor de hand dat
hij zich niet alleen al vroeg bewust is van de
diversiteit in menselijk gedrag, maar ook dat
er gezonde mensen zijn en mensen met be-
perkingen die sturing moeten krijgen.

Het ouderlijk huis aan de Deventerstraat
heeft een tuin waarin zich een gedeelte van
de stadswal bevindt met de ruïne van een
middeleeuwse hoektoren. Bohmers’ eersteJohan als baby



herinnering is hoe hij als vierjarige ziet hoe zijn vader een aantal kerkuilen uit de
hoektoren laat halen, omdat die te veel herrie maken. Ook schrijft hij later: 

‘In de tuin organiseerde ik met vriendjes allerlei veldslagen tegen vijandige or-
ganisaties waarin vooral met de vele aanwezige steenen gesmeten werd. Ik
kreeg om mijn baasspelerij de bijnaam “de koning”.’4

Hoewel het ouderlijk huis van Johan niet meer bestaat en ook van het ONG geen spoor
meer te vinden is, is de middeleeuwse hoektoren er nog steeds. Het is de Kruittoren,
een markant gebouw tegen het spoor. Als kind ben ik er vaak langsgekomen vanaf het
station van Zutphen op weg naar mijn opa en oma. De leegstaande stadstoren was ty-
pisch een gebouw met een glans uit het verleden, waar ik toen al gevoelig voor was.

Als het aan Johans moeder Lolkje had gelegen, was haar eigen moeder - Johans
oma - niet in komen wonen. Moeder en dochter hebben een moeizame relatie en
maken regelmatig ruzie. Lolkje vindt haar moeder niet flink. Nadat haar vader in het
gesticht was opgenomen, had Lolkje de huishouding gedaan en voor inkomen ge-
zorgd, eerst door een snoepwinkeltje te runnen en later door bij een naaischool te
werken. Ondanks deze inspanningen, aldus Lolkje, heeft haar moeder nooit van haar
gehouden en haar aandacht vooral aan haar jongste zusje gegeven. Dat haar moeder
direct na haar huwelijk komt inwonen, is de beslissing van Johans vader. Zijn wil is
wet in huize Böhmers en zowel Johan als zijn moeder hebben ontzag en respect voor
hem.
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De Kruittoren in 2016. De foto is min of meer ge-
nomen op de plaats waar het ouderlijk huis van
Johan stond. Van dit deel van de binnenstad en
van het Oude en Nieuwe Gasthuis is weinig over
vanwege het bombardement op de stad van 14
oktober 1944. De bommen van de geallieerden
waren eigenlijk bestemd voor de nabijgelegen
Oude IJsselbrug om het transport van Duitse
troepen richting Arnhem te verhinderen. Meer
dan honderd burgers vonden de dood en hon-
derden mensen raakten gewond op deze fatale
zaterdagmiddag. 



Johan en zijn moeder hebben het niet erg gezellig samen. Er is nauwelijks warmte
tussen hen.5 De liefde die Lolkje niet van haar moeder kreeg, kan zij haar zoon ken-
nelijk ook niet geven. Johan schrijft later over haar dat ze een scherp, kritisch intellect
bezat, waaraan vaak ‘schroom en deemoed’ ontbrak. Ze had geen humor, hoewel ze
levenslustig was en graag uitging. Bovendien was ze heel zuinig. Lolkje onderhield
een uitgebreide kennissenkring. ‘Ze koos deze kritisch uit, waarbij het alleen zeer fat-
soenlijke menschen van de gegoede burgerstand waren, een groep, waarvoor ik vooral
in mijn ‘Sturm und Drang’ periode een geweldige minachting had, wat ik ze dan ook
steeds liet voelen’, zou Johan later schrijven. Zij op haar beurt schrijft later dat ze
vooral verdriet heeft gehad van Johans eigenzinnigheid en liever een meisje had gehad. 

Met zijn vader heeft Johan een betere relatie. Volgens Johan is hij punctueel (staat
altijd om zes uur op en hecht veel aan zijn uiterlijk en kleding), tactvol (hij is een
‘echte heer’, vooral tegenover dames) en trekt zich terug uit het ‘wereldsche vermaak’
- hoewel hij wel concerten bezoekt: 

‘Hij had evenwel geen scherp kritisch intellect en een wetenschappelijk, poli-
tiek of godsdienstig gesprek was bijna niet met hem te voeren. Toch had hij
over de meeste dingen zeer eenvoudige ongedifferentieerde maar, wat de kern
van de zaak betreft, toch meestal zeer juiste opvattingen.’ 

Het is duidelijk dat hij zijn vader, ondanks het feit dat hij intellectueel minder ont-
wikkeld is, zeer waardeert.

Het respect voor zijn ouders verwoordt hij in een toespraak bij hun 25-jarig huwe-
lijksfeest. Na over hun armoedige jeugd te hebben gesproken, wat evenals andere te-
genslagen in het leven volgens hem een positief effect kan hebben op karakter en
levenshouding, spreekt hij als 23-jarige student op hun zilveren bruiloft familie, vrien-
den en kennissen toe:

‘En nu gebeurd het zoo vaak in de wereld, dat menschen die het in het begin
van hun leven zwaar en moeilijk hebben gehad, het later veel beter krijgen. Dit
is ook hier uitgekomen, want de afgeloopen 25 jaar hebben mijn ouders geluk
en tevredenheid gebracht. Mijn vader had een verantwoordelijke en moeilijke
taak in het Oude en Nieuwe Gasthuis, waarvoor veel plichtsgevoel, veel ge-
duld, beleid en trouw, veel menschenkennis, maar bovenal veel menschen-
liefde vereischt worden.
En in niets is hij te kort geschoten, maar vooral op het het gebied van men-
schenliefde heeft hij veel, heel veel gedaan, en menig patiënt en geweze pa-
tiënt, in en buiten het Oude en Nieuwe Gasthuis zal nog vaak aan hem denken.
Mijn moeder heeft hem trouw geholpen en overal met veel takt bij gestaan, en
in zijn huisgezin hebben dan vijf en twintig jaaren geluk, tevredenheid en ver-
standig overleg geregeerd.’6
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Johan is een ondernemend kind dat veel
leest en al vroeg een voorliefde heeft voor
tekenen en knutselen. Hij bouwt aan het
eind van de lagere school voor een speel-
goedzaak in Zutphen allerlei constructies
van meccano, die in de etalage worden ten-
toongesteld en waarvoor hij als tegenpres-
tatie enkele meccanostukken voor zijn
verzameling ontvangt. Een mooie deal voor
zo’n jonge jongen. Op een foto uit die tijd
poseert hij trots naast een van zijn bouwsels.
Hij heeft een serieuze blik met een paar
vrolijke flaporen. 

Leren gaat hem in het algemeen goed af.
Hij slaat de zesde klas over voordat hij naar
de middelbare school gaat. Dat komt door-
dat hij tuberculose krijgt en een jaar rust
moet houden. Zijn longen zullen zijn hele
leven een zwakke plek blijven. Hij wordt
maanden in het ziekenhuis opgenomen,
waardoor zijn vader genoodzaakt is vanwege

de hoge verpleegkosten een financiële tegemoetkoming te vragen aan de provisoren
van het ONG.7 Johan komt onder behandeling van de in die tijd bekende joodse tu-
berculosespecialist Bernard Herman Vos (1871-1945), geneesheer-directeur van het
Volkssanatorium in Hellendoorn. Als hij beter is, kan Johan een jaar later op voor-
spraak van de hoofdmeester van de lagere school direct naar de HBS.

HBS-tijd en NJN
Van 1924 tot en met 1929 gaat Johan naar de gemeentelijke HBS in Zutphen. Zijn
cijferlijsten zijn bewaard gebleven.8 Ze geven een beeld van een gemiddelde leerling
die, hoewel zeer gedisciplineerd (voor gedrag en vlijt had hij altijd een acht), op zijn
tenen moet lopen om aan de verplichtingen voor bepaalde vakken te voldoen. Dat
geldt zowel voor de exacte vakken als voor de vreemde talen. Bij het kerstrapport in
de eerste klas noteert men bij stel- en meetkunde: ‘zeer langzaam in het begrijpen’.
Ook lichamelijke oefening lijkt voor hem een kwelling te zijn geweest, wat misschien
komt door zijn zwakke gezondheid als gevolg van de tuberculose. In tekenen blinkt
hij uit. Toch doorloopt hij de HBS zonder zittenblijven – naar eigen zeggen door be-
rekening en een weloverwogen strategie - en ontvangt in de zomer van 1929 zijn di-
ploma.9 Over zijn HBS-tijd schrijft hij later:

‘Op deze nieuwe school was mijn belangstelling voor leeren afgeloopen omdat
er te veel en van te groote verscheidenheid opgedischt werd. Ook waren er
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Johan met een zelfgemaakt reuzenrad van 
meccano, rond 1925



te veel vakken, die we nog niet goed verwerken konden omdat we te jong
waren, als literatuur, enz. Ik had altijd mijn bijzondere vakken, waar ik voor
voelde, hierin was ik dan de beste van de klas, en de andere zorgde ik, dat ik
net voldoende haalde, zoodat ik steeds overging.’ 

Naast tekenen houdt hij erg van fotografie. Hij is lid van de Zutphensche Amateur-
Fotografenclub en draagt met zijn fotowerk bij aan de kalender van de Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). De NJN wordt erg belangrijk voor hem en voor
de afdeling Zutphen treedt hij op als afdelingssecretaris.10 Deze vereniging, opgericht
in 1920, bestaat dan nog maar een paar jaar. De NJN speelt in op de behoefte van
jongeren van beide geslachten om zich samen aan de studie van de natuur te wijden,
vrij en ongebonden rond te zwerven en een ascetisch leven te leiden.11 Dit alles
uiteraard buiten het blikveld van ouders. Johan past prima in deze vereniging. In het
begin van de HBS-tijd ontwikkelt hij een grote belangstelling voor de natuur, die
aangewakkerd wordt door zijn fietstochten rond Zutphen. Ook de vakanties met zijn
ouders dragen daaraan bij in pensions in natuurrijke omgevingen, zoals Soest, Mook,
en Bergen aan Zee. Vanaf het begin van zijn HBS-tijd gaat Bohmers alleen op va-
kantie en kampeert in het Zuid-Limburgse Epen, waar hij zich met planten, dieren
en geologie bezighoudt. Hij legt een verzameling zwerfstenen aan – een van zijn eer-
ste, er zullen nog vele verzamelingen volgen - en houdt hierover lezingen binnen de
vereniging. Ook bezoekt hij Vlieland en Schokland om de vogeltrek te bestuderen.
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Door Johan getekende vogelstudies, rond 1929
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De NJN’ers zetten zich niet zozeer
tegen volwassenen af, maar kiezen
voor een andere, betere leefstijl. In die
zin ademt de NJN in de jaren twintig
een typische jeugdbondsfeer, die ook
kenmerkend is voor de in 1918 opge-
richte Arbeiders Jeugd Centrale (AJC),
en de Duitse Wandervogel-beweging.
Vanaf het einde van de negentiende
eeuw wordt de laatste door de inter-
nationale uitstraling het prototype van
de jeugdbeweging. De leden van deze
beweging propageren het romantische
‘Terug naar de natuur’, dragen non-
chalante kleding, organiseren primi-
tieve kampen en houden er een
ascetische levenswijze op na. Ook
Johan heeft aan het einde van zijn
HBS-tijd belangstelling voor zaken
als geheelonthouding en vegetarisme.
De Wandervogel-beweging splitst
zich gaandeweg in verschillende rich-
tingen, waarvan een aantal in Duitsland
in de loop der tijd een militaristisch en
nationalistisch karakter krijgt.

De NJN’ers zijn voornamelijk af-
komstig van lycea, gymnasia, hbs- en kweekscholen en zijn zeer leergierig. Dat geldt
ook voor de creatieve en culturele belangstelling. Er zijn meer getalenteerde tekenaars
zoals Johan, en leden die schrijven, fotograferen en musiceren. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de latere Nobelprijswinnaar Nico Tinbergen, die met zijn fotowerk aan dezelfde
NJN-kalender bijdraagt als Johan. Er wordt binnen de NJN regelmatig gediscussieerd
over kunst, literatuur en muziek. De NJN neemt een politiek neutraal standpunt in,
hoewel de leden vooral afkomstig zijn uit de meer vrijzinnige en humanistisch-chris-
telijke kringen. Na de oorlog noemt Johan de NJN een ‘een links gerichte organisa-
tie’.12 Dat is misschien wat overdreven, maar hij vond er andere jongeren die los wilden
komen van de burgerlijke moraal, zich bewust waren van hun intellectuele capaciteiten
en met elkaar de geheimen van de natuur wilden doorgronden. 

Zeker in de beginjaren van de NJN is bij veel leden – ook bij Johan - een zeker eli-
tebesef. Ze onderkennen de verschillen tussen mensen op het gebied van intellectuele
capaciteit, creativiteit en ethische reflectie en verzetten zich tegen het gedrag en de
opvattingen van de kritiekloze massa en de kleinburgerlijke, verzuilde samenleving.
Ook Johan moet niets hebben van het kleinburgerlijke milieu – en dat blijft zijn hele
leven zo. Zo heeft hij een intense hekel aan (verjaardag)visites.13

58

Diploma van de amateur-fotografenclub uit Zutphen, in
1930 uitgereikt aan H. (Han) Böhmers



Zijn visie op de morele verschillen tussen mensen blijkt uit een bewaard gebleven
notitie uit 1928. Hij schrijft dat het geweten vaak ‘de stem Gods’ wordt genoemd,
maar dat is volgens hem onjuist, omdat dan iedereen hetzelfde zou moeten ‘horen’:
‘Zuiverder is het te noemen de weerklank van God’s stem en die weerklank zal des te
zuiverder zijn naarmate het instrument zuiverder is’, aldus Johan en hij vervolgt: ‘Die
zuiverheid is zeer verschillend en hangt af van: menschen innerlijke ontwikkeling.’
Het geweten dient daarom opgevoed te worden en die ‘diepere kennis van goed en
kwaad kan men krijgen door te letten op zedelijk hooger staande menschen.’14

De notitie geeft inzicht in de (religieus)ethische vraagstukken, waarmee hij blijkbaar
bezig is aan het einde van zijn middelbare school. Hij is formeel lid van de doopsge-
zinde gemeente van Zutphen, evenals zijn moeder. Zijn vader is Nederlands-her-
vormd, maar gaat niet naar de kerk. Of Johan de Vermaning - met dit begrip duiden
doopsgezinden vaak hun kerkgebouw aan - bezoekt weten we niet. De hang naar so-
berheid, de nadruk op eigen verantwoordelijkheid voor woord en daad en het ont-
breken van een hiërarchie binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap hebben hem
als jongvolwassene ongetwijfeld aangetrokken. Toch heb ik geen aanwijzingen gevon-
den dat Johan zich met het kerkelijk leven bezighoudt.

De bronnen uit deze periode tonen
Johan als een leergierige, beschou-
wende en creatieve jongen. Hij
heeft grote belangstelling voor de
natuur, tekenen en fotografie en be-
oefent deze hobby’s met anderen.
Daar staat tegenover dat hij ook
vaak als eenling opereert, door de
gezinssituatie. Hij groeit op in een
huis waar het ‘verstandig overleg’
regeert. Hoewel hij als enig kind
zeker veel aandacht heeft gekregen,
komt hij niet uit een gezellig gezin.
Dat heeft zeker zijn weerslag op
hem gehad en de omgang bepaald
die hij later in zijn eigen gezin
heeft. 

Het HBS-diploma dat Johan in
1929 haalt, geeft hem een vrijbrief
om zijn ouderlijk huis te verlaten,
de kleinburgerlijkheid achter zich
te laten en te gaan studeren: geolo-
gie aan de Universiteit van Amster-
dam. Zijn vader staat achter zijn
keuze, zijn moeder niet. Zij heeft
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Johan als middelbare scholier met zijn ouders, 
Hendrik Willem Böhmers en Lolkje Jacoba Uiterwijk



liever dat Johan afziet van een dure opleiding en gaat werken, geld verdienen. Maar
zij heeft het in huize Böhmers niet voor het zeggen. 

Wanneer Johan in 1929 naar Amsterdam vertrekt, verhuizen zijn ouders en vestigen
zich aan de Warnveldscheweg 20 in Zutphen. Daar komt Johan nog vaak terug, zeker
in de vakanties. Wat ik pas bij de afronding van deze biografie ontdek, is dat mijn
grootvader, die twee dagen vóór Johan is geboren, een achterbuurjongen van hem is
geweest. Ze moeten elkaar gekend hebben. Dit is een voorbeeld van een toevalligheid
waar ik tijdens mijn onderzoek voor deze biografie tegenaan ben gelopen. Het toeval
– vaak verrassend, intrigerend en verdiepend – zullen we vaker in verschillende ge-
daantes in het verhaal van Bohmers tegenkomen. 
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Rechts de plattegrond van het Oude en Nieuwe Gasthuis (ONG) in Zutphen. Het gasthuis bestond uit talrijke
gebouwen, binnenplaatsen en tuinen en grensde aan het huidige station van Zutphen. Het ouderlijk huis van
Johan bevond zich aan het einde van de Deventerstraat, helemaal aan de noordoostkant van het complex (zie de-
tail). Het huis grensde aan de ‘Tuin Onrustigen 3de klasse’ en aan een braakliggend terrein met daarop de mid-
deleeuwse Kruittoren, het niet-ingekleurde vierkant op de plattegrond.
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Een nieuwe wereld in

3. STUDEREN IN AMSTERDAM, 1929-1933

‘… een zeer knappe jongen, bezeten van zijn vak, zéér eenzaam (hij was toen ± 21 jaar) en heel moeilijk in de

omgang’ (Irene Vorrink-Bergmeijer over Johan aan Lou de Jong d.d. 28 december 1949)

Kandidaatstudie geologie
Op 20 september 1929 schrijft Johan zich in aan de Universiteit van Amsterdam als
student geologie. Misschien hangt zijn studiekeuze samen met zijn interesse voor
zwerfstenen. Johan heeft een uitgebreide collectie aangelegd van deze stenen, die tij-
dens de voorlaatste ijstijd met het landijs vanuit Scandinavië naar Nederland zijn ge-
voerd en waarvan de grote exemplaren zijn gebruikt voor de hunebedden. Ook geeft
hij er lezingen over bij de NJN.

Johan stort zich volledig op zijn studie. In Amsterdam is hij bevrijd van het be-
nauwde, milieu in Zutphen en de wereld gaat voor hem open. Hij wordt tot over zijn
oren verliefd en het leven lacht hem toe. Tot 17 november 1932, wanneer zijn ver-
loofde plotseling overlijdt. Deze traumatische gebeurtenis tekent hem voor de rest
van zijn leven en doet hem besluiten een heel ander pad op te gaan. 

Een maand na zijn inschrijving als student vindt Zwarte Donderdag plaats, de val
van de aandelenkoersen op de beurs van New York, die het begin markeert van de
wereldwijde economische depressie. In de volgende jaren grijpt ook in Nederland de
crisis om zich heen en leidt tot massale werkeloosheid. Johan en zijn ouders moeten
de broekriem aanhalen om de studie te kunnen bekostigen. Geologie is vanwege de
vele binnen- en buitenlandse excursies ook nog eens een relatief dure studie. 

Dat Johan voor Amsterdam kiest, hangt ongetwijfeld samen met de uitstekende re-
putatie van de geologische opleiding aan deze universiteit. Die is vooral gebaseerd op
de benoeming in 1897 van Eugène Dubois (1858-1940) als buitengewoon hoogleraar
in de kristallografie, mineralogie, geologie en paleontologie. Hij doceert aan de uni-
versiteit tot in 1929, het jaar waarin Johan zich inschrijft. Dubois is wereldberoemd
vanwege zijn ontdekking van fossiele botten van mensachtigen op Java, waarvan hij
meent dat ze de ‘missing link’ vormen tussen apen en mensen in de evolutie. De tus-
senvorm duidt hij aan met de naam Pithecanthropus erectus. Zijn ontdekking van deze
‘Java-mens’ leidt vrijwel direct tot felle strijd over onder andere de ouderdom en over
de vraag of de aangetroffen schedelkap en het dijbeen deel hebben uitgemaakt van
één individu. Als gevolg van deze aanvallen besluit Dubois jarenlang niemand toe te
staan om zijn vondsten te bestuderen. Tot aan zijn dood in 1940 houdt hij zich in het
Limburgse Haelen bezig met de bestudering van zijn collectie. De schedelkap en het
dijbeen van een Pithecanthropus die op zijn grafsteen in Venlo zijn uitgehouwen, ver-
wijzen tot op de dag van vandaag naar zijn grote fascinatie.1

Johan krijgt tijdens zijn studie vooral te maken met de opvolger van Dubois:
Hendrik Albertus Brouwer (1886-1973).2 Brouwer is hoogleraar historische geologie



en paleontologie aan de Technische Hogeschool van Delft, de onderwijsinstelling
waar hij mijnbouwkunde heeft gestudeerd. Hij is bereid onder voorwaarden in dienst
te treden bij de Universiteit van Amsterdam en Dubois op te volgen. Aangezien hij
ook aanbiedingen heeft gekregen vanuit Utrecht en de Amerikaanse Yale University
kan hij eisen stellen.3 Een daarvan is de bouw van een nieuw geologisch instituut in
Amsterdam. Deze voorwaarde sluit aan bij de wensen van de gemeente om de studie
geologie uit te breiden tot een praktijkgerichte studierichting en om daarmee aan de
behoeften van het bedrijfsleven, vooral de olie-industrie, tegemoet te komen. 

Het nieuwe Geologisch Instituut, een groot en voor die tijd modern gebouw, wordt
vanaf september 1933 in gebruik genomen. Het maakt deel uit van een nieuw uni-
versiteitscomplex tussen de Roeterstraat en het water van de Nieuwe Prinsengracht,

Voor- en achterkant van een ansichtkaart die Johan in
augustus 1929 van zijn ouders ontvangt. Zij schrijven
dat ze voor hem in Amsterdam een kamer hebben
gevonden bij de familie Siebeles aan de Cornelis Kru-
semanstraat. Op de voorkant markeren zij het raam
van zijn kamer met een ‘j’. De kaart is geadresseerd
aan het NJN-kamp in Denekamp, waar Johan de
zomer van 1929 doorbrengt. 
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de Plantage Muidergracht en de Nieuwe Achtergracht. Behalve het Geologisch In-
stituut is hier ook het Laboratorium voor Thermodynamica gevestigd, dat in 1937
hernoemd gaat worden naar Johannes Diderik van der Waals. Hij heeft in 1910 de
Nobelprijs voor de Natuurkunde gekregen. Ook zijn zoon wordt hoogleraar in de na-
tuurkunde in Amsterdam, maar zijn kleinzoon doorbreekt de traditie en wordt ar-
cheoloog. Hem komen we later in dit verhaal nog tegen. Hoewel de Universiteit van
Amsterdam tegenwoordig geen geologische studie meer heeft, bestaat het gebouw
nog steeds. Het draagt aan de buitenkant een fraaie serie in steen uitgevoerde bouw-
elementen met afbeeldingen die naar aspecten van de geologie verwijzen, zoals een
dinosaurus, een boortoren, een vulkaan, een aardbeving – het zijn kleine raadseltjes
in steen.4

Aan het begin van zijn studie woont Johan in een kamer in een etagewoning aan
de Cornelis Krusemanstraat, min of meer tussen het Vondelpark en het gloednieuwe
Olympisch Stadion, dat een jaar eerder gebouwd is ter gelegenheid van de Olympi-
sche Spelen.5 Hij woont in bij de familie Siebeles, die hij later als ‘burgerlijke luidjes’
omschrijft. Zijn ouders hebben dit kosthuis in augustus 1929 geregeld, vlak voor het
begin van zijn studie. Dat moet niet lastig geweest zijn, want Amsterdam heeft in die
tijd een overvloed aan kamers te huur, omdat iedereen graag wat extra inkomsten wil
genereren. Net als de meeste studenten heeft Johan een kamer met vol pension. Hij
is geen lid van een gezelligheidsvereniging, waarvan de leden kunnen eten in de so-
ciëteiten.6

Johan is geen groepsdier, en zeker geen feestbeest dat zich in het studentenleven
stort. Hij heeft belangstelling voor de politiek van de arbeidersbeweging, maar sluit
zich nergens bij aan. Hij is een beschouwer, die op afstand blijft. De enige uitzonde-
ring hierop  is de Geologische Vereeniging. In december 1932 wordt hij direct lid. In
hoeverre zijn lidmaatschap een vrijwillige keuze is of verplicht is voor geologiestu-
denten, blijft een vraag. Zeker is dat hij tijdens zijn studie geen actieve rol binnen
deze vereniging speelt.7

Geologie maakt in Amsterdam deel uit van de faculteit der Wis- en Natuurkunde.
Voor de Tweede Wereldoorlog heeft de Universiteit van Amsterdam in totaal twintig
tot veertig geologiestudenten per jaar. Tegelijk met Johan schrijven zich in 1929 zes
nieuwe studenten geologie in, van wie er drie uiteindelijk promoveren.8 Onder hen is
de Belg Roger Gheyselinck (1906-1971). Hij wordt de auteur van het populaire boek
De Rusteloze Aarde (1936), dat als inleiding in de geologie meerdere drukken beleeft
en in verschillende talen is vertaald. Hij komt in Amsterdam geologie studeren, nadat
hij van de Universiteit van Leuven is getrapt vanwege zijn uitgesproken nationalisti-
sche denkbeelden en betrokkenheid bij rellen tussen Vlaamse en Waalse studenten
in december 1928. Later gaat hij deel uitmaken van het Dietsch Studenten Verbond, die
de Groot-Nederlandse gedachte aanhangt en een samengaan van Vlaanderen en Ne-
derland nastreeft. Na de oorlog blijft hij in Vlaanderen politiek actief en houdt zich
bezig met de verspreiding van de Nederlandse cultuur.9

De hoofdvakstudenten geologie moeten ook twee of drie bijvakken doen. Johan
legt zijn kandidaatsexamen af in januari 1932 met de hoofdvakken geologie en mi-
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neralogie en de bijvakken dierkunde, plantkunde en scheikunde.10 Naast colleges en
practica kenmerkt de studie geologie zich vooral door de talrijke excursies en veld-
werkprojecten, waarin de studenten intensief met elkaar optrekken. Johan neemt deel
aan drie excursies voorafgaande aan zijn kandidaatsexamen: naar het Zevengebergte
en de Eifel (2-8 juni 1930), naar Zuid-Limburg en de Hoge Venen in de Ardennen
(12-16 april 1931) en naar de Auvergne en de Pyreneeën (16 juni-1 juli 1931).11 Ook
bijvakstudenten gaan mee. Zo zijn op de rondreis door het Zevengebergte en de Eifel
in het voorjaar van 1930 twee biologiestudenten mee, met wie Johan kennismaakt en
die vrienden van hem worden: Wytske Hofstra en Adriaan van Bemmel. Beiden zijn
van hetzelfde studiejaar als Johan (1929). Met Adriaan van Bemmel (1908-1990)
start Johan kort daarop een ambitieus onderzoeksproject in het Limburgse Tegelen,
waarbij beiden in de voetsporen van Dubois hopen te treden. De vriendschap met
Wytske leidt uiteindelijk tot een verloving.

Op fossielenjacht in Tegelen
Johan en Adriaan gaan in 1930 en 1931 regelmatig naar de kleigroeven in het Lim-
burgse Tegelen om fossielen te verzamelen. Dubois heeft een kwart eeuw eerder de
aanzet gegeven voor het wetenschappelijk onderzoek daar.12 Er zijn resten gevonden
van neushoorns, sabeltandtijgers, bevers, herten, apen en andere dieren uit het geolo-

Groepsfoto van de deelnemers aan de excursie naar Zuid-Limburg en de Hoge Venen op 12-16 april 1931.
Johan zit links (zie pijl) op de eerste rij.  
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gisch tijdvak Tiglien, zo’n twee miljoen jaar geleden. Deze vindplaats is zo belangrijk
dat het geologische tijdperk ernaar vernoemd is.13 Zo’n twee miljoen jaar geleden lag
daar een rivierdelta, waar de resten van planten en dieren in binnenbochten van ri-
vierarmen werden afgezet. In overleg met het Museum voor Natuurlijke Historie in
Maastricht en het Zoölogisch Museum in Amsterdam besluiten Johan en Adriaan in
1932 hier een uitgebreider en systematischer onderzoek te doen. Ze reizen naar Te-
gelen af ‘gewapend met een introductie, bestemd voor de eigenaren der groeven, van
het bestuur van het Limburgsch Genootschap voor Natuurlijke Historie’, zoals ze
later schrijven in een gezamenlijk artikel over hun onderzoek.14 Ze hopen ook resten
te vinden van de Pithecanthropus erectus, de vroege mensvorm waarmee Dubois we-
reldberoemd was geworden. 

De studenten bereiden hun onderzoek goed voor en winnen overal informatie in.15

Twee assistenten van Dubois, J.J.A. Bernsen en A. Schreuder, zijn respectievelijk in
1927 en 1928 al op de zoogdiercollecties van Tegelen gepromoveerd.16 Vooral Antje
Schreuder (1887-1952) helpt hen bij hun werkzaamheden. Schreuder was tijdens het
professoraat van Dubois belast met het geven van practica en specialiseert zich in de
determinatie van (fossiel) botmateriaal van kleine zoogdieren.17 In 1930 verlaat zij
het Geologisch Instituut, omdat de nieuwe hoogleraar Brouwer niet meer van haar
diensten gebruik wil maken en een deel van zijn medewerkers uit Delft meeneemt.
Zij gaat werken bij het Zoölogisch Museum in Amsterdam. Johan kan goed met haar
overweg en blijft ook na zijn studie, wanneer hij in Duitsland werkt, met haar in con-
tact. In haar necrologie, die in 1952 verschijnt in het blad Geologie en Mijnbouw, mar-
keert hij in de kantlijn een passage die hem dan blijkbaar treft:

‘Zij [A. Schreuder, AC] had een scherp oordeel over mensen en een uitge-
sproken talent voor het onderscheid maken tussen betweterij en echte we-
tenschappelijke kennis. Zij was de eerste om echte, eerlijke toewijding aan de
wetenschap te waarderen, terwijl ze valse pretenties meedogenloos belache-
lijk maakte.’18

Johan en Adriaan vinden geen resten van vroege mensachtigen in Tegelen. Wat hun
wel opvalt is dat enkele dierenbotten incompleet en gebroken in de klei liggen. Dat
kan volgens hen niet verklaard worden door slechte conservering of beschadiging bij
het delven van de klei. Ze vermoeden dat de botten in het verre verleden door men-
senhanden gebroken zijn. Hun idee wordt in die tijd, zo zal Van Bemmel later schrij-
ven, voor een ‘jugendliche Fantasie angesehen’.19

Johan en Adriaan publiceren de resultaten van hun onderzoek in 1932 in het po-
pulaire tijdschrift De Levende Natuur. Het is in 1896 opgericht door Jac. P. Thijsse en
E. Heimans en bevat artikelen over allerlei aspecten van flora, fauna en geologie. Het
publiceert ook bijdragen over ethologie, waaronder die van de oud-NJN’er en latere
Nobelprijswinnaar Nico Tinbergen. Verder is het een podium voor archeologische
artikelen. Zo levert de bekende Friese amateurarcheoloog H.J. Popping verscheidene
bijdragen aan over steentijdvindplaatsen op de Veluwe en Friesland en beschrijft de
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daar gevonden vuurstenen werktuigen. Het artikel over Tegelen in De Levende Natuur
is Johans eerste publicatie. Hij is dan twintig.

Johan blijft contact houden met Adriaan tijdens zijn studietijd. Na zijn doctoraalexa-
men in 1937 vertrekt Adriaan als bioloog naar Nederlands Indië en start als dierkundige
bij het Zoölogisch Museum en laboratorium van ‘Lands Plantentuin’ te Buitenzorg.20

Hij neemt daar deel aan de oorlog tegen Japan en wordt in 1943 krijgsgevangen, waarna
hij in verschillende kampen is. In 1951 keert hij terug naar Nederland, geeft onderwijs,
is zeer actief in de natuurbescherming en wordt vanaf 1961 directeur van Diergaarde
Blijdorp in Rotterdam. Van vriendschap met Johan is geen sprake meer.21 Hoewel Johan
na de oorlog nog contact met hem heeft gezocht, houdt Adriaan de boot af. Johans
keuzes tijdens de bezetting staan een hernieuwd contact na de oorlog in de weg. 

In de groeve Canoy-Herfkens in Tegelen ver-
richten Johan en Adriaan van Bemmel hun on-
derzoek. De tweede foto toont Johan aan het
werk met een slibinstallatie om zaden en schel-
pen te zeven in deze groeve. Beide foto’s zijn
opgenomen in hun artikel uit 1932 in ‘De Le-
vende Natuur’.
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Interesse in rassen en de prehistorische mens
‘Tijdens mijn studie was ik zeer biologisch georiënteerd en stelde bijzonder veel be-
lang in afstammingsgeschiedenis en praehistorie van den mensch’, schrijft Johan in
het familieboek in 1946. Hij is niet alleen in navolging van Dubois op zoek naar aan-
wijzingen voor de aanwezigheid van vroege mensachtigen in de groeven van Tegelen,
maar maakt ook talrijke uittreksels van boeken en artikelen over de fysisch-antropo-
logische ontwikkeling van de mens en prehistorische werktuigen. De uittreksels met
talrijke nagetekende illustraties worden door zijn vader tot een boekwerk gebonden.22

De belangstelling voor de prehistorische mens zet zich tijdens zijn doctoraalstudie
voort. Zo bezoekt hij tijdens zijn geologisch veldwerk in de Pyreneeën verschillende
paleolithische sites en musea in Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk. In 1936 verblijft
hij enige tijd in Noorwegen en Zweden en houdt zich daar bezig met relicten uit
Bronstijd, terwijl hij in Denemarken en Zweden mesolithische vindplaatsen bezoekt.
Toch heeft hij vooral belangstelling voor de vroegste bewoners van Europa en hun
nalatenschap in het Paleolithicum, een archeologische periode waarvan de studie het
meest verwant is aan die van de geologie en paleontologie. 

Johan volgt ook colleges bij professor J.P. Kleiweg de Zwaan (1875-1971).23 Deze
hoogleraar bekleedt de bijzondere leerstoel voor antropologie en prehistorie aan de
Universiteit van Amsterdam, die in 1924 is ingesteld door het Koloniaal Instituut te
Amsterdam. In 1939 neemt hij om onduidelijke redenen ontslag. In het archief van
Amsterdam vind ik bij toeval een serie dichtbeschreven vellen dun papier, die afkom-
stig blijken te zijn van een van de weinige vrouwelijke studenten van Kleiweg de
Zwaan. Daarin beschrijft zij de man en zijn manier van lesgeven. Haar herinnering
biedt een zeldzaam inkijkje in die colleges die Johan ongetwijfeld ook heeft bezocht. 

‘Een lange, slanke gestalte met sterk grijzend haar, gekleed in ’n onberispelijk
grijs pak, uiterst gesoigneerd, ’n figuur met stijl, allure, distinctie, ’n grand seig-
neur met toch iets van ’n verschoten ikat, of ’n dof geworden gamelan over
zich. ’t Was iemand, die we nooit hebben gekend.
(…)
In Amsterdam “zetelde” hij in ’n enorme spreekkamer in ‘t “Koloniaal Instituut”,
achter ’n reusachtig bureau; de tocht daarheen vanaf de deur over de glan-
zende, gladde parketvloer, werd niet zonder hartkloppingen afgelegd. Toch
was hij ’n vriendelijk, zeer hoffelijk man.
Hij gaf college in een van de vele kleinere zaaltjes van het Koloniaal Instituut,
waardoor ’t bescheiden aantal studenten niet zo groot, die studenten zaten al
stokstijf met vulpen in de hand, kant en klaar te wachten tot de professor
plechtig binnenschreed (dit is het enige goede woord). ’t Was ondenkbaar
dat iemand ’n halve seconde te laat binnensloop en nog ergens in ’n hoekje
ging zitten.
De aanwezige studenten werden plechtig begroet met dames en heren, ook
als een van beide groepen schitterde door afwezigheid, ik geloof, dat hij dat
niet eens merkte.’24
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Kleiweg de Zwaan publiceert in 1930 weliswaar een tweedelig werk over de paleoli-
thische kunst in Europa, maar houdt zich vooral bezig met de antropologie en de ver-
gelijkende anatomie van grote bevolkingsgroepen. Zijn onderzoeksgebied betreft
vooral Nederlands Indië en Nieuw-Guinea. Aan de hand van schedelmetingen pro-
beert hij raskenmerken vast te stellen en migraties van volkeren te reconstrueren. Ook
Johan heeft grote belangstelling voor vorm en inhoud van schedels en de typologische
variatie erin. Zo documenteert hij de fysiologische kenmerken, waaronder de sche-
delindex, van zijn familieleden en van hemzelf.25 Hij omschrijft zijn eigen gezicht als
‘type Friesch’.26

Zijn hele leven blijft hij gefascineerd door mensenrassen en hun fysieke kenmerken
(vooral haar- en oogkleur). Hij zal vanaf de jaren zestig in Nederland en op zijn reizen
in Europa, net als zijn leermeester, tellingen op dit gebied verrichten en kwantitatieve
data verzamelen om daarmee zijn theorieën te onderbouwen.

Kleiweg de Zwaan verzamelt schedels en andere menselijke resten, die uiteindelijk
terechtkomen in de collectie van het Tropenmuseum in Amsterdam. Hij richt zich
vooral op de Duitse antropologische wetenschap en theorieën en minder op de Ame-
rikaanse vakwereld. Aan de overzijde van de Atlantische Oceaan twijfelt men in aca-

Twee pagina’s uit een boek vol uittreksels en tekeningen van Johan van archeologische en antropologische publi-
caties. Blz. 105: fragment van een uittreksel van ‘Origine et Evolution de l’homme’ van Georges Goury (1927) en
blz. 166: fragment van een uittreksel van ‘Natur und Urgeschichte des Menschen’ (1909) van M. Hoernes.
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demische kringen steeds meer aan het begrip ras en zeker wanneer er daarbij een cau-
saal verband gelegd wordt met karakter en intelligentie; in Europa maakt de discussie
over kwalitatieve verschillen tussen mensenrassen gewoon deel uit van het academisch
discours en is de antropologische wetenschap volop in beweging. In Duitsland ver-
schijnt in 1922 een toonaangevend boek over rassenkunde, getiteld: Rassenkunde des
Deutschen Volkes. Zes jaar later verschijnt het in Nederland in een verkorte versie: Be-
knopte Rassenkunde der Germaansche volken. De auteur Hans F.K. Günther (1891-
1968) definieert het begrip ras als volgt:

‘Onder een ras verstaat de anthropologie een groote groep menschen, welke
door het gemeenschappelijk bezit van een bepaalde aangeboren lichamelijken
en geestelijken vorm (habitus), met elkaar verbonden en van andere groepen
zijn gescheiden. Een ras moet derhalve een overeenkomst der lichamelijke en
geestelijke trekken bij al zijn vertegenwoordigers vertoonen en moet uit zichzelf
steeds weer mensen met dezelfde lichamelijk-geestelijke trekken voortbren-
gen.’27

Günther wordt in 1935 aangesteld als hoogleraar rassenkunde aan de Universiteit
van Berlijn. Zijn werk vormt mede het wetenschappelijk fundament voor de misdaden

Kleiweg de Zwaan deed in het begin van de
twintigste eeuw fysisch-antropologisch onder-
zoek op het eiland Nias in het toenmalige Neder-
lands-Indië. Hiervoor maakte hij gipsmaskers van
de gezichten van een groep van daar levende
mannen. De maskers werden naar Nederland 
gebracht en worden nu tentoongesteld in het
Rijksmuseum van Amsterdam.
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die onder het naziregime zullen plaatsvinden. De rassenkunde verenigt in zekere zin
de antropologie, de volkenkunde (etnologie) en de eugenetica.28 Laatstgenoemde dis-
cipline streeft naar een verbetering van de genetische samenstelling van een ras door
onder andere ‘minderwaardige mensen’ te ontmoedigen of te verhinderen om zich
voort te planten (bijvoorbeeld door sterilisatie). Deze wetenschappelijke opvatting en
de toepassing ervan krijgen in Duitsland, de Verenigde Staten en de Noord-Europese
landen voet aan de grond, maar in Nederland niet. Kleiweg de Zwaan is weliswaar
voorstander van de eugenetische maatregelen, maar doet daar verder niets mee. Wel
beschouwt hij in 1939, het jaar waarin hij ontslag neemt, de antropologie nog als een
wetenschap die de mens kan verbeteren. Waarom hij de universiteit verlaat is ondui-
delijk, aldus David van Duuren die als conservator verbonden is aan het Tropenmu-
seum. In 2007 omschrijft hij Kleiweg de Zwaan als een naïeve wetenschapsman ‘die
naar de volken op aarde keek alsof hij fluitend met een zakflora door een weiland
liep.’29

Kleiweg de Zwaan is een van de oprichters in 1925 van het tijdschrift Mensch en
Maatschappij, dat driemaandelijks verschijnt voor diverse medische en mensweten-
schappen. De ondertitel somt die op: ‘Anthropologie, psychologie, erfelijkheidsleer,
eugenetiek, prae-historie, ethnologie, sociografie, sociologie, criminologie, ethiek en
rechtsphilosophie’. Veel van deze disciplines zijn in Nederland nog weinig ontwikkeld

Schedels, rassen en ‘primi-
tieve volkeren’ komen volop
aan de orde in het boek ‘Pre-
historie’ uit 1936. Daarin is
een aantal bijdragen uit de
‘Nieuwe Geïllustreerde We-
reldgeschiedenis’ gebundeld
die vertaald zijn door de be-
kende Nederlandse histori-
cus Jan Romein. Het
aanbrengen van een onder-
scheid tussen meer en min-
der primitieve mensrassen
was vóór de Tweede We-
reldoorlog heel gebruikelijk in
het maatschappelijk en aca-
demisch discours. 
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of komen net van de grond. Dat geldt ook voor het vak prehistorie. Al in het tweede
nummer verschijnt er een bijdrage getiteld Over de oudste bevolkingselementen van ons
land door A.E. Van Giffen.30 Deze archeoloog heeft enkele jaren daarvoor het Bio-
logisch Archaeologisch Instituut (BAI) opgericht aan de universiteit in Groningen.
Van Giffen staat dan nog aan het begin van zijn loopbaan, maar zal uitgroeien tot
een van de grootste archeologen uit de Nederlandse archeologie, die ook internatio-
naal grote erkenning krijgt.  In zijn artikel benadrukt Van Giffen dat er nog veel te
weinig prehistorische menselijke resten bekend zijn om op grond daarvan betekenis-
volle uitspraken te kunnen doen over de vroegere menstype(n) in Nederland. Hij geeft
een overzicht van de vondsten van skeletten of skeletelementen in Nederland (de
oudste dateren uit het Neolithicum) en andere landen, maar het beeld is volgens hem
nog te diffuus om op basis van schedelvormen tot raciale reconstructies te komen.
We moeten ons realiseren dat op het moment dat Van Giffen zijn artikel publiceert,
er nog veel onduidelijk is over het zelfstandig bestaan van een Mesolithicum als tijd-
vak tussen het Neolithicum en het Paleolithicum. En ook dat de wetenschap ervan
uitging dat er hier nog geen bewoning is in het Paleolithicum. Maar dat verandert in
de jaren dertig.

In Nederland worden dan voor het eerst vuurstenen werktuigen gevonden die ver-
gelijkbaar zijn met die uit de jongste lagen van de beroemde Franse grotten met pre-
historische bewoning, zoals Lascaux (ontdekt in 1940). De vondsten zijn sensationeel
omdat ze aantonen dat ook hier zo’n 13.000 tot 10.000 jaar geleden bewoning is ge-
weest en dat de vaderlandse geschiedenis verder teruggaat dan slechts enkele duizen-
den jaren voor het begin van de jaartelling. De prehistorische artefacten worden
voornamelijk gevonden door een handjevol amateurarcheologen. Het ‘steentjeszoeken’
dat in deze tijd opkomt, kan gezien worden tegen de achtergrond van de groeiende
populariteit van de buitensport.31 Het past in het rijtje van andere populaire buiten-
activiteiten, zoals vissen, eieren zoeken, verzamelen van zwerfstenen, insecten of plan-
ten, en vogels kijken. Dit soort activiteiten zien we terug in de kringen van de NJN
en rond het tijdschrift De Levende Natuur.

De prehistorische vondsten worden vooral gedaan in de zandverstuivingen en bij
de grootschalige ontginning van woeste gronden. Met de uitvinding van kunstmest
kunnen weinig aantrekkelijke en afgelegen gebieden vruchtbaar gemaakt worden. In
de crisisjaren zijn er veel werkelozen beschikbaar voor dit zware werk. De ontginnin-
gen vinden vooral plaats in Friesland, op de Veluwe en in Brabant. Oude landschappen
verdwijnen. Tegelijkertijd leveren de ontginningen allerlei sporen en werktuigen van
de prehistorische bewoners van Nederland op. Johan zoekt mogelijk zelf ook in week-
enden of vakanties naar vuurstenen werktuigen.32

De steentijdvindplaatsen in Friesland hebben vooral Johans belangstelling. Naar
eigen zeggen bestudeert hij in 1935 enkele paleolithische en mesolithische vindplaat-
sen in Friesland, maar waar dat onderzoek uit bestaat, heb ik niet kunnen achterha-
len.33 Ook beweert hij dat hij bij het onderzoek van twee belangrijke vindplaatsen
betrokken is geweest: Prandinga en Makkinga. Die vallen binnen de gemeente Oost-
stellingwerf, in Zuidoost-Friesland aan de grens met Drenthe. Beide plekken zijn
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ontdekt door de amateurarcheoloog H.J.
Popping (1885-1950), die daarmee een van
de grondleggers van het paleolithisch onder-
zoek in Nederland is.34

Omdat Poppings ontdekkingen een sensa-
tie zijn in die tijd, sta ik er wat langer bij stil.
Popping zoekt vanaf de jaren tien van de vo-
rige eeuw samen met zijn vader naar archeo-
logica, is als bestuurslid betrokken bij de
Vereniging voor Heimatstudie der Stellingwer-
ven, een historisch genootschap met een
eigen archeologische collectie, en is corres-
pondent van het Fries Museum voor arche-
ologische zaken. Zijn vondsten tonen aan dat
er in onze streken in het Paleolithicum en het
Mesolithicum mensen zijn geweest. De ar-
cheologische kennis is dan nog gering over
deze vroege perioden en de enkele beroeps-
archeologen staan aanvankelijk nogal scep-
tisch tegenover Poppings ontdekkingen.35 In
de periode 1930-1933 ontdekt hij drie be-
langrijke paleolithische vindplaatsen, name-

lijk Prandinga, Donkerbroek en Makkinga. In dezelfde tijd komt Johan met zijn
vriendin Wytske regelmatig in Ureterp, dat zo’n vijftien kilometer verderop ligt. Hij
moet van deze vindplaatsen op de hoogte zijn geweest. Popping publiceert de resul-
taten van zijn onderzoek in verschillende bladen, onder meer in het eerder genoemde
tijdschrift De Levende Natuur en in de De Oostellingwerver, een regionale krant die
hij zelf uitgeeft.

Wanneer Johan na zijn studie in 1937 bij het wetenschappelijke bureau van de SS,
Ahnenerbe, solliciteert, voegt hij bij zijn brief een bijlage waarin hij onderzoeken op-
somt die hij in zijn studietijd heeft uitgevoerd.36 Naast zijn onderzoek in de kleigroe-
ven van Tegelen noemt hij zijn onderzoek op de vindplaatsen Prandinga en Makkinga.
Dit laatste is opmerkelijk, omdat er niets bekend is over enige betrokkenheid van de
geologiestudent Johan Böhmers bij het veldonderzoek van beide Friese vindplaatsen.
Het onderzoek wordt hier namelijk vooral uitgevoerd door Popping zelf. Hij krijgt
hierin weinig steun van de beide in Nederland toonaangevende archeologen, J.H.
Holwerda (directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden) en A.E. van
Giffen. Hoewel het Rijksmuseum en het BAI kortstondig opgravingen hebben ver-
richt op Poppings vindplaatsen, krijgen ze dan nog niet de aandacht die ze verdie-
nen.37

In de artikelen over de Friese steentijdvindplaatsen komt de naam Johan Böhmers
niet voor. Toch beschrijft hij in de bijlage van zijn sollicitatie (‘Kurze Beschreibung
der Ausgrabungsmethode, die bis jetzt von mir angewandt wurde’) hoe hij te werk is

De amateurarcheoloog Hendrik Popping is
een van de grondleggers van het onderzoek
van het Paleolithicum in Nederland. Daarnaast
is hij lid van de Provinciale Staten van Fries-
land voor de NSB in 1935-1939.
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gegaan bij zijn onderzoek van deze vindplaatsen.38 Van het onderzoeksgebied wordt
een gedetailleerde topografische kaart gemaakt. Daarna wordt op een geschikte plek
een profiel aangelegd voor nauwkeurig pollenanalytisch en sedimentpetrologisch on-
derzoek. Vervolgens worden parallelle en loodrechte proefsleuven aangelegd, waarbij
de vondsten laag voor laag nauwkeurig worden ingemeten. Deze methode is, aldus
Johan, toegepast op de vindplaatsen Prandinga en Makkinga. De petrologische sa-
menstelling van de vondstlaag wijkt af van de jongere lagen, waardoor deze voortdu-
rend herkend kan worden. 

Johan wekt zo de indruk dat hij bij de vaststelling van de onderzoeksstrategie een
belangrijke rol heeft gespeeld. Maar dat is zeker niet het geval. Hij is dan immers nog
maar een student. Blijkbaar heeft hij een en ander ten behoeve van de sollicitatie aan-
gedikt. Hoe dan ook, Johans bijdrage tijdens zijn studie aan het onderzoek van beide
vindplaatsen - als daar al sprake van is – moet beperkt zijn geweest. 

Het kan zijn dat hij tijdens Poppings opgravingen sediment-petrologisch onderzoek
heeft verricht op beide vindplaatsen, maar zeker is dit niet.39 Bij sediment-petrolo-
gisch onderzoek wordt per aardlaag of sediment nauwkeurig het voorkomen en het
aantal van de verschillende mineralen vastgesteld om zo het ontstaan (gebied van her-
komst), de ouderdom en de verbreiding ervan vast te stellen. Op deze manier kunnen
aardlagen onderling worden vergeleken. In 1933 volgt Johan een bijvak petrologie en
werkt enige tijd bij het Bodemkundig Instituut in Groningen. Het is evenmin bekend
of Johan betrokken is geweest bij of een bezoek heeft gebracht aan het onderzoek
van Van Giffen in Makkinga in september 1936.40 Aangezien Bohmers in maart 1937
Van Giffen verzoekt een aanbeveling te schrijven voor zijn sollicitatie bij Ahnenerbe,
ligt het voor de hand dat Van Giffen Johans archeologische kennis en activiteiten
kent en op waarde weet te schatten. Het is niet uitgesloten dat ze elkaar ontmoet
hebben bij het onderzoek van Makkinga.

Hoe dan ook, het is aannemelijk dat Johan tijdens zijn studie contact heeft gehad
met Popping, maar dit is zeker niet heel intensief en langdurig geweest. Popping is
namelijk een moeilijk man, die zich niets laat zeggen – zeker niet door een beroeps-
archeoloog - en bij onenigheid snel contacten afkapt.41 Mogelijk wordt het contact
ook belemmerd doordat Popping vanaf 1933 een actief NSB-lid is en vanaf 1935 Sta-
tenlid in Friesland wordt voor deze partij. In zijn nationaalsocialistische stellingname
wordt Popping steeds radicaler. Zo is hij in 1936 hoofdredacteur van Stoarm en Striid,
het antisemitisch NSB-blad voor Friesland. in 1939 treedt hij toe tot de pro-Duitse
Nationaal-Socialistische Nederlandse Arbeiderspartij (NSNAP) en begin 1943 wordt
hij lid van de Germaansche SS. Vlak voor de bevrijding, in april 1945, doet hij zelfs
nog een poging om een Friestalige SS-organisatie te formeren.42

Na zijn studie ontwikkelt Johan zich tot een autoriteit op het gebied van het Paleo-
lithicum en het Mesolithicum. Hij richt zich vooral op de typologie en classificatie
van vuurstenen werktuigen en is een van de eerste archeologen die zich intensief met
de kwantitatieve analyse van artefacten bezighoudt. Daarbij streeft hij naar een zo
objectief mogelijke beschrijving van de individuele stukken, en van de artefacten-
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samenstelling van specifieke vindplaatsen. Aan de hand daarvan probeert hij uitspra-
ken te doen over de aard van de archeologische cultuur, de ouderdom, en de verbrei-
ding van de artefacten vast te stellen. Zijn vernieuwende, kwantitatieve aanpak en
weergave van data (in cijfertabellen, diagrammen, grafieken, etc.) lijkt hij ontleend te
hebben aan de werkwijze in de petrologie. 

Overpeinzingen van een eenzame student
Johan is een serieuze student. Hij gaat regelmatig naar het Rijksmuseum en ontwik-
kelt een grote belangstelling voor kunst en klassieke muziek. Hoewel hij contacten
heeft met mede-studenten tijdens colleges, practica en excursies, opereert hij vaak so-
litair. Zijn hospita schrijft later over hem: ‘Mijn herinnering aan hem is van een zeer
knappe jongen, bezeten van zijn vak, zéér eenzaam (hij was toen ± 21 jaar) en heel
moeilijk in de omgang.’43

Gedachten, ingevingen en ervaringen zet hij regelmatig op papier – dit blijft hij
zijn hele leven doen. Ze lopen vooruit op zijn latere essays, waarin vragen aan de orde
komen als wat het leven is en hoe zich dat aan ons openbaart. Hij is in het begin van
zijn studie, naar eigen zeggen, geïnteresseerd in ‘ethische kwesties’, eerst in zaken als
geheelonthouding en vegetarisme, maar later ook in wat hij ‘de ethische politiek’
noemt. Hij houdt zich bezig met de politiek van de arbeidersbeweging en toont in de
loop van zijn studie vooral oog voor de ‘meest consequente richtingen’. En, voegt hij
eraan toe: ‘waarbij ik steeds afzijdig bleef staan en slechts toeschouwer was’.44 Johan
ontwikkelt een grote belangstelling voor de Germaanse cultuurgeschiedenis – en dan
speciaal voor de Friezen en de bevolking rond de Noordzee. Aan het eind van zijn
eerste studiejaar maakt hij in zijn eentje een fietstocht langs jeugdherbergen in het
Duitse Noord-Friesland en Denemarken en kampeert enige tijd op het eiland Sylt. 

Maar er zijn meer veranderingen in hem gaande. Een (deels) bewaard gebleven no-
titie uit het einde van zijn eerste studiejaar toont zijn twijfel aan de christelijke moraal
en bevat kritiek op de gelovigen die afzien van zelfstandig denken.45 Op 8 juli 1930
schrijft Johan: ‘Ik ben op ’t ogenblik overtuigd dat alles wat je in je leven volbrengt en
wil en doet afhangt van je innerlijke drijfveer: Ziel (+Geest?)’. Uit zijn aantekeningen
van een dag later blijkt dat hij bij zichzelf een verandering constateert in zijn perceptie
van de wereld. Een verandering die gekenmerkt wordt door een veel directere beleving
van en een bijna-versmelting met zijn omgeving: 

‘‘s Ochtends als ik zwemmen ga, vooral als ik van het zwemmen terugkom,
merk ik duidelijk mijn principieel veranderde beschouwing vh leven. Ik zie dit
in de natuur het duidelijkst. Ik vind die golvende graanvelden, die wilgebomen,
letterlijk alles wat ik zie (dus niet alleen wat men onder natuur verstaat) prach-
tig. Ik leef er met mijn ziel in mee, die ook rustig mooi is, met een sterke wil die
zoo nu en dan opkomt. Ik vind het belachelijk de natuur in een klein pruts -
tekeningetje of fotootje na te apen. Ik voel me duidelijk één met dat alles om
me heen. Dit is leven zonder één theorie!’
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De verklaring voor zijn stemming blijkt uit een andere notitie dezelfde dag:

‘Wyts staat me vaak letterlijk voor de geest als ik dit leven doorvoel. Dit leven
is iets moois, heeft niets te maken met eenige omgeving; maar(?) wordt hier
toch gauw door weggedrukt. Zoo stel ik me het leven van de natuurmensch
voor. Het eerst voelde ik het bij die schitterende zonsondergangavond op de
Gorshei. Alles is dan mooi, maar wel is het mooie van het eene beter te zien
dan dat van het andere. Wyts is het mooiste.’ 

Johan is tot over zijn oren verliefd. Hij noemt dit niet zo, misschien omdat hij het
voor het eerst meemaakt. Hij probeert zijn emotie hanteerbaar te maken door erover
te schrijven en te lezen. Diezelfde avond kan hij zijn gedachten niet bij zijn studie
houden. Hij schrijft: ‘Merkte dat ik vanavond diep voelde en iets werkte in mijn on-
derbew. Daarom werd ik gedwongen mijn anthropologie op zij te leggen, naar de lees-
zaal te gaan, en daar een of ander boek te halen. Ik koos: ‘Also sprach Zarathustra’ en
koos het beste.‘ Johan noteert vervolgens een citaat dat hem raakt: 

‘Het begrip openbaring, in die zin, dat er ineens, met een onuitsprekelijke ze-
kerheid en finesse, iets zichtbaar, hoorbaar wordt, iets, wat je in je diepste in-
nerlijkheid treft en van je stuk brengt, geeft de feitelijke toedracht kort en goed
weer. Je hoort, je zoekt niet; je neemt, je vraagt niet, van wie de gift afkomstig
is; als een bliksemstraal schittert een gedachte op, onafwendbaar, onverwijld
in de juiste vorm gegoten – nooit heb ik de vrije keus gehad.’46

Het genoemde citaat is overigens niet afkomstig uit Also sprach Zarathustra, maar uit
Nietzsches Ecce Homo, waar de filosoof de totstandkoming van Also sprach Zarathustra
toelicht. De passage die Johan raakt gaat over het fenomeen inspiratie, maar wat
Nietzsche daarover zegt, is eveneens toepasbaar op verliefd zijn. Dit alles laat zien
hoe Johan met zijn emoties omgaat. Hij doorleeft ze en beschouwt ze daarna van
enige afstand, rationaliseert ze en wijdt er tot slot een notitie aan. 

Wytske: ‘De Groote Liefde’
Johan heeft biologiestudente Wytske Roelofje Hofstra (1910-1932) waarschijnlijk
leren kennen in zijn eerste studiejaar tijdens gemeenschappelijke colleges biologie of
de excursie naar de Eifel in het voorjaar van 1930. Haar vader Jan Hofstra is onder-
wijzer en is samen met haar moeder Roelofje Dijkstra in 1906 vanuit Friesland naar
Amsterdam gekomen. Hij geeft eerst les aan de Frederikschool en vanaf 1928 aan de
nabij het Vondelpark gelegen Openluchtschool, waar hij op vijftigjarige leeftijd in
dienst treedt.47 De school plaatst de gezondheid van de leerlingen voorop en daarom
brengen de kinderen veel tijd door in de gezonde buitenlucht en vinden er allerlei
uitstapjes plaats. Dit beleid sluit aan bij het ideaal om de stad te verlaten en naar
buiten te gaan en terug te keren naar de natuur. Jan Hofstra is geboren in het Friese
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Langezwaag; ook Roelofje Dijk-
stra komt uit Friesland. Wytske
(ook wel: Wyts) is met haar drie
jaar jongere zusje in Amsterdam
geboren. Het gezin is nog erg aan
Friesland gehecht en ze nemen
daarom regelmatig de veerboot
naar Lemmer over de Zuiderzee
om bij familie te logeren. Ook
Wytske houdt erg van Friesland
en brengt met haar familie – en
later met Johan – regelmatig tijd
door op de boerderij van haar
oom in de Mersken bij Ureterp.
Ze belandt dan in een heel an-
dere omgeving dan haar ouderlijk
thuis in Amsterdam: een verdie-
ping op 3 hoog aan de Eerste Hel-
mersstraat 206.

Johan en Wytske krijgen een
relatie. Er is een foto van hen

samen bewaard, wandelend door Amsterdam: een knap stel, hij met een hoofd vol
lichtblonde krullen en zij met een intense blik in haar lichte ogen. Vanwege Wytskes
plotselinge dood duurt hun relatie slechts twee jaar. Deze korte, maar intense periode
en zijn trauma na haar overlijden hebben een enorme impact en spelen een belangrijke
rol in de rest van Johans leven. Hij schrijft over haar: 

‘Ze was zeer fijn gebouwd en had een prachtige, groote en diepe geest en
ziel. Het werd mijn ‘Groote Liefde’ (zie hierover mijn opvattingen in mijn wijs-
gerige studie), die van zeer groot belang voor het verdere verloop van mijn
leven was en nog is. Ze had een idealistische inslag en koesterde groote liefde
voor Friesland, waar ze alle vrije tijd heenging, vooral naar de omgeving van
Ureterp waar haar familie woonde. We kochten er een kleine botter, waarmede
we op de Zuiderzee gingen zeilen.’48

Johan en Wytske hebben beiden belangstelling voor de natuur en schrijven daar op-
stellen over. Twee fragmenten van Wytske zijn bewaard gebleven: het ene gaat over
het fascinerende verschijnsel ‘geluiden’, het andere over ‘fabrieken’ (‘Fabrieken vind ik
nare dingen. Als je vanuit de verte een fabriek ziet, lijkt alles even ongezellig en grauw.
Je krijgt een indruk van verwaarlozing (…)’).49

Wytske speelt een actieve rol binnen de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC). Deze soci-
aaldemocratische jeugdbeweging is in 1920 ontstaan en stelt zich ten doel jongeren
uit de arbeidersklasse op te voeden, te ontwikkelen en voor te bereiden op deelname

Wytske en Johan in Amsterdam 
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aan de strijd voor het socialisme. De beweging wordt gevoed door een sterk idealisme,
waarin gemeenschapsbesef centraal staat. Ook wordt het gekenmerkt door een uit-
gesproken voorkeur voor ascese: alcohol, tabak en snoep zijn taboe. Er ontwikkelt
zich een typische AJC-stijl met een eigen manier van kleden, feestvieren en vrijetijds-
besteding (kamperen, wandelen, volkdansen en zingen).50 Johan is misschien enige
tijd lid van het AJC geweest, maar zeker is dit niet.51 Hij is zijn hele leven matig met
alcohol, maar dit lijkt niet zozeer ingegeven door principes, maar samen te hangen
met zijn gezondheid.52

Het vooroorlogse succes van het AJC is vooral te danken aan Koos Vorrink (1891-
1955), die in 1920 als bezoldigd secretaris-redacteur van het AJC is benoemd en vanaf
1924 tot 1934 voorzitter is. In die rol heeft Wytske hem meegemaakt. In 1934 wordt
hij voorzitter van de Sociaal Demokratische Arbeiders Partij (SDAP) en treedt een
jaar later toe tot de Eerste Kamer. Vorrink is een bestrijder van het communisme en
fel gekant tegen het nationaalsocialisme. In 1943 wordt hij door de Duitsers gearres-
teerd en afgevoerd naar het concentratiekamp Sachsenhausen. Hij overleeft dat. Na
de oorlog keert hij terug als kamerlid en zet zich in voor de verdediging van het Wes-
terse standpunt tijdens de Koude Oorlog. 

Vorrink leeft vanaf 1928 gescheiden van zijn vrouw Irene H.E. Vorrink-Bergmeijer.
Via Wytske komt Johan met haar in contact en in april 1931 gaat hij bij haar op ka-
mers wonen in het huis aan de Marco Polostraat 228.53 Het is een pand met vier ver-
diepingen en doet vanaf 1927 dienst als gemeenschapshuis voor AJC-leden. Op de
eerste verdieping bevindt zich een gemeenschappelijke eet- en zitkamer, door schuif-
deuren gescheiden van de bibliotheek vol boeken die aan Koos en Irene toebehoren
en die door iedereen geraadpleegd kunnen worden. Helemaal bovenin is het woon-
vertrek van de Vorrinks. De tussengelegen verdiepingen worden eerst bevolkt door
AJC-leden, maar al na een jaar verdwijnen de jongens en meisjes met een arbeiders-
achtergrond en komen er voornamelijk studenten voor in de plaats, zoals Johan. Er
wordt gezamenlijk gegeten en veel gediscussieerd over politiek en maatschappij.
Drank en nicotine zijn in huize Vorrink niet bon ton, maar vaste relaties mogen ge-
woon blijven slapen. Een oud-huisgenoot van Johan zegt hierover: 

‘De AJC was een kuis gezelschap, maar we waren geen aardappels. We zijn
allemaal voordat we trouwden met de vrouw naar bed gegaan. Als je bij elkaar
hoorde, dan sliep je met elkaar. Je kunt rustig zeggen dat we het onzedelijk
zouden hebben gevonden als je ’t niet gedaan had.’54

Aan de Marco Polostraat is weinig te vinden van de kleinburgerlijkheid zoals Johan
die van huis uit uit Zutphen kent. Het is een volkomen andere wereld.

Wytske en Johan (of ‘Han’, zoals hij genoemd wordt in huize Vorrink) verloven
zich in 1932, ongetwijfeld omdat Wytske zwanger is.55 Johan zelf zit in de zomer
twee maanden in Noord-Spanje om daar veldwerk te doen. Hij heeft het erg druk
met zijn studie. Eind augustus keert hij terug naar Nederland om voorbereidingen te
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Wytske, Johans ‘grote liefde’, vereeuwigd in twee portretfoto’s, als vaandeldrager bij de Arbeiders Jeugd Centrale
(AJC) en als biologiestudente. Ze gaat mee op Johans archeologische omzwervingen, zoals uit de foto blijkt
waarop ze bovenop een hunebed in Drenthe is geklommen. 
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treffen voor een excursie naar de Zwitserse Jura en de Alpen. Half september keert
hij samen met zijn medestudenten geologie daarvan terug. In oktober ontvangt hij
een tijdelijke aanstelling bij de Universiteit van Amsterdam als tweede assistent. Hij
lijkt klaar voor het vaderschap. Maar alles loopt anders.

Wytske sterft op 22-jarige leeftijd ten gevolge van complicaties tijdens de bevalling
op 17 november 1932 in Amsterdam. Ook hun kind, een zoontje, redt het niet. Dit
alles gebeurt drie weken voordat zij zouden trouwen.56 Wytskes dood is een  enorme schok
en de meest traumatische gebeurtenis uit zijn leven. Hij is er geestelijk en lichamelijk
kapot van en heeft jaren nodig om eroverheen te komen. Zijn studie zet hij mecha-
nisch voort.57 Hij treft direct maatregelen voor een passende laatste rustplaats voor
haar en geeft jaren later zijn eerste dochter uit een tweede huwelijk haar naam. Ook
draagt hij vanaf haar dood altijd een leren etuitje bij zich met wat teksten en foto’s
van haar.58 Ook al is ze er niet meer, ze blijft de rest van zijn leven bij hem. 

Zeventien jaar na Wytskes dood deelt zijn voormalige huisbaas Irene Vorrink-
Bergmeijer haar herinneringen over Wytske en Johan met Lou de Jong, de directeur
van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Zij vertelt over Johan: 

‘Inderdaad was hij zeer bevriend met een A.J.C.’ster, die wij allemaal heel graag
mochten, later bleek hij verloofd met haar te zijn. In die tijd was hij erg gegre-
pen door Drude van Gertrud Prellwitz, ik weet niet of u dit iets zegt en door
de teekeningen van Fidus. Aangezien dat toen een nogal verbreid jeugdbe-
wegersverhaal was, waardoor niet de slechtste gegrepen waren, heb ik dat
nooit erg gevonden. Er bleek mij eer uit dat hij bij een uiterste hardheid, nogal
romantisch en sentimenteel was innerlijk.’59

Irene Vorrink-Bergmeijer verwijst naar een romantisch idool uit die tijd met wie veel
jongeren dweepten. De volledige titel van het boek van Gertrud Prellwitz (1869-
1942) luidt: Drude. Ein Buch des Vorfrühlings. Der neuen Jugend gewidmet. Het ver-

Bij het titelblad van Drude van Ger-
trud Prellwitz uit 1921 (4e druk) is
een illustratie opgenomen van Hugo
Höppener, een symbolistische kun-
stenaar die onder het pseudoniem
Fidus bekend wordt. Volgens Irene
Vorrink is Johan diep geraakt door dit
romantische boek en de kunst van
Fidus.
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schijnt in 1920 en wordt al snel een cultboek in de Duitse jeugd- en meisjesbeweging.
Prellwitz, levensgezellin van de schilder en illustrator Hugo Höppener (1868-1948),
beter bekend onder zijn kunstenaarsnaam Fidus, geeft in de roman een literaire be-
werking van het tragische noodlot van de dochter van Fidus, die op zeventienjarige
leeftijd aan de Spaanse griep is gestorven. De roman beschrijft het verblijf van de zes-
tienjarige Drude op een school (Odenwaldschule), die van de buitenwereld afgesloten
is en in een prachtig woud ligt. Deze plek is symbool voor de ideale gemeenschap,
waar spiritualiteit, natuur en godsbeleving, esthetiek, geestelijke reinheid, Freikörper-
kultur en vriendschap centraal staan. Veel van deze elementen worden in de jeugdbe-
weging, zoals het AJC, nagestreefd. Jongeren dwepen met Drude en alles waar zij
voor staat. In het boek zitten elementen die op een voorkeur voor het Germaanse ver-
leden en de Duitse volksgeest wijzen: 

‘Dit hier is het oude Duitsland (…) Hier woont een ander oervolk. Hier zijn an-
dere zielskrachten, weet je. Begrijp me goed, ik ben dol op de mark Branden-
burg, dat is immers mijn geboortegrond. Maar hier is het de Duitse mens in
mij nog vertrouwder (…) Want dit is de thuisgrond van de Duitse sprookjes
en de Duitse volksliederen. Hier is het Nibelungenlied ontstaan.’60

Een vergelijkbare thematiek vinden we terug in het werk van Fidus, die Johan een
groot kunstenaar vindt. Zijn werk, veelal uitgevoerd in een Art Nouveau-stijl, ken-
merkt zich door het gebruik van esoterische symbolen, zoals lotusbloemen, eivormen,
kruizen en zonnetekens. Zijn bekendste werk heet Lichtgebet, waarop een jonge, slanke
man op een bergtop zijn armen uitstrekt naar de zon. Fidus’ belangstelling voor mys-
tiek, natuur- en lichtreligie is aanleiding voor zijn ontwerp van een groot tempelcom-
plex, waarvoor hij bij Hitler en Goebbels verzoeken indient voor financiële
ondersteuning. Hoewel Fidus in 1932 lid wordt van de NSDAP, waarderen de nazi’s

Het transport van de zwerfkei die het graf van Wytske moet gaan markeren. De steen is opgegraven in Terwispel
en wordt vervoerd door het garagebedrijf Kielstra. Er is een extra takel-constructie aangebracht achter een
vrachtwagen met daarop een lier. Het transport duurt ruim een week. 
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zijn werk niet. Veel daarvan wordt in beslag genomen. Zelfs de verkoop van ansicht-
kaarten van zijn werk, die heel populair zijn in de jeugdbeweging, wordt verboden.

Wytske wordt begraven op het kerkhof van haar geliefde Ureterp.61 In april 1933 laat
Johan een zwerfsteen op het graf plaatsen. Hij heeft uitgebreid gezocht naar een ge-
schikte steen om het graf van zijn geliefde mee te markeren. Hij vindt deze op een
akker in het Friese Terwispel. Nadat deze is vrij gegraven, wordt de steen - meer dan
5000 kg - per vrachtauto en schip naar het kerkhof gebracht. Het transport neemt
ruim een week in beslag. Deze actie is zo bijzonder, dat de Friese krant De Woudklank
er aandacht aan besteedt.62 Nadat de steen geplaatst is, hakt Johan hierin hun beide
namen in een runenachtig schrift: ‘Wytske Hofstra/Böhmers’. Over het graf heeft
Johan met Irene Vorrink-Bergmeijer gesproken. Zij zegt hierover in haar brief aan
Lou de Jong:

‘Het meisje was van Friesche origine en [had] de wensch te kennen gegeven
in Friesland begraven te worden. Ik heb daar toen ook uitvoerig met hem over
gepraat, omdat ik door menigvuldig verblijf in Friesland die voorkeur voor de
friesche grond kende. Hij had hier ook toen heele theorieën over, maar toch
niet van Blut und Bodem ideeën blijkgevend.’

Verder herinnert ze zich dat Johan toen tegen elke vorm van gezag gekant was. Haar
dochter Irene Vorrink (1918-1996), die van 1973 tot 1977 minister van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne en daarna korte tijd wethouder van Amsterdam was, herinnert
zich haar vroegere huisgenoot Han Böhmers als een sympathieke jongeman, die rustig
zijn gang ging.63

Na Wytskes dood zegt Johan twee maanden later zijn kamer op bij Irene Vorrink-
Bergmeijer. Zij is in de eerste plaats een contact van Wytske. Hij trekt zich terug en
verhuist naar de rand van de stad. Daar gaat hij bij een arbeidersgezin wonen aan de

Tekening van Bohmers (gedateerd
7 maart 1944) van het graf van
Wytske op het kerkhof van Ureterp
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Wijdenesserstraat in Tuindorp-Nieuwendam nabij het afgesloten IJ. Anderhalf jaar
later, in augustus 1934, keert hij terug naar het centrum. Hij betrekt een kamer bij de
ouders van Wytske, die in de Eerste Helmersstraat wonen, vlakbij het Vondelpark en
het Rijksmuseum. Zijn buurjongen is de schrijver Willem Frederik Hermans, die dan
dertien jaar is. Ze hebben elkaar vast wel eens op straat gezien of begroet, maar kunnen
niet weten dat ze elkaar door een speling van het lot ruim twintig jaar later in Gro-
ningen weer gaan ontmoeten. Of ze elkaar dan herkennen, is de vraag. 

Wytskes dood brengt Johan in een staat van jarenlange ontreddering en verwarring.
Het zet hem aan tot daden waarvan hij de risico’s en gevolgen nauwelijks overziet.
Maar dat lijkt hem niet te boeien. In zekere zin radicaliseert hij. Zijn keuzen tijdens
de oorlog verantwoordt hij later door te wijzen op haar idealen, die hij na haar dood
wilde realiseren. Maar wat dat dan precies voor idealen waren, is niet duidelijk. Ze
lijken samen te hangen met haar liefde voor Friesland. Johan komt niet verder dan te
zeggen dat ze ‘in hoofdzaak anti-nazi en democratisch’ waren en kan niet precies uit-
leggen hoe hij ze in praktijk had willen brengen.64 Zoals hij later vaak zegt, brengt
Wytskes dood hem ertoe op zoek te gaan ‘naar het gevaar’.65
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Nieuwe vrienden

4. OP ZOEK NAAR HET GEVAAR, 1934-1937

‘Bohmers, ik wol hwet ik moat’

(Fries motto dat Bohmers in 1937 voor zichzelf ontwikkelt: ‘Bohmers, ik wil wat ik moet’)

Doctoraalstudie geologie
Met de dood van Wytske en hun kind stort Johans toekomst in. Hij is lange tijd ra-
deloos en eenzaam en zoekt afleiding in zijn studie. Ruim een week na haar dood
stelt hij een onderzoeksplan op voor het veldwerk voor zijn doctoraalexamen dat hij
later ook kan gebruiken voor zijn proefschrift.1 Geologiestudenten mochten pas na
hun kandidaatsexamen veldwerk verrichten voor hun doctoraal en deden dat meestal
in twee opeenvolgende zomers. Wie op dit onderzoek vervolgens wilde promoveren,
deed daarna vaak nog een of twee jaar aanvullend veldwerk in hetzelfde gebied.2

Johans veldwerk staat onder supervisie van hoogleraar Brouwer en vindt plaats in
Noordoost-Spanje, in Catalonië. Zijn studiegebied is opmerkelijk, omdat vrijwel alle
andere studenten hun veldwerk uitvoeren in Zweeds Lapland, Italië of in Zuid-
Spanje. Hij kiest niet alleen een eigen onderzoeksgebied, maar voert het veldwerk
ook zelfstandig uit. Het gaat om de vervaardiging van een geologische en tektonische

Menukaart met de handtekeningen van de deel-
nemers aan de excursie naar de Zuid-Alpen en
Apennijnen. Linksonder die van Johan, bovenaan
die van Brouwer en Gerth. Het diner vindt plaats
op 1 oktober 1934 (= het twaalfde jaar volgens
de in Italië verplicht gestelde fascistische jaartel-
ling, namelijk twaalf jaar na ‘de Mars op Rome’,
waarbij Mussolini aan de macht kwam). 



86

Het voormalig onderkomen van het Geologisch Instituut aan
de Nieuwe Prinsengracht 130 in 2016. Het gebouw is eind
jaren twintig ontworpen door architect A.R. Hulshoff in de
stijl van de Amsterdamse School. Er zijn decoratiestenen
aan toegevoegd die naar de vroegere functie van het ge-
bouw verwijzen. Zo zijn er op consolestenen (v.l.n.r.) voorstel-
lingen aangebracht van een aardbeving (tuimelende huisjes),
een prehistorisch dier, een vulkaan, boortorens, en een geo-
loog. Deze zijn van de beeldhouwer Hildo Knop.
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kaart van een deel van de oostelijke Pyreneeën. Na zijn kandidaatsexamen in januari
1932 heeft hij in het voorjaar en de zomer hier al drie maanden onderzoek gedaan.
In de zomer van 1933 voert hij hier geologische karteringen uit.3 Bij zijn onderzoek
naar de gebergtevorming verblijft hij in het plaatsje Vilajuiga in de streek Gerona.
Hij bestudeert de kust van een nabijgelegen schiereiland, waarvoor hij een motorboot
inzet.4 Ook later in zijn carrière zal Johan gebruik maken van boten bij zijn expedities.
Niet alleen omdat het soms handig is, maar ook omdat hij veel van boten en varen
houdt.

Zijn proefschrift gaat uiteindelijk niet over de vorming van die streek in de oostelijke
Pyreneeën. Het kan zijn dat de gewelddadige incidenten en onlusten die aan de
Spaanse Burgeroorlog voorafgaan, het vervolg van zijn onderzoek hebben gefrus-
treerd. Het risico betrokken te raken bij gewelddadige incidenten of andere onge-
wenste situaties is reëel. Zijn medestudent Dieter Tappenbeck, die in dezelfde tijd in
Zuid-Spanje veldwerk verricht, wordt enige weken gevangen gehouden door de op-
standelingen van Franco.5

Rond 1935 stapt Johan af van zijn plan om een geologisch proefschrift te schrijven
bij Brouwer. Hij kiest voor een paleontologisch onderwerp onder begeleiding van pro-
fessor Heinrich Gerth (1884-1971). Gerth had gestudeerd aan verschillende univer-
siteiten in Duitsland, was daar gepromoveerd in 1920 en had zijn vaderland na de
Eerste Wereldoorlog verlaten om zich in Nederland te vestigen. Hij wordt conservator
van het Geologisch Museum te Leiden en vanaf 1930 hoogleraar in de stratigrafische
geologie en paleontologie aan de Universiteit van Amsterdam. Johan volgt vanaf die
tijd zijn colleges en leert Gerth beter kennen. Hij is in het cursusjaar 1932/33 en
1933/34 diens tweede assistent en is zo betrokken bij de inrichting van de paleonto-
logische opstelling in het nieuwe onderkomen van het Geologisch Instituut.6

In februari 1936 slaagt Johan voor zijn doctoraalexamen geologie. Hij heeft twee
bijvakken: petrologie en paleontologie. Johan heeft een grote belangstelling voor pe-
trologie en gaat hier later over publiceren.7 In 1933 werkt hij een tijdje bij het Bo-
demkundig Instituut in Groningen, wat mogelijk samenhangt met de realisatie van
het sediment-petrologisch laboratorium door Edelman.8 C.H. Edelman (1903-1964),
die op 21-jarige leeftijd in Delft het diploma mijnbouwkundig ingenieur behaalt,
wordt in 1928 conservator aan het nieuwe Geologisch Instituut, waar hij met subsidie
van de Bataafsche Petroleum Maatschappij dit laboratorium kan inrichten. Hij pro-
moveert op 27 september 1933 bij Brouwer op het proefschrift Petrografische provin-
cies in het Nederlandse kwartair en wordt vier dagen later al als hoogleraar aangesteld
bij de Landbouwhogeschool te Wageningen. In het kader van zijn doctoraalbijvak
petrologie beschrijft Johan volgens de methodiek van Edelman de petrologische sa-
menstelling van een aantal grondboringen uit Noord-Nederland en publiceert een
jaar later hierover een artikel in het blad Geologie en Mijnbouw.9

Op de motor door Europa
Johan neemt tijdens zijn doctoraalstudie deel aan verschillende buitenlandse excursies.
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Hij komt samen met zijn medestudenten daarbij nadrukkelijk in aanraking met de
ingrijpende veranderingen die in de jaren dertig overal in Europa plaatsvinden. Zo
bezoeken zij een halfjaar na Hitlers machtsovername het Mainzer bekken, Odenwald,
de Schwäbische Jura en het Schwarzwald (3-14 september 1933). Het jaar daarna
wordt het Noord-Franse Boulonnais (25-30 april 1934) aangedaan en wordt het Italië
van Mussolini bezocht (de Zuid-Alpen en de Apennijnen, 22 september-10 oktober
1934). Later dat jaar is er nog een bezoek aan Altstätte en Bentheim (8-10 novem-
ber).10 Johan heeft belangstelling voor de verscheidenheid aan landschappen en be-
volkingsgroepen, en voor bouw- en schilderkunst. Ook volkskunst vindt hij leuk,
hoewel hij overal ziet hoe de moderniteit en massacultuur de producten van lokale
huisvlijt verdringen.

In de zomer van 1934 haalt hij zijn motorrijbewijs en koopt een motor. Daarmee
kan hij zijn actieradius aanzienlijk vergroten. Dezelfde zomer reist hij alleen op zijn
motor door Denemarken, Zweden en Noorwegen. Hij is niet bang voor lange afstan-
den en doet zelfs Spitsbergen aan. In een brief aan zijn ouders vertelt hij over zijn
reis. De brief geeft niet alleen een goed beeld van zijn belevenissen, maar vertelt ook
iets over hoe hij de toekomst ziet na zijn studie.11

‘Beste ouders,

Ik schrijf op mijn schetsboekpapier omdat ik de blocnote in Kirina achtergelaten
heb in de bagagetasschen van de motor, daar ik met zeer weinig bagage de
bergen naar Narvik ben overgestoken en tevens de boot naar Spitsbergen nam.
Ik heb deze 2 weken veel gezien, vooral op geologisch, maar ook op ander ge-
bied. Ik ben nu nog op de boot en kom morgenochtend in Narvik aan waar ik de
trein neem en dan weer in het hooggebergte ga werken. Ik schreef al dat ik op
een eigenaardige boot verzeild geraakt ben. Ik ben eenigste 2e klasser, en
daarom wordt ik geheel behandeld als eerste klas, eet ook 1ste klas mee. De ka-
pitein dronk erg, en toen hij hoorde telegrafisch dat hij afgezet zou worden
sprong hij gisteren zonder dat het bemerkt werd overboord om zelfmoord te
plegen. Na vijf minuten werd het bemerkt dat hij weg was, en we stoomden da-
delijk terug en konden hem nog zwemmende oppikken.

Ik heb hier kennisgemaakt met een rijke Indisch man, inspecteur op een rub-
berplantage in Sumatra, die met zijn Noorsche vrouw met vacantie was. Hij
heeft me veel over Indië verteld en ik hem over geologie. Ik heb zoo eens de
verschillende mogelijkheden voor een geoloog in Indië en de toestanden daar
met hem besproken waardoor ik een zeer goed inzicht daarin kreeg. Dit heeft
me van mijn opinie om nooit naar Indië te gaan doen afstappen. Waarschijnlijk
is het toch beter daar wat te verdienen. Verder heb ik wel gezien dat Zweden
en Noorwegen zeer arme landen zijn, waar weinig te halen valt.
Ik ga nu, d.w.z. morgen weer terug naar het hooggebergte om daar nog een
week of zoo te blijven. Dan kom ik terug en wel over waarschijnlijk Letland,
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Estland, Litouen zoals ik al gezegd had. Misschien ga ik ook over Stockholm,
Göteborg, Fredrikshavn.
Ik heb zeer veel foto’s gemaakt die ik thuis denk te ontwikkelen en af te druk-
ken. Ook heb ik heel veel ansichten gekocht, zoodat u een goed overzicht van
de reis kunt krijgen.

Als ik in Amsterdam terugkom, lijkt me het beste te vragen bij Hofstra, of ik
daar in de kost kan komen. Ik heb een paar Zweedsche geologen hier in het
N. ontmoet waar ik zeer interessante gesprekken mee heb gehad. Deze werk-
ten ook in t veld.

Doordat er eenige Engelschen en een Franschman en een Italiaan aan boord
waren heb ik mijn talen weer eens opgefrischt.

Ik heb veel walvisschen, dolfijnen, ijsbergen, gletsjers enz. gezien, verder met
de meest typische berenjagers, vosschenjagers, walvisvangers, en wat er al
zoo meer in de streken bij de Noordpool rondloopt gesproken, zoodat ik wel
kan zeggen dat deze 14 dagen de meest interessante zijn die ik ooit heb mee-
gemaakt.
Ik vergat nog te zeggen dat ik de steenkoolmijnen in Spitsbergen volkomen

Foto gemaakt door Johan van enkele reisgenoten op Spitsbergen in de zomer van 1934. Op de achtergrond is
het stoomschip te zien waarop hij naar Spitsbergen vaart.
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goed bestudeerd heb. Ik heb er heele dagen in doorgebracht n.l. in een Rus-
sische en Noorsche met een goede leiding. Deze zijn zoo interessant omdat
ze 100 m ongeveer boven de zee horizontaal in de berg gaan en erbinnen
heerscht een temperatuur van 4 graden Celsius onder nul. Het explosiegevaar
is er zeer gering, zoodat de menschen er zich met een electrische trein in kun-
nen verplaatsen. Komt er een ontploffing dan is die ook niet te stuiten, en ik
zag b.v. een mijn die al 20 jaar brandt en niet te blusschen is.

Beste groeten, Johan.’

Johan gaat inderdaad bij terugkomst in Amsterdam bij de Hofstra’s op kamers. Vanaf
eind augustus 1934 tot aan het einde van zijn studie woont hij bij hen in. De Hofstra’s
hebben een etagewoning in de Eerste Helmersstraat vlakbij het Vondelpark. Hij
woont dus minder excentrisch dan op zijn vorige kamer aan de rand van de stad.12

De relatie met de ouders van Wytske is blijkbaar goed en Johan lijkt troost te vinden
in hun nabijheid. De brief maakt ook duidelijk dat hij in de zomer van 1934 nog
overweegt om een carrière in de geologie op te bouwen, waarbij een betrekking in
Indië een optie is. Toch laat hij dit voornemen varen, wanneer hij het jaar daarop ken-
nismaakt met mensen die hem een heel ander toekomstbeeld voorhouden: een toe-
komstbeeld dat veel beter aansluit bij zijn eigen wensen, interesses en ambities, maar
ook uitdagend en ongewis is. Maar een ‘gevaarlijk’ leven is wat hij, in navolging van
Nietzsche, na de dood van Wytske wil leiden.

In nationaalsocialistisch vaarwater
Johan is halverwege de jaren dertig nog steeds een introverte jongeman, die zich vol-
ledig richt op zijn studie en geen belangstelling heeft voor het studentenleven. Gelei-
delijk aan lijkt hij het verlies van Wytske te boven te komen. Hij heeft nog steeds een
hekel aan middelmatigheid, burgerlijkheid en autoriteit en keert zich af van de chris-
telijke kerk. ‘Bohmers scharrelde erg met vreemde theorieën. Hij was zeer anti-chris-
telijk en had germaans-heidense ideeën’, aldus de naoorlogse herinneringen van zijn
studievriend Adriaan van Bemmel.13 Waaruit die Germaans-heidense ideeën bestaan,
is niet bekend. Wel heeft Johan een grote belangstelling voor ‘de Friezen’ en een uit-
gesproken voorkeur voor de Germaanse cultuur. Hij schrijft hier later over: 

‘Hier [in de oostelijke Pyreneeën, AC] werkte ik nu iedere zomer tot 1934
steeds meerdere maanden aaneen en kwam daardoor in aanraking met de
Mediterrane kultuur, die mij bewust deed worden van de veel grootere en die-
pere waarden van de eigen kultuur (…)’14

Behalve voor cultuurverschillen heeft Johan ook veel interesse voor de verscheidenheid
en evolutie van mensenrassen. Hij staat daarin niet alleen, zoals we in het vorige
hoofdstuk al zagen. De studie van de biologische subgroepen van de mensheid, de
ontwikkeling, de verspreiding en de fysieke en mentale karakteristieken ervan, is on-
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gekend populair in academische kringen aan het eind van de negentiende eeuw en
de eerste decennia van de twintigste eeuw. Het is in meer of mindere mate geaccep-
teerd is om superieure en inferieure rassen en volkeren te onderscheiden - uiteraard
vanuit het perspectief van de blanke, Europese man. Dit raciaal vertoog beperkt zich
niet tot het onderscheiden van mensgroepen op basis van fysieke kenmerken, maar
wordt ook gekoppeld aan zaken als het karakter en de intelligentie van een ras.

Dit ‘biologistisch wereldbeeld’ is overigens niet beperkt tot de antropologie, want
het zoeken naar een veronderstelde fysieke ‘essentie’ komt terug in uiteenlopende dis-
ciplines.15 Zo proberen kunsthistorici de ‘zuivere’ uitdrukking van ras en volk te ont-
dekken in de geschiedenis van de schilderkunst; criminologen verklaren hun
misdaadcijfers uit de ‘natuurlijke aanleg’ van volken, en sociologen zijn op zoek naar
middelen om het ‘volkskarakter’ te verklaren.16 Het zijn dus niet alleen individuen die
een specifiek karakter bezitten, maar ook aan collectiviteiten (zoals een ras en een sa-
menleving) worden een karakter of een ‘geest’ toegeschreven. Deze visie is in wezen
ontleend aan het gedachtegoed van de Romantiek. Hierin worden samenlevingen
vaak opgevat als een organisme dat gezond of ziek kan zijn. Voor het genezen of ver-
beteren van een maatschappij of het behouden van een zuiver ras wordt vanaf het
eind van de negentiende eeuw veel verwacht van de eugenetica: het onderzoek naar
erfelijkheid en de factoren die erfelijke eigenschappen van menselijke populaties kun-
nen verbeteren. Uiteenlopende methoden zijn voorgesteld en in verschillende landen
uitgevoerd om tot rasverbetering te komen: niet alleen castratie en sterilisatie, maar
ook immigratiebeperkingen, huwelijksverboden en voortplantingsreguleringen. Zo
zijn onder eugenetische wetgeving in de Verenigde Staten tussen 1907 en 1963 rond
de 65.000 mensen het slachtoffer geworden van een sterilisatieprogramma voor zie-
ken, criminelen en zwakzinnigen. De verwoestende eugenetica van nazi-Duitsland
heeft verreweg de meeste slachtoffers gemaakt met de sterilisatie van 450.000 zwak-
zinnigen, alcoholisten en ‘sociaal onaangepasten’, de moord op 200.000 lichamelijk
en mentaal gehandicapten en de miljoenen Joden, zigeuners en homoseksuelen die
omkwamen in de vernietigingskampen.17

Na de Tweede Wereldoorlog raken de rassenstudies en eugenetica op de achtergrond.
Dat komt primair doordat ze verbonden zijn met de perverse rassenpolitiek van de
nazi’s en de verschrikkelijke, moorddadige gevolgen ervan. Niemand wil daarmee ge-
associeerd worden. Bovendien is inmiddels gebleken op basis van inhoudelijke argu-
menten en wetenschappelijk onderzoek dat rassen niet goed van elkaar te onderscheiden
zijn. Sommige wetenschappers menen zelfs dat deze helemaal niet bestaan. Na de
oorlog zijn rassenstudies daarom lange tijd ‘no go’: wie zich daarmee bezighoudt, loopt
het risico om voor racist uitgemaakt te worden. Toch moeten tot in de jaren zestig
sommige leerlingen in Nederland nog formules voor het meten van schedels kennen
en raciale verschillen kunnen benoemen.18 Ook de laatste decennia is er weer meer
belangstelling voor dit onderwerp, ingegeven door ontwikkelingen in de genees-
kunde.19

In de eerste decennia van de twintigste eeuw doen wetenschappers ook uitgebreid
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onderzoek naar de fysisch-antropologische samenstelling van de Nederlandse bevol-
king. Zo houden behalve Kleiweg de Zwaan, de fysisch-antropoloog L. Bolk en de
archeologen Van Giffen en Byvanck zich hiermee bezig en de herkomst van de in-
woners.20 Men onderscheidt verschillende rassen op grond van de vorm van het hoofd,
lichaamslengte en de kleur van huid, haar en ogen. In de Nederlandse bevolking ziet
men vooral het Noordse ras (Homo nordicus), het Faalse ras (Homo dalo-nordicus)
en het Midden-Europese ras (Homo alpinus) terug. Ook onderscheiden de weten-
schappers verschillende schedeltypen, zoals mensen met lange (dolichocephale) sche-
dels (kenmerkend voor het Noordse ras), mesocephale schedels, en ronde
(brachycephale) schedels (kenmerkend voor het alpine ras). Johans belangstelling voor
dit onderwerp, vooral de relatie tussen huidige en paleolithische mensenrassen, blijkt
uit twee stellingen die hij eind 1936 aan zijn proefschrift toevoegt: ‘Tusschen de Es-
kimo’s en het Chancelade-ras uit het Magdalenien bestaat geen verband’; en: ‘De
jongpalaeolithische dolicho- en mesocephale menschenrassen uit midden- en West
Europa hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de vorming van het ‘Nordische
ras’’. 

De ingrijpende politieke ontwikkelingen binnen Europa laten Johan niet onberoerd.
Tijdens zijn studie ontwikkelt hij interesse voor politieke vraagstukken en de filoso-
fische achtergrond van politieke stromingen - en zoals hij later schrijft: ‘waarbij ik
steeds meer de aristocratische richting inging en me voor germaansche kultuurge-
schiedenis interesseerde.’ Zijn politieke voorkeur gaat uit naar radicale (‘consequente’)
bewegingen, waarbij hij zich naar eigen zeggen steeds afzijdig heeft gehouden en
slechts toeschouwer is.21 Zeker is dat hij zich halverwege de jaren dertig steeds vaker
begeeft in nationaalsocialistische kringen. Hij hoeft daarvoor niet ver te gaan; het
Geologisch Instituut zelf is namelijk, aldus een karakterisering uit het naoorlogse zui-
veringsdossier van hoogleraar Brouwer, een ‘broeinest van NSB’ers’.22

Een vakgroep vol NSB’ers
Van de dertig leden van de geologische studievereniging zijn aan het begin van de
oorlog zo’n tien lid van de NSB.23 Volgens Wim Uytenbogaardt (1918-2012), eme-
ritus hoogleraar Geologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en studiegenoot
van Johan, is dit zelfs nog een erg voorzichtige schatting.24 Ik spreek hem in 2005 in
zijn bungalow in Aalsmeer. Tijdens het interview doet hij een boekje open over de
NSB’ers uit zijn studietijd; hij windt zich daar nog steeds over op. Uytenbogaardt stu-
deert bij het Geologisch Instituut in Amsterdam vanaf 1935 tot 1943. Hij weigert in
de oorlog de loyaliteitsverklaring te ondertekenen, duikt onder, komt bij de onder-
grondse terecht en belandt uiteindelijk in een concentratiekamp. Na de oorlog doet
hij examen in Leiden, aangezien hoogleraar Brouwer geschorst is wegens vermeende
collaboratie. Deze heeft namelijk zijn examens tijdens de bezetting gewoon door laten
gaan. Volgens Uytenboogaardt kan Brouwer goed opschieten met de NSB’ers en
wordt hij ervan verdacht het NSB-speldje stiekem achter zijn revers te dragen. Dat
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hij daar wel eens gelijk in kan hebben, blijkt uit een in het voorjaar van 1942 door de
Duitsers opgestelde lijst van Nederlandse wetenschappers van wie zij denken die open
staan voor samenwerking. Ook Brouwer staat hierop; hij wordt weliswaar niet als
‘deutschfreundlich’ gekarakteriseerd, maar wel als ‘neutral’.25 Brouwer blijft tijdens de
oorlog vicevoorzitter van de Deutsche Geologische Verein. Na de oorlog krijgt hij een
ernstige berisping van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van-
wege zijn opstelling tijdens de bezetting.26

Uytenboogaardt noemt ook anderen die horen bij ‘dat zooitje NSB’ers bij het insti-
tuut’. In zijn ogen was het ‘een volkomen janboel in die tijd’, waarbij duidelijk sprake
is van twee kampen: de aanhangers van het nationaalsocialisme en zij die dit afkeuren.
‘Een van de meest vooraanstaande boeven’, aldus Uytenboogaardt, is De Marez Oyens.
Ferdinand August Hendrik Weckherlin De Marez Oyens (1883-1941) is in het cur-
susjaar 1932-1933 assistent van Brouwer. Hij heeft in Delft gestudeerd en is door
Brouwer naar Amsterdam gehaald. De Marez Oyens wordt in 1933 als conservator
bij het Geologisch Instituut aangesteld. Hij heeft veel invloed op de geologiestuden-
ten. Ook Johan werkt tijdens zijn promotieonderzoek nauw met hem samen. De
Marez Oyens is niet alleen gecharmeerd van fossielen, maar ook van het gedachtegoed
van de NSB, waarbij hij zich al in juni 1933 aansluit. Hij sterft in 1941 en wordt be-
graven op Oud Eik en Duinen in Den Haag. Uytenboogaardt herinnert zich nog
steeds met afschuw hoe hij als secretaris van de Geologische Vereniging destijds ver-
plicht was aanwezig te zijn bij de begrafenis. Die vindt plaats in het gezelschap van
een groep geüniformeerde NSB’ers, die hun kameraad dan de laatste eer bewijzen. 

Ook een medestudent van Johan staat bekend om zijn nazisympathieën. Het is de
uit Noordwijk afkomstige Dieter Tappenbeck (1912-1941).27 Hij begint in 1930, een
jaar na Johan. Vanwege zijn uitstekende studieresultaten komt Tappenbeck in aan-
merking voor een beurs aan de prestigieuze Humboldt-universiteit in Berlijn. Het is
een ambitieuze jongeman die verschillende bestuursfuncties bekleedt: hij is praeses
van het corpsdispuut HEBE, bestuurslid van de schaakclub Philidor en van de Geo-
logische Vereniging. Vooral politiek heeft zijn belangstelling. Hij is de eerste die in
1932 in het studentenblad Propria Cures voor zijn nationaalsocialistische sympathieën
uitkomt en de machtsovername van Hitler voorspelt. Zijn betoog eindigt met: 

‘Het nationaal-socialisme biedt hooger motieven voor verdraagzaamheid en
vredesgezindheid dan de plat-materialistische drijfveren van de rooden, en
wel: eerbied voor de arbeid, gedragen door de liefde voor land en volk die in
geen rechtvoelend mensch is uit te roeien.’28

Tappenbeck ontwikkelt zich tot een pure nationaalsocialist. In 1940 schrijft hij zich
in als lid van de NSB vanuit Berlijn, waar hij als correspondent werkt en onder andere
in de protestantse krant De Standaard en het katholieke dagblad De Tijd publiceert.
Korte tijd later sluit hij zich aan bij de Nederlandsche SS. Twee maanden later meldt
hij zich voor de Waffen-SS, waarna hij vanaf juni 1941 als Nederlandse SS-oorlogs-
verslaggever aan het werk gaat. Zijn artikelen, onder andere getuigenissen vanuit het
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Oostfront, verschijnen onder meer in het SS-weekblad Storm en in het NSB-dagblad
Volk en Vaderland. Voor zijn werkzaamheden ontvangt hij het IJzeren Kruis tweede
klas. In december 1941 komt hij in Duitsland bij een verkeersongeval om het leven.

Ook Johans promotor, de hoogleraar Gerth, wordt lange tijd verdacht van nazi-
sympathieën. Rond de bevrijding wordt Gerth met verschillende andere personeels-
leden van de Universiteit van Amsterdam gedetineerd op verdenking van collaboratie.
Als blijkt dat daar geen bewijs voor gevonden kan worden, wordt hij vrijgelaten. Ver-
volgens krijgt hij toch ontslag van de universiteit. Recent onderzoek maakt duidelijk
dat de redenen voor zijn ontslag weinig overtuigend zijn en eerder samenhangen met
het feit dat hij Duitser is dan dat hij schuldig is aan enige vorm van collaboratie.29

Hoewel Gerth geen lid is geweest van de NSB of de NSDAP, kan hij aldus het zui-
veringscollege niet worden gehandhaafd. In juli 1947 wordt hij dan ook eervol ont-
slagen met behoud van pensioen. Hij keert terug naar Duitsland en wordt hoogleraar
aan de Universiteit van Bonn. 

Behalve Brouwer, De Marez Oyens, Tappenbeck en andere studenten van het Geo-
logisch Instituut komt Johan ook nadrukkelijk voor op Uytenboogaardts lijstje van
de ‘zwarte fractie’. Hij herinnert zich nog goed hoe op een middag Johan ‘in vol ornaat
met kaplaarzen en NSB-uniform’ het practicumlokaal binnenkomt om petrologische
preparaten onder de microscoop te bestuderen. Ook Johan heeft zich in 1936 een
blauwe maandag aangesloten bij de NSB. Zijn lidmaatschap duurt kort vanwege zijn
vertrek naar Duitsland in het voorjaar van 1937 en is vanuit opportunistische redenen
ingegeven.30 Hij wil na zijn promotie in Duitsland gaan werken en denkt dat hij als
lid van de NSB betere kansen heeft.

Contacten in het Verdinaso en met Duitse federalisten
Hoewel Johan graag alleen opereert en sociaal onhandig is, komt hij rond 1935 in
contact met een paar mensen die van cruciale betekenis worden voor zijn toekomst.
Hij deelt met hen zijn ideeën over en voorliefde voor de Germaanse cultuur en zijn
politieke opvattingen over Friesland. Volgens Johan moeten de Friezen in Nederland
en Duitsland zich verenigen en een zekere autonomie verwerven binnen een federaal
statenverband. Ook filosofeert hij met hen over zijn eigen toekomst na afronding van
zijn studie. Zijn nieuwe vrienden komen niet uit de gelederen van de NSB – daar
heeft hij niet veel mee op – maar maken vooral deel uit van het Verbond van Dietsche
Nationaal Solidaristen (Verdinaso). 

Het Verdinaso is een beweging die zich tegen het marxisme, het liberalisme en de
parlementaire democratie keert. Of Johan er zelf ook lid van is geweest, is niet be-
kend.31 Het Verdinaso is door Joris van Severen in 1931 in België opgericht.32 Het
heeft als eerste doelstelling de politieke eenmaking van Nederland en België, met uit-
zondering van Friesland. Het gaat de aanhangers vooral om het samengaan van alle
Nederlands (Diets) sprekende bewoners van beide landen. Joden kunnen hier geen
burger van zijn en worden buitengesloten. Het Verdinaso heeft vooral aanhangers
onder intellectuelen en katholieke studenten, en bezit in Amsterdam een verhou-
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dingsgewijs actieve afdeling. Het probeert een
leidinggevende elite te vormen, die zich in stijl
en optreden moet onderscheiden van de heer-
sende machthebbers. In tegenstelling tot Bel-
gië is in Nederland de aanhang niet massaal:
in mei 1940 telt het Verdinaso een paar hon-
derd leden. Met enkelen onderhoudt Johan
nauwe contacten en leert via hen andere per-
sonen kennen die zich ophouden in vooroor-
logse elitaire, nationalistische en antisemitische
milieus. Ook deelt hij met hen zijn voorkeur
voor een zelfstandig Friesland. Zijn belang-
rijkste contacten uit het Verdinaso-milieu zijn
Nico Aartsma en Gijsbert Nicolaas Weste-
rouen van Meeteren. Laatstgenoemde onder-
houdt dan al contacten met een zekere
Friedrich Hielscher, een Duitse publicist met
idealen over een federaal ingericht Europa,
waarop we nog uitgebreid terugkomen. Johan
maakt rond 1935 in Amsterdam ook nog ken-

nis met twee jonge Duitsers: Hermann von Bothmer en Gerhard von Tevenar, die
beiden ook nauwe relaties met Hielscher onderhouden en geïnteresseerd zijn in na-
tionalistische bewegingen in Nederland, België en Frankrijk. Uiteindelijk stellen zij
Johan in staat een carrière in de archeologie in nazi-Duitsland op te bouwen, omdat
zij daar over uitstekende contacten beschikken. 

Gijsbert Nicolaas Westerouen van Meeteren
Rond 1935 leert Johan Gijsbert Nicolaas Westerouen van Meeteren (1909-2001)
kennen. Ze worden vrienden en Johan blijft decennialang met hem in contact.
Westerouen van Meeteren, verder Van Meeteren genoemd, heeft dan al het nodige
beleefd. Aanvankelijk wil hij een officiersopleiding volgen aan de Koninklijke Mili-
taire Academie (KMA), maar hij wordt vanwege zijn slechte ogen afgekeurd. Daarom
gaat hij in Leiden rechten studeren. In 1933 treedt hij toe tot het Verdinaso. In 1928
is hij al lid van de in dat jaar opgerichte fascistische beweging De Bezem en dat blijft
hij tot eind 1931.33 In dat jaar komt De Bezem veel in het nieuws vanwege de talrijke
relletjes en opstootjes tijdens de openbare vergaderingen. Vanaf 1930 probeert De
Bezem vooral een nationaalsocialistische politieke partij in Nederland op te richten.34

Na zijn vertrek uit De Bezem gaat Van Meeteren naar Duitsland om in Rostock
zijn studie voort te zetten. Hij verblijft hier tot eind augustus 1932 en bezoekt daarna
de universiteit te Berlijn. Tijdens zijn verblijf in Duitsland wordt hij lid van de
NSDAP. In 1935 keert hij terug naar Amsterdam om daar zijn studie af te ronden en
maakt kennis met Johan. Van Meeteren heeft zich inmiddels aangesloten bij de
rechts-radicale, fascistische organisatie Zwart Front, dat zich inzet voor een samen-

Friedrich Hielscher in 1932: hij is een charis-
matisch man en houdt veel lezingen in Duits-
land.
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voeging van Vlaanderen en Nederland en gekenmerkt wordt door een sterk antise-
mitisme.35 Van Meeteren neemt, samen met Von Tevenar, tijdens zijn studententijd
ook deel aan bijeenkomsten van de in 1935 opgerichte Deutsch-Niederländische
Arbeitsgemeinschaft, een vereniging die streeft naar een nauwe samenwerking tussen
beide landen.36

Tijdens zijn verblijf in Duitsland heeft Van Meeteren in 1933 kennis gemaakt met
Friedrich Hielscher.37 Dat is een charismatisch man, die veel publiceert en verschil-
lende jonge intellectuelen om zich heen heeft verzameld, en diep geïnteresseerd is in
nationalistische bewegingen in Europa. Hielscher streeft naar een federaal Europa
waarbij nationale minderheden een zekere autonomie krijgen onder een centraal
(Duits) gezag. Behalve een groep vertrouwelingen rondom hem heeft Hielscher ook
een kerk opgericht: de Unabhängige Freikirche, waarvan hijzelf de religieus leider is.
Van Meeteren heeft Johan ongetwijfeld op de hoogte gebracht van diens ideeën en
ambities, die raakvlakken vertonen met Johans eigen opvattingen. Hielscher wordt
dan ook een belangrijke figuur in Johans Duitse jaren en Johan wordt vergaand door
zijn gedachtegoed beïnvloed.

Hermann von Bothmer
In 1935 ontmoet Johan ook de Duitse student Hermann von Bothmer (1912-1986)
– een ontmoeting met grote gevolgen. Von Bothmer is afkomstig uit een aristocratisch
geslacht. Zijn ouders bezitten een landgoed in Hetendorf, een gehucht nabij het Ne-
dersaksische stadje Celle in de buurt van Hannover. Zijn moeder, jonkvrouw Catha-
rina van Wijck (1890-1917), is een Nederlandse en sterft wanneer haar zoon nog
maar vijf jaar oud is. Von Bothmer is in Den Haag geboren en spreekt goed Neder-
lands. Zijn vader is Thorwald von Bothmer (1883-1947), een Duitse edelman en aan-
hanger van de extreemrechtse generaal en politicus Erich Ludendorff. Als voormalig
Korvettenkapitän (luitenant/kapitein ter zee) heeft Thorwald von Bothmer later in
zijn carrière, tijdens de Eerste Wereldoorlog, als commandant van een U-boot zo’n
25 schepen tot zinken bracht. Ook zijn zoon volgt na zijn middelbare school een op-
leiding bij de marine. In november 1933 treedt Hermann von Bothmer toe tot de
Sturmabteilung (SA). Zijn lidmaatschap duurt kort, want in maart 1934 treedt hij al
weer uit – misschien vanwege zijn vertrek naar Amsterdam. Hier studeert hij in 1934-
35 geschiedenis en filosofie. Hij betrekt een kamer aan de Amsteldijk en verhuist later
naar de Kuinderstraat.38

Johan heeft Von Bothmer ontmoet via Van Meeteren. Beiden zijn verre familie van
elkaar en beiden kennen Hielscher.39 Zo schijnt Van Meeteren tijdens zijn verblijf in
Duitsland door tussenkomst van de vader van Von Bothmer in 1933 uit een Berlijnse
gevangenis vrijgelaten te zijn, nadat hij eind februari van dat jaar met veel andere bui-
tenlanders gearresteerd was als potentiële aanstichter van de brand in de Rijksdag.40

Von Bothmer houdt Johan op de hoogte over de ontwikkelingen in Duitsland, sti-
muleert hem erheen te gaan na zijn studie en vertelt hem ook over Hielscher. Von
Bothmer heeft Hielscher namelijk voor het eerst begin jaren dertig ontmoet tijdens
een van diens vele toespraken voor jeugdbewegingen en volkshogescholen. 
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Von Bothmer stelt rond 1933 Hielscher voor aan zijn stiefmoeder, mevrouw
J.J. Egidius-von Bothmer. Zij is zo onder de indruk van hem dat zij hem toestaat op
het afgelegen landgoed, buiten het zicht van de autoriteiten, samenkomsten te houden
met zijn geestverwanten: vooral rechtse, conservatieve academici die weinig moeten
hebben van de platte, op de volksmassa gerichte politiek van Hitler.41 Hielscher houdt
daar ook een aantal besloten religieuze kerkdiensten. Een van de deelnemers daaraan
is Wolfram Sievers, de toekomstige baas van Johan bij Ahnenerbe, het wetenschap-
pelijk bureau van de SS. 

Gerhard von Tevenar
Von Bothmer laat Johan in 1935 of 1936 in Amsterdam ook kennismaken met nog
een andere volgeling van Hielscher: Gerhard von Tevenar (1912-1943). Von Tevenar
is een intrigerende en charismatische persoonlijkheid, die veel reist en op dat moment
in Brussel woont. Hij is geboren in Banin bij Dantzig, ontvangt in 1930 zijn gymna-
siumdiploma in Goslar, waarna hij ‘politische Auslandkunde’ en rechten gaat studeren.42

Hij is actief in de jeugdbeweging en sluit zich vanaf 1927 aan bij de paramilitaire, na-
tionalistische en antisemitische Schilljugend - feitelijk een voorloper van de Hitlerju-
gend. Von Tevenar treedt ook toe tot de Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund
en komt rond 1930 in contact met Hielscher. Tot aan zijn dood in 1943 maakt hij
deel uit van de groep rondom Hielscher. 

Von Tevenar heeft aan verschillende Duitse en buitenlandse universiteiten gestu-
deerd. In 1934 sluit hij zijn studie af met een dissertatie, getiteld: Der bolschewistische
Einparteistaat. Versuch einer staatsrechtlichen Würdigung der politischen Struktur
Sowjetrusslands. Hierin besteedt hij aandacht aan de federale structuur van de Russi-

sche staat, die in zijn ogen veel volkeren een zekere
culturele autonomie verschaft. Net als Hielscher
heeft Von Tevenar grote belangstelling voor natio-
nale minderheden die streven naar culturele en po-
litieke autonomie. Tijdens zijn reizen legt hij
contacten met vertegenwoordigers van deze groe-
peringen. Vooral met de nationalisten in Bretagne
onderhoudt hij nauwe relaties.

Binnen de nationalistische bewegingen in Europa
zijn er verschillende personen die in de loop van de
jaren dertig uit overtuiging en/of opportunistisme het
nationaalsocialisme omarmen. Zij denken dat bij een
Duitse verovering van Europa er een kans is dat er een
zekere autonomie voor hen geregeld kan worden. In
deze kringen vind je dan ook relatief veel collaboratie
en de Duitse geheime diensten steunen nationalisti-
sche en separatistische bewegingen daarom van harte.
Zo proberen ze hun tegenstanders van binnenuit te
verzwakken en sympathie voor de Duitsers te kweken. 

Gerhard von Tevenar is informant voor
Duitse inlichtingendiensten en verbin-
dingsman tussen de Hielscherkreis,
Ahnenerbe en nationalistische bewe-
gingen (vooral in Bretagne).
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Von Tevenar speelt ten tijde van zijn ontmoeting met Johan een ingewikkeld dub-
belspel. Enerzijds moedigt hij vanuit persoonlijke overtuiging het autonomiestreven
van nationale minderheden aan en toont zich openlijk voorstander van de opbouw
van een federaal Europa. Hij heeft daarbij speciale belangstelling voor Keltische vol-
keren in Europa, zoals de Bretonnen en de Ieren. In 1936 is hij een van de oprichters
en leiders van het Deutsche Gesellschaft für keltischen studien (GDKS). Dat werkt weer
nauw samen met Ahnenerbe en Sievers, en onderhoudt intensieve relaties met de
Bretonse nationalisten. Anderzijds werkt Von Tevenar voor twee concurrerende
Duitse inlichtingendiensten - de Abwehr en de Gestapo - die het buitenland doel-
bewust verzwakken door nationalistische groeperingen te steunen. 

Von Tevenar gaat na zijn studie werken voor de Abwehr, de Duitse militaire inlich-
tingendienst. Die staat onder leiding van Wilhelm Canaris en is belast met het ver-
zamelen van militaire gegevens in het buitenland, ten behoeve van spionage, sabotage
en ondermijnende beïnvloeding en activiteiten. De Abwehr functioneert onafhanke-
lijk van de Gestapo en de NSDAP en komt daarmee regelmatig in conflict. Tijdens
zijn reizen verzamelt Von Tevenar ook informatie voor de concurrerende politiedienst
Gestapo. Deze wordt geleid door Werner Best, aan wie Von Tevenar rapporteert en
die ook sympathie koestert voor het völkische gedachtegoed van de nationalistische
bewegingen.43

Von Tevenar verblijft na zijn studie onder meer in Parijs, Brussel en Amsterdam
(1937-1938). De Abwehr bezorgt hem een dekmantel; hij krijgt een functie als bui-
tenland-correspondent voor twee periodieken: de Münchener Neuesten Nachrichten en
de Berliner Börsenzeitung. In deze functie kan hij niet alleen inlichtingen verzamelen
voor de Duitse autoriteiten, maar ook sympathisanten voor het gedachtegoed van
Hielscher rekruteren. Want daar is hij ondertussen ook nog mee bezig - dat is zijn
eigen agenda. Hij is werkelijk buitengewoon actief. Daarbij is hij op zoek naar mensen
die blijk geven gelijkgestemde ideeën te hebben over de opbouw van een federaal
Europa, bestaande uit relatief autonome volkeren onder een centraal (Duits) gezag.
Hij rekruteert vooral onder studenten. Het is dan ook tegen deze achtergrond dat we
de ontmoeting in 1935 moeten zien tussen Johan en Von Tevenar, die Von Bothmer
heeft gearrangeerd. Von Tevenar wijst Johan op de mogelijkheden in Duitsland om
na zijn studie wetenschappelijk werk te verrichten in de archeologie bij Ahnenerbe.
Johan moet dan wel zijn politieke imago versterken om zijn kans op een baan te ver-
groten en daarom raadt hij hem aan lid te worden van de NSB. Johan volgt die raad
op en sluit zich in 1936, weliswaar kort en für die Bühne, aan bij de NSB. 

Met Von Tevenar loopt het uiteindelijk niet goed af. In de zomer van 1938 wordt
hij op de terugweg naar Duitsland bij de Duits-Nederlandse grens door SS’ers gear-
resteerd op verdenking van spionage. Hij heeft namelijk twee passen bij zich. Om on-
duidelijke redenen – mogelijk vanwege de concurrerende verhoudingen tussen de
verschillende Duitse inlichtingendiensten - zegt Werner Best, hoofd van de Gestapo,
dat hij hem niet kent. Von Tevenar wordt daarop veroordeeld tot vier maanden ge-
vangenis. Niet vanwege spionage, want dat kan niet bewezen worden, maar ‘wegen
Unzucht mit einem Mann in zwei Fällen’. 
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Hoe het ook zij, Von Tevenar trouwt in december 1940 als hij zijn straf heeft uit-
gezeten. Zijn vrouw Erika en hijzelf blijven deel uitmaken van de kring rondom Hiel-
scher. Hun beide dochters worden zelfs in 1941 en 1942 door Hielscher gedoopt.
Von Tevenar zal weinig van zijn vaderschap genieten; hij sterft in 1943 aan een hart-
kwaal. Hielscher leidt zijn begrafenisceremonie.

Nico Aartsma
Een andere Verdinaso-aanhanger met wie Johan rond 1935 in contact komt, is Nico
Aartsma (1909-1987).44 De mannen treffen elkaar in een Amsterdams café. Johan
vertelt hem dan ongetwijfeld over zijn vele reizen, dat zijn familie uit Friesland stamt
en dat hij heel erg geïnteresseerd is in de Friese cultuur. Dat laatste geldt ook voor
Aartsma. Hij is van Friese afkomst en kan Fries spreken en schrijven - wat Johan dan
nog moeilijk afgaat. Hoewel Aartsma is geboren in Amsterdam en er woont, heeft
hij veel belangstelling voor de Friese Beweging. Johan en hij onderhouden dan ook
vooral contact over Friese aangelegenheden voor en tijdens de bezetting.

Aartsma koestert ook sympathieën voor het nationaalsocialisme. In oktober 1940,
een halfjaar na de Duitse inval, dient hij bij de Duitse bezetter een rapport in waarin
hij uiteenzet mogelijkheden voor de Duitsers te zien om de Friezen voor het natio-
naalsocialisme te winnen. Hij voegt een aantal aanbevelingen toe die overeenkomen
met de wensen van Johan. De Duitsers moeten namelijk aanhaken bij de Friese taal-
strijd en in een toekomstig Groot-Germaans staatsverband de afzonderlijke nationale
minderheden een zekere autonomie geven.45

Bij deze ontmoeting in het Amsterdamse café is een andere gemeenschappelijke
kennis aanwezig, namelijk L.J. Elferink.46 Hij maakt deel uit van het vierkoppige
hoofdbestuur van de in 1934 opgerichte Nederlandsch-Duitsche Werkgemeenschap, die
een hecht contact met Duitsland wil bevorderen en de vriendschapsbanden wil aan-
halen.47 In het afdelingsbestuur van Amsterdam zit Johans studiegenoot Dieter
Tappenbeck. Elferink zal tijdens de oorlog als spion in Duitse dienst opereren in de
Zuid-Afrikaanse Unie en dan onder meer contact onderhouden met J.C.J. van
Rensburg, de leider van de Ossewabrandwag; dit is een in 1939 door Afrikaners ge-
stichte organisatie die op militaire leest is geschoeid. Deze probeert de eenheid en
het nationale gevoel van de Afrikaners te stimuleren en het Brits imperialisme te be-
strijden. Onder leiding van Van Rensburg krijgt de partij een nationaalsocialistisch
karakter en collaboreert met de Duitsers. Elferink is daar dan nauw bij betrokken.48

Elferink is assistent van de hoogleraar archeologie G.A.S. Snijder (1896-1992).
Geerto Snijder werkt als klassiek archeoloog aan de Universiteit van Amsterdam en
werkt tijdens de bezetting nauw met de Duitse autoriteiten samen.49 Hij is voor het
begin van de oorlog in binnen- en buitenland nog een gerespecteerd geleerde, die
vooral bekend wordt door zijn oprichting van het Allard Pierson Museum. Hij heeft
dan al waardering voor de Duitse nationaalsocialistische orde en raakt vanaf 1928 be-
trokken bij de Nederlandsch-Duitse Vereeniging, die zich inzet voor een verbetering
van de wederzijdse betrekkingen. Voor zijn inzet ontvangt hij in 1938 uit de handen
van Hitler een Kruis van Verdienste van de Orde van de Duitse Adelaar. Snijder



100

maakt ook deel uit van het comité van aanbeveling van de genoemde Nederlandsch-
Duitsche Werkgemeenschap van Elferink en Tappenbeck. 

Aan het eind van zijn doctoraalstudie is Johan dus opgenomen in een netwerk van
rechts-autoritaire, antisemitische studenten die een grote voorliefde koesteren voor Ger-
maanse en Keltische volkeren. Sommigen streven naar een nieuwe indeling van Europa,
waarbij nationale minderheden een zekere autonomie moeten krijgen: Friesland voor
de Friezen, Bretagne voor de Bretonnen en Vlaanderen opgenomen in een Groot-Ne-
derland. In hun ogen moet de leiding van dit nieuwe Europa niet voortkomen uit de
domme massa en gezapige democratie, maar moet berusten bij een elitaire aristocratie.
Die opvattingen komen overeen met die van groeperingen in Duitsland, zoals die rond
Hielscher en het Ahnenerbe van de SS. Het zijn deze groepen, waar hij zich thuis voelt.
Maar om bij Ahnenerbe aangesteld te worden, moet hij eerst promoveren.

Proefschrift over een betwiste collectie
Terwijl Hitler steeds machtiger wordt en Europa langzaam afstevent op een nieuwe
oorlog, werkt Johan naar de afronding van zijn studie. Op 26 februari 1936 doet hij
doctoraalexamen in de geologie. Rond die tijd heeft hij zijn besluit genomen om zijn
wetenschappelijke carrière in Duitsland te beginnen. Een promotie is daarvoor nood-
zakelijk. In 1936 verricht hij vier maanden lang veldwerk in Noorwegen en Zweden,
maar het is onduidelijk of dit met een nieuwe opzet voor een dissertatie te maken
heeft. Zijn proefschrift, dat eind 1936 klaar is en hij in zeer korte tijd heeft geschreven,
heeft een paleontologisch onderwerp. Daarvoor heeft hij het nodige werk verricht in
het kader van zijn bijvak paleontologie en in zijn assistentschap bij zijn nieuwe pro-
motor Gerth. De titel van zijn proefschrift luidt: Bau und Struktur von Schale und
Sipho bei Permischen Ammonoidea en heeft als onderwerp de inwendige bouw van am-
monieten uit het Perm (280-240 miljoen jaar geleden). Hij besteedt bijzondere aan-
dacht daarin aan het embryonaal apparaat van deze dieren. Daarvoor moeten talrijke
ammonieten geslepen worden. Dit is een tijdrovend klusje waaraan hij vele zondagen
besteed. Het resultaat van zijn studie is een voorstel voor een nieuwe classificatie.50

Opmerkelijk is dat een deel van de ammonieten uit zijn onderzoek afkomstig is uit
de zogenaamde Timorcollectie. Dit is in die tijd een omstreden verzameling fossielen
waarvan het eigendom door de Technische Hogeschool Delft en de Universiteit van
Amsterdam wordt betwist. Deze langdurige en hoogoplopende academische ruzie
speelt zeker in de tijd van Johans promotieonderzoek. Dit conflict illustreert het grote
belang dat er gehecht wordt aan het bezit van en de aanspraak op geologische collec-
ties in het academisch milieu, en de rol die ze spelen in de onderlinge machtsstrijd
tussen instituten en individuele wetenschappers. In die tijd kon een instituut of een
hoogleraar een collectie nog monopoliseren: voor zichzelf houden en anderen ervan
weerhouden er onderzoek naar te verrichten. Dit werd dan ook regelmatig gedaan.
Dit soort kwesties beperkt zich niet tot de geologie. Ook in de archeologie komt dit
uitgebreid voor, zoals we nog zullen zien.
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De Timorcollectie is een grote verzameling fossielen die onder leiding van de
Delftse hoogleraar in de geologie Gustaaf Molengraaff (1860-1942) aangelegd is tij-
dens een expeditie naar Timor in 1910-1912. Deelnemers aan de expeditie waren de
bij Molengraaff gepromoveerde Brouwer en De Marez Oyens, die net was afgestu-
deerd. In 1916 vindt een tweede expeditie naar Timor plaats, deze keer onder leiding
van de Delftse hoogleraar paleontologie H.G. Jonker. Brouwer is opnieuw van de par-
tij. Doordat hij in 1918 in Delft benoemd wordt tot hoogleraar in de historische en
praktische geologie, is hij de gedoodverfde opvolger van Molengraaff. In 1929, een
jaar voordat Molengraaff met emeritaat gaat, wordt Brouwer echter hoogleraar in
Amsterdam en verlaat Delft. Hij neemt een groot deel van de in 1916 in Timor ver-
zamelde collectie van Jonker mee naar Amsterdam.51

Deze ‘fossielenroof ’ komt in 1931 aan het licht en leidt tot een strijd tussen Brouwer
en zijn opvolger in Delft. Deze loopt zo hoog op, dat in 1933 zelfs de minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen eraan te pas moet komen. Deze besluit uit-
eindelijk dat Brouwer de collectie moet teruggeven aan Delft en dat deze niet toebe-
hoort aan het Geologisch Instituut van Amsterdam. Brouwer benadert nu ook
Molengraaff met het dringende verzoek hem de gesteentecollectie van de eerste ex-
peditie ter beschikking te stellen, zodat hij deze kan beschrijven. Brouwer schakelt
ook De Marez Oyens in, die hij in 1932-1933 als assistent in Amsterdam heeft aan-
genomen. De Marez Oyens zal zich voor een belangrijk deel bezighouden met het
beschrijven en inventariseren van de betwiste Timorcollectie en heeft zelfs het plan
opgevat om op de geologie van Timor te promoveren. 

Deze  affaire sleept zich nog jaren voort. Johan is er ongetwijfeld van op de hoogte,
gelet op zijn nauwe relaties met De Marez Oyens, en tijdens zijn student-assistent-
schap bij Gerth. De controverse wordt pas opgelost in 2002 (!), wanneer het Naturalis
Museum in Leiden het grootste gedeelte van de over Amsterdam en Delft verspreide
stukken uit de Timorcollectie bijeenbrengt en tentoonstelt. Overigens heeft Brouwer
zich ook nog iets anders wederrechtelijk toegeëigend, namelijk een door zijn voor-
ganger Dubois vervaardigde gezichtsreconstructie van de Pithecanthropus erectus. On-

Slijpplaatje van een doorsnede van een
ammoniet. Wenda helpt in de weeken-
den mee met het slijpen van ammonie-
ten voor het promotieonderzoek van
Johan.
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danks herhaalde verzoeken van Dubois weigert zijn opvolger het model af te staan
en wil het gebruiken voor zijn nieuwe Geologisch Instituut in Amsterdam. Dubois
en Molengraaff corresponderen over de verwikkelingen in deze zaak. Het is laatst-
genoemde die over zijn oud-leerling Brouwer opmerkt: ‘Ik zie nu dat ik een adder
aan mijn borst gekoesterd heb.’52

Ondanks al dit gedoe heeft Johan de Timorcollectie goed kunnen bestuderen, want
op ‘woensdag 20 januari 1937 des namiddags halfvier precies’ verdedigt de promo-
vendus met succes zijn proefschrift. Hij is dan net 25 jaar. Nu mag hij zich Doctor
Böhmers noemen, een titel waarop hij zich de rest van zijn leven graag laat voorstaan.
Zijn proefschrift is verzorgd door Drukkerij Universitas, die later ook als uitgever op
zal treden bij een andere publicatie van Johan en die gevestigd is in dezelfde straat in
Apeldoorn waar ook zijn nieuwe verloofde woont. Zijn dissertatie is in de eerste plaats
opgedragen aan de nagedachtenis van Wytske Hofstra en vervolgens ook aan zijn
ouders en zijn verloofde. 

Huwelijk: ‘kneden van de plastische massa’
Dat Johan langzaam het verlies van Wytske te boven komt, blijkt uit het feit dat hij
in 1935 serieus bevriend raakt met de twee jaar jongere Johanna Wendelina Brouwer
(1914-1971). Wenda, die in huiselijke kring ook wel Jopie wordt genoemd, is geboren
en woonachtig in Apeldoorn. Johan kent haar al heel lang, omdat ze de dochter is
van een goede vriendin van zijn moeder. Wenda is de dochter van de meelhandelaar
Jan Coops Brouwer (1878-1966) en M.H.G. Evers (1889-1935). De families komen

regelmatig bij elkaar over de vloer en de contac-
ten zijn heel nauw. Dat blijkt in 1935 wanneer
Wenda’s moeder na een lang ziekbed overlijdt.
Jan Coops Brouwer hertrouwt met de jongste
zus van Johans moeder. 

Johan en Wenda verloven zich op 1 maart
1936, kort nadat Johan zijn doctoraalexamen
heeft gedaan. Wenda is een vriendelijke, harte-
lijke vrouw die de sociale contacten onderhoudt
- iets waarin Johan tekort schiet. Zij doet de
huishouding en zorgt in belangrijke mate voor
de opvoeding van de kinderen, die in 1938, 1940
en 1944 geboren worden. Wenda heeft geen in-
tellectuele aspiraties of kwaliteiten, en er is dan
ook geen gelijkwaardige relatie binnen het hu-
welijk. Ze is volgzaam en bescheiden, terwijl
Johan bepaalt wat er gebeurt. Zo ging het in zijn
ouderlijk huis immers ook en het komt overeen
met zijn eigen ideeën over het huwelijk.

Johan heeft namelijk uitgesproken opvattingen
Portretfoto van Johan op de dag van zijn
promotie
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over thema’s als liefde en de verhouding tussen man en vrouw. In zijn essay Over de
stamboom uit het begin van de jaren veertig stelt hij zichzelf de vraag waardoor be-
paalde kwaliteiten van een stamvader generaties lang in een familie – d.w.z. reeksen
van elkaar afstammende mannen - gehandhaafd blijven.53 Hij geeft daarvoor een ver-
klaring die licht werpt op zijn vrouwbeeld. Bovendien laat die zien dat voor hem men-
sen niet gelijkwaardig zijn. Je hebt de mensen van ‘belangrijke of hooge rang’, zoals
generaties van schilders als de Breughels, de Van der Veldes en componisten als de
Bachs, en ook staatslieden, koningen en keizers en generaties Friese zilversmeden en
orgelbouwers uit de zeventiende en achttiende eeuw. Aan de andere kant van het
spectrum vind je ‘het gespuis’, de kritiekloze massa. Hij houdt er een conservatieve,
elitaire visie op na, waarin de vrouw een ondergeschikte rol heeft in het huwelijk. 

‘Een man heeft twee doelen in zijn leven: zijn werk en zijn gezin’ (…) ‘De vrouw
kent slechts een doel en dat is het gezin. En omdat in dit gezin de man een
zeer groote of de grootste plaats voor de vrouw inneemt, is de man dus be-
langrijker voor de vrouw dan de vrouw voor de man, want de man kent naast
de vrouw zijn werk en dit zal voor zeer machtige mannen meest de grootste
rol in het leven spelen. (…) De ontzaglijk belangrijke plaats die een man in het
leven van de vrouw inneemt, kunnen we ook uit de ontwikkeling van de vrouw
opmaken. In kringen van een belangrijke of hooge rang is onder normale om-
standigheden het meisje voor haar huwelijk een nog onbeschreven blad papier
of met een betere beeldspraak uitgedrukt, een nog ongeknede plastische
massa.’

De smetteloze, ongevormde geestelijke en lichamelijke toestand moet niet opgevat
worden als een soort domheid of vlakheid, maar eerder als een natuurlijke schroom -
valligheid of lieftalligheid, zoals die verbeeld is door grote kunstenaars, zoals Goethe,
Shakespeare, Hölderlin en Rembrandt. Als er sprake is van een liefdesrelatie en een
huwelijk, zal de man 

‘de ongeknede massa in een definitieve vorm kneden die bij zijn wezen het beste
past. (…) Voor hem krijgt deze liefde dan zeer vaak het karakter van “einmalig”.
Een zoo ontstane twee-eenheid, waarin de vrouw geheel aan de man aangepast
is, zal een zeer groote macht vertegenwoordigen die veel en veel grooter is, als
de macht van man en vrouw eenvoudig bij elkaar opgeteld.’ 

Uit een dergelijk twee-eenheid van ‘hooge rang’ komen kinderen voort die volkomen
het stempel van de man dragen en de belangrijkste eigenschappen van hem overne-
men. De erfelijke taak van de vrouw is het om de eigenschappen te versterken en ver-
der uit te bouwen. 

Johan constateert verder dat ‘in tijden van verwarring, degeneratie of miskultuur’ de
mannen niet sterk genoeg zijn om de meisjes tot een twee-eenheid te kneden en ze
niet de juiste keuze kunnen maken, omdat de mannen de noodzakelijke intuïtie hier-
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voor missen; in het gunstigste geval bezitten ze alleen verstand. Ook de meisjes zijn
niet goed opgevoed: ze missen de lichamelijke en geestelijke kuisheid, waardoor ze 

‘reeds van zeer vele mannen een stempel (krijgen) en zijn geknoeid en ver-
steend voordat ze huwen. We zien dit aan de oogen van de meeste moderne
meisjes. Ze hebben niet meer de uitdrukking waarvoor de boven aangehaalde
kunstenaars zoo’n ontzag hadden’. (…) Dat een dergelijk huwelijk ook meest
weinig zegenrijk op de beide partners werkt toont het moderne gespuishuwelijk
in schrikwekkende mate. Het zal dus ook bijna nooit voorkomen dat de zoons
in de voetstappen van de vader treden om het vak of de kunst steeds hooger
op te voeren, maar ze zullen een zoo makkelijk mogelijke ‘baan’ zoeken.’

Slechts in enkele kringen (bijvoorbeeld op wetenschappelijk, technisch en militair-
politiek gebied) zijn de grote waarden bewaard gebleven en worden ze nagestreefd. 

‘Deze kringen zijn wat getal betreft ontzaglijk in de minderheid maar wat rang
en macht betreft steekt één van deze menschen torenhoog boven het gespuis
uit. In deze kringen treffen we vrij algemeen het verschijnsel van de meerdere
generaties op elkaar volgende groote mannen met dezelfde, sterk op elkaar
lijkende belangrijke eigenschappen aan.’

Deze ideeën over de ondergeschikte rol van de vrouw en de buitengewoon elitaire
opvatting over de samenleving doen in onze tijd absurd aan. Maar dergelijke opvat-
tingen over vrouw en maatschappij kwamen in het vooroorlogse Nederland in ver-
schillende kringen voor. Ook refereert de ‘ongeknede plastische massa’ naar het
veronderstelde bestaan van een zuivere, smetteloze vorm van in dit geval het vrouw-
zijn.

Vooral na de Tweede Wereldoorlog zijn we ons ervan bewust geworden dat het begrip
‘zuiverheid’, ‘echtheid’ en ‘puurheid’ in sociaal-culturele context uiterst gevaarlijke be-
grippen zijn. Een ‘zuiver’ ras, de ‘echte’ Hollander en ‘zuivere’ kunst zijn niets anders
dan constructies en komen in de werkelijkheid niet voor. Het verlangen naar zuiverheid
ligt ten grondslag aan talrijke uiteenlopende godsdienstige en utopische bewegingen
en ideologieën.54 Het heeft weliswaar kunstenaars geïnspireerd tot grote, bewonde-
renswaardige, creatieve daden, maar de fascinatie ervoor heeft ook een keerzijde. De
hang naar zuiverheid, om daarmee orde in het chaotische bestaan te scheppen, is ook
de brandstof voor nationalistische en racistische bewegingen, die in naam daarvan
mensen uitsluiten of vervolgen, met alle gevolgen van dien. Kort door de bocht, maar
niet onwaar is de waarschuwing van de schrijver Salman Rushdie: ‘Zuiverheid is het
gevaarlijkste woord op deze planeet. Waar dat opduikt volgt Auschwitz.’55

We zullen zien dat veel van Johans ideeën overeenkomen met het gedachtegoed van
Hielscher en het milieu waarin hij verkeert. Johan vertrekt naar Berlijn kort nadat hij
op 18 mei 1937 in Apeldoorn met Wenda in het huwelijk is getreden. 
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Amor fati: naar Duitsland met een nieuwe naam
Alles wijst erop dat Johan in de loop van 1936 zijn besluit genomen heeft om na zijn
promotie zijn carrière in Duitsland op te starten. Zijn studiecontacten hebben hem
overtuigd van de mogelijkheden bij Ahnenerbe. Zijn ouders zijn daar niet blij mee.
Een voor geologen gebruikelijke betrekking bij een oliemaatschappij levert namelijk
een veel beter salaris op - wat zeker voor zijn moeder doorslaggevend is. Op 29 april
1937 schrijft hij echter zijn sollicitatiebrief aan Ahnenerbe. Johan heeft – op advies
van zijn studievrienden - passende voorbereidingen getroffen. Hij is lid van de NSB
geworden, heeft zijn promotie op zak, is verloofd en gaat snel trouwen. Zijn interesses
sluiten aan bij die van de SS: Germaanse cultuuruitingen en rassen. In maart 1937
bezoekt Johan de Groningse archeoloog Van Giffen en vraagt hem een aanbevelings-
brief te schrijven.56 Of Van Giffen dit verzoek heeft gehonoreerd, weten we niet. In
ieder geval is Johan als jonge, ambitieuze wetenschapper voor Ahnenerbe een zeer
geschikte kandidaat, want ook hij is in zijn ambitie ‘kneedbaar’. 

Om bij Ahnenerbe aangesteld te kunnen worden, moet iedere medewerker gegevens
over zijn voorouders ter beschikking stellen. Daarom maakt Johan een kwartierstaat
van zijn familie. Hij noemt daarin niet alleen de namen van familieleden, hun ge-
boorteplaats, hun geboorte- en sterfdatum, hun huwelijksdatum, hun beroep, hun
godsdienstige overtuiging en hun plaats van overlijden; maar ook – voor zover bekend
- de kleur van haar en ogen, lichaamslengte en schedelindex (index cranicus).57 In de-
zelfde tijd ontwerpt hij een familiewapen met een adelaar en een boom. Hij voegt
aan het wapenschild een Friese wapenspreuk toe: ‘Ik wol hwet ik moat’, oftewel: ‘Ik

Johan fotografeert Wenda Coops-Brouwers, zijn toekomstige
echtgenote. Bij het zwemmen in de IJssel en een portret.
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wil wat ik moet’. Vanaf 1937 gebruikt hij ook
een paar jaar een ex libris met een afbeelding van
een boom en een omschrift in een gotisch let-
tertype: ‘Bohmers, ik wol hwet ik moat’.

Dit motto is ongetwijfeld ontleend aan het ge-
dachtegoed van Nietzsche, in het bijzonder aan
zijn amor fati-beginsel.58 Volgens Nietzsche
moet je liefhebben wat onvermijdelijk is. Je moet
je niet neerleggen bij je (nood)lot, maar je het
moet het omarmen. Het lot is geen voorzienig-
heid van een god (er is geen metafysische wereld
buiten de onze), dat we lijdzaam moeten onder-
gaan. Integendeel, ons (niet zelf geheel uitge-
zochte en vormgegeven) karakter en zaken die
ons overkomen moeten we aanvaarden, maar te-
gelijkertijd moeten we wel de wereld en onszelf

vormgeven met onze wil. We moeten de wereld dus actief tegemoet treden en daar-
door in zekere zin een ‘gevaarlijk leven’ leiden, ieder vanuit zijn eigen persoonlijkheid,
en onszelf niet onderwerpen aan een betuttelende, algemene moraal. Deze existentiële
wilsuiting van een mens geeft dus vorm aan iemands potentieel en leidt tot vervol-
making van de persoonlijkheid. Vandaar: ik wil wat ik moet.

Johan profileert zich in zijn sollicitatiebrief als wetenschapper van Friese origine,
met belangstelling voor en kennis van rassen en Germaanse cultuur. Slechts één ding
moet hij nog wijzigen om er helemaal bij te horen: zijn naam. Medio 1937 verandert
hij zijn voornaam. De christelijke namen Johan Christiaan gebruikt hij niet meer: hij
gaat zich Asse noemen en vanaf medio 1938 meestal Assien – zijn derde voornaam.
Ook zijn achternaam past hij aan. Deze wordt nu zonder umlaut geschreven: Böhmers
wordt Bohmers. De reden daarvoor is dat de naam Böhmer(s) in Duitsland nogal
eens geassocieerd werd met in de Middeleeuwen uit Bohemen (Böhmen) gevluchte
joden en zigeuners, die zich in het Duitse Rijk gevestigd hebben. Johan wil zich graag
van deze associatie ontdoen en tegelijkertijd de oorspronkelijke schrijfwijze van zijn
familienaam introduceren. Hij schrijft hierover in een brief van april 1938: 

‘Ik vergat u nog te zeggen dat ik in Duitschland mijn stamboom moest inleveren
en dat men daar vond dat ik mijn oude naam Bohmers maar weer moest aan-
nemen. Men is hier zeer gesteld op het weer aannemen van een, als het kan,
oudere liefst germaansche naam. Deze naam Bohmers is door een voorouder
verandert in Böhmers, en daarom heb ik in Amsterdam nog altijd onder deze
naam bekend. Ook heb ik mijn eerste voornaam Johan als roepnaam verandert
in mijn derde: ’Asse’. Dit alles ter voorkoming van onduidelijkheden.’59

Ook Van Giffen licht hij in 1941 in over zijn naamswijziging: 

Ex-libris van Bohmers: een boom gevat in
een wapenschild met het omschrift:
BOHMERS/IK/WOL/HWET/IK/MOAT.
Dit stempel heeft hij vanaf 1937 enkele
jaren gebruikt.
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‘Over de verschillende schrijfwijzen van mijn naam Bohmers en Böhmers zou
ik u nog het volgende willen mededelen. In een geboorteakte van 1862 te
Harlingen is door een schrijffout de sinds ongeveer 1600 gebruikte naam
Bohmers in Böhmers verandert. In de hier in Duitschland vereischte Ahnen-
pass is deze fout hersteld, zoodat mijn naam sedert mijn verblijf in Duitschland
weer zonder Umlaut geschreven wordt.’60

De achternaam van zijn overgrootvader, die zich vanuit Duitsland in Harlingen ves-
tigde, wordt inderdaad zonder umlaut geschreven. Dit blijkt uit meerdere uittreksels
uit het bevolkingsregister die Assien Bohmers in april 1941 heeft opgevraagd in het
kader van zijn genealogisch onderzoek.61 Volgens Bohmers zelf was zijn achternaam
ontleend aan Bohmer of Boomer, waarmee in Westfalen en Twente de boer werd aan-
geduid die de boom (hek) van een landweer bediende, een met wallen omringd terrein
dat bescherming bood in tijden van nood.62

Het opgeven van zijn christelijke voornamen Johan Christiaan ter vervanging van
zijn derde voornaam Asse (Assien) was zeker de wens van de Duitsers. De sluime-
rende verbintenis die hij nog had met de doopsgezinde kerk, wordt ook verbroken.
Op zijn verzoek wordt hij begin 1938 uitgeschreven als lid van de doopsgezinde ge-
meente te Zutphen.63

Johan Böhmers bestaat medio 1937 niet meer. Het is nu doctor A. Bohmers, zoals
hij zich graag laat noemen, die in het voorjaar van 1937 afreist naar Berlijn. Hij is 25
en gaat het avontuur tegemoet. Uit familieverhalen is bekend dat Bohmers op zijn
motor gaat. Hij reist niet alleen. Achterop zit zijn vriend Van Meeteren. Wat Bohmers
dan nog niet weet, is dat die het jaar daarvoor in contact is getreden met de GSIIIA,
de Nederlandse militaire inlichtingendienst. Hij is nu informant en zijn opdracht be-
staat eruit inlichtingen te verzamelen over maatschappelijke groeperingen binnen
Hitlers Duitse Rijk. Zo is men erg geïnteresseerd in Friedrich Hielscher en zijn re-
laties.
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Eerste schreden op het carrièrepad

5. ARCHEOLOOG IN DUITSLAND, 1937

‘Bovendien heb ik tamelijk uitgebreide studies gemaakt van de Faalse en Noordse rassen.’ (Bohmers in zijn

sollicitatiebrief aan Rolf Höhne, ‘Leiter des SS-Grabungswesens‘ binnen Ahnenerbe d.d. 29 april 1937)

Een voorgekookte sollicitatie
Op 29 april 1937 schrijft Bohmers zijn sollicitatiebrief aan Rolf Höhne (1908-??), de
archeoloog bij Ahnenerbe die de supervisie heeft over alle SS-opgravingen. Hij is
vanaf 1934 als archeoloog werkzaam geweest bij het Rasse und Siedlungshauptamt
(RuSHA) van de SS, en is begin 1937 als medewerker toegetreden tot de persoonlijke
staf van Reichsführer-SS Himmler, waaronder Ahnenerbe organisatorisch is onder-
gebracht. SS-Oberscharführer Rolf Höhne is net als Bohmers van huis uit geoloog.
Hij zet zich in om het archeologisch onderzoek binnen de SS verder uit te bouwen
‘om daardoor de wereldbeschouwelijk correcte beoordeling van alle vragen ten aanzien
van de Prehistorie te garanderen.’1

Bohmers’ brief heeft succes; hij wordt aangenomen en komt te werken onder Höhne.
Dit is het begin van een voorspoedige carrière. Bij Ahnenerbe liggen volop kansen
voor een ambitieuze beroepsarcheoloog. Bohmers bouwt een goede relatie op met
Wolfram Sievers, de zakelijk leider. Die geeft hem alle ruimte om zichzelf te ontwik-
kelen. Beiden maken ook deel uit van een besloten sektarische groep rondom
Friedrich Hielscher (zie hoofdstuk 6), wat bijdraagt aan een meer persoonlijke band.
Voor Bohmers opent zich een wereld van ongekende mogelijkheden. Hij grijpt die
met beide handen aan, in een tijd waarin anderen zich steeds meer zorgen gaan maken
over de groeiende dreiging van Hitler-Duitsland. 

In zijn curriculum vitae meldt Bohmers dat zijn vader ‘Direktor des Personals der grössten
Geisteskranken-Anstalt von Holland’ is geweest en dat hij stamt uit een ‘Kapitänsfamilie,
die seit vier Generationen in Harlingen (Friesland) ansässig war’.2 Het eerste is overdre-
ven (zijn vader was hoofdverpleger en gaf leiding aan ruim dertig medewerkers), het
tweede is niet waar. Daarna volgt een opsomming van zijn studie- en onderzoeksactivi-
teiten, en een overzicht van alle landen die hij heeft bezocht. Ook die passages zijn sterk
overdreven en wekken een verkeerde indruk. Zo schrijft hij dat hij in het nieuwe
Geologisch Instituut in Amsterdam een laboratorium voor bodemkunde en sediment-
petrologie heeft ingericht. Misschien heeft hij meegeholpen bij het opzetten van zo’n
laboratorium, maar dit werk viel beslist onder de verantwoordelijkheid van zijn docent
Edelman. Ook te denken geeft de bijlage van zijn curriculum vitae. Hij beschrijft hierin
kort de opgravingsmethode van de Friese vindplaatsen Prandinga en Makkinga. Zoals
we in hoofdstuk 4 zagen, zijn die opgegraven door de bekende amateurarcheoloog
Popping en zeker niet door de student Bohmers.3 Hij maakt zich groter en gewichtiger
dan hij werkelijk is en besluit zijn Lebenslauf als volgt: 
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‘Aangezien ik zeer vaak met Friese en Achterhoekse boeren ben omgegaan,
heb ik ook de Friese en Nedersaksische taal geleerd en heb ik ook altijd zeer
veel interesse gehad voor de symbolen, gewoonten en gebruiken in deze stre-
ken. Bovendien heb ik tamelijk uitgebreide studies gemaakt van de Faalse en
Noordse rassen.’ 

Zijn interesse voor ‘Germaanse rassen’, volkskunst en symboliek sluit goed aan bij het
werkterrein van zijn nieuwe werkgever, en daar speelt hij handig op in. De sollicita-
tiebrief is slechts een formaliteit. Zijn aanstelling lijkt al eerder beklonken, mogelijk
op gezag van Wolfram Sievers, die boven Höhne staat, aan wie de sollicitatie is gericht.
Een week vóór versturing van zijn brief ontvangt Bohmers de felicitaties van Van
Bemmel, studievriend en metgezel tijdens het onderzoek in Tegelen. Van Bemmel
zelf is kort daarvoor aangesteld als museumconservator zoölogie in Buitenzorg op
West-Java.4 Ook Antje Schreuder, de zoöloge die gespecialiseerd is in fossiel bot-
materiaal van kleine zoogdieren en die Bohmers en Van Bemmel bijgestaan heeft
bij hun onderzoek in Tegelen, laat van zich horen. Zij feliciteert Bohmers met zijn
huwelijk en nieuwe baan en wenst hem succes met het werk dat al zo lang zijn liefde
heeft.5

Vanaf 1 mei 1937 gaat Bohmers aan de slag als archeoloog in Duitse dienst. Hij
blijft in functie tot aan het einde van de oorlog. Hij stort zich op zijn werk, verricht
onder de vlag van de SS opgravingen op belangrijke paleolithische vindplaatsen en
maakt kennis met talrijke beroemde archeologen. Het zijn ironisch genoeg deze jaren,
die later aangeduid zullen worden als zijn ‘oorlogsverleden’, die hem tot aan zijn dood
achtervolgen. 

Berlijn: jachtterrein van inlichtingendiensten
Met zijn grote belangstelling en waardering voor de Duitse literatuur, muziek en fi-
losofie ziet Bohmers Duitsland als het Land van Belofte. Hoewel velen met zorg naar
Hitlers politiek kijken, zijn er ook Nederlanders die bewondering hebben voor de on-
gekende veerkracht van hun oosterburen na hun nederlaag in de Eerste Wereldoorlog.
Tijdens ‘de goede nazi-jaren’ van 1935-1937 slaagt Duitsland erin de economische
crisis te overwinnen en uit te groeien tot het machtigste land van Europa. De Duitsers
hebben het goed. Het aantal werkelozen is van zes miljoen teruggebracht tot een half
miljoen. De Duitse export groeit explosief en de vermelding ‘Made in Germany’ op
producten heeft zich ontwikkeld van een afschrikking tot een aanbeveling. Maar on-
dertussen gaat het land gebukt onder de nationaalsocialistische dictatuur en propa-
ganda, waar antisemitische bepalingen overal in het openbare leven ingang vinden en
soldaten agressief door Berlijn marcheren. Voor Bohmers zijn al deze ontwikkelingen
geen issue. Hij rept er met geen woord over in zijn brieven, dagboeknotities en essays.
Hij heeft enkel oog voor zijn aanstaande carrière in de Duitse archeologie. De rest
lijkt er niet toe te doen. 

Bohmers is al vanaf het begin 1937 regelmatig in Berlijn.6 Nog voor zijn sollicitatie
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oriënteert hij zich op de Duitse archeologie aan de Berlijnse universiteit. De stad is
een zinderende metropool, het centrum van Europa waar zich voor zijn ogen ont-
wikkelingen voltrekken die de loop van de geschiedenis gaan bepalen. Von Bothmer
introduceert hem in die tijd bij Wolfram Sievers en andere leden van de SS.7 Ook
Van Meeteren helpt bij de introductie in het SS-milieu; hij kent veel mensen vanwege
zijn studie economie in Rostock en Berlijn tussen 1932 en 1935.

Nu de deuren voor Bohmers geopend worden, gaat het snel. Na zijn aanstelling bij
Ahnenerbe in mei 1937 voert hij tot september 1937 opgravingen uit in Scharzfeld,
een plaatsje in de Harz. Met Wenda woont hij een paar maanden in het nabijgelegen
Bad Lauterberg.8 Daarna huren ze een appartement aan de Leibnizstrasse in de wijk
Charlottenburg in Berlijn.9 Wenda wordt uitgenodigd voor allerlei sociale activiteiten
in SS-verband. Als vrouw van Bohmers maakt zij indruk. Zo vertelt Bohmers in 1938
aan de directeur van de Provinciale Bibliotheek van Friesland dat zijn vrouw lastig
gevallen wordt door fotografen vanwege haar Fries-Germaanse uiterlijk en dat zij
zelfs bij de familie Himmler dineert.10 Ook in 1944 laat hij zich hierover uit en zegt
tegen de Zwolse verzetsman Bannink dat zijn vrouw langere tijd in huize Himmler
verbleef.11 Wat we ons daarvan moeten voorstellen, is onduidelijk. Waarschijnlijk gaat
het om gezellige bijeenkomsten – dameskransjes - die Marga Himmler organiseert
voor de vrouwen van de collega’s van haar man. Deze vinden plaats in hun dienstwo-
ning in de Berlijnse buitenwijk Dahlem, een huis met personeel en maar liefst veertien
kamers.12 Himmler is vanwege zijn drukke werkzaamheden meestal afwezig, iets
waarover Marga af en toe klaagt. Hij is een jaar eerder aangesteld als chef van de ge-
hele Duitse politie en in combinatie met zijn functie van Reichsführer-SS is hij nu
een van de machtigste mannen binnen het nazisysteem. Hoe dan ook, het moet voor
de 23-jarige Wenda uit Apeldoorn, die in haar jeugd bij de padvinderij zit, graag
tennis speelt en nog weinig van de wereld gezien heeft, een groot avontuur zijn ge-
weest.

Ook Van Meeteren is verrukt over de Duitse hoofdstad, waar je zelfs ’s nachts de uni-
versiteitsbibliotheek kunt raadplegen.13 Zijn Duitse contacten zijn voor de Neder-
landse Militaire Inlichtingendienst (Generale Staf sectie III, kortweg: GSIII, afdeling
A) interessant. Deze volgt de stormachtige ontwikkelingen bij de oosterburen nauw-
lettend, net als veel andere internationale inlichtingendiensten. Van Meeteren is in
1936 of 1937 in contact gekomen met de GSIIIA, het bureau dat militaire inlichtin-
gen over vreemde legers in het buitenland verzamelt.14 De verbinding is gelegd door
zijn zwager Anthonius Otto Hermannus Tellegen (1907-1943), die Van Meeteren al
vanaf zijn studietijd in Leiden kent. Tellegen heeft niet alleen geneeskunde gestudeerd,
maar is ook opgeleid als reserveofficier bij de Bereden Artillerie, waarvan veel onder-
officieren voor de GSIIIA werken.15 Tot mei 1940 informeert Van Meeteren het
hoofd van GSIIIA, majoor J.G.M. van de Plassche, en kapitein C.M. Olifiers, die
speciaal met Duitsland is belast, over de verhoudingen en organisaties in nazi-Duits-
land.16

Dat de student Van Meeteren voor de inlichtingendienst werkt, is niet zo gek.
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GSIIIA maakt voor het inlichtingenwerk gebruik van een bonte stoet personen met
uiteenlopende politieke voorkeuren. Een conservatieve, Duitsgezinde informant als
Van Meeteren met zijn uitgebreide netwerk is erg interessant. Formeel is hij niet in
dienst - hij ontvangt geen salaris - maar zijn reiskosten worden wèl vergoed. Van
Meeteren is telkens korte tijd in Duitsland. In de zomer van 1939, wanneer de inter-
nationale spanningen en de dreiging van een Duitse inval toenemen reist hij kriskras
door het land. In de winter van 1939 is hij langere tijd in Berlijn.17 Hij werkt dan als
correspondent voor de Nederlands-Indische nieuwsbladen De Javabode en De Stuw-
dam. Dit is zijn dekmantel.

Zijn informatie komt uit de hoogste regionen. Naar eigen zeggen onderhoudt Van
Meeteren contact met Bert Sas, de Nederlands militair attaché in Berlijn.18 Sas is be-
vriend met Hans Oster, de rechterhand van Wilhelm Canaris. Hij is hoofd van de
Duitse Abwehr, de militaire inlichtingendienst die zich bezighoudt met contra -
spionage.19 De vrienden hebben gevoelige informatie met elkaar gedeeld. Zo heeft
Sas via Oster begin 1940 informatie ontvangen over Duitse (aanvals)plannen. Hij
waarschuwt de Nederlandse regering een paar maal dat de Duitsers niet van plan zijn
de Nederlandse neutraliteit te respecteren. De regering legt zijn berichten echter naast
zich neer. 

In april 1940, een maand voor de Duitse inval in Nederland, verlaat Van Meeteren
halsoverkop Berlijn, omdat de Duitse autoriteiten lucht hebben gekregen van zijn in-

Perskaart van G.N. Westerouen van Meeteren. Het is de laatste die hij van de Duitse
autoriteiten krijgt. De kaart verloopt op 31 maart 1940, ruim een maand voor de
Duitse inval in Nederland. 
Van Meeteren is correspondent van de bladen ‘De Stuwdam’ en ‘De Javabode’, maar
gebruikt zijn correspondentschap ook als dekmantel voor zijn werk voor de Neder-
landse militaire inlichtingendienst GSIIIA.



115

lichtingenwerk. Uit naoorlogse verklaringen blijkt dat hij is gewaarschuwd door Dieter
Tappenbeck, de medestudent geologie van Bohmers.20 Tappenbeck is ook correspon-
dent en werkt op dat moment voor de Nederlandse dagbladen De Standaard en De
Tijd. Bohmers heeft Van Meeteren ook gewaarschuwd; hij heeft van een Ahnenerbe-
medewerker gehoord dat de SS twijfelt aan Van Meeterens betrouwbaarheid.21 Daar
zit wel iets in. Van Meeteren staat er dubbel in. Aan de ene kant verzamelt hij infor-
matie voor de Nederlandse inlichtingendienst GSIIIA; aan de andere kant is hij
rechts-autoritair, met een groot enthousiasme voor Duitsland. Hoewel datzelfde en-
thousiasme flink getemperd wordt door zijn afkeer van de Duitse bezetting en het
Duitse beleid in Nederland. Al met al maken de waarschuwingen duidelijk dat hij op
zijn tellen moet passen. Van Meeteren keert tijdens de oorlog niet terug naar Duits-
land. Wel blijft hij Bohmers ontmoeten wanneer deze in Nederland is.

SS en Ahnenerbe
Reichsführer-SS Heinrich Himmler is zeer geïnteresseerd in de archeologie. Hierin
ziet hij naast disciplines als geschiedenis en volkskunde, kans om de nationaalsocia-
listische ideologie te rechtvaardigen of, zoals hij het zelf verwoordt in januari 1937: 

‘Deze zaken [archeologische onderzoekingen, AC] interesseren ons omdat ze
in de wereldbeschouwelijke en politieke strijd van het allergrootste belang
zijn.’22

Ook kan archeologisch onderzoek bijdragen aan de vormgeving van een nieuwe niet-chris-
telijke, op een Germaanse voorouderverering berustende religie. De Ahnenerbe-archeolo-
gen onderzoeken Germaanse cultusplaatsen, die beschermd worden en in de toekomst
zelfs dienst kunnen doen als bedevaartplaatsen voor het Derde Rijk. Archeologische kennis

Reichsführer SS Heinrich
Himmler op bezoek bij een op-
graving in Naunen in 1936. 
Hij wordt gefascineerd door
de archeologie en ziet daarin
allerlei bewijzen om de Duitse
expansiepolitiek mee te legiti-
meren.
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over de leefwijze, het geloof en gebruiken van de Germaanse voorvaderen is onderdeel
van de vorming en opleiding van het SS-kader.

De impact van het Germaanse verleden in de SS-ideologie is zichtbaar en in zekere
zin nog voelbaar in de Wewelsburg: een renaissanceslot in de buurt van Paderborn,
dat Himmler in 1933 voor de SS aankoopt.23 Tegenwoordig is in de burcht een ex-
positie gewijd aan de organisatie, cultuur, activiteiten en misdaden van de SS. Je kunt
er de SS-Obergruppenführersaal en ‘die Gruft’ bezoeken, een ronde kelderruimte
waarvan sommigen veronderstellen dat Himmler en zijn kompanen er allerlei occulte
handelingen verrichtten en geheimzinnige bijeenkomsten hielden. Het SS-verleden
van het kasteel heeft na de oorlog geleid tot allerlei verhalen en komt regelmatig terug
in de vormgeving van computerspelletjes en de muziek van neofascistische rock-
bands.24

De Wewelsburg is nog steeds een wat lugubere plaats. Als bezoeker maak je kennis
met de geschiedenis en de misdaden van de SS. Je hoort dat de autoriteiten de locatie
nauwlettend in de gaten houden om te voorkomen dat deze gaat functioneren als be-
devaartsplaats voor rechtsextremistische groeperingen. Ik was er met Marieke in 2014.
Na het bezoek zochten we in het dorp een plaats om te lunchen. We vonden een tra-
ditioneel uitziend restaurant, ‘Ottens Hof ’ genaamd, vol donker eiken, met een ver-
hoogd podium op de kop van de ruimte, spaarzaam verlicht met kaarsen. In deze
hoge, oude eetzaal leek de tijd stil te staan. Wie waren hier in de loop der tijd allemaal
aangeschoven? Het was een vraag die we ons onwillekeurig stelden. Bij thuiskomst
kom ik erachter dat dit Gasthof in de oorlog dienst heeft gedaan als ‘National-
sozialistisch Dorfsgemeinschafthaus’ en dat hiervoor een oude vakwerkboerderij in
1935-1937 is omgebouwd door de SS-architect Water Franzius.25

Na de aankoop van het slot laat Himmler het ombouwen tot een kenniscentrum en
ontmoetingsplaats voor de top van de SS. Daarvoor worden ook de gevangenen van

De Wewelsburg in Büren
(Noordrijn-Westfalen). Het
kasteel wordt in 1934 voor
honderd jaar gehuurd door
Himmler, die het wil ombou-
wen tot een vormingscen-
trum voor de SS-elite.
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een nabijgelegen concentratiekamp ingezet. De Wewelsburg moet ook een schatka-
mer van de SS worden, waar talrijke kunstvoorwerpen en historische objecten (deels
geroofd uit de bezette gebieden) worden bewaard. Vanaf 1936 wordt er zelfs een ‘huis-
archeoloog’ aangesteld: Wilhelm Jordan (1903-1983).26 Hij is net als Bohmers van
huis uit geoloog en richt in de vooroorlogse jaren in de Wewelsburg een SS-museum
‘zur deutschen Vorzeit’ in. Verder wordt hij in 1942 ingezet om in opdracht van
Himmler waardevolle kunstobjecten voor de SS te verzamelen (door koop of roof )
in de Oekraïne. In 1939 komen ook enkele bijzondere archeologische objecten uit de
opgraving van Unterwisternitz, die dan onder leiding staat van Bohmers, in de ver-
zameling van de Wewelsburg terecht.

Himmler en de SS zijn bezeten van de grootsheid van de Germanen en hun heidens
geloof. Van het christendom en de kerken moet het raciale keurkorps niets hebben.
Die worden dan ook regelmatig belachelijk gemaakt in SS-periodieken.27 De chris-
telijke barmhartigheid en de christelijke seksuele moraal passen niet in zijn wereld-
beeld. Net als Hitler en andere nazikopstukken wil hij uiteindelijk het christendom
vernietigen.28 Het wordt beschouwd als een joodse uitvinding, iets wat volledig tegen
de natuur indruist. Hoewel Hitler inziet dat christendom en nationaalsocialisme niet
naast elkaar kunnen blijven bestaan, wil hij tijdens de oorlog nog geen openlijk conflict
met de kerken riskeren. Ook Himmler verbiedt om politiek-tactische redenen het
christelijk geloof niet binnen de SS. Hij waarschuwt in 1934 zijn SS-leidinggevenden
hun manschappen niet te forceren om afstand te nemen van hun kerk en geloofsge-
meente.29 Met uitzondering van het joodse geloof en Jehova’s volgt Himmler binnen
de SS een politiek van religieuze neutraliteit. Dit betekent dat iedere SS’er zijn eigen
geloof mag kiezen, hoewel Himmler zijn afkeer van het christendom niet verbergt. 

Hoewel de SS veel interesse toont in de reconstructie van de ideeënwereld, de feesten
en rituelen van de Germaanse voorouders leidt die niet tot een echte Germaanse
‘Ersatzreligion’ ter vervanging van het christelijke godsdienst.30 Er ontstaan verschil-
lende heidense religieuze groeperingen in de nazitijd, maar deze worden door de SS
niet gesteund of gestimuleerd. Integendeel, men vreest dat deze kleine splintergroepen
de beoogde ideologische eenheid schade kunnen toebrengen. Hoewel dit paganisme
binnen de SS aanhangers heeft, moet Hitler niet veel hebben van dit heidendom en
de verering van Germaanse goden en uiteindelijk blijven dit soort religieuze stromin-
gen marginaal. De aanhangers van de niet-christelijke religies noemen zichzelf
‘gottgläubig’. Dit begrip wordt ook gehanteerd door diegenen die willen tonen dat ze
geen deel uitmaken van de christelijke kerkgemeenschap, maar tegelijkertijd ook geen
goddeloze atheïsten zijn. Want dat laatste tolereert Himmler nu ook weer niet. Hij
schrijft in 1937 dat elke SS‘er weliswaar zelf mag kiezen of hij naar de kerk gaat of
niet, maar: ‘een lid van de SS zal evenwel geen atheïst zijn, want dat is de enige we-
reldlijke of godsdienstige visie die in de SS niet getolereerd wordt.’31 Himmler noemt
zichzelf daarom ook ‘gottgläubig’. Ook Bohmers en zijn vrouw vullen dit begrip in
op officiële documenten.32



118

Archeologie kan niet alleen meer inzicht geven in het Germaanse verleden, maar kan
ook bijdragen aan de bewijsvoering voor de oorsprong en superioriteit van het Arische
ras. Die bewijsvoering baseert Himmler eveneens op allerlei andere wetenschappers,
zoals Hans Hörbiger (1860-1931). Hij is een Oostenrijkse ingenieur die de zoge-
naamde Glazial-Kosmogenie heeft ontwikkeld, beter bekend als de Welteislehre. Dit is
een krankzinnige theorie die de officiële wetenschap beslist niet serieus neemt, maar
die Himmler zodanig gegrepen heeft dat hij daarvoor bewijs wil zien. Volgens de
Welteislehre komt in het universum kosmisch ijs voor dat zich in het verleden met
de aarde heeft gemengd door hagel- en meteorietenregens. Daardoor zijn catastrofale
zondvloeden ontstaan. Het ijs heeft grote invloed op de straling van de zon: ijs en
zon leveren in zekere zin voortdurend een kosmische strijd, die bepalend is voor de
ontwikkeling van het universum. Himmler meent dat het Arische ras letterlijk uit de
hemel op aarde is geland, omdat het kosmische ijs de kiemcellen daarvan bevat. De
andere mensenrassen stammen gewoon van de apen af, zoals Darwin heeft aange-
toond.

Het gevaar van deze theorie schuilt erin, aldus Bohmers tijdens zijn verhoor door
de geallieerden na de oorlog, dat Himmler het Arische of Noordse ras op basis daar-
van als superieur beschouwt, en: 

‘dat het gerechtigd was alles te doen wat men wilde doen tegenover alle an-
dere menschelijke wezens, die hij beschouwt als een hooger soort van dier,
maar dat dit niet toegestaan kon worden tegenover de Noordeling.’33

Wanneer Bohmers bij Ahnenerbe start, is er een grote professionaliseringsslag aan
de gang. Het wetenschappelijk bureau van de SS heeft niet zo’n beste reputatie, omdat
het een geschiedenis heeft waarin een aantal prominente pseudowetenschappers fi-
gureren. Ahnenerbe (letterlijk: erfenis van de voorouders) vindt zijn oorsprong in de
Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte deutsches Ahnenerbe. Himmler heeft het op 1
juli 1935 opgericht.34 Het ontwikkelt zich tot een hybride organisatie: het is enerzijds
een regulier onderdeel van de SS-organisatie met medewerkers in dienst van de SS.
Anderzijds is er ook sprake van een verenigingsvorm waarvan je lid kunt zijn zonder
lid te zijn van de SS. Deze constructie heeft als voordeel dat Ahnenerbe een eigen ju-
ridische status heeft en financieel volledig onafhankelijk is van Hitlers NSDAP, die
de staatskas beheert. Het doel van Ahnenerbe is wetenschappelijk onderzoek te sti-
muleren dat de nazi-ideologie onderbouwt - vooral door onderzoek naar de herkomst
en ontwikkeling van het Germaanse ras. Verder is het de bedoeling dat het weten-
schappelijk onderzoek bijdraagt aan de ideologische vorming en indoctrinatie van het
SS-kader.

Behalve Himmler is bij de oprichting van Ahnenerbe ook Herman Wirth betrokken
en in mindere mate Richard Walter Darré. De Reichsbauernführer Darré (1895-1953)
is de belangrijkste verkondiger van de Blut und Boden-ideologie, die uitgaat van een
onlosmakelijke samenhang tussen afstamming (ras) en de grond waarmee men zich
verbonden voelt. Sinds 1931 is Darré hoofd van het Rasse und Siedlungshauptamt
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(RuSHA) van de SS, dat zich onder andere bezighoudt met de controle op de raszui-
verheid van SS’ers en hun verwanten. Vanaf 1933 heeft deze instelling ook een
Abteilung für Frühgeschichte, die in Ahnenerbe wordt ondergebracht. 

Ter onderbouwing van zijn ideeën heeft Darré in 1929 een boek uitgegeven dat een
ware bestseller wordt: Das Bauerntum als Lebensquell der nordischen Rasse. Hij besteedt
hierin ook aandacht aan archeologie en constateert: 

‘Op geen enkel terrein kan men zo onwetenschappelijk te werk gaan als in de
archeologie, wanneer men zich streng wetenschappelijk aan de voorlopige
opgravingsresultaten houdt maar voorbijgaat aan de context waarin de over-
blijfselen eens door het leven zijn gevuld en omgeven waren.’35

Ter illustratie noemt hij de Groningse collectie van dierlijke resten afkomstig van op-
gravingen in de terpen door Van Giffen, een onderwerp waarop Van Giffen in 1913
is gepromoveerd. De verzameling bevat naast resten van paarden en runderen talrijke
hondenschedels, terwijl botten van zwijnen en schapen weinig voorkomen. Darré wijst
erop dat deze dierlijke resten geen goede afspiegeling zijn van wat de voorouders
daadwerkelijk gegeten hebben en dat je met zulke data dus kritisch om moet gaan.
Met andere woorden: het is oppassen geblazen met een te gemakkelijke duiding van
archeologische resten. Een opmerkelijke constatering voor een nazi-ideoloog als
Darré. Juist nazi-archeologen zullen de ‘ruimte’ die er is tussen data en duiding ge-
bruiken om deze ideologisch in te kleuren en de interpretatie van archeologische re-
sultaten naar hun hand te zetten.

Herman Felix Wirth is de geestelijk vader van Ahnenerbe en houdt er talrijke pseudowetenschappelijke, germa nofiele
opvattingen op na. In 1935 legt hij in het Friese Bakkeveen het runenschrift uit aan Jarig van der Wielen (midden) en
S.D. de Jong (links), journalist van de Leeuwarder Courant. In december 1941 raken Bohmers en De Jong in con-
flict, omdat de journalist de Duitsers inlicht over een geheime bijeenkomst die Bohmers heeft georganiseerd.
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De in Utrecht geboren Herman Felix Wirth (1895-1981) is feitelijk de geestelijk
vader van Ahnenerbe.36 Deze Nederlandse pseudowetenschapper is in 1911 in Bazel
gepromoveerd op een proefschrift met een volkskundig onderwerp getiteld Der
Untergang des Niederländischen Volksliedes. Hij heeft grote interesse in de toegepaste
symbolen op prehistorische en volkskundige objecten, die volgens hem te relateren
zijn aan en inzicht geven in het gedachtegoed en de religie van het Arische ras. Tijdens
de Eerste Wereldoorlog treedt Wirth vrijwillig in dienst van het Duitse leger en wordt
in Gent gestationeerd. Daar komt hij in contact met radicale vertegenwoordigers van
de Vlaamse Beweging die zich willen afscheiden van Wallonië.

Na de Eerste Wereldoorlog vestigt Wirth zich kort in Nederland en werkt onder
meer als leraar aardrijkskunde in Sneek. Hij houdt in Friesland talrijke lezingen en
baart opzien in de Friese Beweging door zijn voordrachten over de oersymbolen in
de Germaanse volkskunst, die hij onder andere terugziet in de Friese boerderijgevel-
tekens, de zogenaamde uilenborden (ŭleboerden). Deze zijn volgens hem relicten van
een oergodsdienst van de Indo-Europeanen. In de jaren twintig en dertig vestigt
Wirth zich in verschillende plaatsen in Duitsland en richt in 1928 een Herman-
Wirth-Gesellschaft op: een organisatie die zich inzet voor de verspreiding van zijn
ideeën, die hij in datzelfde jaar publiceert in Der Aufgang der Menschheit. In dit pseu-
dowetenschappelijk boek reconstrueert hij een monotheïstische religie, die al tijdens
het Neolithicum zou hebben bestaan. Argumentatie en bewijsvoering ontbreken
uiteraard. Ook gaat hij verder in op de symbolen en het schrift van een door hem zelf
bedacht Atlantisch-Nordisch ras.

Er zijn maar weinig wetenschappers in Duitsland en daarbuiten die de fantast Wirth
serieus nemen. De kritiek op hem neemt sterk toe wanneer hij in 1933 een heruitgave
maakt van het Oera Linda Boek. De wetenschap twijfelt dan al ernstig aan de authen-
ticiteit van deze kroniek over het roemruchte Friese verleden en beschouwt het als
een negentiende-eeuwse vervalsing. Wirth daarentegen denkt dat er een kern van
waarheid in zit. Hij raakt met zijn ideeën steeds meer geïsoleerd in de wetenschap-
pelijke wereld, zozeer dat Hitler zich van hem distantieert in 1936. Himmler ziet zich
nu genoodzaakt zich op een elegante manier van hem te ontdoen om verdere repu-
tatieschade te voorkomen. Wirths rol als president van Ahnenerbe wordt daarom op
11 maart 1937 - kort voor Bohmers’ indiensttreding - gereduceerd tot die van ere-
president. Dit is het begin van het einde. Twee jaar later heeft hij geen enkele functie
meer. 

De nieuwe president van Ahnenerbe wordt de hoogleraar Indo-Germaans Walther
Wüst (1901-1993), een man die geldt als een coryfee in zijn vakgebied. Hij moet er-
voor zorgen dat het wetenschappelijk imago van Ahnenerbe verbetert. Zo verdwijnt
de term Geistesurgeschichte uit de naamgeving. Vanaf 1937 valt Ahnenerbe niet meer
onder de RuSHA, maar onder de Persönlicher Stab Reichsführer SS, waardoor Himmler
de uiteindelijke leiding heeft en als curator optreedt. De organisatorische spin in het
web is de Reichsgeschäftsführer Wolfram Sievers. Alle contacten tussen de weten-
schappelijk medewerkers en Wüst en Himmler lopen via hem.
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Verdeelde wetenschap: Ahnenerbe contra Reichsbund
In Ahnenerbe worden in de loop der jaren ruim veertig onderzoeksthema’s en disci-
plines verenigd, waarbinnen medewerkers van uiteenlopende pluimage actief zijn. Be-
halve pseudogeleerden die hun wetenschap vooral inzetten ter verwezenlijking en
rechtvaardiging van nationaalsocialistische doeleinden, dan wel uit opportunistische
redenen, is er ook een groep die binnen Ahnenerbe denkt te kunnen werken volgens
een objectieve, wetenschappelijke standaard. Na de oorlog verklaren voormalige
Ahnenerbe-archeologen dat Ahnenerbe voor hen een Schutzpark is geweest voor de
beoefening van een pure wetenschap, vrij van nazi-ideologie. 

Dit beeld heeft decennialang overheerst in de geschiedschrijving van de archeologie-
beoefening in het Derde Rijk. Het is telkens opnieuw bevestigd door de Ahnenerbe-
archeologen zelf, die talrijke academische topposities bleven bekleden na de oorlog.
Pas de laatste jaren is door gedetailleerd historisch en biografisch onderzoek duidelijk
geworden dat dit beeld niet klopt en dat veel Ahnenerbe-archeologen wel degelijk
bewust bijgedragen hebben aan de nazi-ideologie en –politiek. Ook zijn velen be-
trokken geweest bij de roof van archeologische collecties uit bezette gebieden.37 Ook
Ahnenerbe-geleerden met een goede wetenschappelijke reputatie, die primair
geïnteresseerd waren in hun vak, hebben bijgedragen aan het wetenschappelijke imago
van Ahnenerbe en daarmee aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de SS.
De SS-wetenschap werd juist door hun inzet steeds meer salonfähig, en kreeg daardoor
steeds meer invloed en gezag. 

Ahnenerbe is niet de enige nationaalsocialistische instelling die zich bezighoudt
met archeologie. Het krijgt geduchte concurrentie van het Parteiamt für Weltanschau-
liche Erziehung van Alfred Rosenberg (kortweg Amt Rosenberg genoemd).38 Deze
NSDAP-instelling heeft ook archeologen in dienst die met hun onderzoek de nati-
onalistische ideologie legitimeren voor educatie- en propagandadoeleinden. Deze ar-
cheologen zijn verenigd in de Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte, die onder leiding
staat van Hans Reinerth (1918-1990). Hij is Beauftragter für Vor- und Früh -
geschichte en valt onder de partij-ideoloog Alfred Rosenberg. De Reichsbund pro-
beert de verschillende Verbände für Altertumsforschung in Duitsland te verenigen en te
laten functioneren conform de principes en het gedachtegoed van de nationaalsocia-
listische partij.

De machtsstrijd tussen archeologen van Ahnenerbe en Reichsbund toont zich bij
de verwerving van academische posities en archeologische vindplaatsen en collecties.
Het is een uitvloeisel van de veel bredere interne machtsstrijd tussen de SS en het
nationaalsocialistische partijkader – een tegenstelling die niet alleen in de politiek-
militaire organisatie maar ook in de wetenschap speelt. Tijdens zijn verblijf in Duits-
land moet Bohmers ervaren hebben hoezeer de Duitse archeologische wereld verdeeld
is, met de SS met Ahnenerbe aan de ene kant en de NSDAP en het Amt Rosenberg
met de Reichsbund aan de andere kant. 

Ondanks de verschillen gebruiken Reichsbund en Ahnenerbe de archeologie om de
wereld te doordringen van het grote Germaanse verleden en de superioriteit van het
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Arische ras. Bovendien legitimeert de wetenschap de gewenste expansie van het
Duitse Rijk, doordat opgravingen aantonen dat de Germaanse voorouders leefden in
nog te annexeren gebieden. Het is dus volkomen logisch dat de nationaalsocialisten
terugpakken wat hun volgens de geschiedenis toebehoort, is de redenering. Ze staan
volledig in hun recht. Archeologie levert in handen van de nazi’s het wetenschappe-
lijke bewijs van deze claim, waarmee ze niet alleen hun ideologie en expansiepolitiek
onderbouwen, maar ook rechtvaardigen.

Dit superioriteitsdenken en de inzet van de archeologie voor nationalistische doel-
einden vindt voor een belangrijk deel zijn oorsprong in het werk van de Duitse ar-
cheoloog Gustav Kossinna (1858-1931). Volgens Kossinna moeten archeologen
namelijk proberen de geschiedenis ‘nach rückwärts zu verlängern’ door in de eerste
plaats aan de hand van de vroegste historische – in dit geval Romeinse - berichten
het woongebied van een volk vast te stellen, bijvoorbeeld dat van de Germanen. Ver-
volgens moeten ze de bijbehorende materiële cultuur identificeren en nagaan wat de
voorafgaande ontwikkelingsfasen en de daarbij behorende woongebieden van die cul-
tuur zijn. Deze reconstructie is mogelijk, omdat volgens Kossinna: ‘Scharf umgrenzte
archäologische Kulturprovinzen decken zu allen Zeiten mit ganz bestimmten Völkern
oder Völkerstämmen’. Zijn veronderstelling klopt niet, omdat een archeologische cul-
tuur (een verzameling specifieke artefacten) niet representatief hoeft te zijn voor een
levende cultuur of een levend volk. Met andere woorden: wanneer archeologen ergens
vindplaatsen aantreffen met nieuwe assemblages van archeologische voorwerpen, be-
tekent dit niet noodzakelijk dat er sprake is van de komst van een ander volk. Ook de
bestaande bevolking kan door culturele beïnvloeding en uitwisseling de nieuwe arte-
facten zijn gaan gebruiken. Met zijn onjuiste argumentatie situeert Kossinna het oor-
sprongsgebied van de Indo-Germanen, die overwegend tot het Noordse ras gerekend
moeten worden, in Duitsland. Het Germaanse Herrenvolk heeft zich volgens hem
vooral vanuit het kerngebied Sleeswijk-Holstein, Jutland en de Deense eilanden naar
andere gebieden verspreid. 

Kossinna heeft veel gepubliceerd. Zijn werk wordt in die tijd in brede kring gelezen
en gewaardeerd, ook door Van Giffen.39 Eén van Kossinna’s bestsellers draagt de veel-
zeggende titel: Die deutsche Vorgeschichte, eine hervorragend nationale Wissenschaft. Te-
recht heeft in 1969 de Nederlandse archeoloog Diderik van der Waals, die na de
oorlog een collega van Bohmers is, in zijn voordracht Praehistorie en mythevorming
opgemerkt dat de weg van Kossinna naar het nationaalsocialisme kaarsrecht is en dat
er geen ander land dan Duitsland is waar de ontwikkeling van de prehistorie als we-
tenschap zo nauw verbonden is geweest met de groei van het nationale bewustzijn en
de vorming van een nationale mythe. Tegelijkertijd is er volgens hem geen afschrik-
wekkender voorbeeld denkbaar van de consequenties die de verbinding wetenschap
en nationalisme heeft gehad.40 Archeologie was en is – met de kennis van nu - geen
onschuldige wetenschap. Maar slechts een enkeling ziet dat zo in de jaren dertig.

Zo is de Utrechtse archeologe Anna Roes (1894-1974) een van de weinigen die
zich in Nederland echt zorgen maakt over de ontwikkelingen binnen haar vakgebied
bij de oosterburen. In 1934, een jaar na de machtsovername door Hitler, houdt zij
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een lezing voor het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
met de titel Ariërs en Swastika, waarin ze zegt:

‘Nu ze [nationaalsocialistische wetenschappers, AC] zich echter begeven op
het buiten haar gebied liggende terrein van wetenschap en geloof, nu ze het
volk ijdel maakt (…) door middel van verdichtsels, en het voor den enkeling
gevaarlijk wordt om een van de staatstheorieën afwijkende meening te ver-
kondigen, nu voel ik (…) afkeer.’41

Roes wijst haar gehoor op de onwetenschappelijke ideeën van de nationaalsocialisti-
sche voormannen en waarschuwt tegen de ‘nieuwe mystiek’ en de opkomst van talrijke
fantastische religieuze theorieën.

Roes is de enige Nederlandse archeoloog die in de vooroorlogse jaren duidelijk stel-
ling neemt tegen de archeologiebeoefening van het Derde Rijk. Haar collega’s houden
de contacten aan en blijven veelal samenwerken met de Duitse archeologen. Ze zien
wat voor een vlucht het vak neemt na de machtsovername van Hitler. Het aantal leer-
stoelen aan de Duitse universiteiten groeit, evenals archeologische musea en publica-
ties. Het vak zit in de lift, wie wil dat nu niet? Van Giffen bijvoorbeeld heeft grote
waardering voor het wetenschappelijk werk van Reinerth.42 In 1935 houdt hij voor
Reinerths Reichsbund een lezing en bezoekt daarna herhaaldelijk de congressen. Ook
publiceert hij in 1938 twee artikelen in het tijdschrift Mannus, dat onder redactie
staat van Reinerth. In 1939 bezoekt hij zelfs nog diens opgraving van een nederzetting
van de hunebedbouwers nabij Osnabrück. Over Reinerths politiek-ideologische rol
en activiteiten maakt hij zich niet druk, terwijl hij heel goed weet dat Reinerth door
veel Duitse prehistorici wordt verguisd vanwege zijn beleid om de gehele Duitse ar-
cheologie in het nationaalsocialistisch keurslijf te brengen.

Wolfram Sievers: meer dan een werkrelatie
Bohmers kan goed overweg met zijn baas
Wolfram Sievers (1905-1948), die hij enorm be-
wondert. Sievers is in Hildesheim geboren als
zoon van de Dom-organist.43 Naar eigen zeggen
is hij door het beroep van zijn vader ‘in de kerk
opgegroeid’ en diverse mensen getuigen later van
zijn religieuze gevoelens. Het is een hardwer-
kende, energieke man, ondanks dat hij net als
Bohmers in zijn jeugd kampt met longaandoe-
ningen. De mannen zullen het er vast wel eens
over gehad hebben. Hij sluit zich aan bij natio-
nalistische jeugdbewegingen, waaronder vanaf
1928 de rechtsextremistische groepering Artama-
nen. Die verheerlijkt het boerenbestaan en het

Wolfram Sievers, Reichsgeschäftsführer
van Ahnenerbe
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Germanendom; de leden rekenen zichzelf tot de Duitse elite. Ook Himmler en Darré
zitten erbij. 

Nadat Sievers voortijdig het gymnasium heeft verlaten, volgt hij een beroepsoplei-
ding in papierwaren. Die is kennelijk niet uitdagend genoeg, want hij gaat zich intel-
lectueel verder vormen. Naast zijn werk in drukkerijen en uitgeverijen volgt hij tussen
1928 en 1930 als toehoorder colleges geschiedenis, theologie en filosofie aan de Tech-
nische Hochschule in Stuttgart. In 1929 is hij even lid van de NSDAP, maar hij verlaat
de partij snel weer vanwege het massale karakter van de bijeenkomsten. In hetzelfde
jaar wordt hij lid van de Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund en een jaar later
sluit hij zich aan bij de Kampfbund für deutsche Kultur. Vanaf 1 januari 1932 is hij een
jaar lang privésecretaris van Herman Wirth, de geestelijk vader van Ahnenerbe. In
1935 treedt hij toe tot de SS en wordt algemeen secretaris van Ahnenerbe. 

Vanaf februari 1937 is Sievers Reichsgeschäftsführer van Ahnenerbe en is in die rol
feitelijk zakelijk leider en betrokken bij allerlei SS-projecten die aansluiten bij zijn
belangstelling en persoonlijke overtuigingen. Zo is hij tegen rasvermenging en sterk
geïnteresseerd in het biologische vraagstuk van raszuiverheid. Himmler heeft daardoor
aan hem een ijverige rechterhand, die hem op zijn wenken bedient – en zelfs meer
dan dat. Na de oorlog staat hij terecht in het Nürnberger Ärzteprozess. Hij wordt ver-
antwoordelijk gesteld voor de weerzinwekkende medische experimenten op mensen

Vanaf begin 1939 is Ahnenerbe gevestigd in een villa in de voorname Berlijnse buitenwijk Dahlem aan de 
Pücklerstrasse 16.
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door de Wehrwissenschaftliche Zweckforschung, een binnen Ahnenerbe afgeschermde
afdeling die hij in 1942 opzet. Hiermee wil hij Himmler ervan overtuigen dat het
werk van Ahnenerbe ook relevant voor de oorlogsvoering is.44 De onmenselijke ex-
perimenten, waarvan veel Ahnenerbe-medewerkers niets weten, worden uitgevoerd
op gevangenen van het concentratiekamp Dachau. Sommigen worden in een cabine
blootgesteld aan een toenemende onderdruk; anderen worden blootgesteld aan ex-
treme onderkoeling, of worden gebruikt om medicijnen op te testen. Vele tientallen
mensen overleven het niet. 

In Neurenberg krijgt Sievers als verantwoordelijk functionaris hiervoor de doodstraf.
Daarmee gaat hij de geschiedenis in als een van de grote nazi’s die zijn oorlogsmis-
daden met zijn leven bekoopt. Het is dan ook opmerkelijk dat Bohmers in 1947 ge-
tuigenverklaringen aflegt ter verdediging van hem (zie hoofdstuk 15). Maar de
bewijzen zijn keihard en Sievers kan de gang naar de strop niet ontlopen. Wat dat
alles voor Bohmers betekent heeft – Sievers’ bewezen aandeel in gruweldaden en zijn
executie - daar kunnen we alleen naar raden. Een van zijn schoonzoons vertelt mij
tijdens een interview dat Bohmers zijn vrouw en kinderen verbiedt het stopwoord
‘Stik!’ ooit te gebruiken. Dit zou hem herinneren aan de ophanging van Sievers.45

Sievers blijft tot op de dag van vandaag een man die veel vragen oproept. Het is
daarom een gemis dat er tot op heden nog geen uitgebreide biografie over hem bestaat,
terwijl er wel veel bronnen over hem beschikbaar zijn. De historicus Reitzenstein
schrijft in 2014: ‘Die Person und das Wesen des Wolfram Sievers sind nur schwer
greifbar.’46 Enerzijds is Sievers namelijk een echte opportunist en carrièremaker die
Himmlers wensen voorbeeldig uitvoert en daarvan profiteert. Hij is iemand die
Himmler ‘entgegen arbeitet’: hij neemt initiatieven en doet voorstellen waarvan hij
weet dat ze Himmler zullen bevallen. Hoe immoreel en weerzinwekkend ze ook zijn.
Daarin kent hij afgaande op zijn gedrag geen grens. Anderzijds gedraagt hij zich niet
altijd als een fanatieke nazi. Soms doet hij dingen die volledig tegen het beleid van

De ontvangsthal in de Ahnenerbe-
villa in Berlijn-Dahlem. Het wand-
tapijt toont het embleem van
Ahnenerbe, met de tekst: ‘Kein
Volk lebt länger als die Dokumente
seiner Kultur!‘
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Ahnenerbe valt onder de persoonlijke staf van Himmler. Hoewel de wetenschappelijke leiding in handen is van
Wüst, lopen de contacten van de medewerkers naar de top (Wüst en Himmler) via Sievers. Die is daardoor de spin
in het web en feitelijk de machtigste man binnen Ahnenerbe.
Ahnenerbe telt zo’n dertig Lehr- en Forschungstätte (onderzoeksgroepen). Zo geeft Bohmers leiding aan ‘Urge-
schichte’. Vanaf 1942 start Sievers met de oprichting van de ‘Wehrwissenschaftliche Zweckforschung’, een project
dat zich onder zijn leiding bezighoudt met mensenproeven.
Sievers - en daarmee Ahnenerbe - is betrokken bij het stimuleren van het Germaans-Keltisch bewustzijn in de omrin-
gende landen. Er worden contacten onderhouden met nationalistische bewegingen, zoals de Bretonse beweging
(tot 1943 via Von Tevenar) en de Friezen (via Bohmers), en de Duitse Oost-Friezen (via Lang en Conring, de Beauftragte
van Groningen). De aandacht voor het Germaans-Keltisch verleden past binnen de SS-ideologie. Hoewel Ahnenerbe
dit bewustzijn stimuleert, worden afscheidingsbewegingen op geen enkele wijze getolereerd. Dat betekent dat de
vorming van zelfstandige Bretonse en Friese staten een utopie is.
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de partij ingaan. Zo zijn er aanwijzingen dat hij enkele door het naziregime vervolgde
personen in bescherming heeft genomen. Zijn betrokkenheid bij de Hielscherkreis, die
in het verborgene werkt en niet bepaald op de hand van de NSDAP is, is daar ook
een voorbeeld van. Daarnaast is hij een religieus mens, een kenner en liefhebber van
klassieke muziek. Het totale beeld is dan ook ambigu: hier is iemand die de vreselijkste
misdaden op zijn geweten heeft en zich daar in werktijd volledig voor inzet, en zich
buiten werktijd gedraagt als een beschaafd en belezen man. Maar deze tweeslachtig-
heid komt vaker voor in nazikringen. Bohmers heeft vast interessante gesprekken met
hem gevoerd over hun liefde voor klassieke muziek. Ook oorlogsmisdadigers kunnen
diep religieus en muziekliefhebber zijn, dat heeft de geschiedenis vaker uitgewezen.
Maar deze zaken reduceren uiteraard niet de persoonlijke schuld, die vaak ook nog
doorwerkt in de volgende generatie. De dochter van Sievers zegt hierover in 1986:

‘Ja, deze schuld van mijn vader hoort bij mijn leven. Ik leef en daarom heb ik
een verantwoordelijkheid. Ik kan dat alleen volhouden, indien ik bereid ben om
steeds weer dit verleden in ogenschouw te nemen en daarmee de verschrik-
kelijke gebeurtenissen serieus te nemen. Het gaat om vanuit fysiek en psy-
chisch oogpunt vermoord leven. Het is mijn uitdaging om dit bewustzijn in mijn
dagelijks leven over te brengen en om te proberen iets tegenover vooroorde-
len, minachting en vernietiging van menselijkheid te stellen.’47

‘Germaanse bedevaartplaatsen’: Quedlinburg en Scharzfeld
In februari 1937, kort voor Bohmers’ sollicitatie, wordt Sievers Reichsgeschäftsführer
van Ahnenerbe. De mannen zien veel in de komende samenwerking. Bohmers wil
graag werken in de archeologie en Ahnenerbe biedt hiervoor een uitgelezen kans.
Ook steunt Sievers zijn Friese aspiraties. Die heeft op zijn beurt een nieuw type me-
dewerker nodig: wetenschappelijk ingestelde, ambitieuze mensen, die het wetenschap-
pelijk imago van Ahnenerbe een boost kunnen geven. Vooral op het terrein van de
prehistorie liggen er kansen en Ahnenerbe kan juist daar versterking gebruiken, ook
vanwege de felle concurrentie met de Reichsbund.48

Als Höhne, de archeoloog die aan het hoofd staat van alle SS-opgravingen, in april
1937 de sollicitatiebrief van Bohmers ontvangt, is hij druk bezig met de voorberei-
dingen voor twee prestigieuze projecten. Ze zijn gericht tegen het christendom en
vooral de katholieke kerk; die hebben immers de Germaanse cultuur voor een groot
deel vernietigd. Himmler is er hevig in geïnteresseerd. Bij beide onderzoeken staan
de (religieuze) verering van het Germaanse verleden en de nieuwe vormgeving daar-
van centraal. Het gaat om opgravingen in de dom van Quedlinburg en in een grot bij
Scharzfeld, beide in de Harz. 

In de middeleeuwse dom van het stadje Quedlinburg heeft op 2 juli 1936, een jaar
voor Bohmers’ indiensttreding, een plechtige ceremonie plaatsgevonden. In de crypte
komt een groot aantal SS-kopstukken bijeen om te gedenken dat duizend jaar daar-
voor de grote Duitse koning Heinrich I is overleden en daar is bijgezet.49 Voor



128

Himmler is Heinrich I een lichtend voorbeeld. Hij beschouwt zichzelf als reïncarnatie
van deze middeleeuwse vorst. Hij ziet een typisch Germaans heerser in hem, die wei-
gerde zich door de kerk te laten zalven bij zijn inhuldiging tot koning en die de in-
vloed van de kerk op het politieke leven wilde terugdringen. Bovendien had hij een
oostwaarts gerichte expansiepolitiek en voerde oorlogen tegen de Slaven. Himmler
houdt een gloedvolle herdenkingsrede bij het graf van Heinrich I, waarin hij verkon-
digt dat de dom van Quedlinburg een bedevaartplaats moet worden: 

‘waar wij Duitsers op bedevaart naartoe gaan om koning Heinrich te gedenken,
zijn herinnering te eren en op deze heilige plaats in stille gedachten ons voor
te nemen de menselijke en leidersdeugden na te leven waarmee hij duizend
jaar geleden ons volk gelukkig heeft gemaakt.’50

Maar Himmler heeft een probleem: niemand weet waar de stoffelijke resten van
Heinrich I zijn gebleven. Daarom geeft hij Höhne persoonlijk opdracht de koninklijke
beenderen op te sporen. Bohmers is net aangesteld bij Ahnenerbe, wanneer de
Völkische Beobachter, de officiële krant van de NSDAP, op 23 juni 1937 meldt dat
Höhne de stoffelijke resten van Heinrich I heeft gevonden. De precieze vindplaats
en vondstomstandigheden blijven schimmig en zijn tot op de dag van vandaag niet
bekend. Een opgravingsverslag komt er niet en is nooit verschenen. Al snel rijst twijfel
onder vakgenoten – ook bij Bohmers - over de herkomst van de beenderen. Ook de
koster van de kerk twijfelt daaraan en plaatst openlijk vraagtekens bij de integriteit
van de SS-medewerker. Höhne stelt daarop aan zijn meerderen voor om de koster
een ‘Sommerurlaub im Arbeitslager’ aan te bieden, als hij zijn grote mond niet houdt. 

Himmler en andere partijfunctionarissen in 1938 tij-
dens de jaarlijkse kranslegging ter herdenking van het
overlijden van Heinrich I in de crypte van de dom van
Quedlinburg. Himmler koestert een diepe bewonde-
ring voor deze middeleeuwse vorst. De ‘König-Hein-
rich-Feiern’ moeten jaarlijks plaatsvinden en een vast
onderdeel worden van SS-vieringen. Hij geeft Höhne
opdracht de resten van Heinrich I terug te vinden. Die
claimt later dat hij die gevonden heeft. Maar veel ar-
cheologen doen zijn onderzoek in Quedlinburg als
zwendelarij af. 
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Het voorterrein bij de grot van Scharzfeld, nabij Bad Lauterberg in de Harz in 2007

In 1938 neemt de SS de dom van
Quedlinburg in beslag, tot dan toe in
het bezit van de Evangelische Kirchen-
gemeinde. De kerk wordt in passende
stijl verbouwd: gotische elementen
worden uit het interieur gesloopt terwijl
zelfbedachte, pseudoromaanse ele-
menten eraan worden toegevoegd,
zoals deze adelaars. Na de oorlog zijn
die weggehaald, maar de brokstukken
liggen nog steeds in de dom.
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Op 2 juli 1937 worden de veronderstelde resten van Heinrich I met groot ceremo-
nieel in de crypte bijgezet in het bijzijn van Himmler en andere hooggeplaatste SS’ers.
De SS vordert de dom een jaar later. Gotische bouwelementen worden zoveel moge-
lijk verwijderd, terwijl romaanse bouwelementen geaccentueerd worden, aangevuld
met nazi- en Germaanse symbolen. De romaanse stijl wordt, in tegenstelling tot de
gotiek, namelijk als ‘arteigene deutsch-germanische Stilrichtung’ beschouwd. Na de
oorlog wordt de kerk hersteld en de König-Heinrich-Gedächtnisstätte ontmanteld. Ook
de sarcofaag in de crypte wordt geopend. In deze ereplaats van de nazi’s en de laatste
rustplaats van het archetype van een groot Germaans heerser vindt men een niet nader
te identificeren schedel en enkele houten planken. De koster had dus gelijk: dit was
een echte hoax, waar de hele SS met open ogen intuinde.

Höhnes tweede onderzoek, dat zijn reputatie als archeoloog verder schaadt, is het on-
derzoek van een grot in Scharzfeld, een dorpje vlakbij Quedlinburg.51 De grot heet
Die Steinkirche, omdat deze in de Middeleeuwen als kerk is gebruikt. De opgraving
begint op 21 mei 1937. Dit is Bohmers’ eerste klus voor Ahnenerbe. In Scharzfeld is
een decennium eerder door K.H. Jacob-Friesen, directeur van het Provinzialmuseum
in Hannover en een bevriende collega van Van Giffen, verschillende onderzoeken
verricht. Daarbij zijn zowel middeleeuwse menselijke graven als bewoningssporen
van rendierjagers uit het Laat Paleolithicum aangetroffen. Aangezien het duidelijk
was dat het om een belangrijk archeologisch monument ging, werd er destijds afgezien
van verder onderzoek om het bodemarchief ter plaatse te behouden.

Dat Höhne er tien jaar later weer gaat graven, komt doordat Die Steinkirche ingezet
kan worden voor nazistische propagandadoeleinden en ontwikkeld kan worden tot
bedevaartplaats in het Derde Rijk. Höhne, die het onderzoek leidt samen met de di-
recteur van het museum in Quedlinburg, meent namelijk in Scharzfeld te doen te
hebben met een grafveld waarin Saksische krijgers zijn bijgezet die strijd hebben ge-
leverd tegen Karel de Grote. Zo worden er skeletresten gevonden die hij, overigens
zonder bewijs, toeschrijft aan de legendarische Sachsenführer Dinghardt. Hier zien we
een opvallende overeenkomst met de kwestie Heinrich I. De jonge ‘doctor Bohmers’,
zoals hij zich laat noemen, ziet met eigen ogen hoe onprofessioneel Höhne het on-
derzoek leidt en manipuleert. De opgraving zal later in de academische wereld ge-
kwalificeerd worden als ‘eine sinnlose Zerstörung’.

Waaruit Bohmers’ werkzaamheden in Scharzfeld bestaan, is niet bekend, maar het
ligt voor de hand dat hij zich vooral bezighoudt met de paleolithische bewoningsres-
ten. Ook de middeleeuwse sporen interesseren hem. Op 6 juli 1937 schrijft hij aan
Van Giffen: 

‘Waarschijnlijk herinnert u zich mijn bezoek in maart, waar ik u om een aanbe-
veling voor het ‘Ahnenerbe’ vroeg. Ik ben daar nu geplaatst, en als plaatsver-
vangend leider bij verschillende opgravingen, die door de SS uitgevoerd
worden, werkzaam. Op het oogenblik zijn we nu met een grot bij Scharzfeld,
in de Z.W. hoek van de Harz, bezig; waarin kultuurlagen gevonden worden,
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die tot in het Aurignacien teruggaan. O.a. worden hierin de bovenste lagen
scherven gevonden, die voor deze streek geheel nieuw zijn, en die mij aan
Frankisch vaatwerk uit Nederland herinneren. Nu is het voor mij zeer moeilijk
van hieruit de literatuur daarover te verzamelen. Zoudt u zoo vriendelijk willen
zijn mij eenige literatuuropgaven over Nederlandsch Frankisch vaatwerk, o.a.
van Dorestad, te willen verstrekken, zoodat ik me met behulp daarvan verder
in de literatuur over dat onderwerp kan inwerken?’52

Deze zelfbewuste brief aan de beroemde Van Giffen laat zien dat werken voor de SS
niets is om je voor te schamen. Het is juist een geweldige kans voor een jonge onder-
zoeker. Of Van Giffen zijn verzoeken om een aanbevelingsbrief te schrijven en om
hem literatuuropgaven toe te sturen heeft gehonoreerd, is niet bekend. 

Bohmers keurt Höhnes opportunistische prutswerk ten diepste af. In alles druist
het tegen zijn visie in van wat wetenschap is of zou moeten zijn. Hij brengt Sievers
hiervan op de hoogte en draagt, naar eigen zeggen, daardoor uiteindelijk bij aan
Höhnes ontslag. Diens reputatie is al snel na zijn onderzoek in Quedlinburg gaan
wankelen, omdat beroepsarcheologen zien hoe hij de feiten naar zijn hand zet. Voor
de SS is dat een duidelijk signaal om zich van hem te ontdoen. Höhne wordt ontheven
uit zijn functie in 1938. Hij zet zijn carrière voort als geoloog (Wehrgeologe) bij het
Duitse leger. Bohmers karakteriseert hem na de oorlog als een vertegenwoordiger van
de ‘damals modernen Schwindelwissenschaft’, van een vergelijkbaar kaliber als
Herman Wirth.53

Op 4 oktober 1937 vereert Himmler Scharzfeld met een bezoek aan de vindplaats.
Bohmers neemt dan al niet meer deel aan de opgravingen. Hij is begin september gaan
werken in het Beierse dorpje Mauern, in de buurt van Neuburg aan de Donau. Daar
liggen de Weinberghöhlen, een rijke en belangrijke vindplaats met resten uit het Mid-
den- en Laat Paleolithicum. Bohmers heeft de dagelijkse leiding van dit belangrijke
onderzoek gekregen en kan nu echt laten zien wat hij als wetenschapper waard is.
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In de ban van Friedrich Hielscher

6. KREIS, RELIGIE EN EEN FEDERALE TOEKOMST, 1937-1942

‘We zouden kunnen zeggen dat God deze ontzaglijk sterke persoonlijke aantrekking tusschen twee voor dit

doel bestemde partners heeft ingesteld om bepaalde groepen steeds hooger op te voeren en uiteindelijk, om

met Nietzsche te spreken, de Übermensch te scheppen.’ (Bohmers in zijn essay ‘Over de Groote Liefde’, 1943) 

‘Juist nu komen wij terecht in een ontwikkeling die naar wij hopen tot een natuurlijke en definitieve afsluiting zal lei-

den van de Nederlandse staatsontwikkeling.’ (Van Meeteren in een bijdrage in het tijdschrift ‘Geist der Zeit’, 1938)

Hielscher en de conservatieve revolutie
In zijn eerste maanden in Berlijn ontmoet Bohmers zijn oude Duitse studievrienden
weer: Gerhard von Tevenar en Hermann von Bothmer. Vooral met Von Bothmer
trekt hij intensief op. Die wil hem graag wegwijs maken in de stad. Hij is al in 1935
vanuit Amsterdam teruggekeerd naar Duitsland en Bohmers heeft hem twee jaar niet
gezien. Von Bothmer introduceert hem bij een besloten groep academici die zich in
de jaren dertig verenigd hebben rondom de charismatische publicist Friedrich Hiel-
scher in de Hielscherkreis. Behalve Von Bothmer, Van Meeteren en Sievers behoort
ook Von Tevenar hiertoe.1 Ook Bohmers mag in 1937 toetreden.

De Hielscherkreis gaat dan al even mee. Vanaf het eind van de jaren twintig treedt
Hielscher regelmatig op als politiek spreker en publicist. Hij krijgt een schare jonge
intellectuele bewonderaars achter zich aan, waaruit hij na verloop van tijd de Kreis
(kring) vormt. Op besloten bijeenkomsten, buiten het zicht van de autoriteiten die
dit soort groepen met argwaan bekijken, spreken de leden vrijuit over een federale
toekomst voor nationale minderheden en voeren diepzinnige gesprekken over religie
en filosofie. Ook worden er plannen gesmeed om Hitler ten val te brengen; het zou
dus een verzetsgroep zijn. Dat is althans wat Hielscher na de oorlog beweert:

Friedrich Hielscher (derde van links) en
Gijsbert Westerouen van Meeteren met
hun echtgenotes in het midden van de
jaren zeventig. De foto is genomen naast
het huis van Hielscher, de Rimprechtshof.
Deze boerderij ligt in de buurt van Schön-
wald in het Zwarte Woud. Hielscher en zijn
vrouw hebben hier gewoond vanaf 1964
tot aan zijn dood in 1990. 
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‘In 1932 bemerkte ik, dat de nazi’s naar voren kwamen en reeds toen heb ik
een troepje vertrouwde jongelui om me heen verzameld, die bereid waren voor
het geval Hitler aan de regering kwam, ondergronds tegen hem te werken.’2

Het is belangrijk vast te stellen dat het begrip verzet in bezet Nederland een andere
invulling heeft dan in nazi-Duitsland. In Nederland verwijst het naar gevaarlijke,
soms gewelddadige activiteiten, zoals onderdak bieden aan onderduikers, sabotage-
of liquidatieacties uitvoeren, of distributiekantoren overvallen. Als de verzetslieden
gegrepen werden, waren de gevolgen voor hen niet te overzien. Werden ze niet gepakt,
dan was er reële kans dat de bezetter overging tot gruwelijke represailles tegen on-
schuldigen. De risico’s van dit type verzet waren dus aanzienlijk.

In nazi-Duitsland kon verzet de vorm aannemen van het niet eens zijn met de koers
van Hitler en consorten, zonder dat dat tot doelgerichte tegenwerking leidde. Er
waren met de NSDAP rivaliserende groepen, die in het geheim samenkwamen om
de politieke koers te bespreken. De Hielscherkreis is daar een voorbeeld van. Het past
dus niet om de activiteiten daarvan in veel gevallen onder dezelfde noemer te plaatsen
als die van het Nederlandse verzet.

Hielscher is de zon waar zijn Kreis om draait. Hij is de meester; zijn volgelingen zijn
zijn leerlingen. Alleen het feit al dat hij mannen aan zich weet te binden als Sievers,
Van Meeteren, Von Bothmer en Bohmers, zegt veel. Bohmers is er de man niet naar
om zo maar onder de indruk van iemand te zijn. Datzelfde geldt voor de anderen.
Hielschers spirituele visie heeft zijn sporen getrokken in Bohmers’ persoonlijke filo-
sofie en wereldbeschouwing, zoals we nog zullen zien.

Een verre echo van de bewondering voor
de oude meester kom ik tegen wanneer ik
met Marieke in de zomer van 2017 de
Rimprechtshof bezoek, een oude boerderij
op een afgelegen berghelling in het Zwarte
Woud. Hielscher heeft zich hier in 1964
teruggetrokken om zich de rest van zijn
leven te wijden aan zijn geloofsleer. Als we
naar Hielschers woning staan te kijken,
stapt Andrea Schmidt (geb. 1968) toeval-
lig naar buiten, de huidige eigenaar. Haar
vader heeft Hielscher nog gekend en sprak
altijd vol ontzag over de oude intellectueel.
Ze nodigt ons uit voor een kopje koffie in
de donkere keuken met een reusachtige,
olijfgroene tegelkachel. De keuken is sinds
het overlijden van Hielscher in 1990 nau-
welijks veranderd, vertelt Andrea. De keu-
kentafel en de keukenstoelen zijn nog vanHielscher in zijn werkkamer in Potsdam 
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Hielscher en zijn vrouw. In het plafond boven de kachel zit een luikje dat hij open
deed als het te koud werd in zijn studeerkamer die er vlak boven lag.

Na het kopje koffie aan Hielschers keukentafel leidt Andrea ons rond. Opeens staan
we in een huisbarretje in de ruimte waar hij vroeger zijn kerkdiensten hield. Het enige
dat daar nog aan herinnert, is het grillige, grijze spoor op de muur van een van de
kaarsen die jarenlang bij het huisaltaar heeft gebrand. De talrijke boeken en docu-
menten zijn na zijn dood opgehaald door het regionale archief in Villingen-
Schwenningen. Verder is er weinig veranderd in zijn voormalige woning. Wie was hij?

Friedrich Hielscher (1902-1990) is in Plauen geboren als zoon van een koopman. In
1920 gaat hij rechten studeren in Berlijn. Zijn moeder is in die tijd actief binnen de
Deutsche Volkspartei (DPV) van Gustav Stresemann, de politicus die bereid is de to-
renhoge herstelbetalingen te blijven voldoen na de vernederende Vrede van Versailles
en die zich neerlegt bij de eisen van de voormalige vijanden. Hoewel het hem lukt in
de jaren twintig enige stabiliteit te realiseren in de Weimarrepubliek, is die maar van
korte duur. De maatschappelijke weerstand tegen ‘Versailles’  wordt steeds groter. De
economie is zwak, er heerst enorme werkloosheid en het ziet er niet naar uit dat het
leven op termijn beter wordt. Ook Hielscher keert zich steeds meer af van de parle-
mentaire democratie en omschrijft later de Reichstag, die hij als toehoorder begin
jaren twintig bezoekt, als een ‘Gespensterversammlung’.3

Hielscher ontwikkelt in de loop der tijd een eigen wereldbeeld dat al zijn religieuze
en politieke activiteiten vormt. Bohmers zal door de achterliggende filosofie sterk
beïnvloed worden. De kern daarvan is dat de wereld bestaat uit enerzijds onveran-
derlijke en onzichtbare ‘seelisch-geistige Sphäre’ en anderzijds de zichtbare en veran-
derlijke ‘raumzeitliche Sphäre’, zoals stenen, planten, dieren, mensen en volkeren. De
zichtbare objecten zijn een afspiegeling van hun spirituele tegenhanger, die feitelijk
het onveranderlijke wezen der dingen betreft. Volgens Hielscher toont zich Het God-
delijke in de hele wereld (de spirituele en materiële wereld samen) en in zijn geschie-
denis. In dit panentheïstische wereldbeeld toont God zich dus in alles, zowel in dode
als levende zaken. 

Nu zijn de verschillende Seelentümer niet gelijkwaardig; je kunt deze ‘zielen’ of ‘cul-
turen’ hiërarchisch indelen. Zo is Hielscher tot in de jaren dertig ervan overtuigd dat
het ‘deutsche Seelentum’  superieur is aan dat van andere – in het bijzonder niet-
Germaanse – volkeren. In zijn ogen kenmerkt het Duits-/Germaan-zijn zich in het
spanningsveld tussen ‘Innerlichkeit’  en ‘Macht’. ‘Innerlichkeit’ vinden we terug bij
bijvoorbeeld de middeleeuwse mysticus Meister Eckhart, Luther, Bach, Mozart,
Hölderlin en Goethe: allemaal historische persoonlijkheden voor wie Hielscher – en
ook Bohmers – een diepe bewondering hebben. ‘Innerlijkheid’ duidt op een rijke spi-
ritualiteit of creativiteit, die veel verder reikt dan bij ‘gewone’ mensen. Het streven
naar macht wordt belichaamd door bijvoorbeeld Frederik de Grote en Bismarck. Dit
spanningsveld herkent Bohmers ook in zichzelf en in zijn eigen karakter. Hij meent
immers van zijn moederskant ‘de grote werkkracht’ en ‘het reëel materialisme’ te be-
zitten (‘Macht’), terwijl hij van zijn vader ‘een fel idealisme’ en ‘het zoeken naar de
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diepe achtergrond der dingen met een ingeworteld religieus besef ’ heeft geërfd
(‘Innerlichkeit’). 

Na zijn promotie in de rechten in 1926 is Hielscher vooral actief als politiek publi-
cist. In 1931 beschrijft hij zijn politiek-maatschappelijke visie in zijn boek Das Reich
en in talrijke artikelen. Hij schrijft onder andere in het Duitse nationalistische tijd-
schrift Arminius, geeft voordrachten bij allerlei jeugdbewegingen en studieverenigin-
gen en onderhoudt contacten met talrijke intellectuelen. De Duitse auteur Ernst
Jünger (1895-1998) is daarvan de bekendste.

Jünger is net als Hielscher een groot volgeling van de ideeën van Nietzsche. In zijn
ogen moet je een gevaarlijk leven leiden, zonder je te verliezen in afstandelijke ratio-
nele beschouwingen. Je moet het leven in volle omvang ervaren en daarbij daadkracht
en geweld niet schuwen. Evenals Hielscher houdt Jünger er een elitaire visie op na,
keert zich tegen de moderne wereld en is in ieder geval tot Hitlers machtsovername
in 1933 gecharmeerd van de antisemitische gedachte. Tot aan Hielschers dood in
1990 voeren ze een uitgebreide briefwisseling.4

De overtuigingen van Hielscher en Jünger sluiten aan bij een stroming die tegen-
woordig wordt aangeduid met het begrip Konservative Revolution.5 De ‘oervader’ daar-
van is Friedrich Nietzsche (1844-1900).6 Vooral na de Eerste Wereldoorlog vinden
zijn ideeën weerklank bij een groot publiek. De oorlog heeft een eind gemaakt aan
een wereldorde, een wereldbeeld, door de niet eerder vertoonde grootschalige moord
en verwoesting door moderne wapens. Veel mensen zijn de grond onder hun voeten
kwijt en ervaren het leven als zinloos, ontdaan van elke betekenis. In dit geestelijke
vacuüm wordt Nietzsche opnieuw ontdekt. Zijn gedachtegoed biedt een uitweg uit
de existentiële crisis. In zijn werk vinden mensen antwoorden op de existentiële crisis
die is ontstaan door de modernisering op allerlei terreinen van het maatschappelijk
leven, door massaconsumptie en -communicatie, waarbij het leven door velen als be-
tekenisloos wordt ervaren. Christendom, humanisme, socialisme, en democratie leiden
in zijn ogen tot een verwekelijking van de mensheid. Het zijn ‘slappe’ ideologieën, die
ingeruild moeten worden voor een compromisloze zoektocht naar een authentiek be-
staan.

Volgens Nietzsche zijn mensen helemaal niet gelijkwaardig, zoals de christenen ge-
loven en de humanisten beweren. Er zijn niet alleen grote onderlinge verschillen in
biologisch, sociaaleconomisch en cultureel opzicht, maar ook in de houding ten op-
zichte van de algemeen geldende moraal. De meeste mensen zijn doorgaans op zoek
naar garanties tegen de fundamentele bestaansonzekerheid die nu eenmaal bestaat
en waar geen ontkomen aan is. Ze weigeren die te accepteren en verliezen zich in de
schijnzekerheid van de godsdienst of maatschappelijke gedragsregels. Nu zijn er ster-
kere of hogere individuen (heren), die bereid zijn de bestaansonzekerheid met open
vizier tegemoet te treden. Ze staan vitaal en krachtig in het leven en zijn vol zelfrespect
en creativiteit. Ze ontlenen hun waarde aan hun verdiensten, kwaliteiten en strijd om
een volwaardig leven te leiden. De zwakkere en lagere individuen (slaven) ontkennen
de bestaansonzekerheid en durven het leven niet te nemen zoals het is. Deze mensen
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vluchten in de godsdienst en conformeren zich aan massacultuur en amusement,
zaken waar de intellectuelen van de conservatieve revolutie een grote hekel aan heb-
ben. Nietzsche keert zich van deze gebonden geesten af en kiest voor een intens en
authentiek (‘gevaarlijk’) leven, waarin ieder individu voortdurend zijn eigen waarden
moet vormen en in het leven van alledag moet beproeven. Er is dus ook niet één waar-
heid en één moraal; eerder gaat het om een voortdurende strijd daartussen, een ‘Wille
zur Macht’. Het zijn deze ideeën die Hielscher en zijn geestverwanten sterk aanspre-
ken en die ook Bohmers de rest van zijn leven omarmt. 

Kenmerkend voor de aanhangers van de conservatieve revolutie zijn dus de anti -
democratische, antiliberale en anti-egalitaire opvattingen. Zij reageren vaak met
irrationele argumenten tegen de modernisering van de samenleving, zonder zich
politiek te engageren. Ook zijn er onheilsprofeten onder hen, zoals Oswald Spengler.
De auteur van Der Untergang des Abendlandes (2 delen, 1918-1922), die door Hielscher
en Bohmers enorm wordt gewaardeerd, meent dat de Westerse cultuur zich in de
herfstige nadagen bevindt en een ongeëvenaarde crisis doormaakt waarvan zij zich
niet kan herstellen. In Der Untergang probeert Spengler de autonome wetten bloot te
leggen die de ontwikkelingen in de zichtbare werkelijkheid bepalen. In zekere zin
functioneren die wetten als het ‘noodlot’, waaraan de geschiedenis van de menselijke
beschaving is onderworpen en die de plaats van een (sturende) God heeft overgeno-
men.7 Ook Bohmers zal uiteindelijk de blootlegging van de onvermijdelijke ‘wetten
van het leven’ in zijn filosofisch werk nastreven (zie hoofdstuk 19).

In navolging van Nietzsche vinden de aanhangers van de conservatieve revolutie
dat tradities niet zozeer op een steriele wijze gerestaureerd of bewaard moeten worden,
maar dat ze als ‘lebendige Werte’ geïnternaliseerd en geleefd moeten worden - waarden
die feitelijk voortkomen uit een (fictief ) natuurlijk ideaal of wereldbeeld. Aanhangers
hechten groot belang aan het eigene van Duitsland en het deutsches Wesen, waarvan
ze denken dat dat in de democratische Weimarrepubliek bedreigd wordt door mo-
derne ontwikkelingen als verstedelijking, eenvormige massacultuur en internationa-
lisering.

In de jaren dertig zijn er veel overeenkomsten tussen het nationaalsocialisme en de
ideeën van Hielscher en zijn geestverwanten.8 Maar er zijn ook duidelijke verschillen.
Hielschers individualistische, intellectuele en elitaire gedachtegoed staat op gespannen
voet met het collectivistische, populistische karakter van Hitlers politieke beweging.
Hoewel ook Hielscher de ‘Duitse ziel’ als superieur beschouwt, keert hij zich af van
de felle antisemitische politiek, de verheerlijking van geweld, de vulgaire partijpropa-
ganda, de massale bijeenkomsten en de extreme rassenideologie van de nazi’s, zeker
na de machtsovername van Hitler in 1933. Hij moet er niets van hebben. Zijn veel
meer spirituele visie werkt hij verder uit in de bijeenkomsten van de Hielscherkreis
en zijn Unabhängige Freikirche.

De Hielscherkreis komt op verschillende plaatsen samen en is soms te gast in het
landhuis van de aristocratische familie Von Bothmer. Hermann von Bothmer en zijn
oudere broer Henrik kennen Hielscher al vanaf het begin van de jaren dertig. De con-
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tacten zijn dermate nauw dat Hielscher zijn besloten bijeenkomsten mag houden op
het landgoed Hetendorf van de Von Bothmers, in de buurt van Hermannsburg bij
het plaatsje Celle. Dit is een prachtig landelijk, afgelegen gebied. De familie stelt het
landhuis en de privékapel een aantal keren ter beschikking. Soms zijn ook de stief-
moeder en vader van Hermann bij samenkomsten aanwezig.

De vader, een oud-officier die in de Eerste Wereldoorlog bij de Kriegsmarine heeft
gevochten, is zeer conservatief en nationalistisch. Hij is aanvankelijk een groot aan-
hanger van Erich Ludendorff (1865-1937), de generaal uit de Eerste Wereldoorlog,
die in de jaren twintig met Hitler en de nazi’s samenwerkt. Ludendorff en Hitler ver-
zetten zich tegen de in hun ogen laffe leiders van de Weimarrepubliek, zoals Gustav
Stresemann, die te gemakkelijk toegeven aan de eisen van de winnaars van de oorlog
en een politiek van verzoening voeren. Ludendorff wil met strakke hand de eenheid
en nationale trots herstellen in het verdeelde en gefrustreerde Duitsland, dat zwaar
heeft moeten incasseren na de Vrede van Versailles. Hij deinst er niet voor terug om
daarvoor samen te werken met Hitler, hoewel de aartsconservatieve en elitaire
Ludendorff een grote minachting heeft voor de populistische nazileider met zijn platte
achterban. Die afkeer is wederzijds. Zolang het hem uitkomt, kiest Hitler voor sa-
menwerking maar later brengt hij Ludendorff ten val. Bij de presidentsverkiezing van
1925 wordt Ludendorffs rivaal Paul Hindenburg gekozen met grote meerderheid van
stemmen, omdat Hitler zijn aanhangers heeft opgeroepen niet op Ludendorff te stem-
men. Ludendorff lijdt groot gezichtsverlies en is uitgerangeerd. Oud-officier Von
Bothmer en zijn aristocratische kameraden zijn zeer teleurgesteld en boos over dit
politieke verraad. Daarom keren ze zich af van Ludendorffs voormalige politieke
‘vrind’.

Het landhuis van de familie
Von Bothmer in Hetendorf
(kreis Celle) in 2006. In dit
huis vonden in de jaren
dertig en tijdens de oorlog
geheime bijeenkomsten
van de Hielscherkreis
plaats. Op de voorgrond
staat Fredrik von Bothmer.
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De weerzin van de conservatieve elite tegen Hitler en consorten is iets wat de familie
Von Bothmer en Hielscher met elkaar delen. Daarom stellen de aristocraten hun
landgoed open voor zijn activiteiten. Op Hetendorf zijn voor en tijdens de oorlog
zo’n tien besloten bijeenkomsten gehouden. De samenkomsten, religieuze diensten
en vieringen vinden ook plaats in de woning van Hielscher zelf en zelfs in de dienst-
gebouwen van Ahnenerbe – Sievers zal daar ongetwijfeld de hand in gehad hebben. 

Vanaf 1933 deelt Hielscher in Berlijn een woning met Kurt Daumann, een van zijn
volgelingen. In 1935 doet de Gestapo hier een inval, omdat ze vanwege het veelvuldig
bezoek van mannen aan dit adres vermoeden dat het een ontmoetingsplaats is voor
homoseksuelen, die de nazi’s op grote schaal vervolgen. Het is niet ondenkbaar dat er
inderdaad homoseksuele ontmoetingen plaatsvinden. Van Hielscher is namelijk bekend
is dat hij biseksueel is; bovendien zijn er enkele homoseksuele relaties binnen de Kreis.9
De inval markeert voorlopig het einde van Hielschers activiteiten in Berlijn. Hij ver-
trekt uit de hoofdstad en vestigt zich samen met Hermann Priebe, een ander lid van
de Kreis, enkele jaren in Meiningen. Hielscher trouwt in 1939 met de zus van Dau-
mann. In 1940 vestigt hij zich weer bij de Duitse hoofdstad, in het naburige Potsdam.

Besloten samenkomsten van de Unabhängige Freikirche  
De Hielscherkreis heeft een strikte hiërarchie. Bovenaan staat Hielscher, de meester.
Zowel mannen als vrouwen kunnen toetreden, waarbij de vrouwen ondergeschikt zijn
aan de mannen. Alle leden hebben hem te gehoorzamen. Dat geldt helemaal voor
wie toetreedt tot zijn Unabhängige Freikirche. Deze heeft hij in 1933 opgericht. Hij
heeft hiervoor een geloofsleer ontwikkeld inclusief liturgie en liederen. Deze is geba-
seerd op een mengeling van het monotheïsme van de christelijke kerk en de pan -
theïstische tradities van de Germaanse religie.10 Slechts een deel van de leden van de
Hielscherkreis treedt toe tot deze geloofsgemeenschap, waarbinnen Hielscher als
priester optreedt en sacrale handelingen verricht. Zo doopt hij de dochters van Von
Tevenar en zegent het huwelijk van Von Bothmer en Sievers in.11 De Freikirche heeft
feitelijk tot 1984 bestaan met samenkomsten in de Rimprechtshof. Het bereikt zijn
hoogtepunt in de jaren vijftig met zo’n 50-60 gelovigen.

Sievers is een van de eerste leden van de Freikirche. Sievers en Hielscher kennen
elkaar vanaf 1931. Na eerder de evangelisch-lutherse kerk te hebben verlaten treedt
hij in 1933  toe tot de Freikirche. In de jaren die daarop volgen, blijkt dat de mannen
een nauwe band hebben. Ze helpen elkaar en staan elkaar bij op cruciale momenten.
Als zakelijk leider van Ahnenerbe wiens ster snel rijzende is binnen de SS, zorgt Sie-
vers ervoor dat Hielscher en zijn vrouw regelmatig onderzoeksopdrachten krijgen
binnen Ahnenerbe. Daarmee kunnen ze in hun levensonderhoud voorzien en kan
Hielscher zijn Freikirche verder vormgeven. In 1934 trouwt Sievers in Stuttgart voor
het oog van de wereld met Helene Sieber. De huwelijksplechtigheid wordt daarna in
beslotenheid van de Hielscherkreis nogmaals door Hielscher voltrokken. Dit vindt
plaats in een kapel op het landgoed van de ouders van Von Bothmer. Sievers krijgt –
net als Bohmers - twee dochters (Heidrun en Ulrike) en een zoon (Uwe). Bij zijn
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secretaresse Gisela Schmitz-Kahlmann krijgt hij later ook nog een kind. De omgang
met twee vrouwen en daar kinderen bij krijgen is iets dat binnen de SS door Himmler
wordt gepropageerd. Hoe meer kinderen van ‘goede’ vaders en moeders, hoe beter
voor het Duitse Rijk.

Bohmers neemt voor en in de oorlog deel aan enkele religieuze bijeenkomsten.12

Ook hij accepteert Hielscher als zijn geestelijk leider. Toch gaat dat niet helemaal
zonder slag of stoot. In mei 1937 zijn Bohmers en Wenda in Apeldoorn voor de wet
getrouwd en er komt een moment waarop de vraag rijst wanneer zij dat huwelijk laten
inzegenen door Hielscher. Bohmers gaat daar eerst in mee, maar blijkt er bij nader
inzien grote problemen mee te hebben. Daarmee haalt hij zich de diepe verontwaar-
diging van zijn vrienden op de hals. Zijn twijfels illustreren hoe hij naar de vrouwen
in zijn leven kijkt.

Aanvankelijk is er in 1939 een datum voor de huwelijksinzegening gepland, maar
naarmate de datum nadert, begint Bohmers te twijfelen. Begin november 1938 spreekt
hij zijn twijfels uit tegen Von Bothmer.13 Later legt hij ze ook op tafel bij Hielscher.
Het komt erop neer dat hij ervan afziet. Von Bothmer is op dat moment bezig met
de voorbereiding van zijn eigen huwelijk, dat wel in 1939 door Hielscher wordt in-
gezegend. Hij begrijpt er niets van, maar slaagt er niet in zijn vriend op andere ge-
dachten te brengen. Bohmers blijft koppig volhouden dat hij er niet mee door wil
gaan. Dit meningsverschil leidt tot een bekoeling van de vriendschap die enkele jaren
duurt.

De onenigheid met Von Bothmer en Hielscher gaat terug op Bohmers’ opvattingen
over de ‘groote liefde’. Zijn ideeën hierover verwoordt hij in 1943 in het gelijknamige
essay, dat ongetwijfeld over Wytske Hofstra gaat.14 Bij de ‘hoogere vormen van liefde’
is de wederzijdse aantrekkingskracht op geestelijk gebied veel belangrijker dan op
lichamelijk gebied. Er moet aan twee voorwaarden worden voldaan voordat er wer-
kelijk sprake kan zijn van een ‘groote liefde’, schrijft hij:

‘In de eerste plaats moet de vrouw dezelfde vrije keuze hebben als de man en
in de tweede plaats is voor beide liefhebbenden een hooge geestelijke kultuur,
die ver boven het platte materialisme van het gepeupel en de groote massa
uitgaat, noodzakelijk. Aan deze twee voorwaarden wordt tegenwoordig slechts
in de meest hoogstaande kringen van de Germanen voldaan. (…) 
Slechts geesten als Shakespeare (Romeo en Julia), Goethe (Wahlverwand-
schaften), Hölderlin (Hyperion), E.T.A. Hoffmann (Kater Murr) en Stifter (Nach-
sommer) hebben de groote liefde beschreven. En hebben het niet alleen
beschreven maar ook vaak geleefd en enkele zijn er aan ten gronde gegaan.’

Nadat Bohmers voorbeelden heeft gegeven van ‘de groote liefde’ in verschillende tijd-
vakken vanaf de vroege Middeleeuwen, een hoogverheven ideaal dat alleen bereikt
kan worden door de Germanen, gaat hij in op het unieke karakter van de verbinding
tussen man en vrouw van ‘hooge rang’. Hij schrijft: 
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‘Het verschil tusschen een gewone arbeider en een groot kunstenaar of wijs-
geer van werkelijke rang, ik bedoel hier niet een van de vele geheugenmachi-
nes als kathederprofessoren of dergelijke, is onoverbrugbaar en overtreft, ook
als de uiterlijke biologische kenmerken dezelfde zijn, toch die van twee rassen.
Slechts door uiterst gelukkige huwelijken, en slechts dan als deze meerdere
geslachten achter elkaar doorgezet worden, kunnen uit menschen van lagere
stand menschen van een middelbare of hooge rang ontstaan. (…) 
Als het treffen van twee bij elkaar passende menschen optreedt, dan zal de
geestelijke aantrekkingskracht onweerstaanbaar zijn, en zal bij de dood van
een van deze twee, de zelfvernietiging van de ander zeer waarschijnlijk zijn.
Deze gevallen van groote liefde worden niet slechts steeds dieper en machtiger
en talrijker in de gedichten en in het proza van de barok beschreven, maar ze tre-
den aan het einde van deze periode ook in werkelijkheid steeds meer op. (…) 
Of deze liefde principieel ‘einmalig’ is, is niet binnen het kader van deze be-
schouwing op te lossen. We hebben met opzet de regels van de wetenschap-
pelijke en niet van de religieuze bewijsvoering gebruikt en zullen daar niet van
afwijken. (…)’ 

Bohmers sluit zijn opstel af met: ‘De moeilijkheid van dit elkaar vinden wordt in de
tegenwoordige massa steeds grooter, vooral ook omdat de oude hoogere standen voor
een groot deel zelf verploert zijn’. Maar wanneer dit treffen succesvol is, leidt dit tot
mensen van ‘hooger rang’. Hij vervolgt: 

‘We zouden kunnen zeggen dat God deze ontzaglijk sterke persoonlijke aan-
trekking tusschen twee voor dit doel bestemde partners heeft ingesteld om
bepaalde groepen steeds hooger op te voeren en uiteindelijk, om met
Nietzsche te spreken, de Übermensch te scheppen.’ 

Bohmers heeft met Wytske de ‘groote liefde’ ervaren en beschouwt die als een ‘ein-
malige’ ervaring. Zijn aankomende huwelijk met Wenda valt dan ook beslist niet
onder dezelfde noemer. Wytske is en blijft zijn hele leven op de achtergrond aanwezig.
Het is waarschijnlijk daarom dat hij in 1939 afziet van een plechtige huwelijks-
inzegening door Hielscher. Hij spreekt er zelfs met Sievers over.15 Het illustreert de
zeer persoonlijke band die hij met hem heeft. Von Bothmer is het hartgrondig oneens
met Bohmers en schrijft hierover aan Hielscher: 

‘Verder heb ik hem gezegd dat als er werkelijk sprake zou zijn van een harts-
tocht die zo sterk is dat die elke andere relatie in de as legt, dat het echter
een zwakte zou zijn van degene die daardoor bevangen is, als hij die niet de
baas zou kunnen worden. In zo’n geval zou de betreffende persoon zichzelf
iedere andere verbinding moeten ontzeggen. 
Hij heeft evenwel een vrouw genomen om met haar kinderen op te voeden en
haar zelfs onze huwelijksvoltrekking in het vooruitzicht gesteld, en daarom is
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het zijn verdomde plicht en opdracht om zijn gevoelens achter zich te laten en
deze vrouw de eer te geven die haar betaamt, want een hoogstaande vrouw
(Frau von Rang) kan wel zonder de hartstocht van de vader van haar kinderen,
maar niet zonder het eerbetoon dat haar als echtgenote toekomt.’16

Wat opvalt is de heftig beschuldigende toon van Von Bothmer: ‘… en daarom is het
zijn verdomde plicht en opdracht om zijn gevoelens achter zich te laten’. Er staat
nogal wat op het spel, volgens hem: ‘het eerbetoon dat haar als echtgenote toekomt’.
Hij vindt dat je de vrouw moet eren en bescherming moet bieden binnen het huwelijk,
terwijl Bohmers daarvoor wegloopt.

Bohmers en Van Bothmer kruisen opnieuw de degens, maar ze komen er niet uit
getuige een korte, bitse brief van Bohmers aan Von Bothmer: 

‘Ik ga van de volgende veronderstellingen uit:
1. De grote liefde is eenmalig en voor ieder mens te bereiken.
2. Alleen uit deze grote verbintenis kunnen de grootste nieuwe mensen voort-

komen, bij alle anderen is het slechts toeval. Hieruit volgt:
3. Een mens is slechts één verbintenis toegestaan met de uitzondering dat 

een tweede verbintenis alleen in mijn geval mogelijk is, maar niet het niveau 
heeft van de eerste. 

4. Wat je allemaal over zakelijk en persoonlijk en het kind zegt, onzin is. Hier-
mee sluit ik de discussie.’17

De relatie met Von Bothmer heeft een dieptepunt bereikt. Kort hierna heeft Bohmers
nog een gesprek met Hielscher over de onsterfelijkheid van de ziel (waarin Bohmers

Hermann von Bothmer en zijn vrouw Lenelotte in 1939, het jaar van hun huwelijk. Hermann dient tijdens de oorlog
op een onderzeeër. Zijn U-Boot vergaat in 1943. Hij overleeft het, komt in Amerikaans krijgsgevangenschap en
wordt na de oorlog geschiedenisleraar. Lenelotte wordt in 1945 lid van de Sozialdemokratische Partei Deutschlands
(SPD) en is van 1969 tot 1980 lid van de Duitse Bundestag. Ze profileert zich vooral als tegenstander van de
apartheidspolitiek van Zuid-Afrika en zet zich in voor vrouwenrechten, het vredesproces in het Midden-Oosten en
natuurbehoud. Na haar terugtreden uit de politiek schrijft ze theaterstukken en (kinder)boeken. Ze sterft op 19 juni
1997.
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niet gelooft) en over Bohmers’ opvattingen over de ‘groote liefde’, die Hielscher niet
gelooft. Bohmers’ uitgangspunt dat ieder kind dat uit een ‘groote liefde’ voortkomt
succesvol is, wordt door Hielscher weerlegd. Hielscher schrijft hierover aan Von
Bothmer:

‘Ik riep zijn bittere ergernis op toen ik de grootsheid van Frederik de Tweede
von Hohenstauffen, van Frederik de Grote, en van de Soldatenkoning enerzijds
naar voren bracht en anderzijds de zwakte van de kinderen van Bismarck en
Luther er tegenover stelde. Daarop beriep hij zich op zijn “ervaring”.’18

Hielschers argumenten tegen de ‘groote liefde’ en voor de onsterfelijkheid van de ziel
lijkt Bohmers moeilijk te kunnen pareren. Beiden spreken af dat Bohmers pas weer
iets van zich laat horen ‘wenn er sich über diese Unsterblichkeit klar sei.’ Wat deze
kwestie aantoont, is hoe koppig Bohmers kan zijn als iets aan zijn persoonlijke over-
tuigingen raakt. Maar ook hoe onvoorstelbaar romantisch hij is. Alles moet voor dat
romantische ideaal wijken. De harde, autoritaire toon in zijn brief aan Van Bothmer
spreekt boekdelen: ‘Wat je allemaal over zakelijk en persoonlijk en het kind zegt, [is]
onzin. Hiermee sluit ik de discussie.’ Toch herstelt de relatie zich na enige jaren. In
september 1942 laat Bohmers alsnog zijn huwelijk met Wenda inzegenen en zijn
beide kinderen dopen door Hielscher, een plechtigheid waarbij hij ook graag ziet dat
Von Bothmer aanwezig is.19 Wat uiteindelijk zijn overwegingen zijn geweest om bij
te draaien, is onduidelijk. Feit is wel dat daardoor zijn vriendschap met Von Bothmer
zich hernieuwt.

Hoewel Hielscher Bohmers’ filosofie en wereldbeeld duidelijk heeft beïnvloed, zijn
er geen aanwijzingen dat Bohmers na 1942 nog deel uitmaakt van de Freikirche. In-
tegendeel, hij lijkt afstand te nemen van Hielschers leer en liturgie. Bohmers heeft
kritiek op Hielschers opvattingen, omdat deze in zijn ogen geen wetenschappelijk
fundament hebben. In een naoorlogse verklaring stelt Bohmers dat Sievers het met
hem eens is en dat hij Bohmers verzoekt godsdienstbijeenkomsten bij te wonen om
hem vervolgens hierover te berichten en zijn bedenkingen met hem te delen.20 Of dit
klopt heb ik niet kunnen achterhalen. 

Het is duidelijk dat de kerkgemeenschap van Hielscher bestaat uit individuen die
zeer intieme zaken met elkaar delen, elkaar trouw zweren en rites de passages met el-
kaar vieren. Maar deze ‘Geheimwelt’ is helemaal niet zo transparant als sommige deel-
nemers denken. Vooral na de oorlog wordt dit duidelijk wanneer de geloofsgenoten
kennis nemen van Sievers’ betrokkenheid bij gruwelijke misdaden en horen dat Hiel-
scher daarvan wist. Zij zijn daar al die tijd buiten gehouden. Voor verschillende leden
is dat aanleiding om zijn kerk alsnog te verlaten. 

Hielscher staat Sievers bij tot het einde. Zo verdedigt hij hem in 1947 als hij te-
rechtstaat in het Nürnberger Ärzteprozess. Vlak voordat Sievers op 2 juni 1948 in
Landsberg wordt opgehangen, bidt hij voor de laatste keer samen met Hielscher in
zijn cel. 
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Steun voor nationale minderheden
Naast zijn werk aan de Unabhängige Freikirche heeft Hielscher ook een uitgesproken
politieke agenda, die hij met zijn volgelingen vorm geeft. De Hielscherkreis streeft
naar een situatie waarin de Germaanse en Keltische volkeren gelijkwaardig naast el-
kaar kunnen bestaan in federaal verband. Dat betekent dus het einde van bestaande
nationale staten. Die moeten opgegeven worden, zodat er een politieke federatie van
nationale minderheden in een Germaans-Keltische wereld gevormd kan worden.
Daarom zijn ook enkele buitenlanders betrokken bij de Hielscherkreis. Naast de Ne-
derlanders Bohmers en Van Meeteren zijn dat mensen uit Bretagne, de Elzas, Finland
en Oostenrijk. 

Von Tevenar en Von Bothmer hebben Bohmers ongetwijfeld al tijdens zijn studietijd
in Amsterdam verteld over Hielschers politieke ambitie. Deze sluit aan bij zijn eigen
droom om eens een min of meer zelfstandig Groot-Friesland te realiseren. Binnen
de Hielscherkreis wordt Bohmers dan ook beschouwd als representant van de Friezen.
Vanaf 1938 gaat hij contacten aan met enkele Friese nationalisten, waarover hij niet
alleen Hielscher, maar ook zijn baas Sievers inlicht.

Vóór de oorlog is de aandacht voor het propageren van nationalisme onder Europese
minderheden overigens niet alleen iets voor politiek idealisten, zoals de Hielscherkreis.
We zagen al eerder hoe Duitse inlichtingendiensten nationalistische gevoelens doel-
bewust aanwakkeren om zo de nationale eenheid van bijvoorbeeld Frankrijk, België
en Nederland van binnenuit te ondermijnen. Tegelijkertijd streven ze ernaar de nati-
onalistische groeperingen te overtuigen van de goede bedoelingen van de Duitsers en
nodigen ze hen uit samen te werken aan een gezamenlijke toekomst.

De scheidslijn tussen idealisme en politieke strategie is meestal vaag en de betrok-
kenen zijn veelal jongvolwassenen met een hang naar avontuur. Dat geldt ook voor
Van Meeteren, die voor de oorlog contacten onderhoudt met een Abwehr-medewer-
ker, Jupp Hoven (1904-1970). Over beide personen sprak ik met Joost Westerouen
van Meeteren (geb. 1957), de jongste zoon.21 Hij noemt zijn vader een soort Kuifje:
iemand die zich voordoet als reporter, maar ondertussen in het geheim onderzoek
verricht en spannende avonturen beleeft. Joost kan zich ook diens vriend Jupp Hoven
nog wel herinneren: een oprechte, levendige man met een stevige handdruk en een
leuk gezin. Die vriendschap tussen beiden heeft dus na de oorlog standgehouden.
Waar beiden over spraken en wat ze gemeenschappelijk voor de oorlog hebben mee-
gemaakt, weet Joost niet. Dit is precies het soort vaagheid dat een biograaf vaak te-
genkomt.

Hoven is ook een bekende van Hielscher en de schrijver Jünger. Hij werkt ook
samen met Von Tevenar bij de ondersteuning van regionale nationalistische bewe-
gingen, waaronder die in Vlaanderen.22 Net als Van Meeteren is Hoven voorstander
van een federalistisch Europa, waarin nationalistische minderheden hun eigen staat
krijgen. Van Meeteren is hier begin jaren dertig al mee bezig vanuit het Verdinaso en
is een aanhanger van de Groot-Nederlandse gedachte, waarbij Vlaanderen bij Ne-
derland moet worden gevoegd. Hoven is in de jaren dertig betrokken bij de samen-
werking tussen de Abwehr en het Ierse Republikeinse Leger (IRA). Hij heeft als taak



H
IE
LS
C
H
E
R

145

de Ierse nationalisten van nuttige informatie te voorzien in hun strijd tegen Engeland.
Als de IRA de Britten kan destabiliseren door aanslagen of sabotage, is dat mooi mee-
genomen. 

Als student antropologie raakt Hoven in het midden van de jaren dertig bevriend
met Frank Ryan, student Keltische filologie en archeologie en hoofdredacteur van
het IRA-weekblad An Pholacht. Dit prominente IRA-lid zal meestrijden in de
Spaanse burgeroorlog, daar worden gevangen genomen en ter dood worden veroor-
deeld, waarna hij in 1940 door de tussenkomst van de Abwehr-chef Wilhelm Canaris
en Jupp Hoven uit Spaanse gevangenschap wordt bevrijd. Bij deze operatie is ook
een andere vriend en Abwehr-agent betrokken: Helmut Clissmann (1911-1997).23

Ook hij heeft als Duitser in Ierland gestudeerd en onderhoudt nauwe contacten met
de IRA. In 1948 vestigt hij zich voorgoed in Ierland. Daar richt hij niet alleen het
succesvolle farmaceutische bedrijf HE Clissmann op, maar ook de Irish German Society
en de Ierse afdeling van Amnesty International.

Wat ik met het verhaal over Hoven en zijn Ierse connecties heb willen illustreren
is hoe geografisch uitgestrekt dit netwerk is, in een wereld zonder internet. Dit net-
werk is bovendien erg trouw en bestand tegen het verstrijken van de tijd. Ook na de
oorlog blijven de deelnemers elkaar steunen en ontmoeten, niet alleen zakelijk maar
ook in de persoonlijke sfeer. Zo introduceert Hoven Van Meeteren bij Clissmann en
Van Meeterens dochter logeert daar eens tijdens een vakantie na de oorlog. Ze her-
innert zich later dat er een aardige Belgische huisvriend was bij de Clissmanns, ge-
naamd Staf.24 Wat zij niet weet, is dat het gaat om Staf van Velthoven (1920-2013).25

Hij is als Vlaams lid van de Waffen-SS voor collaboratie in België bij verstek ter dood
veroordeeld. Als de geallieerden hem willen uitleveren aan België, weet hij uit een rij-
dende trein te ontsnappen en komt na veel omzwervingen uiteindelijk in Ierland te-
recht. Daar zitten meer nazi’s, omdat er geen uitleveringsverdrag bestaat tussen Ierland
en de rest van Europa. Ze onderhouden nauwe contacten met het vasteland, zoals we
nog zullen zien in hoofdstuk 18. Vanuit Ierland houdt Van Velthoven zich ook bezig
met het Vlaams nationalisme en sluit zich eveneens aan bij Sinn Fein, een radicale
vleugel van de Ierse beweging.

Van Meeteren publiceert in 1938 in het tijdschrift Der Geist der Zeit een artikel over
de vormgeving van de Duits-Nederlandse betrekkingen.26 Hij constateert dat met de
eenwording van Duitsland dit land een grotere verantwoordelijkheid heeft voor ‘das
Heil Europas’ en dat ‘een bedreiging van de vrede van Duitse zijde nu minder dan
ooit te vrezen is.’ Dit is uiteraard een volkomen verkeerde inschatting. Als representant
van de jonge Nederlanders (‘wir jungen Niederländer’) gelooft hij dat het dan een
geschikt moment is om de relatie tussen beide landen te heroverwegen. Maar de rollen
zijn wel omgedraaid, waarschuwt hij: ‘Juist nu komen wij terecht in een ontwikkeling
die naar wij hopen tot een natuurlijke en definitieve afsluiting zal leiden van de Ne-
derlandse staatsontwikkeling.’ En hij meent dat de Duitse jeugd voldoende begrip
heeft voor de ‘noch zu schaffenden grossniederländischen Staate’. Er zijn nog wel
problemen om tot een Groot-Nederland te komen, maar dat komt goed, schrijft hij:
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‘Dat “dom gehouden” Vlaanderen brengt steeds meer trotse, zelfbewuste
zonen voort en wat de figuur van de Nederlanders in het noorden aangaat, zij
beginnen door te krijgen dat een verbondenheid tussen de volkeren nog niet
een beknelling van de vrijheid hoeft te betekenen.’ 

Ook zijn de jonge Nederlanders gaarne bereid om de Duitsers op hun woord te ge-
loven, namelijk ‘dat het rassenvraagstuk de enige sleutel is om tot een begrip van de
werkelijkheid - en niet alleen de Duitse - te komen.’ Het artikel illustreert niet alleen
zijn nationalistische en racistische instelling, maar toont tegelijkertijd de omvang van
zijn naïviteit waar het de Duitse vredelievendheid aangaat.

Ook Von Bothmer houdt zich met dit soort nationalistische vraagstukken bezig. In
1939 verschijnt een boekje van zijn hand getiteld Germanisches Bauerntum in Nord-
frankreich. Het is uitgegeven door het Blut und Boden Verlag in de Reichsbauernstadt
Goslar.27 Hij wijst hierin aan de hand van onder andere historische en naamkundige
gegevens op het Vlaamse (lees: Germaanse) karakter van Noord-Frankrijk. De Vla-
mingen worden door de Franse regering niet gewaardeerd, volgens Von Bothmer. In-
tegendeel, vol afschuw citeert hij een Franse ambtenaar van de immigratiedienst die
gezegd zou hebben dat ‘het aantrekken van negers en Arabieren wenselijker zou zijn
dan Vlamingen, omdat Vlamingen te zeer belast zijn met hun historisch verleden.’28

Kaft van het boekje ‘Germanisches Bauerntum in
Nordfrankreich’ uit 1939 van Hermann von
Bothmer 
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Zo proberen verschillende partijen in de aanloop naar de oorlog nationale minder-
heden voor zich te winnen en – in zekere zin – een annexatie van de gebieden op
grond van historische, naamkundige en archeologische gegevens te rechtvaardigen.
Duitse inlichtingendiensten en leden van de Hielscherkreis werken aan de emanci-
patie van nationale minderheden, maar met een ander doel voor ogen. Dat blijkt tij-
dens de Duitse bezetting van Nederland, België en Frankrijk wanneer de nazi’s
keihard elke vorm van separatisme neerslaan nu zij hun doel bereikt hebben. Nationale
minderheden die meer of minder gecollaboreerd hebben, gaan terug in het hok. 

Ook Bohmers gaat dat aan den lijve ondervinden wanneer hij zich vanaf 1938 in-
tensief met het Fries nationalisme gaat bemoeien. Maar zo ver is het nog niet. Eerst
eist de opgraving in de Weinberghöhlen van Mauern waarmee hij in september 1937
begint, al zijn aandacht op. Het is een archeologisch onderzoek waarmee hij zijn pro-
fessionele reputatie vestigt.
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Aan het hoofd van een SS-opgraving

7. NEANDERTHALERS EN HOMO SAPIENS IN MAUERN,
1937-1939 

‘Ik heb altijd net zoals de Reichsführer en Ahnenerbe, de theorieën van Weinert scherp afgewezen.’ (Bohmers

aan Sievers d.d. 2 maart 1939. Bohmers heeft het over de ideeën van antropoloog en Rassenhygieniker Hans

Weinert.)

Intriges rond een opgraving
Met het onderzoek van de Weinberghöhlen heeft Bohmers een begeerde positie ver-
overd. Hij heeft eerst de dagelijkse leiding van de opgraving van deze boeiende vind-
plaats en later ook de wetenschappelijke leiding. De Weinberghöhlen in het Beierse
dorpje Mauern liggen in de noordwestwand van een dal waar ooit de bedding van de
Donau liep. De grotten bevinden zich op ongeveer twintig meter boven de dalbodem.1
Ze bieden een uitstekend uitzicht op de omgeving en zijn daarom in verschillende
fasen van het Paleolithicum bewoond. Zowel Neanderthalers als de moderne mens
hebben de grotten gebruikt, omdat ze daarvandaan goed konden zien waar het jacht-
wild zat dat door het rivierdal trok.

Dat de grotten in het Paleolithicum bewoond zijn geweest, is al aan het einde van
de negentiende eeuw bekend. De archeoloog Ferdinand Birkner (1868-1944) vat in
de jaren twintig van de vorige eeuw het plan op om de grotten te onderzoeken, maar
dat komt er niet van.2 Als in 1935 M. Eckstein, een leraar uit het nabijgelegen
Rohrbach, in de grotten diverse vondsten doet komt het archeologisch belang van de
Weinberghöhlen opnieuw naar voren. Deze vormen nu aanleiding voor Birkner om
door te pakken en nader onderzoek in te stellen. 

Gezicht op de Weinberg-
höhlen van Mauern in 2005
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Birkner is hoogleraar aan de universiteit van München en houdt zich al ruim twintig
jaar bezig met paleolithisch onderzoek in Beieren. Tot 1934 is hij bovendien directeur
van de Prähistorische Staatssammlung in München. Na zijn pensionering heeft hij ken-
nelijk tijd om zich met het onderzoek van Mauern bezig te houden. Hij neemt zich
voor om in augustus 1936 met het onderzoek te starten, nadat het Landesamt für
Denkmalpflege hem een bedrag van 320 Reichsmark heeft toegezegd. Birkner kan zijn
plan echter niet realiseren.3 Een maand eerder ontdekt Eckstein bij toeval dat er on-
bekenden in de grotten aan het graven zijn.4 Bij navraag blijkt dat Robert Rudolf
Schmidt (1882-1950), die op eigen initiatief en zonder medeweten van de Staats-
sammlung en het Landesamt hier een proefopgraving uitvoert.5 Schmidt is de eerste
wetenschapper in Duitsland die met een dissertatie over een paleolithisch onderwerp
in 1907 zijn doctorsgraad verwerft. Vijf jaar later schrijft hij het standaardwerk Die
diluviale Vorzeit Deutschlands en weer vijf jaar later wordt hij aangesteld als buitenge-
woon hoogleraar in Tübingen, waar hij een Urgeschichtliches Forschungsinstitut opricht.
Vanwege financiële problemen en andere, nog niet opgehelderde redenen wordt hem
in 1931 zijn leeropdracht afgenomen. Hij blijft tot aan zijn dood privaatdocent en
voert min of meer zelfstandig onderzoek uit.

Nadat men geconstateerd heeft dat Schmidt in Mauern een opgraving is gestart,
wordt hij gesommeerd het onderzoek onmiddellijk te staken. Die heeft daar natuurlijk
geen zin in en treft passende maatregelen. Hij neemt contact op met de SS, wetende
dat deze organisatie belangstelling koestert voor opgravingen, en verzoekt om finan-
ciering van zijn onderzoek. Himmler en Höhne zien zijn verzoek als een uitgelezen
kans om zich deze interessante vindplaats toe te eigenen. De SS is daarom bereid het
onderzoek te financieren met maar liefst 2500 Reichsmark. Birkner moet zijn opgra-
vingsplannen opgeven.6 Hij schrijft hierover in mei 1937 aan Friedrich Wagner, zijn
opvolger bij de Staatssammlung:

‘Zoals ik u enige tijd geleden bericht heb, is dr. Höhne in opdracht van Reichs-
führer Himmler bij mij geweest, met het verzoek mij terug te trekken uit de op-
graving in de grotten van Mauern, waarin ik onder de gegeven omstandig-
heden heb toegestemd.’7

Wat er wordt bedoeld met ‘onder de gegeven omstandigheden’ (‘obwaltenden
Umstände’) weten we niet, maar de SS heeft Birkner ongetwijfeld onder druk gezet.
Birkner heeft overigens geen hoge pet op van Schmidts kwaliteiten, zo blijkt uit de-
zelfde brief. Hij schrijft: ‘In wat hij tot dusver heeft laten zien, heeft hij veel gefantaseer
gestopt.’ Wagner en een collega proberen het onderzoek nog te verhinderen, maar
zonder resultaat.8 De SS is te machtig en het onderzoek van Mauern vindt nu plaats
onder de vlag van de Ahnenerbe. 

Het graafwerk wordt verricht door een bonte stoet arbeiders en vrijwilligers. Onder de ar-
beiders zitten wat mannen die lid zijn van de dan nog illegale Oostenrijkse SS; deze tak van
de SS wordt pas legaal na de Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland in maart 1938. Een van
de vrijwilligers is Graf Christoph Vojkffy (1879-1970).9 Hij is niet alleen een wan-
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delend anachronisme met een flamboyant
temperament, maar ook een interessante
bron, die zijn eigen verhaal vertelt over de
dagelijkse gang van zaken in Mauern. 

Vojkffy is oorspronkelijk afkomstig uit
Joegoslavië en stamt uit een oud Kroatisch-
Hongaars adellijk geslacht. Hij heeft op
het gymnasium aan het adellijke Theresi-
anum in Wenen gezeten en er ook even
rechten gestudeerd. De studie maakt hij
niet af. Na grote reizen naar Noorwegen
en de Verenigde Staten leeft hij vanaf het
begin van de jaren twintig in Beieren. Hij
woont onder andere in Obersdorf en op
het slot Zeil bij Leutkirch in de Allgäu.
Hij houdt zich op in adellijke kringen en
besteedt een groot deel van zijn tijd aan
zijn hobby archeologie. In Beieren ontdekt

hij verschillende steentijdvindplaatsen. Vanaf 1930 onderhoudt hij nauwe contacten
met Hans Reinerth, de leider van de Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte en te-
genspeler van Ahnenerbe. Ook nadat Duitse archeologen zich in 1949 publiekelijk
van Reinerth hebben gedistantieerd vanwege zijn werkzaamheden voor de Reichs-
bund tijdens het naziregime, blijft Vojkffy in nauw contact met hem. Blijkbaar heeft
Vojkffy, die tijdens het naziregime persoonlijke brieven met ‘Heil Hitler’ ondertekent,
geen moeite met Reinerths verleden. Vojkffy neemt vanaf begin augustus 1937 aan
de opgraving in Mauern deel en publiceert zijn herinneringen in 1955 in een artikel.
Hij schrijft: 

‘Elke dag werd om 6.30 uur in militair gelid naar de opgraving gemarcheerd
met aan het hoofd de SS-vaandeldrager. De SS-vaandel werd op een plaats
boven de grot plechtig gehesen en elke avond weer even plechtig gestre-
ken.’10

Bohmers krijgt vanaf september 1937 de dagelijkse leiding bij het onderzoek van
Mauern. De wetenschappelijke leiding berust dan nog bij Schmidt, maar niet lang
meer. Op 11 november 1937 bezoekt Höhne namelijk samen met drie SS-officieren
de opgraving en wordt Schmidt verordonneerd de leiding over te dragen aan Bohmers.
Bovendien moet hij Mauern direct verlaten. De reden hiervoor lijkt te zijn dat
Schmidt te weinig het gedachtegoed van de SS aanhangt en dat zijn wetenschappe-
lijke reputatie slecht is.11 Uit een naoorlogs verslag van een verhoor van Bohmers door
de geallieerden kunnen we opmaken dat Bohmers bij het ontslag betrokken is en dat
een en ander in opdracht van en in overleg met Sievers gebeurt. 

Christoph von Vojkffy in 1939. Deze kleurrijke aristo-
craat doet mee aan de opgraving in Mauern. Het
botert niet tussen Bohmers en hem en uiteindelijk
lopen de irritaties zo hoog op, dat Vojkffy Bohmers
uitdaagt voor een duel.     
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‘Als er iets aan het licht kwam, dat ook maar in de kleinste mate gebruikt kon
worden als klacht tegen hen, zoals frauduleus gebruik van het fonds der orga-
nisatie, of slechte wetenschappelijke verklaringen die oppervlakkig genomen
deze organisatie in een slecht licht zouden kunnen stellen bij andere geleer-
den, dan rapporteerde Bohmers dit aan Sievers, die dit gebruikte als een mid-
del om zich van deze mensen te ontdoen.’12

Bohmers heeft, evenals Birkner, geen hoge dunk van de wetenschappelijke kwaliteiten
van Schmidt en na diens vertrek zwaait hij als enige de scepter over de opgraving. Dat
komt hem én de SS goed uit, want daarmee stijgt het aanzien van de opgraving. Ook
graaf Vojkffy laat zich in die dagen zeer negatief uit over Schmidt en ‘noemde hem bij-
voorbeeld een toneelspeler, een gek enzovoorts, met wie je wel heel leuke godsdienstfi-
losofische gesprekken kon voeren, maar die van de Prehistorie niet veel begreep’.13 Maar
na de oorlog denkt Vojkffy daar opeens heel anders over. In 1951 roemt hij Schmidt en
noemt hem ‘een uitstekende prehistoricus en beroemd onderzoeker van de Oude Steen-
tijd’, die het slachtoffer is geworden van de intriges van Bohmers en de SS.14

De Weinberghöhlen door Bohmers
gefotografeerd: (1) tijdens de op-
graving, met bergen naar beneden
gestorte grond uit de grotten, en (2)
in de winter.



M
A
U
E
R
N

153

Vojkffy vertelt ook hoe Höhne zich van Schmidt ontdoet.15 De aanleiding is banaal
en hilarisch tegelijk en werpt licht op de ‘rode knoppen’ van de nationaalsocialisten.
De directe aanleiding voor het ontslag van Schmidt is namelijk het bezoek van The-
rese Neumann (1898-1962) aan de opgraving. Zij is een populaire katholieke zieneres
en mystica, met veel aanhang onder de katholieken in Beieren. Daar is ze beter bekend
als ‘Resl von Konnersreuth’.16 Therese heeft, naar eigen zeggen en volgens haar be-
wonderaars, talrijke wonderbaarlijke genezingen en visioenen meegemaakt, en eet en
drinkt nauwelijks. Onder de katholieke bevolking wordt Therese steeds bekender. Zij
wordt steeds meer voor raad en genezing bezocht. De nationaalsocialisten staan daar
uiteraard zeer sceptisch tegenover en de pers maakt haar wonderen belachelijk. Ze
bestaan uit spontane verschijningen van stigmata in de vorm van bloedende wonden,
die haar broer uitgebreid op film vastlegt. Ook nu nog staan rooms-katholieke kringen
ambivalent tegenover haar goddelijke ervaringen, ondanks dat haar huis tegenwoordig
een bedevaartsplaats is en duizenden verzoeken om heiligverklaring zijn ingediend.

Therese weet van de opgraving doordat haar broer haar daarover verteld heeft.
Schmidt heeft hem namelijk gevraagd of hij diens filmcamera kan lenen, zodat be-
langrijke vondsten gefilmd kunnen worden. Therese heeft van hem een uitnodiging
gekregen om de opgraving te bezoeken samen met Franz Wutz, universitair docent
testamentische exegese en bijbelse wetenschappen aan de theologisch-filosofische fa-
culteit van Eichstätt. Hij bestudeert de Hebreeuwse, Griekse en Latijnse uitspraken
van Therese, die zij doet door een schijnbaar goddelijke ingeving, aangezien zij deze
talen nooit heeft geleerd. Dit bezoek doet Schmidt de das om: de nazi’s eisen zijn
vertrek. Na de verwijdering van Schmidt vertelt Höhne aan Bohmers dat hij de op-
gravingcampagne moet afsluiten. Op 26 november 1937 organiseert Bohmers daarom
een afscheidsbijeenkomst, waarbij volgens het naoorlogs verslag van Vojkffy

‘de deelnemers op Germaanse wijze rondom een gloeiend vuur zaten, met
voor zich kroezen met honingdrank. Böhmers leidde deze ‘broederbijeen-
komst’ [Sippung] met een voordracht in, waarin hij over de ontwikkeling van
de Germanen sprak vanaf de oertijd tot de heldentijd onder Hitler.’17

Therese Neumann. Deze mystica werd door
de katholieken op handen gedragen. Haar
bloedende wonden maakten diepe indruk.
Toch is de rooms-katholieke kerk er nog
steeds niet over uit of zij een zieneres was of
een bedriegster.
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Vojkffy heeft deze beschrijving waarschijnlijk sterk overdreven. Deze komt namelijk
uit een naoorlogse bundel die onder redactie staat van Lothar Zotz, een prehistoricus
met wie Bohmers in de oorlog levenslang gebrouilleerd raakt. De historicus M. Eickhoff
merkt in 2003 terecht op dat Vojkffy met name Bohmers het stempel van naziwe-
tenschapper opdrukt om daardoor zijn eigen rol als nazisympathisant te verhullen.18

Er is ook nog een andere bron die iets kan vertellen over deze bijeenkomst. Jochem
de Jong is een van de twee gravers uit Friesland die aan het onderzoek van Bohmers
in Mauern in 1938 en 1939 meewerkt. Hij vertelt mij in 2005 dat hij gehoord heeft
van een dergelijke bijeenkomst. De inhoud van Bohmers’ toespraak kent hij niet, maar
hij weet wel dat Bohmers met deze happening ‘goede sier had gemaakt’ bij zijn meer-
deren.19 De dagelijkse militaire rituelen (marcheren naar de opgraving, hijsen en strij-
ken van de vlag) die Vojkffy beschrijft, zijn hem evenwel niet bekend en werden door
Bohmers niet verlangd. 

Niet alleen Schmidt is het slachtoffer van een intrige: een halfjaar later overkomt
Höhne iets soortgelijks. Ook deze keer speelt Bohmers daar een rol in en gebeurt een
en ander op instigatie van Sievers. Höhne moet in mei 1938 zijn positie als hoofd van
de afdeling Opgravingen van Ahnenerbe opgeven. Bohmers schrijft daarover in 1965: 

‘Zo moest ik bijvoorbeeld de SS-Obersturmführer R. Höhne wetenschappelijk
onmogelijk maken, die op een of andere manier zijn [Sievers, AC] plannen met
de godsdienst doorkruiste, zodat hij [Sievers, AC] hem uit Ahnenerbe kon ver-
wijderen. Ook de prehistoricus R.R. Schmidt was hem [Sievers, AC] op de
plek die hij innam samen met Höhne en een paar anderen bij de opgraving
van Mauern, te gevaarlijk met betrekking tot zijn religieuze plannen, en ik moest
helpen om hem [Schmidt, AC] naar een andere positie binnen Ahnenerbe te
verplaatsen. Daardoor werd ik bestemd om de leiding van de opgraving over
te nemen.’20

Ook enkele soldaten doen voor
de oorlog mee aan de opgraving
in Mauern.
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Bohmers toont zich de ijverige rechterhand van Sievers en helpt hem zich te ontdoen
van lastige tegenspelers. Hij wordt daar persoonlijk wijzer van, want uiteindelijk landt
de leiding van de opgraving op zijn bureau. En daar is het hem om te doen. De ‘reli-
gieuze plannen’ van Sievers, als daar überhaupt al sprake van geweest is, kent hij niet.
Het ligt voor de hand dat de ambitieuze jonge wetenschapper door zijn superieuren
slim gebruikt is in het machtspolitieke spel van Ahnenerbe, dat erop gericht is de in-
vloedsfeer binnen de archeologische wereld te vergroten. Dat Sievers van Höhne af
wil, is te begrijpen. Veel archeologen vinden hem een charlatan door zijn onderzoek
in Quedlinburg en Scharzfeld. Als hij aanblijft, is dat slecht voor het wetenschappelijk
aanzien van Ahnenerbe. Reputatieschade mag zich onder geen beding voordoen, dus
het is duidelijk: Höhne moet gaan. In mei 1938 wordt hij gedwongen op te stappen.

Om onduidelijke redenen wordt in november 1937 de opgraving toch niet stilgelegd.
Deze loopt gewoon door, zelfs in de winter, en daarna tot in de herfst van 1938 en,
na een winterstop, in een deel van 1939.21 De intriges gaan ook gewoon door en nu
is Vojkffy aan de beurt. Bohmers dwingt hem in december de opgraving te verlaten.
In een brief van 26 februari 1938 aan SS Obersturmführer M. Tondock, die deel uit-
maakt van de persoonlijke staf van Himmler, somt hij de redenen hiervoor op.
Bohmers schrijft dat Vojkffy de sfeer bij de opgraving verpest ‘durch schmutzige
Witze’, roddelt over de opgravingsmedewerkers en zich opdringt bij de belangrijkste
vondstlocaties, maar deze door zijn onwetenschappelijke werkwijze schaadt. Verder
weet Bohmers te melden dat hij in het geniep ‘met de katholieke professor Birkner
contact heeft en hem alle bijzonderheden van de opgraving vertelt.’ 22

Een overzichtsfoto van Mauern uit 1938, genomen door Bohmers. In het grote, lange gebouw op de voorgrond
(links van de kerk) was een Gasthof gevestigd waar Jochem de Jong en Garmt Nico Visser in de kost waren. 
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In dezelfde brief laat Bohmers ook zijn ongenoegen blijken over Höhne, die dan
nog steeds aan is. Ondanks herhaalde verzoeken is deze niet bereid Vojkffy van de
opgraving te verwijderen. Bohmers schrijft aan Tondock:

‘Daarop schreef dr. Höhne mij terug dat hij V [Vojkffy, AC] de toegang tot de
opgraving niet kon verbieden. Hij kon dat alleen als ik ondubbelzinnig zou
weten dat graaf V. onze resultaten aan professor Birkner vertelde of schreef.
Ik schreef hem daarop, dat ik dat niet zou kunnen omdat graaf V. veel te sluw
was om zich te laten pakken.’

Bohmers voegt eraan toe dat hij uit een gesprek met Birkner heeft kunnen opmaken
dat deze regelmatig ingelicht wordt over de onderzoeksresultaten. Daarom besluit hij
zelf in te grijpen en Vojkffy te ontslaan om zo ‘den guten Verlauf der Grabung zu ret-
ten’. Vojkffy is nu zo boos op Bohmers dat hij hem – op adellijke, traditionele wijze -
via de Altherrenbund, een nationaalsocialistische organisatie van oud-studenten, tot
een duel uitdaagt. Bohmers laat echter, tot woede van Vojkffy, niets van zich horen.
Het duel vindt nooit plaats.23 Na de oorlog neemt Vojkffy passend wraak: hij zal op-
nieuw graven in de Weinberghöhlen van Mauern, maar dan onder leiding van Lothar
Zotz, Bohmers’ aartsrivaal tijdens de oorlog.24

Na de Anschluss van Oostenrijk in 1938 blijven ten minste twee Oostenrijkse SS’ers
betrokken bij het onderzoek. Zij krijgen vanaf het voorjaar versterking van twee Friese
arbeidskrachten: Garmt Nico Visser (1919-2001) en Jochem de Jong (geb. 1920).
Visser heeft sociografie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, maar is wer-
keloos. Het werk in Mauern biedt hem inkomsten en avontuur. De boerenzoon
Jochem de Jong woont in Ureterp en is de neef van Wytske. Jochem kent Bohmers al
vanaf de tijd dat hij als student samen met Wytske haar grootouders regelmatig op-
zocht in Ureterp. Voor Jochem, die voor zijn twaalfde jaar van school gehouden wordt
en in de crisisjaren mee moet werken op de boerderij, komt Bohmers’ aanbod om in
Duitsland aan de slag te gaan op het juiste moment. Er zit immers weinig toekomst
in het boerenbedrijf. 

Bij mijn bezoek aan De Jong in 2005 weet hij mij te vertellen dat er in Mauern zes
dagen in de week gewerkt werd.25 Hij en Visser waren in de kost bij de plaatselijke
kroegbaas, terwijl Bohmers en zijn vrouw in een klein huisje in het dorp woonden.
Ook Wenda hielp daar bij het schoonmaken en de registratie van de vondsten. Van
het huisje van Bohmers bezit De Jong nog een klein onscherp zwart-wit fotootje dat
hij al die jaren heeft bewaard. 

In de zomer van 2017 ben ik met Marieke in Mauern. Het is een landelijk dorpje,
waar je altijd wel het gebrom van een trekker hoort. De grotten liggen er net buiten,
in een steile helling spaarzaam begroeid met bosjes. Als ik daarin schuil voor een na-
derende onweersbui, heb ik een mooi uitzicht op het dorp en de wijde omtrek. Ik stel
me voor hoe de Neanderthalers vanaf het terras voor de grotten hebben uitgekeken
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over de brede, ongerepte Donauvallei. Het is de derde keer dat ik deze prachtige lo-
catie bezoek. Ook realiseer ik me daar dat ik eigenlijk nog nooit gekeken heb of de
woning van Bohmers in Mauern nog bestaat.

Als de bui voorbij is lopen Marieke en ik daarom het dorp in. Het logement waar
De Jong en Visser gelogeerd hebben, heb ik snel gevonden. Het ziet er nu haveloos
uit. Op de rand van het uitgestorven dorp zie ik al snel een huisje staan dat identiek
lijkt aan dat op de foto van De Jong. Het moet het huisje van Bohmers zijn. De weg
er naar toe is al eerder doodgelopen. Als we nieuwsgierig voor het deels overwoekerde
bouwwerk blijven staan, blijken er toch mensen te zijn. Buren nog wel. Mevrouw ver-
telt dat ze van haar moeder heeft gehoord dat het huis ‘uralt’ is. Of er in de oorlog
een Nederlandse archeoloog heeft gewoond weet ze niet – en moeder is overleden.
Ze weet wel dat de dorpsbewoners in de oorlog tijdens bombardementen geschuild
hebben in de grotten. De geallieerden hadden het voorzien op een spoorlijn die langs
het dorp liep. Dat verhaal komt overeen met mijn gegevens. Er is uit 1948 namelijk
een brief van de leraar Eckstein aan Bohmers bewaard gebleven. Hierin schrijft hij
dat het kleine huisje waarin Bohmers verbleef, net als andere huizen in Mauern, in
het laatste oorlogsjaar zijn dak verloren heeft ‘durch eine Sprengstoffexplosion eines
Eisenbahnwaggons’ en dat alles ondertussen is hersteld.26

Even later stap ik tevreden in de auto. Ik ben ervan overtuigd dat Bohmers in dit
huisje gewoond heeft; die afgelegen ligging past bij hem. Dit bezoek stelt mij op een
onbestemde manier gerust. Zaken die in het verleden gebeurd zijn of van betekenis
waren, lossen vanzelf op met het verstrijken van de tijd. Ook als ze niet zo fraai waren
of overschat werden, het product van menselijke overmoed. Herinnering en kennis
verdwijnen, de tijd strijkt veel glad. 

M
A
U
E
R
N

De woning van
Bohmers en
Wenda in Mauern
in 2017



158

Verdieping: de evolutie van de mens
Om de betekenis van het werk van Bohmers in Mauern en op andere vindplaatsen te
begrijpen en ook het onderzoek van andere paleolithicumdeskundigen in dit verhaal
te kunnen duiden, is het nodig om kort stil te staan bij het onderzoek van de mense-
lijke evolutie. De studie naar het ontstaan en de ontwikkelingen van hominiden
(mensachtigen) en de vorming van de moderne mens (Homo sapiens) is om allerlei
redenen van groot belang. Het onderzoek confronteert ons met vragen als: op welke
plaats of plaatsen en wanneer komen mensachtigen voor het eerst voor? Wat onder-
scheidt ons van dieren? Wat maakt een mens tot mens: wanneer zijn we recht op gaan
lopen, is ons hersenvolume toegenomen, zijn we vuur en werktuigen gaan maken?
Wat is de rol van taal en kunst? De onderzoeksresultaten kunnen gebruikt en mis-
bruikt worden voor de onderbouwing van politieke en maatschappelijke ideologieën
en visies. Door op een bepaalde wijze naar de ontwikkeling van de mens te kijken is
het mogelijk een evolutionaire rechtvaardiging te vinden voor het onderscheid in
mensenrassen, terwijl het feit dat er honderdduizenden jaren lang twee of meer men-
sensoorten naast elkaar hebben bestaan ons tegelijkertijd ook kan doen beseffen dat
wij als mens (Homo sapiens) minder uniek zijn dan dat we zelf vaak denken. Belang-
rijke vragen en thema’s dus.

Een van de recent voorge-
stelde schema’s van de
evolutie van de mens
vanaf twee miljoen jaar ge-
leden. De Homo rhode-
siensis wordt nu meestal
geclassificeerd als Homo
heidelbergensis. 
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Het onderzoek naar de evolutie en levenswijze van vroege menssoorten wordt te-
genwoordig verricht door wetenschappers uit verschillende disciplines. Behalve ar-
cheologen en fysisch-antropologen (die zich bezighouden met de bestudering van de
fysieke resten van mensen), kunnen ook cultureel-antropologen (die samenlevingen
van jagers en verzamelaars bestuderen) en primatologen (die studie doen naar het ge-
drag van mensapen) een bijdrage leveren. Het onderzoek naar het voorkomen, de
ouderdom en de levenswijze van de mens in het Paleolithicum vindt vooral plaats aan
de hand van bewaard gebleven sporen en artefacten (vooral van steen) uit die tijd.
Menselijke resten zijn schaars. Daardoor brengt elke nieuwe vondst vaak veel com-
motie teweeg en leidt tot nieuwe theorieën over onder andere de ouderdom, de di-
versiteit en migraties van de verschillende menselijke soorten. Het is een dynamisch
studiegebied met een omvangrijke literatuur boordevol theorieën die soms haaks op
elkaar staan. In de afgelopen decennia zijn het vooral de genetici geweest die aan de
hand van DNA-analyse van oud skeletmateriaal en van de huidige wereldbevolking
een nieuwe, cruciale bijdrage hebben geleverd aan onze kennis van de menselijke
stamboom. Ze onderzoeken de genetische relatie tussen menselijke soorten en treden

regelmatig als scheidsrechter op in talrijke
wetenschappelijke discussies. De inzichten
op basis van DNA-onderzoek zijn vooral
in de afgelopen dertig jaar ontwikkeld.
Bohmers heeft die dus niet meer meege-
kregen.

Als hij in Mauern graaft, is de kennis over
de evolutie van de paleolithische mens nog
gering, hoewel het onderzoek in de loop
van de negentiende eeuw op gang is geko-
men.27 Een belangrijke gebeurtenis vindt
plaats in 1856. Dan ontdekken werklieden
in de Feldhofer Grotte in het Neandertal
bij Düsseldorf een vrijwel compleet men-
selijk skelet met anatomische eigenaardig-
heden. Het skelet wordt eerst afgedaan als
modern met pathologische kenmerken,
maar blijkt later een klassieke Neandertha-
ler te zijn. Darwin noemt de vondst niet in
zijn On the Origin of Species dat drie jaar
later uitkomt, maar wel in zijn werk The
Descent of Man uit 1871.

Het werk van onder andere Darwin in-
spireert de Nederlandse onderzoeker
Eugène Dubois, bij wie Bohmers later col-
lege volgt (zie hoofdstuk 4), om in 1887 op

Dit beeld uit 1928 laat zien welke voorstelling men
in die tijd had van de Neanderthaler. Het staat te-
genwoordig bij het Neanderthal Museum in de
buurt van Düsseldorf.
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zoek te gaan naar de missing link tussen mensen en mensapen in Nederlands-Indië.
Hij heeft succes en vindt resten van de ‘Javamens’, die hij Pithecanthropus erectus
(‘rechtop gaande aapmens’) noemt. Door zijn ontdekking en door andere vondsten
in Azië (waaronder die van de ‘Pekingmens’ in 1923 tijdens opgravingen bij het Chi-
nese grottencomplex Zhoukoudian bij Peking), zijn veel geleerden ervan overtuigd
dat de mens in Azië ontstaan is. Maar er is nog een alternatief: Afrika.

In dezelfde tijd krijgt de jonge anatoom Raymond Dart namelijk een schedel in
handen die afkomstig is uit een groeve in Taung in Zuid-Afrika en die toebehoord
moet hebben aan een vroege hominide, een Australopithecus. Pas na de Tweede We-
reldoorlog wordt Afrika een serieuze optie als oorsprongsgebied van de mens. De
reden daarvoor is dat in de naoorlogse tijd van dekolonisatie het vooringenomen beeld
verdwijnt van de Europese koloniale machthebbers dat de mensheid onmogelijk kan
zijn ontstaan in Afrika. Ook worden er in Afrika veel nieuwe ontdekkingen gedaan,
vooral door Amerikaanse wetenschappers.28

Ook Europa komt in aanmerking als oorsprongsgebied van de mens. Het is om die
reden dat de jonge Bohmers en zijn studiegenoot Van Bemmel proberen menselijke
resten te vinden in een groeve bij het Limburgse Tegelen. Vondsten van vroege mens-
achtigen zijn immers eerder in Europa gedaan. Zo is in 1907 in Mauer nabij Heidel-
berg een onderkaak gevonden die ouder moet zijn dan de Europese resten van
Neanderthalers. 

Nog veel belangrijker in die vroege fase van kennisontwikkeling zijn de opzienba-
rende vondsten bij het plaatsje Piltdown in het Engelse East-Sussex. Daar zijn sche-
delfragmenten en een onderkaak ontdekt die afkomstig moeten zijn - zo leek het
destijds – van een mengvorm tussen aap en mens. De vondsten werden tussen 1912
en 1916 gedaan door de amateurpaleontoloog Charles Dawson en ook later nog
samen met de paleontoloog Arthur Woodward. De schedel van Piltdown heeft een
modern voorkomen, maar de kaak lijkt op die van een aap. De vondsten van Piltdown
spelen een serieuze rol in het debat over de oorsprong en evolutie van de mens, maar
worden uiteindelijk in 1953 als vervalsing ontmaskerd. Nieuwe dateringsmethoden
leveren dan een te jonge datering op. De schedel blijkt van een modern mens te zijn,
terwijl de kaak van een orang-oetan is. Verder zijn de vondsten chemisch bewerkt en
blijken van elders afkomstig. Deze zogenaamde Eonthropus dawsoni, genoemd naar
de ontdekker, is een vervalsing.29

De huidige wetenschap gaat er vrijwel unaniem van uit dat de oorsprong van de mens
in Afrika ligt. Behalve nieuwe vondsten van menselijke resten hebben vooral nieuwe
dateringsmethoden en in het bijzonder DNA-analyses aan de reconstructie van de
menselijke evolutie bijgedragen. Als we de geschiedenis van miljoenen jaren in een
paar zinnen moeten samenvatten, is het goed om vooraf te constateren dat ‘slechts’
tussen 8 en 4 miljoen jaar geleden eerst de gorilla’s en later de chimpansees zich af-
splitsen van de evolutionaire lijn die naar de moderne mens leidt. Vondsten van vroege
hominiden zijn uit Afrika bekend en worden in meer of minder gespecificeerde groe-
pen onderverdeeld. De bekendste zijn de Australopitheci, die tussen zo’n 4 en 2 miljoen
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jaar geleden leefden en waarvan meerdere soorten bekend zijn. In tegenstelling tot
de mensapen liepen ze op twee benen en hadden daardoor een goed overzicht over
hun omgeving. Het skelet van een in 1974 in Ethiopië gevonden Australopithecus
afarensis is ‘Lucy’ gedoopt en is zo’n 3,5 miljoen jaar oud. Recente vondsten wijzen
erop dat de australopitheci in die tijd ook al werktuigen gebruikten. 

Uit deze groep ontwikkelt zich het geslacht Homo, waarvan de huidige mens (de
Homo sapiens) de enige overlevende soort is. Zo’n 2 miljoen jaar geleden migreren
vroege hominiden uit Afrika over de Arabische landbrug naar Azië (dit wordt Out
of Africa I genoemd). Ze behoorden waarschijnlijk tot een soort die aangeduid wordt
met Homo ergaster en waarvan de Aziatische en verder ontwikkelde tak aangeduid
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Vooroorlogse presentatie van de evolutie van de mens in het American Museum of Natural History in New York en
als illustratie opgenomen in ‘The Illustrated London News’ van 18 december 1937. Deze toont de gemeenschappe-
lijke oorsprong van aap en mens. De schedels van apen zijn rechtsonder weergegeven: gorilla (A), chimpansee (B),
orang-oetan (C) en gibbon (D). Op de ‘menselijke tak’ staat de Pithecantropus erectus op 4, die zich splitst in twee
zijtakken: op de eerste vinden we de Homo heidelbergensis (6) en de daarop volgende Neanderthaler (7). Op de
tweede zijtak staat de ‘Piltdown man’ (5), die toen nog niet als een vervalsing was ontmaskerd.
Vanuit de Pithecantropus ontwikkelt zich de Australische aboriginal (9). Het onderschrift daarvan luidt: ‘Australian
black-fellow. One of the most primitive of existing human races’. En verder ook de Hottentot/het negroïde ras (10) en
de Chinezen/het mongoloïde ras (11). De Cro-magnonmens (8) is de voorloper van de ‘American’ (12) aan de top,
die het Kaukasische blanke ras vertegenwoordigt.
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wordt met Homo erectus, een soort die tussen 2 en 1,5 miljoen jaar geleden ontstaat.
De resten van de eerder genoemde Javamens en Pekingmens behoren tot deze soort.

De migratie vanuit Afrika naar Europa vindt later plaats dan naar Azië. De vroegste
vondsten in Europa dateren van ruim een miljoen jaar geleden. Ze worden toege-
schreven aan de Homo antecessor, die in Afrika uit de Homo ergaster is geëvolueerd.
Vanaf zo’n 600.000 jaar geleden ontwikkelt zich uit de Homo antecessor de Homo
heidelbergensis. De soort is genoemd naar de vondst van de kaak van Mauer bij Hei-
delberg. Uit de Homo heidelbergensis ontwikkelt zich buiten Afrika zo’n 500.000 jaar
geleden de Homo neanderthalensis (de Neanderthaler), die niet alleen in Europa voor-
komt, maar ook in het Nabije Oosten en een groot deel van Azië. Een kenmerkend
werktuig van de Europese Neanderthaler is de vuistbijl, die vanwege het multifunc-
tionele gebruik ook wel het ‘Zwitsers zakmes van de Oude Steentijd’ wordt genoemd.
De Homo erectus werkte ook al met vuistbijlen, maar de Neanderthalers hebben die
verder ontwikkeld en geperfectioneerd. Ook gebruiken Neanderthalers werktuigen
(bijvoorbeeld schaven en spitsen), die gemaakt zijn van grote, regelmatige afslagen
van vuurstenen kernen en waarvan de randen soms zijn bijgewerkt. De Neanderthalers
leven in groepen, beschikken over uitgebreide communicatievaardigheden en begraven
vanaf zo’n 60.000 jaar geleden hun doden, een aanwijzing voor een ontwikkeld sociaal-
cognitief vermogen. 

Uit de Afrikaanse Homo heidelbergensis ontwikkelt zich ruim 200.000 jaar geleden
de moderne mens, de Homo sapiens. Deze evolutie vindt plaats in Afrika. Homo sapiens
verspreidt zich ruim 100.000 jaar geleden vanuit Afrika over de hele wereld (Out of
Africa II). Europa en Azië worden dan nog bevolkt door oudere menssoorten, die na
verloop van tijd uitsterven. Homo sapiens zal uiteindelijk als enige soort overleven. 

Het vroegste voorkomen van de moderne mens in West-Europa wordt gedateerd
zo’n 45.000 voor Christus. Vanwege barre klimatologische omstandigheden wordt
Noord-Europa met Nederland relatief laat gekoloniseerd. De eerste bewoningssporen
van de moderne mens zijn in Nederland ongeveer 15.000 jaar oud. Deze mensen wor-
den wel aangeduid als de ‘rendierjagers’. Bohmers heeft diverse vindplaatsen uit die
tijd in Nederland onderzocht. In tegenstelling tot de Neanderthalers gebruikt de mo-
derne mens geen vuistbijlen meer, maar vervaardigt werktuigen van klingen, die zorg-
vuldig van voorbewerkte vuursteenknollen worden afgeslagen. Ook snijden ze vanaf
zo’n 40.000 jaar geleden uit ivoor beeldjes van allerlei jachtwild, zoals leeuwen, beren
en paarden. Deze vroegste kunst van Europa behoort tot het Aurignacien, een arche-
ologische cultuurperiode die wordt gedateerd tussen 40.000 en 35.000 jaar geleden.
Uit het daaropvolgende Gravettien dateren veel van de bekende ‘Venus-beeldjes’, vrou-
wenfiguurtjes met enorm uitvergrote geslachtelijke kenmerken. We zullen zien dat
Bohmers veel belangstelling heeft voor deze vroegste kunst. 

Na de komst van deze ‘Cro-Magnonmens’, zoals de moderne mens in Europa wordt
genoemd, worden de Neanderthalers naar de randen van Europa verdreven. Een paar
duizend jaar later sterven ze uit. In hoeverre daarbij geweld is gebruikt, is onbekend.
Er zijn wetenschappers die spreken over het eerste geval van genocide. DNA-onder-
zoek heeft uitgewezen dat er sprake is geweest van een beperkte genetische uitwisse-
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ling: maximaal 2 procent van het DNA van de West-Europeanen is afkomstig van
Neanderthalers. Hetzelfde onderzoek, maar dan van mutaties in het mitochondriaal
DNA (dat door de moeder aan het nageslacht wordt doorgegeven) van de huidige
wereldbevolking, heeft aangetoond dat alle mensen één gemeenschappelijke ‘oermoe-
der’ hebben die zo’n 200.000-150.000 jaar geleden ergens in Afrika leefde. Ze wordt
heel toepasselijk ‘Black Eve’ of ‘Zwarte Eva’ genoemd.

Er zijn nu nog maar weinig wetenschappers die de oorsprong van Homo sapiens niet
in Afrika situeren, maar ten tijde van de opgraving in Mauern lag dat heel anders.
Zo gaan Bohmers en veel van zijn collega’s ervan uit dat de Neanderthalers geen uit-
gestorven zijtak aan de menselijke stamboom zijn, maar de directe voorouders zijn
van de moderne mens. Ook meent Bohmers dat de mensheid wel in Afrika ontstaan
is, maar dat de moderne mens op meerdere plaatsen in de wereld is voortgekomen uit
de vroege mensachtigen die Afrika, Europa en Azië eerst bevolkten.30 Hij hangt dus
wel Out of Africa I aan, maar niet Out of Africa II. Volgens hem zijn de Chinezen
in Oost-Azië ontstaan, de hedendaagse Afrikanen in Afrika en komen de Europeanen
voort uit de Neanderthalers. Er is uiteraard wel in de loop der tijd sprake geweest van
een constante uitwisseling van genen tussen de verschillende regionale groepen.

Dit zogenaamde multiregionale model heeft een duistere kant. Het geeft namelijk
een evolutionaire rechtvaardiging voor het onderscheid in rassen: de huidige moderne
mens zou immers verschillende bronnen van oorsprong hebben. In de loop van de
jaren tachtig van de vorige eeuw verliest deze theorie echter steeds aanhangers, vooral
door de revolutionaire resultaten van het DNA-onderzoek. Maar wanneer die goed
en wel bekend worden, is Bohmers al overleden.

Opgravingsresultaten
Ondanks alle politieke en persoonlijke machtspelletjes voert Bohmers het onderzoek
in Mauern systematisch uit. In elk van de vier met elkaar verbonden grotten wordt in
de lengterichting, vanaf het eind van de grot tot over het terras aan de voorkant heen,
een sleuf aangelegd om de bodemopbouw vast te stellen. Vervolgens wordt het op te
graven areaal ingedeeld in vierkante meters. Iedere medewerker krijgt een vak van
1x1 meter toegewezen, dat geleidelijk moet worden verdiept en waar de vondsten min
of meer driedimensionaal worden ingemeten. De bodemlagen worden sediment -
petrologisch en pollenanalytisch onderzocht om inzicht te krijgen in de datering van
de verschillende aardlagen. 

De onderzoekers treffen drie lagen aan met paleolithische werktuigen. Deze vondst-
lagen zijn in meer of mindere mate gescheiden door natuurlijk gevormde bodemlagen.
In de onderste en oudste vondstlaag wordt een groot aantal stenen werktuigen ge-
vonden in en nabij haardplaatsen. Bohmers schrijft deze toe aan het zogenaamde
Moustérien; het zijn artefacten die toebehoord hebben aan Neanderthalers.31 De mid-
delste laag bevat twee vuistbijlen en diverse spitsen en schrabbers, maar valt vooral
op door de aanwezigheid van fraai bewerkte ‘bladspitsen’. Deze werktuigen zijn waar-
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Impressies van Bohmers’ onderzoek in Mauern: het vrijgraven van
een nieuw ontdekte grot; het fotograferen van skeletresten van
een mammoet; en het zetten van grondboringen.
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schijnlijk gebruikt als speerpunten. Toch is een deel ervan niet goed functioneel te
duiden vanwege de opmerkelijke lengte en bewerkingswijze. Het gaat bij deze fraai
bewerkte exemplaren mogelijk om een soort pronkstukken, een vorm van vuursteen-
kunst dus. Deze bijzondere vondstassemblage uit de middelste laag geeft Bohmers
de naam ‘Altmühlgruppe’, naar het dal waarover de grotten uitkijken. Tegenwoordig
wordt de Bladspits Groep, die behalve het Altmühlien meerdere tradities kent, geda-
teerd tussen circa 60.000 en 30.000 jaar geleden en toegeschreven aan de laatste Ne-
anderthalers die Europa bevolkten.32 Vanwege het grote vakmanschap dat nodig is
voor de vervaardiging van dit soort voorwerpen, beschouwt Bohmers ze als relicten
van de moderne mens en niet van de Neanderthalers.

De voorwerpen uit de bovenste en jongste paleolithische vondstlaag schrijft
Bohmers toe aan de ‘Madeleinegruppe’ en wijst daarbij op de sterke overeenkomst
met het Aurignacien. De relicten bestaan overwegend uit stenen artefacten die, in te-
genstelling tot die afkomstig zijn uit de twee oudere midden-paleolithische vondst-
lagen, vervaardigd zijn door toepassing van de klingtechniek. Deze vondsten zijn toe
te schrijven aan een vroege fase van de Cro-Magnonmens of Homo sapiens, de mo-
derne mens die de Neanderthalers opvolgt. Behalve vuurstenen gereedschappen vindt
Bohmers in deze jongpaleolithische context een complete schedel van een jonge mam-
moet, waarvan de stoottanden deels zijn afgebroken, en verder nog enkele onderdelen
van een mammoetskelet. Eerder heeft Schmidt tijdens zijn onderzoek ook al een ge-
deeltelijk skelet van een mammoet aangetroffen. Beide ‘mammoetgraven’ zijn bedekt
met een roodkleurige, met oker vermengde aarde en bij de beide skeletten zijn de on-
derdelen van een halssnoer gevonden, bestaande uit ivoren hangers en doorboorde
tanden van onder meer rendier, beer en wolf.

In Bohmers’ nalatenschap zitten twee met de hand geschreven notities waarin hij
kort de werkzaamheden voor de periode 2-12 november 1937 beschrijft.33 Ze geven
een beeld van de voortgang van het onderzoek. Voor 4 november noteert hij: ‘Tijdens
het uitzoeken van de oudere botvondsten uit kwadrant … vind ik een rib van een
mammoet met een slechte tekening (onderste helft van een viervoetig dier?).’ Vojkffy
daarentegen schrijft in 1955: ‘Op 4 november vond ik een gebroken rib van een mam-
moet en kort daarop het ontbrekende stuk waarin volgens mij twee paar menselijke
benen gekrast zijn; de enige paleolithische tekening die in Mauern gevonden is.‘ Bei-
den claimen deze ontdekking en beweren de krassen op het mammoetbot te hebben
ontdekt.

Voor 7-9 november lezen we in Bohmers’ aantekeningen: ‘Feestdagen. De SS-
 opgravingsploeg is voor een deel bij het feest in München en pas 10 november terug.’
Blijkbaar ligt de opgraving even stil, omdat een deel van de SS’ers aan het feesten is
in München. 9 November is de nationale feestdag van Duitsland die in 1933 door
Hitler is ingevoerd ter herinnering aan de Hitler-Ludendorff-Putsch tien jaar eerder.
Ter zijde: in Duitsland is 9 november een Schicksalsdatum. Op die dag werd in 1918
de Duitse republiek uitgeroepen, zou in 1938 de Kristallnacht plaatsvinden, en volgde
in 1989 de val van de Berlijnse Muur. Het is goed mogelijk dat een deel van de op-
gravingsploeg in 1937 ook de weerzinwekkende anti-Joodse tentoonstelling in het
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Deutsches Museum in München getiteld Der ewige Jude heeft bezocht, die namelijk op
8 november is geopend. In de museumzalen hangen foto’s van de voor het ‘Joodse ras’
kenmerkende gezichten en gebaren. Bovendien worden talrijke antisemitische teksten
en leuzen tentoongesteld.

Op 11 november 1937 wordt het onomstotelijke bewijs gevonden voor de aanwe-
zigheid van Neanderthaler-artefacten (Moustérien) in Mauern. Bohmers schrijft: 

‘In proefsleuf W van grot B werd in kwadrant .. op 5,5 meter diepte een voor-
treffelijk bewerkte “klassieke” spits uit het Moustérien aangetroffen. Deze is
uit een gewelfd plat stuk gemaakt en heeft een bolvormige verdikking aan een
van de lange zijden. Retouche Laat-Moustérien. Daarmee is de aanwezigheid
van het Moustérien op de rotsgrond vlak voor grot B zonder twijfel vastgesteld!
Ook de overige werktuigen uit deze diepste cultuurlaag hebben kenmerken
uit het Moustérien.’ 

De ontdekking vindt plaats op dezelfde dag waarop Schmidt door de SS weggestuurd
wordt en de leiding aan Bohmers wordt overgedragen. Bohmers sluit zijn persoonlijke
notities een dag later af en vat de voorlopige resultaten samen: 

‘Tot aan 12 november 1937 is de diluviale stratigrafie van de drie grotten van
Mauern door mijn onderzoek in de jaren 1936 en 1937 vastgesteld en in de
kern afgesloten. De grotten hebben [sporen van] Magdalénien, Solutréen, Au-
rignacien en Moustérien opgeleverd.’ 

Enkele laatpaleolithische vondsten uit Mauern: hangers gemaakt van ivoor en uit een tand van een rendier (15) en
een fragment van een rib van een mammoet met ingekraste lijnen, mogelijk deel van van een kunstzinnige voorstel-
ling (menselijke benen, poten van een dier?). 
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Diorama van het leven in het Paleolithicum in de grotten van Mauern, te zien in het Vorgeschichtsmuseum van Neu-
burg a/d Donau

Marieke kijkt vanaf de Weinberghöhlen naar het dorp Mauern en het oerdal van de Donau.
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Het is opmerkelijk dat hij in deze interne
notitie alle eer opeist, terwijl hij in 1936 zelf
nog niet bij het onderzoek betrokken is. Zijn
voorganger Schmidt wordt niet genoemd.34

Zo gaat dat.

Interpretatie van de onderzoeksresultaten:
tussen wetenschap en politiek
De resultaten van het archeologisch onder-
zoek in Mauern beschrijft Bohmers in een
aantal publicaties.35 Deze zijn inhoudelijk,
zonder een spoor van nazisentimenten. In
Germanien en Forschungen und Fortschritte,
twee uitgaven van Ahnenerbe, verschijnen in
1939 korte bijdragen van zijn hand over de
opgraving. In hetzelfde jaar houdt hij een
voordracht bij Die Kieler Tagung, een door
Ahnenerbe georganiseerd congres. In zijn
lezing Die Mauern Höhlen und ihre Bedeu-
tung für die Einteilung der Altsteinzeit, intro-
duceert hij onder meer zijn ‘Altmühlgruppe’
en stelt voor om voor de naamgeving van pa-
leolithische cultuurgroepen in Duitsland aan
te sluiten bij de internationale typologische

indeling en naamgeving. De bijdragen aan het congres worden pas in 1944 gepubli-
ceerd. In 1942 schrijft Bohmers verder ook nog een bijdrage over het petrologisch
onderzoek van Mauern in Germanien. 

Het definitieve opgravingsrapport van Mauern is al in 1941 klaar. Ahnenerbe is van
plan dat uit te geven (Ahnenerbe-Stiftung Verlag, Berlin), maar door omstandigheden
lukt dat niet. Er bestaan verschillende lezingen over waarom dat niet lukt. In 1951
schrijft Bohmers dat in 1944 de clichés en de originele tekeningen door brand ver-
nietigd zijn.36 Minnema, een van zijn latere medewerkers, meent echter dat de publi-
catie in de oorlog drukklaar was, maar dat een vrouw die zich daarmee bezighield in
1943 overleed.37 Bohmers zelf verklaart na de oorlog dat hij zijn grote monografieën
over Mauern (en later die over Unterwisternitz) niet onder het naziregime wilde laten
verschijnen en publicatie saboteerde - ondanks de problemen die hij daardoor kreeg
met Wüst, de op Himmler na hoogste baas binnen Ahnenerbe. Hij wilde niet dat de
nazi’s misbruik zouden maken van de onderzoeksresultaten en beperkte zijn publica-
ties daarom tot kleine artikelen met veel afbeeldingen.38 Bohmers heeft inderdaad
veel te stellen gehad met Wüst omdat hij maar niet publiceerde. Keer op keer is hij
gemaand – later ook door Sievers – om iets te laten zien. Bohmers bleef meestal in

Voorkant van het tijdschrift ‘Germanien’ (april
1939). Dit ‘Zeitschrift aller Freunde germanischer
Vorgeschichte’ is een uitgave van Ahnenerbe en
wil met de ‘Germanenkunde’ bijdragen aan de
‘Erkenntnis deutschen Wesens’. In deze uitgave
publiceert Bohmers een artikel over zijn onder-
zoek in Mauern.
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gebreke, maar of dat beredeneerde opzet was om de nazi’s te frustreren of niet – omdat
hij gewoon in sommige gevallen niets had – blijft onduidelijk.

Hoe dan ook, pas in 1951 wordt het opgravingsrapport over Mauern uitgegeven.
Het verschijnt als eerste nummer van de serie Palaeohistoria, de uitgave van het Bio-
logisch Archaeologisch Instituut (BAI) in Groningen, waar Bohmers dan werkt. In
zijn nalatenschap zit nog wel een drukproef van zijn publicatie over Mauern, geda-
teerd op 2 februari 1942.39 Deze vormt na de oorlog de basis voor de publicatie van
het opgravingsverslag in Palaeohistoria. Vergelijking van de drukproef uit 1942 met
de gepubliceerde tekst uit 1951 laat zien dat ze vrijwel identiek zijn en dat Bohmers
niet direct een nationaalsocialistische interpretatie aan zijn opgravingsresultaten ver-
bindt. 

Dit is een interessante constatering, omdat hij zijn correspondentie aan zijn meer-
deren over het archeologisch onderzoek wel regelmatig voorziet van nationaalsocia-
listische retoriek en slim inspeelt op hun gevoelens. Een treffend voorbeeld komt uit
een brief aan Sievers van 18 juli 1938: 

‘Tot nu toe nemen bijna alle Duitse en zonder uitzondering alle buitenlandse
onderzoekers aan dat dit ras [Cro-Magnonras, AC] ergens vanuit het oosten
Europa binnengetrokken is. De opgravingen van Mauern en Ranis [een andere
vindplaats waar bladspitsen gevonden zijn, AC] hebben voor de eerste keer
de sleutel geleverd voor het bewijs dat dit Cro-Magnonras in Groot-Duitsland
moet zijn ontstaan.’40

Met het bericht dat de moderne mens zijn oorsprong vindt op Duits grondgebied,
weet Bohmers uiteraard Himmler te behagen en het politiek-ideologische belang van
zijn onderzoek en zijn eigen onderzoekskwaliteiten aan te tonen. Hij wijst er in zijn
brief aan Sievers ook op dat de onderzoekers van de opgraving van Ranis

‘de hele zaak uit chauvinisme overdrijven zodat niemand er iets meer van ge-
looft en dat overal in het buitenland de Duitse wetenschap als puur chauvi-
nisme zonder bewijs wordt weggezet. Daardoor raken echter ook de ware,
mooie resultaten van de Ranis-opgraving buiten beeld.’

Ook dit is koren op de molen van Himmler en zijn Ahnenerbe. Het onderzoek in de
Ilse-Höhle bij Burg Ranis staat namelijk onder leiding van Werner Hülle, die werk-
zaam is binnen Reinerths Reichsbund, de concurrent van Ahnenerbe. SS’ers smullen
van dit soort teksten en Bohmers bedient ze op hun wenken. Daar staat overigens te-
genover, dat hij zich in hetzelfde citaat een echte wetenschapper toont door erop te
wijzen dat het belangrijker is mooie resultaten te laten zien dan diezelfde resultaten
te misbruiken voor propaganda, zodat niemand er meer iets van gelooft. Het is maar
net wat je erin wilt lezen. 

Bohmers krijgt opdracht zijn kritiek op een artikel van Hülle over Ranis op papier
te zetten.41 Hoewel Bohmers’ Stellungnahme over Ranis nooit gepubliceerd is, is deze
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bewaard gebleven.42 Zijn notitie begint met een weergave van de stand van kennis
van de indeling en datering van verschillende culturele fasen binnen het Paleolithicum,
die gebaseerd zijn op het voorkomen van specifieke werktuigtypen en –technologieën.
Daarna legt hij, op basis van de onderzoekresultaten van Mauern, zijn eigen ideeën
hieromtrent uit. De gangbare opvatting in de wetenschap luidt dat de introductie van
de klingtechnologie, die in plaats komt van de door Neanderthalers vervaardigde
vuistbijlen en handspitsen, samenhangt met de invasie van nieuwe mensen (‘Aurignac-
und Cro-Magnonrasse’). Dit ras roeit de Neanderthalers uit en vestigt zich in Europa.
Uit het Cro-Magnonras ontwikkelen zich vervolgens de Germaanse rassen (‘nordische
und fählische Rasse’). 

Dit beeld moet volgens Bohmers bijgesteld worden vanwege de bladspitsen uit
Mauern en Ranis, die ouder zijn dan de klingtechnologie, en waarvan hij denkt dat
ze niet door Neanderthalers vervaardigd kunnen zijn. Op grond van deze bijzonder
fraai vervaardigde werktuigen, die zich ‘nur auf Gross-Deutsches Boden’ ontwikkelen
uit de vuistbijlen en handspitsen, kan verklaard worden: 

De chronologische indeling van het Paleolithicum volgens Bohmers in 1938,
zoals weergeven in zijn Stellungname tegen het artikel van Hülle over de vind-
plaats Ranis
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‘dat voor het eerst hier het neanderthalras door een nieuwe toestroom ver-
edeld wordt en daardoor de vaardigheid krijgt [durch einen neuen Zustrom
veredelt und damit befähigt wird] de mooiste werktuigen te maken. Dit nieuwe
ras bereikt misschien het niveau van het Aurignacien-ras of het Cro-Magnonras
en daarmee de vaardigheid om de hoogontwikkelde bladspitsen te maken.’ 

Bohmers vervolgt zijn argumentatie met een schets die nauw aansluit bij het door de
nationaalsocialisten gewenste geschied- en toekomstbeeld:

‘Dit vernieuwe en veredelde ras verspreidt zich dan naar de omringende lan-
den (Frankrijk, Hongarije, etc) waar de handspits- en vuistbijlculturen, die zich
daar nog niet verder hebben ontwikkeld, met geweld verdrongen en vernietigd
worden.‘ 

Dit archeologisch betoog over de komst van een nieuw veredeld ras, over annexatie
van andere gebieden door geweld en vernietiging in de Steentijd, sluit naadloos aan
bij de retoriek van de nazi’s. Zijn opdrachtgevers zullen goedkeurend hebben geknikt
toen ze dit lazen. 

Twee bladspitsen uit Mauern. Deze speerpunten vormen een belangrijke vondstcategorie bij het onderzoek.
Bohmers ging, gelet op de geraffineerde vervaardigingswijze van deze artefacten er van uit dat het werktuigen zijn
geweest van de moderne mens. Nu weten we dat ze gebruikt zijn door Neanderthalers. Lengte: 12,6 en 10,2 cm.



172

Volgens Bohmers zijn de Cro-Magnonmensen, de moderne Homo sapiens, op een
of andere wijze voortgekomen uit de Neanderthalers. Hij gaat immers uit van bevol-
kingscontinuïteit en niet van de concurrerende stelling dat de Neanderthalers ver-
vangen worden door de nieuwkomers. Ook Himmler is gefascineerd door de afkomst
van de moderne mens en in het bijzonder het Germaanse ras. Een afstamming van
de ‘domme’ Neanderthalers is voor hem volstrekt onacceptabel. Op 6 januari 1939
spreekt Bohmers met Himmler in Bad Berneck, waar Hitler regelmatig is tijdens de
Wagnerfestspiele in Bayreuth en dat onder nazi’s een zeer geliefde toeristenplaats is.
Ze hebben het niet alleen over een gewenste toekomst voor Friesland, maar ook over
Bohmers’ ontdekkingen en het ontstaan en de ontwikkeling van de moderne mens.43

In dat kader komt ook de in 1935 verschenen publicatie Die Rassen der Menschheit
van de Rassenhygieniker Hans Weinert (1887-1967) ter sprake. Himmler keurt het
boek af, omdat Weinert ervan uitgaat dat de mensaap evolutionair dicht bij de mens
staat en dat de Cro-Magnonmensen voortkomen uit de Neanderthalers - opvattingen
die Bohmers met Weinert deelt. Toch schrijft Bohmers in een brief van 12 maart
1939 aan Sievers:

‘Dat is niet alleen wetenschappelijk volkomen onzin, maar ook heel beledigend
voor de mensen, zoals de Reichsführer zei. […] Ik heb altijd net zoals de
Reichsführer en Ahnenerbe, de theorieën van Weinert scherp afgewezen.’44

Voor wie Bohmers’ wetenschappelijke opvattingen kent zijn dit belachelijke uitspra-
ken. Bohmers praat Himmler schaamteloos naar de mond. Himmlers opvattingen
over evolutie staan haaks op die van Bohmers en toch schrijft hij deze vleierige brief.
Waarom? Uiteraard wil hij zijn carrière binnen Ahnenerbe niet in gevaar brengen,
maar het is ook niet uitgesloten dat hij dergelijke brieven bewust – met medeweten
van Sievers - schrijft om binnen de SS de indruk te wekken dat hij netjes in de pas
loopt en Himmlers ideeën over evolutie deelt. Zo’n brief zou dan dienst doen als ca-
mouflage (‘Tarnung’) om eventueel gedoe te voorkomen. Dergelijke brieven werden
wel verstuurd, althans dat beweert Bohmers na de oorlog.45 Hij wil zich in alle rust
kunnen wijden aan dat waar het werkelijk om gaat, de pure wetenschap, met in het
verlengde daarvan zijn aanzien. Wat voor deze interpretatie pleit is dat zijn vakpu-
blicaties over Mauern geen enkel spoor dragen van het nationaalsocialistische ge-
dachtegoed. Blijkbaar is Bohmers bereid deze spagaat te maken tussen politieke
correctheid en ongegeneerde vleierij enerzijds en zijn wetenschappelijke opvattingen
en integriteit anderzijds. Opportunisme is hem niet vreemd. 

Studiereis naar Brussel, Frankrijk en Engeland
Na zijn aanstelling reist Bohmers een half jaar regelmatig op en neer tussen Mauern
en Berlijn, omdat Wenda nog steeds aan de Leibnizstrasse woont. In het voorjaar van
1938 komt ook zij naar Mauern. Daar wordt op 20 september 1938 hun dochter
Wytske Asses Bohmers geboren, genoemd naar Bohmers’ grote liefde uit zijn stu-
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dententijd. Of Wenda iets te zeggen heeft gehad over de keuze van deze naam, is de
vraag. Met baby’s en kleine kinderen heeft Bohmers zijn hele leven weinig op en de
dagelijkse verzorging van zijn kinderen komt vrijwel geheel voor rekening van
Wenda.46 Zijn gezin komt vaak op de tweede plaats, zelfs als er net een baby is gebo-
ren. Veel moet wijken voor zijn werk en carrière. 

De opgravingscampagne van 1938 eindigt in oktober van dat jaar. Een maand na
de geboorte van zijn dochter maakt Bohmers een studiereis van enkele weken. Hij
wil informatie verzamelen voor de uitwerking van Mauern en bovendien kennismaken
met een aantal vooraanstaande prehistorici en hen informeren over zijn geweldige
onderzoeksresultaten. Hij reist over Hannover naar Münster, waar hij Julius Andree
ontmoet. Deze hoogleraar in de geologie en prehistorie aan de universiteit van Mün-
ster is lid van de Reichsbund. Bohmers voelt een diepe minachtig voor de man, maar
kan kennelijk niet om hem heen omdat hij interessant vondstmateriaal beheert. Het
zal een kort, formeel bezoek zijn geweest. In een dagboeknotitie schrijft Bohmers:
‘Bezoek bij Andree. Vertelde van Blsp. [Bladspitsen, AC] uit Westfalen en van de Lin-
denthaler Hyener Höhle’.47 Meer valt er kennelijk niet over te zeggen.

Via Münster reist hij door naar Nederland. Hij blijft een paar dagen en houdt onder
andere op 21 oktober een lezing getiteld ‘De IJstijdmensch in Europa’ voor de Geo-
logische Vereeniging van de Universiteit van Amsterdam. Hier heeft hij ongetwijfeld
zijn oud-docenten en medestudenten weer ontmoet en hen proberen te imponeren
met zijn recente ontdekkingen.48

Het Institut de Paléontologie Humaine in Parijs is in het Interbellum het centrum van het onderzoek van het Paleo -
lithicum in de wereld. Bohmers bezoekt het in 1938. Aan het instituut is een van de invloedrijkste paleolithicum -
specialisten van die tijd verbonden, Abbé Henri Breuil (1877-1961), met wie hij dan ook kennismaakt. 
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Verder gaat het, naar Brussel, waar hij de collecties bezoekt van professor Aimé
Rutot (1847-1933) in het Koninklijk Museum voor Natuurhistorie.49 Vooral de ar-
tefacten uit Spiennes, waaronder die uit de Hélin steengroeve, trekken zijn aandacht
vanwege de gelijkenis met de vondsten uit Mauern. De in de geologie en archeologie
geïnteresseerde mijningenieur Rutot is in het eerste kwart van de twintigste eeuw be-
kend vanwege zijn opvattingen over eolithen: natuurlijk gevormde stenen, die hij voor
werktuigen van de prehistorische mens aanziet. Nu hij die analyse gemaakt heeft,
durft hij nog wel een stap verder te gaan en te speculeren over hoe de gebruikers van
de werktuigen geleefd hebben en zelfs hoe ze eruit hebben gezien. Zijn volgende stap
is de oorsprong van de mens te plaatsen in West-Europa. Hij wordt zelfs nog precie-
zer: de oudste werktuigen komen volgens hem uit België!50 Dit zijn ideeën waar de
archeologische wereld al snel afstand van neemt en ook Bohmers zal hier kritisch te-
genover hebben gestaan. Na de oorlog gaat hij zich dan ook ook intensief bezighouden
met de weerlegging van de aanname dat de natuurlijk gevormde pseudo-artefacten
werktuigen van de prehistorische mens zijn (zie hoofdstuk 16). Rutot heeft echter in
zijn collectie in het Brussels museum ook echte werktuigen van Neanderthalers uit
Spiennes en het zijn deze voorwerpen waar Bohmers voor langskomt.51

Op 24 oktober arriveert hij in Parijs. Hij blijft er een week en bezoekt het befaamde
Institut de Paléontologie Humaine. Hij maakt kennis met de professoren Raymond
Vaufrey, de neanderthalerspecialist Marcellin Boule en de dan al wereldberoemde on-
derzoeker van prehistorische grotschilderingen, Abbé Henri Breuil (1877-1961).52

Hij bespreekt met hen de resultaten van Mauern, bestudeert hun artefactcollecties,
en neemt overdrukken van publicaties van de geleerden in ontvangst. Verder schrijft
hij Breuils chronologische indeling van het Paleolithicum nauwkeurig over.53

Er volgt een kort intermezzo van een week in Londen en Cambridge. Het is on-
duidelijk welke collecties en wie hij daar bezoekt. Daarna keert hij terug naar het con-
tinent en reist via Parijs naar Les Eyzies, de ‘hoofdstad van de prehistorie’. Van daaruit
gaat hij naar enkele prehistorische grotten in de Dordogne, waaronder Les Comba-
relles, Font de Gaume en de minder bekende La Mouthe en Teyat. Ook bezoekt hij,
op voorspraak van Breuil, de grot Trois Frères in de Pyreneeën. De grot is in 1914
ontdekt en de grotschilderingen, waaronder die van een sjamaan, zijn beroemd ge-
worden na Breuils publicaties hierover. De grot is van een particulier en er wordt jaar-
lijks slechts een handvol bezoekers toegelaten. Maar Breuil opent voor hem deze deur
die voor veel anderen gesloten blijft. 

Dromen over een eigen instituut
Na terugkomst in Mauern begint Bohmers aan de uitwerking van zijn onderzoek.
Hij is bezig met een bijdrage over Mauern voor de Ahnenerbe-uitgave Forschungen
und Fortschritte en start ook met het opgravingsrapport, want het is wel duidelijk dat
het onderzoek in 1939 afloopt. Ook houdt hij een voordracht voor Himmler en andere
hooggeplaatste SS’ers op 6 december 1938. Waarschijnlijk komt deze opdracht voor
hem uit de lucht vallen want hij had andere plannen. Dat blijkt uit een dagboek -
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aantekening van Wenda, die in het najaar ook naar Mauern is gekomen. Hoewel van
haar dagboek helaas slechts een enkele bladzijde bewaard is gebleven, geeft die een
intiem inkijkje in haar leven, dat gedicteerd wordt door de aan- en afwezigheid van
haar man.54 Op maandag 5 december noteert ze: ‘Assien is vandaag weer op reis ge-
gaan. Voor hoe lang is onbekend. Ik hoop echter niet voor lang. Wytske wordt iedere
dag leuker en wijzer.’ En de dag erna: 

‘Vanmiddag is Assien een paar uur hier geweest in gezelschap van Sturm-
bannführer Sievers. Daarna zijn ze samen weer vertrokken per auto om de
Reichsführer te ontmoeten. Assien heeft enkele waardevolle stukken en teke-
ningen meegenomen. Heb vanavond naar St. Nicolaasavond in Holland ge-
luisterd.’ 

’s Avonds 8 december keert Bohmers naar Mauern terug met handschoenen voor
Wenda en skies voor als de sneeuw gaat vallen.

Om de verslaglegging van de opgravingsresultaten tijdig te realiseren, moet Bohmers
nog veel laten gebeuren. Zo heeft de pollenanalyticus Rudolf Schütrumpf (1909-
1986) grondmonsters bij de opgraving genomen om uit verschillende bodemlagen de
stuifmeelkorrels te determineren en op grond daarvan de vegetatie- en klimaatont-
wikkeling in Mauern te reconstrueren. Schütrumpf is in april 1938 binnen Ahnenerbe
aangesteld als hoofd van de Forschungsstätte für naturwissenschaftliche Vorgeschichte.
Mede op basis van zijn onderzoek kunnen specifieke vondstlagen van Mauern toe-
geschreven worden aan meer of minder koude perioden in het verleden en kunnen in
verband gebracht worden met de bekende klimatologische ontwikkeling in de laatste
ijstijd. Zijn onderzoek is dus ook relevant voor de datering van de vondstcomplexen
van Mauern. 

Ondanks aandringen van Bohmers heeft Schutrümpf eind 1938 nog niets van zich
laten horen en zijn de onderzoeksresultaten nog niet bij hem binnen. In een brief aan
Sievers van 26 december 1938 schrijft Bohmers:

‘Het lijkt me het beste als u hem [Schütrumpf, AC] een beetje opport en hem
bijvoorbeeld zegt dat hij al het andere werk hiervoor moet laten liggen en ook
in de vakantie moet doorwerken. Dat hij niet altijd hieraan werkt, merkte ik za-
terdag toen ik in Berlijn was, want hij was daar de hele dag niet in het labora-
torium verschenen.’55

Bohmers spant hier zijn leidinggevende voor zijn karretje, en dat is nog maar het
begin. Dezelfde brief leest als een boodschappenlijstje. Zo vraagt hij Sievers onder
andere een grindzeef voor hem te regelen, een belichtingsmeter en een auto: ‘Verder
zou ik u willen verzoeken in ieder geval een volledig overkapte auto te sturen. Die
moet nu en in de toekomst heel vaak gebruikt worden bij slecht weer, waarbij ik in de
auto mijn geologische kaartschetsen moet maken.’ Kennelijk laat hun relatie het toe
dat Bohmers zich zo losjes tot hem richt.
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Uit dezelfde brief blijkt ook dat Bohmers het plan geopperd heeft, mogelijk naar
aanleiding van zijn bezoek aan het Institut de Paléontologie Humaine in Parijs, een
eigen onderzoeksinstituut binnen Ahnenerbe op te zetten. Deze Forschungsstätte für
Urgeschichte, waarvan de hoofdvestiging [Zentralstelle] in München gevestigd moet
worden, kan volgens hem uitgroeien tot het belangrijkste instituut op het terrein van
het Paleo- en Mesolithicum ter wereld. Maar dan moet wel aan drie voorwaarden
worden voldaan. 

In de eerste plaats moeten alle medewerkers onder zijn leiding komen te staan. Hij
heeft al een lijst klaar liggen van alle medewerkers die moeten worden aangetrokken.
Zoals Alfred Rust voor het Jong Paleolithicum, en Hermann Schwabedissen voor het
Mesolithicum, Rudolf Schütrumpf voor de pollenanalyse, W. Kollau voor de pale -
ontologie – en, schrijft Bohmers: 

‘Ikzelf voor het oudere Paleolithicum, de diluviale geologie en sedimentpetro-
logie. Verder beheers ik als enige ook alle andere terreinen. Op elk terrein heb
ik mij langere tijd theoretisch en praktisch beziggehouden.’

De tweede voorwaarde is de oprichting van een tijdschrift waaraan Duitse en bui-
tenlandse wetenschappers kunnen meewerken. Veel tijdschriften zijn volgens
Bohmers verdwenen of op sterven na dood en het zou goed zijn als Ahnenerbe een
nieuw tijdschrift op het gebied van het Paleolithicum en het Mesolithicum opzet;
eventueel kan overwogen worden het tijdschrift Quartär over te nemen (een gewaar-
deerde en nog steeds bestaande periodiek, die zijn rivaal Zotz kort daarvoor heeft op-
gericht). Ten derde moeten er tien ervaren opgravers in vaste dienst komen.

Bohmers heeft nog een ander groots plan voor Ahnenerbe op het terrein van het
Paleolithicum. In een memorandum van 29 januari 1939 schrijft hij dat hij tijdens
zijn studiereis in Frankrijk talrijke prehistorische grottekeningen heeft gezien, die ge-

Bohmers en Wenda bij de
Weinberghöhlen in Mauern
in 1937 of 1938
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maakt zijn door de Cro-Magnonmens, de voorloper van het Germaanse volk.56 ‘Vele
daarvan zijn van zo’n artistieke volmaaktheid dat die in de geschiedenis van de Ger-
manen slechts zelden bereikt wordt’, schrijft hij. Hij voegt er direct aan toe dat de
bestudering ervan veel informatie kan opleveren over toegepaste kunststijlen in het
Paleolithicum, de geschiedenis van jachtmethoden, de magische gebruiken (bijvoor-
beeld tovenarij ten behoeve van de jacht en initiatieriten), beeldsymboliek en kennis
van de dierenwereld en dierenrassen. Maar, waarschuwt hij, dit unieke erfgoed wordt
ernstig bedreigd. De grotten bevinden zich op het terrein van boeren die geen enkel
besef hebben van de cultuurhistorische waarde ervan. Ze laten toeristen toe (‘beson-
ders amerikanischer und französischer Nationalität’) die de tekeningen beschadigen
door ze te bekrassen. Daar komt bij dat de weergave van de grottekeningen in publi-
caties niet volledig of onbetrouwbaar is. Daarom is het dringend noodzakelijk dat ze
gedocumenteerd worden door middel van tekeningen, foto’s en afgietsels. Het zou
een grote verdienste zijn als Ahnenerbe dit werk op zich neemt, vindt Bohmers. Ken-
nelijk wil hij aan de slag met de grot Trois Frères waartoe Breuil hem argeloos toegang
heeft verschaft. Het is een merkwaardig voorstel dat hij in januari 1939 doet, of zou
hij, zoals de auteur Heather Pringle suggereert ‘… [dream] of a day when the swastika
would fly over France’?57

Ahnenerbe honoreert zijn voorstellen uiteindelijk niet. Door de tumultueuze ont-
wikkelingen in de internationale politiek ligt er namelijk een nieuwe uitdaging voor
hem klaar. Anderhalve maand na zijn memorandum vallen Duitse troepen Tsjecho-
Slowakije binnen, waarna op 16 maart 1939 het rijksprotectoraat Bohemen en Mo-
ravië wordt uitgeroepen. Op dezelfde dag schrijft Bohmers aan Sievers: ‘Met Moravië
hebben we de belangrijkste steentijdvindplaatsen van Europa in handen gekregen.’58

En zo is het. Een van de beroemdste archeologische onderzoekslocaties hier is Dolní
Vĕstonice (in het Duits: Unterwisternitz). De opgraving van deze unieke vindplaats
wordt vrijwel direct door Ahnenerbe geconfisqueerd en Bohmers krijgt de leiding.
Hij kan tevreden zijn. Mauern was een rijke vindplaats waar archeologen om vochten;
maar Unterwisternitz is een regelrechte sensatie.
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Erkenning door de vakwereld

8. UNTERWISTERNITZ EN BOCKSTEINSCHMIEDE 
1939-1940

‘Dit is deels door de Jood professor Absolon zeer slecht opgegraven en nog nooit eerder beschreven. De hele

wereld wacht al lang op deze beschrijving. Het zou van groot belang zijn als wij deze zaken in handen kunnen

krijgen.’ (Bohmers aan Sievers d.d. 16 maart 1939, een dag na de Duitse inval in Tsjecho-Slowakije)

Een vindplaats geconfisqueerd
Het onderzoek in Mauern heeft Bohmers geen windeieren gelegd. Door zijn voor-
drachten en de bezoeken aan collega’s in binnen- en buitenland heeft hij de archeo-
logische wereld doordrongen van het belang van de opgraving en overtuigd van zijn
vakbekwaamheid. Binnen de gelederen van de SS wordt dankbaar gebruik gemaakt
van de eagere wetenschapper, die op zijn beurt de machtige arm van de SS inzet om
zijn persoonlijke, politieke en wetenschappelijke ambities te realiseren. Niets wijst
erop dat hij in deze tijd enige bedenkingen heeft tegen de agressieve buitenlandse
politiek van Hitler-Duitsland, de jodendiscriminatie en –vervolging die in Duitsland
zelf nu echt losbarst. 1938 Is een heftig jaar, met in maart de annexatie van Oostenrijk,
in september het akkoord van München dat Hitler de gelegenheid geeft Sudetenland
in te lijven, en op 9-10 november de Kristallnacht, waarin in heel Duitsland synagogen
in brand worden gestoken, joodse winkels en bedrijven worden vernield en Joden in
het openbaar worden mishandeld. 

Op 15 maart 1939 vallen Duitse troepen Tsjecho-Slowakije binnen. Ook dat raakt
hem niet. Integendeel, een dag later, dezelfde dag (!) waarop het rijksprotectoraat Bo-
hemen en Moravië wordt uitgeroepen, schrijft hij verheugd vanuit Mauern aan Sievers:

‘Met Moravië hebben we de belangrijkste steentijdvindplaatsen van Europa in
handen gekregen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het beroemde Predmost met
zijn honderden geslachte mammoeten, massagraf met daarin twintig skeletten,
en honderdduizenden werktuigen, alles behorend bij een antropologisch belang-
rijke primitieve Cro-Magnoncultuur. Vooral de Reichsführer zal hierin zeer ge -
interesseerd zijn.
Dit is deels door de Jood professor Absolon zeer slecht opgegraven en nog
nooit eerder beschreven. De hele wereld wacht al lang op deze beschrijving. Het
zou van groot belang zijn als wij deze zaken in handen kunnen krijgen.
(…)
Ik zou na Mauern direct met het geologisch onderzoek van Predmost kunnen be-
ginnen en de al aanwezige vondsten kunnen beschrijven.’1

De brief toont Bohmers’ blinde ambitie om onderzoek te doen op de bekende jong-
paleolithische vindplaatsen van mammoetjagers in Moravië. Die moeten door
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Ahnenerbe ingelijfd worden wil deze organisatie zijn ‘erste Stelle in der Urgeschichte
Deutschlands’ behouden. Bohmers noemt de vindplaats Predmost (Predmosti), maar
krijgt uiteindelijk het onderzoek toegewezen van Unterwisternitz, de Duitse bena-
ming voor het Tsjechische plaatsje Dolní Vĕstonice, waar tot dusver de ‘Jood professor
Absolon’ onderzoek heeft verricht.2

Absolon, eigenzinnig met gevoel voor PR
Als je nu het station van Brno uitrijdt in zuidelijke richting, zie je na een tijdje in de
verte een paar heuvels opdoemen in de vorm van een rustende mammoet. De mam-
moet ligt op zijn zij, met zijn slurf uitgestrekt naar het westen. Bij station Sakvice
stap je uit; een bus brengt je via een lange brug over een stuwmeer naar je bestemming,
het kleine dorp Dolní Vĕstonice. Daar sta je aan de voet van de slapende kolos, waar
op de flanken wijngaarden liggen. Deze unieke archeologische plaats ligt zo’n 40 ki-
lometer ten zuiden van Brno en zo’n 70 kilometer ten noorden van Wenen; aan de
noordoostelijke helling van de heuvels van het Pavlovské vrchy (Pollauer Gebirge),
vlak langs het dal van de rivier de Thaya. Het meer was er in 1939 nog niet; het is in
de jaren tachtig aangelegd in het stroomgebied van de Thaya, waardoor het dal ge-
deeltelijk volliep.

Hoewel deze grensregio sinds 1919 deel uitmaakt van Tsjecho-Slowakije is het ge-
bied dan overwegend Duitstalig. In 1938, ten gevolge van het akkoord van München,
wordt het deel van de Reichsgau Niederdonau. De Tsjechische bewoners worden dan
verdreven uit deze regio, waaronder ook de Joden. In 1938 verklaren de autoriteiten
de stad Nikolsburg (het huidige Mikulov), vlakbij Unterwisternitz, ‘judenfrei’.3 Deze
veranderingen gaan aan Bohmers voorbij; hij is bezig met zijn eigen agenda.

In Unterwisternitz vinden de opgravingen plaats onder leiding van de Tsjechische

In 1932 brengt de bekende
archeoloog Vere Gordon
Childe (links) een bezoek aan
Karel Absolon (rechts) en het
Moravisch Museum in Brno.
Hoewel Absolon geen arche-
oloog is, loopt de wereld met
hem weg. Hij doet spectacu-
laire vondsten, zoals de
Venus van Dolní Vĕstonice,
en weet die magistraal uit te
venten. 
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wetenschapper Karel Absolon (1887-1960).4 Hij is geen archeoloog, maar heeft aan
de universiteit van Praag geografie en zoölogie gestudeerd en is gespecialiseerd in de
spelonkologie en insecten die zich in grotten ophouden. In 1907 is hij aangesteld als
conservator van de zoölogische collectie van het Moravisch Museum in Brno, dat na
de Duitse bezetting bekend staat als Mährisches Landesmuseum in Brünn (Brno). Ook
is hij verbonden aan de universiteit van Praag, vanaf 1927 als hoogleraar. Als conser-
vator kan Absolon tussen de wereldoorlogen grote paleontologische en archeologische
collecties voor het museum verwerven, waarbij hij al snel gefascineerd raakt door de
rijkdom die Moravië te bieden heeft op het gebied van het Paleolithicum.

Bij Unterwisternitz hebben boeren en amateurarcheologen talrijke fossiele botten
van mammoeten en vuurstenen werktuigen gevonden. Absolon heeft daar een deel
van kunnen verwerven voor zijn museum. Maar de Duitstalige amateurarcheologen
laten liever hun vondsten zien aan Duitstalige professionals, wat Absolon vreselijk
irriteert. Hij verbiedt daarom, in naam van het museum, verdere opgravingen bij
Unterwisternitz en besluit er zelf veldonderzoek te gaan doen. Zijn onderzoek vindt
vanaf 1924 jaarlijks plaats en wordt vooral uitgevoerd door twee museummedewer-
kers: de neven Josef en Emanuel Dania. De opgravingen veroorzaken de nodige span-
ningen onder de plaatselijke bevolking, wat deels samenhangt met de conflicten met
de Duitstalige landeigenaars over de compensatie van de gronden waarop de opgra-
vingen plaatsvinden.

Maar het is het allemaal waard. De vondsten van Absolon zijn ronduit verbluffend.
Ze zijn zo’n 30.000 jaar oud en bestaan uit slachtafval van (overwegend) mammoeten,
duizenden stenen gereedschappen en bijzondere sieraden en kunstvoorwerpen: gra-
veringen op botten en gebakken keramische beeldjes met voorstellingen van dieren.
In 1925 doet Absolon een spectaculaire ontdekking: hij vindt een ruim 11 centimeter
hoog beeldje van keramiek dat een vrouw voorstelt, de Venus van Dolní Vĕstonice.
Dit is beslist geen Mona Lisa, maar een oervrouw die vooral uit borsten, billen en
zware heupen bestaat. Het hoofd is naar verhouding klein. Er is nog een tweede Venus
van Dolní Vĕstonice bekend, gesneden uit een fossiel mammoetbot, maar dat is een
vervalsing. Dat is zogenaamd gevonden door de Duitstalige kroegbaas F. Mühlender,
die tevergeefs probeert het beeldje erkend te krijgen door professionele archeologen
en het in 1927 te koop aanbiedt voor een miljoen Tsjechische kronen. De vervalsing-
affaire wordt op de voet gevolgd door de media en genereert veel negatieve publiciteit.
Toch overschaduwt dit rumoer de vindplaats geen moment, doordat Absolon een bui-
tengewoon gevoel heeft voor PR.

Hoewel Absolon enkele wetenschappelijke bijdragen over Unterwisternitz heeft
geschreven, wordt zijn archeologisch onderzoek tegenwoordig niet hoog geschat. Zijn
interpretaties van vondsten en bodemopbouw laten te wensen over en zijn documen-
tatie is onvolledig. Hij wordt vooral gewaardeerd voor zijn presentaties van de onder-
zoeksresultaten aan het grote publiek en de manier waarop hij veel aandacht voor zijn
onderzoek weet te genereren. Zo lukt het hem om de eerste president van Tsjecho-
slowakije, Tomáš Masaryk, op zijn opgraving te krijgen, met in zijn kielzog de media.
Ook diverse beroemde archeologen, zoals Abbé Henri Breuil en de bekende archeo-
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loog Gordon Childe, bezoeken hem en zijn vindplaats. Die aandacht heeft hij ook
nodig om zijn onderzoek te financieren. Soms neemt hij het daarbij niet zo nauw. Zo
verkoopt hij museumstukken aan een Amerikaan buiten medeweten van de muse-
umdirectie.

Absolon is een echte PR man, met een fijne neus voor wat het grote publiek wil en
een vlot verhaal voor potentiële sponsors. Hij richt in 1928 in Brno een moderne ex-
positie in met levensgrote reconstructies van mammoeten en prehistorische jagers:
diorama’s die deels gefinancierd zijn door de Tsjecho-Slowaakse Bata-schoenen -
industrie. Dit Anthropos Pavilion maakt deel uit van de Exhibition of contemporary culture
in Czechoslovakia, een omvangrijk tentoonstellingsareaal buiten Brno dat uit verschil-
lende modernistische bouwwerken bestaat. Daarin worden ter gelegenheid van het
tienjarig bestaan van de republiek zaken van nationale trots tentoongesteld, zoals de
Tsjecho-Slowaakse archeologie. Wat Absolon voor ogen staat, is een paleolithisch
kenniscentrum voor Midden-Europa tot stand te brengen, met hemzelf als directeur.
Hij koopt hiervoor onder andere collecties met vuurstenen artefacten in Frankrijk -
opnieuw buiten de museumdirectie om en zonder dat er geld voor beschikbaar is,
waardoor er grote problemen ontstaan. Toch slaagt hij erin, koppig als hij is, het
Anthropospaviljoen als enige open te houden na afloop van de tentoonstelling. Het
wordt zelfs uitgebreid en verhuist naar een betere locatie. Het bestaat nog steeds en
is een bezoek zeker waard.

De spectaculaire vondsten van Dolní Vĕstonice publiceert Absolon onder meer in
het rijk geïllustreerde internationale nieuwsblad The Illustrated London News. Zo

Ansichtkaart van de hoofdstraat in Unterwisternitz. Het dorp telt in 1938 ruim 650 inwoners.
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wordt in de uitgave van 2 oktober 1937 de nieuwe vondst van een uit ivoor gesneden
menselijk kopje door hem wereldkundig gemaakt en aangeduid als ‘a “Mona Lisa” of
30,000 years ago’. Als Bohmers de leiding heeft over Unterwisternitz, zal ook hij een
artikel wijden aan dit kopje, dat verschijnt in 1940 in een bundel van Ahnenerbe. Hij

geeft er dan een racistische in-
terpretatie aan.5 Het beeldje is
volgens hem zeker 40.000 jaar
oud en kan toegeschreven wor-
den aan het Aurignacien, de
oudste cultuurperiode van het
Jong Paleolithicum. We weten
nu dat het deel uitmaakt van een
jongere cultuur periode, namelijk
het Gravettien, en dateert uit
ruim 27.000 jaar geleden. Het
gaat volgens Bohmers om een
kopje van een vrouw van het zo-
genaamde Brünner Type van het
Cro-Magnonras. Het Cro-Mag-
nonras kan beschouwd worden
als de directe voorloper van het
Indo-Germaanse ras, in het bij-
zonder van het Noordse ras. Dit
is koren op de molen van de SS.

Bohmers’ interpretatie bena-
drukt het politiek-ideologisch

Het gebouw waarin het Anthropospaviljoen was gevestigd in 1935, is opgetrokken in een moderne, 
functionalistische bouwstijl. 

De president van Tsjechoslowakije Tomas Masaryk bezoekt het
Anthropospaviljoen op 9 juni 1928. Absolon weet zich daarmee
opnieuw verzekerd van mooie publiciteit voor de archeologie. 
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belang van de vindplaats Unterwis-
ternitz voor Ahnenerbe en voor
Himmler. Immers, hier kan men
studie doen naar de oorsprong van
het (Indo-)Germaanse ras.6 Zijn
interpretatiekader is wezenlijk an-
ders dan dat van Absolon, die niet
aan rassentoeschrijving doet, maar
algemene termen hanteert als:
‘men/hunters of the Diluvial Period’
of ‘mammoth-hunters’.7 Absolon
publiceert overigens in 1936 wel
een klein artikel in het Zeitschrift
für Rassenkunde, een blad dat na-
drukkelijk gaat over rassenverschil-
len en de sociaal-politieke implicaties
daarvan. Het toont aan dat ook hij
blijkbaar geen bezwaar heeft tegen
het gebruikelijke wetenschappelijk
discours over het rassenvraagstuk dat
in die tijd in de academische wereld
gevoerd wordt.8

Rivaliteit met Zotz
Bohmers’ brief aan Sievers over de archeologische kansen in Moravië mist zijn uit-
werking niet. Een week later gaan zij samen op bezoek bij de ‘Juden Professor’ Abso-
lon. Bohmers noemt hem later in een notitie in zijn agenda een ‘grote Phantast’.9

Absolon wordt gesommeerd de leiding van de opgraving over te dragen aan Bohmers.
Tegelijkertijd moet hij wel zijn medewerking aan het onderzoek blijven verlenen en
zijn informatie met Bohmers delen.10 Dit moet heel vernederend voor Absolon zijn
geweest – een man met een groot ego, met wie moeilijk valt samen te werken, maar
die Unterwisternitz in binnen- en buitenland op de kaart heeft gezet en aanzien geniet
in de vakwereld. Overigens, in tegenstelling tot wat Bohmers schrijft, is hij helemaal
geen Jood. Bij een volgend bezoek van Sievers en Bohmers aan hem in maart 1939
komt dit ter sprake en Absolon bestrijdt dit gerucht ‘unter Darlegung seiner Abstam-
mung’.11

Behalve Sievers en Bohmers is er een derde persoon betrokken bij de confiscatie
van Unterwisternitz: de archeoloog Kurt Willvonseder (1903-1968).12 Hij is hoofd
van de afdeling Vor- und Frühgeschichte van de Zentralstelle für Denkmalschutz in
Wenen. Vanaf 1939 valt Moravië onder de wetgeving van het voormalige Oostenrijk
op het gebied van de archeologische monumentenzorg en daardoor is hij ook betrok-

Op 2 oktober 1937 besteedt ‘The London Illustrated News’
een groot artikel aan de spectaculaire vondsten van Absolon
in Dolní Vĕstonice.
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ken bij het onderzoek in Unterwisternitz. Hij geldt vanaf die tijd als vertrouwensper-
soon van Ahnenerbe, in bijzonder voor aangelegenheden die betrekking hebben op
de Ostmark, waar Unterwisternitz onder valt.13 Willvonseder is in 1929 gepromoveerd
bij Oswald Menghin, de internationaal gerenommeerde hoogleraar prehistorie aan
de universiteit van Wenen, die we later nog zullen tegenkomen. Willvonseder ont-
wikkelt zich tot een energieke organisator met veel oog voor zijn eigen carrière. Na
de Anschluss in 1938 wordt hij lid van de NSDAP en in januari 1939 treedt hij toe
tot de SS als Untersturmführer.14 In het Vorgeschichtler-Dossier, een concept-rapport
van de SD over de in Duitsland en Oostenrijk functionerende archeologen uit 1939,
staat bij Willvonseder vermeld: ‘Politiek gezien wordt hij als onberispelijk getypeerd,
hij was afkomstig uit een buitengewoon nationaalgezinde Salzburgse familie en had
vanaf het begin een antisemitische gezindheid aan de dag gelegd.’15 Bohmers komt
overigens niet in dit concept-rapport voor, misschien omdat hij de Nederlandse na-
tionaliteit heeft. 

Willvonseder heeft in de zomer van 1938 al kennisgemaakt met Sievers en Walther
Wüst, de hoogste baas binnen Ahnenerbe. Beiden zijn afgereisd naar Wenen om
Willvonseder voor Ahnenerbe te winnen. Dit lukt en in november van dat jaar kan
Wüst dan ook tevreden noteren: ‘Met Willvonseder als medewerker krijgen we
iemand die de belangen van de Reichsführer SS en van Ahnenerbe op het gebied van

Het interieur van het Anthropospaviljoen met een reconstructie van een mammoet en talrijke vitrinekasten met stu-
diecollecties van artefacten uit diverse landen.
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de prehistorie van de Ostmark behartigt, zoals geen ander dat kan doen.’16 Willvon-
seder wordt direct door Ahnenerbe ingeschakeld om het onderzoek van Unterwis-
ternitz te organiseren. Op 25 maart 1939 stuurt hij Sievers een organisatieplan voor
de opgraving, dat hij samen met Bohmers kort daarvoor heeft opgesteld.17

De opgravingsleiding moet volgens beide heren berusten bij Bohmers, die daarbij
wordt bijgestaan door Eduard Beninger en Lothar Zotz. Beninger (1897-1963) is
verbonden aan de prehistorische afdeling van het Naturhistorisches Museum in Wenen.
Uit het Vorgeschichtler-Dossier valt op te maken dat hij al vanaf 1934 lid is van de
NSDAP en even met Reinerth heeft samengewerkt; later heeft hij zich van hem ge-
distantieerd. Ook Beninger wordt vertrouwd: ‘Hij wordt op grond van het onderzoek
dat tot dusver is uitgevoerd, gekenschetst als onberispelijk in politiek en wereldbe-
schouwelijk opzicht.’18

Zotz (1899-1967) staat op het punt in september 1939 benoemd te worden tot
professor aan de Deutsche (Karls) Universität in Praag in het kader van de nazificering
van de universiteit.19 Hoewel hij in maart van dat jaar nog als medewerker aan Un-
terwisternitz wordt opgevoerd, zullen hij en Bohmers korte tijd later aartsrivalen wor-
den. Zotz is, evenals Bohmers, gepromoveerd in de geologie en zeker zo ambitieus.
Ook hij ontwikkelt zich tot een steentijdspecialist en doet tijdens de oorlog onder
andere onderzoek in de jongpaleolithische site Moravany, die honderd kilometer ten

oosten van Unterwisternitz ligt. Ook doet hij
vanuit zijn Praagse aanstelling gerichte po-
gingen om zich te bemoeien met de opgra-
vingen in Unterwisternitz. Bohmers pikt dat
natuurlijk niet.

Zotz is zeer productief. Hij doet onderzoek
en schrijft niet alleen wetenschappelijke ar-
tikelen, maar verzorgt ook enkele populaire
films, lezingen en publicaties over de arche-
ologie van Moravië en Bohemen, waarin hij
claimt, op basis van archeologische gegevens,
dat de oorspronkelijke bevolking van Duitse
afkomst is.20 Hij wordt in het Vorgeschicht-
ler-Dossier van de SD omschreven als een
goede wetenschapper en ‘Charakterlich sehr
gut, aber schwierig’.21 Het is de vraag wat de
opstellers daar precies mee bedoeld hebben. 

Hoe het ook zij, Zotz en Bohmers zullen
een jarenlange strijd voeren die na de oorlog
voortduurt. Beiden houden zich bezig met
het Paleolithicum en hebben dezelfde be-
langstelling voor rassen en de oorsprong van
de moderne mens. Hun machtsstrijd komt
niet alleen voort uit jalouzie de métier, maar

Lothar Zotz voert vanuit de Duitse Karls-Univer-
sität in Praag een felle strijd tegen de Ahnenerbe-
archeologen uit Brno. De inzet is de leiding over
het paleolithisch onderzoek in Moravië tijdens
de bezetting van Tsjecho-Slowakije. Ook na de
oorlog blijft er grote rivaliteit bestaan tussen
hem en de voormalige Ahnenerbe-archeologen,
onder wie Bohmers.
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komt ook doordat ze voor concurrerende organisaties werken. Sievers, Bohmers en
andere Ahnenerbe-archeologen proberen vanuit het Landesmuseum van Brno grip
te krijgen op het paleolithisch onderzoek in Moravië, terwijl Zotz als hoogleraar in
Praag dit ook nastreeft. Hij valt onder het Reichserziehungsministerium en dus onder
de NSDAP, waarvan hij al sinds 1 mei 1933 lid is. Hoewel de Duitse bezetter na-
drukkelijk naar buiten toe eenheid wil uitstralen, blijkt ook in Tsjecho-Slowakije de
verdeeldheid tussen SS en de NSDAP groot te zijn. De archeologie in het Protektorat
wordt het strijdtoneel.

Zotz probeert – en dat is ook zijn opdracht – het universitair archeologisch onder-
zoek en onderwijs in het Protektorat te nazificeren. Ook heeft Himmler hem opge-
dragen om het prehistorisch onderzoek en de archeologiebeoefening onder Duits
toezicht te plaatsen en ‘eindeutig deutsch zu orientieren’.22 Het Institut für Ur-, Vor-
und Frühgeschichte van de Duitse universiteit in Praag, waarover Zotz de scepter
zwaait, heeft evenwel weinig middelen en mensen ter beschikking om deze opdracht
te realiseren. Om die reden gaat hij een samenwerking aan met het bestaande natio-
naal archeologisch instituut (Státní Archeologicky Ustav) dat bemand wordt door Tsje-
cho-Slowaakse archeologen. Uiteraard zorgt hij ervoor dat hijzelf hierover de leiding
krijgt. In 1942 overtuigt Zotz de plaatsvervangend Reichsprotektor van Bohemen en
Moravië Reinhard Heydrich van de noodzaak om een overkoepelende Archäologischer
Forschungsrat op te zetten. Onder deze onderzoeksraad vallen alle archeologische in-
stellingen in het Protektorat en Zotz stelt zichzelf direct als voorzitter aan.23 Alles
gaat voor hem van een leien dakje; in het begin is er niemand die hem tegenhoudt.

Lothar Zotz (geheel rechts, met zonnebril) bezoekt de opgraving in Unterwisternitz in 1936, die dan nog onder lei-
ding staat van Absolon (tweede van rechts). De keet dient als veldlaboratorium en heeft Absolon bij de opgraving
laten plaatsen om de vondsten uit het veld direct te kunnen prepareren en conserveren. Ook Bohmers maakt er
vanaf 1939 gebruik van.
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Maar het verzet komt snel op gang. Vanuit zowel Praag als Brno krijgt hij steeds meer
tegenwerking, die zo groot wordt dat die hem in het najaar van 1943 de das om doet. 

En Absolon? Die mag – moet – Bohmers ondertussen, indien nodig, van informatie
en documentatie voorzien over zijn vroegere opgravingen in Unterwisternitz. Het is
dan ook niet vreemd dat de vernederde wetenschapper steun zoekt en vindt bij Zotz,
die vooral uit pragmatische en opportunistische redenen ook met andere Tsjechische
archeologen samenwerkt.24 Deze wetenschappers, die weliswaar hun functie behouden
en hun vak kunnen blijven uitoefenen, mogen niet zelfstandig werken, maar moeten
zich aanpassen aan de nieuwe verhoudingen binnen het Grossdeutsche Reich. In 1942
houdt Zotz hun voor waar het in de archeologie om gaat: 

‘Kossinna heeft ons geleerd om achter de vondsten wat gebeurd is te zien,
en achter de opgravingen de volkeren te zien. (…) Het doel echter en de uit-
eindelijke bestemming is te komen tot een kennen van volkeren, hun oorsprong
en hun verspreiding, door en door historische feiten dus, die zich verbergen
achter de vondsten en vondstgroepen.’25

Het doel van de archeologiebeoefening is verder om de aanspraken die andere volken
doen op Germaans-Duitse bodem [‘fremdvölkische Ansprüche um den germanischen
und deutschen Volksboden’] door onderzoek te weerleggen. Volgens Zotz, die on-
derscheid maakt tussen een Germaans en Slavisch ras, zijn de Tsjecho-Slowaken pas
in de Middeleeuwen met andere Slaven naar Midden-Europa gekomen en hebben
zich daar vermengd met de daar wonende Germanen. Daarom vervolgt hij zijn betoog
met: 

‘De Tsjechische vakgenoten moeten zich met een koel wetenschappelijk ver-
antwoordelijkheidsgevoel er steeds van bewust blijven, dat wanneer er ge-
sproken wordt van indringers in dit leefgebied, dat niet de Germanen waren.’

In Moravië komen de archeologische verhoudingen zo steeds verder op scherp te
staan. In maart 1939 is bij de voorbereiding van het onderzoek in Unterwisternitz
daarvan echter nog geen sprake. De arbeiders die Bohmers voor het veldwerk in Un-
terwisternitz nodig heeft, vindt hij in het dorp zelf, terwijl hij ook zijn opgravingsploeg
uit Mauern meeneemt. De vondsten, zo wordt met Willvonseder vooraf afgesproken,
moeten uiteindelijk terechtkomen in de collecties van het Naturhistorisches Museum
in Wenen, het Niederdonau Landesmuseum in Wenen en het Mährisches Landesmu-
seum in Brno, terwijl de mindere stukken in het Landschaftmuseum Nikolsburg of het
Heimatmuseum Unter-Wisternitz onderdak kunnen vinden.26

Behalve het organisatieplan ontvangt Sievers ook een notitie van Bohmers over het
belang van het onderzoek in Unterwisternitz. Die is nadrukkelijk bestemd voor
Himmler en kan na correctie door Sievers worden doorgezonden aan de Reichs-
führer.27 Bohmers schrijft dat in de omgeving van Unterwisternitz grote, in de open-
lucht gelegen nederzettingen gevonden zijn, die tijdens de laatste ijstijd bewoond zijn
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door de Cro-Magnonmensen. Zij jaagden in de steppen en toendra’s op mammoeten,
rendieren, wolven en poolvossen. Van deze dieren zijn heel veel botten gevonden. Bo-
vendien zijn er al tienduizenden vuurstenen artefacten aangetroffen en – heel bijzon-
der - diverse gebakken keramische beeldjes, vroege kunstuitingen met voorstellingen
van dieren en mensen. 

Bohmers vervolgt met een passage waar Sievers een streep doorheen heeft gezet en
die Himmler waarschijnlijk nooit heeft gezien. Hij schrijft dat de aandacht van de
wereld al jaren gericht is op deze bijzondere vindplaats waarover geregeld artikelen
in kranten verschijnen, maar waarover in de afgelopen vijftien jaar nog nooit een we-
tenschappelijke monografie is verschenen. Bohmers weet dat de wetenschappelijke
wereld zich hier enorm aan stoort. Bovendien schrijft hij in dezelfde notitie dat ‘de
Tsjechen al vijftien jaar lang deze cultuurschatten hebben uitgebuit, verhandeld en
verkocht, vervalsingen hebben gemaakt en de leiding hebben overgelaten aan een
grote fantast en handelaar’. Hij kan het gewoon niet laten om Absolon zwart te maken
- alleen klopt het niet wat hij beweert. In 1938 heeft Absolon wel degelijk twee mo-
nografieën geschreven over de eerste twee opgravingscampagnes; alleen de recentere
zijn ongepubliceerd gebleven.

Bohmers adviseert om een grote opgraving te starten en allereerst de ouderdom van
de vindplaats vast te stellen door gebruik te maken van nieuwe methoden en weten-
schappers die binnen Ahnenerbe voorhanden zijn. Ook dient een grote monografie
te verschijnen over het complete vondstmateriaal. Hij eindigt:

‘Wij kunnen nu met behulp van de nieuwe paleolithische vindplaatsen uit Mo-
ravië en uit de Schwäbische en Frankische Jura, zoals Mauern en Bockstein-
höhle, samen met de pas verworven geologische kennis, de heerschappij van
de Franse wetenschappers – meestal Jezuïeten – op dit terrein breken en
deze [heerschappij, AC] naar ons toe trekken.’

De tussenvoeging ‘meestal Jezuïeten’ verwijst onder meer naar Abbé Breuil, die
Bohmers een halfjaar daarvoor nog op zijn reis in Frankrijk heeft ontmoet. De con-
tacten zijn waarschijnlijk hartelijk geweest aangezien Breuil, die nu als tegenstander
wordt weggezet, hem toen een introductie bezorgd heeft bij een boer, zodat hij op
diens land de grot Trois Frères kon bezoeken. Dat lijkt hij nu even vergeten te zijn in
deze brief waarin hij Himmler zit te paaien. Sievers heeft overigens ook deze passage
doorgestreept.

Met het onderzoek van Unterwisternitz kan Ahnenerbe – en Bohmers - goede sier
maken. De opgraving biedt volop mogelijkheden om het aanzien van het Duitse pa-
leolithische onderzoek te vergroten en daarmee de Fransen de loef af te steken. Vooral
het vondstmateriaal biedt een uniek inzicht in de levenswijze en ideeënwereld van de
prehistorische mens. Ook Himmler is volledig overtuigd van het belang van de vind-
plaats. Op 25 maart geeft hij Sievers bevel om de opgraving in gang te zetten en krijgt
Ahnenerbe de opdracht zorg te dragen voor de Bodendenkmalpflege in Tsjecho-Slo-
wakije.28 Terwijl andere SS-opgravingen in de herfst van 1939 vanwege het uitbreken
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van de Tweede Wereldoorlog stilgelegd worden, kan Bohmers de komende jaren on-
gestoord zijn onderzoek in Unterwisternitz uitvoeren. In tegenstelling tot veel van
zijn Duitse collega’s wordt hij als buitenlander niet onder de wapenen geroepen. Op
gezag van Himmler moet het onderzoek gewoon doorgaan.29 Bohmers heeft het goed
voor elkaar. 

Onderzoek 1939: een verjaardagscadeau voor Himmler
Het onderzoek start in juli 1939. Het wordt in eerste instantie gefinancierd door de
Reichsstatthalter in Österreich (10.000 Reichsmark), terwijl Willvonseder ook nog eens
10.000 tot 15.000 Reichsmark in het vooruitzicht stelt.30 Voorts moeten de land -
eigenaren toestemming geven voor de opgravingswerkzaamheden op hun land en is
er huisvesting voor de werkploeg nodig. Daarom worden enige invloedrijke personen
ingeschakeld, zoals de Landsrat en de burgemeester van Nikolsburg, de plaatselijke
Kreisleiter van de NSDAP en de bankdirecteur SS-Oberscharführer Elsinger uit de-
zelfde stad.31

Een oud boerenhuis nabij het opgravingsareaal wordt gebruikt voor de verwerking
en opslag van de vondsten en ingericht als verblijf voor de medewerkers. Bohmers en
zijn gezin krijgen als woon- en werkruimte de beschikking over enkele kamers in een
vleugel van het imposante slot Dietrichstein in het nabijgelegen stadje Nikolsburg.
Hij geeft opdracht in het kasteel vitrines te bouwen voor de opslag en presentatie van
de meest bijzondere artefacten van Unterwisternitz. Ook krijgt hij een auto waarmee
hij binnen een kwartier vanuit Nikolsburg naar de opgraving kan rijden: een DKW-
Meisterklasse Gerätefahrzeug.32 Dit alles is hem ongetwijfeld erg bevallen. Hij woont
op stand, op afstand van zijn personeel, en verplaatst zich met een auto. Dit is heel
wat beter dan zijn vorige standplaats in het boerendorp Mauern! Wenda schrijft in
1946 dat ze een prettige tijd heeft gehad in Mauern en dat de sfeer en mentaliteit
van de mensen in Nikolsburg heel anders waren dan in Beieren.33

Wenda met oudste dochter Wytske, gefoto-
grafeerd door Bohmers. Op de achtergrond
is het slot Nikolsburg zichtbaar, waar hij  met
zijn gezin woont tijdens de opgravingen in
Unterwisternitz.
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De opgraving start op 12 juli met grondboringen en de aanleg van enkele proefsleuven
in de dagen en maanden daarna. Bohmers en zijn mensen treffen een cultuurlaag aan
met talrijke botten en stoottanden van mammoeten, diverse vuurstenen artefacten en
zelfs enkele keramische plastieken.34 Alle vondsten en botten worden nauwkeurig per
vierkante meter ingetekend, gefotografeerd, genummerd en geprepareerd - een werk-
wijze die Bohmers eerder in Mauern heeft toegepast.

De opgravingsploeg bestaat uit medewerkers uit Mauern: de twee Oostenrijkse
SS’ers die als technisch medewerker functioneren en de Friezen Jochem de Jong en
Garmt Nico Visser.35 Visser vertrekt een maand na de start van de opgraving, omdat
hij overhoop ligt met een collega over politieke zaken.36 Verder graven drie arbeiders
uit het dorp mee, die eerder Absolon hebben geassisteerd. Ten slotte worden in de
daaropvolgende maanden de neven Emanuel en Josef Dania aangetrokken, die eerder
betrokken zijn geweest bij het onderzoek van Absolon.37 Emanuel is een vakkundig
preparateur en Josef een begenadigd tekenaar van vuurstenen werktuigen.

De opgravingscampagne van 1939 wordt vanwege het slechte weer eind november
stopgezet. Bohmers en zijn medewerkers houden zich in de wintermaanden bezig
met het uitwerken van de gegevens, waaronder het tekenen en prepareren van de ar-
tefacten. Ook brengen ze om de twee weken een bezoek aan Brno om de paleolithi-
sche verzameling van het Mährisches Landesmuseum te bestuderen.38 Bohmers werkt
ondertussen aan zijn publicatie over Mauern en zijn opgravingsverslag van Unter-
wisternitz. Daarvoor maakt hij gebruik van literatuur die hem wordt toegestuurd door
de Weense hoogleraar Oswald Menghin.39
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Het Adolf Hitlerplatz in Nikolsburg. Het slot ligt boven dit plein. Daar wordt op 10 augustus 1940 Aukje geboren, de
tweede dochter van Wenda en Bohmers.
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Bohmers schiet niet erg op met de rapportage over Unterwisternitz, omdat hij niet
kan beschikken over een aantal belangrijke vondsten. Het gaat niet alleen om een ke-
ramisch plastiek met de voorstelling van een wisent, een ivoren plaatje en enkele bot-
ten met ingekraste versieringen, maar ook om twee halssnoeren met hangers,
samengesteld uit doorboorde tanden van onder andere wolf en vos.40 Ahnenerbe heeft
die namelijk in oktober 1939 aan Himmler voor zijn verjaardag gegeven. Dit is
uiteraard wetenschappelijk niet verantwoord en waarschijnlijk is Bohmers het hier
helemaal niet mee eens geweest. De vondsten zijn roofbuit en hij kan niet verhinderen
dat Ahnenerbe daar naar eigen inzicht over beschikt. Een maand later deelt hij Sievers
mee dat hij de vondsten echt nodig heeft om te prepareren en te fotograferen voor
zijn verslag.41 Vanuit Himmlers hoofdkwartier ontvangt Sievers begin januari een
brief met de vraag of het terugvinden van de vondsten echt zo’n haast heeft of dat
het tot na de oorlog kan wachten ‘wenn der Reichsführer-SS mehr Zeit hat, die Sa-
chen herauszusuchen.’42 In 1944 dringen Bohmers en Sievers er opnieuw op aan om
de geschenken te zoeken, maar tevergeefs. Ze zullen nooit meer boven water komen.43

Ze zijn gewoon kwijt. Een archeologisch drama natuurlijk, dat nooit had mogen ge-
beuren. Bohmers heeft er waarschijnlijk knarsetandend in berust. Er zit weinig anders
op.

Bohmers wil ook beschikken over het vondstmateriaal uit de opgravingscampagnes
van Absolon, om deze zelf te beoordelen. In notities en brieven aan Sievers schildert
hij Absolon af als een onbenul op archeologisch gebied, wiens interpretaties van de
opgravingsresultaten niet deugen. In april 1940 schrijft hij dat de vondsten van
Absolon zich nog steeds in het museum van Brno bevinden en dat deze eigenlijk in
een Duits museum thuishoren.44 Het vondstmateriaal is bovendien nauwelijks bestu-
deerd en beschreven. Absolon heeft naar eigen zeggen geen plannen in die richting.
Ook heeft Bohmers gehoord dat Absolon klaar staat om zijn opgravingsverslag voor
Ahnenerbe na verschijning onderuit te halen met gebruik van zijn nog niet eerder
gepubliceerde vondsten. Absolon beschouwt die als privé-eigendom en stelt ze niet
voor onderzoek ter beschikking. Hij houdt ze gewoon achter, tot grote ergernis van
Bohmers. De vondsten dienen direct uit het museum te worden gehaald en naar Ni-
kolsburg te worden overgebracht, waar ze eventueel met behulp van Josef Dania verder
beschreven kunnen worden. Zo zitten de heren elkaar continu dwars. Dit type aca-
demische strijd vormt de rode draad in Bohmers’ carrière. In het geval van Absolon
is het overigens best te begrijpen dat hij Bohmers structureel ondermijnt. Hij geeft
hem een koekje van eigen deeg. Maar hoe lang kan hij dit volhouden?

Bohmers besluit zijn brief met de mededeling dat Absolon zich nooit echt met de
opgraving bemoeid heeft en daar geen kennis van heeft, ‘zodat men hem de vondsten
kan afnemen, zonder dat er voor de wetenschap op wat voor manier dan ook zaken
verloren gaan.’ Ook nu weer maakt Sievers direct werk van dit verzoek, deze keer met
succes. Hij schrijft twee weken later aan de SS-Obersturmführer Heinz Wollbrandt
dat Absolon niet alleen de toegang ontzegd moet worden tot de Anthropossammlung
in het plaatselijk museum, waarin zich een deel van de Unterwisternitz-collectie be-
vindt, maar ook tot de museummagazijnen waar het vondstmateriaal uit eerdere cam-
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pagnes ligt opgeslagen. Deze laatste moeten direct naar Nikolsburg worden overge-
bracht.45 Zo trekt Bohmers met hulp van de altijd bereidwillige Sievers toch weer aan
het langste eind. Absolon wordt wetenschappelijk ‘kaltgestellt’.
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Twee medewerkers bij het uitprepareren van mammoet-
botten in de opgravingsput in 1940

Het proefsleufonderzoek in 1939

In Unterwisternitz beschikt Bohmers over een dienst-
auto, waarmee hij zich kan verplaatsen tussen Unter-
wisternitz en Nikolsburg. 
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Vroege kunst in Unterwisternitz
Na de winterstop start de opgraving weer op 18 april 1940. De tweede campagne be-
gint met het opstellen van een hoogtelijnenkaart van het opgravingsterrein. Aangezien
Emanuel Dania afwezig is, moet Bohmers zelf het veld in om de grondwerkers aan
te sturen. Hij treft het. Ze vinden talrijke gereedschappen, botten en kunstvoorwerpen,
zo’n honderd stuks per vierkante meter!46 Die zomer verzamelt de opgravingsploeg maar

Detail van een opgravingstekening van Bohmers van zijn on-
derzoek in 1940 (boven) met twee uitvergrote 1x1-meter
kwadranten. Alle botten (contouren) en werktuigen (zwart)
worden opgetekend en genummerd, voordat ze uit het op-
gravingsvlak worden gelicht.
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liefst 3000 artefacten, waaronder keramische plastieken met de koppen van paard, wolf,
tijger en andere dieren. Op de beeldjes zitten steeksporen, die er na het bakken op
zijn aangebracht. Dit wijst er volgens Bohmers op dat de maker de koppen van de
lijven heeft verwijderd en dat deze dierplastieken een magische functie hadden.47 Het
idee dat de voorwerpen gebruikt zijn bij specifieke rituelen, wordt nog steeds door
veel wetenschappers aangehangen.

Bohmers is niet bijzonder productief als het op publiceren aankomt. Behalve het
artikel over het uit ivoor gesneden vrouwenkopje dat Absolon heeft gevonden, ver-
schijnt er over Unterwisternitz in 1941 een artikel in het tijdschrift van Ahnenerbe,
Germanien, en een kleine, zakelijke bijdrage in Forschungen und Fortschritte.48 In Ger-
manien typeert Bohmers de prehistorische bewoners van Unterwisternitz als volgt:

‘We hebben hier dus met de beroemde bevolking te maken die zich na de ver-
nietiging van de Neanderthaler [Vernichtung der Neandertaler] verder in korte
tijd verspreid heeft over grote delen van het Europese, Aziatische en waar-
schijnlijk ook het Afrikaanse continent in de overgang naar het Aurignacien,
en waarvan de veroveringstochten tot de allergrootste aller tijden behoren.’

De manifestatie van de Cro-Magnonmens in Europa met zijn Aurignacien-cultuur lijkt
daarmee een voorafschaduwing van de verovering van het nationaalsocialisme van het
Derde Rijk en toont daarmee het politiek-ideologisch belang van het onderzoek van
Unterwisternitz aan.49 Het is tegelijkertijd ook het beeld dat in de vakwereld bestaat
over de snelle verspreiding van de moderne mens. De bewoording ‘Vernichtung der
Neandertaler‘ doet oorlogszuchtig aan en past bij het beeld dat onder vakgenoten leeft.
Ook na de oorlog wordt er in dit soort termen over het verdwijnen van de Neanderthaler
geschreven.50 De huidige wetenschap ziet genocide nog steeds als een mogelijk scenario. 

Bohmers ziet op basis van de bestudering van kunstvoorwerpen uit het Aurignacien
een wezenlijk verschil tussen de Cro-Magnonmens en de huidige mens: de eerste
verkeerde geestelijk nog in een ‘magisch stadium’. Dit komt volgens hem doordat de
lichamelijke evolutie van de moderne mens veel sneller is verlopen dan de geestelijke
ontwikkeling. Met andere woorden: de vroege Homo sapiens lijkt fysiek wel op ons,
maar is geestelijk minder ver ontwikkeld. Deze opvatting verwoordt hij aanvankelijk
in de laatste paragraaf van zijn concepttekst voor Germanien, maar deze passage wordt
door de redacteur Josef Otto Plassmann (1895-1964) geweigerd. Deze vindt dat de
prehistorische mens wel degelijk modern, logisch kon denken, gelet op onder andere
zijn ingenieuze jachtgerei. Een dergelijke voorstelling roept bij de lezer alleen maar
weer een beeld op van de ‘Primitivismus der Vorzeit’, wat niet past in de beeldvorming
over de voorlopers van het trotse Germaanse ras.51 Ondanks Bohmers’ wens deze pas-
sage te handhaven, wordt die geschrapt.

Tegen de oudere en gerespecteerde Plassmann kan hij moeilijk op.52 Deze heeft
zich in 1916 als vrijwilliger aan het front gemeld, maar raakt ernstig gewond. Tijdens
de Weimarrepubliek blijft hij doorvechten in rechts-militante groeperingen. Vanaf
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Illustratie uit Bohmers’ publicatie ‘Die Aurignacgruppe’,
uit 1942. Afgebeeld zijn opgegraven dierplastieken van
gebakken leem uit Unterwisternitz: tijgers (1 en 2);
mammoetkalf (3); tijgerkop (4); rendierkop (5); kop van
een vos? (6); beer (7), en een neushoorn (8).

1928 zet hij zich als germanist in voor de verspreiding van het gedachtegoed van Her-
man Wirth. In Ahnenerbe is hij vanaf 1937 de leider van de afdeling Germanische
Kulturwissenschaft en hoofdredacteur van de SS-maandbladen Germanien en Nord-
land. Hij is overtuigd van de superioriteit van het Germaanse ras. In 1944 wordt hij
hoogleraar Germaanse volkskunde in Bonn.53

Er zijn geen aanwijzingen dat Bohmers en Plassmann elkaar regelmatig spraken.
In de nalatenschap van Bohmers bevindt zich wel een persoonlijke handgeschreven
brief van hem, die drie maanden na hun briefwisseling over het Unterwisternitz-
artikel is opgesteld. Plassmann referereert daarin aan een gesprek dat hij met Bohmers
heeft gehad over Gudrun, de mooie prinses uit het middeleeuwse heldenlied die on-
danks hevige druk en diepe vernedering haar geliefde trouw bleef tot ze er bijna aan
bezweek. Het geeft blijk van enige vertrouwelijkheid tussen de heren. Hij schrijft: 

‘Eigenlijk heb ik in de gestalte van Gudrun altijd het ideaal van de Germaanse
vrouw gezien, en ik heb altijd onbewust gehoopt haar ook in het echt te vinden.
Tot nu toe in elk geval tevergeefs – maar misschien is het mij nog een keer ge-
gund en wie weet, of ze niet nog bij de Friezen zelf te vinden is.’54

Plassmann stelt voor om misschien maar eens naar Friesland (‘das Land Gudruns’)
voor nader onderzoek af te reizen en vraagt Bohmers wanneer hij daar weer is. Voor
zover ik weet, is het nooit tot een bezoek gekomen.
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Finest hour in Kiel
Naast de opgravingen in Unterwisternitz moet Bohmers natuurlijk ook nog de pu-
blicatie over Mauern afronden.55 Het is in 1941 klaar, maar wordt pas na de oorlog
gepubliceerd. In 1944 verschijnt er van zijn hand wel een ander artikel over Mauern,
dat de neerslag vormt van de voordracht die hij in 1939 heeft gehouden op de
Jahrestagung des Ahnenerbes in Kiel.

Dit congres vindt plaats tussen 30 mei en 4 juni 1939 met als doel om enerzijds een
breed publiek op de hoogte te stellen van de onderzoeksprojecten van Ahnenerbe en
anderzijds wetenschappers te tonen dat Ahnenerbe een ‘scientific turn’ heeft gemaakt.
De wetenschappelijke wereld moet inzien dat Ahnenerbe serieuze wetenschap bedrijft
en dat er geen plaats meer is voor pseudowetenschappelijk onderzoek, zoals dat van
Wirth.56 Dat het congres in Kiel plaatsvindt, is geen toeval. Aan de Christian-
Albrechts-Universität is de bekende hoogleraar archeoloog Gustav Schwantes (1881-
1960) verbonden.57 Hij is in 1933 toegetreden tot de nazistische en antisemitische
NS-Lehrerbund en de Kampfbund für Deutsche Kultur en wordt een jaar later lid van
de NSDAP. Hij ontwikkelt zich tot een felle tegenstander van Reinerth, de leider van
de met Ahnenerbe concurrerende Reichsbund. Zijn leven lang is hij overtuigd van
de superioriteit van het Germaanse ras. 

Schwantes vormt het middelpunt van
de invloedrijke ‘Kieler Schule’, zoals de
archeologiebeoefening in Sleeswijk-
Holstein wordt aangeduid, en gaat met
zijn studenten een nauwe samenwerking
aan met Ahnenerbe.58 Onder de arche-
ologenploeg uit Kiel zitten een paar ar-
cheologen met wie Bohmers veel zal
optrekken, ook later in zijn leven. Daar-
toe behoren onder anderen de steentijd -
specialisten Schwabedissen en Rust.59 In
Hermann Schwabedissen (1911-1996)
vindt Bohmers in Brno een bondgenoot
in zijn strijd tegen Zotz. Ook van diens
collega Alfred Rust (1900-1983) krijgt
hij steun. In tegenstelling tot Schwabe-
dissen heeft Rust geen academische op-
leiding, maar is elektricien van beroep en
een autodidact in de archeologie. Hij
heeft in 1930-1933 in Syrië belangrijk
onderzoek verricht naar de stratigrafie en
chronologie van het Paleolithicum. Te-
genwoordig is hij vooral bekend vanwege
zijn onderzoek van de bij Hamburg ge-
legen jongpaleolithische vindplaatsen

Gustav Schwantes (1881-1960) is professor in Kiel
en houdt zich uitgebreid bezig met de prehistorie van
Noord-Duitsland. Hij is een actief NSDAP-lid en staat
tijdens de oorlog in nauw contact met Ahnenerbe-
medewerkers, onder wie Karl Hucke, directeur van
het Moravisch Museum in Brno. 
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van rendierjagers in Ahrensburg en Meiendorf, waarvoor hij in 1942 een eredoctoraat
ontvangt van de universiteit van Kiel.

De belangrijkste leerling van Schwantes is ongetwijfeld Herbert Jankuhn (1905-
1990).60 Hij levert ook de grootste bijdrage aan Ahnenerbe tijdens de oorlog. In 1936
heeft hij zich aangesloten bij de SS. Hij is vooral bekend vanwege zijn opgravingen
van de Viking-nederzetting Haithabu in Sleeswijk-Holstein. Een archeologisch on-
derzoek dat plaatsvindt in de traditie van de Kieler Schule, waarbij gebruik gemaakt
wordt van natuurwetenschappelijke methoden en technieken. Voor de interpretatie
van de onderzoeksresultaten bedienen de Kieler archeologen zich van etnische argu-
menten met daarin een centrale, superieure rol voor de Germanen. De bijdragen in
de congresbundel die onder redactie van Jankuhn in 1944 uitkomt, passen helemaal
in dit beeld. 

Het congres in Kiel is met 450 deelnemers een groot, persoonlijk succes voor Bohmers.
Hij moet zich hier in het middelpunt van de belangstelling hebben gevoeld. Een deel
van de lezingen is gewijd aan het steentijdonderzoek. Bohmers houdt een voordracht
over Mauern, die in het ideologisch frame van de Kieler Schule opvallend zakelijk
aandoet. Hij gaat in op de geologie en het vondstmateriaal. Verder spreken Rust,
Schwantes en Schwabedissen, waarbij de laatste in zijn bijdrage Entstehung des nordischen
Kreises in der mittleren Steinzeit de oorsprong van de Germanen al in het einde van
de laatste ijstijd plaatst.

Bohmers besluit zijn artikel in de congresbundel met de stelling dat de naamgeving
van archeologische typo-chronologische cultuurgroepen een dermate grote chaos is,
dat Ahnenerbe hem gevraagd heeft een voorstel te doen voor een nieuwe indeling
van het Paleolithicum. Hij vindt dat de cultuurindeling zoals die door De Mortillet
in 1906 is voorgesteld inclusief de latere, kleine wijzigingen van Abbé Breuil, gehand-
haafd moet blijven. Wel stelt hij kleine aanpassingen voor, waardoor er een ‘systeem-
Bohmers’ ontstaat en hij zijn stempel erop drukt. Zijn voorstel raakt een gevoelige
snaar onder zijn vakgenoten. Na zijn voordracht discussiëren de archeologen ‘s avonds
verder over de beste indeling van het Paleolithicum en komen tot de conclusie dat de
Franse systematiek gekozen moet worden.

De discussie over de cultuurindeling van het Paleolithicum maakt duidelijk dat er
een grote behoefte bestaat aan een overzicht van de verschillende typen steentijd -
artefacten en een uniforme naamgeving en datering daarvan. Bohmers krijgt het voor
elkaar dat onder zijn leiding gewerkt gaat worden aan de realisatie ervan. In zijn rap-
portage aan Sievers van zijn werkzaamheden over het eerste kwartaal van 1940 schrijft
hij dat hij al begonnen is met het Buch über Typologie desgesammten Paläolithicum und
Mesolithicum en hierover correspondeert met collega’s.61

Zijn contacten zijn niet alleen schriftelijk. Een maand voordat de tweede opgra-
vingscampagne in Unterwisternitz van start gaat (18 april 1940), zoekt hij sommige
collega’s op om te spreken over het Typenboek.62 Ook gaat hij naar Nederland, dat
een maand later door de Duitse inval overrompeld wordt. Zijn Nederlandse collega’s
informeert hij over zijn werkzaamheden voor Ahnenerbe. Hij bezoekt Van Giffen in
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Enkele dagrapporten van Bohmers uit november 1939, voorzien van twee foto’s van de opgra-
vingslocatie met het overstroomde Thaya-dal. Bohmers schrijft in het Duits op zaterdag 8 novem-
ber dat hij de kwadranten 100-102 heeft getekend en drie profielen. Het aantal vondsten neemt
af. ‘s Zondags bestudeert hij de filosoof Kant. ’s Maandags gaat hij verder. Hij tekent de kwadran-
ten 102-106 onder slechte weersomstandigheden. Een van zijn medewerkers (Egger) is ziek en
de opgraving wordt beëindigd. Op woensdag 22 november gaat hij naar Wenen, spreekt daar
met Willvonseder en ontmoet op het prehistorisch instituut de SS’er Klein, die hij vanuit
Scharzfeld nog kent. Van Menghin ontvangt hij een afgietsel van de Venus van Willendorf. Verder
werkt hij die dag in de bibliotheek.
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Groningen, het Fries Museum in Leeuwarden, het Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden en zijn eigen Geologisch Instituut in Amsterdam, waar hij met zijn promotor
Gerth en de hoogleraar-directeur Brouwer spreekt. Het is de vraag hoe zijn Neder-
landse contacten zich zijn bezoek herinneren als zij een maand later te maken krijgen
met de Duitse bezetters.

De Löwenmensch en een lief, klein paardje
Bohmers gaat ook langs bij het Institut für Rassenkunde van de universiteit van Tü-
bingen, waar hij hoogleraar-directeur Wilhelm Gieseler (1900-1976) ontmoet. Die
houdt zich hier vanaf 1934 bezig met paleo-antropologie en de afstammingsleer van
de mens63 Hij spreekt met hem over de afstamming van de Cro-Magnonras en de
theorieën van vakgenoten.64 Gieseler speelt een centrale rol binnen de Duitse rassen-
kunde. Hij is niet alleen chef van het instituut in Tübingen, maar ook voorzitter van
het Deutsche Gesellschaft für Rassenkunde. Vanwege zijn indirecte betrokkenheid bij
oorlogsmisdaden wordt hij na de oorlog geschorst bij de universiteit. Zo heeft een
van zijn medewerkers samen met andere wetenschappers in 1943 bijgedragen aan een
weerzinwekkend project, dat onder de vlag van de Wehrwissenschaftliche Zweckforschung
binnen Ahnenerbe is uitgevoerd en waar Sievers voor verantwoordelijk is. Het gaat
om de selectie van 86 gevangenen die in het concentratiekamp Natzweiler-Struthof
zijn vergast ten behoeve van de opbouw van een skelettenverzameling aan de univer-
siteit van Straatsburg. Na de oorlog blijkt hoe snel de Duitse samenleving de oorlog
wil vergeten. De lei wordt schoongeveegd, de herinnering gewist. Zo kan het dat Gieseler
in 1955 tot aan zijn emeritaat opnieuw directeur wordt van hetzelfde universitaire in-
stituut. Het heeft alleen een andere naam gekregen: Anthropologisches Institut. Vanaf
1962 heet het Institut für Anthropologie und Humangenetik.

In 1936 heeft Gieseler ervoor gezorgd dat de hoogleraar-anatoom Robert Wetzel
(1898-1962) als directeur van het anatomisch instituut van de universiteit van Tü-
bingen wordt aangesteld. Wetzel is een echte nazi, die in 1933 lid is geworden van de
SA en de NSDAP, en in 1937 van de SS. Hij heeft een vriendschappelijke relatie met
Himmler. Volgens tijdgenoten begint Wetzel zijn colleges altijd door in een stijve
houding en gekleed in SS-uniform Führer, Volk und Vaterland te groeten, waarna een
assistent hem zijn witte werkjas aanreikt. Wetzel is daarbij vertrouwensman van de
SD en leider van de binnen de academische wereld invloedrijke Nationalsozialistische
Dozentenbund.65 Kortom, hij is een machtig man en heeft als Dozentenbund-leider
een vrijwel even hoge positie als de rector van de universiteit. 

Bohmers zoekt hem op in 1939 en 1940. Wetzel heeft als niet-professioneel arche-
oloog namelijk een grote belangstelling voor het Paleolithicum. Hij bezit een belang-
rijke verzameling vuurstenen werktuigen. Bovendien heeft hij op het congres in Kiel
een lezing gehouden over de vondsten uit een privé-opgraving tussen 1932 en 1935
in de Bocksteinhöhle en de aangrenzende vindplaats Bocksteinschmiede. Bohmers
krijgt bij zijn bezoek op 3 mei 1940 Wetzels toestemming om de vuistbijlen uit de
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Bocksteinhöhle te gebruiken voor zijn
Typenboek. Als de mannen de stukken
gaan bekijken, neemt Wetzel hem mee
naar een eigenaardige plek: de collectie
ligt opgeslagen in de kelders van het ana-
tomisch instituut, ‘tussen de lijken’ [‘tuske
de lyken’], zoals Bohmers ijskoud schrijft
in een Friese dagboeknotitie.66

De Bocksteinhöhle en de daarnaast gele-
gen Bocksteinschmiede zijn qua ouder-
dom vergelijkbaar met Mauern en liggen
in het Lonetal, een nauw dal tussen
Stuttgart en München.67 ‘Schmiede’ in de
naam is misleidend want het woord wijst
op een smidse, een smederij – terwijl de
bewoners van deze grotten geen metaal
kenden. Maar er was wel een werkplaats.
In de bodem van een voor een grot gele-
gen terras zijn door Wetzel rond 1935 al-
lerlei stenen artefacten ontdekt. 

De Bocksteinhöhle ligt aan het begin
van het lieflijke dal dat ooit door verschil-

lende groepen moderne mensen bewoond is. Even verderop ligt de Hohlenstein-
Stadelhöhle: een bijna 70 meter lange grot, die Wetzel ook heeft onderzocht tussen
juli 1937 en augustus 1939. Op de laatste dag van de opgravingscampagne werden
helemaal achterin de grot ruim 300 fragmenten van bewerkt ivoor gevonden. Nie-
mand wist wat dat kon zijn. Pas in 1969 werd het vondstzakje uit 1939 door de ar-
cheoloog Joachim Hahn geopend en hij sloeg aan het puzzelen. Dit monnikenwerk
leidde tot een verbluffend resultaat. Uit de ivoorsplinters verrees de Löwenmensch: een
beeldje van een mens met de kop van een leeuw. Het is 28 cm hoog. Stelt het een sja-
maan voor? Had het een magische functie? De lokale herberg in Lindenau heeft een
paar jaar terug een ca. twee meter hoge replica bij de deur gezet om de gasten binnen
te noden. Hij ziet er best aardig uit. 

De vondst van de Löwenmensch staat niet op zichzelf. In de grotten van het Lonetal
zijn veel meer voorwerpjes gevonden van zo’n 40.000 jaar oud, die gemaakt zijn door
de moderne mens en die behoren tot de vroegste kunst ter wereld. Het universiteits-
museum van Tübingen en het Urgeschichtliches Museum in Blaubeuren hebben een
hele collectie van dit soort voorbeelden van allervroegste kunst uit dit deel van Duits-
land. Mijn favoriet is een klein paardje dat gevonden is in de Vogelherd, een ander
grottencomplex in het Lonetal: het is eenvoudig van lijn en draagt een elegant hoofd
op een gebogen hals. Het heeft een gewelfde buik met de opbollende, gespierde aanzet
voor de benen, en de aanzet van een staart. Het is ongeveer 40.000 jaar oud en maar

Voorkant van een publicatie van Wilhelm Gieseler,
hoogleraar in Tübingen, uit 1940. Het gaat over de
resten van mensen uit de steentijd in het Lonetal, dat
daar niet zo ver vandaan ligt. Het draagt de ex-libris
van Bohmers.
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4,8 cm groot. Als dat geen vakmanschap is! En zo zijn er ook mammoeten, holen-
leeuwen, en nog veel meer dieren te bewonderen. Door de donkere zalen met de uit-
gelichte vondsten zweeft ijle fluitmuziek. In de grotten zijn namelijk ook een paar
fluiten gevonden van mammoet, ivoor en vogelbot. Misschien heeft de muziek van
deze mensen zo geklonken, is de suggestie. 

De Vogelherd, de vindplaats van het paardje, is gedurende twaalf weken in 1931
onderzocht door de geoloog en archeoloog Gustav Riek (1900-1976). Hij is een col-
lega-hoogleraar van Wetzel uit Tübingen en werkt bij het Urgeschichtliche Forschungs-
institut. Over Riek, die al in de zomer van 1929 lid wordt van de NSDAP, schrijft de
SD in 1939: ‘Hij is een nationaalsocialist in hart en nieren, een nauwe medewerker
aan de opgravingen van de RFSS [Reichsführer SS, dus Himmler, AC], felste tegen-
stander van Reinerth.’68 Hoewel Riek en Wetzel aanvankelijk samenwerken met hulp
en bescherming van Himmler en de SS, krijgen ze ruzie. Dit laatste komt onder meer
doordat Wetzel, die geen archeologisch vakman is, in de ogen van Riek slecht werk
aflevert. Bovendien trekt Wetzel het onderzoek in het Lonetal naar zich toe en ver-
richt zijn opgraving nadrukkelijk op eigen verzoek onder de vlag van de SS. Riek be-
klaagt zich over Wetzels ondeskundigheid en amateurisme bij Himmler. De ruzie
loopt hoog op. Zelfs Bohmers en Rust worden ingeschakeld om te bemiddelen, maar
zonder succes.69

Uiteindelijk wordt Himmler het geruzie zat en kiest hij voor een beproefde methode
om dit soort gevallen op te lossen: Riek wordt onder de wapenen geroepen. Hij wordt
ingezet als SS-Wehrgeologe op een weinig risicovolle plek achter het front. Wetzel
wordt bevolen zijn opgraving in de Stadelhöhle te beëindigen en zijn onderzoek te
laten uitwerken door vakmensen. Op 27 mei 1939, vlak voor het congres in Kiel, heeft
Rudolf Brandt, de persoonlijk secretaris en rechterhand van Himmler, al een brief
aan Ahnenerbe geschreven met een conceptbrief aan Wetzel. Daarin staat dat hij de

Het vijf centimeter lange paardje
uit de Vogelherdhöhle 
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Het ivoren vrouwenkopje van Unterwisternitz (hoogte: 5,5 cm) en de Löwenmensch van Hohlenstein-Stadelhöhle in
het Lonetal (hoogte: 28 cm)
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bestudering van zijn vondsten moet overlaten aan de Ahnenerbe-medewerkers
Bohmers of Rust.70 Op 10 november 1941 schrijft Brandt aan Sievers dat hij geen
mogelijkheid meer ziet om de verhouding tussen Riek en Wetzel te herstellen, maar
dat er voor gezorgd moet worden dat ‘die Arbeit von Wetzel ordentlich veröffentlicht
wird’.71 Die mooie taak neemt Bohmers op zich en hij brengt in 1941 Wetzels arte-
facten van de Bocksteinschmiede naar Nederland. Hij gaat deze interessante vondsten
publiceren en zijn naam eraan verbinden.72

Maar het loopt allemaal anders. Hoewel Bohmers tijd steekt in het onderzoek van
de artefacten van Bocksteinschmiede, zal hij er nooit over publiceren. Ook het op-
gravingsverslag over Unterwisternitz verschijnt nooit in druk.73 Dat geldt ook voor
het Typenboek. Na de oorlog maakt Bohmers met amateurarcheologen inventarisaties
van steentijdvindplaatsen in Nederland, België en Frankrijk. Dit kun je in zekere zin
zien als een uitwerking van het plan uit 1939 om te komen tot een ordening van de
typologie van vuurstenen artefacten. Maar ook deze inventarisatie wordt nooit gepu-
bliceerd. Al met al blijft Bohmers over een brede linie volledig in gebreke en doet hij
precies wat hij Absolon voortdurend heeft verweten: het niet of niet tijdig genoeg
publiceren van onderzoeksresultaten. Hij heeft te weinig focus en zijn ambities zijn
te groot. Hij kan ze eenvoudig niet waarmaken.

Blz. 204, eerste foto: De heuvels van Pavlovské vrchy gezien vanuit het noorden in 2015. De rivier de Thaya loopt er
voor langs. Wie het wil zien kan in de vorm van de heuvels een grote, rustende mammoet ontdekken, met een lange
slurf. De tweede foto toont het opgravingsareaal, gezien vanuit het noorden, vanaf de oever van de Thaya. Op de
top ligt de ruïne van het kasteel van Déviček (Maidenburg). Vanaf dit kasteel maakt Bohmers een foto vanuit het zui-
den, waarop hij de opgravingslocaties van 1939, 1940 en 1942 bij benadering aangeeft: met een rondje voor de
ligging van het onderzoek van 1939, met een kruisje voor het onderzoek van 1940 en met een vierkantje voor dat
van 1942. Beide foto’s waren bestemd voor opname in Bohmers’ publicatie over zijn onderzoek in Unterwisternitz.
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Kwartiermaker in Friesland

9. FRIESE NATIONALISTEN EN DE DUITSE BEZETTER, 
1938-1941

‘Ik kreeg sterk de indruk dat hij het rigorisme van de dictatuur, hetwelk hij aan den lijve ondervindt, innerlijk ver-

foeit, maar den broode stilzwijgend heeft te dragen’ (G.A. Wumkes over Bohmers in zijn verslag voor de Cen-

trale Inlichtingendienst d.d. 7 april 1938)

‘Ik zou graag hierbij willen opmerken dat ik tot het bestuur behoor van de Friese nationaalsocialistische partij

(Fryske Folksparty), dat ik alle Duitsgezinde kringen in het Nederlandse Friesland ken, en ook de beste betrek-

kingen onderhoud met de leidende kringen van de Nederlandse nationaalsocialisten.’ (Bohmers aan Sievers

d.d. 12 mei 1940)

Aansluiting zoeken bij de Friese Beweging
Bohmers’ ambities beperken zich niet tot de wetenschap. Vanaf zijn studententijd heeft
hij door zijn intense liefde voor Wytske een grote bewondering voor Friesland. Hij
vindt dat ‘de Friezen’ aan weerszijden van de Duits-Nederlandse grens verenigd moeten
worden. ‘Groot-Friesland’ zou als een min of meer autonome politieke eenheid moeten
functioneren binnen een groter federaal verband, waarbij een opname binnen het
Duitse Rijk voor de hand ligt. Zo kunnen de Friese taal en cultuur blijven bestaan.
Bohmers droomt ervan om uiteindelijk zelf de (culturele) leider te worden van zo’n
Fries gewest. Wanneer hij vlak na de bevrijding is gearresteerd en wordt ondervraagd,
geeft hij dit gewoon toe. In de conclusie van het ondervragingsrapport staat: 

‘Zijn verlangen was te zien dat Oost Friesland aan Nederland zou gegeven
worden, en tezamen met Groningen en Nederlandsch Friesland een Provincie
zou vormen, waarvan hij zelf een soort van culturele Leider zou worden.’1

In het voorjaar van 1938 verlaat Bohmers de opgraving in Mauern voor een paar
weken en vertrekt hij naar Nederland om toenadering te zoeken tot de Friese natio-
nalisten. Hij bezoekt eerst nog zijn ouders in Zutphen en schoonouders in Apeldoorn
en laat zich op 21 maart uitschrijven uit het bevolkingsregister van Amsterdam.2 Na
deze plichtplegingen en formaliteiten legt hij contact met prominente vertegenwoor-
digers in de Friese Beweging. Het is een verzamelnaam voor een bonte verzameling
nationalistisch ingestelde organisaties en individuen, die er allemaal een eigen agenda
op nahouden. Nationalisme komt namelijk in allerlei gradaties en gedaantes. Sommige
Friezen willen alleen Friese cultuuruitingen bewaren, andere willen het Fries behou-
den en stimuleren, onder andere door het op school verplicht te stellen. Maar er zijn
ook Friezen die in min of mindere mate autonomie voor Friesland nastreven. En zoals
we eerder zagen, is zo’n radicalere groep mogelijk bereid tot collaboratie - als daar
iets tegenover staat.
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Bohmers begint in Amsterdam. Daar gaat hij op bezoek bij de onderwijzer Fedde
Schurer (1898-1968), Fries schrijver en bekend vertegenwoordiger van de Friese Be-
weging. Schurer is kort daarvoor Statenlid geweest voor de Christelijk Democratische
Unie (CDU) in de Noord-Hollandse Staten en maakt in 1938 de overstap naar de
Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP).3 Kennelijk is er iets gebeurd tijdens
de ontmoeting, want hij gaat een week later nog een keer bij Schurer langs. Daar ont-
moet hij de werkeloze sociograaf Garmant Nico Visser, die naar Mauern meegaat.
Ook Visser is betrokken bij de Friese Beweging. Hij is lange tijd bestuurslid geweest
van de Amsterdamse afdeling van de Federaesje fen Fryske Studinte Forienings, een lan-
delijk overkoepelende Friestalige studentenorganisatie, die behalve in Amsterdam ook
in Wageningen, Groningen, Leiden en Utrecht vertegenwoordigd is. De Federaesje is
opgericht in 1930 en organiseert voordrachten, congressen en kampen. De groep geeft
een maandblad en een jaarlijkse almanak uit met als doel het bevorderen en doen er-
kennen van de Friese taal en bij te dragen aan de ontplooiing van het Friese volk en
de Friese identiteit. De leidende figuren binnen de Federaesje zijn over het algemeen
rechts georiënteerd en enkelen hebben of ontwikkelen fascistische en/of nationaal-
socialistische sympathieën. Dat laatste geldt ook voor Visser.4

In 1947 legt Schurer een getuigenverklaring af, die informatie geeft over beide be-
zoeken van Bohmers in 1938:

‘Hij [Bohmers, AC] kwam bij mij informeren naar de stand van de Friesche be-
weging en naar de mogelijkheden om contact te herstellen met de Oost en
Noord Friesche beweging, welke contact onder het Naziregiem was vernie-
tigd. (…) Gedurende dit onderhoud toonde hij zich scherp critisch tegenover
het Naziregiem.’

Over het tweede bezoek zegt hij:

‘Bohmers vroeg mij hoe de Friezen over het algemeen over Duitschland dach-
ten. Ik heb hem geantwoord, dat de Friezen persoonlijk bereid waren om zich
dood te vechten, als de Duitschers zouden komen. Daarop gaf hij geen com-
mentaar. Alleen vroeg hij of Dr. D. Kalma [Douwe Kalma, een prominente voor-
man van de Friese Beweging, AC] er ook zoo over dacht. Ik heb hem
geantwoord, dat ik er persoonlijk van overtuigd was, dat dr. Kalma er ook zoo
overdacht, doch dat hij het beste bij Kalma zelf kon informeren.’5

Bohmers maakt op Schurer een onbeholpen indruk, die hij ‘echter minder weet aan
het gebrek aan vrijmoedigheid aan de zijde van Böhmers, dan aan een min of meer
professorale verstrooidheid.’6 Hoewel hij niet de indruk heeft dat Bohmers gezonden
is door een of andere Duitse instantie, meldt hij zijn bezoeken toch even bij de poli-
tieke recherche in Amsterdam. De Centrale Inlichtingendienst, de voorloper van de
huidige Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD), voert daarop een ante-
cedentenonderzoek uit. Daar heeft deze gegronde redenen voor, want deze is gewaar-
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schuwd. Ook de commissaris van de Koningin van Friesland licht de dienst in over
mogelijke poging tot Duitse infiltratie in de Friese Beweging door Bohmers. Die
heeft namelijk op 12 april aan de minister van Binnenlandse Zaken een verslag ge-
stuurd van de directeur van de Provinciale Bibliotheek van Friesland, G.A. Wumkes
(1869-1954). Wumkes is goed ingevoerd in de Friese Beweging en Bohmers heeft
hem ook bezocht. Wumkes heeft daarvan een verslag gemaakt en dat aan de com-
missaris gestuurd. Zijn verslag geeft een aardig beeld van Bohmers’ optreden en de
loop van het gesprek.7

‘De presentatie was vrij onbeholpen, niet vrijmoedig, niet open. Hij zei uit Duitsch-
land te komen, om privé kennis te maken met de voormannen der Friesch-
nationale beweging. Fedde Schurer te Amsterdam, Eeltje Folkertsma te
Leeuwarden had hij bezocht, thans kwam hij bij mij en had verder het plan drs.
D. Kalma te gaan bezoeken in Eindhoven.

Het gesprek viel eerst op den Oostfrieschen componist Bruns, te Husum,
dien hij een evenknie noemde van Sweelinck en Bach; diens werk werd te-
genwoordig zeer sterk door heel Duitschland naar voren gebracht. Ik ver-
klaarde hem niet te kennen, en in de Algemene Deutsche Biografie komt zijn
naam niet voor [het betreft hier de Duitse-Friese organist, violist en componist
Nicolaus Bruhns, 1665-1697, AC].

Hij gaf verder te kennen dat de Friezen thans in het Derde Rijk gevierd wor-
den als het zuiverste type van het Germaansche ras. Zijn vrouw, van oorsprong
uit een Friesch boerengeslacht te Akkrum en Goengarijp werd erg lastig ge-
vallen door fotografen voor allerlei publicaties. Zij dineerde wel bij Himmler

De directeur van de Provinciale Bibliotheek van Friesland, G.A. Wumkes, ontvangt Bohmers in april 1938. Na afloop
van het bezoek ziet Wumkes voldoende aanleiding om het besprokene te rapporteren aan de commissaris van de
Koningin. Die licht daarna de Centrale Inlichtingendienst in over mogelijke Duitse inmenging in de Friese Beweging.
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(hoofd van de Duitsche politie). Friezen moeten van de hoogste en lagere over-
heden volksdansen houden en werden overal heengezonden.

Ik vroeg naar zijn taak. Deze bleek te zijn het blootleggen van Wikingneder-
zettingen in Noord- en Oostfriesland, waar inderdaad veel merkwaardigs aan
het licht is gekomen, dat gepubliceerd wordt in het tijdschrift Offa. Ik vestigde
zijn aandacht op hetgeen de Heer Popping voor Friesland had bereikt, hetgeen
hij afwees, hoewel hij dienzelfden dag naar mij bleek, op het Friesch Museum
is geweest om de collectie Poppingiana te zien.’

In deze passage zitten een paar eigenaardigheden. Bij het onderzoek van de Viking-
nederzettingen was Bohmers zelf niet betrokken, maar Ahnenerbe wel. Bohmers zal
gedoeld hebben op de SS-opgraving van de Vikingnederzetting Haithabu door de
Ahnenerbe-archeoloog uit de Kielse school, Jankuhn, die door Sievers wel gekarak-
teriseerd werd als ‘besten Pferd im Stall der Vorgeschichte überhaupt’.8 Het is inte-
ressant dat de collectie Popping ter sprake is gekomen en dat Wumkes meldt dat
Bohmers die ‘afwijst’. Ik vermoed dat hij er dan al vervalsingen in herkend heeft en
dat hij daarom zo negatief is. Wumkes vervolgt:

‘Het onderhoud liep daarna over de Friesche verhoudingen en het Friesch. Het
Friesch was hem niet vreemd, maar zonder het (..) te spreken, weshalve ik al
spoedig om hem oversloeg in het Nederlandsch. Hij was bekend met de Frie-
sche rechtsliteratuur en fraaie letteren, kende mijn BODDERS YN DE FRYSKE
STRIID en PADEN FEN FRYSLAN. Ik liet hem goed voelen, dat Friesland on-
verbrekelijk met de overige gewesten was saamgesmeed in het vuur van de
vrijheidsoorlog en dat de vrijheid van geweten, woord en pers een onzer kost-
baarste goeden was, die men niet straffeloos zou kunnen aantasten.

In de loop van het gesprek bleek dat hij doopsgezind was. Ik merkte op dat
het geraden was dit maar niet te zeggen, hetgeen hij beaamde.

Nadat het onderhoud een klein uur had geduurd, bood ik hem enkele ge-
schriften aan uit het Fonds van den Onderwijsraad, van mijzelf een nummer
van het orgaan DE STIM FEN FRYSLAN. Tevens gaf ik hem op verzoek nog
enkele adressen in Oost- en Noordfriesland. Met pastoor Muus lotgevallen uit
den laatsten tijd was hij bekend.’

Wumkes doelt hier op de tegenwerking door de nazi’s van de activiteiten van de
Duitse pastoor Rudolf Muuss (1892-1972), die als Noord-Fries ook samenwerking
met de Nederlandse Friezen voorstond. Na de machtsgreep van Hitler in 1933, waarin
nadrukkelijk vorm gegeven werd aan de realisatie van één samenhangend Duits rijk,
schakelden de nazi’s een aantal leidende figuren uit de Noord-Friese beweging uit.
Zo kreeg Muuss in 1934 een publicatieverbod en werd hij gedwongen af te treden
als voorzitter van de Nordfriesicher Verein.9 Door op het lot van Muuss te wijzen lijkt
Wumkes aan Bohmers zijn twijfel kenbaar te maken over de werkelijke bedoelingen
van de Duitsers ten aanzien van het Friese streven naar zelfstandigheid.
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Aan het einde van zijn bezoek belooft Bohmers Wumkes nog te schrijven over de
componist Bruhns en proefnummers te zenden van Germanien, het tijdschrift van
Ahnenerbe. Nog diezelfde avond gaat hij naar een muziekoptreden, georganiseerd
door de Provinciale Onderwijsraad, waar Oud-Friese liederen ten gehore worden ge-
bracht en waar hij, aldus Wumkes, van de gelegenheid gebruik maakt om ook de aan-
dacht van dit publiek op de Noord-Friese Bruhns te vestigen, ‘blijkbaar om den indruk
te wekken dat men in Duitschland de Friesche zaken propageert en Friesland in het
gevlei komt als de bruid met en om wie men danst.’ Wumkes vertelt ook nog dat zijn
zoon Bohmers de volgende ochtend aantreft bij een antiquair, waar ‘hij antiek Fries
zilverwerk kocht, maar Mozes en Aaron mochten er niet opstaan.’

Wumkes besluit zijn verslag met: ‘Ik kreeg sterk de indruk dat hij het rigorisme van
de dictatuur, hetwelk hij aan den lijve ondervindt, innerlijk verfoeit, maar den broode
stilzwijgend heeft te dragen.’ Ook blijkt dat Wumkes, in tegenstelling tot Schurer,
helemaal niet gelooft in het privékarakter van het bezoek: ‘Ik kon mij na zijn vertrek
het gevoel niet ontveinzen, dat hij gemachtigd was tot dit bezoek en daarover had te
rapporteeren.’ Dat hij gelijk heeft, blijkt uit een brief van Sievers twee maanden later,
waarin hij Bohmers aanspoort om voorzichtiger en discreter te zijn in zijn Friese con-
tacten.10 Blijkbaar heeft Sievers signalen gekregen dat Bohmers gewantrouwd wordt
binnen de Friese Beweging.

Na deze voorzichtige kennismaking in 1938 zet Bohmers zijn verkennerswerk voort
in de Friese Beweging. Hij richt zich vooral op enkele Duitsgezinde en nationaalso-
cialistisch georiënteerde aanhangers, omdat hij in hen de beste kansen ziet om zijn
politieke idealen te realiseren. Vooral na de Duitse inval is wat hem betreft de tijd
rijp om spijkers met koppen te gaan slaan.

Een compromitterende brief
Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers Nederland binnen. Na het verwoestende bom-
bardement van Rotterdam op 14 mei volgt de capitulatie; Nederland is nu in handen
van de nazi’s. Bohmers is op 10 mei net terug in Nikolsburg na zijn bezoek aan Mau-
ern en zijn Duitse collega’s in verband met het Typenboek. Een paar losse volgekrab-
belde velletjes met dagboekaantekeningen geven een onthullend inzicht in zijn
beleving van de invasie en capitulatie. Ik trof ze in 2004 aan op de bodem van een
paar verhuisdozen vol paperassen en boeken uit de nalatenschap van Bohmers – het
soort toevalstreffer waar je als biograaf van droomt.11

Op 10 mei 1940 noteert hij in het Fries, nadat hij die dag met prachtig weer door
het schitterende Donaudal is gereden en ‘s middags via Linz en Wenen om vijf uur
in Nikolsburg is aangekomen: 

‘Hier hoorde ik dat de strijd tegen Engeland begonnen was. De Duitsers zijn
Holland, België en Luxemburg ingegaan en hebben Maastricht en de IJssel
bereikt. Prachtig weer.’ 
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De volgende dag handelt hij zijn post af. Hij meldt niets over het verloop van de strijd
waarover hij via de radio op de hoogte blijft. Op 12 mei schrijft hij: ‘De Duitsers heb-
ben Groningen bezet en zijn tot Harlingen gekomen.’ Een dag later, het is dan tweede
pinksterdag en stormachtig weer, besteedt hij opnieuw tijd aan zijn correspondentie,
leest wat in Hölderlin en meldt: ‘Hollandse regearing is nei Londen gevlucht.’ Op 14
mei hoort hij over de radio dat het Nederlandse leger heeft gecapituleerd.12

De achteloze manier waarop hij het verloop van de strijd opneemt tussen het weer
en zijn schrijfwerk, wekt de indruk dat het uitbreken van de oorlog in Nederland hem
niet interesseert. Toch is dat niet zo. Hij realiseert zich dat dit een unieke kans is om
zijn positie binnen Ahnenerbe en Friesland te versterken en speelt er direct op in.
Terwijl de strijd nog in volle gang is, schrijft Bohmers aan Sievers op 12 mei, dat door
de bezetting van Friesland nu ‘eine Neubesetzung der meisten Ämter’ noodzakelijk
is, omdat de huidige regering en ambtenarenkorps anti-Duits zijn.13 Bohmers denkt
niet dat de Duitsers snel geschikte personen hiervoor kunnen vinden en verzoekt Sie-
vers dan ook om hem als adviseur naar voren te schuiven. Daarbij refereert hij aan
zijn gesprek met Himmler op 6 januari 1939 in Berneck. Hij vervolgt: 

‘Ik zou graag hierbij willen opmerken dat ik tot het bestuur behoor van de
Friese nationaalsocialistische partij (Fryske Folksparty), dat ik alle Duitsgezinde
kringen in het Nederlandse Friesland ken, en ook de beste betrekkingen on-
derhoud met de leidende kringen van de Nederlandse nationaalsocialisten.’ 

Hieruit blijkt dat hij de Duitse bezetting ook ziet als een uitgelezen kans om een ze-
kere autonomie voor Friesland te realiseren en om zichzelf te promoten. 

In deze passage overdrijft hij zijn rol en invloed sterk, wat hij vaker doet als het zo
uitkomt, vooral in zijn brieven aan Sievers. Die staat als lid van de Hielscherkreis ook
achter het streven om een federaal Europa op te bouwen onder Duitse vlag, waarbij
de afzonderlijke volkeren een zekere mate van zelfstandigheid hebben. Toch kan hij
deze visie als SS-functionaris niet hardop verkondigen, want de SS gaat namelijk uit
van de opbouw van een Groot Germaans Rijk, waarbij de broedervolkeren in één
ruimte samenleven onder een centraal Duits gezag. Hielscher en de SS streven dus
ook naar het opheffen van de nationale staten, maar vanuit een andere gedachte. In
het contact met nationale minderheden tijdens de oorlog kan Sievers tegelijkertijd
werken aan de toekomstwens van de SS (‘Germanische Gemeinschaft’) en aan het
federalistisch ideaal van Hielscher (‘Bund der Stämme’).14 De overdreven politiek-
correcte brieven van Bohmers, zoals die van 12 mei 1940, geven Sievers de mogelijk-
heid om hem in Nederland een sterke positie te bezorgen om zo te werken aan hun
gemeenschappelijke doel. De inhoud van de brieven toont de politieke betrouwbaar-
heid van Bohmers aan, hoewel die geen lid is van de SS en het ook niet wordt. 

Er zijn geen aanwijzingen dat Bohmers, zoals hij in zijn brief beweert, vóór de
Duitse inval veel contacten heeft gehad met leidende nationaalsocialisten in Friesland
of de rest van Nederland. Hij doet zijn eerste, onhandige pogingen bij Schurer en
Wumkes pas vanaf maart 1938, en die melden zijn toenadering prompt bij de
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Nederlandse autoriteiten. Daarna heeft hij weinig gelegenheid om eventueel andere
verbindingen te onderhouden of te leggen, omdat hij in oktober 1938 en april 1939
slechts kort voor zijn werk in Nederland terug is en verder in het buitenland zit. Hij
heeft het vooral heel druk met zijn onderzoek in Mauern en Unterwisternitz.

In zijn brief aan Sievers schrijft Bohmers ook dat hij deel uitmaakt van het bestuur
van de Fryske Folksparty. Dat is niet waar. Deze partij is in december 1938 opgericht
door Jan Melles van der Goot (1903-1940) en de boer-schrijver Douwe Kiestra
(1899-1970). Het is een radicale splinterpartij binnen de Friese Beweging en kan be-
schouwd worden als opvolger van het in 1933 door Van der Goot opgerichte Frysk
Faksiste Front. De ideeën van Van der Goot en Kiestra sluiten nauw aan bij die van
Bohmers: Friesland wordt beschouwd als een afzonderlijke natie en beiden zien ‘de
Friezen’ als een afzonderlijk volk. De voortschrijdende mechanisering, urbanisatie en
decadente stadscultuur wijzen ze af, terwijl ze in het leven op het platteland en de
boerensamenleving de oorspronkelijke Friese waarden terugzien.15

Evenals Bohmers is Van der Goot zeer geïnteresseerd in rassenkenmerken.16 In een
in 1936 uitgegeven brochure En dŭ, jongerein fen Fryslân ontpopt hij zich tot een
echte racist: het geboortecijfer van raszuivere Friezen moet worden opgevoerd en er
mag daarbij geen vermenging optreden met vreemde, geïmporteerde elementen (ne-
gers, joden, Hollanders en Saksers). Van der Goot beschouwt allerlei vormen van cul-
tuur, christendom en intellectualisme als een gevaar. Het gaat in het leven slechts om
de zuivere natuur, waarbij het enige doel uiteindelijk de voortplanting van de soort is
en het verkrijgen van een zuiver Fries mensenras. Het ’nieuw-heidendom’, zoals de
opvattingen van Van der Goot door een enkeling spottend worden genoemd, gaat uit
van een herstel van de traditionele verhoudingen. De vrouw wordt ondergeschikt aan
de man en de arbeiders en knechten vallen weer onder de rijken en machtigen. Ook
dit elitarisme en de ongelijke man-vrouwrelatie sluiten nauw aan bij de ideeën van
Bohmers. Uit een naoorlogse getuigenverklaring kunnen we opmaken dat hij veel
waardering heeft voor Van der Goot en in 1943 geprobeerd heeft een van diens ma-
nuscripten uit te geven.17

Van der Goot overlijdt enkele maanden na de Duitse inval, waarschijnlijk ten gevolge
van zijn morfineverslaving, en wordt op 1 augustus 1940 begraven in aanwezigheid
van vrijwel de hele Friese Beweging en drie Duitse officieren. Zijn partijgenoot Douwe
Kiestra, met wie Bohmers tijdens de bezetting nauwe contacten onderhoudt, memo-
reert tijdens de plechtigheid het werk van Van der Goot en spreekt de bede uit dat de
overledene nu mag betreden: ‘de grote gemeenschappelijke weide van God, het Wal-
halla van de Germaanse helden’.18

Bohmers’ aanbod om als adviseur voor de Duitsers op te treden heeft direct resultaat.
Sievers stuurt vier dagen later zijn verzoek door aan Himmler. Himmlers hoofdkwar-
tier stuurt kort daarop een brief aan rijkscommissaris Seyss-Inquart, de hoogste
autoriteit in Nederland.19 Hierin wordt gerefereerd aan het gesprek van Bohmers (‘ein
sehr tüchtiger junger Friese’) in januari 1939 met Himmler, waarbij ‘sehr eingehend
die friesische Frage innerhalb des niederländischen Staates behandelt wurde’. Himmler
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beveelt Bohmers aan en zegt met instemming
‘es begrüssen würde wenn ein Einsatz von Dr.
Bohmers möglich ist.’ Hoewel het antwoord van
Seyss-Inquart niet bekend is, verzoekt Ahnenerbe
hem begin september 1940 naar Nederland te
reizen. Hij moet daar de nieuwe vertegenwoor-
diger van Ahnenerbe in Nederland, H.E.
Schneider, wegwijs maken en helpen op te star-
ten.20

Hans Ernst Schneider (1909-1999) heeft
onder andere literatuur- en kunstgeschiedenis
in Königsberg, Berlijn en Wenen gestudeerd en
heeft een wonderlijke carrière. Hij wordt in
1933 lid van de SA, de strijdorganisatie van de
NSDAP, en later van de SS. In december 1938
wordt hij aangesteld bij Ahnenerbe als adviseur
voor volkskunde. In die rol probeert hij in Oos-
tenrijk de volkskunde, met aandacht voor oude
volksverhalen en -gebruiken, te propageren en
de invloed van de katholieke kerk terug te drin-
gen. Ook is hij betrokken bij de roof - door
Ahnenerbe - van katholieke eigendommen. In
Nederland moet Schneider ervoor zorgen dat
de Nederlandse bevolking zich zoveel mogelijk

één voelt met het Duitse broedervolk door de inzet van propaganda en de beïnvloe-
ding van organisaties en personen die zich bezighouden met Germaanse cultuur -
uitingen (‘Volkstum’).21 Behalve bij het laten vervagen (‘Auslöschen’) van de grens
tussen Nederland en Duitsland, is hij betrokken bij het opzetten van vrijwilligers -
eenheden voor de Waffen–SS.22

Schneider werkt tot juni 1942 in Nederland, waarna hij naar het hoofdkwartier van
Ahnenerbe in Berlijn wordt overgeplaatst. Van daaruit is hij onder andere betrokken
bij de overdracht van medische apparaten van de Leidse universiteit naar zijn Ahnenerbe-
collega Sigmund Rascher, die deze gebruikt voor zijn medische experimenten in het
concentratiekamp Dachau. Om vervolging te voorkomen neemt Schneider na de oorlog
een nieuwe identiteit aan. Hij noemt zichzelf dan Hans Werner Schwerte. Zijn vrouw
vertelt de wereld dat Hans Schneider bij de verdediging van Berlijn gesneuveld is. Zij,
de weduwe van Schneider, hertrouwt na de oorlog met ... Hans Werner Schwerte. 

In het naoorlogse Duitsland doorloopt Schwerte een glansvolle carrière. Hij is vanaf
1965 hoogleraar in Aken en van 1970 tot 1973 zelfs rector van de universiteit, waar
hij geliefd is bij studenten vanwege zijn linkse opstelling tijdens de democratiserings-
beweging. In 1995 wordt hij eindelijk ontmaskerd door enkele van zijn studenten en
het Nederlandse actualiteitenprogramma Brandpunt.23 Hij moet zijn titel en ambtelijke
verdiensten inleveren en sterft in 1996 financieel geruïneerd in een bejaardentehuis.

Net als velen met hem, slaagt de SS’er
Hans Schneider (1909-1999) erin om na
de oorlog aan vervolging te ontkomen.
Onder zijn naoorlogse schuilnaam Hans
Schwerte maakt hij een nieuwe start en
brengt het zelfs tot Rektor van de Techni-
sche Hochschule in Aken (1960-1963). Hij
wordt pas op het einde van zijn leven, in
1995, ontmaskerd.
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De zaak Schneider/Schwerte staat overigens niet op zichzelf. In het rommelige, na-
oorlogse Duitsland komen meer nazi’s op invloedrijke posities in de wetenschap en
de politiek terecht zonder dat dat veel opzien baart. Dat geldt ook voor enkele arche-
ologen die we later in dit verhaal nog gaan tegenkomen, zoals Schwabedissen, Jankuhn
en Rust. Zij ontspringen de dans en zullen nooit ter verantwoording worden geroe-
pen.

In de chaotische jaren direct na de oorlog komt Bohmers’ compromitterende brief
van 12 mei 1940 niet naar boven, waarin hij Sievers zijn diensten aanbiedt en zijn
collaboratie in het begin van de bezetting duidelijk blijkt. Deze brief speelt dan ook
geen rol in het onderzoek naar zijn politieke gedragingen tijdens de oorlog. Daar
heeft hij geluk mee, want schrijft de directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogs-
documentatie Lou de Jong in 1966: 

‘Waren stukken als zo’n brief van 12 mei 1940 in de eerste jaren na de bevrij-
ding aan de bijzondere rechtspleging bekend geweest, dan had dr. Bohmers
zonder twijfel een ernstige straf gekregen.’24

Nieuwe verhoudingen in bezet Nederland
Eind oktober 1940 vertrekt Bohmers voor een bezoek van anderhalve week voor het
eerst naar bezet Nederland. Hij reist via Berlijn en gaat met de trein samen met Sie-
vers verder.25 Tijdens de reis bereiden ze hun bezoek voor. Voor Bohmers staan er
twee onderwerpen centraal. In de eerste plaats, het winnen van Friese nationaalsoci-
alisten voor zijn ideeën om met hulp van de Duitse bezetter een min of meer zelf-
standig Groot-Friesland te creëren. Een halfjaar daarvoor heeft Bohmers Sievers al
per brief voorgesteld om binnen Ahnenerbe een Forschungstätte für friesische Kultur,
Volks und Sippenkunde op te richten. Sievers ziet hier kennelijk niet zo veel in en ant-
woordt hem dat dat pas na de oorlog kan.26 Hij duldt Bohmers’ Fries-nationalistische
aspiraties en staat hier als volgeling van Hielscher achter, maar staat erop dat er geen
relatie met Ahnenerbe wordt gelegd en dat Bohmers de zaak ‘ganz persönlich’ bena-
dert.27

Het tweede onderwerp waarover ze in de trein spreken, is Bohmers’ ambitie om
een hoogleraarschap in de archeologie in Groningen te krijgen, naast Van Giffen. Sie-
vers verricht veel werk voor de universitaire aanstelling van Bohmers, en die van andere
Ahnenerbe-wetenschappers. Zo kan hij immers de invloedssfeer van de SS vergroten
en het imago van Ahnenerbe binnen de wetenschappelijke wereld verbeteren.
Bohmers krijgt die aanstelling uiteindelijk niet, maar wordt wel toegelaten als pri-
vaatdocent. Vanaf eind 1941 gaat hij ‘s winters – wanneer er in Unterwisternitz niet
gegraven wordt - in de Friese plaats Buitenpost wonen.

Bij aankomst merkt Bohmers dat het bezette Nederland een drastische verandering
heeft ondergaan. Het land heeft nu een burgerlijk bestuur onder leiding van de rijks-
commissaris Seyss-Inquart. Hij wordt bijgestaan door vier commissarissen-generaal,
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Beauftragten

Hitler

  Rijkscommissaris
Seyss-Inquart

o.a.:

• Friesland/Ross

• Groningen/Conring

• Drenthe/Sellmer

Secretarissen-generaal

o.a.:

• Opvoeding, Wetenschap,  

  Cultuurbescherming/v Dam

• Volksvoorlichting en Kunsten/
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Dit sterk vereenvoudigde en onvolledige organogram
toont een aantal  instellingen en personen uit de tekst
die vaak met elkaar concurreren. Het is bedoeld om
de lezer wegwijs te maken in de complexe samenhang
van organisaties en de bezettingsstructuur. 

In vet ziet u de onderdelen van of onder invloed van 
de SS.

Hitler heeft een aantal kopstukken om zich heen verza-
meld. Een van hen is Heinrich Himmler. Hij is de hoog-
ste baas van de SS, een wijdvertakte organisatie die
een ‘staat in een staat’ vormt binnen het Duitse Rijk.
De SS bestaat uit verschillende onderdelen. Een daar-
van is het Reichssicherheitshauptamt. Onder deze or-
ganisatie vallen verschillende politie- en inlichtingen-
diensten, zoals de Gestapo en de Sicherheitsdienst
(SD). Een andere SS-organisatie is het Rasse- und
Siedlungshauptamt (RuSHA) dat zich onder meer be-
zighoudt met de handhaving van de rassenwetten. Het
heeft in Wenen een onderafdeling waar de met
Bohmers in Friese aangelegenheden samenwerkende
Arend Lang enige tijd de scepter zwaait. Bohmers
heeft vooral te maken met de Persönlicher Stab van
Himmler en werkt voor de organisatie Ahnenerbe, het
wetenschappelijk bureau van de SS.
Tijdens de bezetting is Seyss-Inquart als Rijkscommis-
saris de plaatsvervanger van Hitler in Nederland. In de
provincies en in Rotterdam en Amsterdam wordt zijn
gezag vertegenwoordigd door Beauftragten, die toe-
zien op de gemeentelijke en provinciale besturen. In
Groningen is dat de Oost-Fries Hermann Conring.
Bohmers kan het goed met hem vinden. Beiden heb-
ben Fries-nationalistische ambities.
Seyss-Inquart vormt samen met de commissarissen-
generaal het bezettingsbestuur. De commissarissen-
generaal zien toe op de departementen en belangrijke
diensttakken. Commissaris-generaal Fritz Schmidt is
vooral belast met het dienen van de belangen van de
NSDAP. In tegenstelling tot zijn collega’s heeft com-
missaris-generaal Hanns Rauter nog een tweede di-
recte baas, namelijk Himmler. Rauter vertegenwoordigt
de SS en daarmee Himmler in Nederland en kan daar-
door binnen het bezettingsbestuur tot op zekere
hoogte een eigen koers varen. Tussen hem als SS-ver-
tegenwoordiger en commissaris-generaal Schmidt, die
vooral de belangen behartigt voor de NSDAP en
NSB, ontstaan regelmatig conflicten. Onder Seyss-
Inquart vallen ook de secretarissen-generaal die lei-
ding geven aan de verschillende departementen.
De vertegenwoordigers van Ahnenerbe in Nederland
zijn Schneider en vanaf 1943 Mai. Zij moeten rappor-
teren aan Rauter, maar worden ook door Sievers aan-
gestuurd. Ahnenerbe bemoeit zich intensief met de
Germaanse Werkgemeenschap, een platform voor het
bedrijven van ‘Germaanse’ cultuurpolitiek. Feitelijk valt

dat onder de Germaansche SS, die onder leiding
staat van Feldmeijer. Hij moet op zijn beurt als ‘voor-
man’ van de Nederlandse SS rekening houden met de
NSB van Mussert. Saxo-Frisia is een onderafdeling
van de Germaanse Werkgemeenschap. De leider
Kapteyn streeft, net als de SS, naar een eenheid van
Germaanse broedervolken. Kapteyn heeft grote pro-
blemen met de Friese nationalisten van de Fryske Rie,
een onderdeel van Saxo-Frisia onder leiding van 
Kiestra. De Fryske Rie – met Bohmers - blijft hameren
op zijn onafhankelijke positie en streeft naar een eigen
Friese staat binnen een federaal verband.
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onder wie Hanns Albin Rauter voor Openbare Veiligheid en Fritz Schmidt voor Bij-
zondere Aangelegenheden (‘zur besonderen Verwendung’). Verder zijn er gevolmach-
tigden in de provincies aangesteld (‘Beauftragten’). Rauter staat aan het hoofd van
het Duitse politieapparaat in Nederland en de SS. Schneider wordt daarom als
Ahnenerbe-vertegenwoordiger in Nederland toegevoegd aan de persoonlijke staf van
Rauter. Rauter is weliswaar formeel ondergeschikt aan Seyss-Inquart, maar staat als
Höhere SS- und Polizeiführer direct in contact met zijn baas Himmler en heeft daar-
door een nagenoeg zelfstandige positie.

Deze situatie brengt hem regelmatig in conflict met Schmidt, die als Generalkom-
missar zur besonderen Verwendung en als Leiter des Arbeitsbereiches des NSDAP
in Nederland de belangrijkste persoon in de Nederlandse binnenlandse politiek is.
Schmidt is belast met de gelijkschakeling van het openbare leven in nationaalsocia-
listische zin en treedt op als voornaamste beschermheer van de NSB. De SS en de
NSB zullen tijdens de bezetting elkaar heftig beconcurreren, terwijl ook de interne
machtsstrijd binnen het Derde Rijk tussen SS en de NSDAP in Nederland gewoon
doorgaat. Bohmers begeeft zich in dit politieke krachtenveld zodra hij opnieuw con-
tact legt met de Friese Beweging. 

Met wie Bohmers tijdens zijn bezoek in Friesland allemaal spreekt, is niet bekend.
Wel schrijft hij direct na zijn terugkeer op 11 november 1940 vanuit Nikolsburg aan
Sievers dat zijn bezoek aan Friesland zeer succesvol is geweest.28 Hij is erin geslaagd
om verschillende nationale verenigingen te bundelen onder één voorzitter en met één
gezamenlijk tijdschrift. ‘Het bestuur van deze vereniging zal bij alle belangrijke aan-
gelegenheden eerst met mij in overleg treden’, schrijft hij. Ook deze voorstelling van
zaken heeft weinig met de werkelijkheid uit te staan. Met de bundeling van vereni-
gingen doelt hij ongetwijfeld op het zogenaamde Driemanschap (‘Trijemanskip’), een
gemeenschappelijk platform dat in de zomer van 1940 is opgericht en probeert de
eenheid te bewaren binnen de Friese Beweging door te laveren tussen de pro- en anti-
Duitse sympathieën onder de achterban. Voor zover bekend heeft Bohmers vanuit
Nikolsburg geen enkele rol bij de vorming daarvan gespeeld. Het bestuur van het
Driemanschap bestaat uit twee niet-nazi’s, E.B. Folkertsma en J.J. Kalma, en één uit-
gesproken nazi, de dichter R.P. Sybesma. Het Driemanschap verenigt vrijwel alle
(splinter)partijen en verenigingen binnen de Friese Beweging, ook de Fryske Folksparty
van Kiestra. Duidelijk is dat in de zomer van 1940 de scheidslijn in de Friese Bewe-
ging tussen ‘goed’ en ‘fout’ nog niet bestaat.

Op 19 oktober 1940, ruim een week voor de komst van Bohmers in Nederland,
heeft de eerste door het Driemanschap belegde openbare bijeenkomst in Leeuwarden
plaatsgevonden. Het is een groot succes; de opkomst is groot en ook enkele Duitsers
komen luisteren. Toch is de eenheid maar van korte duur. In januari 1941 komt er al
een breuk met de nazi Sybesma, omdat hij vindt dat de Friese Beweging openlijk voor
Duitsland moet kiezen. De meeste nationaalsocialisten uit de Friese Beweging ver-
enigen zich daarop in februari 1941 in de Fryske Rie, een organisatie waar Bohmers
nauw bij betrokken zal zijn en die voor een radicale koers kiest. 
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Groot-Fryslân en de Groot-Germaanse gedachte
Het ligt voor de hand dat Bohmers tijdens zijn bezoek aan Nederland contact heeft
gehad met zijn Amsterdamse studievriend Nicolaas Aartsma.29 Die dient namelijk
tijdens Bohmers’ verblijf een rapport in bij Rauter, waarin hij manieren aanreikt om
de Friezen voor het nationaalsocialisme te winnen.30 Zijn ideeën sluiten nauw aan bij
die van Bohmers, die ongetwijfeld geholpen heeft bij het opstellen van dit rapport.
Volgens Aartsma moeten de Duitsers aanhaken bij de Friese taalstrijd, want veel Frie-
zen ergeren zich eraan dat de Friese taal en geschiedenis in het onderwijs worden
achtergesteld. Ook geeft Aartsma hem in overweging om een federalistisch staats-
verband op te zetten, een Groot-Germaanse volkerenbond, waarin Friesland zijn eigen
plaats inneemt.

Aartsma is niet de enige die Rauter adviseert over het vraagstuk hoe de Friezen ge-
wonnen kunnen worden voor de nationaalsocialistische zaak. Een week eerder heeft
Rauter een rapport ontvangen van ene Arend Lang, afkomstig uit Oost-Friesland en
in Wenen werkzaam, die minder positief is over de kansen voor nationaalsocialistische
beïnvloeding van de Friezen. Lang stelt dat er feitelijk maar drie leidende figuren in
Friesland pro-Duits zijn, onder wie de eerdergenoemde Sybesma en Kiestra. Bohmers
kent dit rapport niet, noch de opsteller ervan. Tijdens zijn bezoek aan Schneider in
Den Haag hoort hij over Lang en diens belangstelling voor het Friezen-vraagstuk
(Friesenfrage). Wat Schneider voor hem achterhoudt, is dat Lang werkt aan een ge-
heime opdracht, waarvan de inhoud tot op heden niet bekend is. Waarschijnlijk hangt
die samen met de vraag hoe de Friese Beweging binnen de Duitse invloedssfeer ge-
trokken kan worden. 

Waarom Bohmers niet wordt ingelicht, is onbekend. Misschien denken de Duitsers
dat hij meer oog heeft voor de Friese belangen dan voor de Duitse. Het kan ook zijn
dat ze twijfelen aan zijn diplomatieke vaardigheden in deze gevoelige kwestie. Schnei-
der arrangeert wel een ontmoeting tussen Lang en Bohmers. Deze vindt waarschijn-
lijk begin december 1940 plaats in Wenen, wanneer Bohmers terug is in Nikolsburg.
Schneider heeft Lang als volgt geïnstrueerd: 

‘Dr. Bohmers van Ahnenerbe zal vermoedelijk met u over het Friezenvraagstuk
spreken in Wenen. Bohmers is zelf Fries en een uitstekend wetenschapper.
Allereerst stel ik voor dat u hem niets over de speciale opdracht [Sonderauf-
trag] vertelt. Bohmers weet daar nog niets van, maar is overigens al wel over
u geïnformeerd. Ik verzoek u voor het overige vrijuit met hem te spreken.’31

Bohmers zal met deze Arend Wilhelm Lang (1909-1981) een nauw contact onder-
houden over Friese politieke aangelegenheden tijdens de bezetting. Lang is al op de
derde oorlogsdag in Friesland opgedoken, terwijl er nog hevig gevochten wordt op
de Afsluitdijk.32 Hij komt uit het Duitse Aurich in Oost-Friesland en kent de Friese
situatie goed. In 1937 heeft hij al deelgenomen aan het Grootfries congres in
Medemblik, een samenkomst van West-Friezen, Friezen en de Noord- en Oost-Friezen
uit Duitsland. Ook is hij lid van de Fryske Akademy in Leeuwarden, een onderzoeks-
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instituut op het gebied van de Friese taal en geschiedenis, dat in 1938 is opgericht en
waar Lang als vertegenwoordiger van de Oost-Friezen bij betrokken is. 

Lang brengt in de eerste dagen van de oorlog een bezoek aan de bibliotheek-direc-
teur Wumkes en een aantal andere leidende figuren uit de Friese Beweging. Hij doet
hun een aanbod om een nationaal program op te stellen, omdat de nieuwe Duitse re-
gering volgens hem bereid is de wensen van de Friese Beweging in te willigen. Wat
Lang de Friezen niet vertelt, is dat hij in opdracht van de SS handelt. Lang is namelijk
verbonden aan het Rasse- und Siedlungshauptamt in Berlijn, een instelling die deel
uitmaakt van de SS. Hieronder valt de Abteilung für Erb- und Rassepflege des Gesund-
heitsamtes in Wenen, een organisatie waar Lang tussen oktober 1938 en mei 1941 als
hoofd werkzaam is. Deze instelling voert onder andere euthanasie uit op gehandicapte
kinderen. 

Langs weerzinwekkende carrière is echter al eerder begonnen. Opgeleid als arts
wordt hij al in 1931 lid van de NSDAP en de SS. In 1937 is hij hulparts bij de Staat-
lichen Gesundheitsamt in Aurich en doet hij onderzoek naar de bevolking van het
Oost-Friese plaatje Moordorf. Lang meent dat zij afstammen van zigeuners en ge-
vangenen, die zich onder koning Frederik de Grote van Pruisen in Moordorf gevestigd
hebben en dus als minderwaardige mensen beschouwd moeten worden. In zijn pu-
blicatie Lösung des Asozialen-Problems (1938) stelt hij voor om de vijftig inwoners ver-
plicht te laten steriliseren. Lang is in Wenen ook plaatsvervangend hoofd van het
Rassenpolitische Amt van de NSDAP en in die zin mede schuldig aan de deportatie
van joden uit de hoofdstad van Oostenrijk. 

Tijdens zijn bezoek aan Nederland spreekt Bohmers ook met Henk Feldmeijer
(1910-1945), die enige maanden daarvoor hoofd (Voorman) van de Nederlandsche
SS is geworden.33 Hij is al sinds 1932 lid van de NSB en maakt deel uit van het be-
stuur van Der Vaderen Erfdeel; dit is een in 1937 opgerichte en dan aan de NSB geli-
eerde stichting die zich bezighoudt met de studie van allerhande heemkundige en
historische zaken. Doel is het ‘volksvreemde’ van het (Germaanse) ‘volkseigene’ te
kunnen onderscheiden. Daarvoor is het noodzakelijk om zich bewust te zijn van de
samenhang tussen ras en cultuur en is kennis van de erfelijkheidsleer en rassenkunde
noodzakelijk.34 Der Vaderen Erfdeel publiceert ook archeologische bijdragen, waaron-
der een brochure van de hand van de Friese amateurarcheoloog en NSB’er Popping.
Voorzitter van deze stichting van ‘volksche’ nationaalsocialisten is de gefortuneerde
Hilversumse tapijtenfabrikant F.E. Farwerck (1889-1969), een man die zich op de
achtergrond houdt en sterk beïnvloed is door het pseudowetenschappelijke gedach-
tegoed van Wirth. 

Farwerck onderhoudt al vanaf begin 1937 contact met Sievers. De onderzoeksob-
jecten en interesses van Der Vaderen Erfdeel en Ahnenerbe komen immers overeen.
Nadat de Duitsers Nederland zijn binnengevallen, wil Ahnenerbe graag Der Vaderen
Erfdeel in hun organisatie opnemen. Dat blijkt niet zo moeilijk. Farwerck raakt uit
de gratie als de Duitsers in de zomer van 1940 de leden wijzen op diens (overigens al
langer bekende) vrijmetselaarsactiviteiten. Dat is reden om zijn aftreden als voorzitter
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te eisen. Zodra Farwerck opgestapt is, wordt Der Vaderen Erfdeel overgenomen door
de Nederlandse SS. De stichting komt daardoor feitelijk onder leiding van Feldmeijer
te staan en wordt ingelijfd bij Ahnenerbe. De organisatie wordt nu omgedoopt tot
Volksche Werkgemeenschap. Het doel is propaganda te maken op het gebied van heem-
kunde, archeologie, volkskunde en geschiedenis, om zo bij te dragen aan de vorming
van een Groot-Germaans Rijk, conform het gedachtegoed van de SS. 

Bij de positionering van Ahnenerbe in Nederland maakt Sievers gebruik van
Schneider, de formele Ahnenerbe-vertegenwoordiger in Den Haag. Die wordt op
zijn beurt geadviseerd door Bohmers. Ook vraagt Sievers aan Hermann von Bothmer,
die eveneens aan Ahnenerbe verbonden is, Schneider te assisteren bij zijn werk in
Nederland.35 Op deze wijze probeert Sievers, naast Bohmers, nog een van zijn ver-
trouwelingen uit de Hielscherkreis in te zetten bij zijn werk. 

Waar Bohmers en de leider van de Nederlandse SS Feldmeijer in oktober 1940 pre-
cies over spreken, heb ik niet kunnen achterhalen. Mogelijk hebben ze het over de
plannen voor de oprichting van een regionale afdeling van de Volksche Werkgemeen-
schap in het noorden van het land gehad. Op 18 januari 1941, ruim twee maanden
later, wordt namelijk het Genootschap Saxo-Frisia gevormd, dat onder leiding komt te
staan van J.M.N. Kapteyn (1870-1949), hoogleraar Germanistiek en Oud-Fries en
tevens rector van de Universiteit Groningen. Saxo-Frisia, ondergeschikt aan de Werk-
gemeenschap en de SS, richt zich op de drie noordelijke provincies. Het beoogt de
typische SS-gedachte van een Groot-Germaans rijk uit te dragen door de gemeen-
schappelijke Germaanse cultuur van de verschillende bevolkingsgroepen te benadruk-
ken.36 Toch maken veel Duitsgezinde Friezen – en ook Bohmers - bezwaren tegen
Saxo-Frisia. In hun ogen ontkent dit genootschap namelijk de eigenheid van de Frie-
zen en de culturele verschillen tussen Friezen, Groningers en Drenten. Alles wordt
op één grote hoop gegooid, vinden ze. In hun ogen moet Friesland zich als een zelf-
standig volk kunnen profileren. Daarom sluiten ze zich aan bij de Fryske Rie, die als
een aparte afdeling van Saxo-Frisia gaat functioneren en waarin de grootste fanatici
elkaar vinden. Dat kan natuurlijk niet goed gaan. Al snel ontstaan er conflicten tussen
de Friese nationalisten en Kapteyn. Ook Bohmers doet hieraan mee.

Tijdens het gesprek met Feldmeijer komt in ieder geval Bohmers’ toetreding tot de
SS ter sprake. Omdat er een universitaire aanstelling voor Bohmers in Nederland zit
aan te komen, vindt Feldmeijer dat Bohmers zich het beste aan kan sluiten bij de Ne-
derlandse SS en niet bij de Duitse, zoals eerst de bedoeling is.37 Hij zorgt ervoor dat
Bohmers de aanmeldingsformulieren krijgt.38 Toch wordt Bohmers, ondanks de druk
die op hem wordt uitgeoefend, nooit lid.39 Dit is vreemd, omdat een lidmaatschap
ongetwijfeld betere carrièrekansen zou hebben opgeleverd.40 Blijkbaar heeft hij zo
zijn bedenkingen, zijn eigen agenda, en wil hij zich formeel niet committeren. Na de
oorlog pleit dat voor hem en verklaart hij dat hij zijn lidmaatschap voortdurend heeft
kunnen uitstellen en dat Sievers hem daarbij heeft geholpen.41 Toch maakt dat uit-
eindelijk bar weinig uit. De mensen herinneren zich zijn innige contacten met de SS
en zijn werk voor Ahenenerbe maar al te goed. Velen willen dan ook graag geloven
dat hij lid is geweest van de SS. Dat misverstand blijft zijn hele leven aan hem kleven. 
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Fryske Rie: ruzie over de Friezen en met de bezetter
Ahnenerbe hecht in het begin veel waarde aan Bohmers’ adviezen over hoe zij de aan-
hangers van de Friese Beweging voor het SS-gedachtegoed kunnen winnen. Er gaan
nieuwe deuren voor hem open. Sievers spreekt regelmatig met hem over Friese aan-
gelegenheden, ook van vertrouwelijke aard. Een maand voor hun bezoek in maart
1941 aan Nederland vertelt Sievers hem bijvoorbeeld over het bezoek van Haring
Tjittes Piebenga (1907-1981) aan Ahnenerbe en overlegt met of Piebenga ook in
Friesland ingezet kan worden.42 Deze in Franeker geboren bioloog heeft een grote
belangstelling voor fysische antropologie en rassen. Hij heeft in Utrecht en Berlijn
gestudeerd, waar hij een medewerker van Wirth wordt en een baan krijgt bij het
Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik. In 1938
treedt hij in dienst bij de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde
Zuiderzeepolders. Een van de bestuurders is Kleiweg de Zwaan, de Amsterdamse
hoogleraar antropologie en prehistorie en Bohmers’ vroegere docent.43

Deze stichting inventariseert de psychische en fysieke gesteldheid van de bewoners
van de nieuwe polders (Wieringermeer) en die van de oude Zuiderzeenederzettingen
(bijvoorbeeld Schokland, Marken en Urk). Al vanaf het midden van de negentiende
eeuw doen wetenschappers hier onderzoek, omdat ze denken juist in deze geïsoleerde
gebieden de etnologische oorsprong van het Nederlandse volk te kunnen achterhalen.
Piebenga verricht fysisch-antropologisch onderzoek (onder andere het opmeten van
schedels) op Urk en werkt in de Wieringermeer samen met de arts Arie de Froe
(1907-1992), die aan de Universiteit van Amsterdam verbonden is. De Froe deinst er
niet voor terug om in de zomer van 1940 met studenten tientallen schedels en ske-
letten op te graven op het kerkhof van Schokland, een eiland dat in 1859 is verlaten
en dat in 1942 droog komt te liggen in de Noordoostpolder. Hij raakt tijdens de be-
zetting betrokken bij het verzet en redt tientallen Joden door op basis van antropo-
logisch onderzoek tegenover de bezetter te bewijzen dat zij niet (volledig) van joodse
origine zijn. Na de oorlog wordt hij hoogleraar en rector magnificus aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Piebenga kiest een ander pad. Hij is lid van de Fryske Folksparty
en wordt eind 1941 lid van de Nederlandse SS. Sievers probeert ook voor hem een
aanstelling te regelen bij een Nederlandse universiteit. Dat lukt uiteindelijk niet, maar
hij wordt wel hoofd van een school voor NSB-kinderen in het Friese Rijs. Vanwege
zijn collaboratie wordt hij na de oorlog drie jaar geïnterneerd.

Behalve bij Piebenga is Bohmers ook betrokken bij een overleg op 29 maart 1941
in Groningen tussen Sievers, Schneider en de SS-Standartenführer R. Junclaus. De
laatste maakt deel uit van de staf van Rauter en treedt op als adviseur van de Neder-
landsche SS. Ze hebben het over de werkzaamheden van de SS en Ahnenerbe in
Friesland en ongetwijfeld ook over de organisatie van Saxo-Frisia en de Friezen die
daar uitgestapt zijn en zich verenigd hebben in de Fryske Rie.44 De Fryske Rie is in
februari 1941 opgericht op initiatief van G.J. Ruiter (1898-1959). Hij is lid van de
NSB en de Nederlandse SS, is directeur van de Friese Maatschappij van Landbouw,
plaatsvervangend leider van het onder de NSB ressorterende Nederlands Agrarisch
Front en wordt kort daarop directeur-generaal van het Ministerie van Landbouw. Be-
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halve Ruiter is ook Kiestra, de leider van de Fryske Folksparty, bij de oprichting be-
trokken.45 Kiestra is veehouder in hart en nieren en geniet bekendheid als Friese dich-
ter en schrijver van korte verhalen, waaruit een zekere heidense verering voor het
natuurlijke leven en het boerenbestaan spreekt. Hij wordt de leider van de Fryske Rie.
Dat wordt in mei 1941 formeel geïnstalleerd als onderafdeling van Saxo-Frisia, waar-
over Kapteyn de scepter zwaait. 

Kiestra en Kapteyn komen de jaren daarna voortdurend met elkaar in aanvaring.
Kapteyn streeft namelijk, geheel in lijn met de SS-gedachte, naar een geleidelijke in-
lijving van Friesland in het Groot-Germaanse (Duitse) Rijk, terwijl Kiestra en zijn
medestanders Fries-nationalistisch georiënteerd zijn en veel belang hechten aan de
Friese taal en cultuur binnen onderwijs en het openbaar bestuur. Zij kunnen zich he-
lemaal niet vinden in de ideeën van Kapteyn en laten dat duidelijk merken. Kapteyn
komt dan ook regelmatig bij de Duitse bezetter klagen over Kiestra en de Fryske Rie,
die hij beschouwt als een ’Klotz am Bein’, waarbij hij niet nalaat te wijzen op de gevaren
van het Fries separatisme.46 Veel leden heeft de Fryske Rie overigens niet; medio 1941
zijn het er zo’n 50, twee jaar later ruim 130. Het heeft een eigen bureau in Leeuwar-
den. Dat zit in het gebouw van de afdeling Volk en Bodem van de Landstand, een na-
tionaalsocialistische koepel voor organisaties die zich bezighouden met voedselproductie,
waarover Kiestra de leiding heeft.

Wanneer Bohmers zich vanaf oktober 1941 in Buitenpost vestigt, kan hij zich nog
intensiever met de Friese politiek bemoeien en mensen persoonlijk benaderen. Zo is
hij aanwezig bij de uitreiking op 11 oktober 1941 van de eerste Harmen Sytstraprijs
aan de Friese schrijver Reinder Brolsma.47 Deze literaire prijs is ingesteld door het
departement van Volksvoorlichting en Kunsten om de Friese letteren te eren en daar-
mee te erkennen dat het Fries een aparte taal is. Studievriend Aartsma bemoeit zich
op de achtergrond intensief met de toekenning van de prijs. Hij werkt dan namelijk
bij de afdeling Boekwezen van het departement en is verbonden aan de Nederlandsche
Kultuurkring, een gezelschap van pro-Duitse kunstenaars en intellectuelen. De toe-
kenning van de prijs mag dan wel ter meerdere glorie van de Friese taal en cultuur
zijn, toch blijft een groot deel van de Friese Beweging weg. Zij boycotten de prijs
vanwege het propagandistische karakter ervan en hebben geen zin om zich daarvoor
door de bezetter te laten misbruiken. De uitreiking is in Leeuwarden en wordt verricht
door de secretaris-generaal van het departement, Tobi Goedewaagen. Enkele pro-
Duitse Fryske Rie-leden zijn erbij en Kapteyn is ook gekomen.

Bohmers wil onder de Friezen vooral steun voor de SS verwerven, want als dat lukt
maakt hij goede sier bij zijn werkgever en krijgt hij meer aanzien binnen de SS-gele-
deren. Maar hij wil óók zijn eigen Fries-nationalistische ambities realiseren met de
hulp van de bezetter. Daarom trekt hij zijn plan en neemt een initiatief waarmee hij
zijn hand overspeelt. Op zondag 7 december 1941 regelt hij een besloten bijeenkomst
in hotel De Kroon in Leeuwarden. Daar treft hij vijf  leden van de Fryske Rie die hij
met zorg gekozen heeft. Hij probeert hen over te halen om met zijn allen toe te treden
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tot de SS, op voorwaarde dat de bezetter de Friese verlangens op onderwijsgebied in-
willigt. Kiestra en Aartsma zijn gekomen en verder S.D de Jong, S.R. Sipma en Y.
Koldyk. Sybe Douwes de Jong (1897-1951) is dichter en journalist en wordt kort
daarop lid van de NSB om hoofdredacteur te worden van de nieuwe Friesche Courant.
De met de nazi’s sympathiserende boer Sjoerd Rintsjes Sipma (1896-1992) speelt al
vanaf het midden van de jaren twintig een belangrijke rol in de Friese Beweging. Ype
Koldyk is een radicaal Fries nationalist en is voorzitter van de Friese afdeling van de
in 1941 opgerichte Nederlands-Duitse Kultuurgemeenschap.

Hoewel de bijeenkomst geheim is, krijgen de Duitse autoriteiten er al snel lucht
van en dwingen Bohmers een verslag te maken van de vergadering om verantwoording
af te leggen.48 Uit zijn voor de Duitsers politiek-correcte verslag blijkt dat hij de bij-
eenkomst opent met de vaststelling dat iedereen op persoonlijke titel aanwezig is –
dus niet als leden van de Fryske Rie, 

‘om op persoonlijke titel [persönlich] onze toetreding tot de SS te bespreken.
(…) Ik bracht naar voren dat de Reichsführer-SS Himmler mij tijdens een on-
derhoud in eigen persoon heeft gezegd dat hij de Friese taal zeer hoog acht
en dat ik hem persoonlijk moest beloven om mijn kinderen deze taal en na-
tuurlijk ook het Duits te leren.’ 

Vervolgens stelt hij dat veel hoge SS-medewerkers in Den Haag graag met de Friezen
kennis willen maken, dat de Friezen zich zorgen maken over de toekomst van de
Friese taal en dat de aanwezigen en ongeveer twintig andere Friezen in principe bereid
zijn om toe te treden tot de SS. 

Bohmers vervolgt dat de Friese taal verplicht onderwezen moet worden op de lagere
scholen, en dat als deze wens wordt gehonoreerd iedereen lid van de SS of de NSB
wordt ‘op ideële gronden en dat we daarbij nooit of te nimmer aan een koehandel
[Kauf] of zoiets zouden denken.’ Bohmers doet de toezegging dat hij zal proberen
om Himmler in kennis te stellen van de Friese wensen, om hem aan te sporen een
uitspraak in deze zaak te doen. Tijdens de vergadering merken de aanwezigen op dat
NSB-leider Mussert weinig op heeft met de Friese taal. Kiestra heeft dit in een ge-
sprek met hem vastgesteld. Ook Generalkommissar Schmidt lijkt weinig affiniteit
met het Fries te hebben. Bohmers benadrukt in zijn verslag dat er alleen in deze kwes-
tie slechts meningsverschillen zijn met beide heren: 

‘Ik heb heel veel achting voor hen beiden en heb een samenwerking met hen
op elk gebied aanbevolen. Op de vraag of wij lid zouden worden van de NSB,
heb ik gezegd dat dit zeer goed mogelijk zou zijn maar dat alle SS-leden in de
toekomst partijleden zouden worden, net zoals in Duitsland.’

Ten slotte verzoekt Bohmers de aanwezigen de inhoud van de bespreking geheim te
houden. Dit lukt natuurlijk niet. Via S.D. de Jong, de journalist, komen de Duitse
autoriteiten in Friesland er al snel achter.49 Dan zijn de rapen gaar. 
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De Beauftragte van Friesland, W.F. Ross, verwijt Bohmers dat hij met zijn uitspra-
ken stelling heeft genomen vóór de SS en tegen de NSDAP en NSB, dus vóór Rauter
en tegen de Generalkommissar Schmidt en Mussert. Ross vindt dat de Friese kwestie
onder de verantwoordelijkheid valt van Schmidt en niet van Rauter.50 Bohmers brengt
er tegenin dat de intrede in de Nederlandsche SS door de Friezen wel degelijk Rauter
aangaat en het doel is om daaruit een groep voor de Waffen-SS (Standarte Westland)
te formeren.51 Ross is zo kwaad over Bohmers’ inmenging in de Friese aangelegen-
heden ten gunste van de SS, dat hij zelfs met arrestatie en uitzetting uit Friesland
dreigt.52 Uiteindelijk wordt de zaak gesust. Rauter en Schmidt hebben in een overleg
het geheel rustig opgenomen, aldus Schneider in een brief aan Bohmers van 17 de-
cember 1941. Hij schrijft verder dat Ross bekend staat om zijn ondoordachte uitla-
tingen. Mocht hij nog eens met arrestatie dreigen, dan kan Bohmers hem krachtig
van repliek dienen (‘ganz energetisch entgegen treten’).53

Zo loopt de zaak met een sisser af en kan Bohmers weer rustig slapen. In tegenstel-
ling tot wat hij in zijn verslag aan de Duitse autoriteiten schrijft, heeft hij tijdens de
bijeenkomst in Leeuwarden echter wel degelijk afstand genomen van Schmidt en de
NSB, omdat zij niet geneigd zijn iets voor de Friezen te doen. Ook heeft hij de aan-
wezigen proberen over te halen om lid te worden van de SS om zo de Friese onder-
wijswensen te realiseren. Twee weken vóór de bijeenkomst in Leeuwarden heeft hij
namelijk al Sipma bezocht, die hierover weer verslag doet aan de Friese schrijver en
prominent leider binnen de Friese Beweging, Douwe Kalma.54 Over Bohmers’ bezoek
schrijft hij dat Bohmers gezegd heeft dat er van de huidige regering en de NSB niets
te verwachten is met betrekking tot het streven naar Friese autonomie.55 Bohmers
wijst Sipma op het grote contrast tussen aan de ene kant de Volksche Werkgemeenschap,
die onder de SS valt, en aan de andere kant de NSB en het Duitse bestuur. Sipma
schrijft aan Kalma dat Bohmers alleen kansen ziet bij aansluiting bij de SS en dat het
onderwijs in de eigen streektaal naast het Hoogduits, zoals in de Weser-Ems regio,
een grote uitzondering is in Duitsland. Hoogstwaarschijnlijk is het het werk van een
enkele Gauleiter. Kortom, Bohmers geeft Sipma en andere Fryske Rie-leden het ad-
vies te kiezen voor de SS, omdat daar de beste kansen liggen voor de vervulling van
de Friese wensen.56

Op 9 december, twee dagen na de bijeenkomst in Leeuwarden, vindt er in Den
Haag een bespreking plaats tussen Kiestra, Bohmers, Schneider en H. Schwarz, hoofd
van de Hauptabteilung für Erziehung und Kirchen, die onder de Generalkommissar für
Verwaltung und Justiz F. Wimmer valt, de plaatsvervanger van Seyss-Inquart.57 Beide
Duitsers zien het belang in van de Friese taal en lijkt het een goed idee als door deze
regeling de invloed van de SS in Friesland toeneemt. Daarom spreken zij af dat er
een bijeenkomst komt met Rauter, Bohmers en acht Friezen. Daarbij is het wenselijk
dat ook Schneider, Jungclaus, Feldmeijer en Schwarz aanwezig zijn. Ten slotte moet
ook W. Ispert toegevoegd worden aan de deelnemerslijst van dit overleg. Wolfgang
Ispert is Referent van Generalkommissar Schmidt, die de invloed van de NSDAP ten
koste van de SS in Nederland wil doen toenemen. Ispert is speciaal belast is met volks-
kundige zaken.58 Hij is hoofd van de Forschungsstelle Volk und Raum bij het Rijkscom-
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missariaat en moet niet veel hebben van de Fryske Rie, waarvan de vorming buiten
hem om is gegaan. Kapteyn kan met zijn klachten over de Friezen dan ook goed bij
hem terecht. Kapteyn zelf moet volgens Schneider vooral niet uitgenodigd worden
bij de bijeenkomst, omdat de Friezen hem te erg wantrouwen. 

De bijeenkomst om de Friezen gunstig te stemmen en voor de SS te winnen, wat de
kroon op het werk en de inspanningen van Bohmers had kunnen zijn, vindt nooit
plaats. Wanneer Rauter contact opneemt met Himmler hierover, krijgt hij te horen
dat van het bevorderen van het Fries door de SS geen sprake kan zijn, omdat dit be-
wust of onbewust tot een ‘Separatismus der Friesen’ leidt.59 Wel moeten Bohmers en
Feldmeijer proberen om de Friezen alsnog SS-lid te maken. Ze moeten hun inprenten

Een verknipt vel papier met enkele Friese notities van Bohmers over zijn activiteiten in de periode 16-25 januari
1942. Het geeft een indruk van zijn dagelijks leven in deze barre winter waarin overal volop geschaatst wordt, ook
door hemzelf. In Leeuwarden zoekt hij de pro-Duitse Anne van der Minne op en bespreekt met haar hoe zich op te
stellen richting Schneider, de Ahnenerbe-vertegenwoordiger in Nederland. Hij werkt aan zijn filosofie en kunst en be-
reidt zijn colleges voor. Ondertussen wordt er een brandkast afgeleverd voor het opbergen van zijn waardevolle
vondsten in zijn huis in Buitenpost. 
Op 20 januari vertrekt hij naar Den Haag. Hier spreekt hij Schneider die hem vertelt dat Rauter geen eisen van de
Fryske Rie meer accepteert, maar eist dat iedereen eerst lid van de SS wordt. De dag erop vertrekt hij vanuit 
Amsterdam naar Groningen (een treinreis van zeven uur), bezoekt het BAI en hoort dat er zich drie studenten voor
zijn colleges hebben ingeschreven. Ook is hij bezig met het organiseren van brandstof, die moeilijk verkrijgbaar is.
Dit fragment papier wijst erop dat Bohmers tijdens de bezetting een soort van dagboek bijhield. Of deze dagboeken
bewaard zijn gebleven, is niet bekend. 
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dat ‘toetreding tot de SS de beste kans biedt met het oog op hun Germaans-Friese
verleden, om een verdere bijdrage te leveren aan de Germaanse zaak.’ Ook krijgen de
Friezen te horen dat ze geen voorwaarden mogen stellen aan het lidmaatschap van
de SS.

Bohmers heeft zich hierna ongetwijfeld gerealiseerd dat de bevordering van de
Friese taal en cultuur voor zijn Duitse collega’s geen prioriteit heeft en dat de SS geen
risico wil lopen om in conflict te raken met de NSDAP en de NSB. Schneider waar-
schuwt Bohmers dan ook op 16 december 1941:

‘Wees over specifieke problemen alleen werkelijk open tegenover mensen die
u voor de volledige honderd procent vertrouwt. Voor de buitenwereld is het
beeld van onvoorwaardelijke loyale samenwerking met de officiële partijpolitiek
noodzakelijk.’60

Bohmers heeft zijn hand overspeeld met de organisatie van de bijeenkomst in
Leeuwarden en zijn voorstel om bij inwilliging van de Friese taaleisen toe te treden
tot de SS. Ondanks dat de Duitse autoriteiten tegen elke vorm van Fries separatisme
zijn, blijft het toch Bohmers’ grote ideaal om een ‘Great Fryslan’ te verwezenlijken.
Hoewel het nu wel duidelijk is dat zijn Duitse collega’s zich niet laten gebruiken voor
het realiseren van zijn ambities en zijn rol in de Friese politiek voorlopig lijkt uitge-
speeld, gaat hij niet bij de pakken neerzitten. Daar is hij de persoon niet naar.
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Een kwestie van goede kruiwagens

10. AANSTELLING BIJ DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN,
1940-1941

‘Hij is slim, vastberaden, ambitieus en heeft verstand van allerlei paleolithische vraagstukken’ (…) ‘Het zal lan-

gere tijd duren voordat Bohmers het aanzien van zijn landgenoten teruggewonnen heeft.’

(Von Stokar aan Sievers, brief d.d. 11 november 1940)

Toenadering tot Van Giffen
Als Bohmers in het najaar van 1940 voor het eerst naar bezet Nederland reist, heeft
hij dia’s van Absolon en afgietsels van vondsten van Unterwisternitz bij zich.1 Hij
heeft deze gekregen van Hans Freising (1905-1977), een Duits archeoloog uit Brno
die in 1923 vondsten heeft gedaan bij Unterwisternitz, en van de geoloog Karel
Zapletal (1903-1972). Voor de dia’s van de reeds gepubliceerde afbeeldingen bedankt
hij Absolon allervriendelijkst, die ongetwijfeld met lede ogen toeziet hoe Bohmers
zich meester maakt van zijn materiaal.2 De replica’s zijn een geschenk voor de arche-
oloog Van Giffen, terwijl hij de dia’s nodig heeft voor lezingen aan onder meer de
Universiteit van Amsterdam. Van Giffen is daar in april 1940, kort voor de bezetting,
tot buitengewoon hoogleraar in de prehistorie benoemd. Van Giffen staat in hoog
aanzien in de academische wereld, ook in het buitenland. Het is dus niet vreemd dat
Ahnenerbe hem in de watten legt en voor de nationaalsocialistische zaak probeert te
winnen.3 Maar Van Giffen begrijpt zijn waarde voor de nazi’s maar al te goed en laat
zich niet zomaar paaien. Tijdens de bezetting sluit hij zich niet bij een Duitsgezinde
instelling aan, maar opereert handig en pragmatisch om het beste van twee werelden
te krijgen. Hij is ‘hard to get’. Door deze tweeslachtige opstelling en zijn talent om
personen en autoriteiten te bespelen, lukt het hem soms om een zekere manoeuvreer-
ruimte voor zichzelf te creëren.4 Opportunisme is hem daarbij niet vreemd.

Ook Bohmers is zeer onder de indruk van Van Giffen. Als ambassadeur van
Ahnenerbe legt hij in bezet Nederland nu aardig wat gewicht in de schaal en heeft
contact met diverse nazikopstukken. Hij maakt dan ook graag gebruik van zijn nieuwe
status die deuren voor hem opent die voorheen gesloten bleven. De tot dan toe lastig
bereikbare Van Giffen gaat in op zijn verzoek en stemt toe in een afspraak. Ook die
ziet kennelijk interessante mogelijkheden in dit contact. Tijdens hun ontmoeting
spreken Bohmers en Van Giffen dan ook niet alleen over archeologische zaken. Van
Giffen beklaagt zich over een Duitse officier die met zijn manschappen grafheuvels
heeft vernield. Hij wil dat daar een eind aan komt en probeert Bohmers daarvoor in
te schakelen. Bohmers heeft er alle begrip voor en meldt het voorval later aan Sievers,
die hier werk van maakt.5 Van Giffen brengt ook de arrestatie van de secretaris van
het Groninger Museum mr. W.A. Offerhaus ter sprake. Deze is een maand daarvoor
opgepakt in een golf arrestaties die bedoeld is om een betere behandeling af te dwin-
gen van de in Nederlands-Indië geïnterneerde Duitsers. Van Giffen pleit voor diens
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vrijlating, maar Bohmers kan hem in dit geval niet helpen. Zo ver reikt zijn invloed
– of beter gezegd, die van Sievers – nu ook weer niet. Die aanhouding zit Van Giffen
kennelijk erg hoog, want kort daarop benadert hij een andere collega met hetzelfde
doel, namelijk de Keulse prehistoricus Walter von Stokar (1901-1959).

Von Stokar kent de verhoudingen in de Nederlandse archeologie goed.6 Hij is van
oorsprong apotheker en al vroeg actief in de nationaalsocialistische politiek. In 1921
is hij al lid van de NSDAP en in 1923 neemt hij deel aan de Hitler-Ludendorff-
Putsch. Vanaf 1930 is hij lid van de SA en treedt toe tot de leiding hiervan. In 1934
gaat hij archeologie studeren bij Reinerth in Berlijn en promoveert bij hem in 1937
op een dissertatie die gewijd is aan het spinnen en weven bij de Germanen. Toch
komt het tot een breuk tussen hem en Reinerth en zijn Reichsbund für deutsche Vorgeschichte,
waardoor hij vanaf 1937 toenadering zoekt tot Ahnenerbe. Hij verlaat Berlijn en
wordt in 1939 in Keulen benoemd tot hoogleraar prehistorie. Vanuit die functie be-
moeit hij zich met het geruzie in Tsjecho-Slowakije en kiest daarbij de zijde van zijn
vriend Zotz.7 Ook heeft hij contact met Praag via zijn assistente C. Streit, die in 1941
naar Praag vertrekt. Zij is een ware intrigante die veel mensen in grote problemen
brengt. Ook Bohmers. 

Als hoogleraar in Keulen is Von Stokar als getuige-deskundige betrokken bij een
vervalsingszaak, die de verhouding tussen de Reichsbund en Ahnenerbe op scherp

zet. De kunsthandelaar Herbert Marwitz brengt
in 1937 een Gotische adelaarsfibula op de markt.
Deze is ruim 12 cm groot en zou dateren uit de
vroege Middeleeuwen. Het sieraad is bij Königs-
berg gevonden. Reinerth en zijn achterban twij-
felen geen moment aan de echtheid en presen-
teren het als een topstuk van Germaanse goud -
smeedkunst. Maar ze zitten er helemaal naast.
En Von Stokar is de wetenschapper die op na-
tuurwetenschappelijke wijze aantoont dat het
om een vervalsing gaat. Reinerth c.s. lijden ern-
stig gezichtsverlies en nemen dat Von Stokar
niet in dank af, waardoor zijn verhouding met
Reinerth nog verder verslechtert.8

In 1940 wordt Von Stokar in Nederland ge-
stationeerd, als medewerker van Ispert, het staf-
lid van Generalkommissar Schmidt. Von Stokar
houdt zich vooral met Volkstumpflege bezig. Het
gaat daarbij niet zozeer om de zorg voor, de stu-
die en promotie van volkskundige zaken (volks-
liederen, klederdrachten, kunstnijverheid, etc.),
maar vooral om de etnische component en de
raciale samenstelling van de bevolking. Volgens
hem zijn de Nederlanders sinds de prehistorie

De Gotische adelaarsfibula van Königs-
berg. Dit sieraad wordt door Von Stokar en
anderen ontmaskerd als een vervalsing.
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Germanen. De Volkstumpflege wordt uiteraard misbruikt voor politieke zaken. Niet
alleen brengt deze de (Germaanse) overeenkomsten en samenhang tussen de Duitsers
en Nederlanders onder de aandacht, maar ook de joodse en andere ‘Volksfremde’ in-
vloeden. Von Stokar houdt zich vanaf het voorjaar van 1943 tot augustus 1944 ook
bezig met archeologisch toezicht bij de bouw van militaire verdedigingswerken door
de Wehrmacht in Nederland.9 Ook probeert hij de invloed van de universiteit van
Keulen in Nederland uit te breiden door plannen te smeden om de universiteit van
Leiden te nazificeren en te heropenen als dochterinstituut van Keulse universiteit.10

Tot aan het eind van de oorlog blijft Van Stokar geloven in een Duitse overwinning
en wordt april 1946 door de nieuwe universiteitsrector gekarakteriseerd als ‘der
schlimmste Nazi’ die de universiteit van Keulen heeft gekend.11 Het is dus geen kleine
jongen.

Direct na de bezetting, in de zomer van 1940, wordt er gesproken over de oprichting
van een Landesamt für Denkmalpflege in Nederland, een nationale instelling voor de
archeologische monumentenzorg.12 Von Stokar bemoeit zich ermee, en ook Van Gif-
fen en Bohmers hebben het hierover in het najaar.13 Het gaat dan vooral om de vraag
wie de leiding van deze organisatie op zich moet nemen. Beiden willen namelijk voor-
komen dat dit Frans Christiaan Bursch (1903-1981) wordt. Deze is conservator aan
het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en heeft zich bij de NSB aangesloten. Tij-
dens de bezetting gaat hij uitgebreid propaganda voeren voor de oudheidkunde en
het nationaalsocialisme. Dit voorgenomen Landesamt komt er uiteindelijk niet. Wel
is in de zomer van 1940 het Rijksbureau voor Oudheidkundig Bodemonderzoek ingesteld
(RBOB), met Bursch als directeur.14 Het valt formeel onder de Rijkscommissie voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek (RCOB), waar Van Giffen deel van uitmaakt. Het
is ondergebracht in het Rijksmuseum van Oudheden en wordt door velen dan ook
met deze instelling geassocieerd. 

Het is niet zozeer de politieke gezindheid van Bursch die Van Giffen tegenstaat.
Van Giffen ligt al jaren met het Rijksmuseum overhoop: de ruzie gaat terug op een
persoonlijk conflict met de directeur in het begin van de jaren twintig (!).15 De rich-
tingenstrijd Leiden-Groningen heeft daarbij ook nog eens een methodisch-
vakinhoudelijk karakter en houdt lange tijd aan doordat beide heren de strijd over-
dragen op hun medewerkers en leerlingen. Volgens Bohmers vindt Van Giffen zich-
zelf te oud om de leiding op zich te nemen van het nog te vormen Landesamt. Van
Giffen suggereert daarom dat Bohmers zelf deze positie moet innemen. Waarschijn-
lijk wil Van Giffen zelf geen nieuwe functie onder het bezettingsregime aanvaarden
(om dat je nooit weet wat daar van komt), maar wel voorkomen dat Leiden met die
positie aan de haal gaat.

In dezelfde tijd geeft Von Stokar, buiten medeweten van Van Giffen en Bohmers,
zijn mening aan Sievers over het vraagstuk wie de leiding moet krijgen van het Lan-
desamt.16 In een brief bespreekt hij de capaciteiten van de belangrijkste Nederlandse
prehistorici: Holwerda en Bursch uit Leiden, Van Giffen uit Groningen en Bohmers.
Holwerda, de directeur van het Rijksmuseum van Oudheden, is bejaard en heeft ver-
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ouderde opvattingen over het vak. Van Giffen daarentegen is een van de beste arche-
ologen van Europa, zo niet de beste, maar hij is politiek gezien niet aanvaardbaar [‘po-
litisch nicht tragbar’]. Von Stokar licht dit als volgt toe: ‘Naar buiten toe doet hij zich
weliswaar voor als een vriend van de Duitsers, maar hij is niet spaarzaam met opmer-
kingen die op het tegendeel wijzen [gegenteilichen Bemerkungen] als hij denkt dat er
niemand op hem let.’ In december van dat jaar weet Von Stokar in een brief aan Ispert
nog te melden dat Van Giffen weliswaar lange tijd positief stond tegenover de Duit-
sers, maar door zijn kritische vrouw genoodzaakt is een andere houding in te nemen.17

Over Bursch schrijft hij dat deze de tegenpool is van Van Giffen. Hij is weliswaar
‘absolut deutschfreundlich’, maar wetenschappelijk kan hij niet aan Van Giffen tippen
[vermag aber wissenschaftlich van Giffen nicht das Wasser zu reichen].

Ook over Bohmers heeft Von Stokar een duidelijke mening. Hij noemt hem slim,
vastberaden en ambitieus [‘klug, zielstrebig, ehrgeizig’]. Hij beschouwt hem als een
goede paleolithicumdeskundige en een professoraat in de Uhrgeschichte is voor hem
dan ook zeker aan te bevelen. Maar dan volgt zijn oordeel: 

‘Het idee echter om het Denkmalamt aan hem over te laten, is zo absurd dat
we dat niet nader moeten uitwerken. Daarvoor ontbreekt elke voorwaarde. We
moeten ook niet voorbij gaan aan het feit dat Bohmers uit de gratie is bij zijn
landgenoten, zelfs binnen de Mussert-beweging. Ik heb over hem al een paar
keer bittere opmerkingen moeten slikken. Het zal nog een tijd duren voordat
Bohmers het aanzien onder zijn landgenoten teruggewonnen heeft.’ 

Trouwfoto van Guda Duyvis en dr. A.E. van
Giffen uit 1938. Mevrouw Van Giffen-Duyvis
moet niets hebben van de Duitse bezetter en
heeft haar man behoed voor te nauwe contac-
ten. 
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Hoe Bohmers aan zijn slechte reputatie komt vertelt Von Stokar er niet bij, maar dat
hangt ongetwijfeld samen met zijn opportunistische gedrag en collaboratie. Het is de
vraag wat Sievers vond van Von Stokars ongezouten mening. Maar de brief geeft wel
een idee hoe er naar de verschillende archeologen gekeken wordt die dan de dienst
uitmaken.

In ieder geval kiest Bohmers in de strijd Leiden-Groningen zonder aarzeling de
kant van Van Giffen. Hij moet niets hebben van de NSB’er Bursch. Ahnenerbe pro-
beert hem nog wel over te halen om met hem samen te werken - zo praat Schneider
bijvoorbeeld urenlang op hem in - maar het lukt niet.18 Bohmers volhardt koppig in
zijn afwijzing. Met Bursch wil hij niets te maken hebben.

Er is nog een ander onderwerp dat Van Giffen en Bohmers vertrouwelijk bespreken
en waarover zij na de oorlog zullen zwijgen. Het gaat om Van Giffens ondertekening
van het Scholtenmanifest. Dat is een brief van 228 Nederlandse hoogleraren die op
13 oktober 1940 aan Seyss-Inquart is aangeboden en waarin wordt gepleit geen on-
derscheid aan te brengen tussen Joden en niet-Joden in de academische wereld. Zo’n
tachtig procent van de Groninger hoogleraren ondertekent dit verzoek. De Duitsge-
zinde Amsterdamse hoogleraar klassieke archeologie Snijder, met wie Bohmers tijdens
zijn bezoek in bezet Nederland ook spreekt, betreurt het dat Van Giffen het nodig
heeft gevonden om het ‘Jodenmanifest’ te ondertekenen.19 Daarom raadt Bohmers
Van Giffen aan om zijn handtekening terug te trekken. Hij heeft hem ongetwijfeld
gewezen op de mogelijke consequenties ervan voor zijn persoon en het Groninger
instituut in de nabije toekomst. Van Giffen zegt zijn advies op te volgen, maar op
voorwaarde dat daaraan geen bekendheid gegeven wordt.20 Voor Bohmers is dit een
groot persoonlijk succes. Hij maakt een goede beurt bij zijn superieuren, maar belang-
rijker nog - nu hij dit weet, heeft hij Van Giffen enigszins in zijn macht. Van Giffen
kan hem niet langer makkelijk terzijde schuiven, maar heeft rekening te houden met
zijn mening en wensen. Deze nieuwe verhouding tekent hun relatie, ook na de oorlog. 

Hoewel Van Giffen aan Bohmers toezegt zijn ondertekening onder de – in zijn
woorden – ‘Joden-petitie’ ongedaan te maken, is het de vraag of dit ook werkelijk is
gebeurd (de handtekeningen zijn niet bewaard gebleven). In 1972 brengt Van Giffen
namelijk in een gesprek met de jonge archeoloog Herbert Sarfatij, die dan een publi-
catie voorbereidt over het ontstaan van de dan 25–jarige Rijksdienst voor het Oud-
heidkundig Bodemonderzoek, ongevraagd en zonder directe aanleiding dit onderwerp
ter sprake.21 Hij vertelt dan dat hij het verdomd heeft om onder druk zijn onderteke-
ning ongedaan te maken. Hij heeft daarover gesproken met Hermann Conring, de
Beauftragte in de provincie Groningen; die is gehuisvest in het beruchte Scholtenhuis,
het hoofdkwartier van de SD op de Grote Markt in Groningen. Conring heeft deze
kwestie na verloop van tijd terzijde geschoven en vergeten, aldus Van Giffen, omdat
zich iets anders voordoet in de zomer van 1941 dat zijn aandacht opeist.22 Hoe dan
ook, het zou passen bij Van Giffens gedrag om soms stilletjes op toezeggingen terug
te komen, waardoor niemand precies weet wat men aan hem heeft. Zelf zegt hij in
het interview van 1972 dat de oorlog voor hem niet langer had moeten duren, want
anders was hij zeker vanwege verdenking van collaboratie opgepakt. 
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Of Bohmers en Van Giffen ook gesproken hebben over een toekomstige universi-
taire aanstelling van Bohmers, is niet bekend. In ieder geval wordt er achter de scher-
men hard aan gewerkt. Snijder, die behalve hoogleraar klassieke archeologie in
Amsterdam in de herfst van 1940 ook voorzitter is geworden van de Nederlandsche
Kultuurkring, een gezelschap van pro-Duitse kunstenaars en intellectuelen, heeft toe-
gezegd met Sievers te zoeken naar een gunstige universitaire positie. Ahnenerbe-
vertegenwoordiger Schneider op zijn beurt heeft op 5 november een gesprek met H.
Schwarz, hoofd van de afdeling Erziehung und Kirchen van het Rijkscommissariaat.
Hij vertelt hem dat Ahnenerbe voorstelt om Bohmers als ‘Hochschullehrer für
Ur- und Vorgeschichte’ aan te stellen bij een Nederlandse universiteit. Als dit gerea-
liseerd kan worden, zo schrijft Schneider vier dagen later aan Schwarz, dan ‘… zou er
in Nederland een nieuw steunpunt zijn gewonnen, van waar uit een wetenschappelijke
vorming in de geest van het Duitse Rijk gerealiseerd zou kunnen worden.’23 Op 19
december constateert Schneider dat het beter is om de besprekingen over het profes-
soraat van Bohmers nog een maand uit te stellen.24 Er is een nieuwe secretaris-gene-
raal op het departement van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen aangesteld: Jan
van Dam. Hij moet zich eerst inwerken voordat hij aan de besluitvorming kan deel-
nemen. Eind maart 1941 reizen Bohmers en Sievers daarom opnieuw af naar Neder-
land om de universitaire aanstelling te bespreken.

Habilitation bij Oswald Menghin in Wenen
Nu die felbegeerde universitaire aanstelling in zicht is, wijst Ahnenerbe Bohmers erop
dat hij eerst nog een Habilitation moet voltooien. Dit is de in het Duitse academische
milieu gebruikelijke promotie voor het verwerven van doceerrechten. Een Habilitation
bestaat uit een of meer openbare voordrachten en het schrijven van een Habilitation-
schrift. Deze tweede promotie is noodzakelijk voor een aanstelling bij een Duitse uni-
versiteit. In eerste instantie is Bohmers van plan om zijn Habilitation bij de Kielse
hoogleraar Gustav Schwantes af te leggen. Begin januari 1941 schrijft hij aan Sievers
dat hij er toch van afziet omdat hij dan regelmatig naar Noord-Duitsland moet reizen,
wat uit Nikolsburg moeilijk te doen is.25 Hij besluit nu om zijn Habilitation aan de
universiteit van Wenen te doen bij de internationaal bekende archeoloog Oswald
Menghin (1888-1973), directeur van het Urgeschichtliche Institut: een geleerde tegen
wie zelfs de grote Van Giffen opkijkt.

Wanneer Bohmers hem leert kennen, heeft Menghin al een hele carrière achter de
rug.26 Hij heeft aan de Universiteit van Wenen gestudeerd, is daar in 1913 habilitiert
in prehistorische archeologie en is een jaar later medeoprichter van de Wiener prähis-
torische Gesellschaft. In 1918 is hij benoemd tot professor in de prehistorie aan de
Weense universiteit. Zijn bekendste werk publiceert hij in 1934: Weltgeschichte der
Steinzeit, een overzichtswerk van het Paleolithicum, waarmee hij internationaal door-
breekt. In 1934 publiceert hij een klein, maar invloedrijk boek met de titel Geist und
Blut: Grundsätzliches um Rasse, Sprache, Kultur und Volkstum. Hierin schetst hij het be-
lang van kennis van de prehistorie voor actuele politieke vraagstukken. Zo ook voor
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het ‘joodse vraagstuk’, waarbij de katho-
lieke antisemiet Menghin meent dat een
assimilatie van Joden en Duitsers on -
acceptabel is.

Menghin heeft veel sympathie voor de
nazi’s. In 1938, na twee jaar rector van
de Universiteit van Wenen te zijn ge-
weest en in die functie verantwoordelijk
te zijn geweest voor de ‘zuivering’ van de
universiteit van joodse collega’s, wordt
hij onderwijsminister in het Anschluss-
kabinett bij de Duitse annexatie van
Oostenrijk. Deze regering staat onder
leiding van Seyss-Inquart, die ruim twee
jaar later de grote baas in Nederland
wordt. Menghin vervult deze functie
slechts twee maanden en keert dan als
hoogleraar prehistorie terug naar de
Weense universiteit. Vanwege zijn deel-
name aan dit kabinet wordt hij aan het
einde van de oorlog door de geallieerden
opgenomen op de 1. Kriegsverbrecherliste
samen met andere, toonaangevende
Oostenrijkse collaborateurs.

Bohmers kent Menghin vanaf de
herfst van 1939, wanneer hij vanuit Nikolsburg om de twee weken Wenen bezoekt
en boeken van hem leent. Op 12 maart 1940 geeft hij bij de Wiener prähistorische
Gesellschaft voor ongeveer vijftig mensen een lezing over Mauern, waarna hij bij
Menghin blijft overnachten.27 Op 2 mei 1941, kort voor zijn Habilitation, brengt hij
samen met zijn collega Alfred Rust een bezoek aan Wenen. Samen bezoeken ze Eduard
Beninger, de directeur van de prehistorische afdeling van het Natuurhistorisch Mu-
seum. Hij toont hun onder andere het vondstmateriaal van de bekende paleolithische
vindplaats Willendorf. ’s Avonds wordt er bij Menghin een soiree gehouden ter ere
van Rust en Bohmers – althans, zo noteert Bohmers dat in zijn dagboek. Daarbij is
ook een aantal prominente archeologen aanwezig. Behalve Menghin en Beninger is
ook Willvonseder van de partij, de vertrouwensman van Ahnenerbe, die heeft gehol-
pen bij de confiscatie van de vindplaats Unterwisternitz. Ook de archeologen F. Hancar
en Chr. Pescheck zijn gekomen, docenten aan het prehistorisch instituut van Menghin
en lid van de NSDAP.28

Een dossier met correspondentie en documenten over de Habilitation van Bohmers
bevindt zich nu in het archief van de Universiteit van Wenen.29 Het geeft een beeld
van alle formaliteiten die daarvoor doorlopen moeten worden en van de verschillende
betrokken instanties. Op 7 januari 1941 vraagt Bohmers bij de decaan van de

Oswald Menghin als rector van de universiteit van
Wenen in 1935-1936. Na de oorlog vlucht hij naar 
Argentinië. 
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Philo sophische Fakultät, zijn Habilitation aan middels een brief met bijlagen. Daarna
wordt toestemming gevraagd aan de minister van Onderwijs en aan de Dozentenführer
van de nationaalsocialistische Dozentenbund, die onder de NSDAP valt. Deze functio-
naris antwoordt dat Bohmers werkt als Leiter der Forschungsstätte für Urgeschichte bij
Ahnenerbe en dat daarom ‘gegen ihn keine politischen Bedenken vorliegen’. 

Het Habilitationschrift dat Bohmers instuurt, is nog niet afgerond en bevat slechts
het eerste deel van de publicatie over Mauern (Kulturgeschichte der altsteinzeitlichen
Besiedlung). Menghin schrijft er een lovende beoordeling over. De bladspitsen van
Mauern (Altmühlkultur) worden volgens hem door Bohmers voortreffelijk besproken.
Ook wijst Menghin op zijn uitvoerige metingen van de artefacten, omdat volgens
Bohmers slechts op deze manier paleolithische culturen onderling te vergelijken zijn.
Menghin is daar overigens niet zo zeker van: ‘Het is mogelijk dat zijn exactheid hierin
iets te ver doorschiet, maar die kan in geen geval schadelijk zijn en alleen de toekomst
kan leren of de resultaten van zijn zorgvuldigheid opwegen tegen al het werk dat hier-
voor verzet is.’30 Dat is voor zover bekend, de enige kanttekening die hij plaatst bij
het wetenschappelijke onderzoek van de veelbelovende ‘Doktor Bohmers’.

Op 10 mei 1941 vindt de Habilitation-plechtigheid plaats. Nu moet Bohmers alleen
nog de openbare colleges houden. Hij heeft een lijst ingediend met drie onderwerpen: 

1. De ontwikkeling van de jongere ‘vuistbijlcultuur’ [Faustkeilkultur], en in het 
bijzonder de Micoque-groep in Midden-Europa;

2. De megalithische grafcultuur in Noordwest-Europa;
3. De herkomst en ontwikkeling van het Aurignacien. 

Het laatste thema wordt gekozen en van 9 tot en met 11 juni houdt hij drie voor-
drachten over dit onderwerp, ieder van een uur. Hij behandelt de stenen en benen ar-
tefacten van het Aurignacien, de kunstuitingen en de herkomst van de ‘Cromagnon-
rasse’. De decaan en Menghin zijn daar tevreden over. Zijn uitspraak laat wat te wen-
sen over, maar vormt geen belemmering om succesvolle colleges te geven aan Duitse
universiteiten. Over het onderwerp van de colleges schrijft Bohmers een boekje: Die
Aurignacgruppe. Eine Einteilung der ältesten Kunst der Urzeit. Ahnenerbe geeft het in
1942 uit.31

Bohmers heeft nu een jaar de tijd om zijn Habilitationschrift af te ronden. In de
Reichshabilitationverordnung is namelijk voorgeschreven dat deze publicatie binnen
een jaar in druk verschenen moet zijn, omdat anders de Habilitation ongeldig wordt
verklaard. Maar voor Bohmers gaat dit niet op. Zijn verzoeken om verlenging worden
voortdurend door de Universiteit van Wenen gehonoreerd. Zelfs nog op 15 april 1944,
drie jaar na zijn Habilitation, geeft de universiteit hem opnieuw toestemming om zijn
(gedrukte) publicatie pas eind september van dat jaar in te leveren. Die publicatie
komt er nooit, omdat de oorlog afloopt. Daardoor rondt Bohmers zijn Habilitation
formeel nooit af. Dat is helemaal niet erg want hij was er toch niets mee opgeschoten:
alle onder het naziregime bij de Universiteit van Wenen verleende doceerrechten wor-
den na de oorlog ongeldig verklaard.
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Van Nikolsburg naar Buitenpost
Op 29 maart 1941 reizen Sievers en Bohmers opnieuw samen naar Nederland, deze
keer om de aanstelling van Bohmers aan de Rijksuniversiteit Groningen voor te be-
reiden.32 Ondertussen is Schneider, als vertegenwoordiger van Ahnenerbe in Neder-
land, voortvarend te werk gegaan. Op 15 februari heeft hij met de Groningse rector
Kapteyn een gesprek gehad, die ‘recht positiv’ tegenover de aanstelling staat.33 Beide
heren vinden wel dat Bohmers voorlopig eerst als privaatdocent toegelaten moet wor-
den, omdat een directe aanstelling als professor ongebruikelijk is binnen het Neder-
landse universitaire bestel en daardoor op weerstand kan stuiten.34 Kapteyn vindt
verder dat Van Giffen al het werk niet meer aankan en dat het goed is dat hij nu ver-
sterking krijgt. Op 2 maart schrijft hij aan Schneider: ‘Vooral gelet op de opgaven
voor de komende tijd zou een aanvulling, respectievelijk uitbreiding van de werk-
zaamheden van Van Giffen door een wetenschappelijk opgeleide Fries zeer goed van
pas komen.’ 35

In de daaropvolgende maanden komt het tot een briefwisseling tussen de net aan-
gestelde secretaris-generaal Jan van Dam van het departement van Opvoeding, We-
tenschap en Cultuurbescherming; rector Kapteyn; het College van Curatoren, en de
letteren- en wijsbegeertefaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook de Beauf-
tragte voor de provincie Groningen, Hermann Conring, wendt zijn invloed aan. Hij
draagt Kapteyn op ervoor te zorgen dat de universiteit positief adviseert over de aan-
stelling.36

Pentekening van Bohmers van Buitenpost, gedateerd 1 januari 1942



238

Van Giffen wordt ook om advies gevraagd. Hij oordeelt positief over Bohmers.37

Bohmers heeft hem het afgelopen jaar een paar keer bezocht en wekt de indruk een
vooruitstrevend en serieus onderzoeker te zijn, die zich vooral met het Paleolithicum
heeft beziggehouden. Van Giffen kent een aantal van zijn publicaties en merkt op: 

‘Het feit echter, dat hij door niemand minder dan Prof. Dr. O. Menghin reeds
waardig is gekeurd, toegelaten te worden als privaat-docent aan de Universi-
teit te Weenen, waaraan Menghin zelf de prae- en protohistorie doceert, is al-
leen reeds waarborg, dat Dr. Bohmers ook op het geheele terrein van de
voorhistorie geacht mag worden zijn sporen te hebben verdiend, of daarop al-
thans zóó thuis te zijn, dat hij studenten op dit terrein met zijn voorlichting in-
derdaad kan dienen.’ 

Een discussiepunt is de omschrijving van de leeropdracht van Bohmers. In diens ver-
zoekschrift aan Van Dam schrijft hij over toelating als privaatdocent ‘in de voorgeschie-
denis van Europa’.38 Van Giffen adviseert de letterenfaculteit de leeropdracht te
beperken tot het Paleolithicum, omdat er anders een overlap met zijn eigen leeropdracht
ontstaat. De Duitsers en Bohmers wensen evenwel een bredere leeropdracht, waarna
een compromis gevonden wordt door de leeropdracht te beperken tot het Paleolithicum,
maar met de kanttekening dat andere prehistorische onderwerpen niet uitgesloten wor-
den.39 Ondanks deze schermutseling is in de formele toetredingsbrief van Van Dam al-
leen sprake van ‘Paleolithicum’. De brief is gedateerd op 22 september 1941.

De financiering van het docentschap is kort daarvoor geregeld. Bohmers wordt be-
taald door het Rijkscommissariaat. Met het veroveren van een tamelijk lage acade-
mische positie heeft Bohmers voorlopig een persoonlijke ambitie vervuld en is Sievers
erin geslaagd om de invloed van Ahnenerbe en de SS binnen de Nederlandse univer-
sitaire wereld te vergroten. 

Nu hij een nieuwe baan heeft gaat Bohmers op zoek naar geschikte huisvesting in de
omgeving van Groningen. Op 19 mei 1941, een week na zijn Habilitation, licht hij
Sievers al in over zijn plannen.40 Daarin toont hij zich weinig bescheiden, zoals we
dat inmiddels van hem gewend zijn. Het onderste moet uit de zak. Hij wil in Gro-
ningen een groot huis huren, dat deels voor eigen gebruik en deels als Forschungsstätte
für Urgeschichte van Ahnenerbe wordt ingericht. Met een dienstauto wil hij de be-
langrijkste collecties die hij aan het beschrijven is (Mauern, Unterwisternitz en Bock-
steinschmiede), van Nikolsburg naar Nederland overbrengen. De overige vondsten,
de bibliotheek en zijn persoonlijke bezittingen moeten met een trein getransporteerd
worden. De verhuiskosten zijn voor Ahnenerbe, maar ze kunnen ook proberen een
deel van de kosten op de universiteit te verhalen. 

Een paar maanden later is het zo ver. Bohmers meldt Sievers dat hij een villa heeft
gehuurd op 25 kilometer afstand van Groningen.41 De verhuizing vanuit Nikolsburg
kan nu beginnen. In een Fahrbefehl van 6 oktober 1941 schrijft Sievers Bohmers en
zijn vrouw ‘auf jeden Fall ungehindert reisen zu lassen.’42 De nieuwe woning ligt aan
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De door Absolon gevonden Venus is vervaardigd van gebakken
klei en is ruim 27.000 jaar oud (hoogte: 11,5 cm). Deze vondst
heeft Dolní Vĕstonice wereldberoemd gemaakt. Hier sta ik naast
een grote replica, het beeldmerk van het dorp.
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de Julianastraat in de Friese plaats Buitenpost, vlakbij de grens met de provincie Gro-
ningen. Bohmers besteedt veel zorg aan de inrichting. Hij heeft Sievers een lijst met
wensen gestuurd van zaken die aangeschaft moeten worden voor zijn Dienstwohnung,
waarvan de inrichting van drie kamers – uiteraard - voor rekening van Ahnenerbe
komt.43 Opnieuw valt de vanzelfsprekendheid op waarmee Bohmers de wereld naar
zijn hand zet. Hij dicteert zijn wensen aan Sievers, die vervolgens zijn positie gebruikt
om een en ander te realiseren. Bohmers voelt zich dan ook veilig. Hij kan erop ver-
trouwen dat Sievers hem volledig steunt vanwege hun verbondenheid in de Hiel-
scherkreis, die voor de buitenwereld verborgen blijft. Bohmers is weliswaar formeel
zijn ondergeschikte, maar Sievers is kwetsbaar, omdat Bohmers zijn contacten met
Hielscher en zijn volgelingen kent. 

De inrichting heeft Bohmers nauwkeurig uitgedacht. Voor de ontvangst- en werk-
kamer wenst hij onder andere tafels, stoelen, een boekenkast, gordijnen en vloerbe-
dekking: ‘omdat in deze kamer gasten ontvangen moeten worden, wil ik die graag in
Friese stijl inrichten’, schrijft hij Sievers. Verder noemt hij zaken die hij nodig heeft
voor de inrichting van zijn laboratorium. Voor zijn Sammlungszimmer is een Panzer-
schrank noodzakelijk: 

‘De collecties van Unterwisternitz, Mauern en Bocksteinschmiede die ik voor
de beschrijving bij mij moet hebben, hebben een enorme waarde; en de be-
langrijkste stukken uit deze collecties moeten veilig opgeborgen worden in dit
door bommen bedreigde gebied.’ 

Bohmers en zijn gezin zullen tien jaar wonen in dit huis in Buitenpost. De woning
staat er nog steeds. Het is puur toeval dat aan het eind van de straat, op nog geen
tweehonderd meter van het huis, in 2006 het IJstijdenmuseum is geopend. Het is gro-

Wenda en haar dochters Wytske en Aukje voor hun nieuwe huis in Buitenpost
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tendeels gewijd aan het landschap en de bewoning in het Paleolithicum en Mesoli-
thicum in Noord-Nederland – precies het onderwerp waaraan Bohmers veel heeft
bijgedragen. 

Met de vestiging in Buitenpost zullen Bohmers en Wenda zich gerealiseerd hebben
dat zij nu na bijna vier jaar afwezigheid voor langere tijd een standplaats in Nederland
hebben. De situatie is sterk veranderd, de sfeer is grimmiger geworden, en de houding
van de bevolking ten opzichte van Duitsland is drastisch veranderd. Bohmers’ ouders,
die ook Duitsgezind zijn, wijzen hem hierop. Hun buren groeten hen niet meer.44

Op 5 maart 1942 aanvaardt Bohmers zijn universitaire functie met een openbare
les, getiteld: ‘Eenige nieuwe aanwinsten van onze kennis over de bevolking van Mid-
den-Europa uit den laatste IJstijd,’ waarin zijn onderzoek in Unterwisternitz centraal
staat.45 Hoewel Bohmers nu een universitaire positie heeft, ziet Sievers een nog grotere
rol voor hem weggelegd, die ten koste gaat van de niet echt als pro-Duits bekend
staande Van Giffen. Al eind september 1941 schrijft hij namelijk in zijn dagboek:
‘Ablösung van Giffens in den nächsten Jahren durch Dr. Bohmers zu erstreben’.46

De Duitsers blijven zoeken naar een mogelijkheid om Bohmers als hoogleraar aan-
gesteld te krijgen.47 Wanneer Himmler een maand na het openbare college aan Sievers
vraagt hoe het toch met Bohmers gaat, antwoordt die hem dat hij een docentschap
in Groningen heeft gekregen en waarschijnlijk als professor wordt aangesteld.48

Himmler oppert tijdens dit gesprek in het Führer-Hauptquartier in Berlijn, dat
Bohmers als een nauw met de Duitsers samenwerkende Nederlander ingezet moet
worden bij de versterking van de Duits-Nederlandse betrekkingen. Sievers ziet echter
weinig in deze suggestie, zegt dat de aanstelling erdoor is gedrukt en dat Bohmers’
nieuwe collega’s een hartgrondige hekel aan hem hebben. Dat klopt. Bohmers is be-
paald niet populair in zijn nieuwe werkkring. Zou hij zich daar iets van aangetrokken
hebben? Hij heeft het ieder geval voor elkaar gekregen dat de nazi’s tot in de hoogste
regionen van de macht zich bezighouden met de voortgang van zijn academische car-
rière. Dat maakt veel goed. 

Aankondiging van de openbare les van Bohmers in het dagblad Het Vaderland op 1 maart 1942
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Aan de zijde van de SS

11. ARCHEOLOGIE EN POLITIEK, 1941-1942

‘Ten slotte wil ik graag opmerken dat de Friezen, die allen zeer tegen het katholicisme zijn gekant (er zijn bijna geen

Katholieken in Friesland) ons onderzoek zeer zouden waarderen‘ (brief Bohmers aan Sievers d.d. 5 april 1942)

‘Ik zou u dankbaar zijn als u wat op Dr. Bohmers inpraat, die een beetje eigenzinnig en onbeholpen is daar

waar het taktische zaken aangaat en om te voorkomen dat hij niet als een olifant door de porseleinkast loopt’

(brief Sievers aan Hucke, d.d. 26 juni 1942)

Schuldige wetenschap
Als ik vertel dat ik archeoloog ben, merk ik vaak aan de reacties dat daar heel stereo-
tiepe beelden over bestaan. Sommige mensen beginnen meteen over hun geweldige
vakantie naar de Egyptische piramides, anderen spreken hun fascinatie uit voor die
wereldvreemde wetenschappers die met schepjes, troffeltjes en kwastjes in de weer
zijn. Als iemand mij een beetje wil uitdagen, komt hij met de avonturen van Indiana
Jones op de proppen. Meestal heeft de buitenwereld een romantisch beeld van mijn
vak dat ver van de dagelijkse praktijk afstaat. Maar in sommige landen of onder spe-
cifieke omstandigheden is archeologie bepaald geen onschuldige wetenschap. Vooral
als het politieke of religieuze denkbeelden moet onderbouwen of ondermijnen. Zo
kunnen de onderzoeksresultaten gebruikt worden voor de onderbouwing van tal van
ideologieën, bijvoorbeeld marxisme, racisme en nationalisme. Ook kan archeologie
argumenten leveren om bepaalde gebieden te claimen of het bezit ervan te legitimeren
op basis van de archeologische resten die een vroegere bewoning en dus eigendom
ervan zouden bewijzen.

Onschuldig was de archeologie allerminst onder het naziregime, zoveel is duidelijk
geworden uit historisch onderzoek van vooral de afgelopen twintig jaar. Het vak werd
misbruikt om aan te tonen dat het Germaanse ras superieur is – en altijd al is geweest.
Ook bedienden de nazi’s zich van de archeologie om onrechtmatige toe-eigening –
in veel gevallen: roof – van belangrijke vondsten te legitimeren. Prominente vind-
plaatsen werden geconfisqueerd en de onderzoeksresultaten werden eenzijdig en
ideologisch geïnterpreteerd.

Ook Bohmers doet hieraan mee, om persoonlijke en opportunistische redenen.
Dankzij de machtige arm van Ahnenerbe en zijn vertrouwensband met Sievers maakt
hij zich meester van beroemde vindplaatsen en eigent zich unieke vondsten toe. Hij
deinst er niet voor terug om macht uit te oefenen in zijn vakgebied. Toch wordt hij
geen lid van de SS, ondanks toenemende druk uit zijn werkomgeving. In zijn corres-
pondentie bedient hij zich af en toe van naziretoriek – maar dat lijkt bedoeld für die
Bühne, om lastige vragen over bijvoorbeeld zijn uitblijvende lidmaatschap te voorko-
men. Hij committeert zich aan de SS-wetenschap - maar verder niet. Van naziretoriek
of de ideologische verdraaiing van wetenschappelijke feiten is in zijn vakpublicaties
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eigenlijk geen sprake. Daar staat wel weer tegenover dat zijn onderzoek bijdraagt aan
de groeiende macht en het aanzien van de SS in de wetenschap. 

Bohmers’ keuze om niet toe te treden tot de SS is één ding. Maar hoe de buitenwe-
reld hem waarneemt, is heel iets anders. Want dit is wat de buitenwereld ziet: een
Nederlandse wetenschapper in dienst van de SS, die zich met Duitse SS-wetenschap-
pers vertoont; die invloed heeft binnen de SS en de voordelen daarvan geniet. In de
zomer leeft hij in een Tsjechoslowaaks kasteel. ’s Winters komt hij terug naar zijn
huis in Buitenpost en onderhoudt contacten met nazi-kopstukken in Den Haag.
Kortom, een man die in een uitstekend blaadje staat bij de SS en die je dus maar beter
te vriend moet houden of moet ontwijken. Dat geldt niet alleen voor de internationale
archeologische wereld, maar ook voor zijn gewone, alledaagse contacten in bezet Ne-
derland. In deze oorlogsjaren plukt Bohmers de vruchten van zijn innige SS-banden,
zowel professioneel als privé.

Vondsten van Bocksteinschmiede naar Buitenpost
In Unterwisternitz vindt in 1941 geen veldwerk plaats. Toch zit Bohmers niet stil.
Vanuit het slot in Nikolsburg houdt hij zich bezig met tal van andere zaken. In de al-
lereerste plaats is dat de voorbereiding van zijn Habilitation bij Menghin en zijn aan-
stelling bij de universiteit van Groningen. Ook rondt hij het opgravingsverslag van
Mauern af en schrijft twee kleine artikelen over Unterwisternitz in Forschungen und
Fortschritte en Germanien, beide uitgaven van Ahnenerbe.1 Naast het Typenboek
neemt hij nog een andere uitdaging aan. Himmler en Ahnenerbe hebben de trotse
Robert Wetzel, hoogleraar anatomie uit Tübingen en leider van de machtige Natio-
nalsozialistische Dozentenbund, vanaf 1939 min of meer gedwongen om zijn vondsten
ter beschikking te stellen aan Ahnenerbe, zodat deze netjes beschreven kunnen wor-
den. Dat is echt een klusje voor Bohmers – en die wil dit maar wat graag doen. Hij is
vooral geïnteresseerd in de vindplaats Bocksteinschmiede, die Wetzel in 1933-1935
als niet-vakman heeft opgegraven. Daar zijn toen veel vuistbijlen en andere werktui-
gen van Neanderthalers gevonden (zie hoofdstuk 8). Op 4 mei 1941 schrijft Bohmers
aan Sievers: 

‘In Tübingen bevindt zich de bekende verzameling van de Bocksteinhöhle van
professor Wetzel, die uit honderden vuistbijlen bestaat. Met Mauern en Ranis
is dit de belangrijkste vondst die op oudpaleolithisch gebied ooit in Duitsland
gedaan is. Deze vuistbijlen zijn bovendien van groot belang, omdat ze de theo-
rieën van Andree, Bicker en Hülle weerleggen.’2

Het belang van het onderzoek van deze collectie is niet alleen vanwege vakinhoude-
lijke redenen, maar heeft ook een politieke kant. Andree en Hülle, wier ideeën
Bohmers kan weerleggen door de collectie te bestuderen, zijn namelijk beiden ver-
bonden aan de Reichsbund für deutsche Vorgeschichte van Reinerth. Bohmers vervolgt: 
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‘Professor Wetzel heeft mij verzocht deze collectie uit te werken, omdat hij als
niet-vakman de betekenis ervan onvoldoende kan duiden. Omdat ik door mijn
werk over Mauern in dit deel van de Steentijd goed ingevoerd ben, zou een
beschrijving van deze vondsten een tot twee maanden in beslag nemen. De
tekeningen van de voorwerpen zijn al klaar en Dr. Rust zal de correcties voor
zijn rekening nemen. Professor Wetzel zal de uitgave verzorgen.’

In juni 1941 haalt hij de vondsten bij Wetzel op. Een paar maanden later brengt hij
ze naar Buitenpost, buiten medeweten van Wetzel. Volgens een naoorlogse notitie
van Bohmers probeert Wetzel hem tijdens zijn bezoek tevergeefs een professoraat op
te dringen aan de Universiteit van Tübingen.3 Daar is verder niets over bekend uit
andere bronnen; we moeten dat maar van Bohmers aannemen – of niet. Want we
hebben al een paar keer gezien dat hij de feiten af en toe naar zijn hand zet. Hoe dan
ook, Bohmers’ voorkeur gaat ongetwijfeld uit naar een aanstelling bij de Groningse
universiteit naast Van Giffen in plaats van onder het gezag en de controle van de in-
vloedrijke Wetzel te komen. 

Om de vondsten van de Bocksteinschmiede goed te kunnen beschrijven vindt
Bohmers dat hij ook andere collecties moet bestuderen, die in Krakau, Basel, Bern en
Parijs zijn ondergebracht. Hij is van plan om in juli 1941 deze steden te bezoeken en
vraagt daarvoor toestemming aan Sievers. ‘In Parijs kan ik dan tegelijkertijd de aan
het [Duitse] Rijk toebehorende collectie van de Klausenhöhlen proberen te vinden,
die nog steeds niet teruggevonden is’, schrijft hij op 26 mei 1941, twee weken na zijn
Habilitation.4 Al in februari heeft Sievers op zijn aandringen geprobeerd deze
paleolithische collectie naar Duitsland terug te brengen.5 De Klausenhöhlen in Neu-
essing (bij Regensburg) ligt in het Altmühltal – hetzelfde dal waarin de grotten van
Mauern liggen. De opgravingen daarvan waren in 1912 en 1913 met toestemming
van de Duitse autoriteiten uitgevoerd door de bekende prehistoricus Hugo Obermaier
(1877-1946), die toen professor was aan het Institute de Paléontologie Humaine in Parijs.
Obermaier neemt de vondsten na afloop van de opgraving voor bestudering mee naar
Parijs. En daar blijven ze gewoon hangen, zoals zo vaak in die tijd. Het is een collectie,
die volgens Bohmers in een brief aan Sievers, ‘dem Deutschen Reich gehört und im
Weltkrieg nach Paris geschafft worden ist’.6 Maar vanwege het reisverbod voor bur-
gers naar Parijs en Zwitserland kan Sievers Bohmers geen toestemming verlenen voor
zijn studiereis.7

In 1944 wordt Bohmers door Ahnenerbe met inschakeling van de SD gedwongen
de vondsten die hij naar Buitenpost gebracht heeft, terug te geven. Dat doet hij slechts
voor een deel. De vondsten die hij teruggeeft, zijn in ieder geval die van de Bock-
steinschmiede.8 Wetzel spreekt in 1958 over ‘het tijdig terughalen van een bruikleen
in Holland vlak voor de Engelse invasie’.9 Hoewel Bohmers nooit over de artefacten
van de Bocksteinschmiede publiceert, werkt hij na de oorlog nog wel aan een manus -
cript daarover. Dit blijkt uit een mededeling aan Van Giffen in 1952: ‘Het bijwerken
van mijn Bocksteinmanuscript neemt veel tijd in beslag, zodat ik nog niet zeggen kan,
wanneer ik klaar kom’.10 Uiteindelijk komt het niet af. Wetzel daarentegen laat het er
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niet bij zitten. Hij publiceert in 1958 als zelfstandig werkend geleerde een uitgebreid
boek over de Bocksteinschmiede en zet daarmee het onderzoek op zijn naam.11 In
zijn uitgebreide geschiedenis van het onderzoek komt de naam Bohmers geen enkele
keer voor. Ook vermeldt Wetzel dan niet dat hij nog op 26 februari 1945 in opdracht
van Sievers een afschrift van zijn opgravingsdagboeken van de grotten Bockstein en
Hohlenstein naar hem stuurt om ze veilig te laten opbergen. In de begeleidende brief
schrijft hij aan Sievers:

‘Voorwaarde voor dit alles is dat de oorlog goed afloopt en dat een van ons
het overleeft. In de huidige crisis zou ik niet de moed hebben me nog één keer
voor volk en rijk officieel met de toekomst van het Lonetal bezig te houden,
wanneer ik niet onveranderd overtuigd was van deze zegenrijke afloop van de
oorlog.’12

Maar Wetzel zit ernaast. De oorlog eindigt niet in een zege voor Duitsland. Integen-
deel ruim twee maanden later capituleert Duitsland en eindigt de oorlog in Europa. 

Himmler en dikke billen: Hottentotten en Venusbeeldjes
Als SS-wetenschapper moet je netjes in de pas lopen. Dat kan betekenen dat er wel
eens zaken van je verlangd of verwacht worden waar je je eigenlijk liever niet mee in-
laat of die je tegen de borst stuiten, als wetenschapper of als mens. Ook Bohmers
krijgt hiermee te maken. Het is onthullend om te zien hoe hij met dit soort situaties
omgaat zonder zijn wetenschappelijke integriteit geweld aan te doen.

Sievers stuurt Bohmers in september 1941 een merkwaardige opdracht toe die direct
afkomstig is van de Reichsführer SS zelf.13 Die illustreert de krankzinnige ideeën van
Himmler en laat zien hoe de Ahnenerbe-wetenschappers hiermee omgaan. Himmler
heeft in het Italiaanse boek over rassen Razze e popoli della terra gelezen over de talrijke
paleolithische ‘Venusbeeldjes’ die op het Europese continent gevonden zijn. Deze
beeldjes met overdreven vrouwelijke kenmerken behoren tot de vroegst bekende kunst.
Een bekend exemplaar is in 1908 bij het Oostenrijkse Willendorf gevonden en wordt
de Venus van Willendorf genoemd. Maar ook in Unterwisternitz heeft Absolon in
1925 een dergelijk vroeg vrouwenbeeldje opgegraven. Himmler wordt geïntrigeerd
door de ‘zwangere vrouwelijke wezens die bedeeld zijn met overvette, bijzonder zware
dijen en billen’. Het is hem namelijk opgevallen dat bij enkele primitieve volkeren,
zoals de Hottentotten, de vrouwen nog steeds dezelfde extreem zware lichaamsvor-
men hebben, vooral waar het de steatopygia betreft, de vetophoping in en rond de bil-
len. 

Himmler heeft een aantal vragen die Ahnenerbe in samenwerking met het Rasse-
und Siedlungshauptamt-SS voor hem moet beantwoorden. Allereerst wil hij weten
waar de Venusbeeldjes gevonden zijn en hoe het klimaat was in de prehistorische pe-
riode waarin ze gemaakt zijn. De overeenkomst met de moderne hottentotvrouwen
intrigeert hem zozeer, dat hij zich afvraagt of er aanwijzingen zijn dat volkeren die
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vergelijkbaar zijn met de Hottentotten, in het gebied leefden waar de beeldjes aange-
troffen zijn, of dat er sprake is van een gemeenschappelijke voorouder. Ook moet de
wetenschap vaststellen of ‘dit soort mensen bij ons door bepaalde omstandigheden -
zeg een schommeling in het klimaat – of door toedoen van de Cro-Magnonmens en
de latere Noordse mens verdreven of vernietigd werd’. Het is uiteraard die laatste ver-
klaring, waarmee de superioriteit van het Arische ras aangetoond kan worden, die
Himmlers voorkeur heeft. Tot slot wil hij weten wat de oorsprong en ouderdom zijn
van de Hottentotten en volkeren waar de vrouwen Fettsteisse (steatopygia) hebben, en
hoe die tot stand komen. ‘Alleen door veel eten is dat niet mogelijk, omdat anders de
zwaarlijvigheid zich op andere plaatsen van het lichaam zou tonen’, aldus Himmler.

Hoewel Himmlers onderzoeksvoorstel krankzinnig en – als de achterliggende denk-
trant niet zo gevaarlijk zou zijn - zelfs lachwekkend is, is het goed te realiseren dat er
ook binnen de archeologische wereld interesse bestond voor dit onderwerp. Zo be-
spreekt Kleiweg de Zwaan, Bohmers’ Amsterdamse hoogleraar en oud-docent, dit
vraagstuk al in 1931 in zijn tweedelige werk Palaeolithische Kunst in Europa: ‘Geen
wonder dat men zich de vraag stelde, wat de jong-palaeolithische artiest met die zoo
in het oogvallende vetlijvigheid dier vrouwen heeft bedoeld, wat hij daarmede te ken-
nen wilde geven en hoe hij tot de afbeelding van zulk een eigenaardig vrouwentype
is gekomen!’14 Kleiweg de Zwaan behandelt de verschillende interpretaties van de
onderzoekers. Sommigen menen dat het ideaalvoorstellingen of vruchtbaarheidssym-
bolen zijn; anderen denken dat het wel degelijk om realistische voorstellingen van
vrouwen gaat. Een enkeling oppert dat het zware billenwerk werd veroorzaakt ‘omdat
de vrouwen van dien tijd in hoofdzaak een zittend leven hadden, gehurkt in de holen
en in de abri’s sous rouche’.

Himmlers vragen stuurt Sievers door naar verschillende Ahnenerbe-medewerkers.
Bohmers kan die snel beantwoorden.15 Hij heeft een paar maanden eerder een open-
bare lezing gehouden in het kader van zijn Habilitation over de kunstuitingen van de
vroege Cro-Magnonmens. Hij stuurt Sievers een verspreidingskaart van de vindplaat-
sen van de Venussen, bespreekt de ouderdom ervan en reageert voor de rest terughou-
dend. Hij benadrukt dat de kunstvoorwerpen vervaardigd zijn door het Cro-
Magnonras, dat ‘gross, schlank und sehr schön gebildet’ is en dat de Venusbeeldjes geen
natuurgetrouwe weergaven zijn van de vrouwen uit die tijd, maar gezien moeten wor-
den als vruchtbaarheids- en moedergodinnen. Er is geen enkele link met de hotten-
totvrouwen. Een uitzondering vormen enkele Italiaanse exemplaren uit Mentone. Deze
hebben wel steatopygia maar zijn aangetroffen bij skeletresten van mensen die niet tot
het Cro-Magnonras behoren, maar volgens hem negroïde kenmerken dragen.16

Behalve Bohmers worden ook andere wetenschappers geraadpleegd. De godsdienst-
wetenschapper O. Huth antwoordt ontwijkend dat het niet zijn vakgebied betreft,
maar de afrikadeskundige W. Hirschberg reageert uitgebreider.17 Behalve Hottentot-
ten zijn er andere Afrikaanse volkeren met ‘Fettsteiss’, een kenmerk dat volgens hem
wel eens afkomstig kan zijn van vroegere Europese rassen en bij de Hottentotten be-
houden is gebleven. Want ‘het oudere en oudste Afrika werd echter bewoond door
niet-negroïde rassen, die een zekere samenhang met Europese rassen vertoonden’. De
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decaan van de Universiteit van Wenen antwoordt Sievers, na Menghin te hebben ge-
raadpleegd, dat de probleemstelling te veelzijdig en wijdvertakt is om door één per-
soon te laten onderzoeken.18

De antropoloog en Ahnenerbe-medewerker Bruno Beger (1911-2009), die
Bohmers’ antwoorden kent, is ook om een reactie gevraagd. Hij is het niet eens met
Bohmers’ veronderstelling dat de mensen van het Aurignacien dezelfde zijn als de
Cro-Magnon. Hij schrijft op 2 januari 1942: ‘Volgens het Rasse- und Siedlungshaup-
tamt hebben Aurignacien- en Cro-Magnonmensen niet met elkaar van doen. Ook
de antropologie scheidt in het algemeen beide mensengroepen.’19 Naar zijn mening
is er te weinig skeletmateriaal uit het Aurignacien voorhanden om hierover gefun-
deerde uitspraken te kunnen doen. In navolging van het Rasse- und Siedlungshaupt -
amt meent hij dat, als de Venusbeeldjes afbeeldingen zijn van vrouwen uit die periode,
er destijds sprake was van een bevolking die het Aurignacien niet overleefd heeft,
aangezien de moderne mens geen steatopygia heeft. 

Beger komt nu met een opmerkelijk voorstel, dat toont hoe amoreel het academisch
discours over dit onderwerp geworden is: het Rasse- und Siedlungshauptamt kan bij
de bestudering van ‘fremdvölkischen Gruppen’ de vrouwen beter naakt onderzoeken
op vetopeenhopingen en waar mogelijk daarvan foto’s maken. Aan het einde van zijn
brief stelt hij het volgende voor: 

‘Bij Jodinnen is soms een opvallend sterke ontwikkeling van het achterste waar
te nemen, die misschien terug te voeren is op een vergelijkbare aanleg voor
vetopstapelingen zoals bij Hottentotten en Bosjesmannen. In het jodendom
zijn immers naast de oer-rassen – uit Zuidoost- en Zuidwest-Azië – ook be-
standdelen van de Afrikaanse rassen opgenomen. In de Poolse getto’s zou er
voor het Rasse und Siedlungshauptamt de mogelijkheid zijn een reeks Jodin-
nen te onderzoeken met sterke vetophopingen.’

Beger heeft een fascinatie voor antropologisch onderzoek, dat net als archeologie een
politieke toepassing krijgt. Alleen gaat het antropologisch onderzoek nog veel verder
en neemt uiteindelijk perverse, gruwelijke vormen aan. In 1939 neemt hij deel aan de
SS-Tibetexpedition. In de Himalaya doet hij talrijke schedelmetingen bij de Tibetaanse
bevolking en verzamelt andere antropologische data in de hoop aanwijzingen te vin-
den voor de oorsprong van het Arische ras. Als rassenexpert van Ahnenerbe onder-
zoekt hij tijdens de oorlog ook talrijke Joodse gevangenen in concentratiekampen ter
onderbouwing van zijn raciale ideeën. In 1943 start hij samen met August Hirt, me-
dewerker aan de Reichsuniversität in Straatsburg, een misdadig project. Zij leggen een
collectie aan van geprepareerde lichamen en skeletten van Joden, met het doel het in-
ferieure karakter van het Joodse volk aan te tonen. Speciaal voor dit doel worden 86
gevangenen uit het concentratiekamp Auschwitz overgebracht naar het bij Straatsburg
gelegen kamp Natzweiler-Struthof. Daar worden ze vergast, waarna de lijken in het
antropologisch instituut van Straatsburg worden geprepareerd. 

Deze misdaad gaat deel uitmaken van de aanklacht tegen Sievers, die in 1947 mede
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hiervoor ter dood veroordeeld wordt. Hirt heeft dan al zelfmoord gepleegd. Beger
daarentegen wordt pas in 1974 veroordeeld door een Duitse rechtbank. Hij krijgt
slechts drie jaar gevangenisstraf, maar heeft uiteindelijk nooit gevangen gezeten. Hij
ontloopt zijn gerechte straf en sterft in 2009 op 98-jarige leeftijd. Hoe kan dat? Dit
is een van die vragen die regelmatig bij me is opgekomen tijdens het schrijven van dit
verhaal – ook in andere contexten. Omdat de beantwoording van die vraag te ver voert
om op te volgen, heb ik het er in dit geval maar bij gelaten. 

Nadat Himmler de eerste reacties op zijn onderzoeksopdracht heeft ontvangen,
schrijft hij in februari 1942 aan Sievers dat hij in Rusland (Minsk) ook Venusbeeldjes
aangetroffen (lees: gestolen) heeft en dat die ook bij het onderzoek betrokken moeten
worden.20 Hij heeft ze overgedragen aan de archeoloog Wilhelm Unverzagt, directeur
van het Staatliches Museum für Vor- und Frühgeschichte in Berlijn. Bohmers reageert
een maand later. Hij oordeelt dat de kunstvoorwerpen uit Minsk van veel jongere
datum zijn dan de voorwerpen uit het Aurignacien en dat die dus niets met elkaar te
maken hebben.21 Hij bemoeit zich daarna niet meer met Himmlers opdracht. Wel
publiceert hij zijn inventarisatie van vindplaatsen van Venusbeeldjes en zijn ideeën
daaromtrent, in vrijwel dezelfde bewoordingen als in het bericht aan Sievers naar aan-
leiding van Himmlers opdracht. Dat doet hij in zijn in 1942 verschenen publicatie
Die Aurignacgruppe. Eine Einteilung der ältesten Kunst der Urzeit.22

In deze monografie geeft hij een overzicht van de vroegst bekende kunstuitingen
uit het Jong Paleolithicum.23 Aan de hand van verspreidingskaarten toont hij de be-
langrijkste vindplaatsen uit de verschillende door hem onderscheiden fasen van deze
periode. Over de mensen van het Aurignacien schrijft hij: 

‘We moeten dus wel uitgaan van een zich in West-Europa bevindend centrum,
waar de bevolking zich snel uit verspreid heeft over Midden-, en daarna ook
over Zuid- en Oost-Europa tijdens het interstadiaal en het tweede stadiaal van
de laatste IJstijd. De expansie en de verovering zijn de grootste uit de Prehis-
torie [Vor- und Urgeschichte], samen met die van de Indo-Germanen aan het
einde van de Jonge Steentijd.’ 

Daarmee benadrukt hij niet alleen opnieuw het belang van zijn onderwerp en zijn
onderzoek in Unterwisternitz, maar toont de nazi’s ook een roemrijk voorbeeld uit
de vroegste geschiedenis van de mensheid. Deze informatie is bijzonder goed getimed
- op een moment waarop de inval in de Sovjet Unie voor de Duitsers nog kansrijk
lijkt. Maar de kansen keren snel: in november 1942 wordt het Duitse leger in de slag
om Stalingrad door de Russen ingesloten en loopt het offensief vast. Het onderzoek
naar de herkomst en betekenis van de Venusbeeldjes wordt uiteindelijk in de zomer
van 1942 nog uitbesteed aan de klassiek archeoloog Joseph Wiesner (1913-1975).
Hij is gespecialiseerd in de kunst en religie van de Klassieke Oudheid en van de
Euraziatische ruitervolken. Zijn onderzoek loopt tot 31 maart 1944, maar hij heeft
er nooit iets over gepubliceerd.24
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Wiesner krijgt in 1943 van Ahnenerbe ook nog een andere opdracht. Hij moet
deelnemen aan het zogenaamde Sonderkommando Jankuhn.25 De Kielse archeoloog
Herbert Jankuhn is vanaf de zomer van 1942 in opdracht van Himmler belast met
de in beslaglegging van archeologische vondsten en collecties in Zuid-Rusland. Jan-
kuhn en zijn mensen vormen een veldeenheid van de Waffen-SS en werken in de
frontlinie samen met de moordcommando’s van de Sicherheitspolizei en de SD bij de
uitvoering van hun taken. Ze zijn zeker niet onschuldig of wereldvreemd. Jankuhn is
niet alleen verantwoordelijk voor de roof van archeologische objecten uit Russische
musea, maar hij start ook opgravingen in Rusland. In 1943 is ook de Leidse archeo-
loog Bursch daarbij betrokken, conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden en directeur van het Rijksbureau voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Hij voert onder leiding van Jankuhn een opgraving uit in de Oekraïne (Solonje).26

Net als Sievers heeft Bohmers grote waardering voor het archeologisch werk van
Jankuhn. Hij verafschuwt daarentegen zijn collega Bursch. Die afkeer is wederzijds.
Zo schrijft Bursch in april 1942 tijdens een rondreis door het noorden des lands om
het werk van ‘zijn’ Rijksbureau te propageren aan zijn directeur bij het Rijksmuseum
in Leiden, dat hij Van Giffen bij toeval heeft ontmoet en dat die de vriendelijkheid
zelve was. Hoewel Bursch weet dat dit gespeeld is, schrijft hij verder: ‘gevaarlijker om
zijn eergevoel en zijn steun bij de Duitschers is Dr. Bohmers op het oogenblik. Dit is
de man die eerst hier in mijn plaats zou worden neergezet’.27 Een jaar later ontmoet
Bursch bij toeval Bohmers in de trein naar Berlijn, waarna hij hem aan zijn vrouw
omschrijft als een ‘vervelend knaapje’.28 Ondanks de onderlinge rivaliteit wordt er
door de Duitsers in 1942 niet getwijfeld aan de pro-Duitse houding van beide ar-
cheologen. In een in het voorjaar opgestelde beoordeling van de SD in Den Haag
worden Bohmers en Bursch gekarakteriseerd als ‘deutschfreundlich’.29

Vanwege zijn lidmaatschap van de NSB en zijn collaboratie in de oorlog wordt
Bursch in 1946 in Freiburg gearresteerd en in maart 1948 door het Bijzonder Ge-
rechtshof in Den Haag veroordeeld tot vijf jaar internering. Een halfjaar later wordt
hij, na aftrek van bijna 2,5 jaar hechtenis, voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Na zijn
vrijlating schrijft Bursch nog wel over archeologie, maar oefent het vak niet meer be-
roepshalve uit. Hij zet zijn carrière voort als leraar klassieke talen.

Dokkum: tegen de katholieke kerk
Afgezien van zijn wetenschappelijke agenda heeft Bohmers ook zijn handen vol aan
zijn politieke agenda voor de toekomst van Friesland. Hij probeert de Friezen voor
de SS te winnen en zijn positie binnen de Friese Beweging te versterken en zet daar-
voor de archeologie in. Archeologie als wapen tegen de katholieke kerk; in de ogen
van Bohmers de gemeenschappelijke vijand van de SS en de meeste Friezen. Op 5
april 1942, enkele weken voordat hij afreist naar Unterwisternitz, stuurt Bohmers
Sievers een opmerkelijk onderzoeksvoorstel.30 Hij wil een opgraving in Dokkum uit-
voeren waar een bedevaartsplaats is ingericht voor de H. Bonifatius. Doel is om aan
te tonen dat de katholieken het met hun verering van Bonifatius bij het verkeerde
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eind hebben. Hun verhaal klopt niet; Bonifatius is daar niet vermoord. Door het ver-
haal over deze heilige te ontkrachten denkt hij de goedkeuring van de SS te krijgen,
die immers elke gelegenheid aangrijpt om de kerk te bespotten. 

‘Bonifatius bij Dokkum vermoord’ – het is zo’n tot de verbeelding sprekende bood-
schap dat er nog steeds veel mensen zijn die zich dit feitje uit de geschiedenisles her-
inneren. Terwijl het gaat om een gebeurtenis uit het jaar 754. Wie nu in Dokkum
gaat kijken, vindt even buiten de oude stadsgracht het Bonifatiuspark, een groot ka-
tholiek processiepark. De katholieke kerk heeft het aangelegd in 1926, toen de eerste
nationale katholieke bedevaart naar Dokkum werd georganiseerd. In 1934 is er een
pelgrimskapel in het park gebouwd met 2000 zitplaatsen. Deze heeft een halfronde
vorm met een omtrek van 300 meter. De kapel heeft wat weg van een klassiek amfi-
theater doordat de eenvoudige houten kerkbanken iets oplopen naar de processiegang
die eromheen loopt. In het dramatische midden: het altaar voor de H. Bonifatius. Pa-
nelen in de processiegang vertellen de geschiedenis van deze Engelse missionaris, die
het grootste deel van zijn leven doorbracht in Duitsland en toen hij hoogbejaard was
nog een laatste poging deed om de koppige Friezen te bekeren. Het mocht niet zo
zijn en hij werd door hen bij Dokkum vermoord.

Wat heeft Bohmers bedacht? In de brief bij zijn onderzoeksvoorstel refereert hij
aan het bezoek aan Dokkum dat Sievers heeft gebracht in het jaar daarvoor. Hij is

De Bonifatiusbron en de Bonifatiuskapel in
Dokkum. De kapel dateert uit 1934 en is ge-
bouwd naar het voorbeeld van een Romeins
amfitheater. Binnenin bevindt zich een proces-
siegang die boven langs de zitplaatsen loopt. 
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toen ook op het Martelaarsveld geweest, de plaats des onheils. Op het terrein ligt ook
de Bonifatiusbron, een waterbron die op miraculeuze wijze na de dood van Bonifatius
ontdekt zou zijn. Het verhaal gaat dat bij een bezoek van een Friese graaf het been
van zijn paard in de bodem wegzakte, waarna zoet water opwelde. Volgens de legende
zou op de plaats van de moord kort daarna een terp zijn opgeworpen, waarop later
een kerk en een klooster werden gesticht. Het is het huidige Marktplein waar
Bohmers voorstelt om een kleinschalig onderzoek uit te voeren in de terp van Dok-
kum, om aan te tonen dat het verhaal van de katholieken nergens op slaat en Boni-
fatius daar niet aan zijn einde is gekomen. De terp is namelijk veel ouder, wat hij met
een kleine opgraving van enkele dagen makkelijk kan aantonen. De conclusie zal zijn
dat Dokkum niet de plaats is waar Bonifatius aan zijn einde kwam en dat het allemaal
onzin is. Dan staan de katholieken in hun hemd. Het onderzoek hoeft maar 500
Reichsmark te kosten en kan plaatsvinden nadat Bohmers in de herfst teruggekeerd
is uit Nikolsburg.

Bohmers schrijft dat zijn opvattin-
gen worden ondersteund door de
amateurhistoricus Teunis Eintes
Teunissen. Teunissen (1901-1966)
is actief in de Friese Beweging en
is een bekende die hem helpt bij
zijn genealogisch onderzoek.31

Ook Teunissen denkt dat Bonifa-
tius niet in Dokkum vermoord is,
maar ergens anders. Hij denkt aan
een andere terp in de buurt, die
vroeger waarschijnlijk de ‘Dokku-
merkerk’ heette. Van Giffen heeft
er onderzoek gedaan, waaruit is ge-
bleken dat die terp pas in de acht-
ste eeuw is opgericht. Volgens
Bohmers is dit opvallend laat voor
terpen in dit gebied. Ook wordt
gesuggereerd dat de Bonifatius-
bron teruggaat op een Germaanse,
heidense bron en dat de katholie-
ken die zich toegeëigend hebben
door deze op te dragen aan een van
hun heiligen. Dat deden ze wel
vaker om hun nieuwe geloofsgeno-
ten tevreden te stellen door hun
niet alles van vroeger af te nemen
en daardoor verzet op te roepen.

Een monument voor Titus Brandsma in het processiepark bij
de Bonifatiuskapel in Dokkum. Het is gemaakt door Natasja
Bennink in 1974. Titus Brandsma zette zich in voor de bede-
vaart en de totstandkoming van het Bonifatiusheiligdom.
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Bohmers stelt voor om na afloop van het onderzoek een rapport uit te brengen met
de opgravingsresultaten, met daarin aandacht voor de opvattingen van Teunissen.

Bohmers beschouwt zijn onderzoeksvoorstel als zeer kansrijk. Hij schrijft Sievers
dat zelfs de bekende katholieke professor Titus Brandsma (1881-1942) tegen Teu-
nissen gezegd heeft dat hij zijn overtuiging zal herzien, als een opgraving uitwijst dat
de terp van Dokkum ouder is dan de achtste eeuw. De Friese karmelietenpater
Brandsma is in 1923 benoemd tot hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de Katho-
lieke Universiteit in Nijmegen. In deze functie heeft hij in 1930 een bezoek gebracht
aan Therese Neumann van Konnersreuth – die ook de opgraving in Mauern heeft
bezocht (hoofdstuk 7) - en heeft haar bloedende tranen zelf gezien.32 Brandsma is
niet alleen met mystiek bezig. Hij zet zich ook in voor de emancipatie van de katho-
lieken in Friesland en beijvert zich in het Interbellum voor de verering van Bonifatius
in Dokkum. Ook probeert hij het Fries in het onderwijsprogramma te introduceren.
Dit laatste is in lijn met de opvattingen van Bohmers en de Fryske Rie. Maar in te-
genstelling tot hen waarschuwt Brandsma al vroeg in zijn publicaties en lezingen voor
de gevaren van het nationaalsocialisme en de rassenhaat. Drie maanden voor Bohmers’
brief aan Sievers is hij gearresteerd door de Duitse bezetter. Kort daarop, in juli 1942,
wordt hij in Dachau vermoord. In 1985 wordt hij door paus Johannes Paulus II zalig
verklaard. 

Het belang van zijn onderzoek vat Bohmers aan het einde van zijn brief aan Sievers
als volgt samen: 

‘Het naar buiten brengen [van de resultaten] zal alle katholieke theorieën
omverwerpen en het einde betekenen voor het grote processieterrein op het
Martelaarsveld. (…) Men zou dan later ook het grasveld dat nog over is van
de terp van de Dokkumerkerk, kunnen aankopen en daarop een Germaanse
gedenksteen of monument kunnen plaatsen. Tot slot zou ik willen opmerken
dat de Friezen, die allemaal een zeer anti-katholieke instelling hebben (er zijn
bijna geen katholieken in Friesland) – ons onderzoek zeer zouden toejuichen.’

Bohmers stelt voor dat de opgraving onder zijn leiding komt en uitgevoerd wordt
door Werner Haarnagel (1907-1984). Vanaf maart 1940 is hij bij Ahnenerbe aange-
steld als Leiter der Forschungstätte für Wurtenforschung. Ook hij komt uit de Kielse
School van professor Schwantes. Sievers vindt dit een goed idee en benadert Haar-
nagel.33 Deze wil op zijn beurt graag meewerken, maar antwoordt Sievers in mei 1942
dat hij opgeroepen is voor de marine en dus niet beschikbaar is.34 In augustus 1942
is het onderzoek in Dokkum nog steeds onderwerp van gesprek tussen Sievers en
Bohmers. Nu Haarnagel het onderzoek niet kan uitvoeren, krijgt Bohmers toestem-
ming om het onderzoek in samenwerking met Van Giffen, in het bijzonder met diens
assistent Hendrik Brunsting (1902-1997), te doen.35

Ondanks Bohmers’ aandringen komt het Ahnenerbe-onderzoek in Dokkum er uit-
eindelijk niet. Zijn onderzoeksvoorstel laat zijn bereidheid zien om bij te dragen aan
de propagandaoorlog van de SS tegen de katholieke kerk. Bovendien denkt hij ver-
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moedelijk dat hij zijn eigen positie binnen de SS verder kan versterken door met dit
soort initiatieven te komen. Pas in 1954 wordt de terp van Dokkum archeologisch
onderzocht, ter gelegenheid van de sterfdag van Bonifatius 1200 jaar eerder. De re-
sultaten van de opgraving op de markt in de stad zijn niet eenduidig. De opgraver
suggereert dat de terp die na de moord op Bonifatius is aangelegd, een noordelijke
uitbreiding moet zijn geweest van de veel oudere dorpsterp van Dokkum. Hoe dan
ook, het naoorlogse onderzoek vindt plaats onder grote publieke belangstelling en de
opgraving wordt zelfs bezocht door H.M. Koningin Juliana. Ook Van Giffen en
Haarnagel komen even kijken en hebben misschien nog even een vluchtige gedachte
gewijd aan Bohmers en zijn gestrande onderzoeksvoorstel.36

Aanstelling Johannes Minnema 
Als medewerker van Ahnenerbe heeft Bohmers het goed voor elkaar. Als hij iets nodig
heeft, dient hij een verzoek bij Sievers in en wordt alles doorgaans snel voor hem ge-
regeld. Hij maakt daar graag gebruik van. Zo trekt hij de tekenaar Johannes Minnema
aan als zijn assistent in Unterwisternitz. Minnema zal al snel de dagelijkse leiding van
de opgraving van Bohmers overnemen, waardoor die zijn handen vrij heeft voor andere
zaken. Dit soort privileges maakt het leven aangenaam. 

In de maanden voor vertrek naar Unterwisternitz geeft Bohmers college en treft van-
uit Buitenpost voorbereidingen voor de aanstaande opgravingscampagne. Op 30 maart
1942 verzoekt hij Sievers om een aantal mensen in dienst te nemen.37 Het gaat om de
preparateur Emmanuel Dania, neef van Joseph Dania, die als tekenaar dan al jaren bij
de opgraving betrokken is. Verder wil Bohmers een Friese tekenaar aannemen, Johannes
Minnema, en nog vijf andere Friese hulpkrachten. Voor de Friezen moet Sievers reis-
documenten regelen. Grenspapieren zijn ook nodig voor zijn vrouw en kinderen, die
Bohmers ook naar Nikolsburg wil meenemen, én zijn dienstmeisje Janke Valks. Zij
heeft tot dan toe het huis schoon gehouden – al zegt Bohmers dat het om het schoon
maken van de dienstvertrekken gaat. Gelet op de oorlogssituatie is het opmerkelijk dat
hij zonder aarzeling voor het comfort van hem en zijn gezin een visum voor haar aan-
vraagt. Maar Sievers honoreert zijn aanvraag. Hij krijgt toestemming en op 19 mei
1942 vertrekt de familie Bohmers met dienstmeid en de tekenaar Minnema naar
Unterwisternitz.38 De vijf hulpkrachten vertrekken kort daarop ook.

De hulpkrachten zijn geronseld door Johannes Minnema (1903-1984). Hij is af-
komstig uit Murmerwoude en heeft evenals Bohmers een doopsgezinde achter-
grond.39 Hij volgt kort een opleiding werktuigbouwkunde en is onder andere
werkzaam als tekenaar in Winschoten en in de periode 1928-1931 bij een ketelfabriek
in Amerika. Na zijn Amerikaanse avontuur begint hij in zijn geboortedorp een druk-
kerijtje en fotobedrijf, dat hij voortzet tot zijn vertrek naar Unterwisternitz. Minnema
werkt tot het einde van de oorlog voor Ahnenerbe. Hij verzorgt talrijke veld- en voor-
werptekeningen voor Bohmers en heeft de dagelijkse leiding bij de opgraving in
Unterwisternitz. Hoewel Bohmers zijn tekencapaciteiten waardeert en Minnema
onder de indruk is van de vakinhoudelijke kennis van Bohmers, krijgen ze in de loop
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van 1944 ruzie. Die loopt zodanig op dat Minnema de Duitse autoriteiten daarin be-
trekt: hij zal wel eens een boekje opendoen over zijn baas. Deze ruzie wordt nooit
bijgelegd. Kort na de bevrijding, schrijft Minnema, nu in opdracht van de Canadezen,
een belastend rapport over Bohmers vol ernstige beschuldigingen.

Minnema heeft al vanaf het midden van de twintiger jaren interesse voor de ge-
schiedenis van zijn geboortegrond en trekt veel op met de amateurhistoricus Teunis
Eintes Teunissen. Teunissen heeft zich niet alleen met de geschiedenis van Dokkum
beziggehouden en met de geneaologie van Bohmers, maar heeft ook studie verricht
naar de Dokkumer Wouden.40 Hierover schrijft hij een publicatie waarvoor Minnema
de kaarten tekent. Geïnspireerd door het werk van de amateurarcheoloog Popping
gaat Minnema zelf op zoek naar oudheden en ontdekt in 1939 in Murmerwoude een
vindplaats uit het Mesolithicum. In een serie krantenartikelen doet hij verslag van
zijn vondsten. Hierin schrijft hij ook over een andere fascinatie van hem: de ‘heilige
lijnen en plaatsen’ in het landschap. Minnema heeft een zonderlinge methode bedacht
om deze te reconstrueren aan de hand van kaarten en wiskundige berekeningen. Daar-
bij maakt hij zelfs gebruik van een wichelroede. De resultaten van zijn pseudoweten-
schappelijk onderzoek, waarin hij overigens tot aan zijn dood blijft geloven, stellen
hem in staat herkomst, namen en andere details van prehistorische volkeren te ach-
terhalen. Een echte wetenschapper is Minnema niet, maar wel een vaardig tekenaar.

Minnema en Teunissen zijn beiden aangesloten bij de Folkske Wirkmienskip ‘De
Friezen’. Deze werkgemeenschap is een regionale groepering die deel uitmaakt van
Saxo-Frisia. Het doel daarvan is het versterken van het Friese volksbesef en het tot
ontwikkeling brengen van en het geven van voorlichting over het volkse erfgoed van
Friesland. In september 1941 houdt Minnema tijdens een studieweekend van Saxo-
Frisia een voordracht over de ‘heilige lijnen’ in de Dokkumer Wouden. Hij presenteert
zich aan het publiek als iemand die bezeten is van de idee van de ‘Geistliche Vor -
geschichte’, waarbij de aanwezigheid van verre voorouders nog steeds als het ware in
het landschap voelbaar en traceerbaar is.

Een portretfoto van Johannes Minnema uit 1942 of 1943.  Hij wordt in
1942 als tekenaar aan de opgravingsploeg van Bohmers toegevoegd.
Al snel blijkt dat Bohmers en hij niet goed met elkaar overweg kunnen.
Minnema’s afkeer van zijn baas neemt uiteindelijk zo’n grote vorm aan
dat hij tijdens de oorlog bij de bezetter en na de bevrijding bij de gealli-
eerden Bohmers in een kwaad daglicht stelt. 
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Minnema’s betrokkenheid bij de Friese werkgemeenschap lijkt gelopen te zijn via
Klaas Sierksma (1918-2007).41 Dat is een jonge nationaalsocialist, met wie ook
Bohmers al voor de oorlog contact heeft. De mannen wisselen hun ervaringen met
Bohmers uit. Sierksma weet Minnema te vertellen dat Bohmers voor de oorlog ge-
zocht werd door de Centrale Inlichtingendienst – een interessant stukje informatie
dat Minnema later tegen Bohmers gebruikt.42 Sierksma heeft, evenals Bohmers en
Teunissen, veel belangstelling voor heraldiek en voor de geschiedenis en betekenis
van de uilenborden (‘ûleboarden’), de geveltekens op de Friese boerderijen. Sierksma
kiest vrijwel direct na de Duitse inval openlijk voor de bezetter. Hij gaat ervan uit dat
de Duitse regering de soevereiniteit van de Friezen gaat eerbiedigen en dat een Groot-
Friesland nu tot de mogelijkheden behoort. In september 1940 sluit hij zich aan bij
de Nederlandse SS en verleent vanaf medio 1941 tot september 1944 zijn medewer-
king aan Het Noorderland, een maandblad dat uitgegeven wordt door Saxo-Frisia.

In februari 1942 heeft Bohmers Minnema bij hem thuis in Buitenpost uitgenodigd
om te praten over het werk in Unterwisternitz. De relatie is dan nog goed. Minnema
is direct onder de indruk van Bohmers’ kennis.43 Bohmers zorgt ervoor dat hij vanaf
1 april 1942 een aanstelling krijgt als tekenaar bij het door hem geleide Forschungsstätte
für Urgeschichte.44 Minnema sluit zijn drukkerijtje in Murmerwoude en maakt teke-
ningen van artefacten van Bocksteinschmiede, voordat ze naar Unterwisternitz ver-
trekken. Ook regelt hij vijf grondwerkers om in Unterwisternitz te graven. Het zijn
Romke Postma (uit Roodkerk), Andries van der Veen (uit Westergeest), de timmer-
lieden en neven Kornelis en Johannes Groenhof (respectievelijk uit Akkerwoude en
Dantumawoude) en Pieter Mudstra (uit Suameer). 

Alleen Pieter Mudstra (1901-1990) heeft ervaring met het zoeken en herkennen
van prehistorische werktuigen, vindplaatsen en fossielen.45 Hij leeft als landarbeider
in grote armoede en woont in een klein huisje langs een trambaan op Sumarreheide.

De Friese amateurarcheoloog Pieter Mudstra in 1986. Hij werkt
vanaf 1942 voor Bohmers in Unterwisternitz om aan de armoede
op het Friese platteland te ontsnappen. Bohmers heeft hem er
graag bij want Mudstra heeft een feilloos oog voor artefacten.
Toch is hun contact niet goed. Mudstra klaagt tegen Minnema dat
hij soms te lang moet wachten op zijn salaris. Het weerhoudt
Mudstra er overigens niet van om na de oorlog weer voor
Bohmers te gaan werken. Deze keer doet hij mee aan het steen-
tijdonderzoek in Friesland van Bohmers en het Fries Museum.
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Hij heeft een buitengewoon scherp oog voor prehistorische werktuigen wanneer hij
over landerijen loopt en herkent opvallende steenfragmenten en aardewerkscherven
snel in het zand en tussen kluiten klei. Zelfs Bohmers is hiervan onder de indruk. Op
6 juni 1942 arriveren Mudstra en de andere werklui in Unterwisternitz. Nadat
Bohmers en zijn familie weer hun intrek hebben genomen in slot Nikolsburg en Min-
nema en de vijf werkkrachten zijn ondergebracht in de dorpsherberg van Unterwis-
ternitz, kan de opgraving van start gaan.

Unterwisternitz 1942: oplaaiende strijd om de collectie Absolon
Het archeologisch veldonderzoek in 1942 beperkt zich tot een opgravingssleuf, waarin
ook nu weer de cultuurlaag blootgelegd wordt met skeletresten van mammoeten,
houtskool, oker, en benen en stenen gereedschappen. Veel nieuwe inzichten levert het
onderzoek niet op en het is dan ook het laatste veldwerk dat Bohmers in Unterwis-
ternitz zelf uitvoert. Minnema heeft nu de dagelijkse leiding. Bohmers zelf is, aldus
Minnema in een naoorlogse verklaring, dikwijls afwezig en op reis. Behalve veldwerk
besteedt Minnema veel tijd aan de registratie van vondstmateriaal uit de opgravingen
van Absolon, dat bewaard wordt in het Mährisches Landesmuseum in Brno. Het is deze
internationaal beroemde collectie waar Bohmers zijn zinnen op heeft gezet. Hij wil
deze zelf bestuderen en erover publiceren. Maar er is ook belangstelling van andere
partijen, die bereid zijn om tot het uiterste te gaan om de collectie in hun bezit te
krijgen. Daarmee gaat het gevecht om de collectie Absolon een nieuwe fase in.

De claim van Ahnenerbe en Bohmers op het vondstmateriaal en de documentatie
van Absolon leidt tot een conflict en intriges onder archeologen die tot aan het einde
van de oorlog duren en in de naoorlogse jaren de onderlinge verhoudingen bepalen.
Bovendien is er de machtsstrijd tussen Praag en Zotz enerzijds en Brno en Ahnenerbe
anderzijds (zie hoofdstuk 8). Ahnenerbe probeert via het Mährisches Landesmuseum
en het daaraan verbonden Anthropos Institut de archeologie van Moravië en de col-
lectie Absolon over te nemen. Brno vormt het archeologisch machtscentrum van
Ahnenerbe in het Protektorat. In Praag zetelt het Anstalt für Vor- und Frühgeschichte,
dat onder het Ministerium für Schulwesen und Volkskultur valt. Deze instelling streeft
ernaar vanuit Praag de archeologiebeoefening in het Protektorat te sturen en voert
opgravingen uit in samenwerking met het Institut für Ur-, Vor- und Frühgeschichte.
Dit eveneens in Praag gevestigde instituut is door de bezetter overgenomen en is on-
derdeel van de Deutsche Karls-Universität. Het staat sinds 1939 onder leiding van de
ambitieuze Zotz, die óók aanspraak maakt op het archeologisch onderzoek in Moravië
en op de collectie Absolon.46

Zotz is aanvankelijk in het voordeel: hij onderhoudt goede betrekkingen met
Absolon, die tot medio 1942 met zijn steun verbonden blijft aan het Mährisches
Landesmuseum en het Anthropos Institut in Brno. Maar na Absolons vertrek is het
afgelopen met zijn gunstige positie. Ahnenerbe slaagt erin om bij beide instellingen
Ahnenerbe-gezinde medewerkers te plaatsen. Medio 1942 wordt Karl Hucke (1911-
1989) als directeur van het Landesmuseum aangesteld. Hucke is voordien werkzaam
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geweest in het museum van Kiel en is een leerling van de Ahnenerbe-coryfee Jankuhn
en Schwantes. In juni 1942 slaagt Sievers er ook in om de paleolithicumspecialist
Hermann Schwabedissen (1911-1996), eveneens een leerling van Jankuhn, als direc-
teur van het Anthropos Institut aangesteld te krijgen. Ahnenerbe zit nu stevig in het
zadel in twee strategische instellingen in Brno. 

Op 22 juni 1942 brengt Bohmers vanuit Nikolsburg een bezoek aan Hucke in Brno.
Beide heren spreken uitgebreid over de archeologiebeoefening in het Protektorat en
over Zotz. Hun opvattingen over de man staan verwoord in een brief van Hucke aan
Sievers een dag later: ze vinden dat hij ‘op het gebied van het paleolithicumonderzoek
zich verloren heeft in theorieën die zowel zakelijk als algemeen cultuurpolitiek geen
grote, respectievelijk op dit ogenblik dringende rechtvaardiging hebben’.47 Sievers rea-
geert snel. Hij meent dat zolang Zotz een officiële aanstelling heeft in het Protektorat,
er hoe dan ook met hem samengewerkt moet worden: immers, de onderlinge on -
enigheid op het terrein van de Duitse archeologiebeoefening in het Protektorat mag
naar buiten toe niet zichtbaar zijn. Maar hij voegt eraan toe: ‘Zotz laten deelnemen
aan het onderzoek in Moravië komt niet im Frage. Dat gaat hem niets aan.’48 Hij
mag dus wel buitengesloten en genegeerd worden. Dat is in ieder geval iets. Sievers
schrijft in zijn brief aan Hucke ook dat hij het op prijs stelt als Hucke Bohmers wat
in de hand kan houden in deze politiek gevoelige situatie. Bohmers is, schrijft hij,
nogal eigenzinnig en onbeholpen waar het tactische en diplomatieke vraagstukken
aangaat, en er moet voorkomen worden dat hij ‘nicht gleich alles Porsellan zerschlägt.’
Sievers heeft daarbij ongetwijfeld Bohmers’ onhandige optreden in Friesland in ge-
dachten.

Ook Bohmers richt zich na het gesprek met Hucke in een brief tot Sievers.49 Hij is
verbijsterd, omdat Hucke hem verteld heeft dat Zotz zijn leerling Gisela Freund in
het kader van een promotieonderzoek heeft opgedragen de Unterwisternitz-collectie
van Absolon uit te werken. Volgens Bohmers kan deze onderzoekspublicatie alleen
geschreven worden door iemand als hijzelf, die ook de praktische opgravingservaring
heeft in Unterwisternitz. Verder schrijft hij venijnig: ‘Vooral in het buitenland zal het
een belachelijke indruk maken als een juffrouw die nog nooit zelfstandig gewerkt heeft,
direct de grootste en verreweg de belangrijkste vindplaats toegewezen krijgt om over
te publiceren’. Ook wijst hij Sievers erop dat bij zijn eigen onderzoek nooit meer zo
veel en zulke bijzondere voorwerpen gevonden zullen worden als die uit het jarenlange
onderzoek van Absolon. Het is toch juist de bedoeling dat hij zijn opgravingsresultaten
publiceert in samenhang met de onderzoeksresultaten en het vondstmateriaal van Ab-
solon? Het is toch onzinnig als Freund als eerste Absolons vondsten publiceert en
daarna pas hijzelf? Bovendien huldigt Freund de theorieën van Zotz, die door de vak-
wereld verworpen worden - zoals hij zelf in een gesprek met haar gemerkt heeft. Verder
herinnert hij Sievers aan een afspraak dat hij in zijn vakinhoudelijke publicatie over
Unterwisternitz ook een hoofdstuk wijdt aan zijn filosofische theorieën en dat dat ook
in gevaar komt als Freund de primeur krijgt. Het is duidelijk: Bohmers is woest.

In de zomer van 1942 voert Sievers besprekingen en correspondentie met verschil-
lende personen over de vraag wie het vondstmateriaal van Absolon mag bestuderen
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en publiceren.50 Hucke zorgt ervoor dat Absolon onder dwang afstand doet van de
documentatie en vondsten die hij nog steeds in beheer heeft, en eist volledige mede-
werking - een eis die hij kracht bijzet met het dreigement ‘dass er im Falle einer Wei-
gerung mit sofortigen Verhaftung zu rechnen habe’.51 Uiteindelijk krijgt Sievers het
voor elkaar dat Bohmers de beschikking krijgt over het materiaal en dat Freund haar
dissertatieonderwerp wijzigt. Zij gaat nu de opgraving van de paleolithische vindplaats
Predmost uitwerken, waarvan de vondsten en documentatie zich ook in het Landes-
museum bevinden. Sievers benadrukt dat Ahnenerbe op deze collectie geen claim
heeft of in de toekomst zal leggen. Aangezien de vindplaats van Predmost in aard en
datering vergelijkbaar is met die van Unterwisternitz, is enige samenwerking tussen
Bohmers en Freund gewenst, aldus Sievers. Misschien is dat wat veel gevraagd van
beiden na wat er allemaal aan vooraf is gegaan. 

Ook Zotz is woedend. Hij verzet zich tegen Sievers’ besluit om Bohmers de be-
schikking te geven over het materiaal van Unterwisternitz en zoekt het hogerop. Op
28 augustus 1942 beklaagt hij zich in een brief aan Himmler over de tegenwerking
die hij ondervindt van Ahnenerbe en vraagt zich in de brief af waarom hijzelf nog
niet als medewerker van Ahnenerbe is benoemd.52 Hij schrijft onder meer dat
Bohmers niet in staat is het vondstmateriaal van Absolon uit te werken. Willvonseder
reageert namens Ahnenerbe dat Zotz niet zonder vooroverleg met Bohmers en Hucke
zijn leerling Freund aan het materiaal van Unterwisternitz heeft mogen zetten en
veronderstelt dat er bij Zotz sprake is van pure jaloezie: 

‘Zotz schijnt het niet te kunnen verkroppen dat de opgraving van Unterwister-
nitz hem niet is toevertrouwd; hij heeft zich erg ingespannen om deze opdracht
te krijgen en wel in een tijd waarin de uitnodiging om naar Praag te komen
[om te gaan werken aan de universiteit] nog geenszins zeker was.’53

Bohmers en een aantal medewerkers tijdens het archeologisch onderzoek in Unterwisternitz in 1942
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Een ruzie onder wetenschappers is geboren. De posities zijn ingenomen en een uitweg
lijkt niet voorhanden. Opmerkelijk is dat Willvonseder in het conflict tussen Zotz en
Ahnenerbe een dubbelspel speelt. Tegenover Sievers distantieert hij zich van Zotz,
maar ondertussen onderhoudt hij met Zotz zelf een goede relatie en helpt hem re-
gelmatig.54 Zotz erkent dat na de oorlog, hoewel hij zich in 1963 niets meer kan her-
inneren van zijn brief aan Himmler.55

De conclusie luidt dat de samenwerking tussen Zotz en Ahnenerbe vrijwel onmo-
gelijk is geworden. Een maand eerder heeft Jankuhn zich al in min of meer dezelfde
bewoordingen uitgelaten tegen Schwabedissen: 

‘Dat Zotz niet de ideale man voor Praag is, mag voor alle betrokkenen – uit-
gezonderd het ministerie van Cultuur –  duidelijk zijn, en dat het vroeg of laat
tot moeilijkheden met hem moet komen, is eveneens zeker. Ik geloof ook dat
zich dat nu al aan de horizon aftekent.’56

Ruim een halfjaar later schrijft Sievers: 

‘De ontoereikendheid van professor dr. Zotz in persoonlijk, wetenschappelijk
en karakterologisch opzicht, zal steeds opnieuw tot nieuwe ruzies leiden. Het
was een fout om hem op de positie te plaatsen die hij nu inneemt, omdat hij
ongetwijfeld niet in staat is om die in te vullen. Maar de schuld ligt bij het mi-
nisterie van Onderwijs [Reichserziehungsministerium] en niet bij ons.’57

In juni 1942 brengen Wolfram Sievers (links)
en Herbert Jankuhn (rechts) een bezoek aan
de Ahnenerbe-opgraving in Vučedol (Kroatië).
Het onderzoek daar werd uitgevoerd door 
Robert Rudolph Schmidt (midden). Hij heeft in
1937 onderzoek gedaan in Mauern, maar is
daar uit zijn functie gezet en door Bohmers
vervangen. Sievers en Jankuhn dragen unifor-
men van de Waffen-SS. 
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In september 1942 is – althans voorlopig - de relatie tussen Bohmers en Freund ver-
beterd. Bohmers krijgt de beschikking over Absotlons collectie en Freund zet zich
aan het materiaal van Predmost. Freund schrijft aan Sievers dat ze zich verheugt op
de samenwerking met Bohmers en dat ze op 30 september is uitgenodigd voor een
bezoek aan de opgraving in Unterwisternitz.58 Maar het is niet Bohmers zelf die haar
rondleidt. Dat laat hij over aan zijn assistent Minnema, die de dagelijkse leiding over
de opgraving heeft. Is dat een subtiel speldenprikje richting Freund? Is de boodschap:
ken uw plaats? Bohmers is dan al weer met zijn gevolg naar Nederland vertrokken.
Samen met enkele medewerkers zorgt Minnema voor de afronding van de opgraving
en de registratiewerkzaamheden in het Landesmuseum. Ook brengt hij, in opdracht
van Bohmers, vondstmateriaal over naar het slot Nikolsburg. Daar laadt hij vervolgens
vondsten en documentatie in twintig koffers, die hij gedeeltelijk per spoor verstuurd
en gedeeltelijk als handbagage meeneemt naar Buitenpost. Daar komt hij op 30 ok-
tober aan.

Op 15 oktober heeft Bohmers met Sievers een gesprek in Berlijn over het onderzoek
in Unterwisternitz.59 Zijn baas is niet over hem te spreken. Sievers eist dat hij zich
vaker laat zien op de opgraving en het veldwerk niet alleen aan zijn personeel overlaat.
Bovendien mag Bohmers’ werk aan de universiteit van Groningen het opgravingswerk
in Unterwisternitz niet in de weg zitten. Sievers benadrukt dat hij nu echt snel moet

Het Moravisch Museum in Brno in 2015. Het is nog steeds gehuisvest in hetzelfde gebouw als tijdens de oorlog.
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publiceren. Immers, Ahnenerbe heeft Absolon altijd verweten zijn onderzoeksresul-
taten niet openbaar te hebben gemaakt, wat als argument is gebruikt om hem van de
opgraving te halen en die te annexeren. Het kan daarom niet zo zijn dat Ahnenerbe
in de persoon van Bohmers nu zelf in gebreke blijft. Het is niet de laatste keer dat
Bohmers gesommeerd wordt om te publiceren. En toch schiet het werk maar niet op.
Hij houdt zich met te veel zaken tegelijk bezig en legt zijn prioriteit niet langer ex-
clusief bij Unterwisternitz.

Friese ‘stientsjesikers’ en hun vindplaatsen
Bohmers maakt gretig gebruik van de ruimte die hij heeft gekregen van Sievers om
zijn werk voor Ahnenerbe te verrichten. Het kan wel zijn dat zijn baas daar bij nader
inzien niet tevreden over is, maar Bohmers keert niet op zijn schreden terug. Inte-
gendeel, hij maakt steeds vaker gebruik van de werkkracht die Ahnenerbe voor hem
heeft ingekocht, voor zijn eigen doeleinden. Het komt bijzonder goed uit dat die
werkkracht bestaat uit Friese medewerkers, want Bohmers is eigen onderzoeken ge-
start in Friesland.

Bij terugkeer in Nederland in de herfst van 1942 stuurt Bohmers twee van zijn me-
dewerkers, Pieter Mudstra en Johannes Groenhof, erop uit om vuurstenen werktuigen
te zoeken op de landerijen langs het Friese riviertje de Boorne (Nederlandse naam:
het Koningsdiep).60 Dit oost-west lopende water stroomt ten zuiden van Drachten
en in de nabijheid van Ureterp, een gebied dat Bohmers tijdens zijn studie vaak heeft
bezocht met zijn grote liefde, Wytske. In de collectie van de Friese amateurarcheoloog
(‘stientsjesiker’, steentjeszoeker) Johannes Siebinga (1898-1969), huisarts in Opeinde,
heeft Bohmers eerder enkele vuurstenen artefacten gezien die toe te schrijven zijn
aan de laatpaleolithische rendierjagers.61 In november 1942 treft Mudstra bij Ureterp
ook artefacten aan die wijzen op de aanwezigheid van dergelijke prehistorische ja-
gers.62

De vondsten van Ureterp komen uit de vroegste bewoningsfase van de moderne
mens in Noord-Nederland. De artefacten worden tegenwoordig toegeschreven aan
de jagers van de Hamburgcultuur, naar de plaats waar hun kampementen in de jaren
dertig zijn teruggevonden. Ze zijn ruim 14.000 jaar oud. Deze rendierjagers trokken
rond in een toendralandschap dat grotendeels onbewoond was. In Nederland zullen
niet meer dan zo’n 500 mensen geleefd hebben.63 In de loop der tijd verandert het
landschap door vrij plotselinge temperatuurstijging van een toendra in een landschap
met open dennenbos. De rendieren trekken verder en er komen andere dieren voor
in de plaats, zoals paarden, herten, wilde zwijnen, die niet rondtrekken maar in het-
zelfde gebied blijven. Ook hier wordt op gejaagd, door mensen die toebehoord hebben
aan de Tjongercultuur. Deze archeologische cultuurgroep is door Bohmers in de
Nederlandse archeologie geïntroduceerd en is genoemd naar het Friese riviertje de
Tjonger, waaraan de door Popping onderzochte vindplaatsen Prandinga en Makkinga
liggen.64 Tegenwoordig wordt de Tjongercultuur niet meer als een zelfstandige cul-
tuurperiode gezien, maar is opgegaan in de zogenaamde Federmessergroep. De jong-
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ste cultuurgroep in het Laat Paleolithicum is de Ahrensburgcultuur. Deze cultuur is
genoemd naar een voorstadje bij Hamburg, waar Alfred Rust vindplaatsen heeft on-
derzocht die veel organische resten opleverden van kampementen van deze rendier-
jagers, zoals geweistangen en skeletonderdelen van rendieren.

Rond 9000 jaar geleden verdwijnen deze laatste ijstijdjagers. De ijstijd is ten einde
en het wordt warmer. Dit is het moment waarop we het Paleolithicum laten eindigen
en het Mesolithicum (de Midden-Steentijd) begint. De jagers, vissers en voedselver-
zamelaars uit dit tijdvak krijgen de beschikking over een veel gevarieerder aanbod aan
dierlijke en plantaardige voedselbronnen.

In maart 1943 doet Bohmers een proefonderzoek bij Ureterp, waarbij Mudstra,
Groenhof en Minnema (voor het teken- en fotowerk) betrokken zijn. Ook Evert de
Jong uit Dantumawoude, ooit werkzaam in het drukkerijtje van Minnema, werkt mee.
Het onderzoek maakt duidelijk dat het om een grote, rijke vindplaats gaat. Een op-
graving is dan ook gewenst. Die wordt in de winter van 1943-1944 verricht. Behalve
aan Ureterp werken de mannen ook aan de uitwerking van Unterwisternitz. Minnema
doet het tekenwerk, terwijl De Jong zorgt voor het fotograferen van de artefacten.

Beide heren inventariseren en documente-
ren voor Bohmers ondertussen ook Friese
huismerken en vooral uilenborden, de de-
coratieve geveltekens op de nok van Friese
boerderijen, die versierd zijn met allerlei
traditionele motieven en voorstellingen.
Dit is een privéproject van Bohmers, waar-
voor overigens binnen Ahnenerbe grote
belangstelling is. Immers, het heeft alles te
maken met volkskunde en velen denken –
in navolging van Herman Wirth – dat uilen-
borden hun oorsprong vinden in het Ger-
maanse geloof. Bohmers, eigenzinnig als
hij is, is daar - terecht - niet van overtuigd
en begint aan een grondige, systematische
inventarisatie van alle Friese gevelborden.
In de winter van 1943-1944 zet hij dit
werk voort samen met zijn medewerkers.
Deze noeste arbeid leidt uiteindelijk tot
een kaartenbak vol foto’s, tekeningen en
verspreidingskaarten van uilenborden. Hij
begint aan een artikel hierover, maar dit is
nooit gepubliceerd.65 Uilenborden zouden
volgens hem ontwikkeld zijn uit een ba-
rokke krul.66

Tijdens zijn proefonderzoek in Ureterp

De bescheiden amateurarcheoloog en kruidenier
Pieter Horjus (1887-1962) heeft een grote belang-
stelling voor kunst, muziek, spiritisme en het we-
reldgebeuren. In zijn woonplaats Eastermar zien ze
hem als een eigenzinnig man, met ‘stientsjes’ zoe-
ken als vreemde en volstrekt nutteloze hobby.
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brengt Bohmers een bezoek aan Hein van der Vliet (1916-2002). Hij is een amateur -
archeoloog die onder andere vuurstenen werktuigen bezit van de vindplaats Makkinga,
die voor de oorlog opgegraven is door Popping. Een deel van de vondsten van Makkinga
is vervalst. Bohmers heeft dit al voor de oorlog opgemerkt en naar buiten gebracht.
Later onderzoek bevestigt zijn gelijk. Bohmers treft Van der Vliet niet thuis. Die
schrijft hem dezelfde avond nog een brief, waarin hij betreurt dat ze niet kennis heb-
ben kunnen maken.67 In de rest van zijn brief probeert hij Bohmers te overtuigen van
zijn ongelijk en houdt hij vol dat de stenen van Makkinga niet vervalst zijn. Pas in
1947 ontmoeten de mannen elkaar wanneer Bohmers opnieuw langs komt om zijn
collectie te bekijken en hem dan wel thuis treft. Bohmers (h)erkent dan de vuistbijl
van Wijnjeterp, die al sinds 1939 in de collectie van Van der Vliet is.68 Dit is de eerste
middenpaleolithische vondst uit Noord-Nederland die toe te schrijven is aan Nean-
derthalers en daarmee vele tienduizenden jaren ouder is dan de vuurstenen werktuigen
van de rendierjagers. Een sensationele vondst! Enkele jaren later vindt verder onder-
zoek plaats naar de vervalsingen van Makkinga en moet de goedgelovige Van der
Vliet, die met de vervalsing zelf niets heeft uit te staan, uiteindelijk erkennen dat
Bohmers toch gelijk heeft.

Minnema brengt Bohmers in contact met de amateurarcheoloog Pieter Horjus
(1887-1962), kruidenier en handelaar in textiel in Eastermar.69 Horjus heeft een grote
belangstelling voor antiek, munten, postzegels en verzamelt al vanaf 1925 archeolo-
gische voorwerpen. Bohmers vraagt hem vanwege zijn archeologische belangstelling
en ervaring om mee te gaan naar Unterwisternitz, maar Horjus ziet daar vanaf. Wel
graven beiden samen in 1942 acht potten op in een vroegmiddeleeuws grafveld dat
ontdekt is in de terp van Driesum. De vondsten worden niet gemeld aan Bursch, die
hier namens het Rijksmuseum van Oudheden onderzoek verricht. Bohmers en Horjus
dragen stiekem zes potten over aan het Fries Museum, terwijl ze beiden een exemplaar
voor hun eigen collectie houden. In de verzameling van Horjus bevinden zich ook
laatpaleolithische vuurstenen werktuigen, waarvoor Bohmers grote belangstelling
heeft. Dat geldt vooral voor de artefacten van de Tjongercultuur, afkomstig van De
Kjellingen, een vindplaats waar Horjus in de afgelopen jaren diverse werktuigen ver-
zameld heeft.70

Bohmers heeft zijn zinnen gezet op die artefacten en denkt Horjus te kunnen paaien
met een aantal bijzondere postzegels. Maar Horjus heeft geen belangstelling. Bohmers
geeft het niet zo maar op. Als Horjus niet thuis is, belt hij aan en praat in op degene
die de deur opendoet. Kennelijk houdt hij een overtuigend verhaal want hij krijgt de
vondsten mee met achterlating van een map postzegels.71 Het is een vreemde actie.
De afgedwongen ruil toont het belang aan dat hij hecht aan de vondsten. Hij kan er
alleen mee wegkomen door zijn relatie met de bezetter.72 Mensen houden hem liever
te vriend, voorlopig althans. Maar ze vergeten niet. Pas na de oorlog probeert Horjus
de vondsten terug te krijgen, maar dat mislukt. Hij ziet ze nooit meer terug.73
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Op stap met Schwabedissen
Tijdens de oorlog leert Bohmers zijn Duitse collega Hermann Schwabedissen, ook
een leerling uit de Kielse School van Schwantes en Jankuhn, steeds beter kennen. Die
is in de zomer van 1942 directeur geworden van het Anthropos Institut in Brno. Net
als Bohmers is hij geïnteresseerd in het de laat-paleolithische rendierjagers. Hij be-
studeert vooral de vindplaatsen van de Tjongercultuur, die hij voor zijn superieuren
ook een politiek-ideologisch belang toekent. Hij maakt twee studiereizen door Ne-
derland: in januari en in maart 1943.74 Op sommige bezoeken gaat Bohmers met
hem mee.75 Schwabedissen bestudeert onder andere de collectie Popping in het Fries
Museum. Ook gaat hij met Bohmers op bezoek bij de amateurarcheoloog J. Butter
(1882-1970), leraar aan de Handelsschool in Deventer, die in Overijssel vuurstenen
werktuigen verzamelt. Butter heeft internationale contacten in de archeologische we-
reld en heeft zelfs in 1937 het Anthropospaviljoen in Brno bezocht. Hij staat op goede
voet met de vooraanstaande archeologen uit die tijd. In een brief aan Absolon in dat
jaar verzoekt hij hem niet alleen om toezending van zijn artikelen uit The London
Illustrated News en van afgietsels van de Venus van Brno en het ivoren vrouwenkopje
van Unterwisternitz, maar wijst hij hem er ook fijntjes op dat in de fotogalerij van
bekende wetenschappers der prehistorie in het Anthropospaviljoen de Nederlander
Dubois ontbreekt.76

Bohmers en Schwabedissen gaan ook samen naar de Oudheidkamer en Rijks -
museum Twente in Enschede, waar ze het vondstmateriaal van de Tjongervindplaats
Usselo bestuderen. Een deel daarvan is kort daarvoor onderzocht door C.C.W.J. Hijs-
zeler (1902-1982), de directeur van de Oudheidkamer en Rijksmuseum Twente. Bei-
den vinden dat dat onderzoek ondeskundig wordt uitgevoerd, wat natuurlijk niet kan
bij zo’n belangrijke vindplaats.77 Er is namelijk een ongestoorde cultuurlaag aange-
troffen die mogelijkheden biedt voor paleobotanisch onderzoek. Het vervolgonder-
zoek moet beslist professioneel voortgezet worden. Schwabedissen meldt dit aan
Sievers en schakelt zijn Ahnenerbe-collega Schütrumpf in, de paleobotanicus die ook
aan Unterwisternitz werkt. Hij vraagt hem te helpen bij de interpretatie van het eerder
uitgevoerde pollenanalytisch onderzoek in Usselo die de datering van de vindplaats
mogelijk maakt.78 Schwabedissen en Bohmers zijn erop uit om ook deze vindplaats
onder de hoede van Ahnenerbe te brengen.

Schwabedissens studie van de vindplaatsen uit het Paleolithicum en Mesolithicum
in Denemarken, Noord-Duitsland, Nederland en België is zeer nauwgezet. In 1944
publiceert hij een fundamentele studie over het Mesolithicum in Noordwest-Duits-
land.79 Opmerkelijk is dat Schwabedissen in de officiële correspondentie en bericht-
geving voor Ahnenerbe schrijft dat zijn onderzoek van de steentijdvindplaatsen een
duidelijk politiek-ideologisch doel heeft, namelijk: ‘(…) het ontstaan van de Noordse
Kring [Nordischen Kreises] als ook de prehistorische [eiszeitlichen] en culturele basis
van het Germanendom nader uit te werken’.80 In zijn verslag van zijn studiereis naar
Holland en België schrijft hij: ‘Eindelijk kon ik ook goed materiaal verkrijgen voor
mijn politiek-historische werken (4000 jaar strijd in het Oosten en De betekenis van
deze oorlog in het licht van de hele geschiedenis)’. 81 Het plan is om beide werken (met
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veel kaarten en weinig tekst) voor een breed publiek uit te geven in de serie Unsere
Vorfahren of in een boek over de Germaanse geschiedenis.82

In januari 1944 informeert Sievers of de publicaties al klaar zijn.83 Schwabedissens
antwoord kennen we niet. Beide boeken, waarvan de titels de suggestie wekken dat
archeologische onderzoeksresultaten gebruikt worden voor actuele politiek-ideologi-
sche vraagstukken en propaganda, zijn nooit verschenen. Wel publiceert Schwabe-
dissen in 1954 een grote studie over de Tjongercultuur, waarin de resultaten van zijn
studiereis in de oorlog zijn opgenomen.84 Daarin komen ook Horjus’ vondsten van
De Kjellingen aan de orde. Schwabedissen heeft deze niet zelf bestudeerd maar heeft
de gegevens aangeleverd gekregen door Bohmers, die deze vondsten dan in zijn bezit
heeft.

Tijdens zijn reis door Nederland bespreken Schwabedissen en Bohmers de samen-
werking tussen het Anthropos Institut en het onderzoeksteam in Unterwisternitz en
hoe de resultaten gepubliceerd moeten worden.85 Ongetwijfeld zijn dan ook de werk-
zaamheden van andere collega’s aan de orde gekomen en strategieën uitgedacht om
de macht van Zotz te breken en de positie van Ahnenerbe te versterken. Misschien
hebben ze het ook gehad over het verloop van de oorlog, die steeds grimmiger wordt
met toenemende schaarste, razzia’s, deportaties en sabotages door het verzet en re-
presailles door de bezetter. Tijdens Schwabedissens bezoek wordt op 13 maart 1943
afgekondigd dat alle studenten in Nederland een ‘loyaliteitsverklaring’ moeten tekenen
en zich moeten onthouden van elke handeling die gericht is tegen de Duitse bezetter.
Veel studenten weigeren te tekenen. De oorlog is niet alleen grimmiger geworden,
maar ook een Duitse overwinning wordt steeds onzekerder. 
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Conflicten op alle fronten

12. KEERPUNT 1943

‘Der Gruppenführer was zeer ontstemd over het gedrag van de Friezen en toonde zich ook bereid tot het

nemen van radikale maatregelen‘ (notitie van F.W. Mai over Rauters ongenoegen over het gedrag van de

Friese nationalisten, d.d. 12 mei 1943)

‘Ik geloof echter, dat wij van Dr. Bohmers – die mij echter een raadsel blijft - althans in de nabije toekomst geen

enkele ‘’last’’ zullen hebben, doch dat hij integendeel voor de belangen van Groningen op de bres zal staan’

(J.L.H. Cluysenaer, secretaris van de curatoren van de Rijksuniversiteit Groningen, aan president-curator 

E. van Welderen baron Rengers, oktober 1942)

Fryske Rie: opnieuw heibel
Naarmate de oorlog voortduurt en de afloop daarvan steeds ongewisser wordt, raakt
Bohmers vanaf 1943 betrokken bij allerlei conflicten in de archeologie en komt hij
steeds meer onder druk te staan. De strijd tussen Zotz en zijn medewerkers in Praag
en Ahnenerbe vanuit Brno over de zeggenschap over Moravische vindplaatsen barst
nu echt in alle hevigheid los. Bovendien raakt het geduld van Ahnenerbe op: Bohmers
moet nu gaan publiceren en om Ahnenerbe als serieus wetenschappelijk instituut ver-
der te profileren wordt hij gedwongen een hoogleraarschap in Amsterdam te aan-
vaarden. In zijn directe omgeving krijgt hij steeds meer last van Minnema, die van
alles aan te merken heeft op zijn manier van leidinggeven en functioneren. Hun relatie
bereikt een dieptepunt wanneer Minnema bij de bezetter zijn beklag gaat doen over
de vertragende tactieken van Bohmers en zijn frequente afwezigheid. De Duitse
autoriteiten stappen daar eerst nog vrij laconiek overheen. Maar er zijn grenzen. Ze
krijgen steeds meer moeite met de eigenwijze, naar een ‘Friese Vrijstaat’ strevende
Bohmers en andere leden van de Fryske Rie. Het moment van afrekening komt snel
naderbij.

De Fryske Rie vormt binnen de Friese Beweging tijdens de oorlogsjaren een geïso-
leerde club van slechts enkele tientallen Friezen, van wie in ieder geval alle bestuurs-
leden Duitsgezind zijn.1 Toch kunnen de Duitse autoriteiten en Kapteyn, voorzitter
van het overkoepelende Saxo-Frisia, er maar moeilijk controle over houden. Kapteyn
heeft tijdens de installatievergadering van de Fryske Rie in mei 1941 benadrukt dat
met de oprichting ervan gestreefd wordt om ‘de Friese en Saksische stammen van het
Nederlandse volk beter tot hun recht te laten komen’; en de ‘Friezen en Saksen moeten
hun Germaanse waarden uitdragen in het Nederlandse volksdeel en in geheel de Ger-
maanse wereld’.2 Hoewel de Fryske Rie en de SS zich in deze doelstelling goed kun-
nen verenigen, voelt de Fryske Rie er weinig voor om op te gaan in een Groot
Germaans Rijk. De collaborerende Friezen hechten in de eerste plaats aan het behoud
van hun eigen identiteit, taal en cultuur; de rest is bijzaak. 

Voor een goed begrip van de houding van Bohmers in deze kwestie ga ik even terug



naar het gewenste einddoel van de oorlog. Hitler wil door annexaties en verovering
komen tot een groot Duits Rijk. Hem staat daarbij het klassieke Romeinse rijk voor
ogen en hij is niet bijzonder geïnteresseerd in het Germaanse verleden. Maar Himm-
ler wel, hij dweept daarmee. Hij legt de nadruk op Noordwest-Europese regionale
verscheidenheid van bevolkingsgroepen en heeft minder op met nationale staten. Al
voor de oorlog probeert de SS - met Ahnenerbe voorop - regionale minderheden te
wijzen op hun gemeenschappelijk Germaans-Keltisch verleden. Himmler ziet een
Groot Germaans rijk voor zich, een volledige verbroedering en samengaan van af-
zonderlijke regionale identiteiten.

Dit is de kant van de werkgever; zo zit Bohmers er voor het oog van de wereld in.
Maar er is natuurlijk ook die andere kant, de geheime kant en het geheime streven
van de Hielscherkreis waar hij mee te maken heeft. Hoewel Hielscher ook de nadruk
legt op de regionale verscheidenheid, heeft hij een ander einddoel voor ogen. Hij wil
een federalistische bond van Germaans-Keltische volkeren creëren, die afzonderlijk
veel autonomie hebben. Na een eventuele uitschakeling van Hitler, hoopt Hielscher,
kunnen de regionale minderheden aan de gang gaan met de vorming van een derge-
lijke federatie onder Duits gezag. Sievers, als Reichsgeschäftsführer van Ahnenerbe
en als aanhanger van Hielscher, blijft voorlopig toenadering zoeken tot nationale min-
derheden zonder direct een keuze te hoeven maken tussen de persoonlijke overtui-
gingen van Himmler en Hielscher.3

Net als Sievers speelt Bohmers in dit spanningsveld een dubbelrol. Dit blijkt eind
1941 tijdens het conflict tussen de Fryske Rie en de Duitse autoriteiten. Enerzijds
houdt hij tegenover de Duitse SS-functionarissen het beeld op dat hij de officiële SS-
lijn volgt in de Friese aangelegenheden. Hij beweert dat hij de koppige Friezen in het
gareel kan krijgen, als de Duitsers enkele toezeggingen doen op het gebied van de
Friese taal en het Friese onderwijs. Anderzijds heeft hij een persoonlijke voorkeur,
die hij binnen de Fryske Rie uitdraagt, voor een min of meer autonoom Groot-Fries-
land, dat binnen een federalistische structuur deel uitmaakt van het Duitse Rijk.

Bohmers keert zich hierin tegen de centralistische
Groot-Germaanse gedachte van de SS en wil -

evenals Hielscher - nadrukkelijk de regionale
verscheidenheid van Friesland en de Euro-

pese minderheden behouden. Niemand die
dit weet, behalve Sievers. Het betekent
ook dat het tussen Bohmers en Kapteyn
begint te schuren, die als voorzitter van
Saxo-Frisia de lijn van de SS volgt. Die
spanning loopt steeds verder op en blijft
niet zonder gevolgen. 

Een rondschrift gemaakt door Minnema, in opdracht van Bohmers:
‘Ieuwen komme en krieme en gaen. Mar Great Fryslân bliuwt 
bistaen.’
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De Friezen uit Saxo-Frisia en de Fryske Rie blijven maar ruziën, onderling of met
de bezetter. Begin 1942 maken de Duitsers de Fryske Rie duidelijk dat zij hun Friese
taaleisen kunnen vergeten. Ze gaan er niet op in, ook niet als Fryske Rie-leden bereid
zijn toe te treden tot de SS na inwilliging van de eisen. Dit soort koehandel, daar
doen ze niet aan. April 1942 is het opnieuw raak. Nu lopen de voorzitters Kiestra
(Fryske Rie) en Kapteyn (Saxo-Frisia) tegen elkaar op. Kiestra eist, tegen de wil van
Kapteyn, dat de leider van de Fryske Rie in het vervolg wordt voorgedragen door zijn
teigen bestuur en niet meer aangesteld wordt van bovenaf.4 Kapteyn is nu wel klaar
met die Friese lastpakken en stelt aan Feldmeijer, de Voorman van de Nederlandsche
SS, voor om de Fryske Rie te ontbinden. Maar Feldmeijer en ook Rauter willen zo
ver niet gaan. Kapteyn voert daarom, in de hoop meer controle op de Fryske Rie te
krijgen, in mei 1942 een bestuursverandering door in overleg met Feldmeijer. De oor-
spronkelijke bestuursleden Kiestra, Ruiter, Sipma en Koldyk blijven in het bestuur,
maar hieraan worden de fysisch antropoloog Haring Piebenga, Johannes Werkhoven
en Bohmers toegevoegd.5

Kapteyn wil ook graag zijn vertrouweling S.J. van der Molen als secretaris aan het
bestuur toevoegen. De journalist en volkskundige Van der Molen (1912-1995) is na-
melijk ook secretaris van Saxo-Frisia en kan hem nu in deze dubbelfunctie goed in-
formeren, denkt Kapteyn. Volkomen ten onrechte, want in werkelijkheid staat Van
der Molen sterk onder invloed van Kiestra. Hij woont zelfs bij hem in. Ook Bohmers
kent hem. In een naoorlogse verklaring zegt hij dat hij het is geweest die er via Sievers
voor gezorgd heeft dat Van der Molen in juli 1941 als secretaris bij Saxo-Frisia werd
aangesteld. Bohmers gebruikt Van der Molen voor zijn eigen politieke doelen en om-
schrijft hem na de oorlog als ‘een man die zwak van wil is’.6

Misschien zwak van wil, maar erg aanwezig: Van der Molen is tijdens de oorlog
namelijk op diverse terreinen actief.7 Hij is, evenals Bohmers en Kiestra, gericht op
het behoud van het ‘volkseigene’ van de Friezen. Hij verzet zich tegen de industriali-
sering en mechanisering van het platteland, de massacultuur en urbanisering van de
samenleving, waarbij de oorspronkelijke waarden van ‘volk en grond’ veronachtzaamd
worden. Vanaf 1940 werkt hij onder andere voor de Nederlandsche Kultuurkring, een
gezelschap van pro-Duitse kunstenaars en intellectuelen, opgericht door de Amster-
damse klassiek archeoloog Snijder. Ook is hij ijverig lid van de Volksche Werkgemeen-
schap, die in juni 1943 omgedoopt wordt tot Germaansche Werkgemeenschap. Vanaf
1942 is hij begunstigend lid van de SS. Dat betekent dat hij feitelijk donateur is die
geen krijgshandelingen hoeft te verrichten; verklaart van Arische afkomst te zijn; het
SS-gedachtegoed uitdraagt, en SS-uitgaven ontvangt (waaronder het maandblad
Hamer van de Germaansche Werkgemeenschap). Van der Molen publiceert verschei-
dene boeken over Friese boerderijen, folklore en legenden en schrijft artikelen voor
talrijke Friese en nationaalsocialistische tijdschriften, waaronder Hamer.8 Hij is me-
desamensteller van het boek Friesland Friezenland, dat de Germaansche Werkge-
meenschap eind 1942 uitgeeft. Het oogmerk van deze uitgave zegt genoeg: 
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‘Friesland en zijn bewoners te laten zien, niet als een ding-op-zichzelf, maar als
deel-van-een-grooter-geheel, dat was het doel van deze uitgave.(…) De Friezen
als deel van de Groot-Germaansche volkeren-gemeenschap, Friesland als deel
van Het Rijk, zoo moet de diepere zin van dit boek worden begrepen.’9

Bohmers heeft de schermutselingen binnen de Fryske Rie ook op afstand gevolgd
vanuit Unterwisternitz tijdens zijn afwezigheid. Schneider, de Ahnenerbe-vertegen-
woordiger in Nederland, raadt hem in de zomer van 1942 aan zich politiek op de
achtergrond te houden. De reden is dat Bohmers bij Ross, de Beauftragte van Fries-
land, slecht staat aangeschreven. Schneider heeft Ross duidelijk proberen te maken
dat hij een verkeerd beeld van Bohmers heeft, maar het lijkt hem toch goed dat
Bohmers de organisatorische werkzaamheden binnen de Fryske Rie overlaat aan Van
der Molen en even een stapje terugdoet.10 In augustus 1942 brengt Bohmers nog wel
een kort bezoek aan Friesland in verband met verwikkelingen bij de Fryske Akademy,
maar daarna reist hij terug naar Unterwisternitz met een tussenstop in Berlijn, waar
hij Sievers spreekt.11 Voorlopig verlaat hij het politieke speelveld in Friesland. Maar
zijn werk voor de Friese zaak gaat onder de radar gewoon door. 

In Berlijn licht hij zijn baas in over de stand van zaken in Friesland en stelt hem
voor een boekje over Friesland op te stellen, dat het liefst ook in het Duits vertaald
wordt.12 Het gaat over de identiteit van de Friezen en moet bestaan uit een bijdrage
van Piebenga over ‘Friesische Rassenkunde’, Van der Molen over ‘Sinnbilder’ [symbo-
len] en Douwe Kalma over ‘Geschichte und Kulturelle Bewegung’. Douwe Kalma
(1896-1953) is een prominent lid van de Friese Beweging, die Bohmers waarschijnlijk
tijdens zijn eerste serie verkennende bezoeken in 1938 voor het eerst heeft ontmoet.
Kalma publiceert tijdens de oorlog in verschillende pro-Duitse bladen. Zijn ideeën
over het Fries nationalisme heeft hij in juli 1943 verkondigd tijdens een lezing voor de
Fryske Rie. Kalma vindt dat de claim van de eenheid van grond en mensen (Blut und
Boden) voor Friesland niet verdedigd hoeft te worden. Anders ligt het met de raszui-
verheid en de organische eenheid van het volk [‘net allinne yn it oerirven folksgoed,
mar yn it minsklik bestaen (it ras en de rassuverens) en dy fen it folk as organyske ien-
heit’].13 Kortom, de zuiverheid van het Friese ras en het behoud ervan moeten nadruk-
kelijk aan de orde komen binnen een beweging die voor Friesland opkomt. Bohmers
stelt verder voor dat er in de publicatie ook een bijdrage wordt opgenomen over de
Friese taal door een nog nader te bepalen auteur. De brochure komt er nooit.

Wanneer Bohmers eind september terugkeert in Buitenpost, ontstaan er in het na-
jaar van 1942 nieuwe conflicten tussen de Fryske Rie enerzijds en de Duitse autori-
teiten en Kapteyn anderzijds. Daar wordt F.W. Mai (1912-1945) bij betrokken, die
Schneider in oktober 1942 opvolgt als vertegenwoordiger van Ahnenerbe in Neder-
land. Mai heeft zich binnen Ahnenerbe beziggehouden met het onderzoek van
sprookjes en sagen, en samen met Schneider in mei 1939 en 1940 met de ‘Sicherstel-
lung’ van Duits cultuurgoed in Estland en Letland. Mai, die ervoor kiest om als sol-
daat te gaan vechten, dient in het voorjaar van 1942 bij een SS-divisie aan het
Oostfront, maar keert al spoedig vanwege reumatische klachten terug. Als hij in het



K
E
E
R
P
U
N
T 1943

271

najaar ingezet wordt in Den Haag, wordt hij geconfronteerd met de eisen en de ruzies
van de Fryske Rie. De doorgevoerde bestuurswisseling heeft geen succes gehad; de
strijd gaat gewoon door. 

Rauter besluit in oktober 1942 om de Duitse Beauftragte voor Drenthe, H.O.A.
Sellmer, aan te stellen als Gesamtbeauftragte für die kulturelle Belange der SS voor de
drie noordelijke provincies. Hij moet zich richten op de regionale groeperingen en
duidelijk maken dat de Duitse autoriteiten de baas zijn. Nog geen maand later wordt
bij een bespreking in Den Haag, waarbij Bohmers aanwezig is, nadrukkelijk vastge-
steld dat Saxo-Frisia (dus ook de Fryske Rie) onder de strikte coördinatie van de over-
koepelende Volksche Werkgemeenschap valt.14 Kapteyn is woedend: hij voelt zich
gepasseerd en in zijn waardigheid als professor gekrenkt nu hij onder de Werkge-
meenschap en Sellmer wordt geplaatst. Kennelijk is dit voor Bohmers aanleiding om
in actie te komen en de gemoederen tot bedaren te brengen. Als bestuurslid van de
Fryske Rie neemt hij contact op met Kapteyn om over de hele gang van zaken te pra-
ten en alles zo veel mogelijk glad te strijken. Bohmers vertelt Mai kort daarop dat
door zijn inzet Kapteyn wat meer gerustgesteld is over de Fryske Rie en dat Bohmers
zelf op Kapteyn een goede indruk heeft gemaakt.15 Bohmers doet er alles aan om de
nieuwe Ahnenerbe-vertegenwoordiger in Nederland duidelijk te maken dat hij in de
Friese kwestie de Duitse belangen dient. Maar hij kan niet voorkomen dat er aan het
geduld van de bezetter een eind komt.

Friesenbefehl: de Friezen terug in het gareel
Begin januari 1943 hebben de Duitse autoriteiten hun buik vol van de Fryske Rie,
die maar lastig blijft doen onder het gezag van Saxo-Frisia en de Volksche Werkge-
meenschap. Daarom vaardigt Generalkommissar Schmidt het zogenaamde Friesen-
befehl uit. Van deze oekaze is de strekking wel, maar de letterlijke inhoud niet bekend.
Het bevel heeft de vorm van een geheime brief aan de Beauftragten van de drie noor-
delijke provincies. Daarin wordt de Friezen verboden verdere eisen te stellen over hun
taalstrijd en ook moeten ze afzien van uitbreiding van de ‘friesischen Volkstumbe-
strebungen’.16 Van een verdere profilering van het Friese ‘eigene’, als de Friese taal,
cultuur en volkskarakter, moet afgezien worden. De geheime brief lekt uit en veroor-
zaakt grote opschudding bij de Fryske Rie en leidt tot een vertrouwenscrisis met Kap-
teyn. Deze blijkt namelijk op de hoogte van de nieuwe beleidsmaatregelen tegen de
Friese nationalistische ambities en weet bovendien dat ook Rauter met de inhoud
ervan instemt. Ook Mai, Schneider en Sievers worden geïnformeerd. Bohmers ver-
klaart kort na de bevrijding dat hij het lek is geweest. Hij heeft de brief in het geheim
gekregen van Sievers en heeft deze daarna aan de Fryske Rie gegeven. Uit de brief
blijkt duidelijk, aldus Bohmers, dat de nazi’s doen alsof ze de Friese taal willen be-
vorderen, maar in werkelijkheid van plan zijn deze te vernietigen; en dat heel Neder-
land in een Duitse provincie (‘Westmark’) zou worden omgezet, waarbij de enige taal
de Duitse zou zijn.17

De Fryske Rie reageert op het Friesenbefehl met een brief, die door zo’n twintig
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leden ondertekend is, waarin intrekking van het bevel wordt geëist. De Friezen spelen
hoog spel. Het ultimatieve karakter van de brief schiet de Duitse autoriteiten danig
in het verkeerde keelgat: Rauter is zelfs bereid tot radicale maatregelen (‘radikalen
Massnahmen’).18 De protestbrief, die eveneens niet overgeleverd is, bevat waarschijn-
lijk ook het verzoek om de relaties tussen de Friese Beweging in Nederland en de
Friese organisaties in Noord-Duitsland te herstellen. Ook dit wordt door de bezetter
niet getolereerd. Om elke vorm van Fries separatisme de kop in te drukken, verbiedt
Schmidt dat de Noord-Nederlandse Friezen nog langer contacten onderhouden met
hun Duitse partners. De noodzaak van dit verbod, vanuit het oogpunt van de Duitse
autoriteiten, wordt nog eens extra duidelijk op 24 februari 1943 als er een stroeve ont-
moeting plaatsvindt tussen Bohmers en Mai in Den Haag. Uit dit gesprek maakt Mai
op dat de Fryske Rie over nadere informatie beschikt uit Oost-Friesland omtrent de
werkelijke bedoeling van de Duitse autoriteiten, die niet voor hen bestemd is. Mai
schrijft in een notitie:

‘In dit kader kan vermeld worden dat dr. Bohmers zich een aantal maal stijfjes
op gesprekken met Lang beriep en in duistere bewoordingen er telkens weer
op wees dat men uit Oost-Friesland echt wel wist wat de plannen waren tegen
de Friezen [Friesentum].’19

Hieruit rijst het beeld van een Bohmers die in raadsels spreekt en Mai laat voelen dat
hij geen idee heeft van wat er werkelijk speelt. Hij laat Mai in verwarring achter. Dit
is een klein machtsmomentje waar Bohmers ongetwijfeld van gesmuld heeft.

Enkele weken daarvoor heeft Bohmers inderdaad met de Oost-Friese nationalist
Arend Lang gesproken. Hij heeft tot mei 1941 gewerkt bij de Abteilung für Erb und
Rassepflege in Wenen en opereert een jaar later als legerarts aan het Oostfront. Sinds
hun kennismaking in 1940 spreken de mannen elkaar regelmatig over Friese aange-
legenheden en werken samen aan de Friese zaak. In 1941 heeft Lang in opdracht van
de Volksche Werkgemeenschap nog een catalogus opgesteld van boeken over de Friese
taal en geschiedenis. In het voorwoord daarvan geeft hij in gezwollen bewoordingen
het doel van dit boekwerkje aan: 

‘(…) en dat heden het fiere besef van de zuiverheid van dit Germaansche
volkslichaam die haar weerga niet vindt, de verplichting oplegt, niet nog eens
in de fouten van het verleden te vervallen, en zich opzettelijk op den achter-
grond te houden, maar juist bij te dragen tot den opbouw en de schepping
van een nieuwe volksche ordening in de Groot-Germaansche ruimte.’20

Hoewel Bohmers aanvankelijk gereserveerd tegenover hem staat, blijkt Lang een
voorstander te zijn van een grensoverschrijdend pan-Fries nationalisme.21

Bohmers en Lang ontmoeten elkaar begin februari 1943 in Den Haag, wanneer
ook Sievers daar drie dagen verblijft en er verscheidene vergaderingen plaatsvinden.22

Mogelijk heeft Sievers toen Bohmers en/of Lang geïnformeerd over het Friesenbefehl
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en hebben ze direct het plan opgevat om een protestbrief namens de Friezen op te
stellen. Talrijke onderwerpen komen langs tijdens het bezoek van Sievers. Zo is er
’s avonds 3 februari overleg over ‘die germanische Arbeit in Holland’, een vergadering
waar Bohmers als enige Nederlander bij aanwezig is. De ochtend daarop spreekt hij
met zijn baas over zijn archeologische werkzaamheden, terwijl ’s middags Sievers een
overleg heeft met Schneider en Lang over de ontwikkelingen met betrekking tot
Oost-Friesland. Ook Conring, de Beauftragte van Groningen, is daarbij aanwezig.

De Oost-Fries Hermann Conring (1894-1989) heeft sympathie voor het Friese
nationalisme23, in tegenstelling tot zijn collega Sellmer uit Drenthe en Ross uit Fries-
land. Hij is voor de oorlog actief in de Oost-Friese Beweging, heeft veel contacten
met de Nederlandse Friezen en wordt in 1940 lid van de Fryske Akademy. Conring
is voorzitter van de Ostfriesische Landschaft, een vereniging die dankzij de inzet van
Lang in juni 1943 aan Ahnenerbe wordt gelieerd.24 Bohmers staat op goede voet met
hem en heeft tijdens de oorlog regelmatig contact. Zo is Conring betrokken bij
Bohmers’ toelating als privaatdocent bij het Biologisch Archaeologisch Instituut
(BAI). 

Conring is sinds zijn aanstelling in mei 1940 als Beauftragte gevestigd in het be-
ruchte Scholtenhuis aan de Grote Markt in Groningen. Ook de Sicherheitspolizei en
de Sicherheitsdienst verblijven hier. In tegenstelling tot zijn collega’s Sellmer en Ross
heeft hij manieren en is hij een minder rauwe, fanatieke nazi. Hij is pas in 1938 lid
geworden van de NSDAP. De naoorlogse Commissaris van de Koningin in Gronin-
gen, die tijdens de oorlog onder Conring heeft gediend, noemt zijn gedrag correct en
hoffelijk in 1947. Bohmers, die hem tijdens zijn verhoor door de Canadezen in 1945
als ‘zeer goed’ typeert, vermoedt dat Conring een eigen spel speelt, waarbij hij oog
heeft voor de eisen van de Duitse bezetter maar ook voor de wensen van de Friezen.
In 1944 brengt Bohmers de Zwolse verzetsman Bannink met Conring in contact en
deze schijnt daarvan profijt te hebben gehad.25

Ondanks deze positieve beoordelingen voert Conring tijdens de bezetting gewoon
het beleid van het naziregime consequent uit en is daardoor medeverantwoordelijk
voor de repressieve maatregelen tegen, en de vervolging en deportatie van Joden in
Groningen. Na zijn vrijlating in 1947 zet hij zijn carrière in de politiek voort. Tussen
1953 en 1969 is hij CDU-afgevaardigde in de Duitse Bundestag. Hij blijft zich in-
zetten voor (Oost-)Friesland en is na de oorlog, evenals Arend Lang, nog steeds lid
van de Fryske Akademy in Leeuwarden.

Naar aanleiding van het Friesenbefehl en de vertrouwenscrisis tussen Kiestra en
Kapteyn vindt op 2 en 3 maart 1943 in Leeuwarden een uiterst gespannen overleg
plaats tussen Mai, Sellmer, Kapteyn, Kiestra, Van der Molen en Bohmers. Inzet van
de Duitse autoriteiten is herstel van het vertrouwen tussen de Fryske Rie en Kiestra
enerzijds en Saxo-Frisia en Kapteyn anderzijds, om verder te werken aan de verster-
king van de positie van de SS in Noord-Nederland en te voorkomen dat de buiten-
wereld kennis neemt van de onderlinge strijd tussen de nationaalsocialisten. Mai wijst
Kiestra en Bohmers nadrukkelijk ‘op hun plicht als SS-mannen om zich gediscipli-
neerd en vol vertrouwen te onderwerpen aan de leiding [Führung] in de strijd om het
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Groot-Germaanse Rijk.’26 Sellmer zou daarbij de Friezen zelfs gedreigd hebben ‘dat
indien de heele Partij niet een toontje lager zou zingen hij het heele stel naar het con-
centratiekamp zou sturen, wegens het durven te handelen op een manier die anti-
Nationaal-Socialistisch en anti-Duitsch was’, aldus Bohmers.27 Na een fikse ruzie
bereiken de deelnemers een vorm van verzoening. De hiërarchische structuur wordt
opnieuw door iedereen onderschreven: Kiestra (Fryske Rie) is verantwoording schul-
dig aan Kapteyn (Saxo-Frisia) en die weer aan Feldmeijer (SS/Volksche Werkge-
meenschap). Verder wordt Van der Molen ontheven uit zijn functie als secretaris van
de Fryske Rie, omdat Kapteyn na alle voorgaande schermutselingen geen enkel ver-
trouwen meer in hem heeft. Van der Molen raakt nu ook uit de gratie bij de SS, maar
blijft wel meewerken aan diverse Duitsgezinde publicaties.

De vrede tussen Kiestra en Kapteyn is echter van korte duur. Kiestra wordt namelijk
in september 1943 uit de Germaansche SS gezet, nadat hij in juni geweigerd heeft
de SS-eed op de Führer af te leggen. Kapteyn, Mai en Sellmer vinden zijn positie als
leider van de Fryske Rie nu onhoudbaar en willen hem ontslaan. Pas in januari 1944
zal Feldmeijer hiertoe overgaan en dan ontbindt hij tegelijkertijd de Fryske Rie. Tot
die tijd blijft Kiestra formeel in functie, maar zijn rol en die van de Fryske Rie zelf
zijn feitelijk in de zomer van 1943 uitgespeeld.

Ook van Bohmers’ diensten als adviseur voor de SS bij de Friese aangelegenheden
wordt geen gebruik meer gemaakt. Na alles wat zich heeft voorgedaan vertrouwen de
Duitsers hem niet meer. Kort voor zijn vertrek naar Unterwisternitz begin april 1943
overreden Schneider en Sievers hem zijn bestuursfunctie bij de Fryske Rie neer te
leggen en zijn politieke activiteiten in Friesland te staken.28 Hij moet zich wijden aan
zijn archeologische verplichtingen en zorgdragen voor de publicatie van zijn opgra-
vingsresultaten. Een maand eerder is Sievers door Willvonseder in zijn functie als
Gaupfleger der Bodenaltertümer im Reichsgau Niederdonau op zijn vingers getikt voor
het uitblijven van het opgravingsverslag van Unterwisternitz.29 Toch blijft Bohmers
op persoonlijke titel en in het geheim contacten onderhouden met verschillende men-
sen uit de Friese Beweging. Maar de schellen zijn hem van de ogen gevallen. In 1943,
maar mogelijk al eerder, ziet hij in dat hij zijn ambities over de vorming van een
Groot-Friesland conform de ideeën van Hielscher, niet met hulp van de Duitse
autoriteiten kan realiseren. Ze willen dat niet, het zit er gewoon niet in. 

Na de bevrijding noemt Bohmers zijn politieke werk binnen Friesland en de Fryske
Rie een verzetsdaad. Door de Fryske Rie te informeren over de werkelijke bedoelingen
van het naziregime heeft hij de Fryske Rie (en daarmee ook Saxo-Frisia) van bin-
nenuit opgeblazen en daardoor de Duitsers tegengewerkt in Friesland. Kiestra for-
muleert het in 1949 als volgt: 

‘op instigatie van Dr. Bohmers, [zijn] wij reeds vanaf eind 1942 begonnen ...
om Saxo-Frisia, natuurlijk in het geheim, van binnen uit te ondermijnen en af
te breken. Hij was het die ons waarschuwde voor het Groot-Duitsche nivelle-
ringsstreven, dat onder het mom van samenwerking van de Germaansche vol-
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ken in onderlinge solidariteit en goede trouw, probeerde deze volken in hun
volkseigen cultuur en gerechtvaardigde geestelijke zelfstandigheidstrijd te tref-
fen en geweld aan te doen. Gevolg van deze actie was, dat wij eind 1943 op
het kritieke moment wederom op nadrukkelijke aansporing van Dr. Bohmers,
voorgoed de brui gaven aan ons gezamenlijk optrekken met de bezetter,
zoodat de Fryske Rie in januari 1944, onder aanvoering van Feldmeijer openlijk
als opgeheven en voor dood verklaard werd.’30

Niet alleen Sievers maar ook Hielscher is van Bohmers’ politieke werkzaamheden in
Friesland op de hoogte. In 1948 schrijft hij in een ontlastende verklaring voor
Bohmers dat Sievers de verbindingsman vormt tussen zijn eigen groep vertrouwelin-
gen en Bohmers: 

‘Via hem [Sievers, AC] steunden wij de heer Bohmers vooral in zijn strijd tegen
Saxo-Frisia en de Fryske Rie (twee nationaalsocialistische organisaties met
een cultuurpolitieke signatuur). Wij gaven aan de heer Bohmers geheime na-
tionaalsocialistische informatie door, waarvan we konden vermoeden, dat die
voor hem en zijn vrienden aan weerszijden van het Kanaal van belang kon zijn
voor het werk van hun organisaties.’31

Bohmers heeft inderdaad met zijn activiteiten de SS en het bezettingsregime tegen-
gewerkt in Friesland, maar van werkelijk verzet is natuurlijk geen sprake. Hij is bereid
in collaboratie met de bezetter en Friese nazi’s zijn persoonlijke ambitie van een Friese
Vrijstaat onder Duits regime te verwezenlijken en zelfs bij inwilliging van geringere
eisen op het gebied van de verbreiding van de Friese taal, tot de SS toe te treden. Er
is aanvankelijk bij hem dan ook geen sprake van echt verzet tegen de Duitse bezet-
tingsmacht of het nationaalsocialisme. Wel keert hij zich vanaf eind 1942 tegen het
Duitse beleid dat gericht is op inperking van het Fries nationalisme. Hij is teleurge-
steld, maar er speelt ongetwijfeld ook nog iets heel anders mee: de krijgskansen zijn
aan het keren, zeker na de Duitse verliezen in Noord-Afrika en aan het Oostfront
(Stalingrad). 

Ook het binnenlands verzet wordt steeds harder en omvangrijker. De april/meista-
king van 1943 is er een voorbeeld van. Het begint in Hengelo waar een staking uit-
breekt na afkondiging van een proclamatie dat alle voormalige Nederlandse militairen
in krijgsgevangenschap moeten terugkeren. Deze staking vindt kort daarop navolging
bij talrijke bedrijven in heel Nederland. Dat geldt ook voor Friesland, waar niet alleen
in Leeuwarden en andere steden maar ook op het platteland gestaakt wordt. Zo wordt
op 1 mei slechts tien procent van de melk door boeren aangeleverd bij de coöperatieve
zuivelfabrieken.32 De Duitsers en NSB’ers zijn verrast door de stakingsbereidheid. Ze
slaan keihard terug. De staking wordt onder meer gebroken door het fusilleren van
willekeurige burgers zonder enige vorm van proces. Bohmers is opportunistisch ge-
noeg om zijn politieke medewerking aan de SS en de Duitse autoriteiten in het licht
van deze ontwikkelingen opnieuw te bezien.



276

Een plaats naast Van Giffen
Als Bohmers eind september 1942 terugkeert uit Unterwisternitz bezoekt hij J.L.H.
Cluysenaer, secretaris van de curatoren van de Groningse universiteit, om het te heb-
ben over de aanvaarding van een bijzonder hoogleraarschap.33 De Duitse autoriteiten
zijn in het voorjaar 1942 al bezig geweest om een hoogleraarschap voor hem te regelen
naast Van Giffen. Zijn ouders zijn hierover zeer te spreken. Op 8 april 1942 schrijft
zijn vader: ‘… als je weer terug komt in Holland er moeite voor gemaakt wordt om
hoogleeraar te worden, dat zou dan de kroon op het werk zijn, en dan mag je gerust
zeggen ik heb het ver gebracht, nu wij wenschen jelui dat van harte, nu dan hebben
jelui een onbezorgt leven.’34

In september 1942 besluit de Groningse Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte
dat Bohmers vanwege zijn wetenschappelijk werk voor een professoraat in aanmerking
komt. Het besluit hangt samen met een verzoek van Friedrich Wimmer, de General-
kommissar für Verwaltung und Justiz en plaatsvervanger van Seyss-Inquart, die het vak
van Bohmers ‘von besonders akuter Bedeutung’ beschouwt. De Oostenrijker Wimmer
is van huis uit kunsthistoricus en archeoloog en in die hoedanigheid lid geweest van
Menghins Wiener Prähistorischen Gesellschaft. Wel moet de leeropdracht nader bepaald
worden om overlap met die van Van Giffen te voorkomen.

Op 30 september 1942 schrijft Cluysenaer, na ’s ochtends een gesprek met Bohmers
te hebben gevoerd, in een vertrouwelijke brief aan Van Giffen dat Bohmers een leer-
opdracht wordt verleend ‘in het oudere gedeelte der algemeene oudheidkunde, te
weten het paleolithicum en het mesolithicum’ en dat Bohmers zich in deze afbakening
kan vinden. Bohmers stemt er ook mee in dat het beheer van het BAI in handen van
Van Giffen blijft. Cluysenaer schrijft verder

‘dat er ‘’van zekere zijde’’ ernstige pogingen in het werk gesteld worden om
Dr. Bohmers naar Amsterdam i.p.v. naar Groningen te beroepen (hetgeen ik
voor het Instituut gevaarlijk zou vinden), waarbij hem te Amsterdam een geheel
eigen instituut aangeboden zou zijn, doch dat Dr. Bohmers aan Groningen de
voorkeur geeft en slechts in Amsterdam evenals u eenige colleges wil geven
(zulks in overleg met U) en daar iemand opleiden om t.z.t. het Amsterdamsche
instituut te leiden.’35

Deze passage heeft de volgende voorgeschiedenis. In april 1940, vlak voor het uit-
breken van de oorlog in Nederland, is Van Giffen aan de Universiteit van Amsterdam
aangesteld als buitengewoon hoogleraar in de prehistorie, een functie die hij ook ver-
vult aan de Groningse universiteit. Met de aanstelling van Bohmers in Amsterdam
wordt deze – in zekere zin - een concurrent van Van Giffen. In 1943 neemt Van Gif-
fen ontslag in Amsterdam, omdat hij in dat jaar als gewoon hoogleraar in Groningen
is aangesteld. Bohmers aanvaardt uiteindelijk geen hoogleraarschap in Amsterdam.

Ook Minnema, die in 1943 weer met Bohmers naar Unterwisternitz vertrekt, zegt
dat de Duitsers Bohmers deze baan in Amsterdam hebben aangeboden. Volgens hem
doet de bezetter dit om hem te sussen, omdat zijn eisen in Friesland niet zijn inge-
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willigd en mogelijk ook om hem uit de buurt van Friesland te houden.36 Bohmers
lijkt het aanbod overwogen te hebben, omdat hij tegen Minnema heeft laten vallen
dat zij in de toekomst mogelijk samen voor zijn werk eens per week naar Amsterdam
gaan reizen. Ook vertelt hij Minnema dat hij een hoog salaris krijgt en maar liefst fl.
400.000,- voor de inrichting van zijn instituut. Later heeft hij volgens Minnema af-
gezien van een professoraat in Amsterdam, waarschijnlijk onder invloed van Van Gif-
fen. Ook zou hij medio 1943 niet meer bereid zijn om een officiële Nederlandse
betrekking te aanvaarden tijdens de Duitse bezetting, gelet op de mogelijke conse-
quenties daarvan bij een Duitse nederlaag.

Maar de druk op Bohmers van Duitse zijde om een dergelijke academische post te
aanvaarden neemt toe. Zo wordt tijdens een conferentie van Ahnenerbe, die tussen
23 en 28 augustus 1943 plaatsvindt in Salzburg, geëist dat hij niet alleen zijn onder-
zoek in Unterwisternitz direct publiceert, maar ook dat hij het hoogleraarschap in
Amsterdam aanvaardt. Uiteindelijk weet hij er toch nog onderuit te komen. De post
van het buitengewoon hoogleraarschap in de prehistorie aan de Universiteit van Am-
sterdam wordt pas vanaf eind april 1944 bezet, door zijn rivaal Bursch. Dit is de laatste
hoogleraarbenoeming aan de Universiteit van Amsterdam tijdens de bezetting.37 Van
Giffen wordt er in 1946 opnieuw benoemd.

De Leidse archeoloog F.C. Bursch (voor) en zijn assistent W.J. de Boone op de veranda van hun opgravingshuis in
het Oekraïense Solonje in de zomer van 1943. Op uitnodiging van Jankuhn verricht hij voor Ahnenerbe onderzoek in
een grafheuvel bij de rivier de Dnjepr, in een gebied dat door de Duitsers veroverd is. De bedoeling is om daardoor
inzicht te krijgen in de oorsprong van prehistorische bekervolken.
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Cluysenaer is weinig hoopvol gestemd over de positie van Van Giffen vanwege de
ondoorzichtige situatie in de Nederlandse archeologie en de wetenschapspolitiek van
de bezetter. In oktober 1942 schrijft hij in korte bewoordingen aan de president-cu-
rator van de Groningse universiteit:

‘Van Giffen. Deze man wordt aangevallen van drie zijden die overigens weer tegen
elkaar werken en wel door:

A. De Duitsers die Dr. Bohmers tot hoogleraar in Groningen wensen, hetzij naast,
hetzij in plaats van Van Giffen.

B. Saxo Frisia. Een steeds machtiger en gevaarlijker organisatie onder leiding
van Kapteyn, die aan Van Giffens assistent een aanbod van enige duizenden
guldens [heeft] gedaan als deze naar hem overliep. Dit naar aanleiding van
het aanbod gedaan door

C. Leiden dwz NSB-conservator Bursch die de hele zaak op Leiden wil concen-
treren, dus het hele BAI hier wil opheffen of althans tot onderdeel van Leiden
maken en daarom een assistent van Van Giffen een salarisverbetering van fl.
1800 tot fl. 4000,- heeft aangeboden als hij naar Leiden kwam.

Wie zal winnen??
In ieder geval Van Giffen legt het loodje, maar het kan nog een hele tijd duren, want
A en B zijn uiteraard tegen C.’38

Cluysenaer ziet in Bohmers een belangrijke compagnon voor Van Giffen in diens
machtsstrijd met Bursch, omdat Bohmers ook een afkeer heeft van Bursch. In een
brief aan Van Giffen schrijft hij daarom: ‘Ik geloof echter, dat wij van Dr. Bohmers –
die mij echter een raadsel blijft - althans in de nabije toekomst geen enkele ‘’last’’ zul-
len hebben, doch dat hij integendeel voor de belangen van Groningen op de bres zal
staan.’ Maar zijn visie op de archeologie in Nederland stemt tot nadenken: ‘Mijn in-
druk van alles is deze: er werken in de archeologische wereld zooveel ondergrondsche
krachten, dat ik de kluts volkomen kwijt ben.’ 

In tegenstelling tot Cluysenaers inschatting komt Van Giffen zonder kleerscheuren
uit de strijd en kan zijn positie handhaven. Ook dit is niet de eerste keer. Van Giffen
toont zich uiterst wendbaar tijdens de oorlog en trekt altijd weer aan het langste eind.
Bohmers, die van de Duitse autoriteiten in 1942 al een vergoeding ontvangt van fl.
2000,- voor zijn werk met betrekking tot het ‘Germanischen Raum. Forschungsgebiet
der ältere und mittlere steinzeit’, wordt uiteindelijk geen hoogleraar in Groningen,
maar blijft werkzaam als privaatdocent. Hoe hij dat opgevat heeft, is niet duidelijk.
Ik heb geen bronnen gevonden die hier licht op werpen. Maar ik stel me zo voor, dat
het een bittere pil voor hem moet zijn geweest. Na het Friese fiasco is het de tweede
keer in korte tijd dat hij moet incasseren en zijn ambities gedwarsboomd ziet.

Op het persoonlijke vlak doen zich tussen Bohmers en Van Giffen weinig proble-
men voor. Ze hebben respect voor elkaars wetenschappelijk werk. Ook delen ze een
voorkeur voor de Friese etniciteit. Van Giffens vrouw heeft Friese wortels, hij be-
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schouwt zichzelf van Saksische komaf en maakt onderscheid tussen zijn vier kinderen
die wel of geen Fries uiterlijk hebben, waarbij de eerste groep zijn voorkeur heeft.39

Ze gaan vriendelijk doch gereserveerd met elkaar om. Aan de basis daarvan ligt een
wederzijdse afhankelijkheid. Van Giffen kan Bohmers’ invloed bij de Duitse autori-
teiten en zijn advies goed gebruiken. Ook weet Bohmers van Van Giffens bereidheid
om de ondertekening van het Scholtensmanifest ongedaan te maken - wat Van Giffen
geheim wil houden. Bohmers op zijn beurt wil Van Giffen te vriend houden met het
oog op zijn verdere carrière als archeoloog, zeker als er in de nabije toekomst een
Duitse nederlaag is te verwachten. 

Bohmers, die vaak weg is, heeft nauwelijks contact met de drukbezette Van Giffen.
Zo brengt hij Van Giffen pas op 9 juni 1943 vanuit Nikolsburg op de hoogte van de
ontdekking van de vindplaats Ureterp in november 1942 en van de eerste resultaten
van zijn proefonderzoek daar in maart 1943. In een brief schrijft hij: 

‘Ik zou deze vindplaats in een Nederlandsch tijdschrift, dat onder Uw controle
staat, wetenschappelijk willen beschrijven en bij deze beschrijving een over-
zicht van de afkomst, ontwikkeling, uitbreiding enz. van de Hamburggroep
geven. Misschien is de Drentsche Volksalmanak hiervoor geschikt.’40

Enkele weken later antwoordt Van Giffen hem en feliciteert hem met de vindplaats,
waarover hij al een en ander gehoord heeft van Siebinga, huisarts en amateurarcheo-
loog uit Opeinde.41

Privaatdocent met drie studenten
De invulling van Bohmers’ privaatdocentschap stelt weinig voor. Hij is met veel andere
zaken bezig en – opnieuw - vaak afwezig. Hij geeft in de winter van 1942-1943 een
aantal colleges aan de Groningse universiteit. Die komen in februari 1943 vroegtijdig
ten einde omdat het universitair onderwijs stil valt vanwege Duitse razzia’s op stu-
denten. Zijn colleges worden dat jaar door maar drie mensen gevolgd. Een daarvan
is de latere archeoloog Herre Halbertsma (1920-1998). Hij heeft in 1941-1942 ook
al colleges bij Bohmers gevolgd, maar beperkt het contact met zijn docent tot het
hoogst noodzakelijke, omdat deze als ‘fout’ bekend staat. De colleges zijn overigens
zuiver wetenschappelijk en vrij van politieke insinuaties, schrijft Halbertsma in 1948
aan Lou de Jong van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.42

De andere twee zijn Johannes Minnema, die in het voorjaar van 1942 mee heeft
gegraven in Unterwisternitz, en Meinte Oosterhout. Bohmers nodigt zijn gehoor uit
hem te vergezellen naar Unterwisternitz in het voorjaar van 1943, maar Halbertsma
gaat daar niet op in. Minnema gaat wel weer mee en ook Oosterhout komt in de
zomer van 1943. Dit verbaast Halbertsma niets. In zijn brief aan De Jong schrijft hij:

‘Omdat beide heren ijverige leden waren van ‘Saxo Frisia’, en behoorden tot
de typische lezerskring van ‘Hamer’, ‘Noorderland’, ‘It Fryske Folk’, en dergelijke
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crypto-nationaal socialistische periodieken. Typische vertegenwoordigers dus
van die Friezen, die gedrongen door romantische fries-nationale idealen, zoals
deze ook thans meer dan ooit onder de Friezen leven, uitgleden en in de netten
van de Mof gevat raakten, zonder het bewust te willen. Naar mijn smaak be-
hoort Dr. Bohmers ook tot dit type mensen.’

De rechtenstudent Meinte Oosterhout (1920-1970) uit Grouw, houdt zich als lid van
de Fryske Rie onder andere bezig met de administratie van hun tijdschrift It Fryske
Folk. Dat is een fraai uitgevoerd verenigingsblad dat ondanks het publicatieverbod
van de meeste andere Friestalige tijdschriften tijdens de oorlog tweewekelijks blijft
verschijnen. Oosterhout werkt de komende jaren nauw met Bohmers samen in Friese
aangelegenheden. Halbertsma heeft ook zijn mening klaar over Oosterhout: hij vindt
dat Oosterhout een weinig hoogstaand karakter heeft. Zo schrijft hij aan De Jong
dat hij in februari 1943 ‘s avonds in Groningen een gesprek heeft afgeluisterd tussen
Oosterhout en Van der Molen, de secretaris van Saxo-Frisia, waaruit dit blijkt. Oos-
terhout gaat die avond een vergadering van de Friese studentenvereniging Bernlef
bezoeken en daarna aan Van der Molen doorgeven wat daar is gezegd, waarna deze
het weer aan Kapteyn kan rapporteren.

‘De bedoeling van deze beide heren [Oosterhout en Van der Molen, AC] was
niet zozeer regelrecht voor de Mof te spionneren, maar meer op eigenhoutje
de guerrilla te voeren tussen de afgedwaalde bewegings Friezen van Saxo-
Frisia, en die Friezen, die nooit iets met de Mof te maken hebben willen gehad.
Daarbij was de heer Van der Molen niet afkerig nu en dan eens met de Duitse
sabel te laten rammelen. (…) Hoe het ook zij, de bewuste vergadering, waar
Oosterhout zou spionneren werd afgelast, wegens Stalingrad, zodat ik de heer
Oosterhout voor niets heb gevolgd op zijn pad door Groningen.’

Minnema, die na de oorlog in opdracht van de geallieerden een uitgebreid rapport
opstelt over Bohmers, noemt Oosterhout daarin diens vertegenwoordiger in Friesland.
Hij doet daarin een aantal interessante beweringen. Oosterhouts vertrek naar Unter-
wisternitz heeft alles met politiek te maken: hij zou een ‘politieke opleiding’ krijgen
van Bohmers, want voor het archeologische werk is deze rechtenstudent niet geschikt.
Bohmers probeert op de hoogte te blijven van de politieke ontwikkelingen in Fries-
land terwijl hij in Nikolsburg zit, door contact te leggen met Van der Molen. Deze is
op 1 mei 1943 ontslagen als secretaris van Saxo-Frisia. Hij heeft vervolgens een op-
dracht gekregen van de Germaansche Werkgemeenschap - een studie maken van het
boerenhuis in Tirol – waarvoor hij enkele weken in Innsbruck moet doorbrengen.
Het plan is dat hij Bohmers daar in het geheim ontmoet om hem bij te praten over
de nieuwe ontwikkelingen en politieke orders van Bohmers te ontvangen. De ont-
moeting komt er niet, waarschijnlijk doordat de samenwerking tussen Van der Molen
en het hoofd van de afdeling voor Germaans bouwwezen in Innsbruck geen succes
is. Van der Molen keert al in juni 1943 terug naar Nederland.43



K
E
E
R
P
U
N
T 1943

281

Minder comfort in Unterwisternitz
Bohmers en zijn gezin vertrekken op 10 april 1943 naar slot Nikolsburg in gezelschap
van een nieuw gezicht: Evert de Jong. Hij werkt vanaf december 1942 voor Bohmers.
Minnema kan in verband met ziekte pas ruim een maand later afreizen. Oosterhout
sluit zich in juni aan bij het gezelschap. Iedereen verblijft op het slot, omdat er in
1943 vrijwel geen veldwerk meer plaatsvindt in Unterwisternitz. De nadruk van de
werkzaamheden ligt op de documentatie en uitwerking van de resultaten van eerdere
opgravingen. Bohmers en Minnema reizen regelmatig naar Brno om vondsten te te-
kenen en de vondstadministratie te raadplegen. 

Aanvankelijk wil Bohmers ook dat de vrouw van Minnema meegaat naar Nikols-
burg. Zij kan dan voor de werknemers eten koken en inkopen doen. Ook wil hij zijn
dienstmeid weer meenemen, aangezien zijn vrouw volgens hem niet in staat is om de
verblijfruimten schoon te maken. Kort voor het vertrek zet Mai, in een brief aan zijn
voorganger Schneider, zijn vraagtekens bij deze gang van zaken: ‘Persoonlijk zie ik

In 1944 publiceert Lothar Zotz een overzicht van de archeologie van Bohemen en Moravië, getiteld ‘Von den Mam-
mutjägern zu den Wikingern’. Zotz, die de tekst begin 1943 al klaar heeft liggen, hamert op het gemeenschappelijk
Germaans verleden van deze streken en Duitsland en probeert die ‘böhmisch-mährische Vorgeschichtskunde zu
einem Glied der gesamtdeutschen werden zu lassen’ (blz. 13). Wie zich met zijn land en de bewoners daarvan ver-
bonden voelt, heeft de plicht zorgvuldig met archeologische vondsten om te springen, aldus Zotz. Het is noodzake-
lijk dat ‘die Deutschen aus Böhmen-Mähren und dem Sudetengau auch als Hauptfach mehr als bisher das Studium
der Vorgeschichte wählen’ (blz. 101). De toename tijdens de oorlog van het aantal toehoorders bij de colleges pre-
en protohistorie aan de Duitse Karls-Universität in Praag toont hij door deze illustratie in zijn publicatie op te nemen. 
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geen enkele reden waarom deze hele meute [dieser ganze Tross] mee moet naar Ni-
kolsburg.’44 Volgens hem gaat het alleen maar om een goedkope vakantie voor som-
migen en ‘behoefte aan comfort voor zichzelf ’. Waarom deze voordelen nu met alle
geweld aan dr. Bohmers geboden moeten worden, vraagt hij zich af. Dit is niet te ver-
kopen nu veel Duitsers het zwaar hebben. Mai lijkt niet op de hoogte te zijn van de
vertrouwensrelatie tussen Bohmers en Sievers. Hij stelt voor dat alleen Minnema’s
vrouw meekomt, die het beste tot werken in staat is, en dat Bohmers zijn gezin in
Buitenpost laat. Maar Sievers besluit anders: Bohmers kan zijn hele gezin meenemen
en aangezien er niet gegraven wordt, kan hij gebruik maken van Minnema en De
Jong als hulpkrachten. Wenda moet nu zelf het huishouden doen bij afwezigheid van
een dienstmeid.

Groenhof en Mudstra worden tot nader order ingezet als timmerman en tuinman
voor klusjes in de Reichshauptstelle in Berlijn.45 Zij zijn op 8 april uit Nederland ver-
trokken en worden op het station van Berlijn naar het hoofdkwartier van Ahnenerbe
in Berlijn-Dahlem gebracht. Daar is van alles te beleven. Mudstra doet na de oorlog
verslag van zijn herinneringen aan deze episode en dat zijn spannende verhalen.46 Hij
werkt er in de tuin en doet de was voor Sievers en andere SS-officieren. Op een dag
blijkt de was gestolen te zijn. Een van de officieren wordt enorm kwaad en dreigt
Mudstra naar het Oostfront te sturen. Gelukkig kan Sievers dat voorkomen en ont-
snapt Mudstra aan dit barre lot vanwege een paar gestolen SS-onderbroeken. Ook
verzamelt Mudstra postzegels op de enveloppen in afvalbakken uit de kantoren. ‘Die
brieven kwamen overal vandaan: uit Zuid-Amerika, uit Zwitserland. En op elke en-
velop stond een groot stempel: Geheim. Ik heb nooit iets van de inhoud van die brie-
ven kunnen terugvinden’, aldus Mudstra. Volgens zijn zeggen heeft hij toen ook de
schat van Priamus, Schliemanns wereldberoemde goudschat uit Troje, in het hoofd-
kwartier van Ahnenerbe gezien.47 Kort daarop wordt deze opgeborgen en in 1945 in
het geheim door de Rode Leger geconfisqueerd. Pas in 1993 zullen de Russische
autoriteiten toegeven dat zij de goudschat bezitten.

Vanwege de toenemende geallieerde luchtaanvallen op Berlijn verhuist in de nazomer
van 1943 het hoofdkwartier van Ahnenerbe van Berlijn naar Waischenfeld, een
plaatsje in de buurt van Bayreuth in Beieren.48 De grottenspecialist van Ahnenerbe
Hans Brand, die ook de grotten van Mauern voor Bohmers heeft opgemeten, heeft
eerder in de nabijheid van dit stadje een grot gevonden die geschikt is voor de opslag
van documenten en andere waardevolle spullen van Ahnenerbe. Mudstra en Groenhof
helpen mee bij de verhuizing naar Waischenfeld. Mudstra vertrekt enkele maanden
later voor verlof naar Nederland, maar keert niet meer terug naar Duitsland.

Bohmers en zijn gezin wonen ook nu weer in enkele woonvertrekken van het im-
posante slot Nikolsburg, dat de adellijke familie Dietrichstein aan Ahnenerbe ver-
huurt. Minnema, De Jong en Oosterhout zijn ondergebracht in een kelderruimte van
het kasteel en hebben het bepaald minder. Het is er erg vochtig, er is slechts één raam-
pje waarvoor bomen en struiken staan en er is geen elektrisch licht.49 Als het buiten
al licht is, leven de mannen in het schemerdonker. Wanneer Minnema vanwege reu-
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maklachten een bezoek brengt aan een plaatselijke arts, constateert deze dat de ruimte
totaal ongeschikt is voor menselijke bewoning. Bohmers probeert een andere ruimte
voor hen te regelen, waarbij hij de hulp inroept van zijn kennis SS-Obersturmführer
Elsinger, bankdirecteur en hoofd van de SS in Nikolsburg.50 Maar dat loopt op niets
uit. Daarom moet Sievers er weer aan te pas komen. Deze verzoekt aan de vertegen-
woordiger van de familie Dietrichstein om een betere ruimte voor de arbeiders te re-
gelen. Om zijn verzoek kracht bij te zetten omschrijft hij Bohmers’ werkzaamheden
als ‘kulturell vordringlichen Arbeiten’ en als ‘kriegswichtig zugewiesen Aufgaben’.51

Dat Elsinger niet langer Bohmers te hulp schiet, hangt samen met het verloop van
de oorlog. De man die in 1939 klaar stond om te helpen bij de confiscatie van Unter-
wisternitz, heeft er medio 1943 geen zin meer in. Hij weigert zelfs Bohmers’ onderzoek
nog langer te steunen en vindt dat de archeologen zich maar bij de Waffen-SS moeten
aansluiten.52 Het is oorlog, geen tijd om oude stenen op te graven. Gelukkig voor
Bohmers denkt Elsingers baas er anders over. Bohmers wordt op 21 juli 1943 met een
bezoek vereerd door Rudolf Querner, SS-Obergruppenführer en General der Polizei.
Deze hooggeplaatste SS’er is gestationeerd in Wenen. Bohmers heeft Sievers vóór het
bezoek van Querner ervan doordrongen hem het belang van zijn onderzoek duidelijk
te maken. Dit doet Sievers kennelijk buitengewoon goed. Een dag na zijn bezoek
schrijft Querner aan Sievers dat Bohmers hem in gloedvolle bewoordingen (‘lebens-
würdiger Weise’) over de opgraving heeft verteld en hem talrijke vondsten heeft ge-
toond. Querner is verrast over de ‘Zeugnisse ältester nordischer Kultur in dieser
Gegend des grossdeutchen Reiches’, ziet het grote politieke en wetenschappelijke be-
lang ervan in en is bereid verdere medewerking te verlenen aan het onderzoek.53

Unterwisternitz: onderzoek Ziegelei en de zaak Lais
Het enige kleinschalige veldwerk dat in 1943 nog plaatsvindt, is het onderzoek van
een 10-15 meter hoog bodemprofiel in een oude kleigroeve (Ziegelei) voor de bak-
steenfabricage vlak buiten het dorp. Tegenwoordig is het een geologisch monument.
Het bodemprofiel toont een opeenvolging van lösslagen met daarin de twee bodem-
lagen waaruit de paleolithische vondsten van Unterwisternitz komen. Het is een soort
kalender van de afgelopen 100.000 jaar, waarin de bodemlagen verschillende warmere
en koudere fasen van de laatste IJstijd vertegenwoordigen. Onderzoek is van groot
belang, onder andere om de prehistorische lagen min of meer in de tijd te kunnen
plaatsen, aangezien absolute dateringen nog niet bestaan. 

Al in 1939 heeft Bohmers het profiel onderzocht samen met andere wetenschappers.
Een daarvan is Rudolf Schütrumpf, de palynoloog die ook het onderzoek van stuif-
meelkorrels (pollen) in de bodemlagen van Mauern heeft verricht. Hij is in 1933 lid
geworden van de NSDAP en SA en gaat, net als Bohmers, al vroeg voor Ahnenerbe
werken (vanaf 1938). In 1940 treedt hij toe tot de SS. Vanaf het voorjaar van 1943
raakt hij binnen Ahnenerbe betrokken bij de opbouw van het Institut für Entomologie,
dat deel uitmaakt van de Wehrwissenschaftliche Zweckforschung. Doel van dit instituut
is om aan de hand van de studie van insecten een bijdrage te leveren aan de bestrijding
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van ziekten als vlektyfus en malaria, waarmee epidemieën in concentratiekampen en
in het buitenland gelegerde Duitse troepen beteugeld kunnen worden. De opgedane
kennis kan op termijn ook ingezet worden voor biologische oorlogsvoering. Het in-
stituut wordt gehuisvest in de directe nabijheid van het concentratiekamp Dachau,
zodat bij de proeven ‘Beobachtungen an Sträflingen gemacht werden könnten’, zoals
Sievers in een notitie in april 1942 schrijft.54 Mensproeven dus. Door onder andere
vertragingen in de bouwwerkzaamheden en gebrek aan apparatuur komt het instituut
nauwelijks aan onderzoek en proeven toe en levert geen enkel resultaat af.55

Bij het onderzoek van het bodemprofiel in de Ziegelei is nog een andere weten-
schapper betrokken: Robert Lais (1886-1945). Een jaar eerder heeft hij hier ook al
gewerkt.56 Hij is de grote specialist op het terrein van lössafzettingen en kan op basis
van de in de aardlagen aanwezige fossiele schelpresten uitspraken doen over klimaat-
ontwikkelingen en ouderdom van verschillende bodemlagen. Door zijn vakkennis van
sedimenten is hij een gewaardeerd en bekend wetenschapper. Toch is hij in 1937 ge-
dwongen op 51-jarige leeftijd vroegtijdig met pensioen te gaan als medewerker bij
het Geologisch instituut in Freiburg. De reden? De katholieke Lais is getrouwd met
een joodse vrouw. Zij zal de oorlog overleven, mede dankzij het feit dat haar man

Voorkant van de publicatie over het
onderzoek van Bohmers in Unterwis-
ternitz, dat als deel 1 van de reeks 
Anthropos-Forschungen in 1944 uit-
gegeven zou worden door het gelijk-
namige museum en instituut in Brno.
De uitgave zou tot stand komen in sa-
menwerking met Ahnenerbe en onder
redactie staan van Hermann Schwa-
bedissen. De publicatie is nooit uitge-
bracht. De drukproeven ervan zijn wel
bewaard gebleven. Na de oorlog wil
Bohmers de publicatie alsnog uitbren-
gen. In de jaren zestig werkt hij aan
een Engels manuscript, gebaseerd op
de drukproeven. Maar ook deze publi-
catie zal niet verschijnen.
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weliswaar formeel wetenschappelijk is ‘kaltgestellt’, maar vanwege zijn kennis onmis-
baar wordt geacht voor de wetenschap en onderzoeksprojecten krijgt toegewezen.
Sievers zou daarbij hebben aangegeven dat zijn vrouw een onmisbare hulpkracht is
bij het werk van haar man en voorkomt daardoor haar deportatie.57 Zotz en Will-
vonseder zorgen ervoor dat Lais aan het werk blijft en zijn kennis ten dienste stelt
aan diverse door Ahnenerbe uitgevoerde opgravingen. Ook Himmler gaat akkoord
met de inzet van Lais, maar voegt eraan toe: ‘Professor Lais moet echter geen lid wor-
den van Ahnenerbe of op wat voor wijze dan ook met Ahnenerbe geassocieerd kun-
nen worden’.58

Lais moet dus als geoloog onopvallend aan onderzoek meewerken en zich verder
koest houden. Hij kan niet voorkomen dat zijn schoonmoeder in 1940 wordt afge-
voerd naar concentratiekamp Gurs en daar in 1943 sterft. Op de dag van haar depor-
tatie schrijft hij in zijn dagboek: ‘Er zijn slechts twee dingen waarmee men het
schamele overblijfsel van zijn leven nog kan vullen: ze heten haat en arbeid.’59 Lais
werkt onder andere in Tsjechoslowakije voor Zotz en Bohmers - ongetwijfeld onder
psychische druk. Hoewel hij gedecoreerd is voor zijn krijgshaftig optreden in de Eerste
Wereldoorlog voor Duitsland, is hij oneervol wetenschappelijk uitgerangeerd door
hetzelfde land. Vanwege zijn huwelijk met een joodse vrouw, die hij voor de dood wil
behoeden; het land waarvoor hij werk moet blijven verrichten, ook om in zijn levens-
onderhoud te voorzien.

Lais sterft kort voor het einde van de oorlog op 28 maart 1945. Aangezien hij in de
oorlog voor Ahnenerbe heeft gewerkt, moet zijn weduwe na de oorlog veel moeite
doen om formeel erkend te krijgen dat haar man feitelijk een slachtoffer van de nazi’s
is. Dat lukt uiteindelijk ruim tien jaar later. Voor en tijdens de oorlog heeft Lais
vriendschappelijke contacten onderhouden met Absolon en Zotz. Na zijn dood zet
zijn vrouw Martha die voort. In oktober 1945 schrijft zij Absolon dat ze op 12 februari
van dat jaar gedeporteerd zou worden naar Theresienstadt, maar dat ze aan de dood
is ontsnapt: ‘… mein Mann konnte mich in letzten Augenblick noch frei bekom-
men’.60 Mogelijk heeft Lais zich toen tot Sievers gewend. Hielscher schrijft namelijk
in 1954 dat de tewerkstelling van Lais binnen Ahnenerbe en de bescherming van zijn
vrouw een verzetsdaad van Sievers is: ‘Op deze manier [werd, AC] de Alemannische
geoloog Lais in bescherming genomen, en Sievers kon diens joodse vrouw behoeden
voor het getto en de gaskamer.’61 Of het klopt weten we niet; Hielscher vermengt in
zijn autobiografie vaker waarheid en fictie.

Het onderzoeksverslag van Lais over Unterwisternitz komt in het voorjaar van 1944
gereed. In september 1948 schrijft Martha Lais aan Absolon dat ze een manuscript
van haar man over Unterwisternitz bezit en ze vraagt of Absolon dat kan publiceren.62

Dat komt er niet van. Lais’ studie wordt pas in 1954 gepubliceerd in Palaeohistoria,
de uitgave van het Groningse Biologisch Archaeologisch Instituut (BAI), waar
Bohmers dan ook werkt.63



286

Uitschakeling Zotz en Freund
De archeologische werkzaamheden in Unterwisternitz worden ook nu weer ondermijnd
door de strijd tussen Ahnenerbe en Bohmers aan de ene kant en Zotz uit Praag en zijn
promovendus Freund aan de andere kant. Op 21 april schrijft Bohmers aan Sievers:

‘De laatste tijd heeft zich een serie vaktechnische en wetenschappelijke vragen
voorgedaan waarvan de oplossing dringend gewenst is. Zodra u van uw reis
terug bent gekeerd, zouden dr. Schwabedissen en ik u graag in Berlijn spre-
ken. Het is zeer wenselijk als u dr. Rust ook voor deze bespreking zou willen
uitnodigen. (…) De laatste tijd zijn er puur wetenschappelijke spanningen tus-
sen ons opgetreden die alleen door een gesprek weggenomen kunnen wor-
den.’64

Sievers gaat met dit cryptische verzoek aan de gang en arrangeert een ontmoeting op
14 mei tijdens de Germanische Arbeitsgemeinschaft in Hannover, een meerdaagse bij-
eenkomst van de stafmedewerkers van Ahnenerbe. Daarbij worden persoonlijke on -
enigheden besproken, de balans wordt opgemaakt van de positie van Ahnenerbe op
dat moment, en er worden toekomststrategieën uitgedacht om deze positie verder te
versterken. Rust kan bij het overleg niet aanwezig zijn. Uit het dagboek van Sievers
kunnen we opmaken waarover die dag met Bohmers, Schwabedissen, Jankuhn en en-
kele andere Ahnenerbe-medewerkers gesproken is.65 De realisatie van de propagan-
dabrochures (Tornisterschriften) door Schwabedissen en de opgravingsrapporten over
Unterwisternitz staan op de agenda. Toch gaat het gesprek vooral over het conflict met
de Praagse archeologen onder leiding van Zotz, die in de ogen van Sievers de voorkeur
lijken te geven aan Tsjechische wetenschappers in plaats van Duitse en Ahnenerbe te-
genwerkt bij het archeologisch werk in Bohemen en Moravië. Ahnenerbe met het
daaronder ressorterende Landesmuseum onder leiding van Hucke en het Anthropos
instituut onder leiding van Schwabedissen willen de macht van Zotz voor eens en voor
altijd breken. Daarom smeden ze een complot om Zotz weg te krijgen uit Praag (Sie-
vers heeft een week eerder al een belastende notitie over hem geschreven aan het Reich-
sicherheitshauptamt) én uit de redactie van het door hemzelf opgerichte vaktijdschrift
Quartär.66 Voor Zotz wordt nu de druk te groot en om erger te voorkomen, volgt hij
vanaf midden oktober 1943 het bevel op om onder de wapenen te gaan.67 Bohmers is
ongetwijfeld zeer tevreden over deze gang van zaken. Dat scheelt weer. Zotz op zijn
beurt vergeet dit niet en zal na de oorlog op gepaste wijze wraak nemen.

Ahnenerbe saboteert ook het werk van Gisela Freund, de promovendus van Zotz.
Nadat ze haar onderzoek van Unterwisternitz heeft neergelegd ten gunste van
Bohmers, is zij op aanwijzing van Sievers begonnen aan de uitwerking van de vind-
plaats Predmost. In maart 1943 hoort zij dat het haar verboden is het vondstmateriaal
en de documentatie van Predmost verder te bestuderen in het Landesmuseum van
Brno. Hucke gunt haar een paar weken om Predmost af te ronden en geeft als ver-
klaring dat de collectie, vanwege het toenemend gevaar van luchtaanvallen op Brno,
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elders ondergebracht wordt. Freund, die nu ook haar promotieonderzoek van Pred-
most ziet mislukken, laat het er niet bij zitten en schrijft een brief op poten aan Hucke. 

‘Begrijpt u goed dat ik Predmost niet in de steek zal laten en het werk daaraan
in elk geval tot een einde ga brengen’ (…) ‘Zelfs een bevel om in dienst te
gaan [Kriegseinsatz], waartoe ik elk moment bereid ben en waarvoor ik mij vrij-
willig ter beschikking houd, kan mij daar niet van weerhouden.’68

Twee dagen later richt ze ook een lange brief aan Zotz bij wijze van toelichting op
haar brief aan Hucke en geeft lucht aan haar frustraties. Zo schrijft ze dat Bohmers
en Schwabedissen wel kunnen doorwerken en Hucke blijkbaar zo zijn persoonlijke
voorkeuren heeft.69 Zotz antwoordt haar zich nu maar te beperken tot de beschrijving
van een deel van het vondstmateriaal van Predmost – dat wat nog beschikbaar is. Ook
moet ze vooral elke vorm van conflict uit de weg gaan, zelfs als Hucke haar beledigt.70

Freund is echter te verontwaardigd en te erg in haar eergevoel aangetast om het ad-
vies van Zotz op te volgen. Ze neemt een deel van de vondsten en documentatie van
Predmost stiekem mee naar huis. Wanneer zij twee weken later na een bezoek aan
Praag op 25 oktober 1943 naar huis terugkeert, blijkt de Kriminalpolizei huiszoeking
te hebben gedaan. Niet alleen voorwerpen en documentatie van Predmost zijn aan-
getroffen en in beslag genomen, maar ook documentatie van Unterwisternitz en haar
correspondentie. Er wordt nu een heksenjacht op haar geopend en zij wordt beschul-
digd van diefstal van eigendommen die het Landesmuseum van Brno toebehoren.

Bij de aanklacht speelt Schwabedissen een belangrijke rol. Zo meldt hij dat Freund
een informant van hem verteld heeft dat zij bewust belangrijke opgravingstekeningen
achterhoudt, zodat Bohmers die niet kan raadplegen. Ze komt er pas mee voor de
dag, wanneer Bohmers’ publicatie klaar is, zodat ze zijn werk onderuit kan halen. Be-
halve Absolon, met wie Freund net als haar leermeester Zotz een goede relatie on-
derhoudt, weet niemand iets van deze tekeningen. Schwabedissen beweert ook dat
Bohmers vermoedt dat Freund veel belangrijke vondsten van Unterwisterniz door el-
kaar gegooid heeft; daardoor zijn ze van geen wetenschappelijke betekenis meer en
ontstaat er een lacune in zijn werk.71 Freund verdedigt zich tegen deze beschuldigin-
gen bij Sievers en schrijft hem:

‘Ik word ervan verdacht originele vondsten en documentatie van deze vind-
plaats meegenomen te hebben. Ik wil ook hier graag verklaren dat ik afgelopen
zomer de vondsten en documentatie van Unterwisternitz ordentelijk aan de
heer dr. Bohmers heb overgedragen, hoewel ik van de heer dr. Hucke op-
dracht had gekregen om “zoveel mogelijk achter te houden”. Het is te betreu-
ren dat de controle over ontbrekende vondsten en documentatie van
Unterwisternitz meer dan een en een kwart jaar later dan mijn overdracht aan
de heer dr. Bohmers heeft plaatsgevonden – nadat de collectie zelf twee keer
verplaatst is en de heer Bohmers in de tussentijd waardevol materiaal mee
naar Holland heeft genomen.’72
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Bohmers reist begin januari 1944 naar Brno in verband met de zaak Freund.73 Het is
zijn laatste buitenlandse reis tijdens de oorlog. Als getuige-deskundige moet hij vast-
stellen in hoeverre het materiaal van Unterwisternitz dat bij Freund thuis is aange-
troffen, compleet en op orde is. Freund, die overigens volgens de Staatsanwalt geen
strafbare feiten heeft gepleegd, heeft gelijk waar het de verplaatsing van materiaal uit
Unterwisternitz door Bohmers zelf betreft.74 In de voorafgaande jaren heeft Bohmers
namelijk veel vondstmateriaal en documenten naar Buitenpost gebracht. Daarbij gaat
het niet alleen om een groot deel van het vondstmateriaal uit zijn eigen opgravingen
in 1939, 1940 en 1942, maar ook om een kleiner deel van de door Absolon tussen
1924 en 1938 opgegraven vondsten en vervaardigde tekeningen. Hij heeft zich ook
ontfermd over Absolons opgravingsdagboeken uit de periode 1926-1937. Deze wor-
den door Minnema in 1943 met behulp van een tolk vanuit het Tsjechisch in het
Duits vertaald.75 Bij zijn terugkeer naar Nederland in oktober 1943 neemt Bohmers
opnieuw vondstmateriaal van Unterwisternitz mee naar Buitenpost. De rest van de
vondsten – doorgaans de mindere stukken – ligt opgeslagen in slot Nikolsburg. 

De archeologica van Unterwisternitz zijn dan niet het enige cultureel erfgoed binnen
de muren van slot Nikolsburg. Het wordt namelijk ook gebruikt door de Einsatzstab
Reichsleiter Rosenberg voor de Bergung wertvollen Kunstgutes aus den besetzten Gebieten
(Objekte des Führervorbehalts).76 Vooral geroofde kunstvoorwerpen uit België en
Frankrijk worden hier opgeslagen. Bij de terugtrekking van de Duitse troepen en de
opmars van het Rode Leger in april 1945 steken de Duitsers het kasteel in brand.77

De meeste objecten zijn daarvóór overgebracht naar de zoutmijnen nabij het Oos-
tenrijkse Altaussee. Dat geldt helaas niet voor de vondsten van Unterwisternitz. Het
slot brandt vrijwel volledig uit en alles wat daarin is achtergebleven, gaat verloren.

En Gisela Freund? Zij promoveert ondanks alles in 1944 aan de Duitse Karls-Uni-
versität in Praag. In 1945 vlucht ze terug naar Duitsland wanneer de Russen Tsjecho-
Slowakije binnenvallen. Ze vindt in 1947 een nieuwe positie aan het Institut für Ur-
und Frühgeschichte van de Universiteit van Erlangen, waar ze eerst als docent en later
als professor werkt. Ook Zotz is daar na de oorlog neergestreken en kan daar met een
schone lei beginnen. In tegenstelling tot Bohmers kan Freund haar carrière die zo
ambitieus begon tijdens de oorlog, rustig voortzetten en tot volle bloei brengen. In
1987 gaat ze met emeritaat.

In 2009 benader ik haar over de mail met het verzoek informatie te geven over haar
ervaringen met Bohmers. Ze is dan 89 en werkt nog steeds regelmatig op het instituut.
Ze antwoordt:

‘U heeft al ijverig onderzoek gedaan en weet waarschijnlijk veel meer dan ik.
Uit het archief van Ahnenerbe heeft u vast alles kunnen halen wat hierover te
zeggen valt (…) De details hebben mij nooit meer geïnteresseerd.’78

Het is duidelijk dat ze niet meer aan die tijd herinnerd wil worden. Voor mij als bio-
graaf is zo’n afwijzing jammer, maar het vertelt me tegelijkertijd hoe gevoelig herin-
neringen kunnen liggen. In haar geval kan ik me daar iets bij voorstellen.  
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Gezicht op het slot Nikolsburg in 2005. Het kasteel wordt aan het einde van de oorlog door brand verwoest en is
daarna herbouwd.

Kaft van de door Bohmers in 1942 als Beiheft van
‘Germanien’ uitgebrachte publicatie over het Aurig-
nacien. Daarop staat een afbeelding van een sche-
matisch weergegeven vrouwenfiguur, die is
ingekrast op een stoottand van een mammoet uit
de vindplaats Predmost. Het boekwerkje behandelt
de kunstuitingen uit deze fase van het Paleolithicum
en is een nadere uitwerking van Bohmers’ Habilita-
tion, waarin hij eveneens ingaat op de datering en
verspreiding van de Venusbeeldjes.
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De oude kleiwinningsput ten oosten van Unterwisternitz (Ziegelei) bezoek ik met mijn gezin in 2005. De profielwand
van de put, thans een geologisch monument, hebben Bohmers en anderen bestudeerd om de stratigrafie en date-
ring van de aanwezige cultuurlagen vast te stellen.

De huidige expositie
in het Anthroposmu-
seum in Brno toont
nog steeds dio-
rama’s. Hier een 
neanderthalermoeder
met haar kind. 
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Minnema klapt uit de school 
Kort na de bevrijding van Friesland stelt Minnema voor de geallieerden een rapport
op over Bohmers.79 Hierin schetst hij zijn ervaringen met zijn voormalige werkgever
en zijn belevenissen in Unterwisternitz in 1942 en 1943. Uit alles blijkt zijn afkeer.
Tegelijkertijd wordt duidelijk dat hij meestal niet op de hoogte is van de precieze toe-
dracht van een gebeurtenis. Waar het de naoorlogse beoordeling van Bohmers’ gedrag
tijdens de bezetting aangaat, speelt dit uiterst merkwaardige rapport slechts een be-
scheiden rol doordat er een aantal heel eigenaardige observaties in staan die vragen
opwerpen over de geestelijke gesteldheid van de opsteller. Het wordt niet erg serieus
genomen. In 1947 karakteriseert de Rijksrecherche in Groningen, die een onderzoek
naar Bohmers verricht in opdracht van het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden,
Minnema’s rapport als iets dat ‘niet door een normale geest is opgemaakt’.80 Ooster-
hout verklaart na de oorlog dat Minnema in Nikolsburg in 1943 overspannen is en
daarom ‘overal spoken zag’.81 En Bohmers wekt bij zijn Canadese ondervragers de
indruk dat Minnema een man is die ‘makkelijk zand in de ogen te strooien is.’82

Toch is Minnema’s rapport waardevol, omdat hij ruim twee jaar met Bohmers is
opgetrokken, soms onder stressvolle omstandigheden. Hij geeft daarin zijn visie op
de werksfeer en het gedrag en karakter van zijn voormalige werkgever. Juist omdat
het zo’n persoonlijk document is, sta ik er wat langer bij stil. Ook al is een waarschu-
wing op zijn plaats: Minnema’s verbeelding slaat af en toe danig op hol. Zelfs als je
niets van Bohmers weet, bevat de tekst meer dan genoeg om de schrijver als betrouw-
bare bron te diskwalificeren. 

Minnema leert Bohmers kennen als een onevenwichtig man, die aan stemmingen
onderhevig is.83 In zijn ogen is Bohmers geslepen, eerzuchtig en niet bang om over
lijken te gaan. Daarbij is hij gierig en hebzuchtig.84 Minnema gelooft dat hij lijdt aan
dementia praecox, het Nietzsche-complex en, wat hij aanduidt als het ‘sluipmoord-
complex’. Dementia praecox is een ouderwetse benaming voor schizofrenie, een psy-
chische aandoening waarbij de samenhang tussen waarneming en gedachten, en
gedachten en emotie, bij iemand sterk is afgenomen en ieder geval voor anderen min-
der goed invoelbaar is. De onlogische gedachtepatronen die zich hierbij kunnen voor-
doen, ziet Minnema terug bij Bohmers. Zo gelooft Bohmers dat als iemand geplaagd
en gehinderd wordt in zijn werk, hij beter gaat presteren. 

Als volgeling van Nietzsche vertoont Bohmers de ‘Wille zur Macht’: hij wil over
alles en iedereen de baas zijn. Volgens Minnema vindt Bohmers dat iemand macht
kan hebben over dode dingen (handwerker), of over levende wezens (boer) en over
mensen (politicus). Bohmers beschouwt de stelende politicus als het hoogste wezen.
Door waardevolle zaken van iemand te stelen, kun je je boven hem plaatsen. Daarom
steelt hij Minnema’s tekenpotlood, zodat die soms dagenlang een nieuwe moet slijpen.
Ook betaalt hij het loon van Mudstra in een of enkele gevallen niet uit – ook een
voorbeeld van diefstal.

Dit is de opmaat voor een andere, hoogst merkwaardige theorie die Minnema in
zijn rapport beschrijft. Hij beweert dat Bohmers gelooft dat er nog steeds nakome-
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lingen van het neanderthaler-ras bestaan, met specifieke lichamelijke en geestelijke
eigenschappen. Het zijn de aardmannetjes en bewakers van schatten uit de sagen.
Maar hier blijft het niet bij. Zelfs in de moderne wereld komen nog steeds mensen
voor die sterk gebonden zijn aan de grond en de schatten die daarin verborgen liggen.
Bohmers kent er twee: Elsinger, het hoofd van de SS in Nikolsburg en bankdirecteur,
en Pieter Mudstra, de tuinman met het uitgesproken ‘radar’ voor artefacten in de
grond. In het feit dat Elsinger bankdirecteur is en Mudstra tuinman vindt Bohmers
bevestiging van zijn theorie. Om zijn theorie te toetsen, wilde hij op hen proeven
doen door hun zaken afhandig te maken. Maar Elsinger bestelen was te riskant, aldus

Schematische tekening van Minnema in zijn brief aan de Duitse autoriteiten van 14 juni 1944. Deze toont de verblijf-
plaatsen van de vondsten van Unterwisternitz die zijn opgegraven door Absolon en Bohmers. 
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Minnema, en daarom besloot Bohmers Mudstra’s enige ‘schat’, namelijk zijn loon, te
stelen.

Bohmers probeert zijn medewerkers aan hem te binden en hen te laten gehoorza-
men. Hij heeft daar zijn eigen methode voor. Hij gaat na of iemand niet een of andere
misstap in zijn leven heeft begaan en dreigt vervolgens ermee naar buiten te komen.
Aangezien de meeste mensen wel iets te verbergen hebben – hoe onschuldig ook – is
er altijd wel iets te vinden waarmee je iemand onder druk kunt zetten. 

Minnema’s aantijgingen zijn soms niet helemaal uit de lucht gegrepen. Zo getuigen
ook andere medewerkers later dat Bohmers hen psychisch onder druk zette, soms
zelfs door hen te bedreigen. Eind 1943 schrijft Ahnenerbe aan Mai dat met een te-
rugkeer van Mudstra als arbeider geen rekening meer gehouden moet worden ‘durch
das komische Verhalten des Herrn Dr. Bohmers’. Daaruit blijkt dat Bohmers iets
heeft gedaan waardoor Mudstra niet meer terugkomt, en dat de Duitsers typeren als
‘komisch’.85 In het voorjaar van 1944 zijn er daadwerkelijk problemen met de uitbe-
taling van Mudstra’s loon.86

Bohmers zegt zelf kort na de bevrijding dat hij zich van tegenstanders in de weten-
schap ontdeed door 

‘alles na te gaan wat hij te weten kon komen omtrent hun verschillende activi-
teiten. Als er iets aan het licht kwam dat ook maar in de kleinste mate gebruikt
kon worden als klacht tegen hen, zoals frauduleus gebruik van het fonds der
organisatie, of slechte wetenschappelijke verklaringen die oppervlakkig geno-
men deze organisatie in een slecht daglicht zouden kunnen stellen bij andere
geleerden’,

dan rapporteerde hij dit aan Sievers. Die zorgde er vervolgens voor dat Ahnenerbe en
Bohmers geen last meer van iemand hadden.87 Bohmers vertelt zijn ondervragers ook
dat hij een volgeling is van de Nietzsche-doctrine. Een van de ondervragers noteert:
‘Hij [Bohmers, AC] aanbidt Macht over anderen, maar, zoo gaat hij verder te verklaren,
hiermee bedoel ik: ‘Culturele Macht’.88 Dat deze cryptische omschrijving volgens de
ondervragers een verdraaiing is van de Nietzsche-doctrine, lijkt Bohmers niet te boeien.

Bohmers’ dreigementen om iemand te vermoorden (‘Sluipmoordcomplex’), moeten
we volgens Minnema niet al te serieus nemen. Hij heeft twee revolvers en vergif. Het
vergif haalt hij uit een aftreksel van Bilsenkraut (Hyoscymus niger), een plant uit de
nachtschadefamilie. Bohmers heeft zowel met Oosterhout als Lang gezocht naar de
bladeren van deze plant om er vergif uit te persen. Volgens Minnema heeft Bohmers
het plan gehad om in de herfst van 1943 de journalist S.D. de Jong te vergiftigen,
omdat deze Ross, de Beauftragte van Friesland, had ingelicht over zijn optreden bij
de Fryske Rie. Ook Van der Molen staat volgens Minnema op de nominatie om ver-
giftigd worden en Minnema waarschuwt daarom beide heren. Hijzelf wordt ook met
de dood bedreigd, maar neemt dat aanvankelijk luchtig op. Toch blijft het gevaar be-
staan, aldus Minnema, dat Bohmers elk moment krankzinnig kan worden en dat dan
de dichtstbij zijnde vijand het gelag betaalt.
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Minnema schrijft dat Bohmers eind augustus 1943 wanhopig terugkeert van de
Ahnenerbe-conferentie in Salzburg, waar hem grondig de les gelezen is: hij moet zijn
opgravingsverslag van Unterwisternitz direct afmaken en een hoogleraarschap in Am-
sterdam aanvaarden. Hij probeert nu snel een visum te krijgen om terug te keren naar
Nederland, maar dat lukt niet. Ook is hij druk bezig (vooral ‘s nachts) om zijn dag-
boek, dat hij bijhoudt in een soort runenschrift, over te schrijven in microscopisch
kleine letters op losse kaarten, die hij vervolgens in zijn boeken verbergt. Minnema
kan hierin wel eens gelijk hebben: Bohmers kan zeer klein schrijven en gebruikt soms
runen of op runen lijkende tekens. Ik heb heel kleine briefjes aangetroffen in zijn na-
latenschap, die volgekrabbeld waren met nauwelijks leesbare letters, zo klein. Een nor-
maal mens heeft een vergrootglas nodig om ze te lezen. Deze geheime briefjes stuurde
hij uit het interneringskamp waar hij direct na de oorlog heeft vastgezeten.

Uiteindelijk lukt het Bohmers een visum te krijgen. Nadat Oosterhout in september
naar Nederland is afgereisd, kunnen de familie Bohmers, De Jong en Minnema Ni-
kolsburg op 10 oktober verlaten. Bohmers kan daardoor niet bij de begrafenis van
zijn vader zijn op 30 september 1943 in Zutphen.

De verhouding tussen Bohmers en Minnema is na terugkeer uit Nikolsburg in de
herfst van 1943 totaal verstoord. In Nederland licht Minnema Mai in over Bohmers’
gedrag en de doodsbedreigingen. Hij wil niet langer met hem samenwerken. Begin
januari 1944 wordt Minnema in Den Haag ontboden bij Mai om zijn brief toe te
lichten.89 Er wordt een regeling getroffen waardoor hij zijn werkzaamheden voor
Ahnenerbe kan voortzetten, zonder direct contact met Bohmers. Zijn taak bestaat
uit de registratie van de in Nikolsburg opgeborgen collectie, het afmaken van de te-
keningen voor Bohmers’ opgravingsverslag van Unterwisternitz en het tekenen van
de artefacten van de vindplaats Bocksteinschmiede. Nu hij nog van werk verzekerd
is, is dit voor hem een aanvaardbare regeling. Ook wekt Mai de indruk dat de Duitsers
Bohmers als een ‘ongevaarlijke gek’ beschouwen, een beeld dat Minnema zeker niet
met hen deelt.90 Maar zijn waarnemingen zijn weinig objectief en betrouwbaar; zijn
verslag geeft wel de persoonlijke spanning weer die hij heeft ervaren door bij en met
Bohmers te werken.

Eind 1943 heeft Bohmers veel om over na te denken bij zijn terugkeer in Buitenpost.
Het is duidelijk dat de zorgeloze, gouden jaren ten einde zijn. Hij wordt steeds meer
onder druk gezet door de leiding van Ahnenerbe. Ondertussen zit Minnema te stoken
en kan Sievers hem niet langer uit de wind houden. Bovendien heeft de oorlog een
nieuwe wending genomen. Nadat de Duitse opmars tot staan is gebracht bij Stalin-
grad, is de Russische winter ingevallen. De Duitse overwinning is niet langer zeker.
In Nederland neemt het verzet overal toe. Wie de vriend is van de Duitse bezetter,
voelt hoe de buitenwereld hem met andere ogen bekijkt. 
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Onzekere tijden

13. TUSSEN DE DUITSE BEZETTING EN EEN 
GEALLIEERDE OVERWINNING, 1944-APRIL 1945

‘Ik ken dr. Bohmers lang genoeg om te weten wat ik moet denken van hem en ook van zijn praatjes zo af en

toe’ (Sievers aan Streit, d.d. 28 februari 1944)

‘Hij wilde mij in een of andere vorm daar ook bij betrekken. Ik heb mij ten opzichte van die zaak op een afstand

gehouden, ook al, omdat ik Bohmers niet vertrouwde’ (Folkertsma in een verklaring over Bohmers en zijn con-

tacten met de Hielscherkreis, d.d. 15 april 1947)

De blik naar binnen
Als Bohmers begin oktober 1943 terug is in Buitenpost, is zijn positie heel anders
dan het jaar daarvoor. Zijn rol binnen de Friese Beweging en de Duitse bezettings-
macht is uitgespeeld. De Duitsers twijfelen aan zijn inzet om de Friezen voor de SS-
gedachte te winnen.1 Nu de krijgskansen zijn gekeerd, kan hij niet langer zijn ogen
sluiten voor de toenemende terreur van de bezetter en het groeiend verzet onder de
bevolking. Aanslagen en keiharde vergeldingsacties komen steeds vaker voor. Daarbij
maakt hij, die zo intensief met de bezetter heeft samengewerkt, zich zorgen over de
gevolgen van een eventuele geallieerde overwinning voor hem en zijn gezin.

Het lijkt erop dat Bohmers vanaf de winter van 1943-1944 ‘onder de radar gaat
vliegen’. In januari 1944 dwingt Ahnenerbe hem om nog een keer af te reizen naar
Brno en spreekt hij Sievers voor het laatst. Daarna breekt een onzekere tijd voor hem
aan, zo onzeker dat hij zich af en toe schuilhoudt in Zwolle. Maar meestal is hij thuis
in Buitenpost, waar hij werkt aan zijn publicatie over Unterwisternitz en zich bezig-
houdt met het onderzoek en de uitwerking van de Friese vindplaats Ureterp. Onder-
tussen begint hij zich langzaam voor te bereiden op een geallieerde bevrijding van
Noord-Nederland en zorgt ervoor dat de archeologische collecties en documentatie
die hij uit Duitsland en Tsjechoslowakije heeft meegenomen, op een veilige plaats
worden opgeborgen. 

In deze onbestemde periode besteedt hij steeds meer tijd aan het ‘zoeken naar de
diepe achtergrond der dingen’. Al vanaf het eind van de middelbare school houdt hij
zich bezig met bespiegelingen over ethiek, politiek, cultuurfilosofie en religie. Vooral
vanaf eind 1943, ongetwijfeld ook onder invloed van Hielscher, gaat hij hierover essays
schrijven. Dit leidt aan het eind van de jaren veertig tot de ontwikkeling van een me-
tafysisch systeem, waarover hij eerst onder pseudoniem en later onder zijn eigen naam,
zal publiceren (zie hoofdstuk 19). Zijn opvattingen en de resultaten van zijn beschou-
wingen houdt hij eerst voor zichzelf. Ze zijn zeer persoonlijk en ook nog eens specu-
latief. Dat maakt hem kwetsbaar voor kritiek en daar houdt hij niet van. Slechts met
een kleine groep ingewijden, onder wie Hielscher, Von Bothmer en Van Meeteren
deelt hij zijn denkbeelden soms. Zijn ideeën zijn niet alleen ontleend aan en beïnvloed
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door Hielscher, Spengler en Nietzsche, maar ook door de middeleeuwse theoloog en
filosoof Meister Eckhart. 

In 2014 krijg ik een boek cadeau van Philippus Breuker, emeritus-hoogleraar Friese
taal- en letterkunde aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam. Het heeft toe-
behoord aan Bohmers. Van het bestaan ervan hoorde ik begin dat jaar van zijn collega
Oebele Vries, die tot 2012 verbonden is geweest als universitair docent Oud-Fries en
Friese geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jaren daarvoor had ik met
hem een dagje rondgereden in Buitenpost en omgeving, terwijl hij mij van alles ver-
telde over die streek en over Minnema, die familie van hem was. Breuker had het
boek vijftien jaar eerder gevonden in een antiquariaat. Hij had het gekocht omdat hij
wist dat Bohmers een rol had gespeeld binnen de Friese Beweging, en omdat Bohmers
in verband gebracht werd met de grote vervalsingszaken uit de jaren zeventig, waar-
onder de zaak Vermaning.2 Op een zonnige middag in het voorjaar van 2014 zoek ik

hem thuis op in Boazen, waar ik het boek
voor het eerst in handen krijg.

Het is in 1938 in Leipzig uitgegeven en
bevat de Duitse preken en traktaten van
Meister Eckhart.3 Op het titelblad heeft
Bohmers twee ex libris-stempels gezet
(‘Bohmers - ik wol hwet ik moat’) en heeft
zijn naam geschreven: ‘Asse Bohmers’. Hij
noemt zichzelf Asse in 1937-1938; daarna
wordt dat Assien. Hij moet het werk dus
vrijwel direct na verschijning aangeschaft
of gekregen hebben. Duidelijk is dat hij
het 450 pagina’s tellende boek heel gron-
dig heeft doorgenomen en dat maakt het
voor mij interessant. Overal zijn tekstdelen
met potlood gemarkeerd en een enkele
keer van een korte opmerking voorzien.
Daardoor krijg ik een onverwacht intieme
blik in zijn denken van die tijd. 

Meister Eckhart (circa 1260-1328) be-
hoorde tot de Orde der Dominicanen en
heeft met zijn leer veel invloed uitge -
oefend op het laatmiddeleeuwse spirituele
en religieuze denken. In zijn theologische
leer wordt God gelijkgesteld met het den-
ken (Deus est intelligere). God en mens zijn
onafscheidelijk en God manifesteert zich
in het denken en wezen van de mens en
andere schepselen. Toch staat de mens het

Schutblad van ‘Meister Eckharts deutsche Predig-
ten und Traktate’ uit 1938. Vanaf 1937 gaat Johan
zich ‘Asse’, en kort daarna ‘Assien’ noemen, zijn
derde voornaam. Hij heeft twee stempels van zijn
ex-libris erin aangebracht. 



O
N
Z
E
K
E
R
E
 TIJD

E
N

297

dichtst bij God, zoals Eckhart schrijft in een passage die Bohmers heeft aangestreept:
‘Precies daarom is een mens zaliger dan een stuk hout, omdat hij God erkent en weet
hoe na God hem is.’ De hiërarchische opbouw van eenheden die meer en minder ver
afstaan van het goddelijke neemt hij later in zijn eigen religieus-filosofisch systeem
op.

God heeft zich genesteld in iedere ziel, volgens Eckhart. Toch blijft er door het be-
perkte begrip van de mens een onoverbrugbaar onderscheid bestaan tussen hem en
God. Het bewustzijn van de mens (het menselijke ‘ik’) staat namelijk een volkomen
kennen van God in de weg. Wil je de goddelijke werkelijkheid bewust ervaren, dan
moet je je volkomen leeg en open opstellen en dat betekent bijvoorbeeld het actieve
denken, het verlangen en de wil uitschakelen. Wanneer we los komen van aardse en
egocentrische beschouwingen en ons volledig passief openstellen, dan pas toont God
zich. ‘Maar God bedwingt de wil niet, hij zet deze in vrijheid, zodat deze niets anders
wil dan wat God zelf wil – wat de vrijheid zelf is’, schrijft Eckhart.4 Bohmers vindt
dit een belangrijke observatie, gelet op twee strepen bij dit citaat. In een staat van vol-
komen gelatenheid valt de vrije wil samen met God. Die vrije wil ligt daardoor buiten
de macht van het individu en wordt door God aangestuurd. Dat is ook de achtergrond
van Bohmers’ ex libris-tekst en motto ‘Ik wol hwet ik moat’, dat hij noteert bij een
van Eckharts preken over de vrije wil.5

Deze gelatenheid (openstelling voor en overgave aan God) heeft een duidelijke pa-
rallel in het zich openstellen voor het noodlot, het amor fati-beginsel van Nietzsche.
Alleen bij Nietzsche speelt God geen rol, want bij Nietzsche is God dood. Maar bij
Bohmers wèl, ondanks zijn drang om alles wetenschappelijk te verklaren. Hij denkt
namelijk dat het leven gestuurd wordt door een soort godheid en hij zal na de oorlog
– naar eigen zeggen op speculatief-wetenschappelijke gronden – uitleggen hoe het
Goddelijke Zijn in alles doorwerkt. Deze visie is ongetwijfeld voor een belangrijk
deel gevormd door zijn gesprekken met Hielscher en zijn vrienden. Maar ook het
lezen van Eckhart heeft hieraan bijgedragen.

Bohmers’ essays hebben verschillende onderwerpen, maar zijn vaak variaties op het-
zelfde thema.6 Het gaat om de aard en werking van evolutie, het ontstaan en de ont-
wikkeling van verschillen in levende wezens en de hiërarchie daarbinnen. Ook in dode
dingen ontwaart hij een hiërarchie. In een essay getiteld Over de edelsteenen (Buiten-
post, november 1943) bijvoorbeeld behandelt hij de aard van edelstenen en metalen.
Na een zakelijke beschrijving van verschillende gesteentegroepen stelt hij: ‘Aan deze
materialistische, slechts op chemische en physische beginselen berustende groepeering
moeten we evenwel een diepere werkelijkheid toekennen’ - waarna hij bij de edelste-
nen en metalen ingaat op hun verschillen, ze indeelt groepen van hoger en lagere rang
en ze zelfs associeert met vrouwelijke en mannelijke eigenschappen. 

Over het metaal goud schrijft hij bijvoorbeeld dat het een sterk, koninklijk, mannelijk
karakter heeft, waardoor de rang ervan wordt verhoogd. Zilver heeft meer verbindingen
met rustige, innemende wezens en met de heldere door de volle maan verlichte nacht
- eigenschappen die men gedeeltelijk vrouwelijk zou kunnen noemen. Brons daaren-
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tegen, heeft een uitgesproken hard ka-
rakter en is uitgesproken mannelijk, im-
mers: ‘Uit brons werden in de hooge
kultuur der bronstijd onzer voorouders
alle wapens vervaardigd’. Tin vertoont
grote overeenkomsten met zilver, ‘maar
is van veel lagere rang. De grauwe kleur
duidt op groote eenvoud. Het is het me-
taal van het door de vrouw beheerschte
huiselijk leven’. Doel van zijn studie, zo
besluit hij zijn essay, is ‘een tip van de
sluier op te lichten die de groote godde-
lijke samenhang tusschen alle wezens en
dingen dezer aarde bedekt’. Daarmee
streeft hij hetzelfde doel na als Hiel-
scher, die in zijn theologie ook een sa-
menhangend bouwwerk van aardse en
goddelijke bestanddelen optuigt.

In een ander essay, Over de moeder-
schoot (Zwolle, maart 1944), schrijft hij
over het opmerkelijke verschijnsel in de
evolutie dat er plotseling dier- en mens-
soorten uitsterven en net zo plotseling

nieuwe soorten ontstaan. Een van zijn voorbeelden is de verschijning van de Homo
sapiens, de moderne mens, op het wereldtoneel: 

‘Ze staan geestelijk en lichaamelijk ver boven de menschen van het oud-
palaeolithicum. Deze laatste sterven nu bij het verschijnen der nieuwe men-
schensoort op slag uit, terwijl de nieuwe zich even plotseling over de geheel
oude wereld verbreiden.’

Dit fenomeen is te vergelijken met de geboorte van een kind: 

‘Hier treedt een plotseling nieuw leven aan het licht, een leven dat in de moe-
derschoot, bijna onzichtbaar, een lange ontwikkeling doorgemaakt heeft, en
dat door deze ontwikkeling langzaam geworden is tot wat het was, toen het
door de geboorte zichtbaar werd.’ 

Deze verborgen ontwikkeling wordt door ‘de oude heerschers’ (bijvoorbeeld de Ne-
anderthalers) nooit opgemerkt: ‘Deze heerschers zijn ten opzichte van het nieuwe
dom en vastgeroest en niet in staat het wezenlijke te herkennen. Hierdoor zijn ze dus
ook nooit in staat het te vernietigen.’ Zo verklaart hij hoe de Homo sapiens zo soepel
de plaats van de Neanderthalers kon overnemen.

Persoonsbewijs van Bohmers
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De belangrijkste gebeurtenis in de evolutie van soorten speelt zich dus in het ver-
borgene af (‘in de moederschoot’) en dat staat direct in contact met de scheppende,
goddelijke krachten. Wat hij mogelijk zelf ook ervaart.

‘Deze wezens in de moederschoot zullen niet alleen de Goddelijke invloed
maar ook de direkte Goddelijke bescherming zeer duidelijk voelen. Zij zullen
bemerken dat ze steeds weer, in veel grooter mate dan de andere wezens
door het “toeval” of het “lot” behoed worden, dat ze in alles wat ze doen geluk
hebben en dat ze in buitengewoon hoge mate ‘gestuurd’ worden.’ 

De elitaire opvatting dat je betere en mindere mensen hebt, werkt Bohmers nader uit
in zijn opstel Over de schoonheid (Buitenpost, mei 1944). Hij schrijft: 

‘Een mensch van een groote innerlijke en uiterlijke macht is niet als individu
bestaanbaar maar slechts in een rijk van zoo groot mogelijke macht. Een der-
gelijk rijk is omgekeerd slechts bestaanbaar als het opgebouwd is uit men-
schen met zoo groot mogelijk innerlijke en uiterlijke macht. De drang tot dit
doel vinden we alle in ons diepste wezen, het is de belangrijkste drijfveer van
God. (…) Niet alle menschen zijn bestemd een steeds grootere volkomenheid
te bereiken. Uit de ontwikkelingsgeschiedenis blijkt (…) dat steeds een kleine
groep van wezens bestemd is om uiterlijke en innerlijke macht toe te nemen.
(…) Deze groep zal zich ook het snelst naar in wezen steeds hoogere vormen
ontwikkelen. Het zal ook in de sterkste mate groepen, die met zijn ontwikkeling
niet snel kunnen komen, uit zijn midden verwijderen.’ 

Dit streven naar toenemende macht illustreert hij aan de hand van het begrip schoon-
heid. ‘Met het schoonheidsideaal in ons stelt de Godheid ons een doel voor oogen,
waarover we macht moeten krijgen, dat we ons bemachtigen moeten. We moeten ons
de schoone dingen toe-eigenen; we moeten zelf trachten schoon te worden.’ Wie nu
het hoogste schoonheidsideaal heeft en dit het intensiefst nastreeft, wordt steeds
machtiger: ‘Het principe: “Over smaak valt niet te twisten” is dus een principe voor
knechten of een principe dat men verkondigt om zijn eigen gronden verborgen te
houden.’

Bohmers meent dat schoonheid enerzijds een uiterlijke of mechanische, en ander-
zijds een innerlijke of geestelijke component heeft - waarbij hij de laatste veel meer
waardeert:

‘Toch stond een zwaar, log, onbeholpen oermensch uit de ijstijd met een zeer
geringe “mechanische macht” ver boven deze roofdieren [leeuw en tijger, AC]
en maakte er dan ook jacht op. Dit ontzaglijke tekort aan “mechanische” uiter-
lijke macht t.o.v. deze roofdieren werd goed gemaakt en ver overschreden
door een surplus aan innerlijke, geestelijke macht.’ 
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Hoogtepunten van innerlijke schoonheid vindt hij in de zelfportretten van Van Gogh,
Rembrandt en Leonardo da Vinci - schilders die zichzelf in de richting van hun
schoonheidsideaal hebben ontwikkeld en naarmate ze ouder werden zichzelf steeds
vaker portretteerden. 

‘Deze zelfde schoonheid, maar minder duidelijk vinden we in de afbeeldingen
van andere groote menschen, zooals b.v. Bach, Mozart, Goethe, Frederik de
Groote, Nietzsche. Ze is minder duidelijk omdat de afbeeldingen van deze
menschen bijna altijd door minder groote geesten gemaakt werden.’ 

Bohmers denkt dat veel mensen alleen het uiterlijke schoonheidsideaal herkennen: 

‘Het is tegenwoordig typisch, dat groote groepen van menschen als schoon-
heidsideaal het type van een athleet en andere groepen het even zoo uiterlijk
en materieele schoonheidsideaal van het type van een mensch van groote
lengte met een lange schedel, blauwe oogen en blond haar hebben. We kun-
nen hieruit al dadelijk de gevolgtrekking maken dat deze menschen niet be-
stemd zijn in de toekomst groote macht te vormen.’

Hieruit blijkt duidelijk dat hij het platte, materialistische (‘uiterlijke’) schoonheids -
ideaal van de nazi’s afkeurt. Toch is in zijn ogen het ‘Germaanse ras’ wel degelijk su-
perieur, maar dat blijkt niet zozeer uit de lichamelijke als wel uit de geestelijke
verschillen met andere rassen. 

De geestelijke superioriteit die hij toeschrijft aan het Germaanse ras, blijkt uit zijn
essay Over de groote liefde (Nikolsburg, oktober 1943). Hierin schrijft hij: 

‘Een verdere lichamelijke ontwikkeling [van de Cro-Magnonmens, AC] was
niet noodig, waarschijnlijk zelfs schadelijk. De geestelijke ontwikkeling is even-
wel buitengewoon groot; de verschillende rassen die uit de oerbevolking zijn
ontstaan, hebben zich steeds verder gedifferentieerd. De primitievere rassen
ontwikkelen zich vaak in een negatieve richting of ze zijn bijna op dezelfde trap
blijven staan; de minder primitieve hebben zich geestelijk iets verder ontwik-
keld; de hoogste rassen als het Indo-germaansche en hiervan vooral het Germ-
aansche hebben in hun belangrijkste vertegenwoordigers een geestelijke, dus
fijn-onstoffelijke hoogte bereikt, die zoover uitgaat boven die der laagste ras-
sen, dat we hier volkomen berechtigd zijn van een soort-verschil tusschen deze
en de hoogste te spreken.’

Bohmers’ opvatting over de ongelijkwaardigheid van mensen blijkt heel sterk uit dit
opstel. Hij noemt het onderscheid tussen ‘primitieve volkeren’ en het ‘Germaanse’ zelfs
als een soortverschil, maar hij verbindt hieraan in zijn essay geen verdere consequen-
ties. 
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In het nauw door een gevaarlijke dame
Nadat Bohmers in oktober 1943 in Nederland is teruggekeerd, bereikt het conflict
tussen de Ahnenerbe-archeologen in Brno en de archeologen rondom Zotz in Praag
een hoogtepunt. Als gevolg daarvan verlaat Zotz in oktober de Universiteit van Praag
en krijgt het bevel om in het leger te gaan.7 Ondertussen wordt bij zijn promovendus
Gisela Freund huiszoeking gedaan. Ahnenerbe beschuldigt haar ervan ongeoorloofd
vondsten en documentatie mee naar huis te hebben genomen die eigendom zijn van
het Landesmuseum in Brno. Er blijkt evenwel op juridische gronden geen reden tot
vervolging en Freund wordt vrijgesproken van diefstal. SS-archeoloog Schwabedissen
laat het hier niet bij zitten.8 Hij heeft een persoonlijk gesprek met de Staatsanwalt
(officier van justitie), die hem zegt dat bij nieuwe feiten de zaak heropend kan worden.
Volgens Schwabedissen heeft Freund namelijk wel degelijk veel strafbare feiten ge-
pleegd, die de Staatsanwalt niet heeft meegenomen in zijn oordeel maar waardoor
haar positie totaal onhoudbaar is geworden. 

In december 1943 schrijft Schwabedissen aan Sievers dat Freund het vondstmate-
riaal van Unterwisternitz door elkaar gehaspeld heeft, zodat de vondsten wetenschap-
pelijk voor anderen geen betekenis meer hebben.9 Of en in hoeverre er werkelijk
sprake is van deze wetenschappelijke sabotage, moet Bohmers vaststellen, aldus
Schwabedissen. Hij schrijft: 

‘Het gaat hier immers niet alleen om een totaal onverantwoordelijke instelling
tegenover de wetenschappelijke documentatie, maar ook om sabotage van
het onderzoek van Unterwisternitz dat door de Reichsführer SS verordonneerd
respectievelijk bepleit is. Het is aan dr. Bohmers om te bepalen in hoeverre
het door elkaar gooien van vondsten, dat hij al eerder vermoedde, gelukt is.
Wat de tweede uitspraak van Freund over Unterwisternitz betreft staat er in
het materiaal (Freunds dagboek) waarover de politie [Kriminalpolizei] beschikt
letterlijk: “Ik heb dr. Bohmers alleen het noodzakelijkste aan documenten ge-
geven. Het meeste heb ik net als eerst in mijn bezit”.’

Schwabedissen gaat ook uitgebreid in op de betrekking tussen Freund en haar leer-
meester Zotz. Volgens hem blijkt overduidelijk dat Freund opereert als zijn agent.
Verder houdt Zotz Absolon de hand boven het hoofd. ‘Zo dwarsboomt professor
Zotz alle Duitse inspanningen en valt ons [den Deutschen] direct in de rug aan.’ Maar
Schwabedissen heeft nog meer te klagen en wel over de in Praag werkzame Duitse
archeologe Streit. 

Camilla Streit (1903-1950) is tot medio 1941 assistente van de Keulse hoogleraar
prehistorie Von Stokar en wordt vanaf augustus van dat jaar aangesteld in Praag als
plaatsvervangend directeur van het Státní Archeologicky Ustav (StAU), het nationaal
archeologisch instituut. Het instituut met voornamelijk Tsjechische medewerkers
wordt tegelijkertijd hernoemd in Anstalt für Vor- und Frühgeschichte.10 Zotz, werkzaam
als professor aan de Praagse universiteit, beschikt over weinig mensen en middelen
en probeert de StAU in te zetten voor zijn eigen doeleinden en daarmee de macht
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over de archeologiebeoefening in Moravië en Bohemen in handen te krijgen. Hoewel
het de bedoeling is dat Zotz en Streit nauw gaan samenwerken, breekt er een com-
petentie- en machtsstrijd uit tussen beiden. Zotz probeert zaken van StAU gedaan
te krijgen zonder Streit hierin te kennen en gaat daarbij contact aan met de Tsjechi-
sche medewerkers achter haar rug om. Hierdoor ontstaat na de oorlog het beeld – en
dat kan hij dan goed gebruiken - dat Zotz nauw met de Tsjechen heeft samengewerkt
en hun nationale instituut door de oorlog heeft kunnen loodsen ondanks Duitse druk.
Maar de werkelijkheid is anders. Eerder zagen we al dat Zotz zeer machtsbelust is en
de archeologie gebruikt voor propagandadoeleinden om de Duitse superioriteit te
onderbouwen. In ieder geval heeft Zotz niet alleen Ahnenerbe als tegenspeler, maar
ook Streit. Daar kan hij uiteindelijk niet tegenop: in 1943 wordt hij opgeroepen om
krijgsdienst te verrichten. De werkzaamheden van StAU worden in augustus 1944
stilgelegd.

Schwabedissen heeft over Camilla Streit in zijn brief aan Sievers weinig goeds te
zeggen. Zij is ongeschikt voor haar functie, heeft geen wetenschappelijke interesse,
probeert mensen tegen zijn, in het museum van Brno werkzame, collega Hucke op te
hitsen en ‘in ieder geval praat zij als vrouw wel heel veel’. Op aandringen van Schwa-
bedissen en Sievers reist Bohmers in januari 1944 naar Brno af om voor de Krimi-
nalpolizei te getuigen tegen Freund inzake de vondsten en opgravingsdocumentatie
van Unterwisternitz.11 Het is zijn laatste buitenlandse reis in oorlogstijd. Bij deze ge-
legenheid maakt hij kennis met Streit, die kort daarvoor in samenwerking met Sievers
gezorgd heeft voor het ontslag van Zotz.12 Om onduidelijke redenen vertelt Bohmers
haar - althans Streit maakt dit uit zijn woorden op - dat er een aanslag wordt voor-
bereid op de hoogste politieke macht binnen het Duitse Rijk en dat kringen binnen
Ahnenerbe hiervan op de hoogte zijn. Wat hij precies heeft gezegd en waarom hij dit
tegen haar heeft gezegd, is onbekend. Vertrouwde hij haar na haar inzet bij de ‘Kalt-
stellung’ van Zotz? Hoe dan ook, Streit meldt dit direct aan de SD. Een maand later
legt ze haar handelswijze in een brief aan Sievers uit: 

‘In ieder geval ben ik bereid te staan voor wat ik gedaan heb. Ik wil alleen uit-
drukkelijk vaststellen dat ik in dit geval niet als vertegenwoordiger van mijn
functie heb gehandeld maar als particulier. Ik zie het als mijn plicht als partij-
genoot melding te maken als mij staatsvijandelijke uitspraken respectievelijk
aanslagen tegen de staatsveiligheid ter ore komen, waarbij nog hogere eche-
lons zoals in dit geval de Reichsführer-SS en Ahnenerbe van medeplichtigheid
[Mitwisserschaft] worden beschuldigd.’  

Wat er precies besproken is en wat Bohmers heeft gezegd, weten we dus niet. Mis-
schien heeft hij gezinspeeld op het bestaan van de Hielscherkreis, de contacten met
oppositionele groeperingen en de rol van Sievers daarbij. Hielscher en andere leden
van de Hielscherkreis onderhouden inderdaad contacten met een netwerk van Duitse
officieren die betrokken zijn bij de voorbereiding van de aanslag op Hitler een halfjaar
later. Zo zijn er contacten met Werner von Haeften, adjudant en vertrouweling van
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kolonel Von Stauffenberg. Dat er plannen voor een of meerdere aanslagen zijn, moet
Bohmers gehoord hebben van een van de Hielscherkreis-leden, vermoedelijk van Sie-
vers zelf, die hij in Waischenfeld op zijn reis naar Brno in januari 1944 voor het laatst
ontmoet.13 In 1949 verklaart Schwabedissen dat hij er getuige van is geweest dat
Bohmers ook gezegd heeft tegen Streit in contact te staan met het verzet in Friesland
en dat hij hierin zelfs een leidende rol speelt. Volgens Schwabedissen leidt deze uit-
lating tot een aanklacht tegen Bohmers bij de SD op aangeven van Streit.14

Een ander verhaal vertelt Gisela Asmus (1905-?).15 Ze heeft antropologie gestu-
deerd en prehistorie. Net als Jankuhn en Schwabedissen is ze een leerling van de
Kielse professor Schwantes. Asmus werkt als conservator in het Landesmuseum van
Brno, is gelieerd aan Ahnenerbe en is medestrijder tegen Zotz. Ze spreekt Bohmers
regelmatig en is net als hij geïnteresseerd in het vraagstuk van de herkomst en evolutie
van rassen en hun fysieke kenmerken.16 Na de oorlog blijven ze in contact met elkaar.
Zo stuurt Asmus hem regelmatig overdrukken toe van haar nieuwe publicaties, die
onder andere gaan over de invloed van migratie in de afgelopen eeuw op de iris -
pigmentatie en haarkleur van inwoners van Nedersaksen in landelijk en stedelijk ge-
bied. Vanaf 1960 gaat ze werken voor het Keulse instituut voor Prehistorie, waar
Schwabedissen dan de scepter zwaait. Over Bohmers’ gesprek met Streit schrijft ze:

‘Bij een gelegenheid had hij zich openlijk uitgesproken over de economische
en politieke verhoudingen in het destijds door het Hitler-regime bezette Hol-
land; hij nam daarbij een onberispelijk Hollands standpunt in en veroordeelde
de daar toegepaste dwangmaatregelen. Zijn standpunt kwam een officiële
persoon in Praag ter ore, die zijn woorden doorgaf aan de Gestapo met de
uitdrukkelijke kanttekening dat dr. Bohmers een uitgesproken saboteur
[Schädling] zou zijn van de Duitse zaak en in die hoedanigheid aan de Ges -
tapo uitgeleverd zou moeten worden.’17

Voordat Sievers de brief van Streit ontvangt, is hij al op de hoogte gesteld van haar
aanklacht. Hij verfoeit Bohmers ongetwijfeld vanwege zijn loslippigheid. Hij schrijft
Streit in geruststellende bewoordingen terug en zegt dat zij de situatie en Bohmers
onvoldoende kent: 

‘Ik ken dr. Bohmers lang genoeg om te weten wat ik moet denken van hem en
ook van zijn praatjes zo af en toe. Hij is een overtuigde Fries en zoals alle Frie-
zen koppig en tegelijkertijd vervuld van fantasieën over hun eigen betekenis
respectievelijk de betekenis van hun land. Daarbij behoort dr. Bohmers tot de
ongevaarlijke soort mensen die je politiek gezien in geen geval serieus moet
nemen. Het heeft dus geen zin om de SD voor deze zaak in te schakelen, die
toch weer op ons zou zijn aangewezen om navraag te doen. Dit alles kon u
natuurlijk niet weten en moet u door het gesprek met hem vreemd voorgeko-
men zijn, u die dr. Bohmers niet kent.’18
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Dit antwoord bevredigt Streit niet. Integendeel, ze is woedend dat Bohmers door
Ahnenerbe en Sievers blijkbaar wordt gesteund en dat haar aanklacht bij de SD uit-
eindelijk geen vervolg krijgt.19 Ze blijkt een gevaarlijke intrigante en een felle nazi,
die haar naam eer aandoet. Ze deinst er niet voor terug om iedereen de maat te nemen
en aan te geven bij de SD of ze onderuit te halen – zoals eerder met Zotz. Zij geeft
niet alleen Bohmers, maar ook Hucke aan bij de SD vanwege diens politieke uitla-
tingen. Bij Hucke gaat het om zijn opstelling ten aanzien van de deelname aan de
oorlog en het aanduiden van culturele handelingen van de partij [NSDAP] als cul-
tuurbolsjewisme van de nazi’s [Stellung zur Kriegsteilnahme, Bezeichnung von kulturellen
Handlungen der Partei als Kulturbolschewismus der Nazis].20 Met deze aanklacht heeft
ze meer succes: er wordt een onderzoek naar hem ingesteld. Eind maart 1944 schrijft
de paleolithicumdeskundige Fritz Brandtner, na een onderhoud te hebben gehad met
Schwabedissen, aan Sievers in een vertrouwelijke brief hierover:

‘In ieder geval is de situatie nu zo, dat Hucke zich in een gevaarlijke situatie
bevindt. Juffrouw Freund werd in deze zaak al door de SD ondervraagd en
heeft natuurlijk honderd procent tegen hem getuigd.’21

Brandtner weet Sievers ook te vertellen dat Streit niet alleen Hucke, maar nu ook Schwa-
bedissen aan wil pakken. Daarbij krijgt zij hulp van de aan het Praags archeologisch in-
stituut verbonden archeoloog W. Mähling. Het was aanvankelijk de bedoeling dat die als
vertrouwensman voor Ahnenerbe zou functioneren, maar die lijkt nu dubbelspel te spelen.
‘Het is aannemelijk dat hij tegen Schwabedissen samengespannen heeft’, aldus Brandtner:

‘In ieder geval neemt ook de SD, waarmee Schwabedissen tot dusver op zeer
goede voet stond, opeens een zeer afwijzende houding tegenover hem aan.
Ook het Landesamt schijnt besloten te hebben een vergelijkbare houding aan
te nemen! We kunnen ieder geval stellen dat Schwabedissen wankelt [scharf
an der Kante steht] en dat men – van welke kant het komt is voorlopig niet
goed te zien - zijn best doet hem uit Moravië weg te krijgen.’ 

Uiteindelijk verliest Sievers in het laatste oorlogsjaar volkomen het zicht en de regie
op de strijd tussen de archeologen van Brno en Praag. De chaotische situatie wordt
niet alleen veroorzaakt door de gebrekkige contact- en communicatiemogelijkheden,
maar ook doordat langzaamaan de prioriteiten anders komen te liggen, zeker na de
geallieerde landingen in Normandië en Zuid-Frankrijk in juni en augustus 1944. Het
komt nu steeds meer op overleven aan.

Dat geldt ook voor Bohmers. Hij komt eind januari in Nederland terug en is be-
zorgd. Hij is niet alleen bang voor de gevolgen van zijn uitlatingen tegen Streit en
haar melding daarover aan de SD, maar beseft ook dat de Duitsers hem niet langer
blindelings vertrouwen na al het gedoe met de Fryske Rie. Hij voelt er niets voor om
plotseling van zijn bed gelicht of opgepakt te worden. Daarom doet hij een beroep
op zijn oude studievriend Van Meeteren. Hij weet dat die contact onderhoudt met
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verzetsmensen uit Zwolle en Zeist. Mogelijk valt er langs die weg iets te regelen. Van
Meeteren stelt hem niet teleur. Hij regelt een onderduikadres voor hem in zijn woon-
plaats Zwolle, waar hij zich eventueel terug kan trekken of de nachten kan doorbren-
gen als hij het niet vertrouwt.  

Een schuilplaats in Zwolle - en verzetswerk? 
Tijdens de bezetting heeft Bohmers contact gehouden met Van Meeteren. Die is een
wandelende contradictie op het eerste gezicht, omdat hij omgaat met zowel nazi’s als
verzetsmensen. Hij beweegt zich in verschillende netwerken die soms volledig tegen-
strijdige belangen hebben. Kennelijk is dat voor hem geen enkel probleem. Deze dub-
belheid (ambiguïteit) zien we vaker terug in het gedrag van mensen in die tijd. Ook
Bohmers heeft er een handje van.

Nadat Van Meeteren vier jaar lang voor de Nederlandse militaire inlichtingendienst
in Duitsland onder de dekmantel van een correspondentschap van twee tijdschriften
heeft gewerkt en een nauwe relatie met Hielscher heeft opgebouwd, krijgen in 1940
de Duitse autoriteiten lucht van zijn inlichtingenwerk. Daarom keert hij in april 1940
hals over kop terug naar Nederland. Na de Duitse inval houdt hij zich een tijd rustig.
Hij heeft naar eigen zeggen last van een ‘psychische terugslag’ na zijn Duitse jaren.22

Het weerhoudt hem er echter niet van in augustus 1940 de functie van algemeen pen-
ningmeester te aanvaarden van de Fronterbeweging, de jeugdorganisatie van het Na-
tionaal Front.23 Het Nationaal Front (vóór de bezetting Zwart Front geheten) wordt
geleid door Arnold Meyer en is een fascistische groepering die naar de eenwording
van Nederland en Vlaanderen streeft. Bovendien is het sterk antisemitisch. In het eer-
ste bezettingsjaar groeit het Nationaal Front uit tot een beweging met ruim 10.000
leden. In oktober 1940 legt Van Meeteren zijn functie neer, niet zo zeer vanwege
ideologische onenigheid, maar de ‘geest van de beweging’ is hem te passief en heeft
te veel van ‘de weeke Hollandsche stemming’.24 Daarna is Van Meeteren geen lid
meer van een fascistische organisatie, hoewel hij nog wel als een ‘echte fascist’ wordt
omschreven door zijn oude Belgische Verdinaso-kameraad A.A.J. van Bilsen.25

Van Meeteren ontmoet Jef van Bilsen (1913-1996) eind 1940 of begin 1941. Van
Bilsen is dan op reis door Holland en oriënteert zich op de vraag hoe het Verdinaso
zich moet opstellen ten opzichte van de bezetter. Van Meeteren en hij delen hun af-
keer van de NSB.26 Hij is vanaf 1932 lid van het Verdinaso, beweegt zich in autori-
tair-rechtse kringen, maar wordt vanwege zijn weerzin tegen een te sterke collaboratie
uit het Verdinaso gegooid. Vanaf 1942 raakt hij betrokken bij het verzet en treedt na
de bevrijding op als verbindingsofficier van het Amerikaanse leger. Ook Van Meeteren
blijft zich bewegen in rechtse kringen; hij knoopt contacten aan met de Ordedienst,
de verzetsgroep waar zijn zwager zich bij aangesloten heeft (zie hieronder).

Zijn financiële situatie dwingt Van Meeteren op zoek te gaan naar een nieuwe baan.
Die vindt hij in het voorjaar van 1941 bij het Algemeen Nederlands Persbureau
(ANP), dat kort daarop als ‘Drahtlosen Dienst’ komt te vallen onder commissaris-
generaal Schmidt. Een paar maanden na de bevrijding zegt hij hierover: 
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‘Aldaar moest ik buitenlandsche radioberichten van de meest uiteenloopende
zenders, o.a. Tokio, Ankara, Vichy, Amerikaansche en Engelsche zenders sor-
teeren en verwerken. Toen ik bemerkte in welke richting het ANP ging en de
geheele instantie steeds meer geüsurpeerd werd door de Duitschers kreeg
ik er schoon genoeg van en eenigen tijd daarna heb ik er een draai aan gege-
ven, door te zeggen, dat ik mijn studie weer wilde voortzetten, hetgeen geloofd
werd en waarop ik ontslag heb gekregen.’27

Hij stopt met het werk bij de Drahtlosen Dienst, dat bestaat uit het vertalen en het
samenstellen van een nieuwsbrief [Funkbrief] ten behoeve van de bezetter, in septem-
ber 1943.28 In 1948 veroordeelt het Bijzondere Gerechtshof van Den Haag hem tot
een gevangenisstraf van vier maanden. Hij wordt beschuldigd van collaboratie, omdat
hij in 1941 in dienst is getreden van het ANP en een luistervergunning voor een radio
heeft gekregen en aangenomen van de Duitse autoriteiten. Uiteindelijk gaat hij niet
naar de gevangenis, omdat er ontlastende verklaringen over hem worden afgelegd.29

Na zijn vertrek bij het ANP vindt Van Meeteren een nieuwe baan bij het Centraal
Distributiekantoor (CDK), dat in april 1943 vanuit Den Haag naar Zwolle en het
nabijgelegen Hattem is overgeplaatst. Het CDK is verantwoordelijk voor de verdeling
van schaarse goederen onder de bevolking op basis van een bonnensysteem. Van Mee-
teren wordt adjunct-inspecteur en kan in die functie relevante inlichtingen verzamelen
en doorgeven aan het Nederlandse verzet - wat hij en een aantal van zijn collega’s
dan ook doen. In Zwolle komt Van Meeteren in contact met de verzetsman en poli-
tie-inspecteur Bannink, op wie hij een betrouwbare indruk maakt.30 Hij speelt mo-
gelijk rapporten over overvallen op plaatselijke distributiekantoren aan hem door.
Vaststaat dat hij dat in ieder geval doet aan zijn zus, Henriette Catherine Tellegen
(1908-2004). Zij is in Zeist actief in het verzet en heeft Joodse onderduikers in huis.31

In oktober 1943 is zij weduwe geworden, nadat de Duitsers haar man in de duinen
van Overveen hebben gefusilleerd vanwege zijn verzetswerk.

Haar man, Antonius Otto Hermannus Tellegen (1907-1943), is opgeleid als reserve -
officier en heeft geneeskunde in Leiden gestudeerd.32 Hier heeft hij bij het studen-
tencorps Van Meeteren ontmoet, met wiens zus hij in de zomer van 1935 in het
huwelijk treedt. In de meidagen van 1940 werkt Tellegen bij het Rode Kruis in Den
Haag en in januari 1941 wordt hij directeur van de Geneeskundige en Gezondheids-
dienst in Zeist. In mei 1942 gaat hij als vrijwilliger mee naar het krijgsgevangenkamp
Stanislau in Duitsland, waar Nederlandse beroepsofficieren vastzitten. Als hij in
augustus 1942 terugkeert, raakt hij betrokken bij het verzet. Hij zet binnen de Orde-
dienst (OD) een medische organisatie op en functioneert als verbindingsofficier. Hij
helpt mensen met onderduiken, verkent Duitse militaire stellingen en levert docu-
menten af. Als arts kan hij beschikken over een motorfiets en een auto, en daardoor
kan hij berichten doorgeven aan verzetsgroepen in Amsterdam en Utrecht. 

Tellegen gaat werken voor een Gooise verzetsgroep, De Vliegende Brigade, die zich
niet alleen bezighoudt met sabotage en spionage, maar ook contacten onderhoudt
met Londen. Helaas loopt hij tegen de lamp. Op 7 oktober 1943 wordt hij thuis ge-
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arresteerd en overgebracht naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in
Amsterdam.33 Zijn zwager Van Meeteren probeert hem nog vrij te krijgen en bezoekt
in dat kader zijn oom, die werkzaam is als advocaat en raadslid van de Hoge Raad.34

Maar zijn inspanningen mogen niet baten. Ruim twee weken na zijn arrestatie wordt
Tellegen gefusilleerd samen met zeven leden van De Vliegende Brigade. Voor zijn
verzetswerk en hulp aan Joodse onderduikers – ook hij had Joodse onderduikers in
huis - ontvangt hij na de oorlog het Verzetsherdenkingskruis, een in 1980 bij Ko-
ninklijk Besluit ingestelde onderscheiding. In 1965 ontving hij al de Yad Vashem-
onderscheiding voor hulp aan de Joden, die hem en zijn vrouw postuum wordt
toegekend.35

Tijdens hun spaarzame ontmoetingen in de oorlog praat Bohmers Van Meeteren bij
over het wel en wee van hun gezamenlijke vrienden Hielscher en Sievers. Bohmers is
op zijn beurt op de hoogte van de illegale activiteiten van Van Meeterens zwager in
Zeist. Na de oorlog verklaren Bohmers en Van Meeteren dat ze op verzoek van Hiel-
scher en Sievers in 1943 contact proberen te leggen met Londen. Berichten van Hiel-
scher aan de geallieerden zouden verlopen via de lijn Sievers–Bohmers-Van Meeteren
en zouden daarna verder doorgezet worden via Tellegen en zijn relaties in het verzet
naar Londen. Deze omslachtige operatie is niet succesvol.36 Hielscher heeft onder-
tussen een eenvoudiger weg gevonden via Zweden.37 Na de oorlog herinnert Bohmers
zich dat hij Van Meeteren inlichtingen heeft verstrekt met het doel deze aan de ge-
allieerden door te geven over een studentenopstand in München, anti-nazi-onlusten
in Wenen en mutaties en machtsverschuivingen in de SS.38 Hij noemt deze zaken in
een verklaring die hij afgeeft ten gunste van Van Meeteren in 1948, wanneer deze
gearresteerd is vanwege zijn werk bij het ANP tijdens de bezetting.

Deze naoorlogse verklaringen van Van Meeteren en Bohmers zijn niet goed op
waarde te schatten, want ze zijn doorgaans weinig concreet (wat deed iedereen pre-
cies?) en verhullend (hun aandeel in of betrokkenheid bij concrete gebeurtenissen
wordt niet vermeld). Zo schrijft Van Meeteren bijvoorbeeld aan het voormalig Ver-
dinaso-medelid Van Bilsen in 1949: 

‘Toen de invasie in Nederland geschied was, had ik mij al te zeer geëxponeerd
in Berlijn (U weet misschien uit eigen ervaring, dat men niet eeuwig verzets-
werk kan doen, zonder zich uiteindelijk eens bloot te stellen!). Onder die om-
standigheden wist ik in 1940-41 niet direct, waar ik mij nu weer zou inscha kelen.
Ik besloot in 1941, mede in overleg met het Duitsche verzet [Hielscherkreis,
AC], in Holland verder te penetreeren en daar het uit te houden tot de kansen
van de Nazi’s zouden keeren. Natuurlijk werd ik nooit N.S.B.-er. Doch de
putsch [aanslag door Von Stauffenberg, AC] mislukte in 1944 door eenige
absurde fataliteiten, hoe grondig de zaak ook was voorbereid.’39

Bohmers heeft nooit structureel inlichtingenwerk voor de illegaliteit verricht. Na de
oorlog vertelt hij aan Lou de Jong en diens collega’s bij het RIOD dat ‘zijn anti-
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nationaal-socialistisch werk zich alleen ‘bij golven’ had voorgedaan.’40 Ook het verzet
gaat geen structurele contacten met hem aan. De reden daarvoor is, aldus de gewes-
telijk commandant van de Binnenlandsche Strijdkrachten Overijssel G.J. van der
Noordaa, dat weliswaar duidelijk is dat Bohmers ‘veel en belangrijke relaties in
Duitsch land had, (maar) of deze ten bate van onze danwel van de Duitsche zaak wer-
den aangewend, hebben we nooit volledig kunnen vastleggen.’41 Ze vertrouwen hem
gewoon niet. 

Eeltje Boates Folkertsma (1893-1968), een prominente vertegenwoordiger van de
Friese Beweging, deelt deze twijfel. De schrijver en redacteur Folkertsma, die welis-
waar voor de oorlog enig begrip heeft voor de argumenten van de aanhangers van het
antisemitisme, keert zich in de oorlogsjaren af van de Duitse bezetter en werkt in
1944 mee aan het Friestalige verzetsblad Frysk en Fry.42 In een naoorlogse verklaring
zegt hij dat hij in 1943 en 1944 verschillende keren door Bohmers is opgezocht, die
hem in geheimzinnige bewoordingen over de Hielscherkreis vertelt en probeert hem
daarvoor te winnen:

‘[Bohmers vertelde dat] er een internationale organisatie bestond met het doel
om het Nazi-regiem ten val te brengen. Het centrum van die organisatie zou
volgens hem in Duitschland zitten. (…) Hij wilde mij in een of andere vorm
daar ook bij betrekken. Ik heb mij ten opzichte van die zaak op een afstand
gehouden, ook al, omdat ik Bohmers niet vertrouwde. Ik wist dat hij voor de
oorlog sympathiseerde met het regiem in Duitschland. (….) Daar ik wist dat
hij voor de oorlog het Nazie-regiem was toegedaan, heb ik hem in de oorlog
niet vertrouwd.’43

Begin februari 1944 brengt Van Meeteren Bohmers in contact met de Zwolse ver-
zetsman Bannink, die ook deel uitmaakt van de Ordedienst. Deze regelt een onder-
duikadres bij zijn achterburen, de familie Bonnema, die aan de Louise de
Colignystraat woont vlakbij het station van Zwolle. Bohmers blijft daar enige maan-
den – hoewel niet aaneengesloten - en keert er later dat jaar nog een paar keer terug.44

Ondertussen reist hij overdag, aldus Bonnema, die telegraafmedewerker bij de spoor-
wegen is en de dienstregeling goed kent, onder andere naar Amsterdam en in de rich-
ting van Apeldoorn. Bohmers vertelt hem dat hij hotels bezoekt om Duitse officieren
af te luisteren. Na terugkomst van een reis vraagt Bohmers elke keer direct aan hem
of het bij Bannink veilig is. Als dat zo is gaat hij erheen voor besprekingen of Bannink
komt naar hem toe - soms ’s nachts en soms als Van Meeteren er ook is. 

Wat er op die gelegenheden besproken is, kan Bonnema na de oorlog niet vertellen.
In ieder geval licht Bohmers in juni 1944 Bannink in over een op handen zijnde
moordaanslag op Hitler, waarover hij waarschijnlijk van Sievers heeft gehoord.45

Bohmers zegt hier zelf over tijdens zijn ondervraging door de geallieerden op 12 mei
1945, dat hij al in 1943 ingelicht werd over een voorgenomen ‘Hitler Putsch’ door de
Hielscherkreis (‘Anti-Nazi Partij’). Of dit de waarheid is, een leugen om zichzelf in
een goed daglicht te plaatsen of een verzinsel waarin hijzelf is gaan geloven, is niet
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vast te stellen. In ieder geval, zo ver-
volgt Bohmers, als de aanslag succes-
vol mocht zijn, dan zou hij hun
vervolgens adviseren over de vervan-
ging van hooggeplaatste Duitsers in
Noord-Nederland door Duitsers die
pro-Engels zijn en bereid zijn tot
een wapenstilstand. Als tegenpresta-
tie zou de ‘Anti-Nazi-Partij’ ervoor
zorgen dat Oost-Friesland weer te-
rugkomt aan Nederland. Uit zijn
verklaring blijkt niet alleen zijn po-
litieke naïviteit, maar ook dat hij zijn
Fries-nationalistische idealen nog
steeds niet opgegeven heeft. Het
maakt hem kennelijk echt niet uit
hoe hij er komt, met inzet van de na-
zi’s of de Engelsgezinde Duitsers -
àls hij er maar komt.46

Ureterp: paleolithisch 
paradepaardje in Friesland
Bannink, Bonnema en Van Meeteren
verklaren na de bevrijding dat
Bohmers vanaf februari 1944 een
paar maanden in Zwolle ondergedo-
ken heeft gezeten. Wat dat onderdui-

ken precies inhoudt, is niet echt duidelijk. Er is eerder sprake van schuilhouden. Hij is
namelijk vaak niet de hele dag in Zwolle en ook niet in een aaneengesloten periode.
In maart 1944 verricht hij namelijk al weer een opgraving in Ureterp. Op 6 maart 1944
schrijft hij vanuit Buitenpost een brief aan Van Giffen, waarin hij hem toestemming
vraagt om enkele vierkante meters in de nabijheid van de vindplaats Ureterp op te gra-
ven.47 Van Giffen stemt in. De opgraving duurt drie weken en is eind maart 1944 af-
gerond. Over het onderzoek schrijft Bohmers in augustus 1944 aan Sievers: ‘Dezelfde
opgravingsmethode werd gebruikt als bij Unterwisternitz, die zeer geprezen werd door
professor Van Giffen die de opgraving bezocht.’48 Bohmers schrijft dat hijzelf het loon
van de arbeiders en de huur van een waterpomp heeft betaald.49 Als reden geeft hij: 

‘Ik moest tegenover de arbeiders, de eigenaars van de velden en van de wa-
terpomp aangeven dat ik het werk voor mij persoonlijk wilde uitvoeren, omdat
ik als ik had gezegd dat dat voor een Duitse instelling was, van alle kanten zo
veel problemen had gekregen, dat ik überhaupt niet had kunnen beginnen.’

Enkele door Minnema getekende artefacten van de vind-
plaats Ureterp
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Hoewel hij hierdoor geen nota’s kan overleggen, verzoekt hij Sievers toch zijn onkos-
ten terug te betalen (389 gulden). Drie weken later stemt Sievers hiermee in, maar
schrijft: ‘Ik verbind hieraan de eis dat de opgravingsresultaten aan Ahnenerbe ter be-
schikking gesteld worden, respectievelijk dat de publicatie daarvan via Ahnenerbe
verloopt.’50 Bohmers maakt geen bezwaar. Na de oorlog doet hij echter alsof de col-
lectie Ureterp van hem is en beweert dat hij de opgraving uit eigen zak heeft betaald.
In 1948 verkoopt hij zelfs een deel van de artefacten aan het Biologisch Archaeolo-
gisch Instituut (BAI) samen met vondsten van zijn opgraving in Mauern. Blijkbaar
heeft Van Giffen meer oog voor het bemachtigen van beide collecties dan voor de
ethische vragen die met deze transactie samenhangen. De hele gang van zaken toont
de hebzucht van beide heren.

Bohmers heeft in september 1943 met Schwabedissen afgesproken om de resultaten
van het onderzoek in Ureterp te beschrijven in zijn serie Anthropos-Forschungen.51 Dit
is conform de afspraak met Sievers. Maar hij heeft meer toezeggingen gedaan. Ureterp
is natuurlijk in de eerste plaats van de Friezen en daarom benadert Bohmers ook ver-
schillende Friese partijen. Die zijn hevig geïnteresseerd en willen graag een primeur.
Zo wedt hij op meerdere paarden en speelt iedereen tegen elkaar uit. Hij houdt de
geïnteresseerden aan het lijntje, belooft van alles en doet het vervolgens toch weer
anders, op een manier die hem het beste past. Het is een onthullend staaltje manipu-
latie. Zo heeft hij begin 1943 ook aan het Fries Genootschap en later aan de Fryske
Akademy een aanbod gedaan om in hun respectievelijke tijdschriften De Vrije Fries
en It Baeken over Ureterp en het Friese paleolithicum te schrijven. Op 6 februari 1944
richt Boeles, de conservator archeologie van het Fries Museum en tevens bestuurslid
van het genootschap, aan Bohmers een bezorgde brief. Hij heeft kort daarvoor ge-
hoord dat Bohmers ook aan de Fryske Akademy een artikel heeft beloofd en schrijft: 

‘Begrijpelijkerwijs wekt zoo iets eenige ongerustheid in de kringen van het Fr.
Gen. [Friesch Genootschap, AC]. Waarom in dezen de primeur, althans eerste
inlichting gegeven aan een lichaam, dat zich tot dusverre, in tegenstelling met
het Friesch Gen., in het geheel niet bewoog op het gebied der archaeologie
van Friesland?’52

Boeles vraagt om opheldering en maant hem zijn kopij te sturen. Hij besluit met:
‘Dat de Akademie over hetzelfde onderwerp ook een, meer populair artikel ontvangt
zal ons niet deren, als wij maar niet achteraan komen en tegelijkertijd ook iets krijgen.’
Een week later stelt Bohmers Boeles gerust: 

‘Het artikel, een algemeen wetenschappelijk overzicht van het Friesche en het
daarmede in verband staande N.W. Europeesche palaeolithicum, heb ik hier
voor mij liggen. (…) Ik heb de Friesche Akademie een geheel ander artikel be-
loofd, wat zeer populair is en in de eerste plaats Ureterp behandelt. Dit is nog
lang niet klaar, zoodat U in ieder geval de primeur hebt.’53
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Wanneer Bohmers het omvangrijke artikel (‘20 dicht beschreven schrijfmachinevellen
met verder 6 tabellen, 3 kaarten en zeer vele afbeeldingen’) naar Boeles heeft gestuurd
en deze het heeft gelezen, verzoekt Boeles hem de in het Fries geschreven plaatsna-
men te vervangen door de Nederlandse benaming.54 Daar is Bohmers het absoluut
niet mee eens, omdat hij juist de Friese namen van vindplaatsen in de archeologische
literatuur wil invoeren. Hij neemt direct drastische maatregelen:

‘Door uw weigering hiertoe heb ik mij met de Akademie in verbinding gezet
en vond de Heer Sipma bereid te ruilen, en in plaats van de Monografie over
Oerterp [Ureterp, AC] het algemeene artikel geheel in het Friesch met een uit-
voerig Nederlandsch resumé te brengen. Daar het artikel reeds geheel in het
Friesch vertaald is voelt de heer Sipma, en ikzelf ben van dezelfde opinie, er
niet veel meer voor nog eens te veranderen. Een dergelijke verdeeling lijkt mij
het allerbeste. Ik heb met de monografie reeds een begin gemaakt; er gaat
een algemeen overzicht aan vooraf en hij wordt zoo geschreven, dat alles voor
ontwikkelde leeken goed te begrijpen is. Verder zal ik uitvoerig een geheel
nieuwe opgravingsmethode bespreken, die in het buitenland reeds veel be-
langstelling in vakkringen heeft ondervonden, en die ik in Oerterp heb toege-
past. De Akademie wil ook graag de monografie uitgeven, maar ik zal deze,
indien U ermede accoord gaat, in ieder geval voor het Genootschap reser-
veeren.’55

Boeles wil er ‘geen kabinetkwestie’ van maken en stemt toe om de Friese plaatsnamen
te handhaven. Hij wil niet de artikelen verwisselen, omdat de nieuwe Vrije Fries bijna
gereed is en schrijft: 

‘Alles is ter wille van U, ingesteld op een zoo spoedig mogelijke verschijning
van de Vrije Fries. Alle moeite en geduld, die wij ons voor U hebben getroost
zou verspild zijn, indien wij hetgeen reeds op een oor na gevild is zouden ver-
ruilen tegen een ‘vogel in de lucht’.56

Ondanks het aandringen van Boeles sleept de zaak zich tot eind 1944 door. Op 1 de-
cember 1944 schrijft Bohmers aan Boeles:

‘Het artikel over de Rendierjagerskultuur der laatste IJstijd van Ureterp is klaar
gekomen. Het overtreft aan omvang het overzichtartikel en is wetenschappelijk
veel belangrijker. (…) Eenige vakgenooten en een uitgever hebben mij reeds
een zeer verleidelijk aanbod, voor het geval dat ik het hen ter beschikking zou
willen stellen, gedaan. Ik blijf evenwel bij mijn voornemen om het aan het
Friesch Genootschap aan te bieden, waarbij ik de voorwaarde stel, dat dit
geen bezwaar zal maken, dat het overzichtsartikel in het Friesch, door de
Fryske Akademy uitgebracht wordt. Het drukken moet natuurlijk tot betere tij-
den uitgesteld worden.’57
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Zowel het Genootschap als de Akademy zullen de bijdragen van Bohmers uiteindelijk
niet publiceren. Een beknopt overzichtsartikel in het Duits komt uit in februari 1945
in het tijdschrift Ostfriesland met de titel: Die Renntierjäger der letzten Eiszeit in Fries-
land und in den angrenzenden Gebieten von Nordwesteuropa.58 Bohmers heeft de pu-
blicatie in dit blad ongetwijfeld geregeld via Conring, de Beauftragte voor Groningen,
met wie hij op goede voet staat en die voorzitter is van de Bundes ostfriesischer Hei-
matvereine. Conring geeft het tijdschrift uit en redigeert het. De uitgebreide mono-
grafie over de vindplaats Ureterp verschijnt pas na de oorlog en maakt dan deel uit
van het in 1947 uitgegeven gedenkboek voor Van Giffen ter gelegenheid van zijn 25-
jarig directeurschap van het BAI.59

Het is om twee redenen opmerkelijk dat Bohmers in zijn bijdrage in Ostfriesland
schrijft: ‘Nadat hij lang gezocht had slaagde de auteur er in 1941 in om in het midden
van Friesland bij Oerterp (Ureterp in het Nederlands) een vergelijkbare vindplaats te
vinden, die net bij een heideontginning aan het licht was gekomen.’ In de eerste plaats
is Ureterp pas eind 1942 ontdekt en in de tweede plaats niet door Bohmers, maar
door zijn medewerker met het radar voor artefacten, Mudstra. In een ongepubliceerd
manuscript dat de basis vormt voor zijn grote en voor het Nederlandse steentijdon-
derzoek baanbekende artikel in het gedenkboek van Van Giffen uit 1947, schrijft hij: 

‘In de winter van 1942/1943 werden, in opdracht van den schrijver, door P.
Mudstra, tuinman te Sémar (Suameer) verschillende gedeelten van de diluviale
gronden langs de Boorn (het Koningsdiep) op vuursteenen werktuigjes op-
gezocht. Schrijver had zich ten doel gesteld in dit gebied palaeolithische kul-
turen, die hij, in verband met studie van de verzamelingen van Dr. Sibinga
[Siebinga, AC] te Opeinde en van de geologische en geografische gesteld-
heid van den bodem, verwachtte, te ontdekken.’60

In zijn gepubliceerde bijdrage uit 1947 noemt hij Mudstra niet als vinder en schrijft:
‘In 1943 ontdekte schrijver dezes een nieuwe, zeer rijke vindplaats van de Hamburg-
groep in een nog ongestoord heideveldje bij de Prinsendobbe bij Ureterp.’61 Inmiddels
heeft hij zelf de vindplaats ontdekt en komt de werkelijke ontdekker Mudstra in het
hele verhaal niet meer voor. Dat geldt ook voor de tekenaar Minnema, die het grootste
deel van de artefacttekeningen in het artikel heeft gemaakt. Op deze wijze rekent
Bohmers af met Minnema, die hem zowel tijdens de oorlog bij de Duitse autoriteiten
als na de oorlog bij de geallieerden zwart heeft gemaakt.

Wonen en werken in Buitenpost
Op 4 september 1944 (een dag voor Dolle Dinsdag) krijgen Bohmers en Wenda hun
derde kind, een zoon Willem. De kinderen worden vooral opgevoed door hun moeder.
Bohmers heeft weinig op met jonge kinderen en is vaak weg. In Buitenpost draagt
Wenda ook zorg voor de sociale contacten. Het gezin woont in een huis dat zij huren
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voor acht gulden per week.62 Een deel van het huis is dan vrij van belasting, waar-
schijnlijk omdat het deels als werkruimte voor Ahnenerbe in de boeken staat. 

De inrichting is mogelijk deels betaald door Ahnenerbe. Terwijl hij deze zelf naar
eigen smaak en inzicht heeft uitgezocht – en dat is voor het eerst. Een inboedel -
inventaris uit die tijd geeft een idee van zijn smaak en voorkeuren: veel Fries antiek,
met een paar opvallende stukken. Daarom maak ik een rondje door zijn ideale huis,
te beginnen op de begane grond.

Het huiselijk leven speelt zich vooral in de achter- en voorkamer af, die deels met
Friese antieke meubels zijn ingericht. Bohmers heeft een goed oog voor antiek. In de
achterkamer staat een kostbare vleugel en in de voorkamer een bijzonder kabinetorgel
(beide in 1946 getaxeerd op 700 gulden per stuk). Dat orgel is een topstuk en gaat
een lange reis maken. Het is in 1783 gebouwd door Ibe Peters Iben, waarschijnlijk in
opdracht van de bewoners van de Onstaborg in het Groningse Wetsinge. Nadat het
vanaf 1800 enige tijd in een herberg in Sauwerd heeft gestaan en vermoedelijk daarna
in de kerk van Wetsinge, komt het vanaf 1930 in het bezit van een orgelmaker in Uit-
huizen. Waarschijnlijk koopt Bohmers het van hem in de oorlog. Rond 1960, wanneer
Bohmers de bouw van een schip moet financieren, verkoopt hij het orgel aan zijn
vriend Tiemen Helperi Kimm, de zoon van zijn buurman in Buitenpost. Dat het orgel
echt een uniek stuk is, blijkt uit het feit dat het nu deel uitmaakt van de collectie an-
tieke muziekinstrumenten van de University of California in Berkeley.63

Bohmers is niet de enige die geïnteresseerd is in orgels. Ook Sievers, zoon van de
Dom-organist van Hildesheim, deelt zijn interesse. Ze hebben het er met elkaar over
en in 1942 gaat Bohmers voor Sievers op zoek naar een orgel. Zo schrijft Sievers,
nota bene in een zakelijke brief aan Bohmers: ‘Het heeft mij zeer verheugd dat uw
orgelbouwer u twee orgels heeft aangeboden. Ik verzoek u mij nadere details ter be-
schikking te stellen, bijvoorbeeld welk register beide orgels hebben, en of zij een of
twee manualen [toetsenborden] hebben.’64

Een van de systeemkaartjes van Bohmers met een foto van een uilenbord uit Goslingahuizen, gefotografeerd in ok-
tober 1943. De inventarisatie en classificatie van Friese uilenborden is een mooi voorbeeld van een typisch
Bohmers-project dat almaar groter en groter werd, en waarvoor allemaal mensen werden ingezet. De resultaten van
zijn studie zijn nooit gepubliceerd.
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Dit kabinetorgel uit 1783 maakte deel uit van het interieur van het nieuwe huis in Buitenpost. Bohmers verkocht het
rond 1960. Nu bevindt het zich in de collectie van antieke muziekinstrumenten van de University of California in Ber-
keley. Je kunt gerust stellen dat Bohmers oog voor antiek en kwaliteit had. 

Graf van de ‘åldheidkundige’ 
Johannes Minnema op het kerk-
hof van Westergeest. Een van zijn
eerste vondsten, een in 1939 bij
Eastermar (Oostermeer) gevon-
den mesolitisch kernstuk, is aan-
gebracht in zijn grafsteen.
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De achterkamer heeft een haard, een ronde tafel met vijf stoelen met rood trijp be-
kleed en een antieke grote eikenhouten kast. De ruimte is verder aangekleed met an-
tiek: een bordenrekje, twee schilderijen, een koffiekan met kraan en een theestoof met
koperen ketel. Ook hier staan (Friese) antieke meubels en objecten: onder andere een
eikenhouten uittrektafel met zes stoelen met houten zitting, een Hindeloper klapta-
feltje en wieg, een Friese stoeltjesklok, een Amelander bankje, een grote eikenhouten
kist en drie beeldjes die op schoorsteenmantel staan. Alleen deze ruimte wordt in het
najaar en de winter van 1944 verwarmd vanwege de kolenschaarste en daardoor door
het hele gezin gebruikt.

De gang geeft toegang tot de kelder, waarin behalve potten, pannen en glaswerk
ook twee brandkasten staan, waarin Bohmers zijn waardevolle archeologische objecten
heeft opgeslagen. De trap in de gang leidt naar de overloop, waar een reproductie van
Van Gogh hangt, een van Bohmers’ favoriete schilders. De overloop geeft toegang tot
de kinderslaapkamer en een grote slaapkamer voor Bohmers en zijn vrouw.

Het huis heeft ook een zolder, die vol staat met koffers en kisten, en waar Bohmers
en Wenda hun kleding hebben hangen. Aan de voorzijde van het huis zitten op de
zolderverdieping twee kamertjes, die Bohmers voor zijn werk gebruikt. In de ene
kamer staat een stellingkast met ruim 800 studieboeken. Verder is de kamer volgepakt
met archeologische objecten, stenen, schedels en beenderen, kisten met aantekeningen
en dozen met foto’s en negatieven. Het aangrenzende kamertje heeft een Hindeloper
tafel met vier stoelen, een kast met schedels en een antieke kast gevuld met boeken,
gereedschappen en een projectielantaarn.

Bohmers en Wenda hebben in het overwegend gereformeerde Buitenpost vooral con-
tact met de doorgaans vrijzinnige elite van het dorp. Ze komen ook wel eens bij hen
op bezoek, meestal op zondag. Bohmers kan een onderhoudend spreker zijn (als hij
daar zin in heeft) en zijn vrouw staat bekend als een lieve vrouw die de mensen graag
zien komen. Ondanks zijn werk voor de Duitsers en de contacten met nazi’s onder-
houdt de familie Bohmers vriendschappelijke contacten met een deel van de dorps-
elite. Wenda en Bohmers hebben een goede relatie met de familie Kimm. De heer
Kimm is hoofd van de plaatselijke openbare lagere school waar de kinderen Bohmers
hun schooltijd doorbrengen. De familie Kimm houdt in 1942 en 1943 toezicht op
het huis en de bezittingen van het gezin Bohmers tijdens hun verblijf in Unterwis-
ternitz. De buurjongen, Tiemen, spreek ik een aantal keren voor deze biografie. Hij
heeft veel waardering voor Bohmers, die later ook een vriend werd, ondanks het leef-
tijdsverschil. Bohmers heeft hem veel over antiek geleerd, waardoor hij er zelf ook
een fijne neus voor heeft gekregen. Ook zijn er contacten met de notaris J. Peereboom,
die Bohmers heeft leren kennen toen hij een lezing over archeologie in Buitenpost
hield, en met de huisarts R.G. Keizer en de deurwaarder J. Drenth.65 Behalve Kimm
houdt ook Drenth toezicht op de bezittingen van het gezin Bohmers wanneer ze een
paar maanden per jaar in Unterwisternitz zijn. Ten slotte komt de pro-Duitse A. Was-
senbergh, directeur van het Fries Museum in Leeuwarden, ook regelmatig over de
vloer.
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Aan de universiteit van Groningen vinden geen colleges meer plaats en Bohmers
moet er thuis in Buitenpost nu voor zorgen dat de publicaties over Unterwisternitz
snel af komen. Het gaat om een opgravingsrapport over zijn eigen campagnes in 1939,
1940 en 1942 en een algemeen werk over Unterwisternitz, waarin ook de onderzoeken
van Absolon een plaats moeten krijgen. Zijn collega Schwabedissen dringt er in ok-
tober 1943 bij Sievers op aan dat er vaart gemaakt wordt met een overzichtswerk over
Unterwisternitz: 

‘Zoals ook de heer Rust telkens opnieuw benadrukt heeft, is een volledige mo-
nografie van Unterwisternitz dringend vereist waarin al het materiaal dat tot
dusver door zowel Absolon als dr. Bohmers opgegraven is, uitgewerkt wordt.’66

De reden voor een spoedige afronding is niet alleen wetenschappelijk, maar ook po-
litiek. De Tsjechen wijzen er namelijk op dat de Duitsers, evenals Absolon, nog steeds
geen grote publicatie hebben uitgebracht, terwijl ze al jaren onderzoek doen in Un-
terwisternitz.67 Gezichtsverlies dreigt. Naar aanleiding van de brief van Schwabedissen
schrijft Sievers, ook namens de Kurator van Ahnenerbe Walther Wüst, een maand
later aan Bohmers: 

‘U herinnert zich vast nog wel ons gesprek in Salzburg van 27 augustus 1943,
waarin de curator u dringend verzocht om de publicatie van Unterwisternitz
uw volle aandacht te geven. Ik zou graag u dit gesprek vandaag in herinnering
roepen en u vragen hoe het nu met uw werk staat.‘68

Bohmers antwoordt Sievers in december 1943 dat hij nog geen publicatiedatum kan
noemen.69 De reden is dat Minnema vanwege hartproblemen zo’n vier tot vijf keer
langzamer werkt - en hij werkt al niet snel, aldus Bohmers - en dat het überhaupt
nog mooi is dát hij werkt. Voorts probeert hij Sievers ervan te overtuigen dat hij gelijk
op moet werken met de tekenaar, omdat hij de tekeningen beschrijven moet. Een
tweede reden voor de vertraging is de oncomfortabele werk- en woonsituatie:

‘Iets anders is dat ik slechts zo weinig kolen en hout kan krijgen dat ik ge-
dwongen ben met de familie en de kinderen in de kleinste kamer van het huis
te wonen en te werken. Aangezien mijn kinderen nu net de leeftijd hebben dat
ze zich niet rustig kunnen gedragen, is dat bijna onmogelijk. Vorig jaar heb ik
al met een brief van de persoonlijke staf [van de Reichsführer SS, AC] en met
de hulp van dr. Schneider [vertegenwoordiger van Ahnenerbe in Den Haag,
AC] alles in zijn werk gesteld om meer kolen toegewezen te krijgen en ik ben
bijna een week lang van de ene naar de andere plek gereisd; maar dat leverde
bijna niets op. Nu is het nog veel moeilijker en heb ik nog veel minder. Ook
het stroomgebruik is streng op rantsoen, zodat ik ook daarom ’s nachts niet
veel kan werken.’ 
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Ten derde wijst Bohmers Sievers erop dat er geen mensen te vinden zijn die zijn werk
grammaticaal kunnen corrigeren: ‘Alle Duitsgezinde germanisten hebben het zo druk
dat ze geen grotere opdrachten meer aannemen en de Duitsvijandige doen het so-
wieso niet.’ Ten slotte herinnert hij er Sievers ook nog even aan dat de bijzondere
vondsten die Himmler in 1939 voor zijn verjaardag heeft gekregen, niet meer te vin-
den zijn en hij deze voor zijn studie nodig heeft.

Gelukkig wordt het vanzelf voorjaar en kan Bohmers op 7 mei 1944 Sievers schrij-
ven dat het opgravingsverslag van zijn campagnes 1939-1942 klaar is en aan Schwa-
bedissen is toegestuurd.70 Het is voorzien van vier grote overzichtstekeningen waarop
de ligging van ongeveer 10.000 voorwerpen te zien is, tien profieltekeningen, 50 il-
lustraties met voorwerptekeningen en talrijke foto’s.71 De publicatie zal als eerste deel
in de serie Anthropos-Forschungen verschijnen, waarvoor Schwabedissen in de zomer
van 1944 een voorwoord schrijft. Hierin vertelt hij de lezer welke publicaties nog
meer in de serie zullen verschijnen en dat er bij de naamgeving van de serie gekozen
is om ook de ondertitel Üntersuchungen zur frühesten Geschichte toe te voegen; het on-
derzoek van het Paleolithicum en Mesolithicum staat namelijk niet op zichzelf, maar
maakt deel uit van het totale historische onderzoek: ‘En in het gebouw van de totale
geschiedenis vormt de oergeschiedenis het fundament.’72 Ook moeten steentijddes-
kundigen nauw samenwerken met antropologen, ‘want hun gezamenlijk komt bij
voorkeur de opdracht toe om de vroegste historische, raciale, culturele en andersoor-
tige grondslagen van de latere ontwikkeling en alle volgende historische tijdperken
uiteen te zetten.’ Hoewel er nog een drukproef gemaakt is van de publicatie van
Bohmers, is deze nooit gedrukt en uitgegeven. Ook de grote monografie over Unter-
wisternitz, die in de Anthropos-Forschungen zou gaan verschijnen, is nooit gereali-
seerd. 

De relatie met Minnema, die nog wel voor Bohmers tekent, is volledig verstoord.
Op 19 juli 1944, een dag voor de Stauffenberg-aanslag op Hitler, klaagt Minnema
Bohmers opnieuw aan bij Ahnenerbe. Hij schrijft vanuit Murmerwoude dat hem ter
ore is gekomen dat Bohmers beweert de publicatie over Unterwisternitz niet af te
kunnen maken, omdat zijn arbeiders hem ontnomen zijn.73 Volgens Minnema is dit
onzin, omdat Bohmers zijn mensen voor heel andere zaken inzet. Zij moeten vooral
meewerken aan de opgraving Ureterp, die in de herfst van 1943 en in maart 1944 is
voortgezet met medewerking van Van Giffen. Ook besteden zijn arbeiders hun tijd
aan de inventarisatie en documentatie van Friese cultuurelementen: de uilenborden
en huismerken. Minnema geeft een uitgebreid overzicht wie waaraan gewerkt heeft
tussen herfst 1942 en zomer 1944 en concludeert dat feitelijk alleen de bijdrage van
Evert de Jong en hemzelf aan de uitwerking van Unterwisternitz de moeite van het
vermelden waard is. Maar het is nog veel ernstiger, zegt hij: Bohmers wil het werk
aan Unterwisternitz zo veel mogelijk vertragen. Dat heeft hij zelf tegen zijn mede-
werker Evert de Jong gezegd. Hij saboteert dus zijn eigen onderzoek. 
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Collecties op drift
Als Bohmers in september 1943 terugkeert in Buitenpost, heeft hij een grote verant-
woordelijkheid te dragen. Hij moet zorgen voor het behoud van belangrijke weten-
schappelijke collecties in een onzekere tijd. Hij moet niet alleen rekening houden met
het gewijzigde beeld dat de Duitse autoriteiten van hem hebben en met eventuele
gevechtshandelingen tijdens de bevrijding van Nederland, maar ook met de vijande-
lijke houding van het plaatselijke verzet, dat veel te veel belangstelling voor hem heeft.
Behalve van Bocksteinschmiede, Unterwisternitz en Mauern liggen ook vondstma-
teriaal en opgravingsdocumentatie van Ureterp inmiddels bij hem thuis. Het buiten-
landse vondstmateriaal heeft hij nodig bij zijn onderzoek voor de publicaties over de
vindplaatsen. Na de oorlog schildert hij dit af als een stille verzetsdaad. Door de vond-
sten illegaal, buiten medeweten van de verantwoordelijke Duitse instanties, naar Fries-
land te transporteren heeft hij deze uit handen van de nazi’s gehouden. 

Bohmers wil de collecties (vondsten en documentatie) opbergen bij het BAI in Gro-
ningen. Van Giffen is hiermee aanvankelijk akkoord, maar ziet er uiteindelijk toch
vanaf.74 Daarom brengt Bohmers vanaf eind 1943 en in 1944 in het geheim de col-
lecties onder bij verschillende kennissen in Friesland. Maar dat is niet het enige. Hij
gooit ook de vondsten en de vondstnummering dusdanig in de war, dat niemand de
vondsten voor wetenschappelijk onderzoek kan gebruiken. Alleen hijzelf kent de sleu-
tel. Dat geeft hem een zekere macht die goed van pas komt bij een eventuele arrestatie
na een eventuele bevrijding.

In 1944 proberen de Duitse autoriteiten de vondsten terug te krijgen. Na aandringen
van Wetzel bij Sievers in januari van dat jaar, stuurt Bohmers de vondsten van de Bock-
steinschmiede in april 1944 terug. Anders ligt het met de collectie Unterwisternitz. Deze
terughaalactie wordt ingezet door Karl Willvonseder. Hij heeft in 1939 samen met Sievers
en Bohmers de opgraving van Unterwisternitz geconfisqueerd. Willvonseder is in 1942
als SS-Obersturmführer opgeroepen voor de Waffen-SS en opgenomen in de persoonlijke
staf van Himmler. Daar houdt hij zich onder meer bezig met prehistorische collecties in
Servië en Zuid-Tirol. Ook is hij vanaf 1941 tot het einde van de oorlog Gaupfleger der
Bodenaltertümer Reichsgau Niederdonau en in die functie betrokken en verantwoordelijk
voor de opgraving Unterwisternitz en een goed beheer van het vondstmateriaal. In oktober
1944 benadert Willvonseder Sievers en vraagt hem waar Bohmers zijn vondsten bewaart:
‘Hopelijk heeft Dr. Bohmers de vondsten niet meegenomen naar zijn vaderland.’75 Ken-
nelijk voelt hij nattigheid. Hij wijst Sievers erop dat Bohmers hem en zijn plaatsvervanger
nauwelijks heeft geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek en dat hij min of
meer met de noorderzon is vertrokken. Hij vertelt verder dat hijzelf heeft gezien dat ‘de
vondsten (het moet wel om vele duizenden stukken gaan) die tot de belangrijkste van de
laatste jaren uit het stroomgebied van de Nederdonau gerekend worden (…), met uitzon-
dering van de mindere stukken, zich niet meer in Nikolsburg bevinden’.

Bijna een maand later bericht Sievers dat Bohmers zijn vondsten direct via de SD in
Groningen moet laten verzenden naar de Ahnenerbe-vestiging in Waischenfeld.76 Ook
licht hij de SD in en schetst hun het belang van Bohmers’ onderzoek en de reden van de
aanwezigheid van de vondsten in Buitenpost: 
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‘De heer dr. Assien Bohmers (…) heeft in opdracht van de Reichsführer-SS
bijzonder urgente onderzoeksopdrachten in Bohemen-Moravië uit te voeren
en heeft in het kader hiervan onder andere een grote opgraving in Unterwis-
ternitz verricht. Als gevolg van personeelsgebrek in het Rijk was dr. Bohmers
gedwongen om echte [wesentlichen] Nederlandse werkkrachten voor de uit-
voering van de toebedeelde opdracht aan te trekken en in Nederland te laten
werken. Daardoor was het noodzakelijk grotere bestanden naar Nederland te
vervoeren van vondsten van de opgraving Unterwisternitz – die zich nog
steeds daar bevinden. Gelet op de bijzondere militaire situatie in Nederland
en het politieke belang van de opdracht van de heer dr. Bohmers voor Bohe-
men-Moravië, is een spoedige zekerstelling van het naar Holland gebrachte
vondstmateriaal nu dringend vereist.’77

Zoals Bohmers na de oorlog regelmatig heeft benadrukt, geeft hij aan de SD alleen
de mindere stukken af en houdt hij zelf de belangrijke vondsten en documentatie van
Unterwisternitz. Ook de vondsten van Mauern, waarvan in de correspondentie geen
sprake is, blijven in zijn bezit. Op 5 december 1944 - de geallieerden staan al bij de
Frans-Duitse grens - hoort Sievers uit Berlijn dat Bohmers via de SD de zending in
orde heeft gemaakt. Maar ‘langs welke weg en wanneer deze zending in Duitsland
aankomt, is nu in ieder geval nog niet te overzien.’78

Hoe het vege lijf te redden?
Ruim zestig jaar na de bevrijding vertelt de 85-jarige Jochem de Jong, de neef van
Wytske die meewerkte in Mauern en Unterwisternitz, hoe Bohmers in de zomer van

Jochem de Jong is een neef
van Wytske en heeft met
Bohmers meegegraven in
Mauern en Unterwisternitz.
In december 2005 toont hij
mij de locatie van de opgra-
ving Ureterp.
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1944 bij hem thuis kwam en zijn twijfel en angst over de toekomst deelde met Jo-
chems vader.79 Ik zit in 2005 bij hem in de woonkamer tussen de tikkende klokken
die een voor een afgaan. Hij gaat terug in zijn herinnering. ‘Nu moet ik goed alles bij
elkaar houden, dat ik niet begin te kletsen’, zegt hij en vervolgt: ‘Bohmers zat met wat
spul en met zichzelf en maakte zich ongerust over de overgang die zou gaan plaats-
vinden.’ Hij vreesde de chaos bij de bevrijding en wat die voor hem en zijn gezin zou
kunnen betekenen. ‘Als je niets op je geweten hebt, hoef je ook niet bang te zijn’, zegt
Jochems vader nuchter. Bohmers antwoordt dat hij niets op zijn geweten heeft. Jo-
chem vertelt mij dat hij natuurlijk ook niet weet hoe alles in elkaar steekt, maar hij
wil er alles om verwedden dat Bohmers nooit lid is geweest van de SS.

Twee weken later belt Jochem mij op een zaterdagochtend op. Hij heeft nog iets te
zeggen, waarover hij met mij nog maar zijdelings had gesproken. Hij vertelt dat
Bohmers op zeker moment gedwongen is zich een ‘pak aan te laten meten’ in Berlijn
en een SS-uniform krijgt. Bohmers heeft dit zelf aan hem verteld. Dat kwam doordat
Bohmers bij formele bijeenkomsten met wetenschappers de laatste was die in burger
rondliep. Dat werd niet langer getolereerd. Wilde Bohmers deze bijeenkomsten nog
bijwonen, dan moest ook hij in uniform komen. Dat Bohmers een uniform in de kast
heeft hangen en ook heeft gedragen tijdens de oorlog, is een hardnekkig gerucht dat
ik vaker ben tegengekomen. Er zouden zelfs een of meer foto’s zijn die het overtui-
gende bewijs daarvan leveren. Maar tot dusver heb ik die niet kunnen vinden. En ook
Jochem zegt dat hijzelf Bohmers nooit in een uniform heeft zien rondlopen. Ondanks
het feit dat er geen enig bewijs voor is, is het een verhaal dat telkens weer terugkomt. 

Maar ook zonder uniform heeft Bohmers voldoende reden om bezorgd te zijn. In
september 1944, ongetwijfeld in de dagen rond Dolle Dinsdag, keert hij naar zijn on-
derduikadres in Zwolle terug. Ondertussen rukken de geallieerde legers op in België
en Zuid-Nederland. Het ziet ernaar uit dat de bevrijding nog een kwestie van hooguit
enkele weken is. Hij gaat naar Zwolle, omdat hij in Buitenpost door het plaatselijk
verzet als Duitse spion wordt beschouwd en zijn leven niet meer zeker is. Bohmers’
contacten in Buitenpost en de bezoekers die hij ontvangt, zijn namelijk nauwlettend
in de gaten gehouden door zijn overbuurman J. Pijnacker. Die maakt vanaf 1943 deel
uit van de Ordedienst, een conservatief georiënteerde verzetsgroep waarin oud-be-
roepsmilitairen een belangrijke rol spelen. Ook Tellegen (de zwager van Van Meeteren
in Zeist) en Bannink (de politieman uit Zwolle) maken deel uit van de Ordedienst,
die in september 1944 opgenomen wordt in de Nederlandsche Binnenlandsche Strijd-
krachten (NBS). 

Pijnacker is gemeentecommandant van de NBS in Achtkarspelen, waarvan Bui-
tenpost deel uitmaakt.80 Hij en het plaatselijk verzet wantrouwen Bohmers en stellen
een onderzoek naar hem in. Zij signaleren dat Bohmers pro-Duitse contacten on-
derhoudt en dat hij regelmatig de Beauftragte in Groningen, Conring, bezoekt. Ook
ontvangt hij telegrammen uit Duitsland en gaat naar cafés waar vooral Duitsers
komen. De ondergrondse onderschept zelfs een brief die gericht is aan Bohmers en
afkomstig is van de persoonlijke staf van de Reichsführer SS (dat is waarschijnlijk een
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brief van Ahnenerbe; die viel immers hieronder). Al met al ontstaat binnen het verzet
het beeld dat Bohmers een geheim agent is, die voor de Duitsers inlichtingen verza-
melt. 

Het wantrouwen is zo groot dat in de zomer van 1944 Bohmers in een uitgave van
het illegale blaadje Trouw en op de BBC-radio als verdacht persoon wordt aange-
merkt, waarna de Groninger Knokploeg in september 1944 zelfs een aanslag op hem
beraamt.81 Die vindt uiteindelijk niet plaats. Volgens Bohmers’ buurjongen Helperi
Kimm is zijn vader ingelicht over het radiobericht en die heeft daarna overbuurman
Pijnacker gedwongen af te zien van liquidatie, omdat hij hem anders na de oorlog
voor gewone moord gaat aanklagen.82 Bohmers meldt de bedreiging aan Bannink,
die vervolgens een collega van de Leeuwarder politie inschakelt om te waken over
het gezin Bohmers en diens collecties in Buitenpost.83 Al met al is het een vreemde
situatie. Het zegt veel over de gebrekkige communicatie tussen de verschillende af-
delingen in het land: het ene lid van de Ordedienst overweegt Bohmers te liquideren,
het andere lid helpt hem met onderduiken.

Bohmers brengt in dezelfde tijd nog een bezoek aan zijn oud-studiegenoot Nicolaas
Aartsma in Amsterdam. Ook die is ongerust - en met reden. Aartsma heeft in het
begin van de bezetting voor de Duitse autoriteiten een rapport opgesteld over de
Friese Beweging, is begunstigend lid van de SS geworden en heeft artikelen geschre-
ven over de Friese Beweging voor diverse nationaalsocialistische bladen. Bohmers en
Aartsma zien elkaar tijdens de oorlog twee à drie keer per jaar, meestal in Amster-
dam.84 Dan spreken ze over politiek. Beiden koesteren al lang geen illusies meer over
de bedoelingen van de Duitse autoriteiten met betrekking tot Friesland. Daarom heeft
Aartsma vanaf 1943 contact gelegd met een rechtse illegale groep van ten dele ex-
fascisten, te weten de Geheime Dienst Nederland (GDN), die onder leiding staat van
M.A. Cageling. 

Kort voor hun ontmoeting in Amsterdam hebben Bohmers, Aartsma en Cageling,
met Kiestra en de journalist H.W. van Etten een zeiltochtje gemaakt op de Friese
meren.85 Daar proberen ze samen een verhaal te verzinnen om het vege lijf te redden.
Van Etten heeft in 1942 als oorlogsverslaggever opgetreden bij het Oostfront en is
daarna hoofdredacteur geworden van het blad Storm-SS. Tegen het einde van de oor-
log behoort hij tot de groep van oppositionele Nederlandse SS’ers. Op 7 september
1944 ontvangt Van Etten een brief van Feldmeijer, de voorman van de Germaanse
SS, met daarin de opdracht zich opnieuw te melden voor de Kriegsberichter-dienst.
Van Etten deserteert en duikt onder. Tijdens de zeiltocht wordt besloten dat Aartsma
een rapport zal schrijven over de conflicten tussen de Fryske Rie en de Duitse bezetter,
waaruit moet blijken dat de Fryske Rie en zijn leden altijd het beste met Friesland
voor hebben gehad, het Duitse beleid dwarsboomden en zich niet neer hebben gelegd
bij de eisen van de Duitse bezetter (Friesenbefehl). Nadat Aartsma het rapport aan de
GDN heeft overhandigd, wordt ook hij gearresteerd. In het rapport wordt Bohmers
vreemd genoeg niet genoemd als belangrijk lid van de Fryske Rie, maar Aartsma wel,
terwijl die er geen rol van betekenis in heeft gespeeld.
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Met de bevrijding van Buitenpost op 14 april 1945 wordt Bohmers direct door de
Binnenlandsche Strijdkrachten onder leiding van Pijnacker gearresteerd op verden-
king een Duits agent (‘Gestapo-agent’) te zijn. Hij wordt vastgezet in de plaatselijke
gevangenis en enkele dagen later ondervraagd door de 20. Canadian Field Security
Section. Men wil weten wie hij is, wat hij heeft gedaan en of hij belangrijke informatie
bezit die interessant is vanuit het oogpunt van Central Intelligence. Bohmers is 33 jaar
oud en heeft de mannen van de geallieerde inlichtingendienst veel te vertellen. De
oorlog is bijna ten einde, maar voor hem nog lang niet.

naam Friese cultuur Ureterp Unterwisternitz

J. Broersma

J. Groenhof

E. de Jong

J. Minnema

P. Mudstra

M. Oosterhout

Winter 1942-43: 
documentatie en fotowerk
Winter 1943-44: fotowerk
Zomer 1944: fotowerk

Winter 1942-43: 
documentatie

Winter 1942-43: 
documentatie

Winter 1943-44 en zomer
1944: documentatie

Voorjaar 1944: opgraving

Herfst 1942: artefacten 
zoeken en proefopgraving
Voorjaar 1943: opgraving 
en tekenwerk
Voorjaar 1944: opgraving

Voorjaar 1943, herfst 1943
en voorjaar 1944:
opgraving, foto- en 
tekenwerk
Zomer 1944: tekenwerk

Voorjaar 1943: opgraving
teken- en fotowerk
Herfst 1943: tekenwerk
Winter 1943-44: tekenwerk
(tot 6/1/44)

Herfst 1942: artefacten
zoeken en proefopgraving
Voorjaar 1943: opgraving
Winter 1943-44: artefacten
zoeken
Voorjaar 1944: opgraving

Herfst 1943 en voorjaar
1944: opgraving

Winter 1942-43: fotowerk
Winter 1943-44:
Fotowerk en ‘vorzeichnen’

Winter 1942-43: tekenwerk
Winter 1943-44: tekenwerk
(vanaf 6/1/44)

Werkzaamheden van de medewerkers van Bohmers tijdens zijn verblijf in Buitenpost volgens de opgave van 
Minnema aan Ahnenerbe
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Een Duitse spion?

14. INTERNERING, 1945

‘In de oogen van vele mensen was hij een beetje mysterieuze man die zeer voorzichtig en gesloten was’

(Nico Aartsma over Bohmers d.d. 20 april 1945)

‘Bohmers heeft mij verschillende keeren kunnen verraden, ook in den tijd, toen het nog niet noodig was, rekening

te houden met een geallieerde overwinning’ (Van Meeteren over Bohmers d.d. 11 september 1945)

‘Je ziet, dat ik me niet verveel, want dit kneden van menschen is een interessante sport en ik heb er heel veel

succes mede want mijn voordrachten worden het meest bezocht van alle en de jongens vd HBS vliegen voor

me’ (Bohmers aan Wenda vanuit Kamp Amersfoort d.d. 21 januari 1946)

Eerste verhoren
De Canadese opmars in het noorden van Nederland duurt enkele dagen. Op 10 april
trekt de Canadese hoofdmacht vanuit Coevorden noordwaarts. Drie dagen later wordt
Assen bevrijd. Op 15 april wordt Heerenveen ingenomen en wordt ook Leeuwarden
bevrijd. Een dag later geven de Duitsers in de stad Groningen zich over en wordt bij
Harlingen de afrit van de Afsluitdijk afgegrendeld. De mensen zijn uitzinnig van
blijdschap en de Canadezen worden als helden onthaald. Er breekt een rommelige
tijd aan, omdat het formele gezag nog niet overal ter plaatse is en de communicatie
gebrekkig is. De geallieerde troepen maken jacht op spionnen die inlichtingen kunnen
verschaffen over de vijand. Ook de burgers laten zich niet onbetuigd en nemen soms
het recht in eigen hand. Her en der worden rekeningen vereffend en wraakacties ge-
pleegd. Vooral NSB’ers en collaborateurs zijn het doelwit. 

Zodra de rust enigszins is teruggekeerd, brengt op 19 april 1945 Sergeant J.H. Arm-
strong van de 20. Canadian Field Security Section een bezoek aan de Binnenlandse
Strijdkrachten in Buitenpost. Daar hoort hij dat zij ene Bohmers hebben gearresteerd,
die ervan verdacht wordt een Gestapo-agent te zijn. De Field Security onderzoekt van
spionage verdachte personen, zeker in de eerste dagen van de bevrijding wanneer het
Militair Gezag nog niet ter plaatse gevestigd is. Het Militair Gezag is ingesteld krach-
tens een in 1943 door koningin Wilhelmina en alle ministers in Londen ondertekend
Besluit Bijzondere Staat van Beleg, dat een bestuursorganisatie voorschrijft die een
veelomvattende taak en verstrekkende bevoegdheden heeft in de periode na de be-
vrijding. Ook het Militair Gezag gaat zich bezighouden met mensen die om politieke
redenen zijn gearresteerd.

Armstrong neemt Bohmers mee naar zijn hoofdkwartier in Leeuwarden en onder-
vraagt hem met gebruikmaking van een tolk.1 Het verslag wekt de indruk dat het een
kort, warrig verhoor is geweest, waarin allerlei personen en gebeurtenissen zijn ge-
noemd zonder dat daar enige samenhang in is aangebracht. Zo noemt Bohmers Van
Meeteren (‘Politiek Spion voor de Nederlandsche Generale Staf ’) en verklaart via
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hem in 1937 in Berlijn in contact te zijn gekomen met hooggeplaatste nazi’s. Hij zou
door zijn nieuwe methode voor archeologisch onderzoek heel beroemd zijn geworden
onder Duitse professoren in Berlijn ‘en ten slotte bracht het mij onder de aandacht
van Himmler die voor dien tijd een theorie begonnen was betreffende het zuivere
Arische ras’. Met de nieuwe methode doelt hij op de sedimentpetrologie, die hij ove-
rigens helemaal niet zelf ontwikkeld heeft, maar Edelman. Hij verklaart verder: 

‘De naam van deze Nazi Partij waarmee ik geassocieerd was, was bekend als
‘Das Ahnenerbe’ en daarin was de anti-Nazi groep waarvan ik lid was
[Bohmers doelt op de Hielscherkreis, AC]. Ik kende alleen mijn meerdere, daar
ik mij niet officieel bij een Duitsche organisatie wilde aansluiten. Ik wendde mij
altijd tot mijn superieur Mr. Wolfram Sievers die zeer hoog stond bij de Partij.
(…) Mr. Sievers vertelde mij dat hij op het laatste moment wilde onderduiken
daar hij zeer pro-Engelsch was. Hij behoort tot de persoonlijke staf van Himm-
ler (ik denk dat hij een groot aandeel had in de Putsch op Hitler in 1944).
Himmler nodigde mij door bemiddeling van Sievers uit, dit was in 1939, voor
den oorlog, om een lezing te geven voor de belangrijkste SS leiders.’

Bohmers noemt Hielscher niet bij naam, maar zegt over hem dat hij in Potsdam
woont, vluchtelingen heeft geholpen en veel connecties heeft met anti-nazi-organi-
saties. Wel noemt hij de namen van twee andere leden van de ‘anti-Nazi groep’:
Jeschke en Daumann, met wie hij in contact moest treden, als Sievers uitgeschakeld
werd. 

Herbert Jeschke (1900-1964) en Kurt Daumann (1912-2000) maken inderdaad
deel uit van de Hielscherkreis.2 Jeschke is schilder en in zijn atelier in Berlijn vinden
regelmatig samenkomsten plaats. Hij maakt schilderijen en altaarstukken voor de
Kultraum in Hielschers woning in Potsdam. In 1939 wordt hij opgeroepen voor mi-
litaire dienst, maar kan er onderuit komen door Sievers, die hem onderzoeksopdrach-
ten voor Ahnenerbe verstrekt. Jeschke is inmiddels getrouwd met de zus van Sievers.
Het huwelijk is bezegeld door Hielscher. Jeschke krijgt de opdracht om een kopie te
maken van het Tapis de Bayeux, een onderzoeksproject dat onder leiding staat van de
archeoloog Jankuhn. Na de oorlog wonen Jeschke en zijn vrouw in Münnerstadt,
vlakbij Hielscher. In 1958 bekoelt de relatie met Hielscher en treden zij uit zijn
Unabhängige Freikirche.

Kurt Daumann leert als student natuurkunde Hielscher al in 1934 kennen en woont
tot 1937 met hem samen in Berlijn. Zijn zus Gertrud trouwt met Hielscher in 1939.
Ook Daumann ontvangt van Sievers een opdracht namens Ahnenerbe: de vervaardi-
ging van een teksttoelichting bij Nietzches Also sprach Zarathustra en bij Goethes
Faust, bestemd voor soldaten aan het front. In 1970 treden ook Daumann en zijn
vrouw uit Hielschers geloofsgemeenschap, omdat ze zich niet meer kunnen verenigen
met de dogmatiek en de patriarchale houding van Hielscher.

Tijdens het verhoor vertelt Bohmers dat hij archeologische vondsten bij hem thuis
en in dorpen rondom Buitenpost verborgen heeft. Ook zegt hij dat hij in mei of juni
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1944 Bannink heeft geïnformeerd over de ophanden zijn de aanslag op Hitler. Hij
was vooral actief binnen Friesland (‘Ik werkte hier in een zusterorganisatie van de SS,
bekend als ‘’Sachso-Frisia’ en welke ik van binnen uit vernietigde’). Aan het eind van
het verhoor vertelt hij dat hij nooit in actieve dienst is geweest van een nazi-organisatie
en dat hij altijd op goede voet heeft gestaan met Aartsma en Cageling, met wie hij
kort voor de bevrijding een zeiltocht heeft gehouden. Ook noemt hij ene Heemskerk.
‘Heemskerk’ is W.F. Heemskerk-Düker (1910-1988), die op dezelfde dag dat
Bohmers wordt verhoord, overgebracht wordt naar de strafgevangenis van Leeuwar-
den voor een verhoor over zijn lidmaatschap van de SS, zijn werk voor de Kultuurraad
en de Volksche Werkgemeenschap. Hij is tijdens de bezetting onder andere hoofd
van de Foto- en filmdienst van de Nederlandse SS. Ook stelt hij de nodige (foto)boe-
ken met nationaalsocialistische signatuur samen, zoals het boek Wat aarde bewaarde
en het fotoboek Friesland-Friezenland, dat hij samen met Van der Molen verzorgt.
Beide boeken zijn uitgegeven bij de SS-uitgeverij Hamer. Het zijn nu niet direct per-
sonen die Bohmers tot aanbeveling strekken, dus men vraagt zich af waarom hij ze
noemt. Was hij soms erg zenuwachtig, heeft hij maar wat zitten praten en zoveel mo-
gelijk interessante namen genoemd, of is het weer een illustratie van zijn gebrek aan
politieke antenne en naïviteit? En wat moet Armstrong met al deze informatie?

Getuigenverklaringen van Aartsma en Minnema
Bohmers wordt na zijn eerste verhoor opgesloten in het politiebureau. Aartsma wordt
de volgende dag verhoord over Bohmers.3 Zijn ondervrager is blijkbaar niet op de
hoogte van het feit dat Aartsma een collaborateur is en bijgedragen heeft aan nazi-
propaganda in Friesland. Aartsma vertelt hoe Bohmers en hij elkaar in 1935 hebben
ontmoet, dat zij elkaar vanaf 1940 een paar keer per jaar ontmoeten (meestal in Am-
sterdam waar Bohmers de universiteitsbibliotheek of het Rijksmuseum bezocht, ‘want
hij was een groot bewonderaar en een verwoed verzamelaar van oude schilderijen’)
en dat hij in de herfst van 1942 enige dagen in Buitenpost bij Bohmers heeft gelo-
geerd om zijn verzameling schilderijen en oude kaarten te zien, die ‘volgens hem de
beste verzameling na die van het Friesche Museum (was)’. 

Aartsma beweert dat Bohmers voor de oorlog pro-Duits was, maar anti-nazi. Dat
hij in de oorlog zijn mening wijzigt, omdat hij inziet dat het doel van de bezetter is
om Nederland te germaniseren. Hij vermoedt dat Bohmers relaties heeft gehad met
de Duitse adel en officieren die getracht hebben Hitler te vermoorden. Ook weet hij
dat Bohmers zichzelf goed genoeg vindt om hoogleraar te worden, maar dat hij deze
functie niet heeft willen aanvaarden tijdens de bezetting. Aartsma sluit zijn verklaring
af met de woorden: 

‘Wat zijn politieke gevoelens en belangen betreft kan ik zeggen dat hij buiten-
gewoon symphatiek stond tegenover Frieschland en hoopte dat na den oorlog
Oost-Frieschland ook een deel zou vormen van Nederland als combinatie bij
Groningen en Frieschland. In de oogen van vele mensen was hij een beetje



328

mysterieuze man die zeer voorzichtig en gesloten was. Niettemin beschouw
ik hem als een goed patriot en een loyale Nederlander die nooit enig nadeel
berokkende aan andere Nederlanders, Nederlandsche belangen of de Neder-
landsche Staat.’

Aartsma’s verklaring is gelet op zijn eigen rol in de oorlog van weinig waarde, maar
levert geen voor Bohmers belastende informatie op. Dat geldt wel voor de uitlatingen
van Minnema. Bohmers heeft Minnema weliswaar niet genoemd in zijn eerste ver-
hoor, maar Armstrong krijgt tijdens een patrouille die avond in Buitenpost van men-
sen te horen dat Minnema zijn assistent is geweest en meer over hem weet. Armstrong
vertrekt naar Kollum, waar Minnema ook vastzit na zijn arrestatie door de Binnen-
landse Strijdkrachten. Minnema is op 17 april 1945 samen met zijn vrouw gearres-
teerd door de ondergrondse van Kollumerland. Zijn vrouw is namelijk van 1941 tot
1942 lid geweest van de NSB en heeft gecollecteerd voor de Winterhulp. Op de avond
van 20 april wordt Minnema verhoord door Armstrong, in het bijzijn van een collega
en de Binnenlandse Strijdkrachten. In het verslag dat Armstrong daarvan maakt,
noemt Minnema Bohmers een gevaarlijk persoon en beweert hij dat Bohmers tot
1943 een SS-officier is geweest. Hijzelf heeft in dat jaar namens Bohmers een brief
aan Sievers gestuurd over Bohmers’ ontslag uit de SS. Minnema verklaart verder dat
hij Bohmers niet eerder aan heeft gegeven bij de ondergrondse, omdat hij vreest voor
zijn leven. 

Armstrong eindigt zijn verslag met de opmerking dat er voorlopig nog geen gede-
tailleerde gegevens voorhanden zijn, ‘… maar er zijn hiertoe maatregelen getroffen
en die zullen zo vroeg mogelijk voorgelegd worden’. Ze hebben afgesproken dat Min-
nema voor de Field Security een rapport over Bohmers opstelt en dat hij bij wijze van
tegenprestatie onmiddellijk in vrijheid wordt gesteld. Op 28 april, een week later,
heeft Minnema het Engelstalige rapport al klaar.4 Hij geeft daarin een korte beschrij-
ving van 58 personen die een relatie onderhouden met Bohmers en voegt er een ty-
pering van die relatie aan toe: vriendelijk, onvriendelijk of vijandig. De mensen deelt
hij in verschillende groepen in: vrienden en familieleden, contacten uit de Friese Be-
weging, personeel, Duitse kennissen, Duitse en Nederlandse wetenschappelijk relaties,
en onduidelijke contacten. Hij beschrijft specifieke thema’s in zijn rapport, zoals er-
varingen en gebeurtenissen die met de Friese Beweging te maken hebben (vergade-
ringen in het begin en de herfst van 1942 in Leeuwarden; Bohmers’ ambitie om een
Friese Vrijstaat vorm te geven; Bohmers’ bemoeienissen met Saxo-Frisia en de Fryske
Rie). Ook zijn archeologische werkzaamheden komen aan de orde (Mauern; verblijf
in Unterwisternitz in 1942 en 1943; het verzoek om hoogleraar te worden in Am-
sterdam; de opgraving Ureterp) evenals diverse karakteriseringen van de persoon
Bohmers (sluipmoordcomplex; zijn diefstallen; dementia praecox; Nietzsche-complex;
en zijn omgang met zijn personeel). Van de contacten tussen Bohmers, Van Meeteren,
Von Bothmer en andere volgelingen van Hielscher is Minnema niet op de hoogte.
Die komen dus in het rapport niet voor.

Minnema schildert Bohmers af als een gevaarlijk, gestoord, geslepen, eerzuchtig en
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onbetrouwbaar mens. In hoeverre we hem moeten geloven is onduidelijk. De arche-
oloog Halbertsma, een van de oud-studenten van Bohmers tijdens de oorlog, schrijft
in 1948 aan Lou de Jong, de chef van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie: 

‘Het is echter de vraag, in hoeverre Minnema waarheid spreekt, of uit haat fan-
tasieën heeft gezien. Minnema is namelijk iemand, die licht ruzie met anderen
krijgt, en dan niet bang is de meest bedenkelijke beschuldigingen te uiten.
Overigens een man met scherp verstand, een uitmuntend fotograaf en gere-
nommeerd tekenaar van praehistorische stenen werktuigen. Maar een zonder-
ling heer, tegen ieder die zijn vertrouwen of welgevallen niet bezit.’5

De vervaardiging van het rapport heeft, met de invrijheidstelling van Minnema als
tegenprestatie, iets weg van een koehandel. Voor Bohmers is dit alles niet zonder ge-
vaar, omdat Minnema veel van hem gezien heeft. Daar komt bij dat Minnema ran-
cuneus is en een verklikker, die er niet voor terugdeinst om Bohmers in een kwaad
daglicht te stellen. Minnema heeft dan ook alle reden om de woede van Bohmers te
vrezen als die vrijkomt.

Verblijf op de Oxerhof
Kort na het verhoor van Minnema wordt Bohmers overgebracht naar het landgoed
De Oxerhof bij Colmschate, in de buurt van Deventer.6 In het statige landhuis huist
nu een school voor praktische filosofie en zingeving. Het is omgeven door hoge oude
bomen, glooiende velden met hier en daar een oude boerderij aan een verre bosrand.
Het is omringd door zandpaden. Wie goed luistert, hoort in de verte het verkeer over
de A1 langs suizen. Daaroverheen het ruisen van de wind. 

Hoe lieflijk De Oxerhof nu ook oogt, het is een schuldige plek. Deze oude buiten-
plaats wordt tijdens de oorlog eerst gebruikt als herstellingsoord-op-stand voor SS’ers
die aan het Oostfront gewond zijn geraakt. Vanaf 1944 houdt de SD hier politieke
gevangenen vast. Op 8 april 1945, wanneer het voor iedereen duidelijk is dat de oorlog
voor de Duitsers verloren is, schieten die hier nog tien verzetsmensen dood. Wanneer
de Canadezen het terrein op komen rijden, vinden ze een met bloed bespatte muur
met aan de voet daarvan een vers graf.7

In een hoekje van de uitgestrekte tuin staat nu een monument dat herinnert aan
deze laffe moordpartij. Het is uit 1991 en gemaakt door Frans van der Ven. Het zijn
twee bronzen vrouwen. De eerste lijkt gebroken, het hoofd gebogen, haar jurk hangt
als een vod om haar lijf. De tweede staat vlak achter haar en strekt haar handen naar
haar uit zonder haar aan te raken. Als de gebroken vrouw gaat vallen, vangt ze haar
op. Ze staat kaarsrecht en oogt licht, als een danseres bijna, de borsten fier vooruit.
Ze glimlacht. Naast de vrouwen de tekst: ‘Mogen zij een levend teken blijven’. Wat
kan dit betekenen? Is de tweede vrouw een verbeelding van het leven dat doorgaat en
van de helende energie die daarin besloten ligt? Dat troost geeft en kracht, waardoor
de gebroken vrouw op een dag haar hoofd zal opheffen? Het is een prachtig, troostrijk
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tweetal dat de vertwijfeling van die dagen verbeeldt en tegelijkertijd de hoop op een
nieuwe start en het vertrouwen in wat komen gaat. 

Direct na de bevrijding strijkt de Britse inlichtingendienst op deze plek neer. Opnieuw
wordt er een interneringskamp ingericht – kamp 030. Iedereen die verdacht wordt
van spionage of van wie men vermoedt dat ze inlichtingen kunnen verstrekken over
de Duitse troepen, wordt hier vastgezet en uitvoerig verhoord. Dit gaat buiten de Ne-
derlandse autoriteiten om. Bij het verzamelen van inlichtingen in die eerste chaotische
tijd komt het op snelheid aan. Dan ga je niet op elkaar zitten wachten. 

Als zogenaamde spion komt Bohmers hier in een bont gezelschap terecht. Een van
de mensen die rond dezelfde tijd als hij op De Oxerhof wordt vastgehouden, is Anton
van der Waals.8 Hij is een beruchte V-man (een ‘vertrouwensman’) van de SD, door
wiens toedoen tijdens de oorlog veel verzetslieden zijn gearresteerd. Koos Vorrink is
een van hen. Verder speelt Van der Waals een centrale rol in het manipulatieve Eng-
landspiel, dat maanden achter elkaar door kan gaan zonder dat de geallieerden iets in
de gaten hebben en dat daardoor heel veel slachtoffers eist. Ook hij is opgepakt door
de Field Security op verdenking van spionage.

Van der Waals is een meester in het vertellen van aannemelijke verhalen en weet
zijn ondervragers ervan te overtuigen dat hij waardevolle informatie bezit. Zij nemen
hem daarom mee naar Duitsland buiten medeweten van de Nederlandse autoriteiten.
Daar laten ze hem na verloop van tijd gaan, omdat die inlichtingen toch niet zo in-
teressant blijken. Voor Van der Waals is het van levensbelang om buiten Nederland
te blijven, want de ondergrondse zit achter hem aan. Hij probeert in Duitsland een
nieuwe start te maken. Zodra de rust in Nederland enigszins is weergekeerd, gaan
verzetsmensen en de autoriteiten naar hem op zoek. Ze komen uit bij de geallieerde
inlichtingendiensten, die hem uiteindelijk opsporen in een Duits interneringskamp
waar hij onder een andere naam verblijft. In september 1946 wordt hij overgedragen
aan de Nederlandse autoriteiten. Na een slepende rechtsgang wordt hij op 26 januari
1950 op de Waalsdorpervlakte geëxecuteerd. 

Het voorbeeld van Van der Waals geeft een indruk van de chaos in de eerste weken
na de bevrijding. Het is onveilig voor wie wat op zijn kerfstok heeft of daarvan wordt
verdacht. Er is geen formeel gezag om op te treden tegen eventuele particuliere ver-
geldingsacties. De verleiding om wraak te nemen moet voor sommigen dan ook groot
geweest zijn. Tijdens de oorlog heeft Bohmers zich vaak vertoond met Duitsers in
uniform. Hij kan ervan uitgaan dat de mensen dat nog niet zijn vergeten. Daarom is
een tijdje bivakkeren in een interneringskamp geen slecht idee. Bohmers heeft mis-
schien langs deze lijn geredeneerd en in zijn eerste contacten met de geallieerden
laten doorschemeren dat hij informatie bezat die interessant was voor de inlichtin-
gendiensten. Zo voorkomt hij dat hij tussen de NSB’ers en andere landverraders wordt
vastgezet, die vaak te maken krijgen met barre omstandigheden. In een internerings-
kamp voor van spionage verdachte personen kan hij buiten beeld wachten tot de rust
is wedergekeerd en mensen zich weer op andere zaken zijn gaan richten. 



Boven: de Oxerhof bij Colmschate, met in de tuin rechts het beeld van Frans van der Ven uit 1991: een monument
ter nagedachtenis aan de executie van verzetsmensen door de SD kort voor de bevrijding. Er staat: ‘Mogen zij een
levend teken blijven’.
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Twee aquarellen van Bohmers van een boerderij bij Bedum (1955 en winter 1956)
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Het verhaal van Van der Waals geeft ook een indruk in wat voor gezelschap Bohmers
terechtkomt als vermeende spion. Van der Waals is een extreem voorbeeld, maar er
lopen meer van dit soort verraders rond. Wat moeten de geallieerden in hemelsnaam
met een archeoloog die voor een nazi-organisatie als Ahnenerbe heeft gewerkt? Op
12 mei wordt Bohmers voor het eerst op De Oxerhof verhoord.9 Weer vertelt hij over
zijn wetenschappelijke opleiding, zijn relatie met Van Meeteren en hij noemt nu ook
die met Von Bothmer. Ook zegt hij hoe hij bij Sievers en Ahnenerbe terecht is geko-
men. Hij vertelt over Wytske, dat zij een felle anti-nazi was en dat hij na haar dood
haar ‘theorieën’ in de praktijk wilde brengen. Hij kan evenwel niet goed aangeven
waaruit de principes van zijn verloofde bestonden en ook blijkt bij even doorvragen
dat hij geen flauw idee heeft hoe hij die in de praktijk had willen brengen. Bohmers
vertelt ook dat hij waardevolle archeologische vondsten heeft ondergebracht op ver-
schillende plaatsen in Friesland en dat hij met opzet nooit voor Ahnenerbe iets van
belang heeft gepubliceerd dat misbruikt kon worden voor propagandadoeleinden. Als
zijn anti-nazi activiteiten noemt hij dit achterhouden van onderzoeksresultaten en
het informeren van de Hielscherkreis (die hij niet bij naam noemt, maar aanduidt als
de ‘Anti-Nazi Partij’) over de in Friesland werkzame Duitsers die tijdens de bezetting
pro-Engels zijn en die daardoor genegen zijn tot een wapenstilstand met de gealli-
eerden na de moord op Hitler. Als tegenprestatie heeft de Hielscherkreis hem beloofd
ervoor te zorgen dat Oost-Friesland dan weer terug zal komen bij Nederland en dat
hij van een dergelijk Groot-Friesland ‘een soort culturele leider zou worden’. Wat we
hier zien is een creatieve combinatie van stukjes informatie, die zo verdraaid worden
dat Bohmers er goed uitkomt. De beste leugen bevat een kern van waarheid, die afleidt
van wat niet benoemd wordt en buiten beeld blijft. Ga dit verhaal maar eens checken
in deze chaotische dagen. Waar te beginnen? En is het eigenlijk wel urgent?

‘Bohmers is een man van cultuur en van intellect. Hij is eerzuchtig en tegelijkertijd
een idealist. Sommige van zijn theorieën kunnen, zal ik maar zeggen, een beetje ver-
wrongen zijn’, concludeert de ondervrager. Hij heeft de indruk – niet geheel ten on-
rechte - dat Bohmers oprecht is, maar dat hij een werktuig is geweest in handen van
de Duitsers en dat hij verblind is door een combinatie van eerzucht en idealisme. Hij
stelt aan het einde van zijn verslag voor om het geval-Bohmers voorlopig te laten rus-
ten en eerst Van Meeteren en Bannink, wiens dood dan blijkbaar nog niet bekend is,
te ondervragen. Bovendien ziet hij ook wel wat in een confrontatie tussen Minnema
en Bohmers.

Ruim twee weken later (op 28 mei) wordt Bohmers opnieuw ondervraagd, nu uit-
gebreider. Het gesprek met Van Meeteren is dan nog niet geweest. Die heeft drie
dagen eerder van de geallieerden een vrijstelling gekregen om van Zwolle naar Eind-
hoven te reizen, waar hij in contact wil treden met het Bureau Inlichtingen.10 Bureau
Inlichtingen is de Nederlandse militaire inlichtingendienst die tijdens de Tweede We-
reldoorlog belast is geweest met spionage en nauw heeft samengewerkt met de Britse
Secret Intelligence Service. Van Meeteren lijkt dus in contact te willen komen met zijn
vooroorlogse opdrachtgever. Kort daarna neemt hij afscheid van zijn vrouw en zoon
en vertrekt naar Parijs voor een aantal maanden. De reden hiervoor is onduidelijk.
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Pas op 11 september is hij terug en kan hij een verklaring over Bohmers afleggen. 
Na de verhoren zijn de ondervragers ervan overtuigd dat Bohmers geen Duits spion

is, hoewel veel zaken in nevelen gehuld blijven. Zoals de rol van Sievers en de doel-
stellingen van de ‘Anti-Nazi Partij’ binnen Ahnenerbe. De geallieerde ondervragers
twijfelen aan de goede politieke ambities ervan:

‘Daar zij overheerschend Duitsch is, en de pan-Europa idee als dekmantel
schijnt te gebruiken voor de bescherming voor Duitschland, met andere woor-
den schijnen de bedoelingen van deze groep, zoals Bohmers ze aan ons op-
gegeven heeft, meer overeen te komen met die der Duitsche Generaals, en
daardoor met de principen van het duitsche Militarisme, dan met de idee van
een verenigd Europa.’

En over Sievers is het oordeel:

‘Als Sievers is wat Bohmers denkt dat hij is, dan is deze man ongetwijfeld een
van de Pimpernels van zijn eeuw. Is hij dit niet maar speelde hij slechts die rol
die Bohmers hem zag spelen, of om een grootse naam voor de Nazi en SS
Das Ahnenerbe op te bouwen, voor de NSDAP en de SS in het algemeen, of
om een andere reden die ons tot nu toe onbekend is, dan is hij een van de
meest gevaarlijke personen van zijn tijd. Hiervan hangt de uiteindelijke beoor-
deling van Bohmers af.’

Men stelt vast dat, tenzij er meer bekend wordt over Sievers, de beschuldiging tegen
Bohmers dat hij een ‘Gestapo-agent’ is, niet houdbaar is. Bohmers heeft enorm veel
geluk dat de omvang van de schuld van Sievers pas later bekend wordt. Hij kruipt
hier door het oog van de naald. Voor de geallieerden is deze verdachte in ieder geval
vanuit het oogpunt van intelligence niet langer interessant. Er wordt voorgesteld om
Bohmers over te dragen aan de Nederlandse autoriteiten om te oordelen of zijn be-
trokkenheid bij Ahnenerbe een strafbaar feit is of niet. Vreemd genoeg vindt de over-
dracht niet direct plaats en wordt Bohmers een maand later weer ondervraagd. 

Ondertussen weet Wenda niet waar hij is. Bohmers is in de eerste dagen na de be-
vrijding opgepakt en daarna heeft ze niets meer van hem gehoord. Hij heeft zijn ar-
restatie thuis in Buitenpost in alle rust afgewacht. Misschien was hij wel opgelucht
toen de Binnenlandse Strijdkrachten hem kwamen halen. Zo kon niemand in de ver-
leiding komen om eigen rechter te spelen. Wenda licht haar schoonmoeder pas begin
juni in. Die begrijpt er niets van en schrijft Wenda op 3 juni over haar zoon: 

‘Hij was geen NSB zeide hij, hoewel hij mij nooit iets zeide, daar ik het nooit
op Duitschland gehad heb, dat weet hij wel, ik heb het hem wat afgerade, nu
ja daar deed je toch niets aan, jij en ik niet. 
Maar voor acht jaar ging hij al naar D. [Duitsland, AC] werken daar steekt toch
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niets in. Ik begrijp er niets van hoor, en (dat) ook dat hij die stiene [stenen, AC]
allemaal in huis had? (…) het zal wel goed afloopen ik zou niet weten waar
om niet.’11

Twee weken later ontvangt Wenda een klein briefje dat Bohmers uit het internerings-
kamp heeft laten smokkelen. Het briefje meet 9 bij 10 cm en is beschreven in een
piepklein handschrift. Hij beschrijft de omstandigheden van zijn verblijf, geeft haar
opdracht om zijn vrienden in Zwolle in te schakelen om hem los te krijgen, en in-
structies over hoe ze de komende tijd verder moet leven zonder hem. 

17 juni ‘45
Liefste vrouw,
Ik zit hier nu 2 maand in een Engelsch interrogation camp Oxerhof bij Deventer.
Je mag me niet schrijven en ik ook niet. Ik heb het hier heel goed. Eten over-
vloedig met zoo veel thee, wit brood, jam, blikken haring en sardines, ham, oli-
bollen, vleesch, enz. als ik wens en ben volkomen overvoed. Ben hier
kampleider over de geïnterneerden, waardoor ik grote vrijheid heb en vrij ook
buiten kan bewegen zoo als ik wil. In de zon liggen, enz.

Ik heb hier zeer interessante menschen ontmoet en ontzaglijk veel ondervon-
den en geleerd. Op het oogenblik wordt het kamp opgelost en de geïnter-
neerden naar verschillende instanties gestuurd en naar huis. Ik zal waar schijnlijk
in een ander kamp komen omdat mijn zaak ingewikkeld is. Kapt. Bannink is
vlak voor de bevrijding van Zwolle door de nazis doodgeschoten. Hierdoor
wordt verklaard dat ik geen direkte hulp van die kant kreeg en dat alles zeer
langzaam en zeer moeilijk afgehandeld kan worden.

De eenigste manier om de zaak te bespoedigen is dat er van mijn andere vrien-
den in Zwolle zoo veel mogelijk druk achter gezet wordt om mij vrij te krijgen.
Ik verzoek je dan ook alles wat eenigszins mogelijk is hiertoe te ondernemen,
want ik verlang natuurlijk heel veel naar jullie.
Haal al het geld wat er is op en leef zoo zuinig mogelijk, want ik zie nog niet
dadelijk voor mij een eind aan de zaak, omdat mijn belangrijkste getuige en
de invloedrijkste man dood is. Ik zou er heel wat voor over hebben als ik wist
hoe het met jullie ging.

Mij heeft dit avontuur in alle opzichten, zoowel geestelijk als lichamelijk winst ge-
bracht. Houdt je taai, voedt de kinderen in mijn geest op en leef op deze manier. 
Een zoen aan allemaal. Je man

18 juni
Het is nu wel zeker dat ik in hoogstens 3 dagen naar een centraal kamp van
de secret service kom, misschien Utrecht.
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De eenigste manier om mij er zoo snel mogelijk uit te krijgen, is steeds weer
van [onleesbaar] over invloedrijke menschen zoo intensief mogelijk te werken
en aan te tonen dat ik slechts goed gewerkt heb.
Ik loop hier in Engelsche khaki kleeren rond en leen alles van de anderen,
zooals scheerapparaat, enz. Mijn ondergoed wordt hier door de vrouwelijke
geïnterneerden gewassen, maar ik heb het meest niet aan om het niet te veel
te laten slijten.
Als je geen geld meer hebt, leen dan van mijn moeder, maar verkoop niets van
de waardevolle stukken.
Je man.12

Dit is een interessant briefje, niet alleen omdat Bohmers een echte schrijfkunstenaar
blijkt - probeer maar eens zoveel woorden leesbaar op zo’n klein papiertje te krijgen
– maar ook door de toon en verschillende details. Je krijgt de indruk dat hij het naar
zijn zin heeft op De Oxerhof en opgelucht is nu de oorlog ten einde is. De toon is
opgewekt, er is eten in overvloed, je ziet hem bijna in de zon liggen. Hij is tevreden,
want ‘dit avontuur [heeft hem] in alle opzichten, zowel geestelijk als lichamelijk winst
gebracht’. Over de toekomst lijkt hij zich niet al te veel zorgen te maken. Zijn enige
zorg betreft de archeologische vondsten: dat Wenda in de verleiding zou kunnen
komen uit geldgebrek ‘stukken’ te gaan verkopen. Dat mag niet gebeuren, een waar-
schuwing is dan ook op zijn plaats. De opmerking dat hij geen ondergoed draagt
omdat het anders te veel slijt, is bijna hilarisch.

Misschien wil hij het thuisfront niet verontrusten, misschien is hij er wel echt op
zijn plek en kan hij in goed gezelschap ontspannen en afstand nemen van wat hem
de achterliggende weken en maanden allemaal overkomen is. Bovendien is hij op be-
kend terrein: de Oxerhof ligt niet ver van Zutphen, waar hij is opgegroeid. Hij kent
dat gebied als zijn broekzak.

Fort Blauwkapel
De informatie uit het tweede deel van het briefje aan Wenda van 18 juni klopt:
Bohmers wordt inderdaad enkele dagen later overgeplaatst naar een kamp bij Utrecht:
fort Blauwkapel. Per 1 juli worden de arrestanten van de Field Security overgedragen
aan het Militair Gezag, in het bijzonder aan het kort daarvoor opgerichte Bureau Na-
tionale Veiligheid (BNV), de voorloper van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Vlak
voor de overdracht verhoren de Britten Bohmers nog een keer ‘kort maar zeer krach-
tig’ op 28 juni. De contacten met Aartsma, Van Meeteren en ook Lang (‘het zou beter
zijn nasporingen te doen of deze Lang voorkomt in onze Central Intelligence-ar-
chieven’) worden tegen het licht gehouden en ook herhaalt Bohmers nog maar een
keer dat hij via Van Meeteren contact heeft willen leggen met Engeland. ‘De hele
verdediging van Bohmers staat of valt met de inlichtingen van Westerouen van Mee-
teren en van de betrouwbaarheid van Van Meeteren zelf ’, aldus de ondervrager Wil-
lem Lagas. Hij weet ondertussen dat Bannink, die een positieve verklaring over
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Bohmers had kunnen afleggen, vlak voor de bevrijding door de Duitsers geëxecuteerd is.
Lagas vindt het noodzakelijk om na te kijken of in hun archieven informatie te vin-

den is over Sievers. Blijkbaar weet hij dan nog niet dat Sievers op 1 mei 1945 door
het Amerikaanse leger gevangen is genomen in Waischenfeld en daarna voor talrijke
verhoren naar Engeland op transport is gesteld. Een deel van de documentatie en
correspondentie van Ahnenerbe, dat onder andere in de grotten nabij Waischenfeld
is verborgen, is vlak voor de komst van de Amerikanen verbrand. Een ander deel
(voornamelijk boeken) gebruiken de geallieerden als tijdelijke wegverharding van de
naburige veldwegen, terwijl er ook nog zo’n 73 kisten met documenten verzameld
zijn. Deze zullen een belangrijke rol spelen bij het proces tegen Sievers in Neurenberg
en bevinden zich thans in het Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde. Een deel daarvan
werpt ook licht op Bohmers’ rol binnen Ahnenerbe.13

Dat Bohmers nooit lid is geweest van de SS, vindt Lagas een zwak punt in zijn ver-
klaring, omdat hij zo lang voor Ahnenerbe gewerkt heeft. Het bevreemdt hem en hij
concludeert dat Bohmers voorlopig nog geen enkele bewegingsvrijheid mag hebben.
Eerst moet Van Meeteren worden verhoord. Wel mag hij onder strenge bewaking in-
gezet worden voor het opsporen van de kunstschatten die Himmler heeft verborgen.
Bohmers heeft namelijk verklaard dat hij enkele schuilplaatsen in de grotten in de
bergen kent, hoewel hij vermoedt dat Sievers de precieze locaties al heeft verteld aan
de geallieerde autoriteiten.

Hoe dan ook, Bohmers komt nog niet vrij en wordt overgeplaatst naar het fort
Blauwkapel dat, samen met het fort Honswijk, onder gezag staat van Bureau Natio-
nale Veiligheid. Deze twee forten, waarin van spionage verdachte personen vastzitten,
maakten oorspronkelijk deel uit van de Hollandse Waterlinie. Ze worden berucht
vanwege de onmenselijke behandeling van de gevangenen en de afschuwelijke leef-
omstandigheden; de gevangenen worden ondergebracht in donkere, koude, vochtige
ruimten. Ook uit dit kamp lukt het hem door omkoping van het personeel een dicht-
beschreven snippertje papier aan zijn vrouw te sturen: 

‘Liefste, wil je naar het onderstaande adres alles over jezelf, huiszoekingen,
wat meegenomen, finantien, verhouding buren, over mijn moeder, kinder, enz
schrijven. Zoo klein als mogelijk. Ben zelf in fort bij Utrecht. Kan zeer lang
duren. Een kus je liefste’.14

Kamp Amersfoort
Hoe lang Bohmers in Blauwkapel heeft vastgezeten, is niet bekend. Vermoedelijk is
hij enige tijd na het verhoor van Van Meeteren, dat op 11 september door het Bureau
Nationale Veiligheid (BNV) in Zwolle is afgenomen, overgeplaatst naar kamp Amers-
foort. Dit kamp valt onder de Politieke Opsporingsdienst (POD), een onderdeel van
het Militair Gezag dat zich bezighoudt met het opsporen en onderzoeken van
NSB’ers, SS’ers en andere collaborateurs. Het BNV heeft op grond van de informatie
van Van Meeteren besloten dat Bohmers geen spion is en dat hij dus vanuit het oog-
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punt van central intelligence niet meer interessant is. Hij wordt nu overgedragen aan
de POD om nader te onderzoeken in hoeverre hij strafrechtelijk vervolgd moet wor-
den vanwege zijn aansluiting bij Ahnenerbe. 

De verklaring van Van Meeteren heeft dus een belangrijke rol gespeeld bij de beslis-
sing om Bohmers over te plaatsen. Van Meeteren is waarschijnlijk in augustus terug-
gekomen vanuit Parijs. Op Koninginnedag (31 augustus 1945) is hij in ieder geval in
Buitenpost op bezoek bij Wenda. Bohmers’ vroegere buurjongen, Tiemen Helperi
Kimm, schrijft hierover in 2005:

‘Ik heb hem [Van Meeteren, AC] in 1945 ontmoet bij een bezoek van hem aan
mevrouw Bohmers, nota bene toen mijn moeder en zij met de kleine kinderen
van Bohmers aan de hand en in de kinderwagen op het feestterrein van de
viering van 31 Augustus (Koninginnedag) rondliepen. Zij had ook de Neder-
landse vlag uitgestoken; ze liet zich niet kisten en mijn ouders toonden zich
solidair.’15

In kamp Amersfoort zijn van mei 1945 tot september 1946 zo’n vierduizend Nederlanders opgesloten. Het gaat om
NSB’ers, Oostfrontstrijders, jodenjagers en andere collaborateurs. Bohmers verblijft hier tussen oktober 1945 en ja-
nuari 1946. Het kamp is berucht; het gaat er niet zachtzinnig aan toe, zoals deze foto laat zien van de ‘koude
douche’ van gevangenen.
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Tijdens zijn verhoor vertelt Van Meeteren over zijn vooroorlogse werkzaamheden
voor de Nederlandse militaire inlichtingendienst en dat hij via zijn zwager A.O.H.
Tellegen in contact is gekomen met J.G.M. van de Plassche (1888-1961), hoofd van
de sectie GSIIIA van deze dienst. In 1935 heeft hij Bohmers leren kennen maar hij
was ‘altijd iets huiverig van hem’, totdat hij in 1939 in Berlijn hoort dat Bohmers te
vertrouwen is. In 1940 ontmoet hij Bohmers nog een keer in Berlijn. Nadat hij vlak
voor de Duitse inval is teruggekeerd naar Nederland, zoekt Bohmers hem verschil-
lende keren op ‘omdat ik meer politiek onderlegd was dan hij en hij wereldvreemder
was dan ik’, aldus Van Meeteren. Hij vervolgt: 

‘Bohmers heeft mij verteld, dat hij brieven ontving van zijn vrienden uit Berlijn,
waarbij dan onder het mom van het behandelen van zuiver wetenschappelijke,
archeologische onderwerpen en administratieve aangelegenheden in verband
met het Anenerbe-werk, mededelingen van clandestienen aard uitgewisseld
werden.

Zelfs heeft Bohmers mij toentertijd, na de Generaal-putch te Berlijn in 1944
verteld, dat hij een brief had ontvangen van Dr. Siewers, over Anenerbe-aan-
gelegenheden, waarin opgenomen een lijst van medewerkers van de
Anenerbe, waaronder namen van leden van de groep die aan Bohmers bekend
waren, waaruit Bohmers de conclusie trok, dat hem hiermede werd bericht,
dat voornoemde personen nog in leven waren. Een van die personen, ge-
naamd Dr. Hilscher, waarmede Bohmers ook samenwerkte, is mij ook bekend,
daar ik voor 1940 alreeds met hem samenwerkte in Duitschland.’

Van Meeteren wekt dus de indruk dat Bohmers wordt ingelicht dat fatale represailles
tegen leden van de Hielscherkreis na de actie van Von Stauffenberg zijn uitgebleven.
Ook licht Van Meeteren verschillende relaties van Bohmers toe - Aartsma, Conring,
en Lang - en bevestigt Bohmers’ verklaring dat beiden geprobeerd hebben in 1943
via Tellegen het contact tot stand te brengen tussen Hielscher en de geallieerden.
Daarna besluit hij:

‘Ik kan niet anders zeggen, dan dat Bohmers als mensch onkreukbaar en als
Nederlander te vertrouwen is. Deze ervaring van Bohmers heb ik in de loop
van de jaren opgedaan, na een aanvankelijke persoonlijke tegenzin tegen hem.
Bohmers heeft mij verschillende keeren kunnen verraden, ook in den tijd, toen
het nog niet noodig was, rekening te houden met een geallieerde overwinning.
(…) Ik kan er nog aan toevoegen, dat ik Bohmers wel heb leeren kennen, als
iemand met sympathieën voor het Duitsche volk, wat ik o.a. ook in verband
breng met zijn Friesche afkomst.’ 

Bohmers kent de getuigenis van Van Meeteren niet. Als geïnterneerde kan hij moeilijk
aan informatie komen, hoewel hij er alles aan doet om die te krijgen. Ook uit kamp
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Amersfoort lukt het hem in januari 1946 om een boodschap met instructies te sturen
aan zijn vrouw. Hij schrijft haar op een dun, uit een agenda gescheurd blaadje: 

Liefste Vrouw,
Zou jij aan onderstaande adres mij een foto van de kinderen willen sturen.
Deze wordt mij dan toegesmokkeld. Verder nog iets. Ik vroeg je om het vol-
gende goed te sturen: donsdeken, duffel, stopwol, schoenen, 2p sokken,
1 stel ondergoed, groene overhemd, bovenbroek, alles in een koffer omdat
alles naar Blauwkapel verloren gegaan is. Dit verzoek komt met de officieele
kampbrief. Het is misschien veiliger het te brengen en dan meteen brutaalweg
naar het kamp te stappen, en te zeggen dat je van zeer ver komt, en dat je van
je man in geen 9 maanden iets gehoord hebt en dat je dacht dat hij dood is
en of je hem niet even bezoeken mag en dan volhouden. Het gebeurt dat je
toegelaten wordt, soms ook niet. Officieel wordt pas bezoek toegestaan als
je langer hier bent en met de BNV klaar. Het kamp is 20 min lopen van het
station. Schrijf bij de foto uitvoerig over de kinderen en over je eigen leven in
B’ post, anders niet. Met de hartelijke groeten, Assien.

Stuur uit bibliotheek ook mee de boeken E. van Aster Philosophie en Dionysius
Areopagita.
Mijn adres: conckamp Amersfoort, barak II, zaal A, nr. 182.
Stuur wat cigaretten of chocola aan tusschen de kleren.16

Kamp Amersfoort heeft direct na de oorlog een tijd een slechte naam.17 Sommige
gevangenen worden mishandeld uit wraak voor hun gedrag in de oorlog. Ook de
voedselvoorziening laat te wensen over. Als een 59-jarige gevangene in mei 1945 in
het kamp binnenkomt, weegt hij 80 kilo. Als hij een maand later wordt gewogen is
hij 12 kilo afgevallen. Bohmers heeft geluk. Als hij binnenkomt, zijn de misstanden
opgemerkt en hebben de autoriteiten ingegrepen. Het kampregime is minder streng
geworden en het voedsel iets verbeterd, al blijft het karig in kwantiteit en kwaliteit.
De gevangenen krijgen in het najaar van 1945 vierhonderd gram brood en een halve
liter warm eten per dag. Elke week wordt er 125 gram boter, een halve liter melk en
50 gram kaas per persoon verstrekt. Het brood is vaak zuur en het warm eten bevat
nauwelijks vet of vlees. Kennelijk valt er wel wat te regelen als je het op de juiste ma-
nier aanpakt, bijvoorbeeld door omkoping van bewakers. Volgens voorschrift van het
Militair Gezag mogen gevangen een keer per maand een uur bezoek ontvangen. Dat
gebeurt aan lange tafels onder toezicht van bewakers. Ook Wenda slaagt erin om
Bohmers te ontmoeten. Dit blijkt uit een clandestien briefje van 21 januari 1946.18

Het geeft een indringend beeld van zijn dagelijks leven op dat moment en de wijze
waarop hij daaraan vormgeeft. Ook voorziet Wenda hem van middelen om contact
met de buitenwereld te onderhouden.
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Liefste V,
Het heeft mij veel plezier gedaan, dat ik je heb gezien. Het is evenwel zeer
noodzakelijk dat wij elkaar nog spreken. Ik zal proberen je binnen een paar
weken weer een officieele bezoekerspas te laten toesturen. Wil je dan in ieder
geval komen en Meint [Oosterhout, AC] zeggen dat ik het zeer op prijs zou
stellen als hij mee zou komen. Ik moet hem dringend spreken. Ik verzoek je in
de eerste plaats aan de heer … [onleesbaar, AC] te vragen welke beschuldi-
gingen M [Minnema, AC] tegen mij ingebracht heeft en mij dit dan te vertellen.
Dan moet je het kleine koffertje meebrengen en daar zoo goed mogelijk een
soort dubbele bodem inmaken en die volstoppen met sigaretten en postzegels
van 7½ c en een stuk of 20 guldensbriefjes. Ik heb deze dingen hier dringend
noodig om mijn briefwisseling op te houden, werkjes te krijgen, die ik wensch
en voor wat eten. 

Het belangrijkste lijkt mij dat je direkt kontakt zoekt met Ir. Wuite [het is niet
duidelijk wie hiermee wordt bedoeld, AC] en die zegt hoe de zaken staan. Het
is misschien wel het beste, dan zit er meer druk achter om hem persoonlijk op
te zoeken. De eenigste manier om de zaak te bespoedigen is druk uitoefenen
via relaties. Alleen de menschen die dat doen komen er uit en andere niet.
Ook de millionairs waarvan ik er met 5 samen heb gezeten komen meestal
zeer snel vrij (3 van de 5 uit Blauwkapel). Neem de moeite en bezoek de men-
schen persoonlijk. Ik zet er niet zoo’n druk achter omdat ik het niet kan uitbui-
ten, maar omdat ik over een maand of 3 een verschrikkelijke oorlog verwacht
en dan ten koste van alles de handen vrij wil hebben.

Als je komt zal ik je vuil en kapot goed mee geven. Wil je voor mij meebrengen
1 sokkenophouder, veters, naaigaren en naald, shawl, boterdoos, spiegeltje,
etensbakje, koekjestrommeltje, donkere jasje met vest, das. Wil je ook wat vet
meebrengen, dat ik onder het bezoek op kan eten, dat voedt meer als zoetig-
heid, want ik loop hier steeds met honger rond, wat mij wel niet veel kan sche-
len, omdat ik daar al meer dan een half jaar aan gewend ben maar anders is
beter.

Mijn dag wordt geheel opgevuld met studie. Ik beschik over een zeer belang-
rijke serie studieboeken, die ik juist noodig heb op philosofisch gebied. Verder
verrijk ik mijn kennis op dit gebied door vele besprekingen met doktoren en
professoren. Juist wat ik noodig heb en wat mij overal elders zou ontbreken.
Zoo is hier bekendste oogspecialist van Nederland de kleinzoon van de be-
roemde Winkler Prins, prof. Winkler Prins, dat ook een belangrijk philosoph is
en de de bekende rechtshistoricus Prof. V. Iterson [De Haarlemse oogarts C.
Winkler Prins is betrokken bij en auteur geweest van het nationaalsocialisti-
sche tijdschrift De Waag en vanaf 1941 in dienst als Oberarzt van het SS-le-
gioen Nederland; de rechtshistoricus W. Iterson (1897-1973) was verbonden
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aan de Universiteit van Leiden, maar wordt in 1946 vanwege pro-Duitse hou-
ding ontslagen, AC]. Met deze heeren kom ik iedere dag te samen. Ook de
wapenkundige en genealoog Dr. Kits nieuwe kamp [H.W.M.J. Kits Nieuwen-
kamp, 1901-1979, AC] is zeer interessant.

Dan geef ik lessen in de geologie en biologie aan 3 klassen, die zijn samen-
gesteld uit oude leerlingen van gymnasium en HBS. Iedere klas 30 jongens.
Ook houd ik zaterdags en zondags een reeks wetenschappelijke voordrachten
voor de intellectueelen, waar ik altijd een geweldige opkomst heb van wel 100
man. Speciale voordrachten over zware onderwerpen houd ik 2x per week
voor het puikje van professoren, doktoren en ingenieurs. Je ziet, dat ik me niet
verveel, want dit kneden van menschen is een interessante sport en ik heb er
heel veel succes mede want mijn voordrachten worden het meeste bezocht
van alle en de jongens vd HBS vliegen voor me.

Jullie zagen er goed uit. Het leek me dat jij speciaal flink wat aangekomen bent.
Ook Willem heeft op de foto een aardig snoetje. Heeft hij een Uiterwijk karak-
ter. Houd ze goed in bedwang want Wytske vooral lijkt me een geraffineerd
doorzetter te zijn geworden. Heb je dat truitje van Willem zelf gebreid? Dat is
aardig. Hoe gaan de kinderen met de anderen om? Hebben ze nog last van
plagen? Praat maar zoveel je kan. Muziek als tegenwicht tegen alle vervlak-
kende invloeden, waar ik je toch ten zeerste voor waarschuwen moet!!! Wij
hebben hier ook soms een muziekavondje waar uitstekende vaklui vd vroegere
Kultuurkamer en de duitsche radio zooals vd Glas e.a. aan meewerken [Het
betreft hier de in 1879 in Friesland geboren J.R. van der Glas, AC]. Dat heeft
mijn steeds toenemende honger op dat gebied eenigszins gestild. Bach, Mo-
zart, Chopin. 

Vanavond ga ik naar de komedie. Wij hebben hier groote lol om de nog steeds
oerstomme NSBers te belazeren. Ik heb trouwens van mijn leven nog niet zo
gelachen als in Blauwkapel, waar een zeer typische kerel was, een broer van
de onderdirekteur van de Shell, die een goede vriend van me is geworden en
toneelspeler bij Lateur, filmregiseur, schilder en dichter en een zeer diep wijs-
geer verder een typische Don Juan die een zeer avontuurlijk leven lijde. Hij
was een speciale vriend van de dichter A. Roland Holst. Dit moet je eens aan
Gijsbert [Van Meeteren, AC] vertellen. 

Als je terugschrijft post de brief dan ergens anders. Een […] terug bereikt mij
na een groote omweg in ± 2 weken. Bemoei je niet verder met de familie vd
Veen die uit Hatema komt en eens kontakt wilde opnemen. Hartelijke groeten
ook aan de fam. Drenth en Kimm. Schrijft terug aan [… rest doorgekrast, AC].
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Opnieuw valt het opgeruimde, praktische karakter van de brief op. Bohmers heeft
wel honger, maar het hongergevoel belet hem niet in zijn functioneren. Waarschijnlijk
kan hij met weinig toe, is hij een matig man en daarbij een echte doorzetter. Hij geniet
van het gedistingeerde gezelschap van zijn intellectuele medegevangenen en het aan-
zien dat hij onder hen heeft. Hij studeert, geeft voordrachten en lacht met zijn vrinden
de ‘oerstomme NSB’ers’ in het kamp uit. Ook nu weer zien we dat hij zich prima
staande kan houden tijdens zijn internering.

Weer thuis
Wanneer Bohmers deze brief schrijft, weet hij niet dat hij ruim een week later vrij-
gelaten wordt. Zijn ontslag uit kamp Amersfoort valt samen met het Besluit Politieke
Delinquenten 1945, afgekondigd op 26 oktober 1945. Het houdt in dat drie maanden
later de lichte gevallen onder de gevangen uit de interneringskampen ontslagen moe-
ten worden en (on)voorwaardelijk in vrijheid moeten worden gesteld. De reden hier-
voor is dat na de bevrijding zo’n 150.000 mannen, vrouwen en kinderen zijn
geïnterneerd in kampen die, zeker nu de winter invalt, daarop niet berekend zijn. Het
grote aantal gevangenen (en de consequenties voor familieleden) werkt ook ontwrich-
tend op de maatschappij, die juist nu iedereen nodig heeft. Bovendien wordt de be-
rechting van zo’n grote groep mensen een heel langdurige kwestie en ook daar zit de
staat niet op te wachten. Liever richt men de blik op de toekomst en begint met volle
kracht aan het herstel en de wederopbouw. De invrijheidstelling geldt in een aantal
gevallen, bijvoorbeeld als de verdenking van een strafbaar feit is weggevallen of als
het om heel lichte gevallen gaat, waarbij het onwaarschijnlijk is dat de Bijzondere
Gerechtshoven maatregelen zullen opleggen. Het geldt ook als de eventueel op te
leggen straf korter is dan de termijn van het voorarrest of als de geestelijke of licha-
melijke toestand van de geïnterneerde of diens kinderen, afgewogen tegen de ernst
van het geval, zo is dat het gerechtvaardigd is om tot vrijlating over te gaan. 

Voor Bohmers geldt dat er geen bewijs is gevonden voor de beschuldiging dat hij
een Duits spion is. Er is evenmin bewijs dat hij tijdens de oorlog lid is geweest van
de NSB of SS. Verder zijn er geen aanklachten tegen hem ingediend en is er een ge-
tuigenis van Van Meeteren die voor zijn onschuld pleit. Onder welke voorwaarden
hij vrijkomt, weten we niet. Hij valt niet onder het toezicht door de Stichting Toezicht
Politieke Delinquenten.19 Wel wordt hij onder financieel beheer gesteld en wordt hij
ontzet uit het actief en passief kiesrecht - waarschijnlijk voor de gebruikelijke tien
jaar.20

Enkele dagen na zijn terugkeer in Buitenpost ontvangen Bohmers en zijn gezin op
2 februari een gelukwens met de terugkomst in Buitenpost van Jan Hofstra, de vader
van Wytske.21 Die schrijft op zijn briefkaart: ‘Mooi dat de schuine overbuurman zijn
streven zo’n weinig resultaat opleverde.’ Met die buurman doelt hij op de heer
Pijn acker, voormalig commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten, die betrokken
is geweest bij de arrestatie van Bohmers. Hij is vanaf augustus 1945 benoemd als be-
heerder van het vermogen van Bohmers bij het Nederlands Beheerinstituut.22 Deze in-
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stelling is dan net opgericht en moet zich bezighouden met het opsporen, beheren
en eventueel liquideren van landverraderlijke of vijandelijke vermogens. Pijnacker is
ongetwijfeld not amused nu Bohmers zo snel terug is. Hij wantrouwde hem immers
tijdens de bezetting en het waren de Binnenlandse Strijdkrachten - en misschien
Pijnacker wel in eigen persoon - die Bohmers hebben gearresteerd. 

Ook Minnema is uiterst ontevreden over de vrijlating. Zijn rapport is blijkbaar niet
serieus genomen. Bovendien lijkt hij bang voor de wraak van Bohmers, wat blijkt uit
een briefje aan de huisarts en amateurarcheoloog Siebinga in Opeinde.23 Siebenga
heeft werk verricht voor het verzet en is enkele maanden voor de bevrijding door de
Duitsers gearresteerd en afgevoerd naar een gevangenkamp in Wilhelmshafen. Min-
nema heeft voor hem enkele artefacten getekend en schrijft:

Geachte Dr. Siebinga,
Hierbij de steenen van Marum met de teekeningen. Bij een volgende gelegen-
heid zal ik weer een nieuwe collectie in behandeling kunnen nemen.
Er is nieuws. Dr. Bohmers is weer thuis. Zou u er iets aan kunnen doen dat
hem wordt belet de zenuwoorlog tegen mij opnieuw te beginnen? Het zal wel
niet bij de eene bedreiging blijven en misschien kan men in Drachten hem dui-
delijk maken dat hij van mij af moet blijven.
Met hartel. Groeten,
J.M. Minnema.

Of Siebinga het verzoek van Minnema heeft opgevolgd, is zeer de vraag. Bohmers
moet zich in ieder geval overal de komende tijd flink verdedigen en de nodige onder-
zoeken ondergaan. Het is immers nog steeds niet duidelijk in hoeverre hij strafbaar
is geweest voor de Nederlandse wet tijdens zijn dienstverband bij Ahnenerbe. Hij ligt
onder het vergrootglas van de Nederlandse autoriteiten en kan niet vrijuit over zijn
financiën beschikken. Daar wil hij zo snel mogelijk van af. Er zijn ook vragen over de
archeologische collecties die hij verstopt heeft. Ondertussen wil hij net als iedereen
zijn gewone leven weer zo snel mogelijk oppakken en de oorlog achter zich laten. Hij
wil terug naar het BAI. Daarvoor heeft hij de hulp van Van Giffen nodig. Kan hij op
hem rekenen?
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Terugkeer in de samenleving

15. ERFENIS UIT DE OORLOG, 1946-1949

‘De figuur van dr. Bohmers blijft duister’ (A.H.S. van der Wijck, advocaat-fiscaal aan het Bijzonder Gerechtshof

te Groningen aan het College van Curatoren van de Rijksuniversiteit Groningen, d.d. 15 april 1947)

‘Zeer zeker leidde hij de Duitschers tot op zekere hoogte (hoever weet ik niet) om den tuin’ (A.E. van Giffen

over Bohmers in een brief aan J.K. van der Haagen, d.d. 11 december 1945)

Stroeve start
Bohmers heeft na zijn vrijlating drie nijpende problemen. In de eerste plaats heeft hij
geen werk meer, omdat zijn toelating als privaatdocent bij de Rijksuniversiteit Groningen
is ingetrokken. Een week na de bevrijding heeft de universiteit aan het Militair Gezag
al een lijst voorgelegd met de namen van achttien van collaboratie verdachte universi-
teitsmedewerkers. Zij moeten in afwachting van nader onderzoek voorlopig geschorst
worden, omdat ‘op grond van hun houding tijdens de vijandelijke bezetting niet de ge-
trouwe medewerking aan het herstel van het vaderland kan worden verwacht.’1 Bohmers
is er een van. Over hem wordt opgemerkt dat hij door de Duitse autoriteiten benoemd
is, door de Rijkscommissaris Seyss Inquart is betaald en voor de SS heeft gewerkt.

Op 21 juni 1945 wordt Bohmers geschorst door het Militair Gezag. Hij zit dan al
vanaf half april vast. Een halfjaar later, kort voor zijn vrijlating uit kamp Amersfoort,
stelt de Commissie advies zuiveringsbesluit 1945 op grond van de feiten aan de minister
van Onderwijs voor om Bohmers als privaatdocent niet toe te laten.2 Op 28 januari
1946 wordt zijn toelating als privaatdocent daadwerkelijk ingetrokken.3 Bohmers is
net vrij en vecht dit besluit direct aan. Daarin wordt hij gesteund door Van Meeteren
en Van Giffen. Hij dient ook een verzoek tot rehabilitatie in bij de koningin, dat ter
behandeling wordt doorgestuurd aan het ministerie van Onderwijs, Kunsten en We-
tenschappen (OKW).4

Bohmers is niet alleen werkeloos, maar staat ook onder financieel beheer en heeft
dus niets over zijn eigen vermogen te zeggen. In opdracht van het Nederlands Be-
heerinstituut (NBI) treedt vanaf augustus 1945 zijn overbuurman Pijnacker als be-
heerder op, wat natuurlijk heel vernederend is.5 Als oud-commandant van de
Binnenlandse Strijdkrachten zit hij Bohmers dicht op de huid. Hij vertrouwt hem
voor geen cent en doet zelfstandig onderzoek naar zijn persoon, collecties en activi-
teiten tijdens de oorlog. Na zijn vrijlating wil Bohmers direct van zijn beheer af; hij
is immers uitgebreid verhoord en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat hij een
Duits spion is.6 Zijn verzoek wordt echter niet toegewezen. Pas in november 1947
wordt het beheer opgeheven, nadat duidelijk is geworden dat er geen bewijs is voor
verwijtbaar gedrag. De schorsing als privaatdocent is enkele maanden eerder ongedaan
gemaakt. Bohmers wordt zelfs in juni 1947 als conservator bij het Biologisch Archaeo -
logisch Instituut (BAI) aangesteld.7
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Om onduidelijke redenen is Pijnacker in maart 1946 tegen zijn zin ontheven uit
zijn functie als beheerder. Hij wordt vervangen. Toch zet hij zijn onderzoek naar zijn
buurman koppig voort en beklaagt zich bij het Nederlands Beheerinstituut: ‘De figuur
Dr. Bohmers is nog steeds zeer raadselachtig en de dingen die omtrent hem vaststaan
zijn van dien aard dat destijds de arrestatie geenszins lichthartig plaatsvond.’8 Volgens
hem wordt er achter de schermen hard gewerkt aan Bohmers’ rehabilitatie – niet te-
recht, vindt hij, want ‘zij die omtrent deze persoon iets weten worden niet gehoord.’

Bohmers moet zich in dezelfde periode ook verantwoorden over de door hem ver-
borgen archeologische collecties van Mauern, Unterwisternitz en Ureterp. Hij moet
ze weer bijeenbrengen en opnieuw ordenen. Verder moet er worden vastgesteld wie
ze gaat beheren. Bij het onderzoek naar de collecties en de betrouwbaarheid van
Bohmers wordt uiteraard ook Van Giffen betrokken. Hij treedt aanvankelijk behoed-
zaam op en houdt zich zo veel mogelijk op de vlakte in de ‘zaak Bohmers’, maar hij
laat hem zeker niet vallen. Integendeel. 

Op 19 november 1945, Bohmers is dan nog geïnterneerd, ontvangt Van Giffen een
briefje van J.K. van der Haagen. Hij is sinds 1939 werkzaam bij het ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen als chef van de afdeling Kunsten en Weten-
schappen.9 De verstandhouding tussen beide heren is goed. Tijdens de oorlogsjaren
wisselen zij van gedachten over de vorming van één archeologische rijksdienst, waar-
van Van Giffen de baas moet worden.10 Van der Haagen schrijft dat hem ‘eenigszins
verwarde verhalen’ ter ore zijn gekomen over de verzamelingen van Bohmers en wenst
meer informatie over hem. Enkele weken voor Bohmers’ vrijlating schrijft Van Giffen
hem een vertrouwelijke brief.11 Hij weet niet in hoeverre Bohmers ‘op twee paarden
heeft gewed’, maar wil hierover eerst met Bohmers’ vrouw spreken. Verder schrijft hij:

‘Precies hoogte heb ik niet van hem kunnen krijgen, hij heeft mij verschillende
malen nuttige wenken gegeven en gewaarschuwd, en ik geloof zelfs voor
grootere moeilijkheden wellicht behoed. Zeer zeker leidde hij de Duitschers
tot op zekere hoogte (hoever weet ik niet) om den tuin. Bovendien is hij een
politicus, met speciaal Friesche ambities. Hij is m.i. een zeer knap en kundig
man op vakgebied. Een enkele publicatie in manuscript heeft hij bij mij in be-
waring gegeven. Hij wilde dit ook doen met de kostbaarste gedeelten van zijn
verzameling, doch per slot heb ik, nadat ik eerst had ingestemd – gemeend
dit niet te mogen doen tegenover curatoren en de regeering. Hij heeft dus per
slot een paar weken voor de Bevrijding de bewuste collectie, waarmede hij
toen hier kwam, op mijn verzoek weer meegenomen. Zijn verzameling en pu-
blicatie, waarover hij veel moeite had van Duitsche zijde, heeft hij alleen voor
minwaardige gedeelten afgegeven. De rest is ondergebracht.’

Van Giffen schrijft verder: ‘In den beginne heeft de heer Bohmers mijn verontwaar-
diging opgewekt doordat hij onaangename dingen in de kringen van Snijder cum suis
gezegd had over mijn vrouw.’ Van Giffen doelt hier op zijn tweede vrouw Guda E.E.
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Van Giffen-Duyvis, met wie hij in 1938 is getrouwd. Zij staat als anti-Duits bekend
en heeft haar man waarschijnlijk behoed voor een te nauwe samenwerking met de
bezetter.12 Wat Bohmers gezegd heeft tegen Snijder, de collaborerende Amsterdamse
klassiek archeoloog en vanaf 1943 voorzitter van de Germaansche Werkgemeenschap
Nederland, weten we niet. Het is niet uitgesloten dat ze gesproken hebben over hoe
ze Van Giffen konden winnen voor Ahnenerbe en dat toen Van Giffens vrouw ter
sprake is gekomen en haar afkeer van de nazi’s. Van Giffen vervolgt: 

‘Ik heb hem daarover onderhouden en hem daarover een scherp verwijt ge-
maakt. Hij heeft zich toen verdedigd waarop ik referenties heb gevraagd ter
staving zijner beweringen en tegelijk ook om eventueele informaties over hem
te kunnen krijgen, omdat ik niet geheel overtuigd was van zijn Vaderlandsch
lievende houding. Ik begreep n.l. wel, dat hij een zeer gevaarlijke rol speelde,
maar kon onmogelijk beoordeelen hoe deze precies was. Hij heeft mij daarop
als een van de belangrijkste bronnen voor inlichtingen over hem opgegeven
den Burgemeester van Zwolle, den heer van Karnebeek.’

Maurits van Karnebeek (1908-1985), afkomstig uit een regentenfamilie, is tijdens de
bezetting een partijloos burgemeester. Hij is in september 1940 in Zwolle benoemd
en is een echte burgemeester in oorlogstijd. Hij probeert een goede samenwerking
met de Duitse autoriteiten te realiseren, maar onderhoudt tegelijkertijd contacten met
het verzet. Als hij gedwongen wordt om in september 1944 burgers in te zetten voor
de aanleg van militaire infrastructuur voor de Duitsers, treedt hij af en duikt hij onder.
Direct na de oorlog keert hij terug als burgemeester en komt zonder kleerscheuren
door de toetsing van de zuiveringscommissie voor burgemeesters.13 Op 7 mei spreekt
hij bij het graf van Bannink, die dan herbegraven wordt op de begraafplaats Kranen-
burg te Zwolle. Van Karnebeek is niet lang burgemeester na de oorlog. Op 1 november
1945 treedt hij uit eigen beweging af. De reden hiervoor is persoonlijk én politiek.
Hij ligt in een scheiding en is bovendien ten diepste gekrenkt door een radiorede van
minister Beel van Binnenlandse Zaken. Deze heeft gezegd dat iedereen die tijdens
de bezetting benoemd is door de bezetter als ontrouw moet worden beschouwd en
dat er voor hen geen plaats meer is op verantwoordelijke posten. Er zijn geen aanwij-
zingen dat Bohmers zelf contact heeft gehad met Van Karnebeek. Ongetwijfeld heeft
hij tijdens de bezetting via Bannink gehoord dat Van Karnebeek van de verzetsacti-
viteiten op de hoogte is. Of Van Giffen Van Karnebeek heeft benaderd, is evenmin
bekend.

Van Giffen besluit zijn brief als volgt: ‘Ik ben overtuigd, dat wat niet opgehelderd
is, thans opgehelderd zal worden en den heer Bohmers niets ten kwade zal geschieden,
wanneer hij, wat ik graag geloof, op zijn wijze de goede zaak heeft gediend.’ Dat is
een wel heel optimistische inschatting, zoals we nog zullen zien, want veel blijft over
‘het geval-Bohmers’ onopgehelderd. Wel is duidelijk dat Van Giffen Bohmers het
voordeel van de twijfel geeft en van anderen verlangt dat zij dat ook doen.
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Collecties komen tevoorschijn
Aangezien Van der Haagen nog steeds niet weet waar de verzamelingen van Bohmers
zich bevinden, schakelt hij de Stichting Nederlands Kunstbezit (SKN) in, waarvan
hijzelf als vertegenwoordiger van het ministerie lid is van de Raad van Beheer. De
SKN is een onderdeel van het Commissariaat-Generaal voor de Nederlandsche Eco-
nomische Belangen in Duitsland en is vooral belast met de terugvordering van ge-
roofde kunstvoorwerpen uit Duitsland. Namens deze organisatie wordt kapitein A.
Massizzo op de zaak gezet.

Massizzo gaat voortvarend te werk. Hij is op 9 februari 1946 betrokken bij het vast-
stellen van het vermogen en het opstellen van een boedelinventaris van Bohmers. Het
vermogen is al medio 1945 getaxeerd, maar toen zijn de bezittingen in de twee zol-
derkamers niet meegenomen. Deze kamers gebruikte hij voor zijn archeologische
werkzaamheden en waren na de bevrijding door de Binnenlandse Strijdkrachten ver-
zegeld. Ze worden nu geopend.14 Massizzo ondervraagt ook Bohmers zelf. Hij spreekt
verder met Van Giffen en heeft contact met Pijnacker.15 Op 18 maart stelt hij een
voorlopig rapport op.16 Uit zijn besprekingen is hem het volgende gebleken:

‘Hoewel Dr. Bohmers over het algemeen onsympathiek wordt gevonden is
men het er vrijwel over eens dat deze man voor de wetenschap uiterst belang-
rijk is, en zou men gaarne zien dat Dr. Bohmers voor archaeologische onder-
zoekingen behouden kon blijven. In verband daarmede zou een onderzoek
naar mogelijke politieke betrouwbaarheid zeer gewenscht zijn.’

Niet alleen Van Giffen roemt Bohmers’ vakkennis; ook zijn voormalige archeologisch
tekenaar Minnema doet dat, ondanks het feit dat hij een intense afkeer van hem heeft.
Minnema schrijft in zijn rapport voor de geallieerden waarmee hij zijn vrijheid ‘koopt’
over Bohmers dat deze op wetenschappelijk terrein moeilijk overtroffen kan worden.17

Als Bohmers wordt toegestaan zijn werk voort te zetten (en de publicaties over Mau-
ern, Unterwisternitz, Bocksteinschmiede en Ureterp af te ronden), wordt de weten-
schap een grote dienst bewezen. Maar, waarschuwt Minnema, Bohmers weet dat er
zo over hem wordt gedacht en zal bij het beschikbaar stellen van de door hem ver-
borgen collecties zeker een tegenprestatie wensen.

‘Hij zou waarschijnlijk toestemmen wanneer hem werd aangeboden een klein
internationaal archeologisch instituut in te mogen richten, bij voorkeur in Fra-
neker. (…) Hij zal echter onmiddellijk na het aangaan van een eventuele over-
eenkomst proberen een deel der verzamelingen toch achter te houden, daar
hij niet kan werken zonder te intrigeeren. Alle verzamelingen zouden dan eerst
geregistreerd moeten worden en alleen onder strenge controle aan hem wor-
den afgegeven.’

Toch is ook deze benadering niet zonder risico’s, aldus Minnema. Bohmers zal met
allerlei uitvluchten proberen het werk ‘sleepende te houden’. Bovendien beschouwt
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hij zijn archeologisch werk als een
bijkomstig iets. ‘Van het registreren
van zijn bevindingen, het lezen van
drukproeven en het ordenen en be-
schrijven van tekeningen heeft hij
zulk een afschuw dat hem niet mo-
gelijk is lange tijd aaneen te concen-
treren.’ Minnema stelt daarom voor
om Bohmers op de studie van de
Friese cultuur te zetten, die zijn grote
belangstelling heeft. ‘Deze cultuur
kan wat betreft kunst en wetenschap van zijn kennis alleen voordeel hebben. Hij zal
naar hartelust hierin werken en het eventueel achterhouden van gegevens heeft geen
direct nadeel voor de wetenschap.’ Minnema sluit af met de stelling dat een en ander
alleen gerealiseerd kan worden als Bohmers op politiek gebied vrijuit gaat en dat het

Foto van een kaart met vindplaatsen van de Tjonger- en Hamburgcultuur. De afbeelding is in 1944 of begin 1945
gemaakt op basis van gegevens van Schwabedissen en Bohmers, en is bestemd voor een publicatie over Ureterp.
Een enigszins gewijzigde kaart is in 1947 als illustratie opgenomen in het artikel van Bohmers in de bundel ‘Een
kwart eeuw Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland’, een gedenkboek voor Van Giffen. De foto maakt deel
uit van de door A. Massizzo in 1946 geïnventariseerde collectie van Bohmers. Massizzo was belast met het orde-
nen en opsporen van de archeologische collecties die Bohmers onder zich hield. Alle documenten en foto’s dragen
zijn paraaf. Die staat ook op de achterkant van bovenstaande foto (onder), waarop Bohmers de legenda heeft ge-
schreven. De code U (=Ureterp) en het volgnummer 6 heeft Massizzo toegevoegd.
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de moeite loont om een groep personen te vinden, die voldoende kennis en tact be-
zitten om hem te controleren.

Massizzo vindt, evenals Van der Haagen, dat niet alleen naar de collecties gezocht
moet worden, maar dat er ook informatie over Bohmers zelf verzameld moet worden.
Tijdens zijn onderhoud met Bohmers vertelt deze hem dat hij voor de oorlog in op-
dracht van de Nederlandse inlichtingendienst (GSIIIA) bij Ahnenerbe is gaan werken
en dat hij betrokken is geweest bij de aanslag op Hitler van 20 juni 1944. Als het
klopt wat Massizzo hier rapporteert, heeft Bohmers de feiten rond de aanstelling bij
Ahnenerbe wel heel erg in zijn voordeel verdraaid. Dat hij in opdracht van de GSIIIA
bij Ahnenerbe is gaan werken en betrokken zou zijn geweest bij de aanslag op Hitler
door Von Stauffenberg c.s., is ronduit belachelijk. Hier zien we hoe Bohmers, net als
Hielscher, zijn eigen verzetsmythe aan het construeren is.

Bohmers vertelt Massizzo dat volgens hem de collecties van Unterwisternitz en
Mauern eigendom zijn van de Nederlandse staat en dat hij daarom bereid is de ver-
borgen voorwerpen over te dragen. En over Ureterp schrijft Massizzo in zijn rapport:

‘Wat betreft de collectie Ureterp wordt door Dr. Bohmers aangevoerd dat hij
de opgravingen aldaar hoofdzakelijk uit eigen middelen heeft bekostigd. Toch
zou hij niet ongenegen zijn de door hem opgegraven voorwerpen Ureterp ter
beschikking van het Friesche Museum te stellen, echter op voorwaarde, dat
het Friesche Museum hem de gemaakte kosten vergoed.’ 

Bohmers ziet Ureterp dus als privébezit, ondanks dat hij destijds de onkosten heeft
gedeclareerd bij Ahnenerbe. Massizzo heeft de directeur van het Fries museum Was-
senbergh en conservator Boelens op de hoogte gesteld van Bohmers’ eis. Beiden tonen
zich bereid om voor de collectie zo’n 2000 à 2500 gulden neer te leggen. Bohmers
zet de zaken weer eens naar zijn hand, terwijl het museum niet moeilijk doet. Het
enige dat telt is de artefacten in bezit te krijgen. 

Massizzo meldt verder dat hij al zo’n 8000 stenen voorwerpen in zekerheid heeft
gesteld. Hij heeft ook een afschrift van het dagboek van Absolon over zijn onderzoek
in Unterwisternitz tussen 1926 en 1937 in bezit gekregen; Bohmers levert het origi-
neel enkele weken later aan. Ook zijn in het Fries Museum kisten van Bohmers met
originele handschriften, en foto’s in beslag genomen. Bohmers’ manuscripten over de
opgraving van Mauern moet Van Giffen onder zich houden.

Massizzo rondt zijn rapport af met een opmerkelijke mededeling: ‘Ten slotte kan
voor wat betreft de positieve resultaten nog vermeld worden, dat ik in handen heb
weten te krijgen het geheim-code van Dr. Bohmers, een soort runen-schrift.’ Diverse
mensen hebben tijdens hun verhoor aan Massizzo verteld dat Bohmers zijn belang-
rijkste bevindingen op kleine kaarten schrijft in zeer kleine vreemde tekens, en dat
hij die kaarten tussen boekkaften verbergt.18 Massizzo vindt het daarom noodzakelijk
om elk boek van Bohmers goed te bekijken. Hij heeft de aanwijzing over de codering
van dit runenachtige geheimschrift uit het rapport van Minnema.

Hoe gek dit ook klinkt, er kan een kern van waarheid in zitten. Bohmers schreef
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namelijk vaak op kleine blaadjes en kaarten in kleine letters, gebruikte eigenaardige
afkortingen, en bediende zich van runenachtige tekens. Zo gebruikt hij een monogram
dat opgebouwd is uit twee runentekens die voor een A en een B staan en zijn initialen
zijn. Hij schreef ze onder andere op vuurstenen artefacten van de vindplaats De Kjel-
lingen.19 Ook vond ik in een doos vol ongeordende documenten over verschillende
door hem uitgevoerde opgravingen, een fragment van een bladzijde uit zijn dagboek
uit begin april 1944 (?).20 De Friese tekst heeft hij geschreven in een afwijkend hand-
schrift met vreemde letters en is – in tegenstelling tot zijn normale handschrift slechts
gedeeltelijk leesbaar.  

Nog geen maand later stelt Massizzo een tweede voorlopig rapport op.21 Hij toont
zich daarin een scherpzinnig man, die zich niet zo maar van de wijs laat brengen. Wat
het politieke onderzoek betreft, heeft hij ondertussen kennis kunnen nemen van het
dossier over Bohmers van de Field Security en het Bureau Nationale Veiligheid
(BNV). Toch bevredigen de resultaten daarvan hem niet. Alles is te vaag en de be-
weringen van Bohmers zijn onvoldoende nagetrokken. Wel stelt hij vast dat volgens
het dossier diverse Nederlandse instanties in de gelegenheid zijn geweest om Bohmers
aan te klagen, maar dat de Politieke Opsporingsdienst (POD) van Buitenpost hiervan
niet op de hoogte is gesteld. Ook vindt hij dat Sievers en Van Meeteren (die op dat
moment in Frankrijk zit) gehoord moeten worden. Van Meeteren wordt in ieder geval
benaderd. In een brief aan Bohmers schrijft hij vanuit Parijs:

‘Ik hoorde via mijn vrouw dat je bezig bent volledige rehabilitatie te verkrijgen.
Ze hebben mij daarvoor blijkbaar nodig, maar mijn verklaringen schijnen in de
administratie zoek te zijn geraakt. Het is natuurlijk ook mogelijk, dat mijn ver-
klaringen bij andere instanties nu berusten. Hoe dit ook zij, ze wouden mij nu
of uitnoodigen even daarvoor naar Holland te komen of een van de heeren
zou naar hier komen. Ik verwacht daaromtrent nader bericht.’22

In dezelfde brief reflecteert hij op de Duitse bezetting van Parijs en zijn eigen her -
inneringen aan de oorlog in Den Haag en Oosterbeek:

‘Ook voor het historisch inzicht is een verblijf nu alhier bevruchtend: de manier,
waarop de Amerikanen door de vreemdheid van een hooge, oude cultuur wan-
delen, zal wel dezelfde zijn van de barbaren in Rome. Maar misschien was het
een nog vreemder aanblik, SS-soldaten langs de boulevards te zien stappen.
Ik voel daarvan al de obsessie, als ik foto’s zie van die heeren met rijlaarzen
tegen de achtergrond van Concorde of Notre Dame. Ik ben blij, dat me die
belevenis bespaard is gebleven, het is al erg genoeg nooit meer op het Voor-
hout te kunnen komen zonder de herinnering te kunnen uitbannen aan W.M.
wagens en schildwachten, die daar geréden, daar gestáán hebben.
Het ergste voor mij was op 11 mei in Oosterbeek, toen ik gevechtswagens
met SS stoottroepen van de Grebbe zag terugkomen en op de radiator van
elken wagen als tropheeën helmen van Nederlandsche soldaten. De SS-man-
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nen hadden behoorlijke gezichten, maar dat maakte het geheel juist zoo erg:
ook daar de zonde tegen hun eigen heiligen geest. Enfin, die jongens zullen
ook wel allemaal dood zijn.’

Bohmers heeft de artefacten en de documentatie van Mauern, Unterwisternitz en
Ureterp bij verschillende bekenden ondergebracht. Een deel staat bij de ouders van
Wytske in Oranjewoud en ook Meinte Oosterhout heeft spullen in huis genomen.
De buren, de familie Kimm, doen eveneens mee. Daar zijn de dozen verborgen op de
hanenbalken van de zolder, zoals de buurjongen zich zestig jaar later herinnert.23 De
waardevolste kunstvoorwerpen heeft Bohmers in de brandkasten in de kelder van zijn
eigen huis opgeslagen.24 In de loop van april 1946 heeft Massizzo bijna alle verborgen
vondsten en documentatie kunnen traceren. Het probleem is echter dat Bohmers de
collecties door elkaar heeft gegooid. Hij is de enige die precies weet welke vondsten
samen waar zijn gevonden. Zolang die gegevens niet ondubbelzinnig vastgelegd zijn,
hebben de vondsten wetenschappelijk gezien weinig betekenis. Zo heeft Bohmers ar-
tefacten uit verschillende collecties als groep gefotografeerd, naar eigen zeggen, ‘om
de Duitschers te misleiden’. Zijn medewerking is, volgens Massizzo, dus absoluut
noodzakelijk om de collecties stuk voor stuk weer op orde te brengen. Bohmers heeft
zich daardoor onmisbaar gemaakt. 

‘Daartegenover staat dat thans practisch alle documenten en gegevens in mijn
bezit zijn, waardoor Dr. Bohmers betrekkelijk machteloos is op archaeologisch
gebied verder nog iets te presteeren. Hierdoor ontstond tusschen hem en mij
een zeker krachtsevenwicht, het gevolg van dit bereikte evenwicht is geweest
dat door Dr. Bohmers en mij en met de medewerking van Professor van Giffen,
Directeur van het Biologisch-Archaeologisch Instituut te Groningen werd be-
sloten alle wederzijdsche bezittingen naar het Instituut te Groningen over te
brengen, alwaar door mij de diverse collecties zullen worden geïnventariseerd
en door Dr. Bohmers zullen worden gescheiden en gecatalogiseerd, alles
onder toezicht van Prof. Van Giffen.’

Vanuit huize Bohmers worden duizenden voorwerpen naar het BAI overgebracht.
Het gaat om skeletmateriaal (stoottanden, kiezen en beenderen van mammoeten, een
wolvenschedel, honderden berentanden), duizenden stenen artefacten, afgietsels van
de Venus van Unterwisternitz en van het vrouwenkopje van Unterwisternitz, sculp-
turen van tijger- en berenkopjes en andere kunstvoorwerpjes van dezelfde vindplaats.
Volgens de inventarislijst van Massizzo zit er ook een film van de opgraving van Un-
terwisternitz bij. Helaas is die later blijkbaar kwijtgeraakt, want niemand weet waar
die gebleven is. Ook de artefacten en documentatie van Mauern en Ureterp komen
binnen bij het BAI. Van Giffen zal er blij mee zijn geweest.

Niet alleen Massizzo ziet toe op een goede afwikkeling van transport en overdracht;
ook de jonge H.T. Waterbolk kijkt mee, als afgevaardigde van het BAI. Wat niemand
dan nog kan weten, is dat hij Van Giffen in 1954 als hoogleraar-directeur opvolgt en
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de leidinggevende van Bohmers wordt.25 Het is de eerste keer dat zij elkaar ontmoeten.
Als lid van het Centraal Bestuur van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
(NJN) draagt Waterbolk het clubspeldje, wat Bohmers als oud-NJN’er direct opmerkt.
Dit gezamenlijke verleden bij de NJN schept later een zekere band tussen hen.26

Goed of fout in de oorlog?
Voor een hernieuwde aanstelling van Bohmers bij het BAI moet de vraag beantwoord
worden hoe het zit met zijn politieke betrouwbaarheid tijdens de oorlog. Verschillende
instanties hebben daar al eerder onderzoek naar gedaan en doen dat opnieuw. Het is
een klassiek staaltje van langs elkaar heen werken, typerend voor de chaotische periode
na de bevrijding. De gebrekkige communicatie en coördinatie leiden tot een stroom
geruchten, waarin allerlei verhalen over Bohmers de ronde doen en waar hij handig
gebruik van maakt. Er zijn verschillende informatiebronnen, zoals de rapporten van
de Field Security en de BNV. Maar ook het tendentieuze, rancuneuze rapport van
Minnema ligt op tafel. Verschillende mensen worden over hem gehoord. Pijnacker
doet zelf onderzoek en Massizzo natuurlijk, in opdracht van ministerie van OKW.
Ook de universiteit van Groningen laat discreet de handel en wandel van privaatdo-
cent Bohmers in de oorlog nagaan.

Een keerpunt vormt de verklaring die Van Meeteren in augustus 1946 na terugkeer
uit Frankrijk afgeeft en die hij een maand later kan laten bevestigen door een verkla-
ring van Bureau Londen van het ministerie van Oorlog.27 De kolonel van de Generale
Staf, J.G.M. van de Plassche (1888-1961), is hoofd van de afdeling GSIIIA geweest
en verklaart vanuit Bureau Londen van het ministerie van Oorlog dat Van Meeteren
zijn vertrouwen genoot in zijn werkzame periode (1936-1940). Ook bevestigt Van de
Plassche dat de inlichtingen van Van Meeteren van zeer veel waarde zijn geweest voor
zijn afdeling. Met deze verklaring overtuigt Van Meeteren zijn ondervragers van zijn
eigen goede trouw en integriteit. Daardoor leggen zijn positieve verklaring en oordeel
over Bohmers meer gewicht in de schaal en helpt hij zijn vriend uit de problemen.

De gevolgen laten niet lang op zich wachten. De directeur van de Stichting Neder-
lands Kunstbezit, L.J.F. Wijsenbeek (1912-1985), is nu overtuigd van Bohmers’ inte-
griteit. Hij informeert Pijnacker dat Bohmers een belangrijke spion is geweest tijdens
de bezetting, dat er geen verdere stappen tegen hem ondernomen moeten worden en
dat hij zelfs lof verdient.28 Ook het ministerie van OKW wordt ingelicht. In een
schrijven van 7 november 1946 aan de curatoren van de Rijksuniversiteit Groningen
stelt het departement dat het overweegt om het eerder genomen besluit om Bohmers
te ontslaan in te trekken, want:

‘Het hoofd van het destijds te Londen gevestigde Bureau Inlichtingen heeft
medegedeeld, dat de heer Westerouen van Meeteren waardevol werk voor
de Nederlandschen inlichtingen dienst heeft verricht en dat groote waarde
moet worden gehecht aan zijn verklaringen betreffende zijn medewerkers.’29



354

Er moet nog wel volgens het ministerie een nader onderzoek uitgevoerd worden met
gebruikmaking van de bestaande gegevens en ook met Van Meeteren moet opnieuw
worden gesproken. Het voorstel is dat het College van Curatoren dit onderzoek uit-
voert.

De secretaris van het college, J.L.H. Cluysenaer, is niet onverdeeld gelukkig over
deze opdracht. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. In een interne notitie, waarin
hij Bohmers als SS’er aanduidt, schrijft hij:

‘Dr. Bohmers is ons steeds een raadsel geweest en is dat nog. Het is zonder-
meer waar dat hij zich als privaatdocent hier bijzonder goed heeft gedragen en
nimmer tegen de universiteit heeft geageerd en dat ik de indruk heb dat hij pro-
fessor Van Giffen steeds de hand boven het hoofd heeft gehouden. Ook geloof
ik direct dat hij de plannen van Kapteyn met Saxo Frisia heeft weten te verijdelen.
De vraag is alleen uit welke motieven is dit alles gebeurt. Was hij alleen maar
SS-er om ‘onze’ zaak te dienen, of heeft hij een zeker dubbelspel willen spelen?
Wie zal dat ooit zeggen? De enige hier die voor zover ik kan nagaan van hem
iets weet, doch ook niet veel, is professor Van Giffen.’30

Het College van Curatoren besluit, na goedkeuring door het ministerie, om het on-
derzoek in handen te geven van jonkheer mr. A.H.S. van der Wijck, advocaat-fiscaal
van het Bijzonder Gerechtshof te Groningen.31 Het college kiest voor een doeltref-
fend en discreet onderzoek, dat kort daarop van start gaat. Ondertussen heeft ook de
Politieke Recherche Afdeling (PRA), de opvolger van de Politieke Opsporingsdienst
(POD), van Drachten navraag gedaan naar de persoon Bohmers.32 Het hoofd van de
afdeling Recherche van deze organisatie constateert dat er veel onduidelijk is. Hij
weet dat behalve Pijnacker ook P. Procée uit Noordbergum, een belangrijk verzets-
strijder en vanaf september 1944 commandant van de Nederlandse Binnenlandse
Strijdkrachten in Tietjerksteradeel, onderzoek naar Bohmers heeft gedaan.33 Proceé
is na de oorlog benoemd tot lid van de zuiveringscommissie voor de Rijkspolitie in
de afdeling Buitenpost. Wat zijn onderzoek heeft opgeleverd, is bij de rechercheur
van de PRA-Drachten niet bekend. De rechercheur concludeert dan ook dat het straf-
rechtelijk onderzoek naar Bohmers volledig verwaarloosd is en dat verschillende per-
sonen hierin tekort zijn geschoten. 

‘Het wil mij voorkomen dat hier geheel opnieuw een serieus onderzoek contra
Bomer [sic, AC] moet worden opgezet en ik acht het hoogst ongewenscht,
dat hem een paspoort voor het buitenland wordt afgegeven, voor het onder-
zoek klaarheid geeft.’

Begin 1947 start Van der Wijck op verzoek van de Rijksuniversiteit Groningen met
zijn onderzoek en schakelt daarbij de hulp van de Rijksrecherche in. Eind maart en
begin april 1947 worden maar liefst dertien personen verhoord.34 Het zijn Johannes
Minnema, Johannes Groenhof, Evert de Jong, Pieter Mudstra, Meinte Oosterhout
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en Garmant Nico Visser - allen oud-medewerkers van Bohmers; Siebe Douwes de
Jong, Eeltje Folkertsma, Rintje Pieter Sybesma, Douwe Kiestra, Fedde Schurer - re-
laties uit de Friese Beweging; Pieter Horjus (Fries amateurarcheoloog), en Van Mee-
teren. Zij doen allerlei uitspraken over hem (zie tabel).

Getuige Over persoon Bohmers Duits-/NSB-gezind?

Minnema

Groenhof

De Jong, E.

De Jong, S.D.

Folkertsma

Horjus

Mudstra

Sybesma

Kiestra

Schurer

Oosterhout

Visser

Van Meeteren

Onevenwichtig; onderhevig aan stemmingen

Pro-Fries

‘Bohmers zaaide tweedracht tussen mij en Kapteyn.’

Sympathiseerde voor de oorlog met het Duitse 
regime.

‘Ik vind hem een onsympathiek en slecht mensch,
hoewel ik daar geen feiten voor kan aanhalen.’

Wilde beheer krijgen over de archeologische vond-
sten in Friesland

Ging niet akkoord met benoeming van Bohmers in
bestuur van de Fryske Rie, omdat ‘hij niets met
Friesland had te maken’.

‘Hij voelde voor bepaalde aspecten van het 
Nationaal Socialisme en verder voor het Fries 
Nationalisme.’

‘Bohmers heeft een fatsoenlijk karakter en een 
zekere goedhartigheid.’

Fel tegen NSB en anti-Duits

Tegen NSB

Anti-Duits en anti-NSB

Geen sympathie voor de NSB

Absoluut pro-Duits

Absoluut pro-Duits; fel tegen NSB

Sympathiseerde met naziregime

Scherp kritisch tegenover 
naziregime

Principieel tegen naziregime; 
bewonderaar van het historisch 
cultureel Duitsland; tegen NSB

Nam deel aan anti-nazi actie

Typering van Bohmers’ gedrag tijdens de oorlog uit getuigenissen afgelegd in maart-april 1947
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Op basis van de verhoren concludeert de verbalisant dat, aannemende dat Van Mee-
terens verklaring betrouwbaar is, er niets laakbaars tegen Bohmers is aan te voeren.
Hij stelt vast: 

‘Diverse van bovenstaande getuigen hebben een langeren of korteren tijd in
zijn nabijheid vertoefd, doch kunnen geen positieve feiten aanvoeren betref-
fende zijn onbetrouwbaarheid. Het rapport van Minnema te Murmerwoude,
waarvan in het dossier sprake is, heb ik voor bestudering tijdelijk van Minnema
ontvangen. Hierin komt niets positiefs ten nadele van Bohmers naar voren.
Bovendien is dit m.i. een rapport, dat niet door een normale geest is opge-
maakt.’

Medio april 1947 deelt Van der Wijck zijn bevindingen mee aan het College van Cu-
ratoren van de Groninger universiteit.35 Het resultaat van het onderzoek bevredigt
hem allerminst, want er blijven te veel vragen. Ook zijn verschillende verklaringen
tegenstrijdig. De verklaring van Fedde Schurer, de in Amsterdam woonachtige Friese
schrijver die vóór de oorlog door Bohmers is gepolst over een eventuele samenwerking
met de Duitsers binnen de Friese Beweging, is voor hem het meest waardevol, omdat
hij zelf deze getuige en zijn getuigenis kan controleren; dit in tegenstelling tot de fi-
guur van bijvoorbeeld Van Meeteren, wiens antecedenten hem niet bekend zijn. ‘Ik
herhaal licht is er in deze zaak niet voldoende gebracht doch ik betwijfel zeer of er
meer licht zal kunnen gebracht worden. De figuur van dr. Bohmers blijft duister’, con-
cludeert Van der Wijck in zijn schrijven aan het universiteitsbestuur.

Een dag later schrijft de voorzitter van het College van Curatoren aan de secretaris:
‘Het resultaat van het onderzoek is niet erg bevredigend. Het wil mij het beste voor-
komen om den Minister te schrijven dat waar de recherche er niet is uit kunnen
komen wij ons van een oordeel moeten onthouden.’36 Inderdaad wordt enkele dagen
later het ministerie van OKW op de hoogte gebracht.37 Er zijn geen belastende feiten
tegen Bohmers gevonden en er zijn ook geen aanklachten tegen hem ingediend. Er
is geen bewijs van lidmaatschap van de SS, werken voor Ahnenerbe wordt niet als
een probleem gezien en evenmin het gerotzooi met archeologische collecties. Bohmers
is ook geen kampbeul, jodenjager of moordenaar geweest. De collaboratie in Friesland,
zoals later blijkt uit de Ahnenerbe-archieven, is nog onbekend. Wie is er nu nog geïn-
teresseerd in wat een wereldvreemde archeoloog in de oorlog heeft uitgespookt? Er
is duidelijk een zekere vermoeidheid opgetreden en men probeert voor eens en altijd
een punt achter de zaak Bohmers te zetten.

Op 4 juni wordt Bohmers door de minister van OKW gerehabiliteerd en kort
daarop, op voordracht van Van Giffen, benoemd als conservator bij het BAI. Hij is
nu van alle blaam gezuiverd, maar staat nog wel onder beheer. Eind augustus verzoekt
Van Giffen aan de minister van OKW om er bij de bewuste instanties op aan te drin-
gen het beheer op te heffen.38 Dit heeft succes. Op 8 november 1947 komt er een
einde aan. Bohmers kan weer beschikken over zijn vermogen en is een vrij man. Op
1 juli 1948 ontvangt hij van het ministerie van Justitie nog een bevestiging dat er tot
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dusver niet is gebleken dat hij in Duitse krijgs- of staatsdienst is getreden, op grond
waarvan hij het Nederlanderschap verloren zou hebben. Alles lijkt weer koek en ei.

Op de bres voor Sievers
Niet alleen in Nederland zijn zuiveringen aan de gang. In Duitsland jagen de geallieer-
den op oorlogsmisdadigers en tuigen een internationaal tribunaal op dat hen moet be-
rechten. Een van de nazi’s die worden opgepakt, is Sievers. Net zoals Van Meeteren
Bohmers te hulp schiet als hij zich moet verantwoorden voor zijn gedrag in de oorlog
voor de Nederlandse autoriteiten, zo komt Bohmers zijn voormalige chef nu te hulp.39

Pikant is dat hij niet weet – of zegt niet te weten – hoe de aanklacht tegen Sievers luidt. 
In januari 1947 legt hij een getuigenverklaring af op het Amerikaanse consulaat in

Amsterdam ter verdediging van Sievers, die dat jaar terechtstaat in Neurenberg.40 Hij
verklaart dat Sievers zich in zijn functie van zakelijk leider van Ahnenerbe verzette
tegen wetenschappers die de nazileer verkondigden en in samenwerking met verzets-
groepen geprobeerd heeft een ‘omverwerping’ [Umsturz] te bewerkstelligen. Verder
stelt hij dat het hem bekend is dat Sievers contacten onderhield met personen en
groeperingen die zich interesseerden voor berichten uit het ‘geheime Deutschland’.
Bohmers doelt hier in ieder geval op de Hielscherkreis. Sievers gaf deze personen niet
aan, aldus Bohmers, terwijl dat toch zijn plicht was als SS-officier. Ook zou Sievers
tijdens de oorlog contact hebben gezocht met de geallieerden. Bohmers waardeert
Sievers als mens, vertrouwt hem volledig en weet dat zijn rol niet eenvoudig en zeker
niet dankbaar is geweest. 

Twee weken later legt hij opnieuw een verklaring af. Hij zegt dat Sievers hem op
grond van een SD-bericht in februari 1944 verteld heeft dat Bohmers gewantrouwd
wordt door de Duitse instanties en dat hij moet onderduiken. De Gestapo zou geloofd
hebben dat hij deel uitmaakt van het Friese verzet, de drijvende kracht is tegen de SS
en in verbinding staat met Engeland. Sievers zou voor Bohmers in de bres gesprongen
zijn en daardoor zijn arrestatie hebben voorkomen. Bohmers verklaart verder bij deze
gelegenheid dat hij niet weet waarvoor Sievers aangeklaagd is. 

Ten slotte volgt twee maanden later een derde en laatste getuigenis. Bohmers zegt
dat Sievers hem geholpen heeft bij zijn destructieve werk binnen de Fryske Rie en
dat Sievers hem ook geïnformeerd heeft over het studentenverzet in München met
het oogmerk de informatie door te spelen naar Engeland. Ook weet Sievers dat hij
contact heeft ‘mit einem Agenten des Niederländischen Geheimdienstes’, waarmee
hij ongetwijfeld Van Meeteren bedoelt. Hoewel zijn getuigenis vaag blijft, wordt die
door de verdediging gebruikt. Tevergeefs, want de rechters in Neurenberg zijn niet
onder de indruk.

Hetzelfde geldt voor de getuigenis van Hielscher. Ook hij schiet Sievers te hulp en
zet daarvoor het frame in van de Hielscherkreis als geheime verzetsgroep. Hij beweert
na de oorlog dat op zijn verzoek Sievers bij Ahnenerbe is blijven werken, ook nadat
er onder zijn – Sievers’ - verantwoordelijkheid medische experimenten op gevangenen
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zijn uitgevoerd. Dit was om daardoor informatie uit de eerste hand te kunnen krijgen
en mogelijk verdere verschrikkingen te voorkomen. Hij noemt Sievers dan ook een
‘Trojaans paard’ binnen de SS.

Ook andere leden van de Hielscherkreis zou Hielscher om die reden gestimuleerd
hebben om posten in te nemen en aan te houden binnen het SS-apparaat. Dat geldt
bijvoorbeeld voor Otto-Ernst Schüddekopf (1912-1984), die werkzaam is bij het
Reichssicherheitshauptamt Amt VI, Abteilung D, Referat England: een SD-afdeling
die zich vooral bezighoudt met het verzamelen van informatie uit de Angelsaksische
landen. Schüddekopf kent Hielscher vanaf 1931, maakt deel uit van zijn kerkgemeen-
schap en werkt nauw met hem en Sievers samen. Vooral na het overlijden van Von
Tevenar in 1943 onderhouden Schüddekopf en Hielscher contacten met de Bretonse
nationalisten. Schüddekopf kan reisdocumenten organiseren voor Hielscher, waardoor
ze samen in de zomer van 1943 naar het neutrale Zweden kunnen reizen met als doel
contact te leggen met de geallieerden. In het zelfde jaar reizen ze ook naar Frankrijk.41

Schüddekopf en Sievers staan beiden ook in contact met Sievers’ jeugdvriend Graf
Anton zu Innhausen und Knyphaussen. Die is betrokken is bij de groep Solf-Kreis
die voornamelijk bestaat uit diplomaten en intellectuelen die weliswaar tegen het na-
ziregime zijn, maar geen actief verzet plegen. In november 1943 krijgt Sievers lucht
van de plannen van de Gestapo om Knyphaussen te arresteren, waarna hij hem waar-
schuwt te vluchten. Knyphaussen is op tijd weg en vergeet zijn vriend niet. In 1956,
acht jaar na de terechtstelling van Sievers, onderneemt hij nog tevergeefs een poging
om zijn vriend te rehabiliteren. Net als Bohmers ziet hij hem als een man die onder-
gronds oppositie heeft gevoerd tegen het naziregime.42

Historici denken verschillend over de vraag of Sievers en Hielscher werkelijk actief
zijn geweest in het verzet tegen het naziregime. Er zijn nauwelijks bewijzen voor, wat
op zich niet vreemd is aangezien verzet zich altijd in het geheim voltrekt en zijn sporen
uitwist. De leden van de Hielscherkreis zijn in ieder geval nauwelijks betrokken geweest
bij enige vorm van gewapend verzet. Een uitzondering is mogelijk Paul Widany (1914-
1996). Hij dient in de oorlog als officier in hetzelfde regiment als Hermann von
Bothmer en diens broer Henrik, en is sinds 1933 lid van de Hielscherkreis. Widany is
als enig lid echt betrokken bij een aanslag op Hitler. Hij zegt zelf hierover in 1956:

‘In juli 1944 ben ik gearresteerd, na de aanslag op Hitler. Ik ben niet veroor-
deeld, maar later vrijgelaten. Er waren slechts bewijzen dat we de 11e juni
1944 in de Bendlerstrasse omgehangen hadden – ik en twee andere officie-
ren – maar niet dat we het plan hadden Hitler en Himmler te vermoorden. We
hadden deze opdracht echter wel, we hadden deze opdracht gekregen van
de adj. Van Freiherr von Lüning [frhr Ferdinand von Lüninck, AC], met wie ik
door Hielscher in kontakt was gebracht. Von Lüning was de commandant van
het Potsdammerregiment.
(…)
Hielscher woonde met zijn vrouw in Potsdam en ik heb hem daar van januari
tot juni 1944 geregeld bezocht, toen ik na mijn ontslag uit een hospitaal op
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vervoer naar mijn regiment aan het Russische front moest wachten. Hielscher
heeft me toen in kontakt gebracht met de groep Schulenburg [Fritz Dietlof
Graf von der Schulenburg, AC]. Ik heb toen ook v. Lüning leren kennen, van
wie ik in juni 1944 via zijn adjudant, luitenant Godberg, de opdracht kreeg
een aanslag op Hitler te proberen. Ik zou deze opdracht echter nooit aange-
nomen hebben, als ik daar door Hielscher niet op voorbereid was. De aanslag
heeft niet kunnen plaatsvinden, omdat het aangekondigde bezoek van Hitler
en Himmler niet is doorgegaan.’43

Widany’s verhaal toont aan dat Hielscher inderdaad toegang heeft tot het aristocra-
tisch netwerk dat zich verzet tegen Hitler. Hij heeft ook contacten met andere Duitse
officieren die Hitler willen uitschakelen, onder wie Von Stauffenberg en diens adju-
dant Werner von Haeften. Widany wordt na de mislukte aanslag van 20 juli 1944,
samen met zo’n 7000 andere verdachten, door de Gestapo gearresteerd. Ook Hielscher
en zijn oud-huisgenoot Hermann Priebe worden opgepakt. Sievers zorgt ervoor dat
Hielscher na enige tijd de gevangenis kan verlaten en ook Widany en Priebe komen
vrij. Vervolgens worden beiden naar het oostfront gestuurd.

Hermann Priebe (1907-1997) keert in 1948 terug uit Russische krijgsgevangen-
schap en doorloopt een glansrijke academische en bestuurlijke carrière in de land-
bouwwetenschappen. Ook hij is in de oorlog actief in het inlichtingenwerk. Zo getuigt
hij in 1956 dat hij persoonlijk contact heeft gehad met Graf von der Schulenburg en
met Von Haeften. Hij zegt: ‘We hadden 2 taken: de eerste aktief mee te werken aan
de val van Hitler en ten tweede plannen voor te bereiden voor de staatsinrichting na
Hitlers val.’44 Met Hielschers eredienst had Priebe overigens weinig op. 

‘De groep had niet een primair religieus karakter, doch een politiek. Hielscher
stelde uit religieus punt de godsdienst der oude Germanen voorop, waarvoor
ik persoonlijk niet voelde, maar ‘diese Platte’ (camouflage) bleek heel nuttig,
omdat ik toen ik door de Gestapo gevangen was genomen herhaaldelijk ver-
hoord ben en toen met het oude Germaanse geloof op de proppen kwam.’

De historicus Kater heeft zich bij de voorbereiding van zijn dissertatie over Ahnenerbe
in de jaren zestig uiteraard verdiept in het terugkerende verhaal dat Sievers en Hiel-
scher met zijn Kreis actief zijn geweest in het verzet. Hij is er niet van overtuigd. Eind
1964 benadert hij Bohmers om inlichtingen en schrijft hem na hem herinnerd te heb-
ben aan zijn getuigenissen voor Sievers in 1947:

‘Ik kan u verzekeren dat ik het verzetsverhaal [Wiederstandscomplex] van Sie-
vers grondig gecontroleerd heb aan de hand van bronnen en uitspraken van
nog levende getuigen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat de verzetsthese
[Wiederstandsthese] ofwel na de oorlog vrij verzonnen is of dat men “verzet”
tegenwoordig helemaal opnieuw moet definiëren. Datzelfde geldt voor het
“verzet” van andere voormalige Ahnenerbe-medewerkers die ik tot dusver ge-
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sproken heb. Ik kan eraan toevoegen dat ik de verklaring van de heer dr. Hiel-
scher uitstekend ken en deze volledig afwijs. Hielschers boek is wat het
Ahnenerbe betreft, een verdraaiing van de feiten en geen weergave naar ob-
jectieve maatstaven.’45

Kater heeft volledig gelijk. Hier is geen sprake van verzet, hooguit van rivaliserende
groeperingen binnen nazi-Duitsland.

Veertig jaar later promoveert Ina Schmidt aan de universiteit van Hamburg op haar
studie van de Hielscherkreis.46 Zij heeft uitgebreid onderzoek gedaan in de nalaten-
schap van Hielscher en heeft voormalige leden geïnterviewd. Net als Kater vóór haar,
stelt zij vast dat Hielscher feit en fictie wel eens verwisselt. Zij ontkent zijn leugens
niet, maar is wèl overtuigd van zijn verzetswerk. Ook gelooft ze dat Sievers wel de-
gelijk de rol van ‘Trojaans paard’ binnen de SS-gelederen heeft gespeeld.

Dit laatste wordt betwijfeld in twee recente studies van Gasche en Reitzenstein,
die in detail inzoomen op de rol van Sievers in respectievelijk de ‘Germanische Wis-
senschafteinsatz’ binnen Ahnenerbe en zijn betrokkenheid bij de weerzinwekkende
misdaden tegen de menselijkheid binnen de ‘Wehrwisschenschaftliche Zweckfor-
schung’ van Ahnenerbe. Hierbij vallen zo’n tweehonderd slachtoffers, waarvoor Sie-
vers als verantwoordelijk functionaris bij het proces van Neurenberg tot de strop wordt
veroordeeld. Beide auteurs wijzen erop dat Sievers een echte opportunist was, die zijn
kansen op eigen voordeel greep als hij die zag en bovendien bereid was om ongevraagd
beleid te ontwikkelen en met voorstellen te komen waarmee hij aan Himmlers wensen
tegemoet kwam (‘entgegen arbeiten’). Volgens Gasche heeft de historica Schmidt te
veel subjectieve en vooringenomen bronnen voor haar promotieonderzoek gebruikt.47

Volgens haar intensiveert Sievers juist in de laatste 12-15 maanden van de oorlog het
contact met Hielscher en enkele andere oppositionele groepen en personen, omdat
hij aan ziet komen dat Duitsland de oorlog gaat verliezen.48 Ik ben het met haar eens;
iets vergelijkbaars zien we ook optreden bij Bohmers in de loop van 1943. 

Reitzenstein benadrukt ook de initiërende en actieve rol van Sievers bij het opzetten
van de beruchte afdeling voor experimenten op mensen en betwijfelt of je bij hem
wel van verzet kunt spreken. ‘De persoon Wolfram Sievers en zijn wezen zijn tot op
de dag van vandaag slechts met moeite te vatten’, schrijft hij. En over zijn rol als ‘Tro-
jaans paard’: ‘Deze bewering behoort tot biografische vragen in het leven van Wolfram
Sievers die tot dusver niet definitief opgehelderd zijn’.49 Hij wil wel aannemen dat er
sprake is van een ‘innere Opposition’ bij Sievers; hij kan vanuit religieuze overwegin-
gen afkeer hebben gevoeld over zijn aandeel in de misdaden, maar hij heeft in het
nazi-apparaat zijn rol plichtsgetrouw en ijverig tot het einde vervuld.

Reitzenstein is evenmin overtuigd van Hielschers actieve rol in het verzet, zeker in
vergelijking met het werk van andere Duitse verzetsgroepen.50 Kurt Lehner, die in
2015 nog een biografie schreef over Hielscher, gelooft dat er zeker contacten waren
met andere netwerken die zich afkeerden van het Hitlerregime en dat er zeker enkele
mensen geholpen zijn, maar hij is ervan overtuigd dat Hielscher zijn werkelijke in-
vloed sterk overdrijft. Bovendien was het aantal leden van de Hielscherkreis, zo’n 50-
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60, te gering om overal in het nazi-apparaat topposities te bekleden en effectief te
kunnen infiltreren.51

Behalve Bohmers worden diverse mensen vanaf 1946 benaderd om een pleidooi
voor Sievers te houden. Een van hen is Zotz, maar die ziet ervan af. Hij is niet alleen
in zijn Praagse tijd door Sievers sterk tegengewerkt, maar vindt hem als mens ook
‘eiskalt’ en ‘aalglatt’. In zijn ogen heeft Sievers niets menselijks over zich gehad - wat
je volgens hem nog wel bij Himmler kon bespeuren.52

Sievers kan zijn straf niet ontlopen. Op 2 juni 1948, ’s ochtends om 11.29 uur, wordt
hij opgehangen op de binnenplaats van de gevangenis van Landsberg am Lech. Hij
is 42 jaar. Hij wordt bijgezet op de begraafplaats naast de gevangenis. Zijn graf wordt
tot op de dag van vandaag onderhouden door de Freistaat Beiern.

Ook Hielschers ‘hoogtijdagen’ zijn na de oorlog voorbij. Hij staakt zijn politieke
activiteiten. Wel zet hij zijn kerkgemeenschap voort, maar verliest daar vanaf het mid-
den van de jaren vijftig terrein. Het aantal ‘gelovigen’ loopt terug. Ook Bohmers en
Von Bothmer blijven weg, hoewel hun waardering voor Hielscher als intellectueel en
ziener blijft bestaan. Hielscher beschouwt hen en anderen die weigeren zijn kerk te
bezoeken als ‘afvalligen’ en noemt ze vervolgens niet of minder dan gerechtvaardigd
is in zijn autobiografie Fünfzig Jahre unter Deutschen uit 1954. Deze publicatie wordt

Sievers wordt schuldig bevonden
aan misdaden tegen de menselijk-
heid en ter dood veroordeeld.
Deze foto toont Sievers vlak voor
zijn executie op 2 juni 1948. 
Hij staat met zijn handen vastge-
bonden op zijn rug onder de galg
op de binnenplaats van de gevan-
genis in Landsberg am Lech.
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kritisch ontvangen en is voor veel mensen reden om zich alsnog van hem af te keren.
Hierin tekent Hielscher niet alleen de Sievers-verzetsmythe op, maar hij kent zichzelf
ook een veel grotere rol toe binnen het verzet tegen de nazi’s dan hem toekomt. 

De twijfels van Halbertsma
Een jaar nadat Bohmers aangesteld is bij het BAI, neemt zijn collega Herre Hal-
bertsma in het geheim contact op met de chef van het Rijksinstituut voor Oorlogs-
documentatie (RIOD).53 Halbertsma studeert vanaf 1940 geschiedenis in Groningen
en ontmoet voor het eerst Van Giffen met zijn kleine, parmantige gestalte (zoals hij
hem later zou omschrijven) tijdens een fietstochtje voor eerstejaarsstudenten door het
terpenlandschap, waarbij ook een bezoek werd gebracht aan zijn opgraving van het
klooster Aduard.54 Hij raakt snel onder de indruk van Van Giffen, gaat colleges bij
hem volgen en wordt als assistent bij het BAI aangesteld. Ook volgt hij tijdens de
oorlog colleges bij Bohmers. In mei 1943 duikt hij onder omdat hij weigert de lo -
yaliteitsverklaring te ondertekenen en zich ook niet wil melden voor de ‘Arbeitseinsatz’
in Duitsland. Door toedoen van Van Giffen ontvangt hij al in juli een ‘Ausweis’ voor
het vervullen van een nieuwe opdracht namens het ministerie van Opvoeding, We-
tenschap en Kultuur (OKW): de vervaardiging van een lijst van alle terpen en wierden
in Friesland en Groningen, die als grondslag moet dienen voor de bescherming van
deze woonheuvels. Na een korte schorsing aan het einde van de oorlog treedt Hal-
bertsma vanaf 1 oktober 1945 weer bij het BAI in dienst.55

Aanvankelijk wantrouwt hij Bohmers en verbaast zich over diens plotselinge aan-
stelling, zonder dat Van Giffen zijn medewerkers daarvan op de hoogte heeft gesteld
of om advies heeft gevraagd. Hij vraagt Van Giffen om opheldering en hoort van hem
dat Bohmers voor de ‘Secret Service’ heeft gewerkt. Daarop excuseert hij zich bij
Bohmers voor de gereserveerde houding die hij tot dusver tegen hem heeft aangeno-
men. Hoewel op Bohmers na de oorlog niets is aan te merken, aldus Halbertsma in
een van zijn brieven aan het RIOD, wil het geval dat ‘de geruchten over Dr. Bohmers
niet verstommen, doch eerder toenemen’. Hij wil daarom graag weten hoe de vork
nu echt in de steel zit, zodat hij zijn houding tegenover Bohmers opnieuw kan bepalen.
Wel wil hij graag dat dit buiten Van Giffen om gebeurt, omdat die overduidelijk op
de hand van Bohmers is. 

Nadat Lou de Jong, chef van het RIOD, om nadere informatie heeft gevraagd,
stuurt Halbertsma hem op 14 september 1948 een uitgebreide brief.56 Daaruit blijkt
dat Halbertsma een uitgebreid netwerk heeft waarin de naam Bohmers regelmatig
valt. Dat is niet zo vreemd, want Halbertsma is opgegroeid in en heeft een voorliefde
voor Friesland. Bovendien heeft hij contacten in de Friese Beweging en Friese oud-
heidkundige kringen. Ook beschikt hij over de informatie die hij van Minnema heeft
gekregen. ‘Mogen we Minnema geloven, dan was Dr. Bohmers een duivelachtige man,
geslepen, eerzuchtig en niet bang om over lijken te gaan. Daarbij zeer geldgierig en
hebzuchtig’, schrijft Halbertsma. 

Halbertsma vindt het bedenkelijk dat Bohmers geen vooraanstaand persoon uit het
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verzet op zijn hand heeft die voor hem instaat. Verder heeft hij gehoord dat Banninks
weduwe vindt dat haar man tijdens de oorlog door toedoen van Bohmers is gefusil-
leerd! Zij kan dat echter niet bewijzen en wil over deze ernstige beschuldiging geen
verklaring afleggen. Er is nog meer: dit zou niet de enige moord zijn die Bohmers op
zijn geweten heeft, volgens een collega bij de Rijksdienst van Oudheidkundig Bo-
demonderzoek in Den Haag. ‘Het wordt echter openlijk verkondigd in Den Haag,
en dit feit was eigenlijk voor mij de aanleiding nu eindelijk eens enige zekerheid te
verkrijgen, die mij van hogerhand onthouden werd.’

Halbertsma’s brief geeft ons een goed inzicht in alle verhalen die over Bohmers in
de eerste jaren na de bevrijding de ronde doen. Maar het is allemaal van horen zeggen.
Historisch onderzoek aan het einde van de vorige eeuw heeft uitgewezen dat Bohmers
geen enkele rol heeft gespeeld bij het verraad van Bannink.57 Ook heeft hij volgens
sommige geruchten de hand gehad in de dood van Wytske, zijn eerste verloofde. Tij-
dens mijn onderzoek ben ik vaker op deze beschuldiging gestuit, die volledig uit de
lucht is gegrepen. Er bestaat geen enkel bewijs voor. Bovendien hield Bohmers ziels-
veel van haar: zij was zijn grote liefde. Na haar dood was hij er stuk van. Dit soort
verdachtmakingen blijven hem achtervolgen en worden telkens opgerakeld. Dat komt
doordat er zo veel onduidelijk en schimmig is in zijn leven. Wat ook niet helpt is dat
veel mensen hem eigenlijk niet mogen en daardoor gevoelig zijn voor giftige geruch-
ten en roddel. Bohmers zelf doet er weinig aan om opheldering te geven of de verhalen
te ontkrachten. Over zijn oorlogsverleden spreekt hij selectief, waardoor de toehoor-
ders met vragen blijven zitten, en er is sprake van sociale onhandigheid. Het gevolg
is dat de verhalen een eigen leven gaan leiden. Zeker verhalen die draaien om ge-
heimzinnigheid, zijn buitengewoon krachtige memen - net als complottheorieën.
Daar ben je niet zomaar van af. Bohmers gaat dat nog ervaren.

Halbertsma vertelt De Jong ook over zijn eigen gevoelens ten aanzien van Bohmers:

‘Voorop sta, dat ik door mijn werkkring zeer veel omgang met hem heb, en
deze omgang zeer vriendschappelijk is, slechts getemperd door het vleugje
wantrouwen, dat de buitenwereld steeds weer over mij uitstort. Als vriend be-
geer ik Dr. Bohmers niet; toch waardeer ik zijn kennis, smaak en verstand. Zijn
levensopvattingen zijn de mijne niet; nochtans zijn deze beminnelijk en geba-
seerd op een grote eruditie. Hoewel hij zich niet gemakkelijk uit over zijn poli-
tieke idealen, is het als vaststaand te beschouwen dat hij droomt van een groot
Friezenrijk van Alkmaar tot Bremen. Op zichzelf is dit niet zo erg, want daar
dromen wel meer Friezen van. Iets anders is m.i., dat hij, als zich de kans daar-
toe voordeed, geen middel te gemeen zou achten. M.i. is dit ook de reden dat
hij contact met de Duitsers zocht; hij geloofde namelijk absoluut in een Duitse
overwinning. Dit feit op zichzelf was hem, geloof ik, vrij onverschillig, als er
maar een Friese provincie tot stand kwam, naar zijn idealen geregeerd en in-
gericht.’
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Van zijn karakter geeft Halbertsma een scherpzinnige analyse:

‘In het dagelijks leven heb ik hem goed gade kunnen slaan, waarbij mij bleek,
dat Dr. Bohmers er steeds op uit is mensen aan zich te verplichten, opdat hij
t.z.t. wrijfpalen [zondebokken, AC] kan hebben of bliksemafleiders. Voorts is
hij uitgeslapen in het bemachtigen van zeldzame voorwerpen. Geheel oorbaar
gaat hij daar niet bij te werk, zonder nu dadelijk strafbare daden te plegen. Hij
heeft n.l., naar men zegt, hypnotische gaven jegens eenvoudige zielen, die hij
gaarne toepast. Geheimzinnigheid is zijn fort. Hebzucht weet hij niet steeds
even goed te verbergen. Ondergeschiktheid kan hij hoogstens veinzen. Een
geboren autokraat, ongelukkig hij, die van hem afhankelijk is. Jegens gelijken
echter een onderhoudend causeur, die gaarne het doet voorkomen, alleen zijn
metgezel of gastheer in een mededeling of ervaring te betrekken, daardoor
een stemming van intimiteit opwekkende, die de metgezel licht verleidt meer
te zeggen dan hij eigenlijk van plan was. Inderdaad, een geboren ‘spion’, een
titel, die hij zichzelf gaarne geeft, als het zo te pas komt.’

Ook over de reden waarom Van Giffen Bohmers weer heeft aangesteld bij het BAI
laat Halbertsma zich uit:

‘Aan te nemen valt, dat Prof. Van Giffen hem bewondert om zijn kennis, en
vreesde hem als tegenstander te krijgen als hij hem zelf niet in dienst nam.
Met alle eerbied gezegd, Prof. Van Giffen heeft in de oorlog nimmer spontaan
getoond waar hij stond; zijn vrouw heeft hem bewaard voor misstappen m.i.
Moreel zou Van Giffen dus nimmer een figuur als Bohmers afwijzen, alleen uit
overwegingen van voorzichtigheid.’

Halbertsma weet De Jong te vertellen dat de vrouw van Van Giffen Bohmers nog
steeds wantrouwt, maar dat haar echtgenoot hem als vakman waardeert en aanvaardt
nu hij gerehabiliteerd is. Halbertsma gaat er vanuit dat Bohmers iets weet over Van
Giffen ‘wat de wereld verborgen moet blijven’. Hij schrijft: ‘Vooral, daar Bohmers zelf
gezegd schijnt te hebben, dat hij alleen Prof. Van Giffen voor groot onheil bewaard
heeft, door hem een bepaalde raad te geven.’ Naar alle waarschijnlijkheid doelt hij
hierop zijn advies aan Van Giffen om zijn ondertekening van het Scholtensmanifest
terug te trekken. Tot op heden is het onduidelijk of Van Giffen deze raad heeft op-
gevolgd. ‘Ook zou Dr. Bohmers, volgens weer anderen, door zijn invloed verijdeld
hebben, dat belangrijke collecties aan Van Giffen ontnomen werden en naar Duitsland
gevoerd’, aldus Halbertsma. 

De vragen en twijfels van Halbertsma als directe collega van Bohmers, zijn begrij-
pelijk. Hij voelt intuïtief aan dat er iets niet klopt, maar kan er zijn vingers niet achter
krijgen. Zijn brieven maken het nodige los. Bohmers’ houding en gedrag tijdens de
oorlog komen opnieuw in de belangstelling. Bohmers is daar uiteraard niet gelukkig
mee.
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Friedrich Hielscher in januari
1985 bij hem thuis op de
Rimprechtshof. Op de achter-
grond hangen cultische motie-
ven en symbolen van zijn
Unabhängige Freikirche. 

Sytze Jan van der Molen schrijft tijdens de bezetting regelmatig over Friese volkskunst in verschillende nationaalsoci-
alistische bladen. Na de oorlog legt de Ereraad voor Letterkunde hem een publicatieverbod op, dat van kracht blijft
tot 1 januari 1951. Hij geeft ook na de oorlog diverse boeken uit over Friesland en volkskunst. ‘Levend Volksleven’
verschijnt bijvoorbeeld in 1961. 
Ook de NSB’er Popping blijft na de oorlog publiceren, onder pseudoniem. In 1956 verschijnt een historische roman
van hem onder de naam Friso Stellingwerf, met als titel: ‘Frijdom wie de heechste wet’, dat zich afspeelt tussen
1495-1517 in de Friese streek Stellingwerven. Het wint de tweede prijs in een literatuurwedstrijd. De jury weet ech-
ter niet dat deze roman met enkele kleine wijzigingen in 1942 al verschenen is onder de titel ‘Markward Portenga’
en uitgegeven is bij de SS-uitgeverij Storm. Die uitgeverij heeft het boek destijds aangeprezen met de wervende
tekst: ‘In den hoofdpersoon worden de stoere raskenmerken van dit volk belichaamd.’ 
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Onderzoek door het RIOD
In november schrijft De Jong aan Halbertsma dat professor N.W. Posthumus, die
deel uitmaakt van de directie van het RIOD, Van Giffen over de kwestie gaat bena-
deren.58 Ter geruststelling zegt hij erbij dat Halbertsma’s naam daarbij niet genoemd
zal worden.59 Ondertussen zijn er ook kopieën van documenten uit het Ahnenerbe-
archief bij het RIOD binnengekomen. Daar zitten een paar stukken tussen die
Bohmers in een slecht daglicht stellen, zoals zijn compromitterende brief van 12 mei
1940 waarin hij zijn diensten aan de Duitsers aanbiedt. Van Giffen krijgt inzage in
enkele stukken, maar blijft op het standpunt dat Bohmers niets verweten kan worden.
Aan Posthumus schrijft hij: 

‘Ik heb hoop, dat de bewuste zaak, waarover reeds zoveel te doen is geweest
doch die, zoals ik U vertelde, voor mij klopte, hierdoor eindelijk, ten gunste van
mijn Conservator, haar definitief beslag zal krijgen. Ik vertrouw nl. gaarne, dat
daardoor, ook voor minder subjectief ingestelde beoordelaars dan ikzelf, de
hoofdbelasting zoal niet direct ontzenuwd, dan toch door nader objectief on-
derzoek geheel te ontzenuwen is, en dat daardoor dan tevens de andere, min-
der bezwarende mededelingen in het bedoelde dossier voldoende illusoir zijn
gemaakt.’60

Van Giffen verzoekt Bohmers wel op zeer korte termijn met ontlastende documenten
te komen, die wijzen op zijn verzetswerk; zo heikel is de nieuwe informatie dan weer
wel. Bohmers ziet dat kennelijk ook zo, want hij komt in actie en roept de hulp in
van Hielscher. Die moet hem aan ontlastende verklaringen kunnen helpen. Hij schrijft
hem medio december 1948 en opent zijn brief als volgt: ‘Het is alweer lang geleden
dat ik iets van u gehoord heb, en het is nog langer geleden dat wij een paar keer samen
tegen onze gemeenschappelijke vijand, het nationaalsocialisme, zijn opgetrokken’.61

Hij schrijft dat in de SS-correspondentie brieven gevonden zijn waarin Sievers hem
als een SS-Führer omschrijft aan derden (waarvan Bohmers niets weet en waarvan
hij vermoedt dat Sievers dit doet om juist zijn weerzin tegen de nazi’s te verhullen,
terwijl hijzelf nooit lid is geweest van de SS.) Deze brieven zijn voor hem uiteraard
zeer belastend. Daarom verzoekt hij Hielscher dringend om een ontlastende verkla-
ring te schrijven, waarin hij ingaat op de rol van Bohmers binnen het verzetswerk van
de Hielscherkreis. Hij moet zijn brief naar het huisadres van Van Giffen sturen.

Hielscher voldoet aan dit verzoek en zendt Bohmers daarna nog meer ontlastende
getuigenverklaringen, die afgegeven zijn ten behoeve van hemzelf en van Sievers.62

Een van de zaken die Bohmers ook van Hielscher ontvangt, is een uittreksel van de
verslagen van het Neurenberg Military Tribunal. Daarin verklaart Sievers dat hij samen
heeft gewerkt met ‘Prof. Dr. Bohmers’, die deel uitmaakte van het Nederlandse ver-
zet.63 Ook verklaart hij dat hij wist dat de SD op de hoogte was van het feit dat
Bohmers een leidende rol speelde in de Friese verzetsbeweging en dat hij Bohmers
heeft beschermd en hem gezegd heeft niet meer naar Duitsland te reizen.64

Op 18 december 1948 stelt Hielscher een schriftelijke verklaring op over Bohmers.65
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Hij bevestigt daarin dat hijzelf de leider is geweest van een verzetsgroep en betrokken
is bij de moordaanslag op Hitler van 20 juli 1944; dat Bohmers tussen 1937 en 1944
met hem heeft samengewerkt; dat Bohmers streed tegen Saxo-Frisia en de Fryske
Rie; dat hij van Hielscher geheime berichten ontving die van belang waren voor het
verzet, en dat Sievers inderdaad als dekmantel [Tarnung] Bohmers soms opvoerde in
brieven als een SS’er. 

‘Ik heb tijdens de gezamenlijke strijd tegen het nationaalsocialisme de heer
Bohmers leren kennen als een onverschrokken en moedige vijand van de mis-
daad en de misdadigers, en heb een hoge achting van zijn politieke en men-
selijke betrouwbaarheid.’

Hiermee besluit hij zijn verklaring. Dit soort getuigenissen schrijft hij voor talrijke
personen in de naoorlogse jaren - ook voor hen die in of na de oorlog zich los hebben
gemaakt van zijn kerkgemeenschap. Ook Bohmers wordt door Hielscher als een ‘af-
vallige’ beschouwd, maar in zijn brief aan hem toont Hielscher zich niet rancuneus.
Het is ook voor hem een middel om het verhaal over zijn verzetswerk verder te ver-
spreiden en ingang te doen vinden. Als je iets maar vaak genoeg herhaalt, gaat de we-
reld het vanzelf geloven, moet hij gedacht hebben.

Maar helaas. Begin 1949 is het RIOD niet onder de indruk van Hielschers getui-
genis en van de verklaringen van Bohmers zelf. Die weerleggen de talrijke bezwarende
documenten uit het Ahnenerbe-archief niet en evenmin is er een ontlastende getui-
genis beschikbaar van een geallieerde inlichtingendienst of een bona fide Nederlandse
illegale groep. Aan de betrouwbaarheid van Hielschers getuigenis wordt vooral ge-
twijfeld, omdat de contactpersoon tussen beiden de ‘notoire nazi’ Wolfram Sievers is
geweest, die een halfjaar eerder een doodvonnis in Neurenberg tegen zich heeft horen
uitspreken. Bovendien vindt het RIOD dat Hielschers getuigenis weinig ingaat op
de aard van Bohmers’ illegale werk en slechts uiterlijkheden vermeldt.66 Deze kritiek
wordt aan Bohmers overgebracht, die vervolgens Hielscher verzoekt zijn verklaring
aan te vullen en explicieter te maken. Hij stuurt een nieuwe brief met wat aanwijzin-
gen. Hielscher moet schrijven dat bij een succesvolle moordaanslag op Hitler Bohmers
ervoor moest zorgen dat de ergste nazi’s in Noord-Nederland afgezet werden en ver-
vangen werden door Duitse niet-nazi’s; dat hij erin geslaagd is om in 1944 Saxo-
Frisia en de Fryske Rie ‘von innen aus zu torpedieren’; en dat hij strijd geleverd heeft
tegen de naziwetenschap.67

Hielscher doet netjes wat van hem verwacht wordt. Op 1 februari 1949 volgt zijn
tweede verklaring, waarin hij Bohmers’ aanvullingen heeft toegevoegd.68 Ook raadt
Hielscher Bohmers aan om contact op te nemen met Von Bothmer. Die heeft een
Nederlandse moeder, die nauwe betrekkingen onderhoudt met de Nederlandse consul
in Hannover. Waarschijnlijk kan hij langs deze weg gemakkelijk een uitreisvisum los-
krijgen, zodat Hielscher naar Nederland kan komen om voor hem een mondelinge
getuigenis af te leggen.69

Bohmers verzamelt ook ontlastende getuigenverklaringen van andere voormalige
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Ahnenerbe-medewerkers. Zij wijzen op Bohmers’ ‘verzetsrol’ in de Friese Beweging
en zijn weerstand tegen het nazistisch gebruik van de archeologische onderzoeksre-
sultaten. Het gaat om verklaringen van Hermann von Bothmer, de archeologen Alfred
Rust, Gustav Schwantes, Hermann Schwabedissen en Gisela Asmus.70 Ook de paleo -
lithicumdeskundige Rudolf Grahmann bevestigt in algemene zin dat veel leden van
Ahnenerbe juist geen nazi’s waren.71 Met Schwabedissen en Rust staat Bohmers dan
in ieder geval al weer twee jaar in contact.72 De verklaringen van de archeologen uit
Kiel dragen bij aan het beeld dat de archeologen van Ahnenerbe niets met de nazi-
wetenschap te doen hebben; een beeld dat ze decennialang in stand houden. 

Behalve de archeologen zijn er nog twee andere getuigen: Douwe Kiestra en Gisela
Schmitz, voormalig secretaresse van Sievers. Als oud-leider van de Fryske Rie ver-
klaart Kiestra dat in samenwerking en op instigatie van Bohmers men vanaf 1942 be-
gonnen is om Saxo-Frisia te ondermijnen. Kiestra zegt over Bohmers: 

‘Hij was het die ons waarschuwde voor het Groot-Duitsche nivellerings-stre-
ven, dat onder het mom van samenwerking van de Germaansche volken in
onderlinge solidariteit en goede trouw, probeerde deze volken in hun volks -
eigen cultuur en gerechtvaardigde geestelijke zelfstandigheidstrijd te treffen
en geweld aan te doen.’73

Gisela Schmitz-Kahlmann schrijft in haar verklaring onder ede dat zij Bohmers in
1938 heeft leren kennen.74 Zijn relatie met Sievers is volgens haar aanvankelijk we-
tenschappelijk van aard, maar mede door de ‘Schwindel um die sogenannten Ge -
beinde König Heinrichs II in Quedlinburg’ wordt de relatie tussen Sievers en Bohmers
hechter, waardoor zij ook op politiek gebied meer gaan samenwerken. Bohmers was
de verbindingsman tussen Hielschers verzetsgroep en het Nederlandse verzet, terwijl
hij ook contact met Engeland onderhield. Schmitz weet verder te melden dat Bohmers
door zijn impulsieve en niet altijd even diplomatieke optreden in het voorjaar van 1944
door de SD verdacht wordt van betrokkenheid bij het verzet en contacten met Enge-
land en dat door de inzet van Sievers Bohmers in vrijheid is gebleven.

Schmitz, gepromoveerd in de filosofie, sluit haar verklaring af met de mededeling dat
zij tussen 1937 en 1945 bij Ahnenerbe heeft gewerkt en betrokken is geweest bij de
door Hielscher geleide Widerstandsgruppe. Zij vertelt niet dat zij twee weken vóór haar
verklaring Hielschers getuigenis voor Bohmers ter inzage heeft gehad, waardoor er een
duidelijke gelijkenis is.75 Ook meldt zij niet dat zij lange tijd een affaire heeft gehad
met Sievers en een kind van hem heeft.76 Dit voorbeeld laat zien hoe gemakkelijk je
van alles kon beweren in die getuigenissen en van alles de wereld kon insturen. Er is
dus voluit ruimte om de feiten naar je hand te zetten. Wat iedereen die een vlekje weg te
werken heeft, dus gewoon doet, eventueel met de hulp van anderen, die dan weer op hun
beurt een beroep op die persoon kunnen doen om hun eigen vlekje weg te poetsen.

Deze verklaringen maken weinig indruk op de medewerkers van het RIOD. De in-
druk bestaat – en niet ten onrechte - dat de voormalige Ahnenerbe-medewerkers el-
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kaar de hand boven het hoofd houden. Ook ontbreken verklaringen van onomstreden
verzetshelden in het dossier Bohmers. Eind jaren veertig is Hielscher met zijn groep
voor het RIOD te schimmig om er veel gewicht aan te geven. Daar staat tegenover
dat de volle omvang van de schanddaden van de SS, waar Ahnenerbe deel van uit-
maakt, rond die tijd wel duidelijk is geworden. De nauwe band tussen Hielscher, Sie-
vers en Bohmers draagt dan ook niet bij aan het vertrouwen dat aan de getuigenissen
wordt gehecht. Het geval Sievers is immers uitgebreid onderzocht in Neurenberg en
de rechters hebben hem ter dood veroordeeld. Het is nog maar een paar maanden
geleden dat hij is opgehangen. Dit zit nog bij iedereen vers in het geheugen.

Op advies van Van Giffen vraagt Bohmers bij De Jong een onderhoud aan. Op 4
april 1949 vindt een gesprek plaats tussen Bohmers en De Jong, N.W. Posthumus en
E.E. Cohen, hoofd van de afdeling Bronnenpublicaties van het RIOD. Uit de aante-
keningen van deze bijeenkomst blijkt wat er zoal besproken is. Het gesprek roept eer-
der meer vragen en twijfel op dan dat het onduidelijkheden de wereld uit helpt.77 Zo
confronteren de RIOD-medewerkers Bohmers met zijn brief van 12 mei 1940 aan
Sievers, waarin hij hem aanbiedt te adviseren bij de vervanging van het Friese amb-
tenarenapparaat door Duitsgezinde personen. Bohmers geeft aan dat de brief als ca-
mouflage [Tarnung] moet worden beschouwd en merkt op: ‘Ik kon in 1941, 1942 de
oorlog niet bekijken. Ik was veel te critisch, om er een mening op na te houden.’ Ook
zegt hij tijdens de bijeenkomst dat er in de wereldbeschouwing van de NSB ‘kwade,
maar ook goede dingen’ zaten.

Ook Van Meeteren komt ter sprake, hoewel er bij het RIOD veel onduidelijkheid
bestaat over zijn persoon en activiteiten. De Jong merkt in zijn gespreksnotitie op dat
Van Meeteren tijdens de Duitse bezetting verschillende functies heeft vervuld bij het
Rijkscommissariaat en dat hij door het Tribunaal van ’s-Gravenhage is veroordeeld.
Inderdaad, op 17 september 1948 is Van Meeteren gearresteerd. Hij wordt een maand
later veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf vanwege zijn indiensttreding bij
de Duitse radio in 1941 en het in bezit hebben van een luistervergunning voor de
radio. Diverse familieleden, H.C. Tellegen (zijn zus en weduwe van de verzetsstrijder
O.A.H. Tellegen uit Zeist), J.W. Tuininga (commandant van de Ordedienst in Zeist)
en ook Bohmers leggen ontlastende verklaringen voor hem af.78 In dit geval hebben
de verklaringen wel het gewenste effect, omdat die afkomstig zijn van mensen van
onbesproken gedrag. Zijn straf wordt uiteindelijk niet ten uitvoer gebracht.

De Jong schrijft aan het einde van zijn gespreksnotitie over Bohmers’ optreden:

‘Zijn verdediging maakte op Prof. Posthumus, Dr. Cohen en de ondergete-
kende een onprettige, onovertuigende indruk. Prof. Posthumus vroeg hem nog,
of het niet zo was geweest, dat hij in Duitsland in de eerste plaats als ar -
chaeoloog werkzaam was geweest. Dr. Bohmers antwoordde, dat inderdaad
zijn anti-nationaal-socialistisch werk zich alleen ‘bij golven’ had voorgedaan.’

De Jong houdt niet alleen Van Giffen op de hoogte van de voortgang van het onder-
zoek, maar ook Gerardus van der Leeuw (1890-1950), hoogleraar godsdienstweten-
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schappen aan de Groningse universiteit en de eerste naoorlogse minister van Onder-
wijs (1945-1946).79 Die licht op zijn beurt de curatoren van de universiteit in. De
beide zonen van Van der Leeuw zijn op dat moment ook werkzaam op het RIOD,
waardoor er korte lijnen bestaan. Begin mei 1949 schrijft Van der Leeuw aan De Jong
dat de president-curator van de universiteit, de Groninger burgemeester P.W.J.H.
Cort van der Linden (1893-1969), nogal in zijn maag zit met Bohmers. Van Giffen
heeft een hoge dunk van zijn conservator en heeft allerlei plannen met hem, aldus
Van der Leeuw, maar de president-curator voelt zijn verantwoordelijkheid en wil meer
helderheid over zijn oorlogsverleden, voordat er nieuwe taken aan hem worden over-
gedragen. Nader onderzoek blijft dus gewenst.

Ondertussen houdt Halbertsma De Jong ook op de hoogte over de situatie op het
archeologisch instituut. Bohmers heeft zich bij hem beklaagd over het onderzoek
(zonder dat hij weet welke initiërende rol Halbertsma daarin heeft gespeeld). Hij
denkt dat Van der Leeuw iets tegen hem heeft en is heel boos over de gang van zaken.
Halbertsma schrijft verder aan De Jong: 

‘Overigens gaat de betrokkene kalm zijn geheimzinnige wegen, en is onlangs
nog weer twee weken in Duitsland geweest. Ieder met een gevoel voor zulke
zaken voelt wel, dat hier (is) meer achter steekt, maar wat nu juist, is de moei-
lijkheid. Het staat vast, dat de betrokkene zeer grote Duitse sympathieën heeft,
en het contact met vele Duitsers onderhoudt. Maar dat kan men ook van Van
G [Van Giffen, AC] zeggen natuurlijk en daar het hier personen van een be-
paalde tak van wetenschap betreft, kan men er ook weer niet te veel van zeg-
gen, al zou het onze smaak niet zijn, daar zijn vrienden te zoeken. Wij kunnen
daar antipathie tegen hebben, maar verder mag men ook niet gaan. Waar ligt
echter de grens? Die ligt nu weer anders dan in de jaren 1939-1945.’80

Over Van Giffen schrijft Halbertsma verder:

‘Ook prof. Van Giffen is het onderzoek beginnen te vervelen; zijn houding is
nog steeds die van Pilatus, in dien zin, dat hij zijn handen in onschuld blijft
wassen, en zich verschuilt achter de rehabilitatie van de Minister, de bekende
vicieuze cirkel dus. Uiteraard laat van Giffen het koud, wat er van de beschul-
digingen waar is; alleen is hij wel zo voorzichtig geen risico’s te lopen, die hem
het gebruik van de betrokkene’s verdiensten niet waard zijn. Wel is hij wrevelig,
wanneer hem over betrokkene’s verleden iets wordt gevraagd.’

Het onderzoek van het RIOD loopt uiteindelijk op niets uit. Men heeft het te druk
met andere zaken, er treedt een zekere vermoeidheid in (het onderzoek naar het oor-
logsverleden van Bohmers duurt nu al vier jaar) en men moet knopen doorhakken.
Echt belastende feiten waarmee Bohmers vervolgd kan worden of die een aanstelling
kunnen verhinderen, komen niet boven tafel. Een lidmaatschap van de SS kan niet
bewezen worden en evenmin dat van de NSDAP, waar Cohen nog navraag naar heeft



371

gedaan via het Nederlands consulaat in Berlijn.81

In januari 1950 verlaat Halbertsma het BAI en gaat werken bij de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in Amersfoort. In dezelfde maand
wordt Bohmers aangesteld als wetenschappelijk hoofdambtenaar bij het BAI. De be-
langstelling voor zijn activiteiten in de oorlog ebt weg en hij hoeft zich geen zorgen
meer te maken. Voorlopig althans.
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Academisch geruzie in binnen- en buitenland

16. ARCHEOLOOG ONDER VAN GIFFEN 1947-1954

‘Van Giffen was een gedrevene. Het werk ging vóór alles, en als zijn werk zag hij geleidelijk aan de gehele Ne-

derlandse archeologie’ (Waterbolk over zijn voorganger in 1976)

‘Hij heeft belangrijk werk verricht tegen de nazi’s in alle oorlogsjaren. Hij heeft zich daarbij als wetenschapper

voorgedaan.’ (Van Giffen in zijn brief aan Absolon over Bohmers, d.d. 18 maart 1949) 

‘We staan er altijd weer van te kijken met hoeveel lichtzinnigheid van zijn kant Bohmers de dingen heeft behan-

deld. Bodemlagen die hij als steriel aanduidde, leveren vondsten en talrijke houtskoolfragmenten op, en de

hele stratigrafie en daarmee de chronologie is heel anders dan hij heeft gedacht (…) we hebben hier te maken

met een geval van eclatante misleiding of zelfbedrog, [zozeer] dat zelfs een leek [het] kan zien.’ (Zotz over

Bohmers’ onderzoek in Mauern in een brief aan Strohmeijer, d.d. 8 juli 1947)

Van Giffens oorlog in de Nederlandse archeologie
Na de oorlog worden de scherven opgeruimd. De wereld herpakt zich, de wederop-
bouw dient zich aan. Iedereen heeft de ogen op de toekomst gericht en wil de oorlog
zo snel mogelijk vergeten. Studenten, van wie sommigen hun studie hadden afgebro-
ken, keren terug naar de collegebanken. Maar niet iedereen begint met een schone
lei. Onder de radar leven oude vriend- en vijandschappen voort en ontstaan nieuwe
conflicten. Zeker in de academische wereld leidt dat soms tot bizarre, zelfs gênante
taferelen. 

Nadat het onderzoek van de Groningse universiteit geen belastend materiaal heeft
opgeleverd, wordt Bohmers op 1 juni 1947 conservator bij het Biologisch Archaeolo-
gisch Instituut (BAI).1 Het lijkt erop dat ook voor hem de oorlog afgelopen is en dat
ook hij een nieuwe start kan gaan maken. Maar schijn bedriegt. In de Nederlandse
archeologie staat een nieuwe oorlog op uitbarsten, waaraan Van Giffen, nestor van
de Nederlandse archeologie en hoofd van het BAI, volop meedoet. Bohmers, die net
door hem is aangenomen, steunt hem in zijn strijd. ‘Het was een slagveld’, zegt een
van de betrokkenen later.2 Waar het allemaal om begonnen is: wie wel en wie niet
mag opgraven.

Deze archeologenstrijd gaat terug op het oude conflict tussen Leiden en Groningen
over de opgravingsbevoegdheden in heel Nederland. Na de bezetting ziet Van Giffen
zijn kans schoon om alle archeologische opgravingen naar zich toe te trekken en daar-
door aan de opgravingsbevoegdheid van het Leidse Rijksmuseum van Oudheden
(RMO) paal en perk te stellen. Tijdens de oorlog heeft het Rijksbureau voor het Oud-
heidkundig Onderzoek onder leiding van de Leidse museumconservator Bursch ook
al geprobeerd met hulp van de bezetter het centrum van de Nederlandse archeologie
te worden, maar dat is mislukt.3 Nu het Rijksbureau niet meer bestaat en Bursch vast-
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zit vanwege collaboratie, probeert Van Giffen het opgravingswerk in Nederland te
centraliseren – uiteraard het liefst in Groningen. Daardoor kunnen niet alleen de
schaarse middelen efficiënt worden ingezet, maar kan hij zelf de leiding nemen over
al het opgravingswerk in Nederland. ‘Van Giffen was een gedrevene. Het werk ging
vóór alles, en als zijn werk zag hij geleidelijk aan de gehele Nederlandse archeologie’,
schrijft hoogleraar-directeur van het BAI Tjalling Waterbolk dertig jaar later over
zijn voorganger.4

Van Giffen stelt kort na de oorlog een notitie op waarin hij zijn ideeën uiteenzet.5
Hij beoogt de oprichting van een Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
(ROB), die als centrale instelling opgravingen uitvoert. De opgravingsbevoegdheid
van het Rijksmuseum van Oudheden en van het BAI, komen daarmee feitelijk te ver-
vallen - uitzonderingen daargelaten.6 Zijn idee vindt weerklank bij het ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW) en leidt uiteindelijk in april 1950
tot een formele Regeling betreffende het Oudheidkundig Bodemonderzoek.7 Deze regeling
van staatssecretaris J. Cals legt het opgravingsmonopolie feitelijk bij de ROB. De taak
van het BAI wordt omschreven als en beperkt tot ‘de centrale biologisch-anthropo-
logische instelling voor het bewaren, conserveren en bestuderen van bodemvondsten
op gebied van culturen tot en met de late middeleeuwen’.8 Toch komt er van de rege-
ling-Cals uiteindelijk niets terecht, zoals we later in dit hoofdstuk zullen zien.

Van Giffen is een sluwe lobbyist. In zijn notitie noemt hij Amsterdam of Den Haag
als standplaats voor de ROB. Of hij dat echt wil of alleen heeft opgeschreven om geen
weerstand op te roepen, is de vraag. We weten immers dat zijn ambities zich op Gro-
ningen richten. Het ministerie schuift Leiden als vestigingsplaats kort daarop naar
voren vanwege de nabijheid van het museum. In juni 1946 ontvangt de minister een
brief van de Rijksuniversiteit Groningen waarin de curatoren pleiten voor Groningen
als vestigingsplaats in plaats van Leiden.9 De brief mist zijn doel niet. Kort daarop
laat de minister, de Groningse (!) hoogleraar godsdienstwetenschappen Gerardus van
der Leeuw (1890-1950), weten aan de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg dat
Groningen ook zijn voorkeur heeft.10 Juist nu daar een centrum van oudheidkundig
bodemonderzoek onder leiding van Van Giffen is ontstaan en er al zo veel culturele
instellingen in het westen zijn gecentreerd. Van der Leeuw kan overigens zijn invloed
niet verder aanwenden, want kort daarna treedt hij af.

De vorming van de ROB is op 1 januari 1947 een feit. De opgravingsdiensten van
het Rijksmuseum van Oudheden, het BAI en het Rijksbureau voor de Monumen-
tenzorg in Den Haag, worden erin ondergebracht, met Van Giffen aan het hoofd. Hij
is nu feitelijk de baas over alle opgravingen in Nederland. Er moet nu alleen nog een
standplaats voor de ROB gezocht worden. Na een gecombineerde vestiging in zowel
Den Haag (bij het Rijksbureau van de Monumentenzorg) als in Groningen (bij het
BAI) kiest het ministerie in 1949 voor neutraal terrein. Amersfoort wordt vanaf ok-
tober dat jaar de thuisbasis van de ROB. Maar feitelijk is de centralisatie van het oud-
heidkundig bodemonderzoek dan al grotendeels mislukt. Dat heeft verschillende
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oorzaken, die - zoals zo vaak - terug te voeren zijn op een botsing van grote ego’s. 
Het ministerie heeft namelijk naast Van Giffen in 1947 een onderdirecteur bij de

ROB aangesteld: Pieter Glazema (1899-1983). Glazema is afkomstig van Monu-
mentenzorg, werkt vanuit de vestiging in Den Haag en is net als Van Giffen een am-
bitieus en eigenzinnig man. Hoewel hij vijftien jaar jonger is, is hij kennelijk niet
onder de indruk van de senioriteit en het aanzien van zijn directeur. Nog geen twee
jaar na de oprichting, in november 1948, richt hij een notitie aan Van Giffen over
hun gebrek aan samenwerking. Daarin stelt hij niet alleen diens gedrag aan de orde,
maar ook de organisatie van de jonge dienst. Volgens hem neemt Van Giffen hem als
onderdirecteur totaal niet serieus, beslist van alles buiten hem om en trekt daarin Gro-
ningen voor: 

‘Als voorbeeld moge dienen de deining, welke ontstond bij het personeel, toen
enkelen ervan een bundel hunner weekrapporten op het Haagse bureau heb-
ben zien liggen, door het Hoofd van de Dienst voorzien van de aantekening
‘’ter attentie van de Heer Bohmers’. Terecht werd door hen opgemerkt, dat zo
het Hoofd van de Dienst te bezet was om notitie van deze rapporten te nemen,
de onderdirecteur daarvoor de aangewezen persoon was, en niet een con-
servator van het Biologisch-Archaeologisch Instituut.’11

Van Giffen laat zich liever vervangen door Bohmers dan door Glazema. Die voelt
zich gepasseerd en protesteert. Het ministerie ontvangt de notitie ook en raakt nauw
betrokken bij de strijd tussen Van Giffen en Glazema. Uiteindelijk kiest het de zijde
van de laatste.

Van Giffen is met zijn hoogleraarschap in Groningen, zijn directoraat van de ROB
en zijn talrijke nevenwerkzaamheden een druk bezet man. Het werk is eigenlijk niet
in één persoon te combineren (dat zien ook het ministerie en de Groningse universi-
teit), maar Van Giffen is er de man niet naar om de macht uit handen te geven. Nu hij
zijn pensioengerechtigde leeftijd nadert (dat zal zijn in 1950), realiseert hij zich dat
met de vestiging van de ROB in Amersfoort en de toekomstige regeling-Cals (waar-
over later meer) hij veel macht kwijt gaat raken en er een einde dreigt te komen aan
het opgravingswerk van het BAI. In dit licht moeten we dan ook de onderhandelingen
zien die hij in 1949 voert met het ministerie over de toekomst van het Nederlandse
archeologisch bestel. Die gaan niet in de laatste plaats over zijn eigen toekomst. 

Als hoogleraar kan hij in Groningen tot aan zijn zeventigste aanblijven en dat wil
hij ook. Maar nu Groningen niet de standplaats van de ROB geworden is en het BAI
niet langer opgravingen zelfstandig kan verrichten zodra de regeling-Cals in werking
treedt, probeert hij tijdens de onderhandelingen in 1949 het BAI weer los te weken
uit de ROB. En dat lukt hem nog ook. De uitgebreide briefwisselingen en overleggen
op het ministerie in dat jaar leiden ertoe dat Van Giffen toch archeologisch onderzoek
mag blijven doen tot aan zijn emeritaat. Van Giffen krijgt met het BAI zelfs een voor-
keursgebied toegewezen: in Drenthe en Groningen mag het zelfstandig alle opgra-
vingen gaan uitvoeren. 



378

Van Giffen wint ook het bestuur van de Groninger universiteit voor zijn zaak. Dat
oordeelt dat een archeologisch wetenschappelijk instituut (ook na het tijdperk Van Gif-
fen) een eigen opgravingsbevoegdheid moet hebben en voldoende gekwalificeerd per-
soneel om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten zonder daarbij
afhankelijk te zijn van de ROB.12 Het zegt iets over Van Giffens overredingskracht,
want een jaar eerder had het universiteitsbestuur zich juist neergelegd bij het verlies van
de opgravingsbevoegdheid. Het bestuur schrijft dan aan de minister dat ze het weliswaar
betreuren dat het BAI zijn opgravingsdienst kwijt is, maar dat ze blij zijn dat het ter
compensatie aangewezen is als centrale biologisch-antropologische instelling. Ze maken
dan verder ook nog geen bezwaar tegen het ontwerp van de regeling-Cals.13

Behalve de oude tegenstelling Groningen-Leiden is er nu dus ook sprake van een
tweede openlijke strijd in de Nederlandse archeologie: Groningen, in de persoon van
Van Giffen, tegen Amersfoort, in de persoon van Glazema. Een van de ambtenaren
schrijft op 25 augustus 1949 in een memo aan de staatssecretaris dat ‘Prof. Van Giffen
en Dr. Glazema thans in de meest volstrekte zin op voet van oorlog staan’ en dat Van
Giffen niet meewerkt aan de overplaatsing van de ROB naar Amersfoort. Integendeel,
‘Prof. Van Giffen heeft zich bovendien uitgelaten in die zin, dat hij net zo lang zal
blijven tegenwerken als hem mogelijk is.’14 De ambtenaar raadt de staatssecretaris aan
om Van Giffen persoonlijk op te zoeken in Groningen en duidelijk te maken dat de
minister vasthoudt aan de keuze voor Amersfoort. En dat het bovendien wenselijk is
dat Van Giffen ontslag neemt. Feitelijk krijgt Van Giffen te horen dat als hijzelf geen

De staf van het BAI in 1947, met vooraan in het midden Van Giffen. Tweede van links staat Glasbergen en derde
van links Waterbolk. Geheel rechts, met zijn blik enigszins afgewend, staat Bohmers.
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ontslag neemt als hoofd van de ROB, hij ontslagen wordt.15 Wel krijgt hij de toezeg-
ging dat hij kan blijven opgraven, maar hij moet zich verder niet langer verzetten
tegen overplaatsing naar Amersfoort en alles netjes overdragen aan zijn opvolger Gla-
zema. Voor Van Giffen zit er niets anders op nu de staatssecretaris zich ermee bemoeit
en per 1 januari 1950 neemt hij ontslag. Daarna vindt er een boedelscheiding plaats
tussen ROB en BAI en krijgen de medewerkers eindelijk helderheid over hun werk-
situatie en standplaats. 

Voordat Van Giffen gedwongen met ontslag gaat, heeft hij jarenlang een felle strijd
gevoerd met zijn onderdirecteur Glazema. Dat leidt tot wonderlijke situaties. Zo geeft
hij Glazema in 1949 geen toestemming om een archeologisch congres in het Engelse
Salisbury te bezoeken. Dus regelt die dit buiten hem om, via het ministerie. In
augustus 1949 zijn beiden in Salisbury aanwezig. Ze ontlopen elkaar, maar stellen wel
hun buitenlandse collega’s op de hoogte van alle conflicten.16 De sfeer in de Neder-
landse archeologie is dan al danig verziekt en het buitenland mag ervan meegenieten. 

Ook de boedelscheiding van ROB en BAI is een heikel punt. Het ligt allemaal zo
gevoelig dat de kwestie uitgebreid besproken wordt op het ministerie. Persoonlijke
contacten tussen de medewerkers van beide instellingen zijn in deze tijd taboe. Van
het personeel wordt verwacht dat ze kiezen voor Groningen en Van Giffen, óf dat ze
vertrekken naar de ROB. Overigens valt er in de praktijk bar weinig te kiezen, want
uit de correspondentie tussen Van Giffen, het Gronings universiteitsbestuur en het
departement blijkt dat de ambtenaren onderling verdeeld worden alsof het om een
spel kaarten gaat. 

Hoe dan ook, het is oorlog in de Nederlandse archeologie en die woedt gewoon
door na de pensionering van Van Giffen als hoofd van de ROB. Deze toont zich een
rancuneus man. Het leidt tot allerlei schermutselingen, professionals onwaardig. Zo
wordt Glazema in 1950 de toegang ontzegd tot Van Giffens opgraving van de Gro-
ningse Sint-Walburgkerk. Het BAI weigert in datzelfde jaar ROB-medewerker Mod-
derman inzage te geven in nog ongepubliceerde opgravingsdocumenten en vondsten.
Bij afwezigheid van Van Giffen vertelt Bohmers hem dat hij hem geen toegang kan
verlenen, omdat hij slechts verantwoordelijk is voor paleolithische en mesolithische
documentatie en niet voor de jongere perioden waarvoor Modderman komt.17 Ook
de assistent Willem Glasbergen, die op de hand van Van Giffen is, negeert als hij for-
meel nog in dienst is van de ROB zijn baas Glazema en noemt hem ‘een rot vent’.18

Zowel staatssecretaris Cals als het universiteitsbestuur zijn op zeker moment Van
Giffen helemaal zat met zijn ondermijnende gedrag tegen de jonge rijksdienst en zijn
persoonlijke vete met Glazema. Zij besluiten er een eind aan te maken. Cluysenaer,
secretaris van het College van Curatoren, krijgt onderhands vanuit het ministerie con-
ceptbrieven van Cals toegestuurd, waarin de staatssecretaris in niet mis te verstane
bewoordingen eist dat Glazema toegang krijgt tot de archeologische informatie die
onder Van Giffen berust. Ook Cluysenaer maakt nu zijn eigen afweging. Hij laat de
concepten aan Van Giffen lezen, die er toch wel van schrikt. Maar het is niet langer
alleen Van Giffens reputatie die op het spel staat, schrijft Cluysenaer aan het College
van Curatoren:
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‘Beide [BAI en ROB, AC] handelen hierbij zonder overleg met elkaar en het
resultaat is dat de een de ander voortdurend verwijt op zijn terrein te komen,
met als gevolg dat de verwikkelingen met de dag toenemen in plaats van af-
nemen.
Ik zie dit met grote zorg, niet zozeer wijl ik een zeer vredelievend mens ben (!),
maar omdat ik hierin een groot gevaar voor de toekomst van ons instituut zie.
Als dit zo doorgaat zal de stemming bij het aftreden van Van Giffen zo tegen
ons zijn, dat wij geen voet meer aan de grond krijgen. Naar mijn stellige indruk
verspeelt Van Giffen thans zijn en daarmede onze goodwill. Hij haalt steeds
meer mensen in zijn moeilijkheden en laat niet af.
(…)
Zelfs al zou Van Giffen in al zijn grieven gelijk hebben: het gaat de mensen de
keel uithangen. ’t Is heel zielig en heel beroerd, maar niemand heeft lust zich
te verdiepen in ruzies, die alle reeds “verleden tijd” zijn.’19

Zijn inschatting is dat het BAI een duidelijke taakomschrijving moet krijgen en de
samenwerking met de ROB aan moet gaan. Verder strijden heeft geen zin, want de
kans om te winnen is klein. Cluysenaer eindigt zijn brief met: 

‘Ik mag u echter niet verhelen, dat ook mijn geduld langzamerhand ten einde
loopt. Iedere week brengt nieuwe moeilijkheden. (…) Het is mijn grote sym-
pathie voor Van Giffen en mijn zorg voor het Instituut die mij bewegen alsmaar
te plooien en te plooien, maar beide doen mij zeggen, dat het nu langzamer-
hand ook uit moet zijn.’

Eind 1950 treft het ministerie een definitieve regeling met Van Giffen. Die gaat be-
hoorlijk ver; Van Giffen sleept er veel voor zichzelf uit. Zo kent het ministerie hem
persoonlijk een ‘voorkeursgebied’ toe tot zijn emeritaat. Hij mag daar opgravingen
uitvoeren en als anderen daar willen graven, moeten ze hem daarvoor toestemming
vragen.20 Voor de duidelijkheid: we hebben het over de provincies Drenthe en Gro-
ningen. Deze regeling is echter exclusief van toepassing op Van Giffen. Cals wijst het
Groninger universiteitsbestuur met nadruk op het volgende: ‘Het Biologisch Archaeo -
logisch Instituut zal daaraan derhalve geen enkel recht kunnen ontlenen. Of er aan-
leiding bestaat voor dit Instituut na het vertrek van Van Giffen een nadere regeling
te treffen, zal t.z.t. nader kunnen worden bezien’.21

Eind 1950 wordt ook nog door verschillende betrokkenen onderhandeld over een
‘nominatieve lijst’ van Van Giffen. Die bevat vindplaatsen die hij voor zichzelf opeist
om eventueel nader te onderzoeken.22 De lijst wordt in april 1951 definitief vastge-
steld door het ministerie. Voor Bohmers betekent dat dat Van Giffen en hijzelf zonder
tussenkomst van de ROB zelfstandig onderzoek mogen verrichten naar paleolithische
en mesolithische vindplaatsen op de Friese zandgronden, in Gelderland en in Lim-
burg.23

Van de regeling-Cals komt uiteindelijk niets terecht. Niet alleen het BAI blijft gra-
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ven na Van Giffens emeritaat; er komen zelfs nieuwe opgravende instellingen bij. Zo
richt Van Giffen een archeologisch instituut op aan de Universiteit van Amsterdam
in 1952, het Instituut voor Prae- en Protohistorie (IPP).24 Deze instelling komt voort
uit zijn benoeming daar tot buitengewoon hoogleraar in 1940. Na een onderbreking
van 1943-1946 zet hij dit hoogleraarschap voort tot en met 1956. Ook voor het IPP
regelt hij een opgravingsbevoegdheid, wat de beroepswereld ziet als een gerichte sa-
botageactie tegen de ROB. Dat kan zo zijn, maar het effect daarvan is op termijn on-
gunstig voor zijn eigen BAI. Wanneer Van Giffen in 1956 vertrekt bij het IPP, bouwt
zijn opvolger dit instituut verder uit en komt daarmee in het vaarwater van het BAI.
Dat ervaart de activiteiten van het IPP als ongewenst en zelfs bedreigend.25

In de jaren zestig gaat ook het Rijksmuseum van Oudheden weer zelfstandig op-
gravingen uitvoeren. In 1962 krijgt de Universiteit Leiden een eigen archeologisch
instituut met opgravingsbevoegdheid. ROB-medewerker P.J.R. Modderman wordt
als hoogleraar aangesteld. Deze ontwikkelingen laten zien hoezeer de Nederlandse
archeologische wereld, hoe klein ook, versnipperd raakt en het toneel wordt voor ri-
valiserende onderzoeksinstituten. Deze situatie heeft decennialang de archeologie in
Nederland beheerst, wat het onderzoek niet altijd ten goede kwam. 

Bohmers kiest – net als in de oorlog - de zijde van Van Giffen in deze archeologen-
strijd. In het kamp Glazema wordt hij dan ook als een handlanger van Van Giffen
gezien. Dat leidt tot allerlei roddelverhalen die over hem de ronde gaan doen. Zo
wordt openlijk beweerd dat hij de Zwolse politiecommissaris Bannink vermoord heeft
en ‘dat dit zelfs niet de enige “moord” van Dr. Bohmers’ is.26 Ook wordt er uitgebreid
gespeculeerd over de vraag waarom Van Giffen zo’n dubieuze figuur als Bohmers tot
conservator heeft benoemd. Weet hij soms iets over Van Giffen dat het daglicht niet
verdraagt? 

Na zijn conservatorschap wordt Bohmers in 1950 aangesteld als wetenschappelijk
hoofdambtenaar bij het BAI. Met de ROB onderhoudt hij vrijwel geen contact. Als
Glazema in juli 1952 alle bij de Nederlandse archeologie betrokken personen uitno-
digt om een kijkje te nemen in de nieuw gerestaureerde vestiging van de ROB in
Amersfoort, ontbreken Bohmers, Van Giffen en andere BAI-medewerkers op de lijst
van genodigden.27

Pas na het emeritaat van Van Giffen in 1954 zullen de verhoudingen langzaam ver-
beteren. Waterbolk herinnert zich in 1976 hoe Van Giffen dan met Glazema heel snel
vrede sluit en dat dat niet gewaardeerd wordt door zijn medewerkers, die kort tevoren
nog gedwongen waren partij voor hem te kiezen.28 Maar Van Giffen heeft de ROB
domweg nodig na zijn emeritaat. Hij heeft namelijk een nieuwe functie aanvaard als
rijksinspecteur voor de bescherming van hunebedden en andere archeologische mo-
numenten. Dat is een typische erebaan die hij met veel activiteiten invult en waarbij
hij kan beschikken over een eigen budget en auto met chauffeur. Het tekent de man.
Glazema laat zich ook niet onbetuigd. In 1972 spreekt hij over Van Giffen als iemand
die ‘paranoia’ was en altijd dacht dat iedereen hem tegenwerkte. Als directeur was Van
Giffen ‘een onding’, aldus Glazema, maar als mens was hij wel op hem gesteld.29
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Oude rekeningen vereffend: Unterwisternitz, Mauern en Bocksteinschmiede
Na de oorlog moet ook de academische wereld zich aanpassen aan de nieuwe machts-
verhoudingen. Ook daar vinden zuiveringen plaats, in binnen- en buitenland. Sommige
kopstukken verliezen hun positie of veranderen van baan; anderen slagen erin buiten
schot te blijven en zorgen ervoor dat zij de aandacht niet op zich vestigen. In de luwte
van de universiteit nemen zij de draad weer op. Collecties die tijdens de oorlog geroofd
of meegenomen zijn voor nader onderzoek, worden opgeëist. Want het eigendom van
collecties van archeologische vondsten en documentatie is in de archeologische wereld
van groot belang. Het geeft macht, omdat de eigenaar kan bepalen wie wel of geen
toegang krijgt om iets te bestuderen en erover te publiceren. Dat is waar het in de
archeo logische wereld dan om draait: wie kan zijn naam waaraan verbinden. Veel moet
wijken voor de academische reputatie, of het nu oorlog is of niet.

Unterwisternitz en Absolon
Al vóór zijn aanstelling als conservator is Bohmers in het najaar van 1946 druk bezig
om de collecties Mauern en Unterwisternitz, die nu op het BAI zijn en die hij tijdens
de bezetting door elkaar gehutseld heeft, opnieuw te ordenen en een nieuwe num-
mering te geven.30 Kort daarvoor is hij in Buitenpost verhoord over de collectie Un-
terwisternitz.31 Het verhoor vindt plaats in opdracht van een Tsjechische verbindings -
officier door een Nederlandse collega die werkzaam is bij het hoofdkwartier van het
Amerikaanse bezettingsleger. Het doel is om vast te stellen waar en in welke staat de
collectie zich bevindt en of restitutie mogelijk is. Bohmers verklaart dat het grootste
deel van de vondsten opgeslagen was in de kelders van slot Nikolsburg en dat hij een
kleiner deel mee naar Nederland heeft genomen. Met Van Giffen heeft hij afgespro-
ken dat hij de collectie in orde maakt, zodat deze aan Tsjecho-Slowakije kan worden
teruggegeven, zodra hijzelf gerehabiliteerd is. Die rehabilitatie is overigens een for-
maliteit, laat hij doorschemeren. ‘Er wordt zelfs gesproken mij lector te maken’, aldus
Bohmers in het proces-verbaal.

Ook Van Giffen wordt benaderd door een afgezant van de regering van de nieuwe
Tsjecho-Slowaakse republiek, professor Jakub Pavel. In overleg met de minister van
Onderwijs en de Stichting Nederlandsch Kunstbezit onderhandelt Van Giffen met hem
over de teruggave van de vondsten. Van Giffen wil die best teruggeven (het liefst
brengt hij ze zelf per auto), maar verlangt tegenprestaties. Zo moet Bohmers voor de
publicatie van zijn onderzoek in Unterwisternitz de beschikking krijgen over opgra-
vingstekeningen die zich waarschijnlijk dan nog in Brno bevinden. Ook moeten de
Tsjechen de aan Bohmers toebehorende fossiele botten (o.a. de mammoetschedel uit
Mauern die Bohmers heeft achtergelaten) teruggeven.32 Verder verlangt Van Giffen
dat de Tsjecho-Slowaakse regering ‘een keurcollectie uit de multiplicaten op palaeo -
lithisch gebied’ ter beschikking stelt voor zijn eigen instituut ‘zulks ter compensatie
van het vele werk, verricht door den Heer Bohmers’.33 Van Giffen toont zich hier een
geslepen onderhandelaar zonder moreel kompas. 

Van Giffen brengt de vondsten van Unterwisternitz uiteindelijk niet terug naar
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Tsjecho-Slowakije. Maar hij is er nog wel mee bezig. Zo laat hij een in 1949 in het
Tsjechisch geschreven artikel van B. Klíma vertalen, die nu het onderzoek doet in
Dolní Věstonice - de Tsjechische naam voor Unterwisternitz.34 Klíma schrijft dat een
groot gedeelte van de archeologische vondsten van Dolní Věstonice door de Duitsers
is weggevoerd en opzettelijk is verbrand op het kasteel van Mikulov (het voormalige
slot Nikolsburg). 

‘Deze misdaad, die onze wetenschap zo wreed benadeelde en een gedeelte
van het nationaal bezit van onze staat vernietigde, wordt thans door de gehele
wereld veroordeeld, want Vestonice staat onuitwisbaar opgetekend in de cul-
tuurgeschiedenis en in de oudste geschiedenis van het mensdom.’

Waterbolk, Van Giffens opvolger, zal pas in 1956, nadat hij geconfronteerd wordt
met claims vanuit het Moravisch Museum in Brno, de vondsten aan dit museum over-
dragen.35 In 1991 draagt hij opnieuw documenten over aan Brno, onder andere ori-
ginele veldtekeningen van opgravingen van Absolon. Deze zijn dan in de nalatenschap
van Bohmers’ oud-medewerker Meinte Oosterhout aangetroffen, die dat jaar overle-
den is, en zijn afgeleverd bij het BAI. Bohmers heeft ze in het laatste oorlogsjaar aan
hem in bewaring gegeven en heeft ze deels nooit meer teruggekregen.36

Ik heb zelf ook documentatie teruggebracht naar Brno. Daar waren de originele
veldtekeningen bij van Unterwisternitz van de drie opgravingsjaren van 1939, 1940
en 1942. Ze zaten in een paar verhuisdozen met archeologische paperassen, die na
Bohmers’ dood uit zijn huis in Bedum waren gekomen. Die waren in handen gekomen
van Evert Kramer, destijds conservator Archeologie bij het Fries Museum, die ze ja-
renlang in zijn garage heeft opgeslagen. Toen hij hoorde dat ik met een biografie van
Bohmers bezig was, heeft hij die dozen aan mij overgedragen. Ik herinner me mijn
verbijstering toen ik de originele veldtekeningen onderin een doos aantrof.

Toen deze biografie tien jaar later een eind op weg was, heb ik in 2015 de opgra-
vingsdocumentatie teruggebracht naar het Moravisch Museum. Ik had daar een af-
spraak gemaakt met Martin Oliva, specialist op het terrein van de oudste bewonings-
geschiedenis van Tsjechië. Eigenlijk was ik best een beetje zenuwachtig. Hij ontving
mij vriendelijk en beleefd. Op zijn volgestouwde werkkamer liet hij mij de originele
kunstobjecten van Dolní Věstonice zien. De wereldberoemde Venus en het ivoren
vrouwenkopje hield ik even in mijn handen. Met de overdracht van de documentatie
was er nu echt een einde gekomen aan een geschiedenis die ruim 75 jaar eerder be-
gonnen was. De cirkel was gesloten, een oud onrecht rechtgezet. Opgelucht stapte ik
naar buiten, de zon in.

Van Giffen wil niet alleen het liefst de collectie Unterwisternitz behouden, hij wil
ook dat Bohmers zijn opgravingsverslag van Unterwisternitz publiceert onder zijn
leiding in een uitgave van zijn eigen instituut. In maart 1949 trekt hij daarom de
stoute schoenen aan en benadert Absolon per brief.37 Absolon op zijn beurt probeert
zijn tijdens de bezetting geroofde vondsten en opgravingsdocumentatie weer bijeen
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te brengen. Van Giffen en Absolon kennen elkaar al lang; hun laatste ontmoeting was
in 1929 tijdens een excursie in Spanje. Van Giffen begint zijn brief met de constate-
ring dat Bohmers nu bij het BAI werkt en dat hij deze aanstelling heeft gekregen op
voorspraak van hemzelf. Hij schrijft verder:

‘Hij [Bohmers, AC] heeft belangrijk werk verricht tegen de nazi’s in alle oor-
logsjaren. Hij heeft zich daarbij als wetenschapper voorgedaan. Deze dekman-
tel is dan ook bijna tot het einde gelukt, vooral ook omdat hij daarbij degelijk
wetenschappelijk werk heeft neergezet. Heel belangrijk in dit kader vind ik een
groot aantal metingen die hij gedaan heeft aan Unterwisternitz-artefacten van
het museum in Brno. Het is hem daarbij gelukt een nieuwe variatie-statistische
methode op te stellen die ik zeer hoog aansla. (…) Er is mij nu zeer veel aan
gelegen om deze methode te publiceren in een publicatiereeks van het Bio-
logisch Archaeologisch Instituut.’ 

In 2015 zocht ik Martin Oliva op, archeoloog bij het Moravské Zemské Muzeum (Moravisch Museum) in Brno. Ik
bracht een deel van de nalatenschap van Bohmers terug, waaronder de originele veldtekeningen van de 1x1-meter
vlakken van de opgraving van Unterwisternitz. Bohmers had deze tijdens de oorlog meegenomen en niet meer 
terugbezorgd. Met de terugkeer van deze documentatie was de cirkel gesloten. ‘Dit is een historisch moment’,
merkte Oliva op.
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Bohmers en hijzelf zijn het erover eens dat zo’n publicatie niet zonder Absolons toe-
stemming kan en mag verschijnen. Verder benadrukt hij dat Bohmers’ belangrijke
statistische werkwijze, nu ook toegepast op het materiaal van Unterwisternitz, de we-
tenschap niet onthouden mag worden. In een doorzichtige poging om Absolon mild
te stemmen belooft hij de vondsten en Absolons dagboeken over de opgraving Un-
terwisternitz in de periode 1926-1938 terug te geven; Bohmers had deze ook mee
naar Nederland genomen.

Hoe zal Absolon deze brief gelezen hebben? Vernederd en geplunderd door Ahnen -
erbe en Bohmers, heeft hij vast even goed nagedacht. Zijn antwoord laat dan ook
even op zich wachten.38 Maar hij betaalt de heren stijlvol met gelijke munt terug. Hij
toont zich in zijn antwoord zeer verheugd en beschrijft hun beider ontmoetingen
twintig jaar eerder en hun gemeenschappelijke collega’s. Hij merkt over hen op dat
na de oorlog ‘veel van hen weer half [zijn] verdwenen, zoals bijvoorbeeld de geestige
professor Menghin van wie ik brieven uit Buenos Aires ontvang.’ Absolon schrijft
zijn gewaardeerde collega verder dat de nazi’s jarenlang het museum in Brno bezet
hebben en dat er veel kwijt is: 

‘Het ergste was dat dr. Hucke, de alsof uit de lucht gevallen directeur van ons
museum, mijn dagboeken, beeldatlassen, tekeningen [en] foto’s geroofd heeft,
waaronder alles over mijn opgravingen in Unterwisternitz.’

Absolon weet heel goed dat dit alles gebeurd is op instigatie van Ahnenerbe en
Bohmers, maar noemt deze verder niet. Hij is zeer geïnteresseerd te horen dat een
deel van de vondsten en documentatie nu in Groningen is opgedoken en aan hem
wordt teruggegeven. Hij is dan ook bereid om aan een publicatie over Unterwisternitz
onder redactie van Van Giffen bij te dragen, waarin hij zijn onderzoeksresultaten uit
de periode 1926-1938 beschrijft en Bohmers die van hemzelf.

Tot medio 1950 corresponderen Van Giffen en Absolon over de publicatie. Kopieën
van documentatie worden heen en weer gezonden en er worden opzetten gemaakt
over wie wat schrijft. Het is bedoeling dat de publicatie verschijnt als eerste nummer
van een nieuw BAI-periodiek, Palaeohistoria.39 Maar de inleidende tekst die Absolon
beloofd heeft te schrijven, komt maar niet. Van Giffen dringt er in zijn laatste brief
op aan dat hij snel levert: 

‘Nu laten we de tijd nutteloos voorbijgaan en zitten we nog steeds te wachten
op de start van de uitgave van de geplande publicatiereeks. Het is ook pijnlijk
tegenover het curatorium en de uitgever dat we niet kunnen beginnen, en zo
lopen we het risico dat de hele zaak vastloopt als het eerste deel niet snel kan
uitkomen.’40

Uiteindelijk verschijnt deze gezamenlijke publicatie niet.41 Of Absolon deze met opzet
gefrustreerd heeft of dat hier sprake is van nonchalance, kan men zich afvragen.
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Ook later doet het BAI nog pogingen om samen met archeologen uit Brno een
studie over Unterwisternitz uit te brengen. Maar het wordt niets.42 Absolon zal er
weinig voor gevoeld hebben om opnieuw met Bohmers zaken te doen. Bovendien
heeft hij na de oorlog wel andere dingen aan zijn hoofd. Zo wordt hij beschuldigd
van collaboratie, een aanklacht die hij overigens succesvol kan weerleggen. Ook mag
hij niet meer actief zijn in de wetenschap in het naoorlogse Tsjecho-Slowakije. In
1945 wordt zijn functie bij het Moravisch Museum overgenomen door de archeoloog
Bohuslav Klíma (1925-2000). Hij verricht ook onderzoek in Unterwisternitz, dat nu
weer Dolní Vĕstonice heet. Absolon houdt vooral voordrachten, schrijft kleine stukjes
in de krant en werkt aan een publicatie over de Moravische Karst. Met archeologie
houdt hij zich niet meer intensief bezig. 43

Mauern en Zotz
De wetenschappelijke reeks van het BAI, Palaeohistoria, komt ondertussen toch van
de grond. Het eerste nummer verschijnt in 1951 en bestaat geheel uit het opgravings-
verslag van Bohmers over zijn onderzoek in de Weinberghöhlen in Mauern. Ook de
vondsten van deze opgraving wil Van Giffen in zijn instituut onderbrengen. In 1948
koopt het BAI daarom van Bohmers voor 2500 gulden niet alleen de collectie Mauern
(circa 780 artefacten), maar ook de collectie Ureterp en een collectie pleistoceen bot-
materiaal.44 Bohmers en Van Giffen beschouwen deze collecties blijkbaar als privé-
bezit waarmee ze kunnen doen en laten wat ze willen. Van Giffen wil deze collecties
hoe dan ook voor zijn instituut verwerven, ongeacht de vraag of deze kooptransacties
wel of niet in de haak zijn. Dat zijn ze namelijk niet. Beide zijn gefinancierd door
Ahnenerbe en zeker Mauern behoort toe aan de Duitse staat.

Kort daarna, in 1949, ontvangt Van Giffen het verzoek van de Staatssammlung in
München om de collectie Mauern terug te geven.45 Dat zal een vervelende verrassing
voor hem zijn geweest. Er blijken vooroorlogse afspraken te bestaan dat dit instituut
de eigenaar van de vondsten uit Mauern zou worden. Van Giffen kan niet anders dan
de vondsten retourneren, maar haalt zijn oude truc uit: hij verzoekt de Staatssamm-
lung in maart 1950 om het BAI ‘een goede studiecollectie van Mauern af te staan.
Dat is in het belang van ons beiden en daardoor krijgen we tegelijk een kleine ver-
goeding voor inzet, kosten en uitgaven.’46 Bescheiden is hij allerminst. Hij eist nog
meer bij wijze van tegenprestatie: een studiecollectie Zuid-Duitse artefacten uit de
Brons- en IJzertijd.47 Beide verzoeken worden zonder tegenstribbelen ingewilligd. In
april 1951 brengt Van Giffen persoonlijk de collectie terug naar München, in twee
koffers. Drie maanden later schrijft hij zuinigjes aan de directeur van de Staatssamm-
lung: ‘Hoewel men hier met uw tegemoetkoming wel tevreden was, had men – in alle
eerlijkheid – zich toch iets meer voorgesteld van de keuze van enige typerende stukken
[Typen] uit de oudere Duitse metaaltijd.’48 Ook in 1968/69 worden vondsten uit
Mauern die nog op het BAI waren achtergebleven door Waterbolk geretourneerd. In
2009 breng ik samen met Dick Stapert de laatste objecten van Mauern terug naar de
Staatssammlung.49 Ook nu is er weer een hoofdstuk afgesloten.
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In de jaren vóór de teruggave van de vondsten van Mauern en de verschijning van
Bohmers’ publicatie hierover, doet zich iets voor waar Bohmers heel boos over is. In
1947 hoort hij namelijk van zijn voormalige Ahnenerbe-collega Schwabedissen dat
zijn aartsrivaal Zotz opgravingen verricht in ‘zijn’ Weinberghöhlen in Mauern.50 Een
halfjaar later wordt hij ook ingeseind door Eckstein, de leraar die in 1938 meegehol-
pen heeft met het onderzoek van de Weinberghöhlen, en vlakbij Mauern woont.51

Eckstein heeft onder andere geassisteerd bij de vervaardiging van een lakprofiel, een
toen compleet nieuwe methode waarmee de bodemopbouw gedocumenteerd kan
worden. Dat gaat als volgt in zijn werk. Een bodemprofiel wordt doordrenkt met lijm -
achtige lak en daarna wordt er gaas op aangebracht. Zodra de lak is opgedroogd, wordt
het profiel afgestoken en op een houten schot gestabiliseerd. De methode is in de
eerste helft van de jaren dertig uitgevonden door de Duitse geoloog Ehrard Voigt
(1905-2004). Na de oorlog introduceert Bohmers het lakprofiel in de Nederlandse
archeologie.

Het onderzoek van Zotz in Mauern vindt plaats in de periode 1947-1949. Hij werkt
nu bij de universiteit van Erlangen en heeft de ondankbare taak, naar eigen zeggen,
om de ‘Restsedimente’ (door Bohmers bewust niet opgegraven delen van de grot -
opvulling) te onderzoeken. Dat heeft niet alleen een wetenschappelijke reden, maar
is ook bedoeld om schatgravers voor te zijn. Zotz graaft inderdaad het in de grot uit-
gespaarde profielblok grotendeels op. In 1950 schrijft Van Giffen aan de directeur
van de Staatssammlung dat hij dit betreurt ‘des te meer omdat de initiatiefnemer
[Urheber] – professor dr. Zotz, zoals ons is meegedeeld – niet eerst de heer Bohmers
hiervan verwittigd heeft, wat toch gepast geweest zou zijn.’52 Van Giffen heeft de
brief ongetwijfeld geschreven op verzoek van en in samenspraak met Bohmers. 

Zotz is zijn vroegere rivaal ook nog lang niet vergeten en laat geen gelegenheid
voorbijgaan om Bohmers te beledigen. Twee maanden na de start van het onderzoek
schrijft hij aan een relatie: 

‘We staan er altijd weer van te kijken met hoeveel lichtzinnigheid van zijn kant
Bohmers de dingen heeft behandeld. Bodemlagen die hij als steriel aan-
duidde, leveren vondsten en talrijke houtskoolfragmenten op, en de hele stra-
tigrafie en daarmee de chronologie is heel anders dan hij heeft gedacht (…)
we hebben hier te maken met een geval van eclatante misleiding of zelfbedrog,
[zozeer] dat zelfs een leek [het] kan zien.’53

Zotz publiceert zijn resultaten in 1955. Hij laat zich in zijn boek laatdunkend uit over
het werk van Bohmers in Mauern en schrijft over zijn vondsten: 

‘Deze vondsten heeft Bohmers (…) mee naar Tsjechoslowakije genomen en ze
later, zoals we hoorden, in Holland verkocht! Dat een deel daarvan in 1950 toch
weer teruggekomen is in Beieren, is te danken aan de generositeit van professor
Van Giffen in Groningen.’54
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Het mag duidelijk zijn dat Zotz hier een te positief beeld schetst van Van Giffen.
Bohmers op zijn beurt maakt Zotz zwart en laat diens aantijgingen niet over zijn

kant gaan. Ook nu weer zet hij Van Giffen in. Zotz heeft medio 1949 een nieuwsbe-
richt gepubliceerd in de American Journal of Archaeology over zijn onderzoek in Mau-
ern, waarin hij zich negatief over Bohmers uitlaat en de lezer herinnert aan diens werk
bij de SS: 

‘Het is bekend dat Himmler erg geïnteresseerd was in de prehistorie en dat
er speciale opgravingsunits waren binnen de SS. Met een daarvan ondernam
A. Bohmers vlak voor de oorlog een aanzienlijke opgraving in de Weinberg-
grotten van Mauern in Beieren (kring Neuberg bij de Donau).’55

Daar zit Bohmers natuurlijk niet op te wachten – Van Giffen ook niet - en hij vraagt
Van Giffen om zijn invloed aan te wenden. Van Giffen meldt aan een van de redac-
teuren dat hij Bohmers heeft verzocht hierop te reageren en dat Bohmers dat schrif-
telijk heeft gedaan. Hij verzoekt de redacteur deze reactie te publiceren.56 Bohmers
schrijft:

‘Professor L. Zotz, hoogleraar archeologie in Erlangen en voorheen (tijdens
de Tweede Wereldoorlog) in Praag, wekt de indruk dat ik vóór de oorlog spe-
ciale SS-opgravingen heb ondernomen in de grotten van Mauern als lid van
de Duitse SS. Mijn protest tegen deze aantijging kan niet luid genoeg zijn, ik
die nooit lid ben geweest van de SS of enig andere nazi-organisatie dan ook.
Het is zeker waar dat deze opgravingen nogal speciaal waren omdat het daar-
bij niet alleen om het verzamelen van wetenschappelijke informatie ging, en
professor Zotz heeft deze kans gegrepen om iets schandelijks te suggereren.
Als deze rapportage was gepubliceerd in Duitsland of in Holland, waar de fei-
ten redelijk bekend zijn, zou het niet nodig zijn geweest om hem te verwaardi-
gen met een antwoord, maar aangezien deze rapportage was gepubliceerd
in Amerika, kan ik deze niet negeren.’57

Ook wijst hij de Angelsaksische lezers erop dat Zotz hem niet vooraf heeft geïnfor-
meerd over zijn opgravingsplan en dat deze een door Bohmers uitgespaard profiel,
dat hij bewaard had voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek, heeft vernield. De
redactie legt echter Van Giffens verzoek naast zich neer en publiceert Bohmers’ reactie
niet. 

Bohmers doet ook een boekje open over Zotz bij de Amerikaanse hoogleraar Hal-
lam L. Movius. Movius (1907-1987) is werkzaam bij het Peabody Museum van Har-
vard University en publiceert veel over het Paleolithicum van Europa en Azië. In mei
1952 schrijft hij Bohmers dat hij ‘impressed’ is door Zotz’ publicatie Altsteinzeitkunde
Mitteleuropas.58 Bohmers antwoordt hem donker dat zijn vriend Rust hem wel zal in-
lichten ‘as representative of nearly all German prehistorians and archaeologists about
Zotz and his methods’, omdat beiden vrezen dat de Amerikaanse collega’s hiervan
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niet op de hoogte zijn.59 In juli schrijft Movius aan Bohmers dat Rust hem een en
ander heeft verteld en dat hij ondertussen ook zelf een nare ervaring met Zotz heeft
gehad (deze heeft Movius als (mede)auteur opgevoerd bij een paper van hemzelf, bui-
ten medeweten van Movius). Movius schrijft Bohmers:

‘Ik wil helemaal niets meer te maken hebben met Zotz en anderen zoals hij (nu
ik de feiten ken), net zomin als u en Alfred Rust, en ik zal elke gelegenheid
aangrijpen om de situatie uit te leggen aan mijn collega’s hier in de USA. In
dit kader zal het u vast interesseren dat zij allemaal Weinert [de antropoloog
en rassenideoloog Hans Weinert, 1887-1967, AC] in het vizier hebben, wat
een door en door vervelende man is met een reputatie die net zo slecht is als
die van Zotz.’60

Deze krasse uitspraak weerhoudt Movius er echter niet van om acht jaar later een
bijdrage te leveren aan het Festschrift für Lothar Zotz. De artikelen in deze bundel zijn
geschreven door een bont gezelschap, onder wie H. Breuil, de ‘Weense archeologen’
E. Beninger en O. Menghin (die na de oorlog naar Argentinië is gevlucht en bij wie
Bohmers zijn Habilitation heeft gedaan), Graf Vojkffy en Walther Wüst, de voorma-
lige president van Ahnenerbe en rector van universiteit van München in de periode
1941-1945 (onder zijn gezag vond de arrestatie plaats van de studenten Hans en
Sophie Scholl, die beiden deel uitmaakten van de verzetsgroep Die Weisse Rose). Verder
schrijven er archeologen in die tijdens de oorlog deel uitmaakten van de met Ahnen -
erbe concurrerende Reichsbund für deutsche Vorgeschichte van Reinerth: W. Hülle,
W. Matthes en K. Tackenberg. De echte Ahnenerbe-archeologen, zoals Jankuhn en
Schwabedissen van de Kielse school, ontbreken. Na de oorlog is de strijd tussen de
Duitse archeologen duidelijk nog niet beëindigd.

De bundel staat onder redactie van Zotz’ leerling Gisela Freund.61 Zij assisteert
hem bij zijn naoorlogse onderzoek in Mauern. Freund promoveert uiteindelijk in
1949 en schrijft haar dissertatie over het voorkomen van bladspitsen in Europa, waar-
van veel fraaie exemplaren door Bohmers en Zotz in Mauern zijn opgegraven.62 Eer-
dere pogingen van haar om over Unterwisternitz en Predmost te publiceren tijdens
de oorlogsjaren, zijn om allerlei redenen nooit van de grond gekomen. Ook Graf
Vojkffy is bij het onderzoek in Mauern weer van de partij. Terug van weggeweest: in
1938 heeft Bohmers deze anachronistische edelman immers van de opgraving in
Mauern weggestuurd. Vojkffy doet in 1948 bij het onderzoek met Zotz in een jong-
paleolithische laag een belangrijke ontdekking: een ‘Venusfigurine’ (Rote von Mauern).
Dit is een eenvoudig beeldje dat in de verte doet denken aan de weelderige Venus-
beeldjes. Het is gemaakt van roodgeverfde kalksteen. Aan de echtheid ervan wordt
door sommige archeologen wel eens getwijfeld.63

Als Vojkffy in 1951 hoort dat Bohmers van plan is om Mauern te bezoeken, stuurt
hij op hoge poten een brief aan het Bayerische Landesamt für Denkmalpflege:
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‘Deze man heeft de treurige moed gehad te beweren tegen de hooggeachte
en eervolle professor Van Giffen in Holland, dat hij nooit iets met de SS of de
Partij te maken heeft gehad. Duizenden Duitsers zaten jarenlang in ellendige
gevangenissen, en deze buitenlandse SS-activist heeft nu al weer de brutaliteit
om naar Duitsland en naar Mauern te willen komen, nadat zijn vroegere chef
en meester Sievers in Neurenberg is opgehangen.’64

Vojkffy vindt dat het Landesamt stappen moet ondernemen om Bohmers tegen te
houden: ‘zodra Bohmers-Böhmers werkelijk het hart heeft voet op Beierse bodem te
zetten, de Beierse overheden [Landratämter] en politiediensten daarover passend te
verwittigen.’ Of Bohmers Mauern uiteindelijk heeft bezocht, is onbekend. Jaren later
(in 1957) is Bohmers wel bij de Staatssammlung geweest. In 1967 heeft hij een bezoek
gebracht aan Mauern - hij had het BAI toen al verlaten - toen daar een beknopt, laat-
ste onderzoek plaatsvond in de Weinberghöhlen.65

Bocksteinschmiede en Wetzel
In 1941 heeft Bohmers de anatoom Robert Wetzel in Tübingen bezocht en zijn ar-
tefacten van de vindplaats Bocksteinschmiede meegenomen. Het plan is dan dat
Bohmers de artefacten gaat beschrijven en met hulp van Wetzel en Rust gaat publi-
ceren. De vondsten zijn in de oorlog naar Buitenpost gebracht, maar daar in het najaar
van1944 aan de SD afgestaan en naar Duitsland teruggestuurd. Wetzel zit na de oor-
log vanwege zijn nazi-activiteiten vast en is uit al zijn academische functies ontheven.66

In zijn eigen tijd zet hij na de oorlog zijn archeologisch onderzoek voort en publiceert
in 1958 een omvangrijke studie over de Bocksteinschmiede. Bohmers wordt daarin
niet genoemd.67 Wetzel meldt wel dat hij de vondsten, die hij als zijn eigendom be-
schouwt, pas in 1952 terugziet op zijn voormalige Anatomische Instituut en dat deze
pas weer in 1954 tot zijn beschikking staan. 

Enkele jaren voordat Wetzel weer toegang krijgt tot de vondsten van Bockstein -
schmiede, probeert Wolfgang Kimmig deze te (laten) publiceren. Kimmig (1910-
2001) is werkzaam bij het Institut für Vor- und Frühgeschichte van de universiteit van
Tübingen en benadert Van Giffen in juni 1952. Hij verzoekt hem Bohmers naar Tü-
bingen te laten afreizen om de laatste hand te leggen aan Bohmers’ manuscript, dat
vrijwel klaar schijnt te zijn. In ruil voor deze geste kan Van Giffen enkele artefacten
voor zijn studiecollectie ontvangen.68 Natuurlijk is Van Giffen daartoe bereid.
Bohmers zoekt Kimmig inderdaad op en schrijft aan Van Giffen: ‘Rust en Kimmig
dringen er zeer op aan, dat mijn Bockstein manuscript zoo gauw mogelijk wordt uit-
gegeven. Ik ben dan ook bezig het volgens nieuwe inzichten bij te werken.’69 Er komt
ondanks deze veelbelovende geluiden niets van terecht. Het manuscript wordt nooit
uitgegeven – en, nog eigenaardiger, het is tot op heden onbekend.70 Niemand weet
waar het is gebleven. Blijkbaar is het in de vergetelheid geraakt na Wetzels publicatie
in 1958. Het was kennelijk niet langer interessant genoeg om publicatie door te zetten.
Zo steekt Wetzel Bohmers de loef af.
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Herman Wirth duikt op
Met Mauern, Unterwisternitz en Bocksteinschmiede worden Van Giffen en Bohmers
geconfronteerd met erfenissen uit de oorlog. Beiden overleggen hoe hiermee om te
gaan op zo’n wijze dat het BAI er het meest profijt van heeft. Overleg tussen beiden
zal niet alleen plaatsgevonden hebben over collecties en vindplaatsen, maar ook over
personen. Zeker wanneer het Herman Wirth betreft, die in juni 1948 Van Giffen be-
nadert. De pseudowetenschapper, geloofsfanaticus én oprichter van Ahnenerbe Wirth
is in 1937 door Ahnenerbe ‘weggepromoveerd’ en benoemd tot erepresident. Daarmee
kwam hij op een zijspoor en kon hij de reputatie van Ahnenerbe niet langer schaden
met zijn malle theorieën. Wirth blijft ondertussen ook na de oorlog koppig doorwer-
ken aan de reconstructie van een oergodsdienst, waarvan hij overtuigd is dat die ooit
heeft bestaan. Hij baseert zijn ideeën op zijn onderzoek van uilenborden, de gevel-
versieringen bovenop boerderijen waar Bohmers ook onderzoek naar heeft verricht,
en op prehistorische rotsinscripties, waarvan hij in Europa talrijke afgietsels heeft ge-
maakt. Na de capitulatie van Duitsland nemen de Amerikanen hem gevangen en
wordt een deel van zijn collectie in beslag genomen. In 1948 komt hij vrij. Net als
veel andere collega-wetenschappers neemt ook hij onmiddellijk de draad weer op.
Wirth benadert Van Giffen om met hem te spreken over de opening van een open-
luchtmuseum, in te richten in Nederland, waar zijn collectie getoond kan worden en
waar de bezoeker kennis kan maken met zijn ideeën: 

‘De “Europese verzameling van Oergodsdienstgeschiedenis” is van interna-
tionale strekking en betekenis. Zij documenteert modern wetenschappelijk de
religieuze grondeenheid ener eurasische mensheid in het oergeloof aan het
Hoogste Wezen en de goddelijke wereldorde en brengt daarmede geestes-
geschiedkundige bouwstenen voor de fundamentele bewustwording ener
nieuwe humaniteit bijeen.’71

Van Giffen is best genegen iets voor hem te doen. Hij raadt Wirth aan om in gesprek
te gaan met het departement van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen (wat lukt) en
met Gerardus van der Leeuw, hoogleraar godsdienstwetenschappen aan de universiteit
van Groningen (dat lukt niet; Van der Leeuw wimpelt hem af ). Van Giffen stelt
Wirth ook voor om in contact te treden met het Openluchtmuseum in Arnhem. Uit-
eindelijk komen van zijn plannen in Nederland niets terecht.72 Pas rond 1978 lukt
het hem om zijn omvangrijke collectie en bibliotheek van meer dan 10.000 boeken
onder te brengen in een museum gevestigd in een oud slot bij Thallichtenberg in de
Duitse Pfalz. In 1981 sterft hij. Zijn verzameling afgietsels en afdrukken is tegen-
woordig ondergebracht in het Österreichisches Felsbilder Museum in Spital.73

Van Giffen vraagt Bohmers – vermoedelijk ten behoeve van het departement - een
memo op te stellen over Wirth.74 Bohmers staat daarin stil bij het gedachtegoed van
Wirth en het verzet dat dat rond 1937 losmaakte in de gevestigde wetenschappelijke
kringen van Ahnenerbe:
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‘Volgens het genoemde systeem [van Wirth, AC] zou een groep van “edelger-
manen” één hypothetisch continent “Atlantis” sedert geologisch zeer oude tij-
den absolute heerschappij over de geheele wereld, speciaal over de
laagstaande en van de dieren afgestamde andere menschen voeren. Op dit
continent bedreven ze een geologisch oude godsdienst waarin de door Wirth
verzamelde “heilige tekens” een bijzondere rol vervullen (Zie zijn hoofdwerk:
Heilige Urschrift der Menschheit). Bij de ondergang van dit continent in de At-
lantische oceaan zouden de heerschers zich over de randgebieden in Europa,
Afrika en Amerika verspreid en zich met de lagere dierlijke menschenrassen
vermengd hebben.

Het doel van Wirth en zijn aanhangers, die zich tegenwoordig ook in ons land
bevinden, is nu deze Edelgermanen te ontmengen, hun weer in het bezit van
de oude heerschappij te stellen en hun godsdienst, die hij uit “heilige tekens”
geconstrueerd heeft, weer in te voeren.
Met behulp van Himmler begonnen deze heeren omstreeks 1937 een sterke
druk op de fatsoenlijke Duitsche wetenschap uit te oefenen. Een gecombi-
neerde groep van archaeologen (o.a. uit de zg. Kieler school van Prof. Schwan-
tes en dr. Jankuhn), tezamen met een ondergrondse anti nazigroep, die onder
leiding van W. Sievers in “Das Ahnenerbe” was doorgedrongen, ging nu tot
een ware tegenaanval over.’

Bohmers eindigt zijn memo met de mededeling dat hij bij aankomst in Duitsland in
1937 zich heeft beziggehouden met de ‘wetenschappelijk philosophische achtergrond’
van Wirths ideeën, maar zich verre heeft gehouden van Wirths broeders in de we-
tenschap. Het is zonneklaar dat Bohmers niets van de man moet hebben. Hij heeft
daarentegen wel grote waardering voor de archeologen uit Kiel die met hem samen-
werkten in Ahnenerbe – een waardering die hij deelt met Van Giffen.

Ureterp: doorbraak kwantitatieve analyse
Bohmers vestigt zijn reputatie als de steentijdspecialist in Nederland definitief in 1947
met zijn publicatie over de opgravingsresultaten van Ureterp. Zijn omvangrijke artikel,
waarin ook andere laat-paleolithische sites in Nederland beschreven worden, ver-
schijnt in de bundel Een Kwart Eeuw Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland,
een gedenkboek dat uitgegeven is ter gelegenheid van het 25-jarige directeurschap
van Van Giffen bij het BAI.75 Wat opvalt is de presentatie van kwantitatieve gegevens
van verschillende artefacttypen, wat voor die tijd baanbrekend is. Zijn kwantitatieve
methoden en analyses van vuursteencomplexen van laatpaleolithische en mesolithi-
sche vindplaatsen ontwikkelt hij in de loop der jaren verder. Door zijn aanpak, waarbij
onder andere de aantallen van verschillende soorten werktuigen, de variatie in formaat
per vindplaats, en de hoeken van de afslagen in diagrammen worden weergegeven,
krijgt hij een zekere bekendheid in zijn vakgebied. Hij vindt zijn eigen methode –
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terecht - later beter dan de vergelijkbare aanpak van de bekende Franse prehistoricus
François Bordes, die onder zijn vakbroeders populairder is.76

Bij het artikel over Ureterp zijn wat kanttekeningen te plaatsen. Zo meldt Bohmers
niet dat alle artefacttekeningen gemaakt zijn door Minnema, zijn oud-medewerker
van wie hij in en na de oorlog zo veel last heeft gehad. Ook vertelt hij niet dat oud-
medewerker Mudstra de vindplaats ontdekt heeft, maar noemt hij zichzelf de ont-
dekker. Mudstra komt in het hele artikel niet voor. Die is in april 1946 - vier maanden
later dan Bohmers - uit internering vrijgekomen, nadat hij tijdens de bevrijding was
opgepakt vanwege zijn lidmaatschap van de NSB en zijn werkzaamheden voor de
‘foute’ Bohmers. Volkomen berooid en aan de grond keert hij terug naar Sumarreheide,
nabij Suameer. Hij krijgt werk via de werkverschaffing en af en toe assisteert hij
Bohmers weer bij diens opgravingen. Mudstra toont zich niet boos dat Bohmers
claimt dat hij de vinder is. Misschien weet hij dat niet of laat het hem koud. Wel ver-
wijt hij Bohmers dat deze hem in de oorlog meegenomen heeft naar Duitsland en
Moravië, terwijl hij als eenvoudig man de situatie en de gevolgen daarvan niet kon
overzien. Bohmers vindt dat Mudstra niet moet zeuren. Hij heeft hem een grote kans
gegeven door hem werk te gunnen in zijn interessegebied; hij had immers net zo goed
te werk gesteld kunnen worden in een munitiefabriek.77 Had hij dat dan liever ge-
wild?

Opvallend zijn de vele telfouten in de tellijst van Bohmers’ artikel over en in de
vondstdocumentatie van Ureterp. Dezelfde slordigheid wordt vijftig jaar later ook ge-
constateerd bij nadere analyse van de opgravingsplattegrond van Ureterp. Zo zijn er
honderden gevallen van dubbele, of zelfs drie- of viervoudige nummeringen. In de
nummering van vierkantemeter-vakken zitten grote gaten of vindt dubbelnummering
plaats. Naar aanleiding hiervan is de vraag gesteld of Bohmers ‘cijferblind’ was.78 Deze

Portretfoto en handtekening van Van Giffen voor in het boek ‘Een kwart
eeuw Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland’. Dit gedenkboek
komt in 1947 uit ter gelegenheid van zijn 25-jarig directoraat van het
BAI. Bohmers schrijft hierin een toonaangevend artikel over het Jong
Paleolithicum en het Vroeg Mesolithicum van Nederland.
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vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Bohmers heeft ongetwijfeld steken laten
vallen, maar ook de onderzoeksomstandigheden en beheergeschiedenis van de col-
lectie hebben bepaald niet bijgedragen aan een zorgvuldige uitwerking van de onder-
zoeksresultaten. Er waren meerdere mensen bij de opgraving betrokken onder lastige
omstandigheden tijdens de oorlog; de vondsten zijn overal naartoe gesleept en zijn
opnieuw genummerd. In de loop der tijd zijn er diverse tellijsten gemaakt en gecor-
rigeerd. De vondsten zelf raakten bovendien verspreid over verschillende collecties.79

Dat zal allemaal niet bijgedragen hebben tot een goed overzicht.

Als BAI-medewerker houdt Bohmers zich bezig met het onderzoek en de uitwerking
van nieuwe steentijdvondsten en -vindplaatsen in Nederland (zie Bijlage 2). Hij on-
derhoudt relaties met enkele amateurarcheologen in Noord-Nederland, maar vanwege
zijn onduidelijke oorlogsverleden bestaat er veel wantrouwen jegens hem. Sommigen
stappen daar overheen. Samen met amateurs graaft hij diverse steentijdvindplaatsen
op. Verder doet hij talrijke nieuwe contacten op, vooral in het midden en zuiden van
het land. Ook keert hij nog in 1947 en 1948 geregeld terug naar de kleigroeven in
Tegelen, die hij uit zijn studententijd kent. De resten van primitieve mensvormen die
hij hier hoopt te vinden, treft hij echter ook nu niet aan.

Hij draagt ook bij aan publicaties. Van de in de oorlog opgegraven steentijdvind-
plaats Gasselte beschrijft hij de artefacten, omdat Van Giffen niet deskundig is op
het terrein van de oudste prehistorische perioden. Opmerkelijk is dat dit artikel alleen
onder de naam van Van Giffen wordt gepubliceerd, in 1948.80 In 1951 publiceert
Bohmers een beknopt overzicht van het Paleolithicum in Nederland, waarin hij voor
het eerst de vuistbijl van Wijnjeterp noemt, de eerste middenpaleolithische vondst
uit Noord-Nederland.81 In oktober 1949 heeft hij dit artefact, dat tien jaar eerder

Pieter Mudstra is net als Bohmers een
verwoed verzamelaar van schelpen. Bei-
den schilderen ook graag landschappen.
De foto toont Mudstra met enkele van zijn
schilderijen in april 1970.
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door de amateurarcheoloog Hein van der Vliet (1890-1956) was gevonden, in diens
collectie (h)erkend. Op 17 september 1950 doet hij een proefopgraving op de vind-
plaats om de vondstcontext van deze bijzondere vuistbijl te achterhalen. Medio 1951
wil Hein van der Vliet graag met zijn bijzondere vondst naar de pers en er een artikel
aan wijden. Hij vraagt Bohmers daarom om wat achtergrondinformatie, want hoewel
hijzelf ook wel het nodige weet, wil hij zich niet vergissen. Bohmers antwoordt hem
per kerende post dat Van Giffen ‘mij verboden heeft hem inlichtingen te verstrekken
over door ons gedane vondsten. Hij gaat van het standpunt uit, dat eerst een goed ge-
fundeerde wetenschappelijke publicatie dient te verschijnen.’82 Wanneer Van der Vliet

Grafische weergave van het soort en het aantal artefacten op verschillende vindplaatsen. Het is een voorbeeld van
een statistische presentatie waarmee vindplaatsen onderling vergeleken kunnen worden. Bohmers ontwikkelt deze
aanpak en is hiermee zijn tijd vooruit.
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navraag doet bij Van Giffen, blijkt dat deze hier niets vanaf weet en geen enkel be-
zwaar heeft tegen bekendmaking van de vondst. Bohmers lijkt hem zijn claim to fame
niet te gunnen en wil er eerst zelf over publiceren.

In 1954 besteedt Bohmers uitgebreider aandacht aan de vuistbijl van Wijnjeterp in
een overzichtsartikel over oud- en middenpaleolithische vondsten in Nederland. Hij
schrijft dit samen met A. Wouters. Broeder Aquilas (A.M) Wouters (1916-2001)
heeft hij begin jaren vijftig leren kennen. Hij is een kundig en enthousiast amateur -
archeoloog, die lid is van de Belgische congregatie Les Frères de la Charité (Broeders
van Liefde). Ze gaan nauw samenwerken. Wouters heeft een groot netwerk en
Bohmers maakt in de loop der jaren kennis met talrijke verzamelaars van prehistori-
sche artefacten in Zuid-Nederland. Deze archeologische vriendschap heeft echter
een keerzijde. Alleen komt Bohmers daar pas veel later achter.

De vervalsingen van Makkinga: believers contra de wetenschap
Als archeoloog bij het BAI krijgt Bohmers te maken met archeologische vervalsingen.
Ze zitten soms in oude collecties, zoals in die van Popping. Maar Bohmers zal in zijn
loopbaan ook geconfronteerd worden met recente vervalsingen. Als de paleolithicum-
expert van Nederland haalt hij de vervalsingen er zo uit als het om duidelijke gevallen
gaat, of wordt hij bevangen door twijfel als het minder duidelijk is. De wetenschap
heeft bij hem altijd het laatste woord. Als iets niet klopt of als hij twijfelt, meldt hij
dat – zonder er doekjes om te winden. Zijn compromisloze houding wordt hem niet
door iedereen in dank afgenomen. Zeker amateurarcheologen en verzamelaars hebben
er soms grote moeite mee en de emoties kunnen hoog oplopen waarbij harde woorden
vallen. Neem bijvoorbeeld de ophef rond de vindplaats Makkinga.  

In juni 1950 verricht Bohmers een klein onderzoek bij Makkinga, een van de voor-
oorlogse vindplaatsen van Popping. Al voor de oorlog had hij door bestudering van
de collectie Popping geconstateerd dat een deel van de vuurstenen artefacten van deze
vindplaats vervalsingen zijn: het gaat om authentieke artefacten die recentelijk bijge-
werkt zijn. De vervalste werktuigen van Makkinga komen alleen voor in dat deel van
de opgraving dat op de grond van boer Ritske Stelma ligt (Makkinga-Lochtenrek).
Stelma was gefascineerd door de ontdekkingen van Popping op zijn land in 1933 en
gaf zijn boerderij naar aanleiding van dat onderzoek de naam La Madeleine, een ver-
wijzing naar de bekende Franse paleolithische vindplaats in de Dordogne. Aangezien
de artefacten van Poppings overige vindplaatsen uit het Kuinderdal geen falsificaties
bevatten, gaan de archeologen er nu van uit dat Stelma de vervalser is geweest en dat
Popping voor het lapje gehouden is. Behalve bij het Fries Museum en het BAI, is een
deel van Poppings collectie Makkinga terechtgekomen bij verzamelaars.83 Zo heeft
ook Hein van der Vliet werktuigen in zijn bezit die Stelma gevonden zou hebben bij
de opgraving op zijn land. In tegenstelling tot Bohmers is Van der Vliet er in het
begin niet van overtuigd dat de stukken vals zijn. Dit blijkt uit een brief die hij op 4
maart 1943 aan Bohmers schrijft en waarin hij de argumenten opsomt waarom er
geen sprake van vervalsingen kan zijn:
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‘Het spijt mij zeer dat ik vandaag niet thuis was, ik had gaarne met U kennis willen
maken. Wat U echter beweerd heeft over de steentjes van Makkinga, dat dat ver-
valsingen zouden zijn, dat geloof ik beslist niet. Als die vervalscht zijn, dan kan dat
plm 20.000 jaar geleden zijn, maar niet in de laatste jaren.
Ik heb er zelf verscheidene van opgegraven en wie zou die dan in de grijze zand-
laag onder de grond gestopt hebben? De boer die daar woont zeer zeker niet,
want de grondplag was ongerept. Ik heb ook verscheidene van de boer gekregen.
Eerst heb ik er hem al eens wat voor gegeven, maar later niet meer. Ik zou niet
weten wat die man er aan zou hebben zulke steentjes te maken, laat staan, dat hij
daartoe bekwaam zou zijn. En dat er b.v. wel een deel echt zou zijn en een ander
deel niet. Het is te gek om er over te praten.
En Popping dan, die er zoo’n grote collectie van had, die de trots van zijn verza-
meling uitmaakte. Daarbij waren nog veel fijner en kunstiger werktuigjes dan als
ik heb. Wat dacht U, dat Popping zich met open ogen zou laten bedriegen? Pop-
ping heeft er weken lang een arbeider (L. de Jong) aan het graven gehad en ver-
reweg het meeste van zijn collectie zelf verzameld. Er is geen sprake van, dat
Popping zijn eigen verzameling zou vervalsen.
Neen mijnheer U is abuis. U bekijkt die steentjes met een vooropgezette mening
en dat speelt U parten.
Ik heb verscheidene jaren met Popping omgegaan en zie hoog bij zijn kennis op.
Hij is m.i. kundiger, dan vele z.g. deskundigen. En Popping heeft veel over de Mag-
daleniëncultuur geschreven, waartoe de bestreden steentjes behoren.
Zo b.v. het afgebeelde steentje van Makkinga, ik heb dit nog maar enkele maanden
in mijn bezit. Dit zou dan echt zijn en nog wel iets heel bijzonders. Ik kreeg het
enige weken geleden met twee andere die er ook bij lagen van Stelma. Stelma
zou dan volgens U die twee gemaakt hebben en dat door U afgebeeld is niet.
Maak dat een klein kind wijs. We zijn toch niet gek. Als het eene echt is is het an-
dere het ook. Is het eene vals, dan is het andere het ook. Alle steentjes zijn precies
gelijk gevonden, onder de zelfde voorwaarden in de zelfde grond. Ik ben van de
betrouwbaarheid van de heer Stelma absoluut overtuigd!
Dr. V. Giffen kocht een paar jaar geleden de hele collectie van Popping, die is toch
ook niet gek, dat hij veel geld voor vervalsingen uit zou geven. En wat heeft Dr. V.
Giffen al verbazend veel moeite gedaan om steentjes van Stelma los te krijgen.
Ik hoop dat U nog eens terugkomt, als ik thuis ben’.84

Van der Vliet is overtuigd van de authenticiteit van de artefacten en voert na de oorlog,
in de jaren 1947-1953, een briefwisseling met Stelma hierover.85 Uit deze correspon-
dentie blijkt vooral hoe krachtig Stelma zich verzet tegen de verdachtmakingen. In
1947 stuurt hij Van der Vliet een gedicht van eigen hand toe en schrijft dat dit bedoeld
is als ‘tegengif tegen de giftige verdenking uwer steentjes’. En verder: ‘Ik zag alreeds
bij uwer steentjesverzameling in gedachten zoo een geleerdheid staan die na zijn ver-
denkende opmerking door u mijn dichtwerk onder zijn neus werd gehouden, zoodat
hij zich genoodzaakt zag, in zijn schulp te kruipen’.86
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Enkele passages uit Stelma’s gedicht, dat hij ondertekent met: ‘De eigenaar van het
terrein en de vinder van de steentjes’, geef ik hier weer om iets van de beladen sfeer
onder amateurs en wetenschappers te tekenen:

De mooiste steentjes die gij hier ziet,
Daarvan ben ik de vinder,
Al wantrouwen sommigen de echtheid niet,
Toch zijn ze, meen ik, daarom niet minder.
Men zegt, door alle tijden heen,
Zijn er nergens schooner nog gevonden,
Een raadsel is ‘t , kans ze zoo te maken ziet niet een,
En toch zeggen enkelen onomwonden,
Ik vertrouw ze niet, ze zijn vermoedelijk valsch.
(…)
Is doctor, of professor, soms een naam,
Waarmee u alwetendheid komt aangevlogen?
Ik ben maar een boer, allicht een stommeling,
Maar toch heb ook ik mijn gedachten.
En vraag u om hiervan opheldering.
Dat mag ik toch van u verwachten.
Zeg dus welke steentjes echte zijn,
En welke niet zijn te vertrouwen,
Welke is valsch, welke echt en rein,
Waarop kunt gij dit oordeel bouwen?
(…)
Zoekt u nu eens een geschikt stuk steen,
En laat de mooglijkheid eens merken,
Maak daar nu eens zoo een steentje van,
Gelijk aan die gij gaat valsch verklaren,
Dan bent u een even vernunftig man,
Als de oermensch, de maker van voor jaren.

Stelma’s reactie vertoont veel overeenkomsten met die van Tjerk Vermaning en zijn
aanhangers in een opzienbarende vervalsingsaffaire in de jaren zeventig. Ook Stelma
denkt dat het wantrouwen van de geleerden gevoed wordt door een jalousie de métier
en dat het hun ontbreekt aan praktische kennis (‘maak daar nu eens zoo een steentje
van’). Bovendien benadrukt hij de sociale afstand tussen hem (‘ik ben maar een boer,
allicht een stommeling’) en de hoge heren academici die hem ten onterechte van ver-
valsing beschuldigen. Hij is hier het slachtoffer, dat is duidelijk.

In 1951 zijn Van der Vliet en Stelma nog steeds boos dat hun steentjes als vervalsingen
gezien worden. Vooral Bohmers moet het in Stelma’s brieven ontgelden. Stelma
schrijft aan Van der Vliet dat Bohmers maar eens met bewijzen moet komen en dat
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hij zelf maar eens moet laten zien hoe je zulke artefacten maakt.87 Ook blijkt uit de-
zelfde brief dat Stelma Bohmers toestemming heeft gegeven om op zijn land te graven
in de hoop dat hij tot een ander inzicht komt - wat niet het geval blijkt.88

In oktober 1951 benadert Van der Vliet Van Giffen over de zaak.89 Van Giffen ant-
woordt dat hij al ruim voor de oorlog twijfelde aan de echtheid van de steentjes en
dat hij een en ander graag met Van der Vliet en eventueel Stelma wil bespreken. Van
Giffen betreurt het dat Stelma nooit nauwkeurige inlichtingen heeft willen verstrek-
ken over de precieze vondstomstandigheden van de verdachte artefacten. Kort daarop
stuurt Van der Vliet aan Van Giffen enkele artefacten toe. Van Giffen bestudeert die
samen met Bohmers. Ze maken daarbij gebruik van een lamp waarvan de vacuümbuis
uit kwartsglas bestaat, waardoor de bewerking van vuurstenen artefacten goed te zien
is. Beiden komen tot de conclusie dat de artefacten secundair bijgewerkt zijn. Van

Enkele artefacten van de vindplaats
Makkinga-Lochtenrek zijn in 1934
door Popping gepubliceerd in het tijd-
schrift ‘Mensch en Maatschappij’. Een
deel van de werktuigen is vervalst
door de terreineigenaar Ritske Stelma,
die bij het vervalsen soms authentieke
werktuigen en afslagen verder bewerkt
en verfraait. Sommige voorwerpen 
krijgen uitzonderlijk gekromde punten,
zoals no. 12, 13 en 16. Maar Stelma
kan Bohmers niet voor de gek houden.
Die heeft voor de oorlog al gezegd dat
deze vondsten vervalsingen zijn.
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Giffen schrijft: 

‘Het onderzoek met de kwartslamp heeft intussen onze mening bevestigd, dat
bij verre het grootste gedeelte van de voorwerpen uit door vervalsers “gere-
toucheerde” oude klingen en afslagen bestaat. Het vervaardigen van deze klin-
gen is voor iemand, die vervalsen wil, zeer moeilijk. Het aanbrengen van
“retouche” op de manier zoals het hier is gedaan, is echter gemakkelijk. (…)
De vervalser beschikte in dit geval blijkbaar over een grote hoeveelheid oude
ongeretoucheerde klingen en afslagen. Het was voor hem dus zeer eenvoudig
deze door pseudo oude retouche “waardevoller” te maken.’90

Stelma is echter niet overtuigd. Hij meent na het lezen van een boek over het gebruik
van de kwartslamp dat het verschil in lichteffect weliswaar een verschil in tijd aangeeft,
maar dat betekent niet dat de retouches recent zijn aangebracht. Ook Bertha, de dochter
van de in 1950 overleden Popping, deelt deze mening, aldus Stelma. Hij schrijft in 1952: 

‘Bertha trekt voor Bohmers’ aantijging verachtelijk de schouders op. Vader
heeft, zegt zij zelf, wel geconstateerd, dat er steentjes zijn, die in een latere
tijd zijn bijgewerkt maar dat wekt geen wantrouwen. Die cultuur is tijden en
tijden jonger.’91

Stelma schrijft nu ook een giftige brief aan Bohmers in de hoop ‘hem aan de kaak te
stellen’:

‘U, die zegt dat u de verdachte steentjes kunt maken, zelfs nog wel mooier,
moet maar eens ophouden met uw gebazel en toon dat. Ik zag u zoo graag
die steentjes maken, en tegenover vd vliet, wiens steentjes u zoo blameert,
zijt u dit redelijk verplicht.(…) Dus nogmaals, neem nog eens goede notie van
het gedicht door mij gemaakt, en deze door vd Vliet u voorgehouden, en vol-
doe als zeker wetende aan wat u wordt gevraagd. Nu beschouw ik u als een
praatjesmaker, dus toon, dat u dit niet zijt.’92

Van der Vliet lijkt uiteindelijk wel overtuigd te zijn van de argumenten van Bohmers
en Van Giffen en overweegt zelfs zijn dubieuze artefacten weg te gooien. Ook is on-
dertussen voor Van der Vliet en Van Giffen duidelijk geworden dat Luite de Jong,
een vaste veldmedewerker van Popping, niet schuldig kan zijn aan de vervalsingen.
De Jong vertelt Van der Vliet dat hij wel eens heeft gezien hoe Stelma met een mes
steentjes ‘afdrukte’. Op die manier zou hij retouches op de stenen aangebracht hebben.
Stelma herinnert zich daar niets van, volgens een brief aan Van der Vliet op 5 januari
1953.93

Zo’n twintig jaar na Poppings ontdekking van Makkinga komt daarmee een eind
aan deze vervalsingsaffaire. Dat een deel van de artefacten van Makkinga vervalsingen
zijn en dat deze gemaakt zijn door Stelma, wordt nu algemeen aangenomen. Bohmers
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heeft al vroeg de vervalsingen herkend en heeft daarna bij de bewijsvoering in de jaren
vijftig een belangrijke rol gespeeld.

Bohmers staat niet alleen kritisch ten opzichte van artefacten ‘waar iets mee is’, maar
ook ten opzichte van zogenaamde eolieten: stenen die door de prehistorische mens
bewerkt lijken te zijn, maar waarvan de sporen die daarop lijken te wijzen, een na-
tuurlijke oorsprong hebben. (Vuur)stenen kunnen bijvoorbeeld door transport in
water of in de bodem beschadigingen oplopen die lijken op bewuste bewerking. In
1948 doet Bohmers onderzoek in een groeve nabij Wezep op de Veluwe, waar derge-
lijke pseudoartefacten zijn gevonden. In 1938 heeft de Leidse archeoloog Bursch,
voor wie hij een diepe minachting heeft, dit type stenen als werktuigen uit het Oud
Paleolithicum beschreven. Bohmers beschouwt ze terecht als eolieten en schrijft hier-
over in 1950 een korte bijdrage in Geologie en Mijnbouw. Enkele maanden eerder
heeft hij voor zijn eolietenonderzoek een bezoek gebracht aan Engeland.94 Hij ziet
in het British Museum een collectie ‘Quetscholithen’ (alternatieve naamgeving voor
eolieten, door geologische processen ‘gekwetste’ stenen), en bezoekt onder meer ont-
sluitingen bij Ipswich. Aan Van Giffen schrijft hij:

‘Ik heb mij deze maal voornamelijk op het eolithprobleem en op de geologie
van de oudste diluviumlagen geconcentreerd. Toch hoop ik nog een bezoek
te brengen aan Clacton om daar wat typische stukken te verzamelen. Ik moet
ook nog naar Cromer. De stukken, die ik hier in Londen van deze vindplaats
heb gezien zien er echter nog minder uit, zoodat ik geen verwachtingen meer
koester.’95

Bohmers’ onderzoek leidt tot een groeiend bewustzijn in de academische wereld dat
niet alle stenen die op het land worden gevonden en eruitzien als prehistorische ar-
tefacten, dat ook werkelijk zijn. Voor sommige mensen is vervalsen een lucratieve
handel. Wil de academische wereld zich niet laten foppen, dan moet ze kritischer kij-
ken, objectieve en controleerbare waarnemingen doen en technische hulpmiddelen,
zoals de kwartslamp, erbij halen. Bohmers’ bijdrage aan het steentijdonderzoek bestaat
niet alleen uit zijn kwantitatieve benadering, maar ook uit de cross-over met de geo-
logie die hij introduceert. De inbreng van geologische kennis in de archeologie gaat
de komende decennia steeds belangrijker worden.

Weer lekker aan het werk
Het leven herneemt zijn loop, alles gaat weer zijn gangetje. Bohmers krijgt weer tijd
om er regelmatig alleen op uit te trekken. Hij loopt akkers af op zoek naar archeolo-
gica, fossielen of eieren, of gaat ergens zitten schetsen of aquarelleren. Een aantal pro-
jecten valt op in deze jaren. 
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Esonstad en Kimm
Bohmers gaat af en toe wandelen in het waddengebied. Aan het eind van de jaren
veertig ontdekt hij sporen van kuilen op het drooggevallen wad langs een diepe vaar-
geul. Dit is een voortzetting van het Dokkumer diep in de Lauwerszee - Lauwersmeer,
na de afsluiting in 1969. Hij denkt dat het de restanten zijn van middeleeuwse plag-
genhuizen, die deel uitmaakten van het legendarische vroegmiddeleeuwse Esonstad.
Hij is al vanaf 1942 op zoek naar deze nederzetting, die pas aan het einde van de zes-
tiende eeuw voor het eerst in schriftelijke bronnen wordt vermeld.96 Esonstad zou in
304 gesticht zijn, in 808 door de Noormannen zijn verwoest, waarna het enkele eeu-
wen later (rond 1230) door een overstroming verloren zou zijn gegaan. Tegenwoordig
gaat de wetenschap ervan uit dat Esonstad een historisch verzinsel is van een onbe-
trouwbare kroniekschrijver. De nederzetting heeft nooit bestaan of refereert hooguit
aan een in de Lauwerszee verdwenen terpdorp.97

Bohmers bezoekt de vindplaats samen met zijn buurman, het schoolhoofd H.H.
Kimm, diens zoon de gymnasiast Tiemen Helperi Kimm, en de historicus T.E. Teu-
nissen, met wie hij al vanaf de bezetting contact onderhoudt. Sporen worden opge-
tekend en enkele scherven en botten worden verzameld. In 1951 gaat Bohmers met

Vereenvoudigd topografisch kaartje uit 1959 van het westelijk Lauwerszeegebied. Daarop staat aangegeven de lig-
ging van het onderzoeksgebied van het mysterieuze Esonstad, een Fries Atlantis. Een detailkaart van de vindplaats
toont de aangetroffen grondsporen (voornamelijk kuilen). De sporen zijn ingemeten door het BAI, nadat Bohmers de
vindplaats had ontdekt en verkend. Tegenwoordig gaan archeologen en historici ervan uit dat deze vroegmiddel-
eeuwse nederzetting, die met zoveel verhalen omgeven is en zo maar verdween zonder een overtuigend spoor ach-
ter te laten, nooit heeft bestaan. De kuilen worden geïnterpreteerd als veenwinningsputten. 
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zes tekenaars en veldtechnici van het BAI opnieuw naar de vindplaats om diverse
kuilen, die onregelmatig van vorm en afmeting zijn, te documenteren. Toch publiceert
hij nooit over het onderzoek van deze vindplaats met zijn middeleeuwse structuren.
In 1969 maakt de archeoloog Gerrit Elzinga aannemelijk dat deze grondsporen niets
van doen hebben met een nederzetting en zeker niet met het mythische Esonstad.98

De onregelmatige sporen zijn niet van huizen, maar van laatmiddeleeuwse veenwin-
ningsputten. Het geringe aantal vondsten (waaronder géén huishoudelijk afval) wijst
er eveneens op dat het hier niet om een woonplaats gaat, maar om iets anders. De
vondsten dateren bovendien uit de late middeleeuwen en zijn niet vroegmiddeleeuws,
wat ze voor Esonstad toch echt zouden moeten zijn.

Maar overtuigingen kunnen zeldzaam taai zijn. In 2006 spreek ik Tiemen Helperi
Kimm, die in 1953 over het onderzoek in een Friestalig artikel heeft gepubliceerd:
hij is er dan nog steeds van overtuigd dat ze toen Esonstad hebben gevonden.99 Of
Bohmers dat ook dacht, blijft de vraag. Het enige dat nu nog herinnert aan Esonstad,
is een modern vakantiebungalowpark met die naam aan de rand van het Lauwersmeer. 

Valkenburg en Van der Waals
Bohmers assisteert na de oorlog Van Giffen bij diens opgraving van een fort uit de
Romeinse tijd in het dorpscentrum van het Zuid-Hollandse Valkenburg.100 Van Gif-
fen heeft hier in de oorlog (1941-1943) ook al onderzoek verricht. In 1943 heeft hij
daarbij een dozijn soldaten van de Wehrmacht ingezet, die tot dan toe werkten aan
de aanleg van een tankgracht. Dit is een illustratie van Van Giffens pragmatische, op-
portunistische kant. Hij stelt het belang van de wetenschap voorop en heeft er geen
moeite mee om met de Duitse autoriteiten samen te werken, zolang zijn handen niet
te vuil worden. Vanaf het najaar van 1946 en de jaren daarna zet hij het werk in Val-
kenburg voort. Bohmers helpt zo nu en dan mee, in ieder geval in 1948 en 1950.101

Hier maakt hij kennis met de Amsterdamse archeologiestudent J.D. (Diderik) van
der Waals (geb. 1925), die later in Groningen een collega wordt op het BAI. In 1982
leer ik hem kennen als een zachtaardig en beminnelijk man en volg zijn colleges ‘In-
leiding in de archeologie’. Ik herinner mij dat hij mij eens vertelde dat wanneer hij
zich voor de oorlog voorstelde, mensen hem vroegen: ‘Ben jij familie van de Van der
Waals?’ Ze doelden dan op de Nederlandse natuurkundige en Nobelprijswinnaar. Dat
was Diderik inderdaad; deze geleerde was zijn grootvader. Na de oorlog stelden men-
sen hem dezelfde vraag, maar dan doelden ze op de beruchte collaborateur Anton
van der Waals - geen familie van hem. Het pad van Bohmers en deze Anton kunnen
elkaar gekruist hebben in De Oxerhof. Maar als Bohmers Anton gekend heeft, heeft
hij daarover gezwegen tegenover zijn latere collega Diderik van der Waals.

Als ik Diderik van der Waals in 2007 in het kader van mijn onderzoek spreek, her-
innert hij zich Bohmers in de Valkenburg-periode als een ‘aardige, gekke vent waar je
goed mee kon kletsen’. Bohmers hield er wel absurde ideeën op na, vond Van der
Waals. Bohmers praatte graag over het belang van archeologie en biologie met het
oog op de toekomst van de menselijke soort. De biologie zou weldra mensen kunnen
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vormgeven – eraan kunnen sleutelen - waarbij de archeologen aan zouden moeten
geven in welke richting de mens zich moet ontwikkelen.102 Het is niet gek dat de
jonge student hem hierover hoort. Juist in deze tijd is Bohmers druk bezig met de
vorming en de publicatie van zijn ‘kultuurfilosofie’ (zie hoofdstuk 19).

Op expeditie met de boot in België en Frankrijk
Tijdens zijn werkzaamheden in Valkenburg maakt Bohmers kennis met Cornelis Var-
kevisser, de directeur van de Visserijschool in Katwijk. Via hem, en ongetwijfeld na
overleg met Van Giffen, schaft Bohmers eind jaren veertig een tweedehands boot aan.
Met dit schip is hij van plan om vindplaatsen te onderzoeken en te ontdekken in het
dal van de Somme en de Seine, die over land moeilijk of niet toegankelijk zijn. De
boot krijgt de naam Bordena (vermoedelijk ontleend aan het Friese riviertje de Boorne
- Boarn in het Fries). Voor de verbouw van het schip leent Bohmers geld, in ieder
geval van de moeder van Meinte Oosterhout en van Van Meeteren, die de boot enige
jaren later gekscherend een ‘legendarische boot’ noemt.103 Ook Van Giffen draagt fi-
nancieel bij; in mei 1948 schrijft hij aan de Haagse houtexpert Boerhave Beekman
dat hij anderhalve kuub hout nodig heeft voor de verbouwing van een jacht.104 Van
Giffen heeft contact met hem, omdat hij samen met Bohmers voor hem twee uitge-
breide hoofdstukken gaat schrijven in een door hem uit te geven publicatie, getiteld:
Hout in alle tijden.105

De Bordena in het Boterdiep voor het woonhuis van Bohmers in 1953. Dit schip is de voorloper van de Grevon, het
schip waarmee Bohmers op expeditie wilde gaan in het Middellandse-Zeegebied. 
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Tiemen Helperi Kimm herinnert zich in 2006 hoe hij in Katwijk de boot moest
schoonmaken tijdens de zomervakantie en hoe hij met de eerste reis van de Bordena
meeging in 1950. Niet alleen Bohmers en zijn gezin varen mee, maar ook Varkevisser
en enkele van zijn studenten.106 Via de Zeeuwse wateren probeert Bohmers naar Ab-
beville in het dal van de Somme te varen, maar al vóór Brugge breekt de krukas van
de motor, waarna er teruggelift moet worden naar Katwijk. Bohmers zet per openbaar
vervoer de expeditie voort. De Bordena wordt ondertussen ergens opgelapt, want de
reis lijkt later te zijn hervat. Ook in 1952 en 1953 wordt met de boot gewerkt in het
Sommedal en in 1954 in het Seinedal.107

In mei 1950 vraagt Bohmers aan het College van Curatoren van de Rijksuniversiteit
Groningen om een financiële bijdrage aan zijn onderzoek. Hij schrijft:

‘Deze onderzoekingen hebben in de eerste plaats het doel artefacten in de
ontsluitingen langs de Franse kust en in het Somme-dal te bestuderen en te
verzamelen.
In de tweede plaats moeten voor het beëindigen van een door ondergete-
kende geschreven volledige samenvatting van het Nederlandse Palaeolithi-
cum, de verzamelingen van de Musea te Luik, Brussel en Parijs bestudeerd
worden.’108

Met de Bordena op expeditie in 1954. Op de heenreis varen Wenda en de kinderen mee. Op 29 juli vertrekt het
schip uit Bedum. De reis gaat via Stavoren, Enkhuizen, Amsterdam, Gorcum, Terneuzen, Sas van Gent, Gent, Door-
nik, Mons, Valenciennes, binnendoor via de sluizen van Masnières. Op 20 augustus komt het in Parijs aan.



406

Aquarel van Bohmers uit 1955 van de toren van de A-kerk in Groningen, waarop hij uitkijkt vanuit zijn werkkamer op
het BAI.

De vuistbijl van Wijnjeterp wordt in 1939 door de ama-
teurarcheoloog Hein van der Vliet gevonden. Dit artefact
is het eerste afdoende bewijs dat er Neanderthalers in
Noord-Nederland hebben geleefd. Bohmers ziet en be-
schrijft het voor het eerst na de oorlog. 
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Bohmers houdt Van Giffen in oktober 1950 per brief op de hoogte van de vorderingen.
Op 12 oktober schrijft hij vanuit St. Valery sur Somme dat hij collecties heeft geteld
in Antwerpen en Brussel en dat het vanwege binnenlandse onlusten niet raadzaam is
om binnendoor van Brussel naar Parijs te varen. ‘Daarom zijn wij naar Antwerpen te-
ruggestoomd en over zee door het nauw van Calais naar de Sommemond gegaan.’ De
onlusten hangen samen met de Belgische Koningskwestie, die ging over de vraag of
Leopold III, die beschuldigd was van collaboratie, wel of niet terug kon komen. De
gemoederen liepen zo hoog op dat die bijna tot een burgeroorlog leidden. In het dal
van de Somme zoekt Bohmers naar steengroeven om de profielen in deze bodemont-
sluitingen te documenteren en vondsten daaruit te verzamelen.109 Tien dagen later
schrijft hij aan Van Giffen vanuit Parijs over het belang van zijn waarnemingen.

‘Na mijn onderzoekingen van de ontsluitingen van het Somme-dal afgesloten
te hebben ben ik naar Parijs gegaan. Ik ben zeer tevreden over de daar be-
reikte resultaten. Er waren ongeveer een 20tal grindgroeven in bedrijf, die een
groot aantal geteekende en gefotografeerde profielen opgeleverd hebben en
die mij een duidelijk zicht gaven in de Fransche opvattingen van de geologie
en archaeologie van deze streek. Het is mijn indruk dat, zeer in ’t algemeen
gesproken, de Franschen er op een geniale manier met de muts er naar ge-
gooid hebben. Ik geloof ook, dat ik misschien kan aangeven wáár en hoe een
meer exacte oplossing gevonden kan worden.
Verder is het me gelukt een groote, typologisch en geologisch goed geda-
teerde collectie te verwerven van het Chelleen en Aucheuleen en speciaal ook
van de verschillende onderafdeelingen van het Levalloisien en Clactonien.’110

Bohmers en Van Giffen proberen met de expedities in Frankrijk niet alleen kennis en
collecties te verwerven, maar ook een positie te veroveren binnen het Franse paleoli-
thische onderzoek. Daarbij worden ze geconfronteerd met allerlei machtspolitieke
spelletjes, waaraan ze zelf ook meedoen. In augustus 1952 schrijft Bohmers vanuit
Amiens aan Van Giffen dat een week eerder een enorme Zweedse expeditieploeg is
gearriveerd, die – in tegenstelling tot hemzelf - geen terreinkennis heeft maar wel op
zoek is naar interessante vindplaatsen. Hij kan op dat moment hier niets tegen doen
want hij ligt met griep in bed. Bovendien krijgen de Zweden hulp van een medewerker
van het Museé de l ’Homme, die de buitenlandse wetenschappers de beste plekjes wijst: 

‘Bij het publiceeren zullen de Zweden de geheele pollenanalyse en geologie voor
hun rekening nemen, tesamen met de beschrijving van de neolithische en me-
solithische archaeologie. Het museé de l’ Homme krijgt het palaeolithicum toe-
gewezen’.111

Hoewel Bohmers meldt dat zijn relatie met de Zweedse onderzoekers toch goed is
gebleven, wordt uiteraard de druk van de concurrent gevoeld. Bohmers komt in zijn
brief met een slimme suggestie voor manipulatie:
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‘Nu bestaat er tusschen de menschen van het Museé de l’Homme en die van
het Institut de Palaeontologie Humaine (Vaufrey, Vallois, Bordes enz) een bij-
zonder slechte verhouding (water en vuur), zoodat het waarschijnlijk zeer goed
mogelijk is, deze laatste, die over veel meer terreinkennis beschikken, voor
onze doelen te interesseren. Zij zullen een dergelijke voorsprong van hun con-
currenten zooveel mogelijk willen compenseeren.’

De ‘volledige samenvatting van het Nederlandse Palaeolithicum’, die Bohmers in zijn
onderzoeksvoorstel in 1950 het College van Curatoren in het vooruitzicht stelt, is
nooit verschenen. Ook de onderzoeksresultaten van de expedities in het Somme- en
Seinedal zijn nooit gepubliceerd. Dat betekent niet dat hij stil zit, zeker niet. Hij is
met van alles en nog wat bezig. Sommige zaken voltrekken zich in alle openheid,
maar andere spelen zich af in het diepste geheim.  
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Ondernemer en verzamelaar

17. EIGEN MUSEUM IN DE FOGELSANGH STATE, 
1946-1955

‘Juist de eenvoudige mensen op het platteland, die bovendien niet zo sterk worden beïnvloed door allerlei mode-

stromingen, hebben het meeste gevoel voor het snijden van volkskundige motieven.’ (Bohmers in een artikel

over houtsnijwerk in het tijdschrift De Spiegel, 1958)

‘De inrichting van dit streekmuseum wijkt, wat betreft zijn doel enigszins af van reeds bestaande soortgelijke

musea. Het wil meer geven dan slechts het plaatselijke. Het plaatselijke moet worden gezien in het grotere ver-

band.’ (L. Post-Beuckens in een gidsje over Bohmers’ museumopstelling in de Fogelsangh State, 1949)

De Ikelbeam: behoud van de zuivere volkskunst
Nu Bohmers’ leven in rustiger vaarwater is gekomen, pakt hij zijn oude hobby’s weer
op. En dat zijn er inmiddels veel, heel veel. Zoals de volkskunst. Als student is hij
daar als een blok voor gevallen tijdens zijn vele bezoeken aan Friesland met Wytske.
Die intense belangstelling hangt samen met de modernisering en industrialisatie van
het platteland, waardoor in rap tempo een oude wereld aan het verdwijnen is. Zeker
na de oorlog gaat het snel. Bohmers is zich daarvan scherp bewust en vindt het maar
niets. Op het Friese platteland komt hij nog allerlei uitingen van authentieke volks-
kunst tegen, zoals meubels, houtsnijwerk, merklappen en wafelijzers. Hij raakt geob-
sedeerd door de steeds terugkerende symbolen en motieven die daarin verwerkt zijn
en die soms al vele generaties teruggaan. Wat is hun betekenis? Met welk doel brach-
ten de makers deze aan? Die fascinatie geldt ook voor de uilenborden, de geveltekens
die sommige boerderijen dragen en waarvan hij in de laatste oorlogsjaren op zijn ty-
perende wijze een grondige studie maakt. Ook op zijn buitenlandse reizen bestudeert
hij versieringsmotieven in verschillende Europese streken. 

Waar mogelijk koopt en ruilt hij interessante voorwerpen van particulieren, verza-
melaars en antiquairs, die hij vaak bezoekt in zijn vrije tijd en op dienstreizen. Zo
bouwt hij een rijke collectie van overwegend Noord-Nederlandse volkskunst op. Hij
bezit meubels, textiel (merklappen, slopen, mutsen), knipwerk, houtwerk (kistjes, man-
gelplanken, koekplanken, schoolborden, mesheften), benen en hoornen voorwerpen,
en ijzerwaren (wafelijzers en gereedschappen).1 Hij is vooral geïnteresseerd in houten
objecten en heeft zichzelf bekwaamd in het houtsnijden. Hij is diep onder de indruk
van het snijwerk van de boer Piet Oostenbrug (1916-2000) uit Twijzel, met wie hij
in 1947 kennismaakt.2 Zozeer dat deze ontmoeting in hetzelfde jaar leidt tot de op-
richting van de Boernifeldersforiening ‘De Ikelbeam’. Deze ‘boerenknutselvereniging’
vormt de basis voor een onderneming waaraan Bohmers decennialang leiding zal
geven. 

De producten van De Ikelbeam (‘Eikenboom’) worden met de hand gemaakt en
daardoor is ieder voorwerp verschillend.3 Ze zijn gemaakt van massief ‘inlands’
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iepenhout, dat eerst enkele jaren in het water moet hebben gelegen voordat het be-
werkt kan worden. Als het hout niet meer drijft, worden de planken ten minste een
jaar in de buitenlucht gedroogd. Daarna worden ze op dikte geschaafd en bewerkt
met lijnolie. De Ikelbeam werkt aanvankelijk op coöperatieve basis. Oostenbrug koopt
het hout in en betaalt de zeven snijders van De Ikelbeam, die in de winter twee keer
in de week bijeenkomen op zijn boerderij. Bohmers is de centrale figuur in de zaak:
hij maakt de ontwerpen en zorgt voor de verkoop van het houtsnijwerk. Daarbij laat
hij zich inspireren door de volkskunst. In zijn ontwerpen zijn zwanen, paarden, bloe-
men, bomen en toverknopen terugkerende motieven. 

Nadat De Ikelbeam in het begin eerst houtsnijwerk heeft gemaakt voor eigen ge-
bruik, worden vanaf circa 1950 producten verkocht in kunstnijverheidswinkels, zoals
’t Berenhuis in Groningen en die van Galerie Broerse in de Nieuwe Spiegelstraat in
Amsterdam. Bohmers is niet alleen vanwege de opbrengst gemotiveerd om De Ikel-
beam uit te bouwen; hij heeft ook een hoger doel: met De Ikelbeam wil hij de volks-
kunst nieuw leven inblazen. In zijn bedrijf kan hij de kunst van het snijden en de
kennis van de overgeleverde motieven behouden. Hij schrijft er artikelen over die
worden gepubliceerd.4

Zo verschijnt in 1950 een artikel over het houtsnijwerk van De Ikelbeam in het
Vakblad voor de Meubelindustrie, waarvan Willem Boerhave Beekman de hoofdredac-
teur is. Samen met Van Giffen heeft Bohmers een jaar eerder twee hoofdstukken ge-
schreven voor diens overzichtswerk Hout in alle tijden. Bohmers opent zijn artikel met
de vraag wat er eigenlijk overgebleven is van de maatschappelijke esprit die de rijk
bewerkte Friese keeftkasten, barokke preekstoelen en kerkbanken schiep.5 Waar is

Bohmers heeft honderden ontwerpen gemaakt voor het houtsnijwerk van De Ikelbeam; niet alleen voor snijplanken,
onderzetters en mesheften, maar ook voor broodbakjes, kandelaars en zelfs lampen. De foto toont een selectie uit
de jaren zestig. De producten werden goed verkocht. 
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toch de inspiratie gebleven die leidde tot de Hollandse schilderkunst van de zeven-
tiende eeuw, de beeldhouwkunst van de gotiek en de muziek uit de achttiende eeuw?
Hoewel hij zich zeker kan vinden in de cultuurpessimistische beschouwingen als die
van Spenglers Untergang des Abenlandes (‘… inderdaad slaat ons de schrik soms om
het hart, als we de massa der moderne kunst- en ambachtsvoortbrengselen beschou-
wen ...’), ziet hij ook lichtpuntjes. Hij vindt dat er nog steeds kunstzinnige voorwerpen
gemaakt worden en ziet nog steeds scheppend vermogen in de werkplaatsen op het
platteland: ‘Ook de ambachtskunst levert zo hier en daar te midden van veel kitsch,
fantasieloze namaak of droge techniek, voorwerpen van een opvallende uitdrukkings-
kracht en gevoelszuiverheid.’ En hoewel er veel traditionele motieven verdwenen zijn
en veel ambachtelijk werk een zwakke afspiegeling is van wat er in de achttiende en
negentiende eeuw gemaakt werd, is volgens hem 

‘de wil iets goeds te maken bij de vaak eenvoudige lieden intensief aanwezig.
En dat niet alleen, ook hier treffen we zo nu en dan datgene aan, wat op iets
geheel nieuws wijst en wat direct bij de moderne levensstijl en levensstrijd
aansluit. Hierdoor wordt veel vergoed van alles, wat aan oude motieven verlo-
ren gegaan is. Maar toch is men niet in staat de op ons aanstormende indruk-
ken van de tegenwoordige tijd harmonisch te verwerken, zodat veel
onevenwichtigs te voorschijn komt.’

Om de teloorgang van de volkskunst te voorkomen moet een kunstenaar of ambachts-
man niet alleen intuïtief en vanuit een diepgewortelde traditie werken, maar hij moet
zijn kennis ook bewust inzetten: 

‘Hierdoor is men in staat fouten te vermijden en nieuwe inzichten te ontwikke-
len. Het is m.i. volkomen onjuist het werk van de geest geheel te willen uitslui-
ten en alle kunst uit onbewuste drang, inspiratie, enz. te willen afleiden.
Waarom zouden we niet gebruik maken van een van onze machtigste werk-
tuigen, het intellect? Wel moeten we hierbij bedenken dat dit in de kunst
steeds een dienende rol ten aanzien van de intuïtieve krachten moet vervullen
en dat het wezenlijke der dingen uit de inspiratie voortkomt. Houden we dit
voor ogen, dan kunnen we beter tot een synthese komen van de nieuwe stro-
mingen en de oude traditie.’6

Bohmers vindt dat hijzelf de kennis en het inzicht heeft om de volkskunst te vrijwaren
van vreemde en commerciële invloeden en zodoende weer levensvatbaar te maken. 

‘Gebruik makend van deze theoretische kennis ging ik nu in Friesland aan het
werk, om datgene, wat nog in de bevolking leefde, maar dat door de enorme
massa van stijlloze vormen en voorwerpen bedolven was, langzamerhand te
ontwarren en hiervoor een bestaansrecht en een bestaansmogelijkheid te ver-
schaffen.’
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Deze ambitie om de ware volkskunst te redden is een belangrijke aanleiding om De
Ikelbeam op te richten en samen met de snijders de motieven en kunstvoorwerpen te
bespreken en hun van de juiste, doordachte ontwerpen te voorzien.7 Het is Bohmers’
romantisch streven om de klok terug te draaien en te proberen tot een – in zijn ogen
- reine en niet-gecorrumpeerde kunst te komen. 

Geïnspireerd door de archetypenleer van de bekende psychiater Carl Jung gelooft
Bohmers dat de decoratiemotieven die zich op verschillende plaatsen door de tijd
heen manifesteren, voortkomen uit het onderbewuste van de mens: ‘Juist de eenvou-
dige mensen op het platteland, die bovendien niet zo sterk worden beïnvloed door
allerlei modestromingen, hebben het meeste gevoel voor het snijden van volkskundige
motieven.’8 Deze universele motieven hebben niets te maken met magische tekens,
ontleend aan een of andere obscure oergodsdienst, zoals Herman Wirth dacht. Ze
hebben ook 

‘niets met de Germanen of andere stoere mannen te maken, zoals men ons
vooral tijdens de bezetting wijs wilde maken. Zij zijn veel ouder en – wat be-
langrijker is – doken eerst weer op in de romantiek, dus in het begin van de
19de eeuw. Dit was een explosie van volkskundige motieven na het kunsttijd-
perk, dat men barok noemt.’9

Het werk van De Ikelbeam wordt gesteund door de stichting Fryske ambachts- en folks-
kunst (FAF).10 In de jaren zestig worden Ikelbeam-producten op verschillende plaatsen
geëxposeerd en door heel Nederland verkocht, onder andere in de museumwinkels van
de openluchtmusea in Arnhem en Enkhuizen. Ook vinden ze na verloop van tijd zelfs
aftrek in Frankrijk en Amerika, zoals bij het Museum of City of New York.

Bohmers aan het snijden onder toeziend oog van Wenda en zijn kinderen 
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Ondanks dit commerciële succes en de idealistische bedoelingen van Bohmers komt
er aan de samenwerking met Oostenbrug begin 1951 een einde. De aanleiding is geld.
Mevrouw Oostenbrug wordt in 2005 nog steeds boos als zij mij vertelt dat Bohmers
nooit correct afrekende en hoe deze ‘smeerlap’ haar man, die niet goed kon rekenen,
vaak belazerd heeft.11 Daarom controleerde zij regelmatig Bohmers’ berekeningen.
Toch kon zij een verkeerde afrekening niet altijd voorkomen, vertelt ze. Als Bohmers
langs kwam, nam hij altijd zijn aardige vrouw en kinderen mee, zodat zij werd afgeleid,
en hij alleen met haar man zat en de financiële zaken in zijn voordeel kon regelen.12

In maart 1951 wordt het conflict beslecht en betaalt Bohmers tweehonderd gulden
aan Oostenbrug ‘ter verrekening van diens aandeel in alle baten en lasten van’ en ‘alle
verplichtingen die nog mochten voortvloeien uit’ De Ikelbeam.13 Ook een aantal snij-
ders verbreekt daarop het contact met hem. 

Bohmers is inmiddels met zijn gezin in 1951 naar het Groningse Bedum verhuisd.
Van daaruit zet hij De Ikelbeam voort, maar nu met een nieuwe groep snijders en
met toestemming van het College van Curatoren van de Groningse universiteit.14 In
de jaren zestig bedraagt de jaaromzet zo’n 30.000 gulden.15 Op het hoogtepunt van
het bedrijf is voor ruim dertien snijders uit de omgeving van Bedum het snijden voor
De Ikelbeam een welkome bijverdienste. Met sommige snijders werkt hij jarenlang
samen. Wenda neemt de dagelijkse werkzaamheden en administratie voor haar reke-
ning, terwijl de kinderen regelmatig meehelpen bij de voorbewerking van het hout
en het snijden. Bijna dertig jaar is Bohmers actief in De Ikelbeam. Na zijn dood zet
zijn zoon de onderneming nog enkele jaren voort op een laag pitje, maar hij stopt
ermee in 2005. De jongere generatie toont weinig belangstelling voor het handwerk,
de kunstnijverheidswinkels zijn verdwenen en het iepenhout is schaars en erg duur.

Bohmers in gesprek met een houtsnijder en
zijn zoon bij de voordeur van zijn huis in
Bedum in 1958
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Een verwoed verzamelaar
Bohmers verzamelt niet alleen volkskunst, maar nog veel meer. Alles wat zijn belang-
stelling wekt, kan verzameldrift ontketenen. Het gevolg daarvan is dat hij heel veel
verschillende spullen heeft. Al vanaf het eind van de jaren dertig verzamelt hij Fries
zilverwerk. Als Nico Aartsma in september 1942 hem opzoekt in Buitenpost, toont
Bohmers hem zijn collectie schilderijen en verzameling oude kaarten van Friesland
(‘de beste verzameling na die van het Fries Museum’, pocht Bohmers).16 Een deel van
zijn verzamelingen moet hij tijdens zijn leven wegens ruimtegebrek of financiële nood
verkopen of hij ruilt losse items daaruit tegen andere zaken. Zo ruilt hij in 1948 met
het Fries Museum een aantal van zijn neolithische stenen bijlen tegen een 17de-eeuws
schilderij van een rivierlandschapje van Jacob van der Croos.17

Zijn verzamelingen zijn zeer gevarieerd: in zijn HBS-tijd legt hij een grote collectie
aan van zwerfstenen en fossielen, en later verzamelt hij ook edelstenen en skeletten
van dieren. Jochem de Jong, de neef van Wytske die met Bohmers in Mauern heeft
gegraven, herinnert zich in 2006 dat bij de opgraving in Mauern op verzoek van
Bohmers een dode aap werd bezorgd. Bohmers ging daar vervolgens mee aan de gang.
De aap werd ontvleesd en daarna werd het skelet geprepareerd.

Bohmers legt ook collecties aan van archeologica, postzegels, meubels en prenten.
Hij is zelfs enige tijd op jacht geweest naar allerlei soorten uniformknopen. Zijn ver-
zamelwoede gaat ver en neemt soms obsessieve vormen aan. Zo gaat het verhaal in
de familie dat hij op een treinreis tegenover een man in uniform kwam te zitten. Toen
hij het uniform goed bekeek, zag hij dat hij de knopen ervan nog niet had. Daarop
sprak hij de man aan, overlegde even met hem, gaf hem wat kleingeld en trok vervol-
gens een knoop van zijn jas.18

Hij heeft ook grote belangstelling voor stoommachines en de geschiedenis van sche-
pen en scheepsbouw. Hij verzamelt niet alleen maritieme schilderijen, maar ook
scheepsmodellen en bouwt zelf prachtige houten exemplaren. Ook bezit hij een grote
systematisch opgeborgen collectie schelpen, die hij zelf heeft gevonden of door aan-
koop of ruil verwerft. Hij heeft bijzondere interesse voor de Epitoniidae, de zoge-
naamde wenteltrapjes. De exemplaren van deze schelpenfamilie die op veel locaties
te vinden zijn, zijn gevarieerd en lastig te determineren en in de jaren zestig en ze-
ventig was hierover nog veel te ontdekken. Over zijn collectie en inzichten corres-
pondeert Bohmers met verschillende schelpendeskundigen.19 In de laatste jaren van
zijn leven is hij een verwoed verzamelaar van glaswerk van René Lalique (1860-1945),
waarvan hij de kwaliteit herkent, en dat toen – in tegenstelling tot nu - nog betaalbaar
was. 

Met de aanleg van verzamelingen en de systematische ordening van de objecten pro-
beert Bohmers greep te krijgen op de wereld en er orde in te scheppen. De collecties
geven blijk van zijn gevarieerde interesse- en kennisgebieden, maar tonen ook zijn
gebrek aan focus. Hij weet alles van zijn verzamelingen, praat er graag over en veel
mensen vinden hem dan ook een onderhoudend man bij wie je je moeilijk kunt ver-
velen. De voorwerpen, zeker de kunstobjecten, schenken hem een esthetisch genoe-
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gen. Maar er zit ook een andere kant aan. Gelet op de intensiteit van zijn verzamel-
woede en de omvang en verscheidenheid van zijn collecties, lijken deze soms ook het
product van een obsessie en zelfs hebzucht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
collecties regelmatig leiden tot conflicten over geld en bezit, en zelfs aanleiding zijn
voor beschuldigingen aan zijn adres dat hij er op een oneerlijke, onrechtmatige manier
aan is gekomen.20

Over al zijn verzamelingen bezit Bohmers een uitgebreide achtergrondkennis. Hij
is daarbij altijd gespitst op kwaliteit. Zijn dochter Aukje herinnert zich in 2007 hoe

Bohmers’ schoonzoon Piet Jaap
Freeve toont mij een deel van de
prachtige schelpen collectie van zijn
schoonvader.
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hij haar niet alleen van alles bijbracht over fossielen, schelpen en vuurstenen artefacten,
maar ook hoe hij haar bij een bezoek aan een antiquair omstandig uitlegde waarom
de ene antieke wandtegel van mindere kwaliteit was dan de andere.21

Wenda en de kinderen worden regelmatig ingezet voor het schoonmaken, zoeken,
catalogiseren en documenteren van nieuwe aanwinsten. Af en toe moppert Wenda
als het huisgeld aangesproken wordt voor de aanschaf van een stuk antiek, maar ze
weet dat tegenstribbelen niet helpt.22 Een deel van de aankopen is voor de aankleding
en inrichting van het huis en wordt zelfs gebruikt: zo drinkt Bohmers tijdens het
avondeten water uit een zilveren beker uit 1714.

Hij bewaart sommige collectiestukken op zijn werkkamer en in een brandkast in
de kelder van het BAI. Na zijn schorsing in 1965 wordt een lijst van zijn persoonlijke
eigendommen opgesteld die op het instituut zijn aangetroffen. Het is een eigenaardig
allegaartje. Het gaat onder andere om Hindeloper meubels (twee tafels, een bankje
en vier stoelen), twee scheepsmodellen, een bovenstuk van een roer, diverse kisten ge-
vuld met allerhande voorwerpen, waaronder een tegeltableau, een windvaan, water-
verftekeningen, een broodplank, schilderijen, glaswerk, messcheden, schelpen, een
hoed en een zak met borduurwerk.23

Nadat Bohmers in 1946 door de Nederlandse autoriteiten is vrijgelaten, begint hij
gedeelten van zijn rijke verzameling tentoon te stellen. Zo zijn er archeologische voor-
werpen te zien in de wachtkamer van de huisarts K.M. van der Kooi in Dronrijp.24

Ook zet hij in Buitenpost samen met zijn buurman Kimm en diens zoon de Oud-
heidkamer voor Achtkarspelen op, die ondergebracht wordt in het tuinhuis van de familie
Kimm.25 Deze zeer bescheiden opstelling, waarin slechts een deel van zijn verzameling
is te zien, wordt in mei 1948 ontmanteld omdat er een nieuw onderkomen voor ge-
vonden is. Op stand.

Fries zilverwerk uit de collectie van Bohmers
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Nieuwe vriend: baron Sixma van Heemstra
Op een regenachtige herfstmiddag in 2017 rijd ik de oprijlaan op van de Fogelsangh
State in Veenklooster, vlakbij Buitenpost. Het zachtgele landhuis met de grote ramen
ligt in een bos en is open voor bezichtiging. Marieke en ik betreden het via het souter-
rain, waar we in het Fries begroet worden door de beheerder. Hij vertelt dat de barones
morgen weer een nachtje komt slapen. We zijn die dag de vijfde en zesde bezoeker. We
dwalen door de gemeubileerde kamers van de eerste verdieping, waar een zware geur
van lelies tussen de spiegels en draperieën hangt. In sommige kamers is nog geen licht
op. Er hangt een sfeer van versleten levens. Aan het eind van een donkere gang vind ik
iets dat mij bij een eerder bezoek jaren daarvoor niet is opgevallen. Aan de muur hangt
een tekening van de Fogelsangh State door de eeuwen heen. Het is een ingelijste re-
constructie waarin ik de hand van Bohmers herken. Het is het enige spoor dat ik van
hem aantref, terwijl dit de plek is waar hij in 1948 zijn eigen museum opent. 

De Fogelsangh State staat grotendeels leeg wanneer het Streekmuseum Kollumerland
en Achtkarspelen er wordt ondergebracht. Het landhuis is in het bezit van B.Ph. baron
van Harinxma thoe Slooten, in het dagelijks leven gezant van Hare Majesteit in Brus-
sel. Het wordt beheerd en deels bewoond door zijn neef Feyo Schelto Sixma baron
van Heemstra. Hij wordt de directeur van het nieuwe museum. 

Reconstructietekeningen van de Fogelsangh State in Veenklooster. Bohmers en Tiemen Helperi Kimm hebben die
samen gemaakt in 1950. Ze hangen ingelijst in de bovengang van de Fogelsangh State.
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Feyo Schelto Sixma van Heemstra (1916-1999) is een kleurrijk man, met wie
Bohmers enige jaren intensief optrekt.26 Zijn vader, die vanaf 1925 particulier secre-
taris van koningin Emma en Wilhelmina is, komt uit Leeuwarden en heeft altijd ban-
den met Friesland onderhouden. Hoewel Feyo in Den Haag geboren is, wil zijn vader
dat hij Fries leert spreken en daarom gaat Van Heemstra aan het begin van de oorlog
in Leeuwarden op kamers. Hij woont in bij Sjouk Bierma, actief in de Friese Beweging
en een bewonderaar van de Friese nationalist Douwe Kalma.

Van Heemstra heeft voor de oorlog kunstgeschiedenis gestudeerd in Utrecht. Tij-
dens zijn studie maakt hij onder leiding van L.H. Grondijs (1878-1961), hoogleraar
in de joods-christelijke kunstgeschiedenis, een reis naar Hongarije en Roemenië en
vergezelt hem in 1938 als secretaris op een reis door Bessarabië (het huidige Moldavië
en aangrenzende gebieden).27 Zijn verblijf in Friesland en zijn reizen met Grondijs
hebben veel invloed op de jonge Van Heemstra. Hij krijgt belangstelling voor min-
derheden en nationalistische bewegingen in Europa en gaat zich hier na de oorlog
intensief mee bezighouden. Ook Bohmers speelt daarbij een rol.

Met professor Grondijs heeft Van Heemstra vast over de toekomst van nationalis-
tische bewegingen gesproken. Grondijs is een energiek man met uitgesproken poli-
tieke ideeën. Voor hem zijn begrippen als vaderland en eer van eminent belang. Hij
verheerlijkt de dramatiek van oorlogsgeweld en zoekt zelfs gewapende conflicten op.28

Als correspondent voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant reist hij in België in 1914
langs het front en een jaar later is hij als oorlogscorrespondent voor de Daily Telegraph
getuige van een aanval van het Russische leger op Oostenrijks-Hongaarse troepen.
Hij is aanwezig bij de Russische revolutie en vecht met het tsaristische leger tegen de
bolsjewieken, van wie hij niets moet hebben. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de
joden. In 1932 reist hij door Japan en het door dit land bezette Mantsjoerije. In 1936
is hij in Spanje van de partij als daar de burgeroorlog uitbreekt en hij voor Franco
kiest. Na de oorlog wordt Grondijs uit zijn hoogleraarsambt gezet. De aanklacht luidt:
collaboratie. Dit kan evenwel niet bewezen worden, waarna de aanklacht wordt gese-
poneerd. 

Grondijs schijnt duidelijke plannen te hebben gehad met de jonge Van Heemstra.
Het is de bedoeling dat hij na zijn opleiding en reizen in dienst komt van het ko-
ninklijk hof in Den Haag. Van Heemstra schrijft in 1983: 

‘Mijn vader, professor Grondijs en anderen waren er toen op uit alle invloed
aan te wenden voortaan alleen mensen die gestudeerd hadden in Hofdienst
toe te laten, om zo het peil van intellect en kunstzin aan het Hof te verheffen.
Beiden waren van mening dat het wat dit betreft met het Hof in Djokja beter
gesteld was dan in Den Haag.’29

Van Heemstra werkt tijdens de oorlog in het Fries Museum en is medewerker bij de
Oudheidkamer in Hindeloopen. Ook hij zet zich in voor het behoud van de Friese
volkskunst. In januari 1944 schrijft hij in het tijdschrift van het collaborerende Saxo-
Frisia een artikel over de Hindelooper (volks)kunst, een uitgesproken voorbeeld van
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De Fogelsangh State in Veenklooster in 2017. Het gebouw en het omliggende park zijn voor het publiek toeganke-
lijk. Het is een sfeervolle plek waar de tijd heeft stilgestaan.

Ontwerp van Bohmers voor een houten onderzetter, een van de producten van De Ikelbeam
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Aquarel van Bohmers: bij Warffum 1957

Aquarel van Bohmers: bij Noordpolderzijl 1956
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Friese volkskunst ‘diep wortelend in de Germaanse overlevering van het Friese volk,
tot in de vorige eeuw behouden door volhardende ‘Kräfte von Lage, Blut und
Boden.’30 Over de klederdracht van Hindeloopen schrijft hij in 1950 een dissertatie.
Hij is dan werkzaam bij het Openluchtmuseum in Arnhem. Later wordt hij leraar in
Zwolle en Leeuwarden. 

Van Heemstra schrijft ook pseudowetenschappelijke artikelen over onderwerpen
die het eigen karakter van Friesland en de Friezen tonen. Zo houdt hij zich bezig met
het Oera Lindaboek en geeft in 1954 een Friestalige bundel uit met artikelen over
onder andere de Friese stamadel, romantiek en verlichting in relatie tot het ontstaan
van nationale minderheidsbewegingen, en gnostische stromingen in ‘oerchristelijk
‘Friesland.31 Kort na verschijning geeft Bohmers hem zijn mening over de bundel,
waarvan de onderwerpen hem ook bezighouden:

‘Ik ben het met de lijn: Saksische overlords, erfelijk en constant gedurende
zeer lange tijd tusschen een friesche inheemse bevolking - niet eens. Mijn prak-
tische ervaring in palaeontologie en praehistorie leert mij dat een dergelijke
spanning tusschen twee samenwonende volken en standen bij een gering an-
thropologisch verschil zeer snel afneemt en dat alles binnen een paar genera-
ties de weg van een populatie volgt (biologisch opgevat).’32

Na de oorlog is Van Heemstra als redacteur betrokken bij het driemaandelijkse tijd-
schrift Nehalennia, dat is ‘gewijd aan de studie der westerse oudheid en de nawerking
daarvan tot op heden’. In de zeskoppige redactie zit ook de voormalig Leidse arche-
oloog Bursch, die dan net vrijgelaten is en aan wie Bohmers zo’n bloedhekel heeft.33

Samengestelde ketting van schelpen (Dentalia) met wolventan-
den die als hangers dienen, uit Unterwisternitz. De ketting maakt
deel uit van de archeologische collectie die in de jaren vijftig in
de Fogelsangh State werd tentoongesteld.
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Het blad wordt vrijwel geheel door de redactieleden gevuld met artikelen over sprook-
jes, symbolen, runen, heidense cultussen en feesten. Het tijdschrift is in de jaren 1956-
1961 uitgegeven door Uitgeverij Thule. De naam van de uitgever verwijst naar een
mythisch land in het ‘uiterste noorden’, waar volgens de oude Grieken volkeren leef-
den, een soort supermensen die gelukkig waren en een hoge leeftijd konden bereiken.
In nazi- en neo-nazi-kringen verwijst de naam ook naar het antisemitische en racis-
tische Thule-Gesellschaft, opgericht in 1918, dat de basis vormde voor de Deutsche Ar-
beiterpartei (DAP), de voorloper van de NSDAP. Hess, Himmler en Rosenberg waren
er lid van. 

Uitgeverij Thule - en dat verklaart veel - is in handen van Farwerck, de man die
vóór de oorlog Der Vaderen Erfdeel opricht, maar vanwege zijn betrokkenheid bij de
vrijmetselarij door Sievers en Schneider aan de kant gezet wordt. Daarna neemt de
SS de vereniging over en wordt deze opgenomen in de Volksche Werkgemeenschap
(zie hoofdstuk 9). Ook Farwerck levert diverse bijdragen aan Nehalennia. Na de oorlog
publiceert hij deels onder het pseudoniem B.J. van Zuylen, verschillende boeken met
veelzeggende titels als: De Mysteriën der Oudheid en hun Inwijdingsriten en Noord-
Europa: één van de bronnen van de Maçonnieke Symboliek. Het zijn onderwerpen waarin
ook Van Heemstra is geïnteresseerd. Zo brengt hij bij Uitgeverij Thule een boekje
uit met de titel Oude Vroomheid. Een iconografische interpretatie van een reliëf, gemetseld
in de muur van de oude kerk te Zwolle.34 Het gaat over de voorstelling op en betekenis
van een Romaanse tympaan, die Van Heemstra mystiek uitlegt op rekenkundige en
astrologische wijze. 

Van Heemstra publiceert ook een aantal romans. De opvallendste is Roman Hagois,
uigegeven onder het pseudoniem van Homme Eerntsma in 1998, kort voor zijn
dood.35 Daarin onthult hij vooroorlogse hofgeheimen op basis van aantekeningen van
zijn moeder en vader. Zo beweert hij dat koning Willem II in 1849 tijdens een baccha-
naal met drank en blote vrouwen door zijn dronken oudste zoon is doodgeschoten.
De columnist J.L. Heldring schrijft in 1998 in NRC Handelsblad hierover: 

‘Het boek is meer curieus dan interessant. Dat komt vooral doordat de hoofd-
figuren niet erg interessant zijn, misschien zelfs nogal dom. Maar ondanks alle
reserves die het oproept, is het toch een merkwaardig document over een we-
reld die na de terugkeer van Wilhelmina uit Engeland onherroepelijk voorbij
was.’36

In werkelijkheid was de dood van Willem II minder spectaculair; hij kwam in adem-
nood en stierf in een stoel in het bijzijn van een arts.

Deze Van Heemstra biedt in 1948 onderdak aan Bohmers’ nieuwe museum in de Fo-
gelsangh state en mag zich daarvan de directeur noemen. Bohmers is conservator en
buurman Kimm wetenschappelijk assistent.37 Afgezien van de in het statige buiten-
huis al aanwezige (portret)schilderijen, toont het museum vooral volkskundige en ar-
cheologische objecten, die Bohmers voor een belangrijk deel inbrengt. In een in 1949
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door L. Post-Beuckens geschreven museumgidsje, waarin Bohmers stellig de hand
heeft gehad, staat over het museum: 

‘De inrichting van dit streekmuseum wijkt, wat betreft zijn doel enigszins af van
reeds bestaande soortgelijke musea. Het wil meer geven dan slechts het plaat-
selijke. Het plaatselijke moet worden gezien in het grotere verband. Deze stel-
regel is in de hoogste mate doorgevoerd in de verschillende afdelingen. De
zo ontstane afdelingen krijgen hierdoor voor heel Friesland en zelfs voor een
veel groter gebied meer waarde. De afdelingen volkskunst en archeologie zijn
het belangrijkst en deze zullen in de toekomst zeer uitgebreid worden.’38

In de volkskunstafdeling krijgt de bezoeker de resultaten te zien van het onderzoek
naar de uilenborden, dat Bohmers in de oorlog uitgevoerd heeft - of anderen heeft
laten uitvoeren op kosten van Ahnenerbe. Hij heeft voor het museum kleine houten
modellen van deze geveltekens gemaakt en ook verspreidingskaarten van de verschil-
lende typen. Na de oorlog vat hij het plan op om over de uilenborden te publiceren.
Hoewel er wat concepten van artikelen bewaard zijn gebleven, is het er nooit van ge-
komen.39

‘Het motief is de voornaamste factor in de Volkskunst’, aldus Post-Beuckens in haar
museumgidsje. ‘Hierop wordt sterk de nadruk gelegd in deze afdeling, die verder nog
een rijke collectie kant- en borduurwerk, houtsnijwerk en ijzersmeedwerk laat zien.’
Ook het houtsnijwerk van De Ikelbeam is natuurlijk uitgestald. ‘Deze vereniging,
onder bekwame leiding, stelt zich ten doel, wat betreft motieven en bewerking der
producten werkelijk goede volkskunst te maken (..).’ Over de archeologische afdeling
schrijft Post-Beuckens: 

‘Deze afdeling heeft bijzonder grote waarde. De meeste periodes, waarvan
overblijfselen gevonden worden in Friesland, zijn vertegenwoordigd. Het be-
langrijkste is het palaeolithicum: het oude stenen tijdperk. De bij Ureterp op-
gegraven werktuigen van dit tijdvak worden getoond, benevens elders in
Europa gevonden en met deze cultuur in verband staande voorwerpen.’

Een inventarislijst uit 1951 toont de breedte van de gepresenteerde objecten.40 Het
gaat bijvoorbeeld om Friese koekplanken, stoven, wafelijzers en merklappen, maar
ook arresleden, een marmeren zeventiende-eeuwse zonnewijzer van de kerk van Oos-
termeer en een torenhaan van de kerk van Doezum. De voorwerpen zijn, met uit-
zondering van enkele bruiklenen, in het bezit van Bohmers en voor een kleiner deel
in het bezit van Kimm. De totaal verzekerde waarde bedraagt 4829 gulden; 3593 gul-
den daarvan is de getaxeerde verzekeringswaarde van het eigendom van Bohmers.
Een aanzienlijk bedrag, even hoog als zijn jaarsalaris.41 De tentoongestelde archeolo-
gische vondsten komen voor een aanzienlijk deel uit de Ahnenerbe-opgravingen. Zo
laat Bohmers de volgende vondsten uit Unterwisternitz zien: vuurstenen werktuigen,
een snoer met schelpen en doorboorde wolfstand, en een stukje oker voor huidbe-
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schildering. Uit Mauern zijn er vuurstenen werktuigen uit de jongste laag van de
Weinberghöhlen en ook uit Ureterp zijn diverse artefacten te zien.42 Het Mesolithi-
cum is vertegenwoordigd met artefacten uit diverse Friese vindplaatsen (Ureterp-
Noord, Appelscha, Suameer, Akkerwoude, Schuilenburg, Bakkeveen, Elsloo). Verder
zijn er enkele vondsten uit het Neolithicum, de Bronstijd en de Terpentijd (waaronder
vondsten van de Driesumerterp). Ook toont Bohmers een door hem vervaardigde
maquette van een ijzertijdboerderij, zoals die door Van Giffen in de terp van Ezinge
is opgegraven. 

In het openingsjaar 1948 bezoeken 6556 mensen het museum.43 In de jaren daarna
loopt dat aantal terug: 3943 (1949) en 3060 (1950). Ondanks dat er in 1952 een ten-
toonstelling is over Bohmers’ vondsten in Esonstad en ook de collectie vuurstenen
werktuigen uit Haule van de amateurarcheoloog P. Houtsma worden tentoongesteld,
blijft het bezoekersaantal dat jaar steken op 2076.44

In het begin van de jaren zestig wordt het museum opgedoekt, omdat de ruimte niet
langer beschikbaar is en de belangstelling van het publiek te wensen overlaat. Al met
al is het streekmuseum in Veenklooster vooral een museum van Bohmers zelf geweest;
hij brengt de meeste voorwerpen in en ook het concept is voornamelijk van zijn hand.
Na sluiting verkoopt Bohmers in 1963 zijn archeologische collectie aan het Fries Mu-
seum, onder meer om de bouw van een nieuw, zeewaardig jacht te financieren.

Ruzie met Meinte Oosterhout
In de expositie in de Fogelsangh State zijn de eerste jaren ook vondsten uit de Friese
terpen te zien van Meinte Oosterhout, de rechtenstudent en voormalig medewerker
van Bohmers in Unterwisternitz. Vanwege zijn werkzaamheden voor de collabore-
rende vereniging Fryske Rie en zijn werk voor Bohmers tijdens de oorlog is ook hij
na de bevrijding direct gevangen genomen door de Canadezen. Vanuit de gevangenis
schrijft hij een brief aan Jan Tjittes Piebenga (1910-1965), een contact uit de Friese
Beweging. Die is na de bevrijding aangesteld als (hoofd)redacteur bij de Leeuwarder
Courant, terwijl hij zich pas in de laatste oorlogsjaren heeft afgekeerd van collabore-
rende organisaties als de Fryske Rie en kritischer geworden is op de nazi’s – net als
zo veel anderen. Hij is er goed van afgekomen – Oosterhout niet. Oosterhout schrijft
hem over zijn situatie en vraagt hem of hij eventueel een ontlastende getuigenis over
hem af wil leggen.45 Hij vertelt dat Minnema een valse verklaring heeft afgelegd om
ervoor te zorgen dat Bohmers flink gestraft wordt. Oosterhout schrijft verder dat hij
dankzij de werkzaamheden in Unterwisternitz en later in Friesland (opgraving Ure-
terp en het onderzoek van de uilenborden) onder leiding van Bohmers, aan de Ar-
beitseinsatz kon ontkomen. Hij is Bohmers daarvoor nog steeds dankbaar. Hij heeft
veel van Bohmers geleerd en is ervan overtuigd dat Bohmers Ahnenerbe vooral ge-
bruikt heeft om zijn eigen ambities te realiseren. Bohmers is weliswaar niet anti-Duits,
maar hij verachtte de nazi’s en heeft hen ‘op alle mûglike manearen bidondere’. Daarbij
zou hij gesteund zijn door zijn baas Sievers, aldus Oosterhout.

Oosterhout wordt binnen de Friese Beweging als fout bestempeld. Hij wordt op 1
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mei 1946 geroyeerd door het bestuur van het Fries Genootschap van Geschied-, Oud-
heid- en Taalkunde. Twee maanden eerder zijn ook andere leden ‘wegens anti-Ne-
derlandse of onvaderlandslievende houding’ uit de vereniging gezet, zoals Arend Lang,
Douwe Kalma en Sytze Jan van der Molen.46 Ook Bohmers moet uittreden. In 1949
wordt hij echter wel toegelaten tot de Fryske Akademy.47 Die heeft dan kennelijk
geen probleem meer met zijn activiteiten in de oorlog.

Nadat Bohmers is vrijgekomen in januari 1946, haalt hij met Oosterhout de banden
aan. In het begin gaat dit goed. Zo leent de moeder van Oosterhout Bohmers in 1948
geld voor de koop en verbouw van zijn schip. Dit schip wil hij hebben, aldus Ooster-
hout, omdat hij bang is voor de komst van de Russen; met een zeewaardig schip kan
hij wegvluchten.48 Beiden schaffen samen ook een zeilboot aan, waarmee Sjoerd
Rintsjes Sipma, net als Bohmers en Oosterhout ook voormalig lid van de Fryske Rie,
in juli 1946 naar Sneek vaart om daar het proces tegen Douwe Kiestra bij te wonen.49

De voormalig voorzitter van de Fryske Rie wordt vanwege zijn collaboratie uiteinde-
lijk tweeënhalf jaar geïnterneerd en krijgt een publicatieverbod tot 1951 - dat hij ove-
rigens al in 1946 omzeilt door een pseudoniem te gebruiken.50 Zo doe je dat. 

In de eerste jaren na de oorlog onderhouden de voormalig collaborerende en Duits-
gezinde Fryske Rie-leden, zoals Bohmers en Oosterhout, nauw contact met elkaar.
Ze wisselen informatie uit, steunen elkaar en proberen een nieuwe invulling te geven
aan de idealen die ze hadden tijdens de bezetting. Zo is bekend dat Bohmers en
Douwe Kiestra in de herfst van 1947 contact proberen te leggen met Arend Lang.
Hij wordt gezocht wegens zijn perfide werk onder het naziregime en is ondergedoken.
Zij zetten Oosterhout daarvoor in, die illegaal de Nederlands-Duitse grens moet zien
te passeren, die op dat moment nog dicht zit. Bohmers geeft hem de schuilnaam van
Lang (Böttrich) en een adres in het Oost-Friese stadje Leer.51 De reden van dit bezoek
is onbekend, maar ik denk dat het doel is om te onderzoeken in hoeverre ze weer
samen aan de Friese nationalistische ambities kunnen werken.

Arend Lang is aan het einde van de oorlog door de Amerikanen opgepakt en in het
Rijnland gevangen gezet.52 Bij zijn arrestatie is hij legerarts, een functie die hij vanaf
1942 heeft vervuld. Daarvóór heeft hij in Wenen gewerkt op het terrein van Erb und
Rassenpflege dat zich bezighoudt met eugenetica. Vanaf 1941 heeft hij in Berlijn bij
het ministerie van Volksgezondheid studie gemaakt van de zogenaamde Unterwan-
derung (infiltratie) van het Duitse volk door kinderen van in Duitsland werkzame
buitenlandse arbeiders. Genoeg reden voor de geallieerden dus om hem eens goed
door te lichten. Maar in september 1945 vlucht Lang uit gevangenschap, duikt in
Noord-Duitsland onder en neemt een schuilnaam aan. Hij onttrekt zich aan de ver-
plichte denazificatie. Die is voor hem niet nodig, vindt hij, omdat hij geen openbaar
ambt meer wenst te bekleden. In 1949 wordt hij opnieuw opgepakt en beschuldigd
van betrokkenheid bij de moordaanslag op de Oostenrijkse premier Dolfuss door
Weense nazi’s in 1934. Dit kan echter niet bewezen worden, dus laten de autoriteiten
hem gaan.

Lang vestigt zich nu als zelfstandig geleerde op het terrein van zeekaarten en richt
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een Küstenmuseum in op het Duitse Waddeneiland Juist. Voor zijn onderzoeken naar
het Friese landschap en zijn publicaties ontvangt hij na de oorlog veel waardering.
Over zijn oorlogsverleden spreekt hij nauwelijks meer en de rest van de wereld laat
dit onderwerp rusten.53 Hij heeft geluk, in tegenstelling tot Bohmers. Langs oorlogs-
verleden verdwijnt met de jaren langzaam uit de herinnering.

Afgezien van de lening voor de aankoop van een schip hebben Oosterhout en
Bohmers nog meer financiële banden met elkaar. In 1946 kopen ze samen voor 250
gulden een benen naald met een runeninscriptie van een Friese schippersjongen,
Romke de Jong. Een officiële ontvangstbevestiging van het verkoopbedrag van de
naald is bewaard gebleven.54 Alleen Oosterhout wordt daarin als koper genoemd,
omdat Bohmers dan nog onder (financieel) beheer staat en geen vermogenstransacties
mag doen. In de ontvangstbevestiging waarin sprake is van een ‘beenen spinspil met
runeninscriptie’, wordt de bepaling opgenomen dat als blijkt dat het voorwerp geen
oudheidkundige waarde heeft, De Jong de koopprijs moet terugbetalen. Blijkbaar
twijfelen Bohmers en Oosterhout aan de authenticiteit van het voorwerp. En terecht:
Romke de Jong brengt in de decennia daarna talrijke valse ‘vroeg-middeleeuwse voor-
werpen’ in omloop.55 De reden waarom beiden het voorwerp willen hebben, blijkt uit
een brief van Oosterhout aan Bohmers ruim vier jaar later: ‘het doel dat wij er indertijd
mee hadden, toen we het kochten, was om het te behouden voor Friesland en dat ons
relikwie niet in onreine handen zou komen.’ 56

De relatie tussen Oosterhout en Bohmers is dan al sterk bekoeld. Uit de briefwis-
seling tussen Oosterhout en de archeoloog Halbertsma uit oktober 1950 komen we
meer over de achtergrond van de aankoop en de onenigheid te weten.57 Zo blijkt dat
Bohmers en Oosterhout met veel moeite in 1946 ‘het runnehoutje’ van Romke de
Jong konden kopen. Die beweert dat hij dat twintig jaar eerder gevonden heeft.
Bohmers en Oosterhout geloven dat niet zo, want het is vreemd dat zo’n vondst niet
eerder bekend is geworden. Ze kopen het voorwerp met het doel het onder te brengen
in een Friese Oudheidkamer. Zij willen zo vermijden dat het terechtkomt in ‘ŭnreine
hannen’, namelijk in de collectie van het Fries Genootschap en zijn museum. Beiden
beschouwen deze instelling als ‘frysk-fyandig’, niet alleen vanwege de afwijzende hou-
ding van conservator Boeles jegens het Friese nationalisme en de Friese taal, maar
ook vanwege zijn archeologische opvattingen. 

Boeles wil in 1944 dat Bohmers in zijn artikel over Ureterp de Friese plaatsnamen
verandert in Nederlandse namen (zie hoofdstuk 13). Het groeiende verzet tegen zijn
wat starre en regenteske houding leidt ertoe dat Boeles in 1950 moet opstappen uit
het bestuur van het Fries Genootschap, waar hij dan al meer dan vijftig jaar bij be-
trokken is.58 Zijn gedwongen vertrek illustreert hoe gevoelig de Friese zaak dan nog
steeds ligt. De directe aanleiding is een onbenullig briefje van zijn hand aan de con-
servator van de Oudheidkamer van Heerenveen van een jaar eerder, dat opent met:
‘Hoewel ik de gewoonte heb om Friese brieven onbeantwoord te laten....’. De brief
raakt in de publiciteit en leidt tot een schandaal. De jongere generatie Friese natio-
nalisten pikt het niet langer en wil van hem af.
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Behalve Boeles’ houding ten aanzien van het Fries
hebben veel Friezen moeite met zijn opvattingen over
de bewoningsgeschiedenis van Friesland in de laat-
Romeinse tijd en de daaropvolgende Volksverhui-
zingstijd. In zijn archeologisch overzichtswerk
Friesland tot de elfde eeuw uit 1951 verdedigt hij op
vakkundige wijze de stelling dat de Friezen na de Ro-
meinse tijd verdreven zijn door krijgerscharen van
Angelen en Saksen die vanuit het oosten Friesland
binnenvielen.59 Dit betekent niet alleen dat het trotse,
historische verhaal dat de moderne Friezen directe af-
stammelingen zijn van hun laatprehistorische naam-
genoten niet waar is, maar ook dat het beeld van de
‘Friese vrijheid’ een knauw krijgt: blijkbaar hebben de
Friezen toen in de Angelen en de Saksen hun meer-
deren moeten erkennen. Dat gaat zomaar niet. Een
fel debat over Boeles’ opvattingen vindt plaats in het
tijdschrift It Beaken van de Fryske Akademy, gevolgd
in 1953 door een discussiebijeenkomst waaraan negen
deskundigen meedoen, onder wie Van Giffen, Gla-
zema, Halbertsma en Bohmers.60

De benen naald van Bohmers en Oosterhout komt
niet in het Fries Museum terecht. Bohmers laat de
naald na aankoop door een aantal deskundigen on-
derzoeken. Er blijft twijfel bestaan over de echtheid.61

Ondertussen krijgt Oosterhout steeds minder ver-
trouwen in Bohmers. Hij vermoedt dat die de naald
wil doorverkopen aan iemand in de Verenigde Staten,
terwijl er ook een meningsverschil ontstaat over de
bestemming van de vondst. Oosterhout wil de naald
in de Oudheidkamer van Dokkum onderbrengen, ter-

wijl Bohmers die of over wil dragen aan Van Giffen of op wil nemen in de collectie
van zijn museum in de Fogelsangh State, waar hij zelf mede-eigenaar van is. Ooster-
hout is het daar niet mee eens. Uiteindelijk komt de naald in de collectie van het BAI
terecht. Of Van Giffen, die niet tolereert dat BAI-medewerkers privéverzamelingen
bezitten van Nederlandse archeologica, de naald van Bohmers gekocht heeft voor het
BAI of dat Bohmers deze geschonken heeft, is niet bekend. Evenmin weten we of
Oosterhout zijn deel van het geld ooit gekregen heeft. 

De relatie tussen Bohmers en Oosterhout komt in 1950 ten einde. In september
schrijft Oosterhout hem in een uitvoerige brief dat hij blij is dat Bohmers van plan is
om de geldlening bij zijn moeder nu eindelijk af te betalen.62 Zij heeft gedreigd hem
voor de rechter te slepen, omdat terugbetaling uitblijft. De hele kwestie brengt Oos-

De ‘beenen spinspil met runen -
inscriptie’ die Bohmers en Ooster-
hout in 1946 hebben gekocht van
de schippersknecht Romke de Jong
(lengte: 12,7 cm). Dit voorwerp be-
landt in de collectie van het BAI. In
de jaren zeventig wordt de inscrip-
tie als vals aangemerkt.
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Drie pentekeningen van Bohmers uit 1953: het Eemskanaal met zicht op Groningen; de werf Gideon aan het Oude
Winschoterdiep in het Groningse buurtschap Oude Roodehaan; en bomen aan de Wolddijk in Bedum.
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terhout in een moeilijke positie, waarin hij het gevoel heeft misbruikt te worden. Oos-
terhout spreekt over een ‘feodale forhâlding’, waarin Bohmers heer is en hij horige.
Hij wil dat er een regeling komt over de bestemming van de benen naald. Ook wil
hij door Bohmers financieel gecompenseerd worden voor het ‘uleboerdmateriael’, be-
staande uit replica’s en documentatie, dat zich in Veenklooster bevindt en waarvan hij
zichzelf ook eigenaar beschouwt. Bovendien eist hij zijn terpvondsten terug. Verder
wil hij een percentage ontvangen van de door hen beiden ‘efterholden en forburgen
dutske eigendommen’. Dit is een verwijzing naar vondsten en documentatie van Mau-
ern en Unterwisternitz die Bohmers en Oosterhout aan het einde van de oorlog ver-
stopt hebben. Ten slotte sommeert hij hem de kosten te betalen voor de mislukte
‘illegale reis nei Dutsklân yn de hjerst fan 1947’. Destijds hadden ze afgesproken dat
Bohmers de kosten zou dragen voor deze reis naar Lang. Oosterhout hoeft niet te
betalen, want hij steekt er tijd in en draagt het risico gearresteerd te worden. Kennelijk
is hij hiervoor nog niet gecompenseerd en heeft Bohmers nog van alles bij hem open-
staan.

In de briefwisseling met Halbertsma vertelt Oosterhout dat Bohmers zijn terp-
vondsten achterhoudt, die hij in bruikleen heeft gegeven aan het museum in Veen-
klooster. Hij deelt ook zijn visie op het gedrag van Bohmers. Die wordt niet alleen
heen en weer geslingerd tussen ‘eangsten en bigearten’ (angsten en begeerten), maar
ook tussen ‘ûnderdienichkeit’ (onderdanigheid - in zijn gedrag naar Van Giffen) en
‘bretael misbrûk fan fortrouwen as men op kammeraetskiplike wize’ met hem omgaat
(zoals Oosterhout zelf heeft ondervonden).63 Halbertsma benadert Bohmers hierover
en krijgt te horen dat deze ook nog een appeltje te schillen heeft met Oosterhout.
Die heeft namelijk een schrijfmachine geleend, maar nooit meer teruggebracht. Het
geruzie tussen de vroegere makkers krijgt steeds meer scherpe kantjes. Halbertsma
waarschuwt Bohmers dat deze een risico loopt door de terpvondsten niet terug te
geven, omdat Oosterhout van plan is om dit te melden op de vergadering van de Fe-
deratie van Friesche Musea. Tegelijkertijd spoort hij Oosterhout aan om die melding
ook echt te maken. Verder adviseert hij hem om contact op te nemen met Van Giffen
en hem in te lichten over de achtergronden van de aankoop van de benen naald.64 Je
kunt je afvragen welk belang Halbertsma bij dit gestook heeft.

Oosterhout, die Bohmers tegenover Halbertsma karakteriseert als een ‘glysterige
figuer’ (glibberig persoon) die op eigen voordeel uit is onder het mom van ‘moaie pra-
etsjes en ideele loftkastielen’, doet ook zijn beklag bij Lang.65 De maat is vol, het komt
niet meer goed. Na deze vertrouwensbreuk hebben Oosterhout en Bohmers nauwe-
lijks contact meer, ondanks dat ze beiden werk vinden bij de Rijksuniversiteit Gro-
ningen (Oosterhout wordt in 1951 aangesteld als medewerker bij het Fries Instituut).
Ze zullen elkaar daar vast nog wel eens gezien hebben. Ook de contacten met Kiestra
en andere oude relaties uit de Friese Beweging lopen af.

Dat betekent overigens niet het einde van Bohmers’ Friese idealen. Zijn oude ideaal
om een ‘Grut-Fryslân’ te vormen en de Europese bevolkingsgroepen een zekere
autonomie te geven binnen een federalistisch verband, probeert hij na de oorlog verder
te promoten in samenwerking met anderen. Daarbij spelen zijn oude studievrienden
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Von Bothmer en Van Meeteren een rol. Maar het is vooral ‘museumdirecteur’ Van
Heemstra die hij naast zich vindt in zijn streven naar de realisatie van een federale
structuur in Europa. Ze maken daarbij gebruik van een verborgen netwerk van oud-
nazi’s, waaronder relaties van Hielscher.
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Oude vrienden met taaie idealen

18. UFAT: EEN VERBORGEN NAZI-NETWERK, 1946-1955

‘Dat daarbij het door Delesalle meermaals opgehemelde blanke ras de leidende rol naar zich toe moet trekken,

staat in het algemeen niet ter discussie.’ (Lang aan Sixma van Heemstra en Hervé d.d. 8 maart 1949)

Op het spoor van de UFAT
Wanneer je je in iemands leven verdiept kom je allerlei verhalen tegen. Ze vechten
om je aandacht, leiden je soms danig af en betoveren je. Het is alsof je een woud be-
treedt vol bomen met zwaaiende takken, lonkende vergezichten en weg kronkelende
paden. Soms zijn er verhalen waarvan je weet dat ze er zijn omdat ze een klein spoortje
hebben achtergelaten, maar die je niet terug kunt vinden. Zoals een zwart gat in de
ruimte: je weet dat het er is, maar je kunt het niet zien. Je kunt er alleen maar naar
raden en hebt een toevalstreffer nodig om er meer over te weten te komen. 

Zo ook in dit verhaal. In 2004 krijg ik via professor Waterbolk in het Biologisch
Archaeologisch Instituut (BAI) een aantal dozen te zien met documentatie over
Bohmers. Daar zitten ook wat papieren van hem bij die op het BAI zijn achtergeble-
ven na zijn ontslag. Onderin een doos vind ik een stapeltje dunne brochures met de
titel Die Mehrheit der Minderheiten. De kaft vertelt me dat de auteur G. van Olden-
barneveld is, de brochure in Groningen is gedrukt en dat het een uitgave is van de
UFAT. Wat doet dit in godsnaam tussen de papieren van Bohmers? De brochure zegt
mij niets en de afkorting UFAT ben ik in mijn research nog niet eerder tegengekomen.
Ik vraag het na bij een aantal Friese contacten, maar dat levert niets op. De kinderen
Bohmers en ook andere mensen die ik voor de biografie interview, hebben er nog
nooit van gehoord.

Naspeuringen op internet wijzen uit dat er in het Friese archief Tresoar nog een
uitgave van de UFAT aanwezig is. Dat exemplaar is in Dokkum uitgegeven bij D.J.
Kamminga (1884-1977), uitgever van veel Friestalige werken en publicaties van leden
van de Friese Beweging.1 Bohmers kent hem goed. Kamminga is namelijk ook ver-
zamelaar van oudheden en Friese volkskunst en richt in 1937 de Oudheidkamer Dok-
kum en omstreken op, de voorloper van het huidige streekmuseum. Uit een
gepubliceerd overzicht van zijn uitgaven in een lokaal historisch blaadje De Sneuper
leer ik dat de UFAT staat voor Union Féderale Anti-Totalitaire. Als ik later de UFAT-
uitgave in Tresoar bekijk, blijkt het om een federalistisch pamflet te gaan vol neo -
nazistische retoriek. Aanknopingspunten met Friesland zijn er niet direct en toch is
het in Dokkum uitgegeven. Met potlood staat op de kaft dat de schrijver Delesalle
een pseudoniem is. Wat betekent dit allemaal?

Dat Bohmers er iets mee te maken heeft, blijkt enige tijd later. Ik vind een brief van
Meinte Oosterhout aan Halbertsma uit 1950 waarin hij het heeft over Bohmers en
die ‘bespottelijke UFAT’ van hem. Ik word er niets wijzer van, maar door die losse
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opmerking blijft de UFAT rondjes draaien in mijn hoofd. De tijd is blijkbaar nog niet
rijp voor een ontdekking. Als ik mij later met Van Heemstra bezighoud en zijn sa-
menwerking met Bohmers bij hun gemeenschappelijke museum kom ik erachter dat
Van Heemstra met de UFAT te doen heeft gehad. In een beperkte oplage heeft hij
namelijk in 1972 een Friestalige publicatie uitgebracht waarin hij de UFAT en de te-
genwerking door inlichtingendiensten beschrijft. Maar de rol van Bohmers bij dit
alles blijft onduidelijk.

Daar komt verandering in wanneer het familiearchief van Sixma van Heemstra
overgebracht is naar Tresoar en de inventaris ervan beschikbaar komt. In 2014 bezoek
ik met Marieke het Friese archief in Leeuwarden. Doel is om de correspondentie van
Van Heemstra door te nemen en te kijken of we hierin de UFAT tegenkomen. Die
mooie ochtend stuiten we op een ware goudmijn. In dikke stapels vergeelde brieven
duiken de naam UFAT, Bohmers en verschillende andere mij bekende personen op.
We kopiëren ons suf en gaan naar huis met een stapel brieven voor nader onderzoek.
Wat we dan nog niet weten, is dat we een internationaal netwerk van voornamelijk
oud-nazi’s op het spoor zijn. Na de oorlog werkt dat in het geheim door aan de rea-
lisering van hun federalistische idealen op etnische grondslag. Ook het racistische ge-
dachtegoed van de nazi’s heeft hierin een plaats. Het leeft verder, alleen in een iets
ander jasje.

Collaborerende Bretonse nationalisten
Van Heemstra houdt zich vanaf het einde van de oorlog intensief bezig met de eman-
cipatie van minderheden in Europa.2 Tot het midden van de jaren vijftig staat
Bohmers hem hierin bij. Beiden propageren het opheffen van nationale staten en
wensen een herverdeling van Europa, waarbij afzonderlijke minderheden zoals Frie-
zen, Bretonnen en Basken, autonomie en een eigen staat krijgen binnen een federaal
verband. Dit is een regelrechte voortzetting van het gedachtegoed van Hielscher:
Europa bestaat uit een lappendeken van volkeren (Bund der Stämme), allemaal met
een eigen cultuur en een historische binding met hun eigen grond. Het streven is om
een nieuw Europa vorm te geven waarin de superieure Germaanse en Keltische vol-
keren in federaal verband samenleven. Dat betekent het einde van de traditionele na-
tionale staten; die moeten worden opgeheven. 

Voor het uitbreken van de oorlog is Gerhard von Tevenar, Bohmers’ oude studie-
vriend, actief geweest voor de Abwehr in de rekrutering van onder anderen Bretonse
nationalisten voor deze federale zaak. Sommigen zijn graag bereid tot collaboratie en
ondermijning van de Franse regering. Ze gaan daarin tijdens de oorlog zo ver dat hen
na de oorlog een zware straf en, in sommige gevallen zelfs de doodstraf, boven het
hoofd hangt. Net als veel nazi’s in het naoorlogse Duitsland duiken ze onder om aan
vervolging te ontsnappen. Maar dat is niet het einde van de Bretonse federale ambitie.
Een aantal van deze Bretonse collaborateurs zet na de oorlog het werk hieraan voort.
Onder de radar, want de Franse regering jaagt op hen. Ze treffen elkaar onder andere
in de UFAT, Union Féderale Anti-Totalitaire.
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Met de federale ambitie gaan Van Heemstra en Bohmers tegen de stroom van de tijd
in. Immers, de Europese staten zijn na de oorlog volop bezig met herstel en zijn in de
ban van de groeiende politieke en militaire spanningen tussen de Sovjet-Unie en de
Verenigde Staten. De Koude Oorlog is begonnen. Europa wordt verdeeld: de Oost-
Europese landen komen in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie en de West-Europese
landen gaan samenwerken met de Verenigde Staten. In 1949 wordt de NAVO opge-
richt en in 1951 volgt de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS): de
start van een succesvolle samenwerking op economisch gebied, waarbij nog maar zes
jaar na de oorlog West-Duitsland en Frankrijk samenwerken met Italië en de Bene-
lux-landen. Wie had dat kunnen bedenken. Geen enkel land heeft in dit politieke
klimaat van voorzichtig optimisme veel oog voor nationale minderheden binnen de
grenzen. Integendeel, een discussie over een vorm van autonomie leidt alleen maar
tot verzwakking van de nationale eenheidsstaat en het militaire bondgenootschap. De
geheime diensten uit verschillende landen houden daarom radicale splintergroepe-
ringen in de gaten die autonomie nastreven. Zeker als er oud-nazi’s bij betrokken zijn.

Van Heemstra is al vroeg in aanraking gekomen met het minderhedenvraagstuk in
Europa. Voordat zijn vader persoonlijk secretaris wordt van koningin Emma en Wil-
helmina, heeft deze carrière gemaakt binnen de militaire inlichtingendienst. Deze
dienst houdt zich intensief bezig met nationalistische bewegingen. De jonge Van

Van Heemstra geeft een
voordracht over het Oera
Lindaboek. 
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Heemstra heeft daarvan via zijn vader zeker een en ander meegekregen. Zijn belang-
stelling is verder aangewakkerd door zijn studiereizen met professor Grondijs en zijn
studie van de Friese taal en volkskunst. Als Van Heemstra na de oorlog enige tijd
kunstgeschiedenis in Parijs studeert, komt hij in contact met vertegenwoordigers van
Baskische en Bretonse nationalistische groeperingen. Hij bespreekt zijn ideeën met
hen, houdt zelfs lezingen voor hen waarvan hij er een in 1946 publiceert onder de
titel: Notre Avenir, les peuples minoritaires de l ’Europe occidentale.3 Ook bezoekt hij in
Parijs locaties waar leden van minderheden samenkomen. De Friese schrijver Anne
Wadman, die dan in Parijs woont, omschrijft zo’n ontmoetingsplek in zijn rubriek
Brieven uit Parijs in de Heerenveense Koerier:

‘Ergens midden in de lichtloze lichtstad, in een van de vele sombere en toch
Parijsachtige winkelstraten in de buurt van Montparnasse, geeft een onopval-
lend bordje met het opschrift ‘Ker Vreiz’ de plaats aan waar iedere avond tus-
sen zes en acht de Parijse Bretons elkaar ontmoeten. Als men het huisnummer
niet wist, zou men het niet vinden, zo onaanzienlijk is dat opschrift. Een winkel,
een deur, een gang, een zijgang en we bevinden ons in het Huis van Bretagne,
zoals het locaaltje met een wat al te weidse titel heet. Een ietwat somber, een-
voudig vergaderzaaltje met een houten vloer, een paar boekenkasten, gewone
rechte – houten stoelen, zonder enige luxe, weinig meer dan een catechisa-
tielocaal op een behoorlijk Fries dorp. Maar de wanden zijn kleurig en fantas-
tisch beschilderd, de grote kaart van Bretagne geeft heel andere namen dan
wij in onze atlassen gewend zijn, en van Frans heeft deze taal met zijn z’s, k’s
en ao’s al heel weinig.’4

Bezoek van Gerhard von Tevenar (rechts) aan Célestin Lainé in 1938. Lainé is een radicale Bretonse nationalist, die
met zijn medestrijders erop gebrand is de Franse staat uit te hollen. Duitse inlichtingendiensten moedigen dit soort
ondergronds verzet voor het uitbreken van de oorlog van harte aan. Tijdens de oorlog blijkt dat Bretonse nationalis-
ten bereid zijn tot vergaande collaboratie en allerlei wreedheden begaan tegenover Franse tegenstanders.  



U
FAT

435

Bretagne heeft, net als Friesland, een nationalistische beweging die uit verscheidene
stromingen bestaat. Bretonse nationalisten koesteren in meer of mindere mate de
droom van een zelfstandige toekomst of laten zich inspireren door een pan-kelticisme,
waarbij de overeenkomsten tussen de Keltische volkeren benadrukt worden. Vooral
de onafhankelijkheid van de Ierse Vrijstaat, die in 1921 wordt uitgeroepen, is voor
velen een voorbeeld. Ook zijn er groepen die zich tegen het christelijk geloof keren
en de heidense geloofspraktijken (met druïden en al) nieuw leven willen inblazen.
Verder zitten er mensen tussen die gecharmeerd zijn van het fascistisch en nationaal-
socialistisch gedachtegoed en gecollaboreerd hebben met de bezetter.5 Het zijn vooral
de leden van deze laatste groep met wie Van Heemstra vlak na de oorlog gaat samen-
werken. Net als de leden van de Fryske Rie hebben deze Bretonse nationalisten ge-
probeerd om met hulp van de bezetter een zekere mate van zelfstandigheid voor
Bretagne te verwerven.6 Maar net zoals in Friesland is dit mislukt. De Duitse auto-
riteiten zijn weliswaar bereid om hen te steunen in de profilering van hun Bretons-
Keltische cultuur, maar tolereren ook hier geen separatistische activiteiten. 

In de jaren voor het uitbreken van de oorlog infiltreren Duitse inlichtingendiensten
in de Bretonse beweging en worden er contacten gelegd met vertegenwoordigers
ervan. Von Tevenar, vertrouweling van Hielscher en een medewerker van de Abwehr,
speelt hierin een belangrijke rol. Hij heeft veel belangstelling voor Keltische studies
en is in 1936 een van de oprichters van het Deutsche Gesellschaft für Keltische Studien,

In het Bretons nationalistische tijdschrift ‘Breiz tao’ (‘Bretagne voor altijd’) verschijnt in mei 1938 een foto van een
mars van Bretonse nationalisten met als onderschrift: ‘La colonne part au commandement’. Geheel rechts zien we
Célestin Lainé, met wie Hielscher en, na de oorlog, ook Sixma van Heemstra contact onderhouden.
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dat gelieerd wordt aan Ahnenerbe.7 Via Von Tevenar komt Friedrich Hielscher in
contact met enkele vooraanstaande Bretonse nationalisten, met wie hij in de oorlog
en daarna contact onderhoudt.

Een van de voormannen van de Bretonse beweging met wie Von Tevenar voor de
oorlog kennismaakt, is Olier Mordrel (1901-1985). De architect en schrijver Mordrel,
die verschillende schuilnamen gebruikt, heeft zich al in 1919 aangesloten bij Breiz
Atao (‘Bretagne voor altijd’). Dit is een nationalistische en pan-Keltische beweging.
In 1932 richt Mordrel met een medestander een eigen partij op: Parti national breton
(PNB). Deze groep zet zich af tegen het centralisme van de Franse staat en streeft
naar een onafhankelijk Bretagne, waar de zelfstandigheid van het Keltische broeder-
volk van de Ieren als het grote voorbeeld geldt. Mordrel en de aanhangers van de
PNB bedienen zich van antisemitische retoriek. Ze beschouwen de Bretonnen als een
volk dat van Keltische oorsprong is en, evenals de Germanen, een zekere superioriteit
heeft en deel uitmaakt van het noordse ras. Dit gedachtegoed verspreidt Mordrel
onder andere in het tijdschrift Stur (‘Roer’), dat hij in 1934 opricht en dat een swastika
in zijn titel voert. In dat jaar ontmoet hij voor het eerst Von Tevenar.

Voor het uitbreken van de oorlog vlucht Mordrel naar Duitsland. Eind 1938 is hij
namelijk in Frankrijk veroordeeld wegens zijn separatistische activiteiten. Ook daar-
vóór is hij al in Duitsland, waar hij probeert samen met zijn medestrijder Célestin
Lainé (zie hieronder) en met steun van Von Tevenar bij de Duitse inlichtingendien-
sten begrip te kweken voor de Bretonse kwestie en wapens los te krijgen om aanslagen
te plegen tegen de Franse autoriteiten. Zo’n kans om de Fransen te destabiliseren vin-
den de Duitsers natuurlijk machtig interessant en ze houden de contacten met de ra-
dicale Bretonnen dan ook warm.

Zo dineert Mordrel in 1938 met Von Tevenar en een aantal SS-officieren in een
schitterende villa aan de Berlijnse Wannsee. Het gaat niet om de beruchte villa waar
op 20 januari 1942 de Wannsee Conferentie is gehouden en waar de deelnemers in
nog geen twee uur tijd besluiten tot een definitieve oplossing van het ‘Joden-vraag-
stuk’. Die woning is in 1938 nog niet in de handen van de SD. Daarom moet de bij-
eenkomst plaatsgevonden hebben in een van de andere fraai gelegen villa’s, die de SD
dan al in beslag heeft genomen.8 Aan tafel zit ook Werner Best (1903-1989).9 Hij is
formeel na Himmler en Heydrich de derde man binnen de Gestapo, maar geeft aan
deze politiedienst feitelijk leiding. Na de Duitse bezetting van Frankrijk maakt hij
tussen 1940 en 1942 deel uit van de top van de Duitse militaire regering van Frankrijk
en bemoeit zich met nationalistische minderheden, waarvoor hij op zich sympathie
heeft (Best is ook lid van de Von Tevenars Deutsche Gesellschaft für Keltische Studien).
Ook is hij op de hoogte van de federalistische ideeën van Hielscher, die hij al uit zijn
studententijd kent. Notities van Mordrel over zijn ontvangst bij deze hooggeplaatste
Duitsers zijn bewaard gebleven:

‘Dr Werner Best met Gerhard [Von Tevenar, AC], in een verrukkelijke villa aan
de Wannsee. Een tafelgezelschap van zwarte uniformen. Ik word verrast door
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de vrije sfeer [esprit]. Het is overduidelijk dat Gerhard een geziene gast [per-
sona grata] is. Sommigen luisteren naar hem met een zichtbare volgzaamheid.
Die mensen daar, die ontzettend kwaad worden als het over Polen gaat, spre-
ken over Frankrijk zonder afschuw; maar ze weten heel goed dat de regering
een huis in verval is waar een eind aan moet worden gemaakt. Ik toon hun
Bretagne als een krachtig huis dat behoed en ontwikkeld moet worden. Ik ga
in op de intieme verwantschap tussen het germanendom en het oude kelten-
dom, en onze poging om de oudste tradities van ons ras nieuw leven in te bla-
zen. Ik denk dat ik ze heb overtuigd [Je crois avoir enlevé le morceau]. Allen
brengen mij hun warme felicitaties over en verzekeren mij dat zij zeer veel sym-
pathie voor mijn zaak hebben [m’assurent de leur sympathie]. We heffen het
glas op een vrij Bretagne in een Europa dat ontdaan is van de plutocratie en
de joden!’10

In januari 1940 roept Mordrel vanuit het buitenland de Bretonnen op niet te gaan
strijden en niet te sterven voor de vijand Frankrijk.11 De Franse regering reageert di-
rect: Mordrel wordt bij verstek ter dood veroordeeld vanwege het aanzetten tot de-
sertie en verraad. Zodra de Duitsers de Fransen bezet hebben, keert hij naar Frankrijk
terug en zet zijn nationalistische werkzaamheden voort. Na de geallieerde invasie in
Normandië wordt de grond hem opnieuw te heet onder de voeten en vlucht hij terug
naar Duitsland. In juni 1946 veroordeelt de Franse justitie hem voor de tweede maal
bij verstek ter dood, deze keer vanwege collaboratie. Hij is ondertussen via Brazilië
gevlucht naar Argentinië en vestigt zich in Buenos Aires. Via brieven houdt hij con-
tact met de Bretonse beweging. Ook Van Heemstra en Bohmers zitten in dit circuit.
Zo stuurt Van Heemstra in 1952 drie brieven van Mordrel door aan Bohmers en
schrijft hem dat hij ‘op de gedeeltelijk merkwaardige brieven van Don Juan [schuil-
naam van Mordrel, AC]’ nog enige nadere toelichting geven kan.12

Mordrel keert uiteindelijk terug in Europa. Hij woont eerst in het Spanje van Franco
en vestigt zich in 1972 incognito in Frankrijk, waar hij zijn Bretons-nationalistische
activiteiten voortzet en zijn gedachtegoed blijft verspreiden. Hij overlijdt in 1985. De
huidige rechts-extremistische Bretons-nationalistische partij Adsav (‘Wederopstan-
ding’) baseert zich nog steeds op zijn gedachtegoed.

Een andere vooraanstaande Bretonse nationalist met wie Von Tevenar en Hielscher
contact hebben, is Célestin Lainé (1908-1983) - ook bekend onder zijn schuilnaam
An Henaff of Neven Henaff.13 Hij is net als Hielscher geïnteresseerd in heidense ge-
loofsvoorstellingen en spreekt en schrijft hierover met hem in en na de oorlog.14 Lainé
is, in tegenstelling tot Mordrel, veel militanter ingesteld. In 1930 richt hij een onder-
grondse organisatie op: Gwenn-ha-Du (‘wit en zwart’, de Bretonse kleuren). Die
pleegt aanslagen tegen de Franse staat. In 1936 vormt hij naar het voorbeeld van de
Irish Republican Army (IRA) een paramilitaire organisatie, Kadervenn genaamd. Zijn
collaboratie in de oorlog gaat ver. In 1943 richt hij Bezen Kadoual (Bezen Perrot) op:
een eenheid van ruim zestig vrijwillige Bretonse separatisten die bereid zijn onder
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leiding van de SS voor Duitsland te strijden. Der Bretonische Waffenverband der SS,
zoals ze ook worden genoemd, houdt zich bezig met de bewaking van Gestapo-kan-
toren in Rennes en met het gevangen houden, folteren en fusilleren van Franse ver-
zetslieden. 

Tijdens de geallieerde opmars in de zomer van 1944 trekt Lainé met zijn mannen
oostwaarts en belandt aan het eind van de oorlog in het Duitse Marburg. Hielscher
helpt hem aan een onderduikadres en zorgt voor documenten waarmee hij naar Ier-
land kan ontkomen. Hij kiest voor het ‘Keltische’ Ierland omdat dit zich na de oorlog
neutraal opstelt en geen uitleveringsverdrag met Frankrijk heeft. Direct na de bevrij-
ding van Frankrijk in 1944 wordt hij bij verstek ter dood veroordeeld door het Cour
de Justice in Rennes en in 1951 nogmaals door het Tribunal Permanent des Forces Ar-
meés in Parijs. In tegenstelling tot Mordrel keert hij niet terug naar Frankrijk, maar
blijft tot aan zijn dood in Ierland wonen.15

Ook twee andere leiders van Bezen Perrot worden na de oorlog door Hielscher ge-
holpen. Het zijn Alan Heusaff (1921-1999), die evenals Lainé naar Ierland vlucht,
en Ange Perre Péresse (overleden 1984).16 Beiden zijn na de oorlog door de Franse
rechtbank bij verstek ter dood veroordeeld. Péresse duikt met zijn vrouw en kinderen
enkele jaren onder in Duitsland met gebruikmaking van een schuilnaam en blijft in
die tijd Hielscher ontmoeten. Ook heeft hij in die periode contacten met Von
Bothmer.17

Hielscher beschermt dus na de oorlog ter dood veroordeelde Bretonse nazi’s door on-
derduikadressen en papieren voor hen te regelen. Blijkbaar heeft hij geen moeite met
hun collaboratie en steunt hij hun nationalistische ambities. De misdaden die zij onder
de vlag van de SS begaan hebben, kunnen hem niets schelen. Deze opstelling typeert
de ambivalente man die Hielscher is. Hoewel hij zijn steun aan nationalistische groe-
peringen tijdens de oorlog zelf als een verzetsdaad ziet gericht tegen de nazi-autori-
teiten, hangt hij het conservatieve, elitaire en germanofiele gedachtegoed aan dat
gangbaar is in de SS. Opmerkelijk is dat Péresse een rol speelt bij een andere door
Hielscher uitgebreid beschreven ‘verzetsdaad’ van zijn groep. Het gaat om het laten
onderduiken van de jood Fritz Heinsheimer (1897-1958), die deel uitmaakt van de
Hielscherkreis. 

Heinsheimer is kunstschilder. Hij maakt onder andere altaarstukken voor Hielscher
en portretteert zijn leermeester diverse malen. Heinsheimer duikt met hulp van Hiel-
scher en Lainé in 1943 korte tijd onder in Bretagne en verblijft in het huis van Péresse.
Zijn schuilnaam in die tijd is Fernande Husser. Later vertrekt hij naar Parijs, waar hij
verschillende malen Hielschers vriend en schrijver Ernst Jünger ontmoet, die daar als
officier bij de censuurdienst van de Wehrmacht is aangesteld. Jünger is net als Hiel-
scher een omstreden figuur, die er enerzijds een elitaire visie op nahoudt en geweld
en daadkracht goedkeurt, maar zich anderzijds afkeert van het platvloerse nazisme
en antisemitisme.18 Hij schrijft op 6 oktober 1943 in zijn Pariser Tagebuch over zijn
ontmoeting met Heinsheimer:
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‘’s Avonds gewandeld met Husser, met wie ik bij het graf van de onbekende
soldaat had afgesproken. Hij vertelde mij over zijn leven…. Zo duikt hij hier als
een mens op die zijn schaduw heeft afgeworpen: als een onbekende, met een
nieuwe naam, nieuwe personalia, en een nieuw paspoort, van een overleden
Elzasser. Hij verblijft in een goedkoop hotel in Billancourt en komt net van de
kust terug waar hij de schapen gehoed heeft van een Bretonse nationalist, die
Hielscher hem heeft aanbevolen. Overigens zal deze zelf binnenkort Parijs aan-
doen, omdat hij Bretonnen naar Ierland wil sturen.’ 19

De Bretonse nazi’s tonen zich ambivalent ten aanzien van het lot van de Joden. Het
antisemitisme is onder hen volop aanwezig (dat spreekt ook uit de uitgaven van de
Parti national breton). Maar er zijn blijkbaar uitzonderingen mogelijk waar het be-
vriende Joodse relaties betreft. Péresses kameraad Alan Heusaff beweert in 1995 dat
hij en zijn relaties binnen de Bretonse beweging niets tegen Joden hadden. Hij ver-
klaart dat er geen enkel excuus is voor de vele Joden die zijn vermoord. Tegelijkertijd
is hij echter ook een overtuigd aanhanger van het gedachtegoed van Robert Faurisson.
Deze auteur trekt het bestaan van gaskamers en concentratiekampen in twijfel en
ontkent dat er sprake is geweest van een systematische uitroeiing van de Joden.20

Péresse blijft tot 1957 deel uitmaken van de geloofsgemeenschap van Hielscher.
Ook blijft hij zich inzetten voor een onafhankelijk Bretagne. De Franse autoriteiten
verdenken hem in de jaren zestig en zeventig van betrokkenheid bij bomaanslagen
door het Front de Libération de la Bretagne (FLB). Dat kiest overheidsgebouwen als
doelwit. Net als Mordrel is Péresse een voorbeeld van hoe oud-nazi’s betrokken zijn
bij nationalistische vrijheidsbewegingen in het naoorlogse Europa. En de geschiedenis
zet zich voort, van de vader op de zoon. De zoon van Péresse wordt in 1949 in Duits-
land geboren. Hij is actief in de Bretonse vrijheidsbeweging en wordt – net als zijn
vader - onder andere in verband gebracht met de bomaanslag tegen Frankrijk in het
slot Versailles in juni 1978.21

In deze wereld van schuilnamen en collaborateurs is Roger Hervé (1904-1997) het
belangrijkste contact van Van Heemstra in het naoorlogse Parijs.22 Hervé is een Bretons
nationalist die als intermediair optreedt tussen Van Heemstra en leden van Bretonse
en andere nationalistische bewegingen in Frankrijk, zoals de Basken, de Vlamingen
en de Elzassers. Middenin de oorlog (juli 1943) is hij als historicus aangesteld bij de
Commission Histoire, préhistoire et archéologie van het Institut celtique de Bretagne, een
organisatie die onder het gezag van de SD in bezet Frankrijk is opgezet. Dit instituut
maakt deel uit van het in 1937 door Von Tevenar opgerichte en aan Ahnenerbe geli-
eerde Deutsche Gesellschaft für Keltische Studien. Hervé is zeer geïnteresseerd in Keltische
mythologie en druïden, en publiceert hierover onder het pseudoniem R. Glemarec. Zo
verschijnt in 1942 zijn artikel Von keltischen Mythos in het tijdschrift Germanien van
Ahnenerbe.23 Ook is hij – net als Bohmers - gefascineerd door het werk van Spengler
en beschouwt diens Untergang des Abendlandes als een ‘instrument de combat’, een
(theoretisch) wapen in de strijd voor de Bretonse nationalisten, die een onderbouwing
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geeft om te vechten tegen de vreemde invloeden (christendom, Joden) en een heroïsch
leven te leiden om zodoende alle decadentie tegen te gaan.24

Na de oorlog werkt Hervé bij de Bibliothèque Nationale in Parijs als specialist in
historische cartografie, terwijl hij zich blijft inzetten voor het (Bretons) nationalisme.
Zo is hij als redacteur betrokken bij het in 1954 opgerichte extreemrechtse tijdschrift
La Bretagne reelle, waaraan ook Roeland Raes, de latere oprichter van het Vlaams Blok,
en de in Argentinië ondergedoken Mordrel meewerken.

Federalisme en de superioriteit van het blanke ras
Van Heemstra en Hervé kunnen zich na het einde van de oorlog niet vinden in het
behoud van de vooroorlogse nationale staten in Europa en de toenemende onderlinge
samenwerking. In hun ogen moeten de grenzen opnieuw getrokken worden, waarbij
naast geografie vooral ook de etnische samenstelling van de bevolking een rol moet
spelen. Ook huldigen ze het nazistandpunt dat de blanke, Noordwest-Europese man
wereldwijd een superieure positie inneemt. Om deze ideeën uit te dragen richt Van
Heemstra rond 1947 de Union Fédérale Anti-Totalitaire (UFAT) op. Het is een duister
netwerk van enkele Europese nationalisten, die vrijwel zonder uitzondering afkomstig
zijn uit uiterst conservatieve milieus en oud-nazikringen. Ook Bohmers sluit zich bij
dit netwerk aan, dat ondanks het feit dat het enkele publicaties uitgeeft en verspreidt,
genoodzaakt is in het geheim te opereren om tegenwerking van de nationale overhe-
den en hun inlichtingendiensten te voorkomen. 

In 1948 publiceert de UFAT een brochure getiteld Sauvegarde de l ’Occident (‘Be-
scherming van het Westen’).25 Het is geschreven door Hervé onder zijn pseudoniem
Bernard Delesalle en verwoordt de ambities van de UFAT. Van Heemstra verzorgt
de uitgave ervan, omdat de drukkosten in Frankrijk na de oorlog aanmerkelijk hoger
zijn dan in Nederland. De brochure wordt in een oplage van 2500 stuks gedrukt bij
J. Kamminga in Dokkum. Het is de eerste publicatie onder de vlag van de UFAT.

Volgens Hervé en Van Heemstra moeten de Europese minderheden (Basken, Bre-
tonnen, Friezen, etc.) een grote mate van autonomie krijgen (vergelijkbaar met de
kantons in Zwitserland) en moeten op federaal niveau met elkaar gaan samenwerken.
West-Europa moet opnieuw ingedeeld worden in 46 staten, die op hun beurt weer
deel uitmaken van zes overkoepelende unies. Voorbeelden van staten en hun hoofd-
steden zijn: Bayern (München); Ostmark (Berlin); Nederlanden inclusief Belgisch
Vlaanderen (Utrecht); Nedersaksen (Hannover); en Great Fryslân, inclusief West-
en Oost-Friesland (Groningen, in de publicatie in het Fries als ‘Grins’ aangeduid, als
hoofdstad). Samen met nog vijf andere ‘staten’ maken ze deel uit van de Deutscher
Bund, met als hoofdstad Worms.

Naast deze bond komen vijf unies voor: Skandinavisk Förbund (met als hoofdstad
Uppsala), British Federation of Nations (York), Union Française (Bourges), Lega Fe-
derativa Italiana (Bologna) en de Federacion Iberica (Zaragoza). De hoofdstad van
deze l ’Union Européenne Occidentale wordt Brussel. Oost-Europa met zijn Slavische
bevolking en in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie doet in dit hele verhaal niet mee.
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Een kaart met de door de UFAT voorgestelde federale ordening van Europa: Great Fryslân, met als hoofdstad Grins
(Groningen), maakt deel uit van de Deutscher Bund. 
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De Slaven zijn een minderwaardig ras en van het communisme moeten de heren niets
hebben. 

Hervés brochure gaat nadrukkelijk in op de noodzaak van het Europees federalisme
en laat zien dat het racistische en nazistische gedachtegoed nog springlevend is. In
navolging van Spengler wordt de lezer erop gewezen dat West-Europa na twee we-
reldoorlogen afstevent op economische chaos, politieke anarchie, en moreel en sociaal
verval. West-Europa moet zich losmaken van het Amerikaans en Sovjet imperialisme
en moet de recente ‘broedermoorden’ tussen Engeland, Frankrijk en Duitsland ver-
geten. Niets minder dan de (zelf )vernietiging van het superieure, Westerse, blanke
ras staat op het spel, de elite van de planeet die zich over het oppervlak van de aarde
heeft verspreid.

West-Europa is geen abstract geografische en politieke entiteit, maar heeft een
eigen volks- en historische traditie en vooral een voortreffelijke etnische component:
het blanke, Westerse ras dat intellectueel, moreel en fysiek zich duidelijk onderscheidt
van en superieur is aan alle andere etnische groepen op aarde. Overigens niet te ver-
warren met de blonde Ariër uit de nazi-ideologie, want dat is heel iets anders, waar-
schuwen de mannen. Ze zijn er zich duidelijk van bewust dat ze hun boodschap niet
bij voorbaat moeten compromitteren en anders moeten verpakken. De blanke, West-
Europese man heeft niet alleen de wereld ontdekt, maar ook de mechanische en in-
dustriële beschaving voortgebracht en talrijke ontdekkingen gedaan. Zo schrijft
Hervé:

‘Een neger kan autorijden, een moderne Chinees kan leren om die in elkaar te
zetten. Maar nooit zullen zij blijk geven, als zij op zichzelf aangewezen zijn, in
staat te zijn de motor opnieuw te ontwerpen die de auto voortbeweegt.’ 

Volgens Hervé kenmerkt het blanke ras zich door eigenzinnige onafhankelijkheid,
vooral te vinden bij de l ’homme du Nord. De eigenschappen van deze noorderling, roe-
keloos en energiek, zijn vooral bewaard gebleven onder de ‘Keltische clans van de At-
lantische eilanden en de heidense stammen aan de Oostzeekust’. Hoe dan ook, het
persoonlijke individualisme, de nationale eigenheid en de verbondenheid aan de grond
zitten diep verankerd in de psyche van het blanke ras en daarom moet elke politicus
hier rekening mee houden. De eenwording van de Europese volkeren kan slechts tot
stand komen door een federatie, waarbinnen rekening gehouden wordt met de auto-
nomie van de afzonderlijke volkeren. Deze federatie moet op een hoger plan samen-
werken om ‘imperialistische bedreigingen’ van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten
tegen te gaan en het cultureel erfgoed te verdedigen. Bovendien moet de federatie
optreden tegen de ‘verraderlijke infiltratie van buitenlanders’, waardoor het blanke ras
verzwakt raakt.
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‘Salutations nordiques’
Van Heemstra en Hervé verspreiden het UFAT-program onder diverse vertegen-
woordigers van nationalistische bewegingen in vooral Frankrijk. Maar ook onder per-
sonen die interesse hebben in het vraagstuk van nationale minderheden en niet
tevreden zijn met de naoorlogse politieke koers. Daar zitten veel mensen onder die
tijdens de oorlog hebben gecollaboreerd en er rechts-extremistische ideeën op na-
houden. Daarom vinden de activiteiten van de UFAT in het geheim plaats en wordt
er in verhullende taal en onder schuilnamen en pseudoniemen gecorrespondeerd. In
1948 schrijft Van Heemstra aan Hervé dat ze beter geen openlijke propaganda voor
hun noordelijke standpunt (‘une propagande ouvertement plus ou moins nordique’)
kunnen bedrijven, want dat is funest voor het welslagen van hun zaak.26 Ook is het
moeilijk, schrijft hij, om contact te leggen met voormalige Friese SS’ers in Duitsland
(die deel uitmaakten van de groep rond Von Tevenar). Van Heemstra eindigt zijn
brief met ‘Salutations frisonnes’, terwijl Hervé een latere brief afsluit met ‘Mes meil-
leurs salutations nordiques’.27 Het heeft bijna iets koddigs, als het gedachtegoed er-
achter niet zo angstaanjagend zou zijn.

Hervé en Van Heemstra hebben niet alleen contact met de Bretonnen Lainé en
Mordrel, maar ook met Jean Poupinot, sinds 1941 betrokken bij het Institut Celtique
de Bretagne, en met Marcel Guiesse (1881-1967), een vooraanstaand lid van de Parti
national breton (PNB) van Mordrel en al vanaf 1936 betrokken bij Bezen Perrot. Guiesse
is vanwege zijn collaboratie na de oorlog veroordeeld tot vijf jaar cel. 

Ook andere Franse regio’s zijn in de UFAT vertegenwoordigd. Zo is de contactpersoon
voor Normandië de historicus en journalist Jean Mabire (1927-2006). Na de oorlog pu-
bliceert hij onder andere over de Franse vrijwilligers in de SS en de heroïek van hun
strijd, en komt dan in zijn werk tot een eerherstel van het nationaalsocialisme. Evenals
Lainé heeft hij grote belangstelling voor religie, in het bijzonder het heidense geloof. 

Via Johannès Thomasset (1895-1973) is er contact met de autonomiebeweging in
Bourgondië. Thomasset is, net als Bohmers, paleontoloog en archeoloog. Volgens hem
wordt Bourgondië gekenmerkt door een ‘Germaanse ziel’. In 1942 heeft hij hierover
een lezing gegeven in het hoofdkwartier van Ahnenerbe in Berlijn. Hij wordt na de
bevrijding tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens collaboratie.28

Jon Mirande (1925-1972) is contactpersoon voor de Basken. Hij is schrijver en
dichter en leeft in Parijs. Ook hij heeft veel belangstelling voor heidense relicten en
godsdiensten. Ook zijn er contacten met de Spaanse Bask Frederico Krutwig (1921-
1998). Hij is schrijver en werkt vanaf 1952 in Frankrijk. Hij zal later radicaliseren en
in 1964 naar Brussel verhuizen, waar hij contact opneemt met de ETA. In 1971
schrijft hij onder het pseudoniem van Fernando Sarrailh de Ihartza een brochure Ma-
nifeste de L’Ethnocratie, die met medewerking van Van Heemstra in Vinkeveen wordt
uitgegeven. Onder hetzelfde pseudoniem is in 1963 Vasconia verschenen, waarin hij
een Groot-Baskenland propageert en een oproep doet tot de gewapende strijd tegen
Spanje en Frankrijk. Dit werk wordt door de politie in die tijd beschouwd als de ideo -
logische bijbel van de ETA. Na de dood van Franco keert hij in 1975 terug naar
Spanje en wijdt zich aan de literatuur.
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Enkele van de voorgaande auteurs, allen schrijvend onder pseudoniem, dragen in
1951 bij aan een boekwerkje getiteld: Cahier du fédéralisme Européen I. Ethnies de
France, dat in Groningen wordt gedrukt en door de UFAT wordt uitgegeven.29 Mor-
drel schrijft in het voorwoord:

‘Tegenwoordig is de natiestaat niet meer dan een dode, ellendige formule van
slavernij en wanhoop. In zijn huidige vorm moet deze vernietigd worden en
plaats maken voor een nieuwe entiteit: een federaal Europa. Op de puinhopen
zullen de natuurlijke groepen, de traditionele organismen verschijnen, die de
onthulling van de twintigste eeuw zullen zijn.’ 

Van Heemstra en Hervé leggen ook contact met de geschiedschrijver en essayist Jean-
Marie Gantois (1904-1968), na zijn vrijlating uit een Franse gevangenis in oktober 1948.30

Ook hij is gestraft voor collaboratie. Gantois is de leider van de Vlaamse beweging in Frank-
rijk en is oprichter van het Vlaamsch Verbond in Frankrijk (1930). Vóór de oorlog heeft hij
veel contacten met het Verdinaso. Hij streeft naar een afscheiding van Vlaams-Frankrijk
en een aansluiting bij Groot-Nederland. In 1949 publiceert hij in Parijs een pamflet Veut-
on vraiment faire l’Europe? (‘Willen we werkelijk Europa realiseren?’) onder het pseudoniem
Henri Dumesnil. Ook heeft hij contacten met de Bretonse nationalisten en met Thomasset
uit Bourgondië. Na zijn vrijlating gaat hij zelfs enige tijd bij hem inwonen, omdat de Franse
staat hem verbiedt zich te vestigen in een van de Noord-Franse departementen.

Hoewel Gantois ook een federale structuur voor ogen heeft, moet hij niet veel heb-
ben van de ideeën van de UFAT, ‘een Parijs kringetje’, dat om aandacht schreeuwt
door een nieuw vlugschrift de wereld (‘een heel kleine wereld’) in te zenden. In een
artikel uit 1952, getiteld Van Grappen en Grappenmakers en geschreven onder zijn
eigen naam naar aanleiding van de verschijning van l ’Ethnies de France (geschreven
in ‘een eigenaardig Frans met sterk Germaanse reuk’) veegt hij de vloer aan met de
‘völkische’ indeling van Europa in kleine staten.31 Wie een Groot-Nederlandse ge-
dachte aanhangt, zal volgens hem opkijken van de plannen van de UFAT: ‘de Noor-
delijke Nederlanden, hoofdstad Utrecht, bij een Deutscher Bund ingelijfd, en de
Zuidelijke Nederlanden of Vlaanderen, hoofdstad Rijssel, door de Oignon Française,
hoofdstad Bourges, ingepalmd.’ Gantois stoort zich ook aan het feit dat de UFAT
suggereert ‘onder een deken te slapen’ met Dumesnil (Gantois’ eigen pseudoniem),
terwijl in zijn ogen de UFAT feitelijk heel iets anders nastreeft en de Nederlanden
juist opdeelt in plaats van samenvoegt. Volgens Gantois heeft de Vlaamse nationalist
Domela Nieuwenhuis Nijegaard (overigens zonder succes benaderd door Hervé en
Van Heemstra) volkomen gelijk toen hij eerder al over de uitgaven van UFAT schreef:
‘Dit plan is grappig en geschikt om iemand in een schaterlach te doen uitbarsten.’

Ambassadeur van de UFAT
Binnen de UFAT is Bohmers intermediair in de contacten tussen zijn relaties uit de
oorlog en Van Heemstra. Verder is hij aanwezig bij samenkomsten van Van Heemstra,
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Hervé, Lang, Van Meeteren en andere UFAT-aanhangers.32 Hij houdt zich ook bezig
met acquisitie van teksten. ‘Ik hoop binnenkort een grotere reis te ondernemen en
o.a. bij verschillende heren om copie voor Uw reeks aan te dringen’, schrijft hij in
1951 aan Van Heemstra.33 Zijn inhoudelijke adviezen worden door Hervé en Van
Heemstra gewaardeerd.34 Zo is men van plan een tijdschrift op te zetten, waarvan
Hervé als titel voorstelt: (Ultima) Thulé. A quarterly of western nationalities. Revue des
ethnies européennes. Vierteljahrschrift der Völker und Volkstämme Westeuropas. Van Heem-
stra kan zich hierin vinden, maar Bohmers niet.35 Thule is een begrip uit de klassieke
oudheid dat naar een uiterst noordelijk gelegen mystiek gebied verwijst en door de
nazi’s werd omarmd. Hij vindt het als naam te sentimenteel - en misschien ook te
riskant, omdat het besmet is door het nazistisch verleden? Daarom pleit hij voor rea-
lisme in de naamgeving.36

De UFAT wordt – deels door tussenkomst van Bohmers – ook onder de aandacht
gebracht van zijn oude relaties: Lang, Von Bothmer, Van Meeteren, Van Etten en
Aartsma. De twee laatstgenoemden gaan geen verbintenis met de UFAT aan. Ook
Hielscher wordt benaderd, maar die heeft geen belangstelling. Hoewel zijn ideeën
zoals hij die al in 1931 verwoord heeft in zijn boek Das Reich nauw overeenkomen
met die van de UFAT, ziet hij na de oorlog geen toekomst meer voor deze idealen.
Hij keert zich af van de politiek en richt zich volledig op de uitbouw van zijn Unabhängige
Freikirche. Inmiddels heeft hij weinig vertrouwen meer in Bohmers, omdat die zijn
kerk verlaten heeft. Op 5 maart 1949 zijn nog enkele leden van de Hielscherkreis bij-
eengekomen en is formeel besloten de groep op te heffen. Een en ander lijkt met de
nodige spanning en ruzies gepaard te zijn gegaan. Wat daarbij meespeelt is dat de
misdaden die in naam van Ahnenerbe zijn begaan, naar buiten zijn gekomen. Som-
mige leden verwijten Hielscher dat hij daarvan met Sievers op de hoogte is geweest,
maar erover heeft gezwegen.37 Verschillende leden blijven bij zijn Freikirche, maar
anderen keren zich hier vanaf.

Met Van Meeteren, die zichzelf als een Hielscher-adept ziet, onderhoudt Hielscher
tot aan zijn dood vriendschappelijk contact. Ze blijven elkaar bezoeken en correspon-
deren over talrijke onderwerpen.38 In de beginjaren van de UFAT werken Van Mee-
teren en Bohmers nog samen. Zo is Van Meeteren – hoewel op enige afstand – ook
betrokken bij het werk van Van Heemstra en de UFAT. Hij verblijft regelmatig in
Parijs en spreekt daar met Hervé. Als Van Heemstra en Hervé in 1949 het tijdschrift
(Ultima) Thulé willen oprichten, zien ze een rol voor Van Meeteren weggelegd in de
redactie. Hij heeft immers journalistieke ervaring.39

Hoewel het tijdschrift en het redacteurschap niet doorgaan, schrijft Van Meeteren in
1949 wel een Duitstalig pamflet dat als tweede uitgave van de UFAT het licht ziet.
Dit werkje, dat slechts zes pagina’s telt, wordt in Groningen gedrukt. Het is geschreven
onder het pseudoniem G. van Oldenbarneveld en draagt de titel Die Mehrheit der
Minderheiten. Met ‘Minderheiten’ worden in dit geval geen volkeren bedoeld, maar
een authentieke en op traditionele waarden gebaseerde elite die nodig is voor een
goed bestuur, ook in een federaal georganiseerd Europa. Deze morele en intellectuele
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elite verbergt zich steeds meer of gaat ten onder aan de op geld en vermaak beluste
massa in het naoorlogse Europa. De tekst is obscuur, wat voor veel van zijn publicaties
en brieven geldt. Ook kenmerkend is zijn conservatieve instelling, zijn afkeer van het
naoorlogse Europa, zijn minachtende houding ten opzichte van de grote massa en
zijn overtuiging zelf deel uit te maken van een intellectuele elite die in de huidige
wereld weinig kan beginnen en niet (h)erkend wordt. In deze tijd komen zijn ideeën
grotendeels overeen met die van Bohmers. Van Meeteren schrijft aan het slot van zijn
Duitstalige UFAT-uitgave (in kapitalen):

‘JULLIE “ANDEREN”, “MINDEREN”, AL JULLIE NAAMLOZEN, ONDER-
DRUKT DOOR HET MONOPOLIE VAN HET GELD EN HET BLOEDE-
LOZE INTELLECT: VERENIG JULLIE IN HET TEKEN VAN HET
AVONDLAND, HET VADERLAND. ALS DE “ANDEREN” EN DE “MINDE-
REN” HUN WERKELIJKE EN GEMEENSCHAPPELIJKE VIJAND IN DE LE-
LIJKE OGEN WILLEN KIJKEN, NOEM HEM DAN OOK BIJ ZIJN ECHTE
NAAM: HET VERROTTE EN PARASITERENDE LIBERTARISME.’ 

In hetzelfde jaar publiceert Van Meeteren, nu onder het halfpseudoniem G. van Me-
teren, nòg een boekje met een uiterst obscure tekst: Stand en Tegenstand. Het is het
eerste nummer in de zogenaamde Andfeng reeks. Het tweede nummer verschijnt een

Twee publicaties van Van Meeteren uit 1949. ‘Stand en Tegenstand’, het eerste deel in de Andfeng reeks, is uitge-
geven door Universitas in Apeldoorn. Deze drukkerij/uitgeverij heeft eerder het proefschrift van Bohmers verzorgd in
1937. In 1950 wordt hier ook deel twee van de reeks gedrukt: ‘Reality and Monads’ van Bohmers. Het pamflet voor
de UFAT, ‘Die Mehrheit der Minderheiten’, schrijft Van Meeteren onder het pseudoniem G. van Oldenbarneveld.
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jaar later en is van de hand van Bohmers (zie hoofdstuk 19). Met dit werk beoogt
Van Meeteren, zoals hij vijftien jaar later aan Van Heemstra schrijft, de ‘verstarring’
der standen in Nederland te doorbreken.40 Hij vindt de traditionele elites en adellijke
families niet meer veerkrachtig en ontwikkeld genoeg om naar hun stand te leven en
hun rol naar behoren uit te oefenen. De standen zijn steeds meer vervallen tot klassen
in de Nederlandse samenleving en de (superieure) mensen ‘van hoger rang’ maken
daar steeds minder deel van uit.41

Hoewel Van Meeteren met zijn geschrift een bijdrage levert aan de UFAT, heeft hij
enige reserves ten opzichte van Van Heemstra, die hij in brieven aan Bohmers ‘de
kasteelheer’ noemt, vanwege zijn verblijf op de Fogelsangh State. Hij begrijpt niet
goed wat Van Heemstra’s motieven precies zijn en ook zijn diens inschattingen van
de financiering van de uitgave onjuist geweest.42 In juli 1950 schrijft hij aan Van
Heemstra dat hij de tekst voor de UFAT-uitgave in een driftige bui heeft neergekalkt,
waardoor er taal-, stijl- en denkfouten in voorkomen en ‘wat de reactie was op dit
scriptuur, is mij niet bekend, maar ik denk zoo, dat deze of gene knoeier op federalis-
tisch gebied er wel door geërgerd zal zijn.’43 Toch wil hij best nog wel eens wat schrij-
ven: 

‘Of dit zin heeft, een verdwaasde bevolking nog op eenige verzwegen waar-
heden te wijzen, weet ik niet, maar het is althans voor je zelf goed zoo nu en
dan bestand op te nemen, door iets te schrijven. Want niets is erger dan in
slaap te sukkelen met de rest.’

De reacties op het boekje lopen uiteen. Taeke Binnert Hoekema (1923-2003), een
jonge vertegenwoordiger van de Friese Beweging, bespreekt het in neutrale bewoor-
dingen in It Heitelan.44 Hijzelf raakt ook betrokken bij de UFAT en brengt in juni
1953 een bezoek aan Parijs, waar hij behalve Hervé, diverse Baskische en Bretonse
nationalisten ontmoet.45 Hoekema signaleert verdeeldheid binnen de Bretonse en
Baskische beweging. In zijn ogen zijn ze te veel bezig met een thema als het rassen-
vraagstuk.46 Hoewel hij dit een zeer belangrijk onderwerp vindt, kun je dit in de ‘prak-
tyske biwegingspolityk’ maar beter vermijden om geen nazi-associaties op te roepen.
Hoekema zorgt ervoor dat de brochure van Van Meeteren terechtkomt bij Wilhelm
Ladewig, een Noord-Friese nationalist.47 Ladewig is nog steeds overtuigd aanhanger
van de antisemitische rassenleer van Houston Stewart Chamberlain, de ideeën van
de nazistische rassenideoloog Hans F.K. Günther, en gelooft heilig in de superioriteit
van de noorderling. Hij heeft toegezegd ervoor te zorgen dat het besproken wordt in
de Nordische Zeitung, een neonazistische uitgave.48 Maar het werkje van Van Meeteren
wordt niet overal positief ontvangen. Iemand schrijft aan Van Heemstra: ‘Alles wat
er in staat is zoveel mooier en beter gezegd door Nietzsche, Ortega y Gasset, Klages
enz., dat het wel achterwege had kunnen blijven.’ Ook wordt het afgedaan als een ne-
onazistisch pamflet.49

Als Arend Lang over de UFAT hoort, is hij zeer enthousiast en laat hij weten dat
hij zich graag hiervoor wil inzetten. Deze Oost-Friese nationalist zal Hervé meerdere
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malen ontmoeten. Behalve hun belangstelling voor minderheden in Europa hebben zij
ook hun specialismen gemeen, namelijk de studie van oude kaarten. Lang wijdt zich na
de oorlog grotendeels aan historisch-cartografische studies van het Waddengebied, waar-
mee hij veel waardering oogst. In een brief uit maart 1949 aan Van Heemstra en Hervé,
reageert hij op de UFAT-publicatie Sauvegarde de l’Occident. Hij is het grotendeels met
de inhoud eens en zet zijn nationaalsocialistische opvattingen nog maar eens uiteen:

‘Dat daarbij het door Delesalle [pseudoniem voor Hervé, AC] meermaals op-
gehemelde blanke ras de leidende rol naar zich toe moet trekken, staat in het
algemeen niet ter discussie. 
(…)
Ook hier zijn de dragers van de intellectuele wereld er bijna algemeen van
overtuigd, dat een permanente strijd binnen het eigen volk – en wel in heel
Europa – moet beginnen om het volkseigene te behouden [Erhaltung des
Volkstums] – en wel de boeren en de familie. Het is evenzeer duidelijk dat
daarbij een platte genotzucht op alle terreinen bestreden moet worden. Hier
wordt echter eveneens grote waarde toegekend om in het intellectuele terug
te keren naar helderheid en eenvoud en alle uitwassen scherp af te keuren in
de muziek en schilderkunst, in de beeldhouwkunst en literatuur, die er alleen
toe leiden dat de moderne, bandeloze mens nog dieper in een verscheurdheid
zonder uitweg getrokken wordt. Want naast een lichamelijke genezing moet
er ook een geestelijke genezing plaatsvinden.’50

Lang wijst beide heren er ook op dat de UFAT niet te veel het liberale gedachtegoed
en de democratie moet benadrukken, omdat die onvoldoende weerstand bieden tegen
de bedreigingen uit het Oosten. Aan het Oostfront heeft hij namelijk tijdens de oor-
log gezien wat de bolsjewieken hebben aangericht. Hij heeft massagraven gezien uit
de jaren dertig uit de omgeving van Smolensk, waarin 50-100.000 mensen lagen,
voornamelijk uit de Russische intelligentsia: ‘Voor mij is het voldoende om te weten
dat een West-Europeaan geen zaken kan doen met het bolsjewisme, maar dat hem
alleen maar een meedogenloze strijd rest.’ Over de misdaden van de nazi’s aan het
Oostfront heeft hij het niet.

Ook Von Bothmer – Van Heemstra blijkt zelfs bij nadere kennismaking een verre
neef van hem te zijn - is enthousiast over de UFAT-uitgaven en stelt eind 1951 aan
Van Heemstra voor om ook een brochure te schrijven, met als onderwerp ‘de Duitse
stammenstructuur en het huidige Europese federalisme’ [‘die stammesmäszige Struk-
tur Deutschlands und der europäische Föderalismus heute’].51 Ook wijst hij drie jaar
later Van Heemstra op het bestaan van de Föderalistische Union Europäischer Volks-
gruppen (een platform dat nog steeds bestaat) en diens secretaris-generaal Poul Ska-
degaard, die hij in de zomer in Zuid-Frankrijk heeft ontmoet.52

Binnen de Friese Beweging slaat het gedachtegoed van de UFAT nauwelijks aan en
is nauwelijks bekend. Oosterhout heeft via Hoekema enkele UFAT-brochures gekre-
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gen en schrijft aan Van Heemstra dat hij zeer teleurgesteld is dat Groningen is geko-
zen als hoofdstad van Friesland in hun plannen. Door Bohmers’ betrokkenheid bij de
UFAT twijfelt Oosterhout sterk aan zijn Friesgezindheid en noemt hem en Van
Heemstra ‘bispotlike utopisten’.53 Ook Bohmers’ collega bij het BAI, Halbertsma,
vindt de UFAT een onzinnig clubje. In het brievenarchief van het BAI is een Friese
spottekst bewaard gebleven uit 1948 die hij geschreven heeft nadat de UFAT-bro-
chure Sauvegarde de l ’Occident is verschenen.54

Halbertsma’s humoristische tekst heeft de vorm van een verzoekschrift gericht aan
een denkbeeldige weledele Fries, aan wie wordt verteld dat er een Groot Fries Rijk
komt met Groningen als hoofdstad. Daar wordt de regering gevestigd. De Groningers
zullen worden overgebracht naar Holland en de Hollanders naar Suriname, want die
kun je immers niet gebruiken in Great-Fryslân, want ‘daar zit te veel min volk onder’
[‘der sit tofolle min folk ûnder’]. Die Hollanders willen natuurlijk niet, maar daar is
een oplossing voor. Een Friese veearts heeft namelijk een handig virus gevonden. Als
je dat inent bij een stier, wordt die razend en loopt dagen recht vooruit. Vijfduizend
van die ingeënte stieren worden nu op Amsterdam afgestuurd om die Amsterdam-
mers weg te jagen. Maar daar blijft het niet bij. Het Friese Rijk heeft de beschikking
over 2,5 miljoen van deze stieren en daarmee worden ook de bolsjewieken aangepakt,
waarna Great-Fryslân en Groningen het centrum van de wereld worden. De brief
eindigt met: ‘U bent voor twintig bollen aangeslagen’ [‘Jo binne oanslein om for twei-
nitich bollen to biteljen’], is jolig getekend: ‘It Kommeté Great-Fryslân’.

Uitdovende contacten
In tegenstelling tot Halbertsma vinden Hielscher en Van Meeteren de federalistische
activiteiten van Bohmers en Von Bothmer niet om te lachen. De vriendschap is sterk
bekoeld en contacten tussen Hielscher en Van Meeteren enerzijds en Bohmers en
Von Bothmer anderzijds zijn sterk afgenomen. In juli 1954 schrijft Van Meeteren
aan Hielscher dat hij nooit zo geloofd heeft in de ambities van minderheden en: 

‘tegenwoordig zijn de pogingen volledig achterhaald en helemaal zinloos. Daar
komt bij dat ik zo walg van die latere pogingen van Von Bothmer en Bohmers,
in slaafse navolging [epigonenhaft] en innerlijk onwaarachtig.’55

Drie maanden later deelt Van Meeteren aan Hielscher mee dat Bohmers en Von
Bothmer aan een van zijn Bretonse vrienden in Parijs ten onrechte hebben gezegd
dat Van Meeteren geen contact meer met deze vriend wenste.56 Hielscher is van deze
werkwijze niet gediend en beantwoordt enkele weken later de brief van Van Meeteren: 

‘Wat jij over de bekende firma B&B [Bohmers en Von Bothmer, AC] zegt, ver-
baast mij niet. Deze werkt mij op deze manier al jaren tegen. Ik ben het volledig
eens met wat jij daarover opmerkt. Zij zullen nog wel verder gaan met hun
zaakjes. (…) Ik vraag mij alleen af waaraan ik het verdiend heb ooit met deze
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firma bevriend te zijn geweest. Want ‘volks’ [völkisch] of zelfs ‘van het Duitse
volk’ [deutsch-völkisch] ben ik nooit geweest. En dat ik dat afwijs, zelfs al in
Das Reich [Reiche; zijn boek uit 1931, AC], daar kan geen twijfel over bestaan.
Maar wat heeft het geholpen? Ze zijn toch met mijn woorden aan de haal ge-
gaan (wat niet verwonderlijk is), en ik heb het niet gemerkt (en dat is wel gek).
En ergerlijk.’57

Van Meeteren verafschuwt het gedrag van Bohmers en Von Bothmer. Hij vindt dat
‘die Epoche der germanischen Machiavellismus’ achterhaald is. Tussen de beide we-
reldoorlogen waren er mogelijkheden om de Europese volkeren in een stammenver-
band te organiseren, aldus Van Meeteren, maar nu zijn die ambities onzinnig en
volledig achterhaald en ouderwets.58 Tien jaar later blikt hij in een brief aan Hielscher
nogmaals terug op wat door Bohmers en Von Bothmer ‘da etwa in Frankreich aus-
gekocht wurde’.59 Wat hem daarbij het meest heeft gestoord, is dat Bohmers zich in
de nationalistische kringen voordoet als vertolker en beheerder van Hielschers ge-
dachtegoed. Van Meeteren is er klaar mee: ‘Also gingen die Wege auseinander’, schrijft
hij aan Hielscher.

Bohmers heeft Hielscher na 1949 niet meer ontmoet. De contacten met Van Mee-
teren, die in Heerlen is gaan wonen, zijn na het midden van de jaren vijftig zeldzamer
en afstandelijker. In 1959 is er, aldus Van Meeteren in een brief aan Van Heemstra,
nog sprake geweest van ‘een wat bitse discussie met den befaamden Bohmers’.60 In
februari 1969 heeft Van Meeteren Bohmers al anderhalf jaar niet meer gezien en
schrijft: 

‘En als ik bij mijn oude vriend Hielscher op bezoek ben in het Schwarzwald,
komen oude connecties ook nauwelijks nog ter sprake. Ook Von Bothmer is
geen onderwerp meer van gesprek.’61

De relatie tussen Bohmers en Von Bothmer loopt uiteindelijk ook stuk. Volgens Von
Bothmers dochter komt dit doordat Bohmers’ elitaire en ‘politisch “rechte” Vorstel-
lungen’ niet meer overeenkomen met die van haar vader.62 Dat laatste geldt zeker ook
voor haar moeder, Lenelotte von Bothmer, die gescheiden is van Hermann. Zij zit
namens de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) tussen 1969-1980 in de
Bundestag. Daar zet zij zich vooral in voor de vredespolitiek en natuurbehoud en be-
strijdt de apartheid in Zuid-Afrika.

Maar de geschiedenis laat ook haar niet los. In 1978 zet zij zich in voor de vrijlating
van de zoon van Péresse, de Bretonse nationalist die bij verstek ter dood veroordeeld
is door de Franse regering, na beschuldigingen van zijn betrokkenheid bij de aanslag
op het slot van Versailles. Zijn vader is immers een oude bekende uit de Hielscherkreis,
die hen na de oorlog nog regelmatig bezoekt.63 Haar gedrag toont dat ruim dertig
jaar na de oorlog de dubbelheid nog steeds niet uit de Duitse samenleving verdwenen
is, zelfs niet op het hoogste politieke niveau. Oude vriendschappen zijn ondergronds
gegaan en leven daar rustig verder. Als het nodig is, kun je daar een beroep op doen.
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Ook als het is voor een zaak met een dubieuze achtergrond. Dan reikt de oude arm
opeens heel erg ver. 

Bohmers zet zich tot halverwege jaren vijftig in voor een federaal Europa en een
Groot-Friesland; daarna neemt zijn belangstelling sterk af. Ongetwijfeld beseft ook
hij dat de wereld veranderd is en dat zijn federalistische idealen achterhaald en niet
te realiseren zijn. Volgens zijn zoon (geboren in 1944) moet zijn vader op latere leeftijd
niets meer hebben van de Friese nationalisten.64 Zijn ex-schoonzoon herinnert zich
in 2016 nog een typerende uitspraak van Bohmers: ‘Hitler was de laatste kans voor
Europa.’ In zijn beleving waren na de Tweede Wereldoorlog voor de aanhangers van
het federalisme de kansen verkeken om hun idealen te verwezenlijken.65

Bohmers houdt het contact aan met Hervé, in ieder geval tot 1960. Ze zoeken elkaar
af en toe op, spreken dan vooral over cultuurfilosofie en schrijven elkaar hierover.66 Ik
vermoed dat ze vooral hun ideeën uitgewisseld hebben over het werk van Spengler
en de actuele relevantie van zijn gedachtegoed. Ook Hervé houdt zich dan nog steeds
– en feitelijk tot aan zijn dood in 1997 - met deze cultuurfilosoof bezig en publiceert
over diens ideeën en de actualiteit ervan. Bohmers houdt zijn hele leven belangstelling
voor de op- en neergang van culturen en de raciale samenstelling van de bevolking in
Europa en daarbuiten. 

In 1972 blikt Bohmers terug op zijn contacten met Van Heemstra. Hij vindt dan
nog steeds dat Van Heemstra goede ideeën had over een federaal Europa.67 Van
Heemstra heeft zijn ambities dan al lang opgegeven. In 1970 schrijft hij in een Friese
publicatie over de periode van zijn actieve betrokkenheid bij het minderhedenvraag-
stuk en de door de UFAT uitgegeven brochures. De titel ervan luidt: Tweintich jier
sinsuer yn soarten 1946-1966. In skôgende dokumintaesje [Twintig jaar censuur in soor-
ten 1946-1966. Een schokkende documentatie].68 Hierin schrijft hij over het netwerk
van mensen met uiteenlopende ideologische pluimage met wie hij contact heeft gehad.
Hij toont zich vooral verbolgen over de tegenwerking door de Franse en Nederlandse
inlichtingendiensten die hij persoonlijk en de UFAT ondervonden hebben bij de ver-
spreiding en uitgaven van hun publicaties. Natuurlijk rept hij met geen woord over
het nazistische gedachtegoed dat hij via de UFAT de wereld in heeft gestuurd, noch
over het duistere oorlogsverleden van de UFAT-aanhangers. Ook Van Heemstra
schrijft zijn eigen geschiedenis.

In ‘Twintig jaar censuur’ geeft hij een beeld van de reacties op de UFAT-uitgaven en
inzicht in de reikwijdte van het netwerk. Zo noemt hij dr. Johann von Leers (1902-
1965), die zich na de oorlog in Buenos Aires ophoudt. Hij toont een fragment uit
een van zijn brieven waarop de handtekening van Von Leers voorkomt.69 Volgens
Heemstra is Von Leers op de hoogte van de uitgaven van de UFAT en is daarin ook
geïnteresseerd. Hij is een prominente nazi die later vanuit Argentinië uitwijkt naar
Egypte en gaat werken onder president Nasser. Daar houdt hij zich bezig met de ver-
spreiding van antisemitische en anti-Israëlische propaganda. Dezelfde Von Leers
wordt beschreven in de roman The Odessa File (1972) van de Britse journalist Frede-
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rick Forsyth. Von Leers is in excellent gezelschap tijdens een chique after dinner party
bij hem thuis, vlakbij de piramiden in Caïro. 

‘In de leren fauteuil bij het met luiken gesloten raam zat Johann von Leers,
vroeger een jodendeskundige bij het nazi-ministerie van Propaganda van doc-
tor Joseph Goebbels. Von Leers, die sinds kort na afloop van de oorlog in
Egypte woonde, waarheen Odessa [Organisation der Ehemaligen SS-An gehörigen,
AC] hem had laten verdwijnen, had de Egyptische naam Omar Amin aange-
nomen en werkte als jodendeskundige op het Egyptische ministerie van Oriën-
tatie. Hij had een glas whisky in zijn hand. Links van hem zat nog een vroegere
deskundige uit de staf van Goebbels, Ludwig Heiden, die eveneens bij het
ministerie van Oriëntatie werkte. Hij was intussen tot de islamitische gods-
dienst toegetreden, had een tocht naar Mekka gemaakt en heette nu El Hadj.
Uit eerbied voor zijn nieuwe godsdienst had hij een glas sinaasappelsap in de
hand. De beide mannen waren en zijn nog fanatieke nazi’s.’70

Behalve deze beide mannen zijn ook twee kolonels aanwezig, werkzaam bij het mi-
nisterie van Defensie en de Egyptische inlichtingendienst. Natuurlijk is dit een roman,
maar wel van Forsyth die zich doorgaans baseert op gedegen research. Deze passage
geeft een beeld van de geheimzinnige sfeer van samenzwering, contacten en hoe ver
het netwerk van nazi’s na de oorlog kon reiken. Het verklaart ook waarom de inlich-
tingendiensten de activiteiten van de wat amateuristische UFAT toch met argusogen
volgden en die lieden niet zo maar hun gang lieten gaan. 
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Bohmers’ wereldbeeld

19. EVOLUTIE, GOD EN DE TOEKOMST, CIRCA 1950-1965

‘Deze vrijheid echter, is niet van ons maar van Hem, zoals inderdaad alles wat van ons is, aan de basis van

Hem is.’ (Bohmers over vrijheid en God in ‘Reality and Monads’, 1950)

Verborgen ideeën
Tot dusver zijn Bohmers’ visie op de wereld en vooral zijn ideeën over de evolutie en
toekomst van de mens onderbelicht gebleven. Het is de hoogste tijd om daar bij stil
te staan, omdat hij deze op het eind van zijn leven als zijn levenswerk beschouwt: hij
vindt ze nog veel belangrijker dan zijn bijdrage als archeoloog aan de wetenschap.
Toch heeft hij er maar een paar keer over gepubliceerd – een enkele keer onder pseu-
doniem en meestal in beperkte kring. Wat zijn die ideeën dan en is er een verklaring
voor zijn terughoudendheid? Waarom zo geheimzinnig?

Bohmers is zich scherp bewust van de nieuwe, onconventionele denkrichting die
hij met zijn visie opgaat. Zijn redeneringen over evolutie en toekomst brengen hem
buiten het streng wetenschappelijk kader dat hij altijd zo fanatiek bewaakt heeft. Zijn
ideeën zijn bepaald speculatief. Voor een wetenschapper als hij, die anderen graag de
maat neemt en er niet voor terugdeinst om iets botweg als onwetenschappelijk af te
doen, begeeft hij zich hiermee willens en wetens op glad ijs. Maar hij kan het niet
laten; daarvoor is de drang om de wereld en het universum te doorgronden te groot.
Zijn bevindingen brengt hij onder in zijn eigen cultuurfilosofische theorie, die hij
voor het eerst beschrijft in een onopvallend boekje uit 1950. Niemand mag de pu-
blieke figuur Assien Bohmers, archeoloog, in verband brengen met de schrijver van
Reality and Monads. ‘Mijn boekje was een schets, waar ik principieel nog steeds achter
sta, maar die uit de aard der zaak als schets vele onnauwkeurigheden bevat,’ schrijft
Bohmers in maart 1956 in een brief aan Van Heemstra. En:

‘Juist deze onnauwkeurigheden werken in ons wetenschappelijke bestel als
de rode lap op de stier speciaal in heel bepaalde kringen. (…) Ik verzoek u
echter dringend alles wat de anonymiteit zou kunnen opheffen te vermijden
en wel op de wijze als ik heb aangegeven; ook tegenover Uw mederedacteu-
ren, speciaal de heer Bursch.’1

Daar heb je hem weer, de voormalig archeoloog uit Leiden, aan wie Bohmers zo’n
hekel heeft. Na de oorlog zit hij met Van Heemstra in de redactie van het tijdschrift
Nehalennia. Hij mag zeker niets weten van Reality and Monads, dat Bohmers publi-
ceert onder het pseudoniem A. Eyken.2 Het is uitgegeven door de drukkerij Univer-
sitas in Apeldoorn. Bohmers kent de drukkerij al vele jaren; zijn schoonfamilie heeft
in dezelfde straat gewoond en hij heeft er zijn proefschrift in 1936 laten drukken.

Reality and Monads is de tweede en laatste uitgave in de Andfeng-reeks. Deze reeks
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is vermoedelijk een initiatief van Bohmers en Van Meeteren. De herkomst van de
naam is onduidelijk. De eerste uitgave is Stand en Tegenstand (1949), geschreven door
Van Meeteren. De oplage van beide boekjes is onbekend, maar het zullen er enkele
tientallen zijn geweest. In antiquariaten kom je ze vrijwel niet tegen. Van Reality and
Monads zijn recensie-exemplaren rondgestuurd, gelet op de bijgesloten kaartjes waarin
de auteur A. Eyken redacteuren verzoekt bewijsnummers van hun tijdschriften toe
te sturen aan de drukkerij in Apeldoorn, wanneer zij het boekje bespreken. Ook uit
zijn keuze voor dit postadres blijkt zijn obsessie met anonimiteit. Wat verder opvalt
is dat het werk in het Engels is uitgegeven. Bohmers schrijft zijn essays aan het eind
van de jaren veertig en in de jaren vijftig vrijwel altijd in het Duits.3

Reality and Monads geeft de kern van zijn denken anno 1950 weer en legt zijn fasci-
naties bloot. Het vormt de basis voor zijn latere geschriften waarin hij zijn wereld-
en toekomstvisie uitdraagt en waarbij hij zich heeft laten inspireren door de ideeën
van Leibniz en Spengler. Hij belicht de thema’s vanuit zijn specialistische kennisge-
bieden (geologie, archeologie, (kunst)geschiedenis, biologie en filosofie). Door toe-
passing van in zijn ogen objectieve feiten en wetenschappelijke redeneringen komt
hij tot een generalistische (‘holistische’) visie op de kosmos. Hoewel hij dit alles spe-
culatief vindt, leiden zijn inzichten tot de conclusie dat er sprake moet zijn van een
Godheid. Maar die is anders dan de christelijke God. 

Bohmers lijkt vooral door Hielscher op het spoor te zijn gezet van het werk van
Spengler en Leibniz. De mannen hebben in de eerste jaren van hun vriendschap vaak
gesproken over Hielschers godsdienstfilosofie, die hij toen aan het ontwikkelen was.
In Bohmers’ nalatenschap bevindt zich een gedicht van Hielscher, dat deze heeft ge-
schreven als herinnering aan hun ontmoeting van 28 juli tot 1 augustus 1941.4 Het is
een lofzang op God en zijn boodschappers (andere goden). De eerste regels van de
eerste twee van zeven coupletten luiden:

Wir bleiben Herr der Erde treu
Du hast sie uns gegeben
und jedes Jahr erscheint Du neu
und schenkt ihr neues Leben.
Auf Deine Erde treuen wir
und harren Deiner jetzt und hier,
denn Du bist ihre Stärke!

Du schickst die Götter über Land
um Feld und Flur zu weihen,
und legst allein in ihre Hand
Verderben und Gedeihen,
was kommen soll für Hof und Haus,
und senden Heil und Unheil aus,
das Wirken Deiner Werke!
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[Wij blijven, Heer, de aarde trouw,
U hebt haar ons gegeven,
en U verschijnt elk jaar opnieuw
en schenkt haar een nieuw leven.
Uw aarde geven wij ons vertrouw’
In ’t hier en nu verwachten wij U
want U bent hare kracht!

U stuurt de goden over ‘t land
om akker en veld te wijden
en legt alleen in hunner hand
verderven en gedijen,
wat komen gaat voor hof en huis,
en delen heil en onheil uit,
het teken van Uw arbeid!’]

Bij het gedicht van Hielscher zitten enkele vellen met aantekeningen waarin hij voor
Bohmers zijn godsdienstfilosofisch raamwerk schetst, waaraan hij dan nog steeds
werkt.5 Hielscher beschouwt God als ‘das Ewige, in dem alles beschlossen ist’. Zijn
pantheïstische visie (God en natuur vallen samen, God is immanent en overal in het
universum aanwezig) heeft hij vooral ontleend aan het werk van de middeleeuwse
theologen en filosofen Johannes Scotus en Meister Eckhart. God staat niet buiten de
wereld maar er in, en alles in de wereld maakt deel uit van hem: ‘Alles is Gott’. In zijn
boek Das Reich (1931) schrijft Hielscher over God: ‘Er ist Einfalt und Vielfalt, Liebe
und Vernichtung, Krieg und Friede, Freiheit und Notwendigkeit’.6 In zijn aanteke-
ningen bij het gedicht schetst hij de verschillende, hiërarchisch geordende ‘Weltkrei-
sen’, waarin God zich manifesteert: in goden, geesten, mensen, dieren, planten, bergen
en rivieren, kristallen, moleculen en atomen. Feitelijk zijn deze ‘Gestalten’ [verschij-
ningsvormen] concretiseringen van spirituele existenties: ‘Seelentümer’, die je kunt
onderscheiden in ‘Menschenseelen’, ‘Pflanzenseelen’, etc. Mensen bezitten wel een li-
chaam en een geest, aldus Hielscher, maar geen ziel; ze zijn als het ware manifestaties
van één ondeelbare, onsterfelijke ziel. In zijn geloofsleer neemt hij net zo makkelijk
Germaanse mythologische elementen en figuren op, zoals reuzen en dwergen.

Een jaar later spreken Hielscher en Bohmers opnieuw over dit soort zaken. In een
brief uit 1949 schrijft Bohmers: 

‘Ik herinner mij enige discussies met u in 1942. We konden het niet eens wor-
den over enige natuurfilosofische kwesties. Daarom leg ik u een conceptversie
voor van een paar van mijn pas gereed gekomen werken. Waarschijnlijk zult u
weer verschillende opvattingen niet kunnen onderschrijven. Maar ik heb altijd
graag kritiek van deskundigen [berufener Seite].’7



456

Bohmers heeft grote waardering voor Hielscher en heeft zeker voor zijn eigen idee -
vorming veel aan hem gehad. Toch beschouwt hij diens werk als te onwetenschappe-
lijk. Voor de uitwerking van zijn eigen ideeën laat hij zich na de oorlog inspireren
door recente inzichten in een groot aantal wetenschappelijke domeinen. Zo is hij ge-
charmeerd van de neodarwinisten, zoals de Amerikaans-Russische geneticus T.
Dobzhansky en de Engelse bioloog J. Huxley. Deze groep biologen probeert eind
jaren dertig en veertig de evolutietheorie te synthetiseren met de uitkomsten van er-
felijkheidsleer en populatiegenetica. Op de overeenkomsten tussen het gedachtegoed
van Bohmers en het werk van Huxley, Dobzhansky en de door hen allen bewonderde
Teilhard de Chardin kom ik straks terug.

Zijn persoonlijke visie op het universum houdt Bohmers strikt gescheiden van zijn
openbare functie als academisch archeoloog en daarom kiest hij voor een pseudoniem.
Enkele mensen neemt hij wel in vertrouwen en laat hij een of meerdere van zijn essays
– waarin hij vooruitloopt op thema’s uit Reality and Monads - lezen, onder wie Von
Bothmer, Van Meeteren, Hielscher, Sixma van Heemstra en Hervé. In 1948 spreekt
hij over zijn ideeën met de archeologiestudent Van der Waals, die later een collega van
hem wordt. In 2007 herinnert Van der Waals zich dat Bohmers hem uitgebreid heeft
onderhouden over zijn wereldvisie tijdens de opgraving in Valkenburg in 1948. Volgens
Bohmers ligt de betekenis van archeologie erin om de richting aan te geven waarin de
mens zich moet ontwikkelen. Het is aan de biologie – de eugenetica om precies te zijn
- om aan die ontwikkeling vorm te geven. Deze opvattingen klonken Van der Waals
destijds vreemd in de oren. Toen hij later de geruchten hoorde over de activiteiten van
Bohmers tijdens de oorlog werd hij kritischer en terughoudender. Toch ziet hij
Bohmers nog steeds als een onderhoudende man, die zeer ‘begeistert’ sprak over zijn
opvattingen en een heel brede interesse had.8 Van het bestaan van zijn essays en van
Reality and Monads heeft hij, net als andere archeologen, nooit geweten.

Reality and Monads
In Reality and Monads (1950) beschrijft Bohmers zijn visie op het universum zorg-
vuldig en met overtuiging. Het is het resultaat van jaren denkwerk en research. Wat
opvalt is dat hij als paleolithicumarcheoloog de aanwezigheid van een God veronder-
stelt. Al redenerend is hij bij het goddelijke uitgekomen als enige verklaring voor zijn
visie op de wereld en het universum. Voor een goed begrip is het belangrijk te weten
dat zijn God niet de christelijke God is, ook al noemt hij hem wel zo. Zijn God is –
letterlijk - van een geheel andere orde.

Hoe religieus is Bohmers eigenlijk? Hoewel hij als jongvolwassene de doopsgezinde
kerk heeft verlaten, blijkt uit zijn overpeinzingen uit zijn dagboeken dat hij diep na-
denkt over het leven en het wezen der dingen. Meestal kiest hij hierin voor een intel-
lectuele benadering. Toch staat hij ook open voor minder intellectuele, meer spirituele
zaken. Zo leest hij op zijn vijfentwintigste de preken van de middeleeuwse mysticus
Meister Eckhart. In de jaren waarin hij voor Ahnenerbe werkt, moet hij voor het oog
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van de wereld niets hebben van de gevestigde godsdienst, die de SS bestrijdt. Maar
ondertussen is hij een van de leden van Hielschers geheime Unabhängige Freikirche
en neemt hij deel aan de eredienst. Verder correspondeert hij en spreekt hij urenlang
met Hielscher over zijn geloofsleer en de vraag hoe de wereld in elkaar zit. Uit zijn
essays en persoonlijke notities blijkt dat hij rustig verder werkt aan zijn eigen theorie,
waarin evolutie, God en de toekomst van de mensheid samenkomen. Deze hoogst
persoonlijke visie legt hij voor het eerst in samenhang vast in Reality and Monads.
Hieronder volgt een korte bespreking van de vier hoofdstukken waaruit de publicatie
bestaat.

Hoofdstuk 1: monaden
Bohmers opent Reality and Monads met een bespreking van het verschijnsel ‘monade’,
een begrip dat de Duitse filosoof Leibniz in 1714 heeft uitgewerkt in zijn Monaden-
leer. Het betekent zoveel als ‘substantie’ of ‘eenheid’. Hij neemt dit begrip over, maar
geeft er deels een eigen invulling aan. Volgens hem zijn er over monaden, een kern-
begrip in zijn filosofie, verschillende zaken te zeggen. 

In de allereerste plaats bestaat het hele universum uitsluitend uit monaden en verder
niets. Monaden kunnen in groepen worden verdeeld, van ‘lage naar een hogere rang’.
Volgens hem zijn dat:

1. fotonen en quanta of light. (Bohmers toont hier enige reserve, omdat er nog een of
meerdere extra klasse(n) elementaire eenheden mogelijk is/zijn, die hij dan nog
niet kent. Tegenwoordig kunnen we denken aan bijvoorbeeld (super)strings.)

2. elementaire deeltjes, zoals protonen en neutronen.
3. atomen.
4. moleculen.
5. ‘gedeeltelijk ‘levende moleculen, zoals virussen, eiwitten en enkele enzymen.
6. cellen.
7. meercellige organismen: planten, dieren en mensen.
8. grotere eenheden die samengesteld zijn uit meerdere meercellige organismen, bij-

voorbeeld bijen- of mierenkoloniën. Vanaf deze rang richt hij de blik op de mens
en doelt op menselijke culturen, zoals de Egyptische, de Griekse of de Westerse
cultuur.9

De lijst is nog verder aan te vullen. Zo kan een ‘hogere monade’ ook het gehele aardse
leven zijn, inclusief alle uitgestorven rassen en soorten. Vervolgens kunnen we deze
monadenreeks zelfs uitbreiden tot kosmische dimensies, die al het leven en bewustzijn
in het hele universum omvatten: ‘totdat we uiteindelijk de monade bereiken die het
totale universum omvat, waar voorbij niets is, en die we de enige bestaande God
mogen noemen.’ Ook voor Leibniz is God de hoogste monade.

Volgens Bohmers moet men zich voorstellen dat de monaden systematisch gerang-
schikt zijn. Dit betekent dat een eiwit (rang 5) uit een groot aantal moleculen (rang
4) bestaat en dat een grote verzameling eiwitten samen deel uitmaken van een hogere
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monade, bijvoorbeeld een cel (rang 6). Vele cellen vormen een nog hogere monade,
bijvoorbeeld een mens (rang 7). Van belang is dat een monade (bijvoorbeeld een mens)
meer is dan de som van de lagere monaden waaruit deze is opgebouwd (cellen, eiwit-
ten, moleculen). Bohmers illustreert dit met het voorbeeld van het molecuul zout
(NaCl) dat specifieke eigenschappen heeft, die geheel anders zijn dan de eigenschap-
pen van de afzonderlijke atomen Natrium (Na) en Chloor (Cl). Dit geldt ook voor
een cultuur, die bestaat uit en uitgedragen wordt door een groot aantal mensen, maar
eigenschappen heeft die meer zijn dan de som der delen. In dit kader is het van belang
om even stil te staan bij het begrip emergentie en te kijken hoezeer dat van toepassing
is op Bohmers’ filosofie.10

Met emergentie - een begrip dat Bohmers nergens gebruikt - wordt het verschijnsel
aangeduid dat er binnen uit afzonderlijke eenheden opgebouwde systemen eigen-
schappen voorkomen die niet te herleiden zijn tot de eigenschappen van de samen-
stellende delen. De vraag die emergentie oproept, luidt: hoe kunnen simpele entiteiten
die via simpele regels ‘samenwerken’ zich zo organiseren tot een collectieve eenheid,
dat die andere eigenschappen bezit en vaak een meer complex gedrag of meer intel-
ligentie vertoont? Voorbeelden van emergente verschijnselen zijn de vloeibaarheid
van water (afzonderlijke watermoleculen hebben deze eigenschap niet) en kleur: ato-
men bezitten geen kleur maar als ze op een bepaalde wijze gerangschikt zijn kunnen
ze licht van bepaalde golflengtes absorberen waardoor kleur zichtbaar wordt. Het

Twee afbeeldingen uit ‘Reality and 
Monads’ waarmee Bohmers de 
hiërarchische structuur van monaden 
illustreert en de samenhang tussen
monaden van verschillende rang.
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leven zelf is ook een emergent verschijnsel: losse organische moleculen waaruit orga-
nismen bestaan, leven niet. Ook bewustzijn wordt als emergent verschijnsel gezien:
dat ontstaat uit de samenwerking tussen afzonderlijke, ‘onbewuste’ neuronen. 

Emergentie doet zich voor op verschillende niveaus (bijvoorbeeld in de acht groepen
van monaden die Bohmers onderscheidt) en is enkel waarneembaar voor een actor
die zich op hetzelfde of een hoger niveau bevindt. Zo weet een molecuul niets over
het verschijnsel mens, maar een mens kent wel de eigenschappen van een molecuul.
In Bohmers’ filosofie speelt evolutie een belangrijke rol en hij geeft daarmee emer-
gentie een vanzelfsprekende plaats. 

Volgens Bohmers leven sommige monaden min of meer zelfstandig (zoals bijvoor-
beeld eencellige diertjes in een sloot) en andere maken deel uit van een hogere mo-
nade. Weefsels en organen bij mens en dier, en bladeren en bloemen bij planten zijn
geen zelfstandige monaden, simpelweg omdat organen en bladeren niet onafhankelijk
kunnen bestaan van de monade waarvan ze deel uitmaken. Daarom hebben ze geen
plaats in de boven gepresenteerde monadenreeks.

Uit de evolutie blijkt dat monaden van hogere rang kunnen voortkomen uit die van
lagere rang (moleculen vormen eiwitten, eencelligen hebben zich ontwikkeld tot
meercellige organismen). Bovendien is het mogelijk de stap van ‘dode’ materie (rang
4) naar ‘levende’ materie (rang 5) te maken. Omgekeerd geldt dat bij het sterven van
een monade deze uiteenvalt in lagere monaden. Deze kunnen zich herschikken tot
nieuw leven, waardoor er in zekere zin sprake is ‘van een leven na de dood’. 

Monaden kennen een zekere mate van vrijheid, die groter is en wordt bij monaden
van hogere rang. Zo kan op atomair niveau (rang 3) waargenomen worden dat een
grote groep radioactieve atomen na een bepaalde tijd zijn radioactiviteit verliest (de
radioactieve koolstofdatering - C14-datering - is hierop gebaseerd). Maar dat wil niet
zeggen dat een individueel radioactief koolstofatoom zich precies hetzelfde gedraagt.
Het gaat om het gemiddelde gedrag van een grote groep atomen. Een individueel
atoom heeft dus een zekere vrijheid. Een monade van hogere rang, bijvoorbeeld een
meercellig organisme als een eikenboom, heeft nòg meer vrijheid. Uit een eikel moet
wel een eik voortkomen, maar het aantal takken en bladeren per eikenboom verschilt.
Dat is de individuele ‘vrijheid’ van de boom. Nog meer vrijheid hebben de dieren: ze
kunnen kiezen welke paden ze in tijd en ruimte willen bewandelen. Voor mensen
geldt dit helemaal, die als organisme ook het grootste zelfbewustzijn kennen. De grote
vrijheid van de mens toont zich in de grote kunstwerken die deze voortbrengt, zoals
de fuga’s van Bach en de schilderijen van Rembrandt. Daarom concludeert Bohmers: 

‘Als het zo is dat vrijheid groter wordt onder de hogere groepen, mogen we
zeggen dat de alleen bestaande God een absolute, onbeperkte vrijheid geniet.
Aangezien alle monaden deel zijn van deze God, moeten zij een deel van Zijn
vrijheid genieten, ieder in overeenstemming met zijn rang.’ 
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Nu is het zo dat monaden beïnvloed worden door andere monaden, namelijk die van
hoger en lager rang. Een menselijke zenuwcel wordt beïnvloed en is afhankelijk van
de monaden van lagere rang (moleculen) waaruit deze is opgebouwd en de werking
ervan in zijn binnenste. Maar deze zenuwcel wordt ook (aan)gestuurd door signalen
uit de hersenen van een monade van hogere rang (de mens). De mens zelf is op zijn
beurt sterk beïnvloed door de cultuur waarin hij opgroeit en waarvan hij deel uitmaakt.
Belangrijk is de constatering, zeker als we uitspraken over de toekomst willen doen,
dat in de loop van de geschiedenis monaden evolueren in een specifieke richting. Er
is steeds meer sprake van differentiatie – een toenemende verscheidenheid van le-
vensvormen - en van perfectionering. Er is ook in het evolutieproces een streven naar
meer vrijheid. Evolutie moet dus niet beschouwd worden als het resultaat van toeval
of omstandigheden, maar als een gericht proces:

‘Als we in de evolutie een richting kunnen vaststellen van minder naar meer
differentiatie, volledigheid en perfectie, en van groepen van een lagere orde
naar groepen van een hogere orde, moeten we aannemen dat dit de richting
is die God heeft gewild, omdat Hij volledige controle heeft over de evolutie,
die deel is van Hemzelf.’

Op basis hiervan zijn ook ethische uitspraken te doen, namelijk dat alles wat zich
sneller ontwikkelt in de richting van differentiatie, vrijheid en perfectie beter is dan
wat zich minder snel of tegendraads ontwikkelt, of zelfs degenereert. Het eerste is
het goede, het laatste is het kwade. Bohmers merkt nadrukkelijk op dat beide (het
goede en het kwade) deel uitmaken van de alles omvattende Godheid, die in het bezit
is van een onmetelijk groot bewustzijn en sturing geeft aan het hele, universele, evo-
lutionaire proces.

Hoofdstuk 2: cultuurcycli of -kringlopen
Bohmers gaat in dit hoofdstuk uitgebreid in op de monaden van de culturen (rang
8). Net als Spengler is hij erg geïnteresseerd in de opkomst, bloei en neergang van
culturen. Beiden beschouwen culturen als een soort organische eenheden. Culturen
nemen een bepaalde plaats in tijd en ruimte in, maken een levenscyclus door (jeugd,
volwassenheid, ouderdom) en hebben een eigen identiteit. Spengler noemt die iden-
titeit ‘Kulturseele’. De eigenheid van een cultuur onderscheidt zich van die van andere
culturen en vormt de essentie ervan. Ook Hielscher kent aan volkeren en groepen van
verwante volken een ‘Seelentum’ toe. Zo onderscheidt hij in zijn boek Das Reich uit
1931 een Russisch, Chinees, Arabisch, Duits en Westers ‘Seelentum’ (Frankrijk, En-
geland, Verenigde Staten). Het Westerse ‘Seelentum’ wordt onder andere gekenmerkt
door imperialisme, materialisme, democratie, burgerlijkheid, sensatiezucht en kapi-
talisme: allemaal kenmerken die in strijd zijn met het Deutsche Seelentum, dat Hiel-
scher hoger aanslaat en dat gekenmerkt wordt door een continue spanning tussen het
streven naar ‘Macht’ en ‘Innerlichkeit’.
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Bohmers meent in 1950, evenals Spengler en Hielscher, dat de West-Europese cul-
tuur (Das Abendland), zich in de fase van de ouderdom bevindt en allerlei degenera-
tieverschijnselen vertoont. Hij herkent de jeugdfase in de periode van de gotiek
(1000-1500) en de bloeiperiode in de tijd van de barok (1500-1800). Voorbeelden
van grootheden uit deze bloeiperiode die deze optimaal vorm hebben gegeven en die
hij regelmatig noemt zijn: Rembrandt, Shakespeare, Bach, Mozart en Goethe. Na
1800 begint het Avondland te desintegreren. Politiek en wetenschap prevaleren nu
over kunst en religie. Er is sprake van toenemende individualisering, corruptie en ver-
dorvenheid. Kunst en religie tonen weinig tekenen van verfijning en fijnzinnigheid
meer en de verwarring, onvrede en onrust onder de bevolking nemen toe.11

Spengler gaat ervan uit dat culturen min of meer uit het niets ontstaan en ook weer
tot niets vervallen. Bohmers is het hier niet mee eens. Hij verwijt Spengler deze visie
niet, omdat deze in zijn tijd nog niet over de kennis kon beschikken die hijzelf wel
heeft: de kennis van de prehistorie. Bohmers onderscheidt nog minstens twee andere
culturele cycli (‘kringlopen’) die aantonen dat de cultuur van het Avondland niet uit
het niets voortgekomen is. Die twee cultuurcycli zijn de Bronstijd tussen 1800 voor
Christus en het begin van de jaartelling (de IJzertijd is er een degeneratiefase van);
en de daaraan voorafgaande cultuurcyclus van de megalieten (zoals hunebedden), die
hij dateert tussen 4000 en 1800 voor Christus en die rond 2000 voor Christus door
Indo-Germaanse veroveringen (Klokbeker-migratie) in verval raakt. 

Maar Bohmers durft nog verder terug in de tijd te gaan: de megaliet-kringloop
komt voort uit het Mesolithicum (8000-4000 voor Christus) en deze culturele cyclus
komt op zijn beurt weer voort uit die van de jongpaleolithische rendierjagers, die rond
25.000 jaar geleden start. De geboortefase (Bohmers spreekt in zijn essays over ‘de
voorkultuur’) is het Aurignacien, de tijd waarin de moderne mens in Europa verschijnt
en de eerste kunst maakt. Denk bijvoorbeeld aan de Löwenmensch of mijn favoriete,
kleine paardje uit de Vogelherd. De bloeiperiode (‘kultuurperiode’) valt samen met
het vroeg- en midden-Magdalénien, het tijdperk van de grotschilderingen van Las-
caux. Vanaf circa 12.000 voor Christus in het laat-Magdalénien raakt deze cultuur in
verval; kunstzinnige uitingen worden minder verfijnd en werktuigen minder vormvast.
Zijn kennis van het Paleolithicum en Mesolithicum heb je nodig om de West-Euro-
pese cultuur en bevolking te begrijpen; de culturen uit die tijdvakken vormen de
grondslag van de West-Europese beschaving en dat toont het belang van de prehis-
torische wetenschap aan.

Bohmers wijst erop dat de opeenvolging van cycli niet alleen geldt voor de mense-
lijke culturen, maar ook waarneembaar is in de planten- en dierenwereld. De paleon-
tologie leert ons immers ook dat bepaalde diergroepen (bijvoorbeeld de ammonieten
uit zijn proefschrift) schijnbaar spontaan ontstaan, explosief toenemen en een vor-
menvariatie kennen, waarna ze perfectie bereiken en uiteindelijk uitsterven. In een
van zijn essays, Over de kringloopen in onze kultuur, vat hij zijn ideeën als volgt samen:
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‘Een kringloop bestaat uit een voorkultuur, een kultuur en een civilisatie. De
laatste twee vormen verreweg de belangrijkste deelen van de kringloop. In de
kultuur bereikt de kunst het hoogtepunt en blijft de politieke machtsvorming
zeer beperkt. In de civilisatie is er van de kunst bijna geen sprake meer, maar
treedt daar een ontzaglijke politieke machtsuitbreiding voor in de plaats. We
kunnen, op een andere manier beschouwd, ook zeggen dat in de kultuurperi-
ode de innerlijke macht, in de civilisatieperiode de uiterlijke macht de grootste
waarde bereikt. Dat veroveringen het typische verschijnsel van uiterlijke
machtsvorming zijn is duidelijk.
(…)
Deze beschouwing geeft een beter inzicht in het wezen van een kringloop als
Spengler gedaan heeft. Spengler ziet het hoogtepunt van een kringloop in zijn
periode van kultuur en innerlijke machtsvorming. Zijn civilisatie is slechts een
uitputting, en een degeneratie die hierop volgt. Onze beschouwing kent aan
de periode van innerlijke machtsvorming dezelfde rang toe als aan de periode
van uiterlijke machtsvorming. Beide perioden zijn even belangrijk en staan in
hun presentaties even hoog, ondanks het feit dat ze zich op verschillend terrein
bevinden. In de kultuur speelt de godsdienst en kunst de grootste rol, in de
civilisatie de wetenschap tesamen met de techniek, die tot een grootere een-
heid behooren en daar tegenover de politiek en de krijgskunst, die ook tot een
grootere eenheid behooren. De kultuurperiode heeft een meer vrouwelijk ka-
rakter, de veroveringsperiode een meer mannelijk. In de eerste spelen dan ook
vrouwen zelfs in mannelijke ambten een vaak belangrijke rol, in de tweede in
het geheel niet. Op deze manier beschouwd moeten aan het systeem van
Spengler ook verschillende wijzigingen worden aangebracht.’

Hoofdstuk 3: over vrijheid
In het derde hoofdstuk van Reality and Monads staat de vraag centraal of de mens
vrij, gedetermineerd of gepredestineerd is. Volgens Bohmers worden de acties van
een mens weerspiegeld in zijn organen en cellen: ‘Man can do nothing without using
the cells of his body for it.’ De mens is dus niet vrij, want hij is gebonden aan de mo-
naden van lagere rang waaruit hij is opgebouwd. Daarentegen is de totaliteit van ac-
ties van een cel ook gebonden aan de acties van de mens zelf, want de cellen maken
volledig deel van hem uit. ‘Alles wat in zijn cellen gebeurt of anders in hem gebeurt
is daarom met hem verbonden en wordt door hem bepaald.’ Zetten we deze denk-
trant voort, dan is de mens als zelfstandige eenheid volledig onvrij ten opzichte van
de alleen bestaande God. Maar God zelf bezit absolute vrijheid en omdat de mens
deel van hem uitmaakt, bezit hij ook een deel van die vrijheid: ‘Deze vrijheid echter,
is niet van ons maar van Hem, zoals inderdaad alles wat van ons is, aan de basis van
Hem is.’

Net zoals cellen en organen – onbewust – aangestuurd worden door de mens (en
uiteindelijk door God), wordt de mens aangestuurd door ‘hogere machten’, die hij
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soms voelt: krachten ‘buiten’ hemzelf, of ‘inner voices’. Bohmers is heilig overtuigd
van het bestaan hiervan. In de jaren vijftig is hij dan ook enorm geïnteresseerd in pa-
rapsychologische verschijnselen. In die tijd krijgt de paragnost en paranormaal genezer
Gerard Croiset (1909-1980) veel publiciteit. Samen met Wilhelm Tenhaeff (1894-
1981), die tussen 1953 en 1978 hoogleraar parapsychologie is aan de Rijksuniversiteit
Utrecht, doet Croiset verschillende proeven die landelijke bekendheid krijgen. Zo kan
hij vooraf en zonder dat hij hem ziet, een proefpersoon omschrijven en voorspellen
op welke stoel in de zaal deze gaat zitten. Hij beroept zich daarbij op zijn ‘paranormale
krachten’. Aan de waarde van het wetenschappelijk werk van Tenhaeff wordt al snel
ernstig getwijfeld, wat ook geldt voor de activiteiten van Croiset. 

Hoe dan ook, volgens Bohmers moeten we luisteren naar die ‘inner voices’, want als
we niet gehoorzamen aan onze innerlijke drijfveer en als het ware ‘tegensturen’, zullen
we overmand worden door een hinderlijk schuldgevoel. 

‘Dat de plannen van deze besturende organen van de hogere monaden bui-
tengewoon serieus genomen moeten worden, blijkt uit de simpele vaststelling
dat ertegen in opstand komen de ernstigste gevolgen heeft. Beginnend met
een ongelukkig gevoel kunnen ze leiden tot totale vernietiging. Een energieke
en gewetensvolle gehoorzaamheid leidt op een vergelijkbare manier in de
meeste gevallen tot een geluksgevoel.’ 

Verder heeft het geen enkele zin om God iets te vragen in een gebed, omdat we im-
mers met hem samenvallen: ‘All our doings are His doings’, en dus: ‘We kunnen Hem
alleen loven en verheerlijken, terwijl we ons in herinnering roepen dat we door dat te
doen ook onszelf en Hem in ons loven en verheerlijken.’

Reality and Monads maakt duidelijk dat Bohmers overtuigd is van het bestaan van een
God. Alle monaden – en verder is er niets anders in het universum – maken deel uit van
deze God, die een absolute vrijheid heeft. In zijn ogen – in tegenstelling tot die van veel
andere kerkgemeenschappen – zal een God het kwade niet straffen, omdat ook dat deel
van Hem uitmaakt. God is geen transcendent verschijnsel dat losstaat van de wereld: God
is immanent, in zichzelf besloten, overal. Deze natuur-theologische visie komt overeen
met het gedachtegoed van Meister Eckhart, die ook uitgaat van een alom aanwezige God
in het denken en wezen van de mens en andere schepselen. Je moet naar je innerlijke stem
luisteren om te bepalen wat je wel of niet moet doen en welke keuzen je maakt. Maar dat
weet Bohmers al aan het einde van zijn studententijd wanneer hij zijn lijfspreuk ontwik-
kelt: ‘Ik wol dwet ik moat’ (ik wil wat ik moet). Oftewel: ik wil wat mijn innerlijke stem
– God - mij zegt te doen en wat uiteindelijk mijn lot is en mijn bijdrage aan het leven.

Hoofdstuk 4: over kunst
Hoe komt het dat de gebeeldhouwde koppen van farao’s uit het Egyptische Midden-
Rijk, de marmeren Griekse beelden, de gotische kathedralen, de zelfportretten en
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landschappen van Rembrandt, de fuga’s van Bach, Goethes Faust en Hamlet van
Shakespeare algemeen beschouwd worden als het toppunt van kunst? Volgens
Bohmers wordt deze Grote Kunst gekenmerkt door een positieve verbeelding van de
werkelijkheid. Vals sentiment en romantiek ontbreken: ‘Reality is the first character-
istic of great art.’

Grote kunstwerken komen verder tot stand in de culturele centra in de bloeiperiode
van een cultuur en kenmerken zich doordat de ziel ervan gericht is op verheffing in
de richting van God en dus ‘from the amoeba upwards’. Een ander kenmerk is dat
deze grote kunstwerken een bepaalde spanning oproepen en gekenmerkt worden door
een dynamisch ritme. Deze spanning uit zich het meest direct in muziek, maar is ook
zichtbaar in de positionering van zuilen in een gotische kerk, in de ritmische bewe-
gingen in de poëzie, en bijvoorbeeld in de schilderijen met wolken en golven van
Ruysdael. De kunstenaar heeft in deze kunstwerken ernaar gestreefd om zo the ‘alone
existing God’ zo dicht mogelijk te benaderen.

Vervolgpublicaties onder eigen naam
Na de verschijning van Reality and Monads blijft Bohmers rustig verder werken aan
zijn kosmologische leer. In een serie publicaties probeert hij duidelijk te maken dat
kennis van evolutie en geschiedenis niet alleen noodzakelijk is voor een juist begrip
van het heden en voor op de toekomst gericht zinvol handelen, maar ook dat het ons
inzicht geeft in de toekomstige ontwikkeling van de mensheid. In 1960, tien jaar na
Reality and Monads verschijnt in Palaeohistoria, het jaarlijkse periodiek van het Bio-
logisch Archaeologisch Instituut (BAI), een bijdrage getiteld Vorgeschichte und Evo-
lution. Deze keer publiceert hij de tekst onder zijn eigen naam. In 1964 volgen er in
Palaeohistoria nog eens twee bijdragen, de eerste twee in een beoogde reeks artikelen,
getiteld Evolution and Archaeology, deel I Introduction en deel II, Evolution, Revolution
and Epitomization. Als gevolg van Bohmers’ schorsing bij het BAI kort daarop komen
de resterende artikelen niet meer uit. 

Het artikel uit 1960 heeft Bohmers een jaar eerder geschreven ter gelegenheid van
het honderdjarig bestaan van Darwins Origin of Species. Hij begint met de constatering
dat de fysieke evolutie van de mens af te lezen is van paleolithische skeletresten. Vol-
gens hem ontwikkelt de Homo sapiens zich uit de Neanderthalers en pre-sapiens-groe-
pen zo’n 40-60.000 jaar geleden. Dit moet plaats gevonden hebben in Europa of het
Midden-Oosten (tegenwoordig gaan we ervan uit dat de Homo sapiens zo’n 200.000
jaar geleden in Afrika is ontstaan en vandaaruit naar Europa en het Midden-Oosten
is gemigreerd). 

Met de komst van de Homo sapiens is de fysieke ontwikkeling van de mens afgeslo-
ten, hoewel er allemaal variaties en rassen zijn ontstaan. Over de geestelijke ontwik-
keling is op basis van de paleolithische werktuigen (en de jachtmethoden die die
suggereren) en de overgeleverde kunst ook een en ander te zeggen. De laatpaleolithi-
sche kunst (grotschilderingen) en de toenemende verscheidenheid aan werktuigen
wijst volgens Bohmers op een snelle evolutie van de menselijke geest. In het Mesoli-
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thicum worden volgens hem abstracte begrippen toegepast en plaatst hij het ontstaan
van religie, terwijl in het Neolithicum de aanzet wordt gegeven voor het ontstaan van
complexe (gedifferentieerde) samenlevingsverbanden en ‘Hochkulturen’ (Egyptische
en Soemerisch-Babylonische cultuur). Hierin is sprake van een enorme concentratie
van mensen, kennis en activiteiten en er treden allerlei vormen van specialisatie op.
Uiteindelijk wijst Bohmers op het grote belang van deze groepen voor de evolutie
van de mens zelf en ziet hij de menselijke evolutie verlopen in de richting van:
- een toenemende differentiatie (specialisatie);
- integratie (toenemende samenhang van geconcentreerde ideeën en activiteiten), en 
- centralisatie (aansturing, bestuur en regie).
Door de opname van de individuele mensen in grotere verbanden, reageert de mens
niet langer alleen vanuit zijn instincten, maar wordt hij beïnvloed door het streven en
de idealen van de hogere eenheid (cultuur).

‘Nadat de mensen zich tot sociaal hogere structuren – culturen – aaneenge-
sloten hebben, wordt deze eigen innerlijke ontwikkeling [van het individu, AC]
in hoge mate mede bepaald door de toekomstbeelden binnen een cultuur en
door idealen die zijn ontstaan in samenhang met onder andere religie, kunst
en wetenschap. Zonder een toekomstbeeld dat door de mensen van deze cul-
tuur gevormd  is, kan de richting van het streven niet worden bepaald en dooft
elk streven uit, ook wat de basis van de ontwikkeling van de cultuur binnen
andere culturen beschrijft. De cultuur zal in de ‘struggle for life’ tussen de cul-
turen uitgeschakeld worden en ten gronde gaan.’12

Dit streven wordt volgens Bohmers verwoord in talrijke gedachtesystemen, zoals bij
Schopenhauer als ‘Wille zum Leben’ en bij Nietzsche als ‘Wille zur Macht’. We kun-
nen in dit kader ook denken aan het begrip ‘conatus’ (drang tot zelfbehoud) van Spi-
noza, een filosoof waaraan Bohmers geen aandacht besteed in zijn filosofisch werk.
Dergelijke filosofen leveren een bijdrage aan het leven. Dat geldt volgens Bohmers
niet voor filosofen en schrijvers die het existentialistische gedachtegoed omarmen en
die juist in de jaren vijftig en zestig in de mode waren (Sartre, Camus). Hij ziet deze
filosofie als iets ‘tegennatuurlijks’. Het existentialisme omarmt immers geen toekomst-
gericht streven naar vooruitgang, maar is nihilistisch en legt juist accenten op het
Niets, de Dood en de angst daarvoor bij de individuele mens. In 1952 noteert hij op
een velletje papier: 

‘Heidegger ziet de drang tot het existentieele leven veroorzaakt door de angst
voor het niets. Volgens mij ontstaat deze drang door de invloed van de hoogere
eenheden waartoe de mensch deel uitmaakt. Door het niet opvolgen van deze
drang ontstaat de angst.’13
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Uiteindelijk concludeert hij:

‘Aangezien de feiten aantonen dat er sprake is van een steeds snellere toe-
name van differentiatie en integratie en voor een deel centralisatie in de cul-
turen in de loop van de prehistorie en de geschiedenis, kunnen we met een
hoge mate van waarschijnlijkheid ervan uitgaan dat deze “trend” niet met onze
eigen cultuur ophoudt te bestaan en dat die zich in een steeds hoger tempo
verder zal ontwikkelen. 

Elk streven deze “trend” tegen te werken, deze niet te bevorderen of deze min-
der intensief op te volgen in vergelijking met een andere cultuur, zal schadelijk
of zelfs dodelijk zijn voor een cultuur en zal haar eventuele opvolgers kunnen
uitdoven.’14

Vier jaar later, in de inleiding van de artikelenreeks in Palaeohistoria van 1964, wijst
Bohmers de lezers er opnieuw op dat in het evolutionaire proces veel planten- en
diersoorten uitgestorven zijn en dat dat bij de mens (‘the peak of development’) ook
kan gebeuren. In navolging van de bioloog Huxley betoogt hij dat evolutie gericht is
op ontwikkeling en dat de mens daaraan bij moet dragen, omdat dat nu eenmaal het
evolutionaire uitgangspunt is. 

In zijn artikelenreeks in Palaeohistoria heeft hij drie doelstellingen voor ogen:
(1) hij wil de studie van de sociale en culturele ontwikkeling van de mens (het stu-

diegebied van de pre- en protohistorie) verbinden met de fysieke evolutie van le-
vende wezens.

(2) hij wil onderzoeken wat de fundamentele wetten zijn in het evolutieproces: ‘Alleen
met die in ons achterhoofd kunnen we beginnen aan de taak om door te dringen
tot de aard van de archeologie, die tot dusver altijd analytisch is geweest; en om te
proberen toekomstige evolutie te voorspellen met behulp van de kennis van ont-
wikkelingstrends uit het verleden.’

(3) hij wil op basis van feiten komen tot een meer objectieve evaluatie van evolutie.
Dat vergt een holistische aanpak: ‘We kunnen op zijn minst net zoveel leren over
ons deel van het universum met behulp van de levensgeschiedenis [life history] en
evolutie van de mens, als van de studie van de pure wetenschap of de analyse van
het gedrag van atomen en moleculen.’15

In Palaeohistoria werkt hij de ideeën van Reality and Monads verder uit en benadrukt
de overeenkomst tussen eencelligen (protozoa), meercelligen (metazoa) en de hyper-
zoa. Met dit begrip duidt hij culturen aan. Het begrip hyperzoa (enkelvoud: hyper-
zoön) heeft Bohmers gevormd naar analogie van de biologische begrippen protozoa
en metazoa en betekent letterlijk ‘boven de levende wezens’. Alle drie hebben een
eigen identiteit, nemen een bepaalde plaats in ruimte en tijd in, maken een vergelijk-
bare ‘levenscyclus’ door en bezitten organen of maatschappelijke organisaties die met
elkaar in relatie staan. Bohmers ziet dus een duidelijke analogie tussen deze drie groe-
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pen en hun ‘organen’. Zo is de functie van de celkern in protozoa vergelijkbaar met
die van de hersenen bij metazoa en een bestuurscentrum bij hyperzoa. Bohmers is
zich bewust van het gevaar van een dergelijk gebruik van analogieën. Hij stelt dat een
analogie betrekking heeft op het wel of niet overeenkomstig zijn van eigenschappen
of relaties tussen verschillende dingen en géén betrekking heeft op de aard van die
dingen (bijvoorbeeld een cultuur is natuurlijk geen dier of cel, maar heeft wel over-
eenkomstige eigenschappen). De wetenschap bestaat volgens hem voor een groot deel
uit het herkennen van dergelijke analogieën en ‘hoe belangrijker de analogieën tussen
twee fenomenen, hoe beter we ze kunnen begrijpen of kunnen uitleggen.’ Juist tussen
protozoa, metazoa en hyperzoa ziet hij vele belangrijke analogieën.

Het meest opmerkelijk is in dit kader het – in een kleine letter gedrukte - nawoord
bij het laatste artikel uit 1964. Bohmers verwijst hierin naar het werk van Teilhard de
Chardin, die dan erg in de mode is vanwege zijn in 1955 postuum verschenen boek
Le Phénomène Humain (‘Het verschijnsel mens’). Zijn werk wordt in Nederland onder
andere gepromoot door Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald (1902-1982), een
Duits fysisch antropoloog en geoloog, die onderzoek heeft gedaan op Java naar vroege
mensachtigen. Hij is mederedacteur van de Bibliotheek Teilhard de Chardin, die in het
midden van de jaren zestig diverse publicaties van en over hem in Nederland uitgeeft.
Het is niet uitgesloten dat Von Koenigswald, die in 1948 als hoogleraar in de strati-
grafie en paleontologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht wordt aangesteld, Bohmers
met de ideeën van Teilhard in aanraking heeft gebracht. Bohmers is erg onder de in-
druk daarvan. En hij niet alleen.

Ralph von Koenigswald in het Amerikaanse tijd-
schrift ‘Life’ (28 oktober 1946). Hij is een beroemd
paleontoloog en houdt zich vooral bezig met het on-
derzoek van resten van vroege hominiden (mens-
achtigen). In Nederland is hij hoogleraar stratigrafie
en paleontologie aan de Universiteit Utrecht van
1948 tot 1968. Ook treedt hij op als redacteur van
de ‘Bibliotheek Teilhard de Chardin’, die ernaar
streeft belangrijke werken van Teilhard in getrouwe
vertaling uit te brengen. Een goed begrip van het
‘Teilhardisme’ vindt men belangrijk, omdat ‘velen
een spanning gevoelen tussen natuurwetenschap
en geloof, tussen de moderne wereld en de religie
en velen ook geen zin meer kunnen ontdekken in
het bestaan en de toekomst van de mensheid’.
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Teilhard de Chardin, Huxley en Dobzhansky
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) is een jezuïet die wiskunde en theologie heeft
gestudeerd en op dertigjarige leeftijd tot priester is gewijd. Vanaf 1912 tot 1914 werkt
hij in Parijs bij het Muséum national d’Histoire naturelle en houdt hij zich bezig met
paleontologie en prehistorie. Hij is kort betrokken bij de opgraving van de resten van
de Piltdown-mens (hij vindt een tand) en is om die reden decennia later een van de
verdachten in deze vervalsingsaffaire. Zijn leraar is Marcellin Boule, die als fysisch
antropoloog bekendheid krijgt met zijn studie van Neanderthalers. Na de Eerste We-
reldoorlog studeert Teilhard aan de Sorbonne verder geologie en natuurwetenschap-
pen en promoveert hij in de geologie op een proefschrift over zoogdierfossielen uit
het Tertiair. In diezelfde periode raakt hij bevriend met de bekende Franse archeoloog
Abbé Breuil, de grote paleolithicumdeskundige, met wie Bohmers in 1938 kennis-
maakt. Enkele jaren na zijn promotie en professoraat in de geologie brengt hij lange
tijd in het buitenland door (in China, Mongolië, Java, Afrika en Siberië) en houdt hij
zich bezig met de studie van de evolutie van de mens. Hij is in 1929 betrokken bij de
ontdekking van de Pekingmens en voert op Java in 1936 en 1938 onderzoekingen uit
op de plek waar Dubois eerder de resten gevonden heeft van de Pithecantropus. Van
1946 tot 1951 zit hij weer in Frankrijk, waarna hij zich in New York vestigt. Hoewel
Le Phénomène Humain al in de jaren veertig klaar ligt voor publicatie, wordt het pas
na zijn dood uitgegeven. Als jezuïet moet Teilhard namelijk zijn manuscript ter goed-
keuring voorleggen aan het Vaticaan. Dat heeft nooit verboden het te publiceren,
maar heeft wel voortdurend van hem geëist er aanpassingen in aan te brengen. Zo
kun je ook publicatie tegenhouden.

Evenals Bohmers streeft Teilhard ernaar om zijn kosmologische visie te funderen
op wetenschappelijke kennis. In zijn inleiding tot Le Phénomène Humain schrijft hij: 

‘Tot juist begrip van dit boek het volgende: men leze het niet als een metafy-
sische studie, en zeker niet als een theologische verkenning; dit boek is alleen
en uitsluitend een natuurwetenschappelijke verhandeling en als zodanig dient
het gelezen te worden.’16

Ook Teilhard meent dat het hele universum voortdurend in ontwikkeling is en het
alleen begrepen kan worden door kennis van de evolutie. De dynamische structuur
ervan moet worden gezocht, want als die bekend is, is het mogelijk uitspraken over
de toekomst te doen. Ook Teilhard beperkt zich niet tot de ontwikkeling van de mens
en het terrein van de prehistorie; hij kijkt ook naar de evolutie van plant en dier, de
oorsprong van het cellulaire leven en de kosmische materie zelf. Voor hem bestaat
geen onbezielde stof; alle materie kan leven door toe te treden tot een hogere eenheid.
Zijn eenheden of niveaus komen overeen met de monaden van Bohmers: elementaire
deeltjes-atomen-moleculen-protozoa-metazoa-socialisatieniveau. Ook hij betoogt dat
evolutie progressief is: er is sprake van een toenemende complexiteit en ‘bezieling’. 

De mens staat volgens Teilhard aan de top van de evolutie. De volgende fase is de
planetisering van de mens. De voortekenen van deze totale globalisering zijn er al: de
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aarde is ‘ingekrompen’ (alle ‘witte plekken’ zijn nu vrijwel in kaart gebracht en terra
incognita bestaat niet meer); de toenemende communicatietechnologie leidt tot een
psychologische compressie (een soort collectieve eenwording in het denken); er is sprake
van toenemende mobiliteit en de mens is steeds afhankelijker van anderen op allerlei
gebied (bijvoorbeeld handel, financiële wereld, voedselvoorziening). Teilhard ziet
evenals Bohmers geen toekomst in een nieuwe supermens, maar gelooft dat de voort-
gang plaatsvindt door een sprong te maken naar een complexer niveau van organisatie
en bewustzijn. Voor hem is dat vooral de geestelijke eenwording van de mens op de
aarde: de vanuit liefde gedreven integratie van de vele bestaande bewustzijnskernen
op aarde tot een collectief bewustzijn. De vervolmaking van de geest van de aarde kan
vervolgens leiden tot het opgaan in een hoger (goddelijk) systeem, dat hij het punt
Omega noemt. Geen supermens dus, maar wel de vorming van een supermensheid,
wat leidt tot een superbewustzijn. Iets wat tegenwoordig aangeduid wordt met het
speculatieve concept van het ‘Global Brain’ (‘wereldbrein’): een eindpunt van de cul-
turele evolutie op onze planeet, waarbij een wereldomvattend netwerk van menselijke
kennis en kunstmatige intelligenties ontstaat en dat het individuele bewustzijn sterk
beïnvloedt.17

In het nawoord bij zijn artikel in Palaeohistoria uit 1964 laat Bohmers op een verge-
lijkbare wijze zien hoe hij vanuit de evolutie het bestaan van God kan afleiden. De
fundamentele vraag en het startpunt van zijn redenering is: ‘of door een combinatie
van alle hyperzoa of culturen of staten op onze planeet, een enkele hypatozoön zou

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), pater-
jezuïet, theoloog en paleontoloog, is in de jaren na
zijn dood een cultfiguur en wordt door zijn aanhan-
gers als visionair beschouwd. Zijn ideeën vertonen
gelijkenis met die van Bohmers en hij heeft grote 
invloed op andere wetenschappers, zoals
Dobzhansky en Von Koenigswald. Allen delen de
opvatting, zoals door Teilhard verwoord in zijn boek
‘Het verschijnsel mens’ (1958, blz. 193): ‘[Evolutie
is] een algemene voorwaarde waarnaar voortaan
alle theorieën, alle hypothesen, alle systemen zich
moeten voegen, waaraan zij moeten beantwoorden,
willen zij denkbaar zijn en waar zijn. Een licht dat alle
feiten bestraalt, een curve waarmee alle lijnen moe-
ten meegaan, dat is de evolutie.’
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kunnen ontstaan.’ Een hypatozoön resideert boven een hyperzoön (‘hypatos’ is de
overtreffende trap van ‘hyper’ en betekent ‘het hoogste’). Het antwoord is ontkennend;
immers, een hogere eenheid (of monade) moet doorgaans bestaan uit vele miljoenen
lagere eenheden (zoals vele miljoenen moleculen in een cel, vele miljoenen cellen in
de mens, en vele miljoenen mensen in een cultuur). Op aarde is het ontstaan van mil-
joenen hyperzoa niet mogelijk, daar is eenvoudig niet voldoende ruimte voor. Maar
er zijn volgens Bohmers in het universum ontelbare sterren en planeten die ook vor-
men van leven kunnen bezitten. Samen met de aarde kunnen deze theoretisch wel
een ‘hypatozoön’ vormen dat bestaat uit vele hyperzoa: ‘Dit is eerder voorstelbaar in
regionen van het galactisch systeem, waar de concentratie sterren vele malen hoger is
dan in ons perifeer gebied.’ Door intensieve contacten tussen de miljoenen hyperzoa
of culturen waaruit een hypatozoön bestaat, moet er een ondenkbare hoeveelheid
energie, kennis, bewustzijn en vrijheid in aanwezig zijn. Dit hypatozoön is of benadert
God.

Net als Bohmers kent Teilhard het werk van de Engelse bioloog Julian Huxley (1887-
1975). Hij is de broer van Aldous Huxley, de schrijver van Brave New World (1932),
een sombere sciencefictionroman over een samenleving die wordt beheerst door tech-
nologie en rationalisme. Ook Julian houdt zich met toekomstige ontwikkelingen
bezig, maar dan als evolutiebioloog. Teilhard en Huxley ontmoeten elkaar in 1949,
raken bevriend en beleven samen, zoals Huxley later schrijft, een intellectueel avon-
tuur. In 1965 schrijft Huxley:

‘Hoewel hij [Teilhard, AC] het probleem van de bestemming van de mens had
beschouwd vanuit het gezichtspunt van de christen en de jezuïet en ik vanuit
dat van de agnosticus en de zoöloog, waren onze gedachten toch dezelfde
richting uitgegaan, langs dezelfde lijnen, en waren wij gekomen tot verwonder-
lijk gelijke conclusies. De oorzaak daarvan was dat wij beiden bewust de ogen
hadden gericht op de bestemming van de mens, dat wil zeggen op de mens
met zijn kosmische achtergrond en de daarmee samenhangende omgeving,
als een verschijnsel – onder alle mogelijke aspecten, maar alleen en altijd als
verschijnsel en niet als een metafysisch, ethisch of theologisch probleem. Als
men hem op deze wijze tegemoet treedt, doet de mens zich niet voor als een
schepping die vreemd is aan de natuur en los daarvan, maar als deel uitmakend
(en wel zeer essentieel) van het evolutieverschijnsel. Intelligentie en geest tre-
den dan niet op als vreemde bijverschijnselen of op bovennatuurlijke manier in-
gevoegd, maar als natuurlijke verschijnselen van hoog belang.’18

Huxley vindt het interessant dat de paleontoloog uitgaande van christelijke premissen
en hijzelf, uitgaande van de algemene biologie en van rationalistische premissen, tot
dezelfde conclusie komen.19 Wat voor Huxley en Teilhard geldt, geldt ook voor
Bohmers. Ook hij komt tot vergelijkbare ideeën door vanuit het evolutionair perspec-
tief te redeneren. 
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Net als Teilhard en Bohmers onderscheidt Huxley drie fasen in de evolutie: 
(1) een kosmische fase van levenloze materie; 
(2) een biologische of organische evolutiefase met levende organismen die zich kun-

nen voortplanten en aan natuurlijke selectie zijn onderworpen; en 
(3) een menselijke of psychosociale fase, waarbij sprake is van bewustzijn en commu-

nicatie, waardoor nu ook verbreiding van kennis en technieken onder individuen
en gemeenschappen plaatsvindt. 

De wereld zal meer een eenheid worden, waarbij Huxley overigens waarschuwt voor
eenvormigheid en pleit voor diversiteit. In het licht hiervan is het logisch dat Huxley
medeoprichter is van het World Wildlife Fund en de eerste directeur van de UNESCO.
Voor Huxley, Teilhard en Bohmers staat vast dat de mens de voornaamste aanjager is
van de toekomstige evolutie op de planeet. Door zijn geestelijke capaciteiten in te
zetten kan de mens vooruitgang boeken. Tegelijkertijd kan hij ook zijn eigen evolutie
en die van de planeet vernietigen. Evolutionaire kennis is dus nu noodzakelijk op al-
lerlei beleidsterreinen om biodiversiteit te bevorderen, materieel gewin en uitbuiting
tegen te gaan en te kiezen voor een rijk en zinvol geestelijk bestaan. In het evolutionair
humanisme, zoals Huxley dit noemt, geldt dat de goed ontwikkelde mens het hoogst
bereikbare is en de verscheidenheid van de individuele persoonlijkheden de grootste
rijkdom van de wereld.20

Nu is de mens, aldus Huxley, nog verre van volmaakt. Dat zie je bijvoorbeeld terug
in de religies. Een religie beschouwt hij als ‘een universele functie van de mens in de
samenleving, het orgaan dat zich bezighoudt met de problemen der bestemming –
de bestemming van individuele mannen en vrouwen, van samenlevingen en volkeren
en van de soort mens in haar geheel’.21 Religies hebben een intellectueel, ideologisch
of ceremonieel raamwerk, maar dat houdt geen gelijke tred met de groei in kennis en
maatschappelijke veranderingen. Religie schenkt mensen daardoor steeds minder be-
vrediging en verliest zijn kracht. De hypothese dat God bestaat, is wetenschappelijk
niet langer te verdedigen (daarin wijkt hij af van Bohmers’ ideeën), maar dit betekent
niet dat daarmee afstand gedaan moet worden van religie of morele uitspraken. Inte-
gendeel, na het ‘afdanken van het verouderd ideologisch meubelstuk’, moet dat ver-
vangen worden door een religieuze grondstof die bestaat uit natuuraspecten en
ervaringen die gewoonlijk als goddelijk worden aangeduid: zaken die ontzag inboe-
zemen, die een gewone verklaring tarten en die, op het eerste gezicht, slechts te ver-
klaren zijn in termen van iets buiten of boven de normale, zichtbare natuur - iets
bovennatuurlijks, iets paranormaals - maar die in werkelijkheid deel uitmaken en
voortkomen uit de normale natuur (dit komt wèl overeen met Bohmers’ ideeën).22

Ook Huxley ziet het als de opdracht voor de mensheid om bij te dragen aan een
verdere evolutionaire ontwikkeling. Door te werken aan de verwezenlijking van een
grotere levensvervulling voor een groter aantal mensen, en te komen tot grotere pres-
taties door een groter aantal samenlevingen. De optimalisering van genetische kennis
en technieken en de toepassing van eugenetica zijn volgens hem cruciaal om het evo-
lutieproces te beheersen en voor de toekomst in de juiste richting te leiden. Hij doelt
daarmee op zaken als kunstmatige bevruchting, geboorteregeling, seksuele voorlich-
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Bohmers is niet alleen met zijn filo-
sofie bezig. Hij maakt ook ruimte
voor zijn andere hobby’s, zoals
aquarelleren. 
Drie aquarellen: de Bordena voor
het woonhuis in Bedum in 1955,
beeld op Groningen in 1956, en
schepen in Vlissingen in 1955. 
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ting, prenatale diagnostiek, enzovoort - en niet op de racistische gruwelen van de na-
zi’s, die de wereld nog lang niet is vergeten. 

Bohmers citeert ook Theodosius Dobzhansky (1900-1975) in zijn artikel in
Palaeohistoria uit 1964. Deze Oekraïens-Amerikaanse geneticus en evolutiebioloog
doet een groot deel van zijn leven studie naar de genetische samenstelling van fruit-
vliegpopulaties en de mutaties die daarbinnen optreden. Uit zijn onderzoek blijkt dat
er binnen een soort grote genetische verscheidenheid kan voorkomen. Als een deel
van de populatie langdurig geïsoleerd wordt van de overige leden van de soort kunnen
nieuwe soorten ontstaan, waarbij de individuen uit beide groepen elkaar niet meer als
soortgenoot herkennen. In 1937 beschrijft hij zijn ideeën in zijn boek Genetics and
the Origin of Species. Zijn onderzoek van erfelijke eigenschappen en soortvorming slui-
ten aan bij de evolutietheorie en verklaren hoe in de loop der tijd door natuurlijke se-
lectie nieuwe soorten kunnen ontstaan.

Het boek van Dobzhansky waarnaar Bohmers in Palaeohistoria verwijst, is Mankind
Evolving. The Evolution of the Human Species uit 1962. Deze bestseller, die dan net
verschenen is,  behandelt in samenhang een groot aantal onderwerpen, zoals biologi-
sche en culturele evolutie, erfelijkheid en ziekten, het ontstaan van de mens, rassen
en evolutie en ethiek en toekomstige ontwikkelingen. Thema’s die ook Bohmers na
aan het hart liggen. Bohmers citeert Dobzhansky als volgt:

‘Hoe deze sociale groepen van aapachtigen en mensachtigen werden ge-
vormd, kan gereconstrueerd worden als (…) we recente groepen apen ver-
gelijken met de primitiefste groepen mensen in de fase van de jagers en
verzamelaars (Australiërs, Bosjesmannen, Eskimo’s). Het blijkt dat de verschil-
len niet zo heel groot zijn en dat overgangen tussen hen voorstelbaar zijn.
Dobzhansky heeft het als volgt uitgedrukt: “Het is redelijk te veronderstellen
dat onze prehominide voorouders een sociale organisatie hadden die wel wat
lijkt op die van moderne apen”.’23

Dobzhansky zou bezwaar hebben gemaakt tegen het gebruik van zijn citaat in deze
verwijzing van Bohmers. Hij doelt in Mankind Evolving duidelijk op prehominiden
(zoals de Australopitheci). Bohmers’ vergelijking tussen apen en de ‘primitieve’ Aus-
traliërs (Aboriginals), Bosjesmannen en Eskimo’s, allemaal Homo sapiens, zou hij van
de hand hebben gewezen. In Mankind Evolving ontkent Dobzhansky niet het bestaan
van menselijke rassen of etnische groepen, maar, in tegenstelling tot Bohmers, bena-
drukt hij dat er juist geen sprake is van hiërarchisch onderscheid daartussen.24 Bo-
vendien is er binnen een ras sprake van een grote genetische verscheidenheid en vindt
er interraciale uitwisseling van genen plaats. Ook zijn rassen geconstrueerde eenheden.
Een indeling van rassen is immers afhankelijk van de criteria die je kiest. Dobzhansky
vindt criteria als haar- en oogkleur weinig zinvol (pigmentatie is immers sterk afhan-
kelijk van het klimaat), terwijl Bohmers er juist wel veel waarde aan hecht en zelfs in
deze tijd op verschillende plaatsen in Europa nog tellingen verricht naar het voorko-
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men van dit soort kenmerken. ‘That people may be equal without being alike has re-
peatedly been stressed in this book’, schrijft Dobzhansky.25 Daar denkt Bohmers an-
ders over.

Bohmers’ artikelen in Palaeohistoria zijn een vreemde eend in de bijt in de archeolo-
gische wereld. De uitgaven van het BAI besteden eigenlijk uitsluitend aandacht aan
de beschrijving van archeologische opgravingen, artefacten en plantaardige en dierlijke
resten. Dit soort filosofisch getinte stukken komen er niet in voor. Van der Waals,
sinds 1959 werkzaam bij het BAI, herinnert zich bijna een halve eeuw later dat hij en
andere collega’s, vanwege hun gebrek aan kennis over dit soort zaken, Bohmers’ arti-
kelen in Palaeohistoria ‘griezelig’ vonden. Zij raadden Waterbolk, de opvolger van Van
Giffen en de redacteur van Palaeohistoria, dan ook aan om zijn kopij voor te leggen
aan mensen die de ware betekenis ervan konden doorzien – en vanwege zijn nog on-
duidelijke oorlogsverleden konden beoordelen in hoeverre er sprake kon zijn van na-
zistische en/of sociaal-darwinistische ondertonen. Of dat gebeurd is, weten we niet. 

Uiteenlopende reacties
Vóór de verschijning van Reality and Monads in 1950 stuurt Bohmers diverse essays
toe aan zijn vrienden en kennissen. Hervé, de Parijse relatie van Van Heemstra binnen
zijn UFAT- netwerk, kan veel van Bohmers’ opvattingen moeilijk taxeren.26 Hij is
vooral geïnteresseerd in zijn ideeën over de cultuurcycli en het werk van Spengler,
waarover hijzelf ook publiceert. Von Bothmer, Van Meeteren en Hielscher zijn kriti-
scher. Von Bothmer vindt dat Bohmers te willekeurig omgaat met de feiten en be-
paalde fouten van Spengler en de historicus Toynbee herhaalt.27 Eerder heeft hij ook
Hielscher beticht van het willekeurig gebruik van historische feiten en hij vindt dat
deze onwetenschappelijke werkwijze Bohmers niet past. Ook Hielscher laat zich kri-
tisch uit over in 1949 toegezonden essays.28 Hij kan zich niet vinden in de monaden-
structuur en Bohmers’ argumentatie over het bestaan van een hogere macht. Dat geldt
ook voor Van Meeteren. In 1954 - de vriendschap tussen Bohmers en hen beiden is
dan al danig bekoeld - schrijft Van Meeteren aan Hielscher na een ontmoeting met
Bohmers: 

‘Het holisme was natuurlijk nog helemaal het einde en ik had wel kunnen zeg-
gen hoe geweldig de nieuwe natuurkunde, biologie en zo veel andere natuur-
wetenschappen zich ontwikkeld mogen hebben, maar dat de religieuze vonk
toch echt wel iets anders is.’29

In 1960 is Van Meeteren in een brief aan Hielscher nog uitgesprokener over Bohmers’
gedachtegoed en vergelijkt het gebrek aan religieuze beleving (dat er wel of niet is)
zelfs met impotentie:
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‘Jij zou voor elk grapje te vinden zijn, maar zoals Bohmers God uit een monade
tevoorschijn tovert [hervorklügelt], dat was jou ook te ver gegaan. Ik ben het
helemaal met je eens, maar lieve Friedrich, er zijn blijkbaar mensen bij wie het
‘orgaan’ voor het goddelijke geheim gewoon ontbreekt en die God eeuwig
zoeken waar hij nooit te vinden is. Dit is geen kwestie van een kolossaal of
een niet geheel ontwikkeld intellect, maar zoals gezegd, een lichamelijk gebrek
[organischer Fehler], zoals er ook impotentie bij mannen en frigiditeit bij vrou-
wen is. Geen psychiater, geen chirurg kan daar iets tegen doen, want wat er
gewoon niet is, kan men ook niet met een analyse of een ontleedmes tevoor-
schijn toveren.’30

Van Meeteren vindt de ideeën van zijn oude vriend belachelijk en Hielscher spreekt
kortweg over ‘monistische Unsinn’.31 Bohmers’ werk vindt echter wel weerklank bij
de Amerikaanse filosoof George Conger. Conger werkt bij de universiteit van Min-
nesota (VS) en stuurt in 1951 via uitgeverij Universitas Bohmers een briefje. Daarin
schrijft hij dat hij geïnteresseerd is in zijn werk over monaden en dat veel van zijn
ideeën overeenkomen met die van hem.32

Ook Fred Lodewijk Polak (1907-1985) reageert met instemming in 1961 op de
toezending van een overdruk uit Palaeohistoria van Vorgeschichte und Evolution. Hij is
een veelzijdig man. Vanaf 1949 is hij hoogleraar sociologie in Rotterdam en hij volgt
in 1955 Jan Tinbergen op als directeur van het Centraal Planbureau. Ook heeft hij in
1963 Teleac (Televisie Academie – Nederlandse educatieve omroep) opgericht, is hij
auteur van veel boeken en treedt op als politicus. Zo is hij in 1963-1966 Eerste Ka-
merlid voor de PvdA. Polak, die als een van de grondleggers van de Nederlandse fu-
turologie wordt beschouwd, vindt dat Bohmers een ingenieus verband heeft gelegd
tussen zijn eigen ideeën en de toekomstverwachtingen en –beelden van Polak zelf,
zoals hij die in 1958 heeft gepubliceerd in zijn boek De toekomst is verleden tijd.33

Uiteindelijk krijgt het filosofisch werk van Bohmers vrijwel geen aandacht, in te-
genstelling tot de publicaties van Dobzhansky, Huxley en Teilhard de Chardin. Hij
ontmoet weinig begrip en erkenning. Zijn uitgangspunten zijn dan ook wetenschap-
pelijk gezien discutabel en speculatief: bestaan monaden wel als basis voor de opbouw
van en als entiteiten in het universum? Is er wel sprake van teleologie, met andere
woorden heeft de evolutie wel een ontwikkelingsrichting en een doel, of is dit een
constructie en is evolutie de uitkomst van louter toeval? Hetzelfde geldt voor het werk
van Spengler, Toynbee en andere speculatieve geschiedfilosofieën, waar inhoudelijke
en kentheoretische bezwaren tegen bestaan. En wat te denken van het idee van de
beïnvloeding van bewustzijnen van lagere rang door die van een hogere vorm (hy-
perzoa), met als ultieme vorm een hypatozoön? Ook daar is van alles op af te dingen.

Voor Bohmers moet het een bittere pil zijn geweest dat zijn denkbeelden op zo
weinig instemming kunnen rekenen. Ze vallen bijna overal op barre grond. Toch laat
hij niet af en blijft hij doorwerken aan zijn filosofisch werk. Na de dood van Wenda
in 1971 breekt er een heftige periode aan waarin hij zich intensief op zijn filosofie
stort. Hij legt die vast in essays, dagboeken, persoonlijke notities en op een geluids-
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band. Twee essays geeft hij in eigen beheer en in een geringe oplage uit, maar de rest
niet. Vrijwel niemand weet ervan. Als hij al de stap neemt om zijn ideeën te delen
met mensen die welwillend tegenover hem staan, ontmoet hij meestal onbegrip of
weerstand. Ze willen er niets van weten, hij moet er maar liever niet over beginnen.
Misschien is dit, naast het overlijden van Wytske, wel het grootste persoonlijke drama
in zijn leven: dat niemand zijn theorie heeft omarmd en zijn zelfbeeld heeft bevestigd
– of op zijn minst heeft willen inzien – dat hij een groot denker met een visionaire
blik is.
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Hoogtepunt en einde van een academische carrière

20. ARCHEOLOOG ONDER WATERBOLK, 1954-1965

‘Maar haast alle academici die ik ooit ontmoet knikken altijd van ja, ja, speciaal als ze denken “in geen geval”,

ik hoorde er dus niets meer over en deed zelf ook geen stappen meer, geloof ik, omdat me wel ter ore was ge-

komen dat die meneer Bohmers nationaal-socialistisch aangebrand was.’ (Willem Frederik Hermans aan Bert

Boekschoten d.d. 28 november 1975)

‘Ik weet ook hoe snel praatjes ontstaan’ (Bohmers aan Waterbolk over het dubieuze karakter van de Danseres

van Geldrop en de integriteit van Wouters d.d. 9 oktober 1961)

‘U moet niet aldoor zo met die Neanderthalers bezig zijn. Ik geloof dat u daar wat last van hebt. U moet eens

wat meer met beide benen op de grond staan.’ (Officier van Justitie tijdens rechtszitting over Bohmers’ illegale

wapenbezit, juni 1965)

Strijd rond de opvolging van Van Giffen
In 1954 gaat Van Giffen met emeritaat. Hij heeft dat moment, zoals je van hem kunt
verwachten, zorgvuldig voorbereid en zijn opvolger uitgezocht. Bohmers ziet zichzelf
als de beste kandidaat. Hij bezit immers verreweg de meeste kennis en ervaring op
archeologisch gebied, heeft een groot internationaal netwerk en is goed op de hoogte
van de biologische component van het archeologisch onderzoek. Maar zijn oorlogs-
verleden maakt het onmogelijk: hij is immers in de oorlog door de bezetter aangesteld
bij het Biologisch Archaeologisch Instituut (BAI) om hem hoogleraar te maken naast
of ten koste van Van Giffen. Bohmers zelf lijkt in te zien dat een hoogleraarschap er
op dat moment niet inzit. Maar hij is natuurlijk wel erg benieuwd wie zijn nieuwe
baas wordt. Daar hangt voor hem veel van af. De grootste kanshebber is volgens vrij-
wel iedereen Willem Glasbergen (1923-1979). Maar die wordt het niet. De keuze
valt – tot ieders verrassing – op Tjalling Waterbolk (geb. 1924).

Met de aanstelling van de jonge professor Waterbolk bij het BAI lossen de grote
tegenstellingen in de Nederlandse archeologie langzaam op, vooral die tussen Amers-
foort en Groningen. Bohmers oogst waardering van zijn academische collega’s in bin-
nen- en buitenland voor zijn kwantitatieve analyse. Ondertussen blijft zijn ambitie
groeien. Een professoraat naast Waterbolk moet er toch op termijn wel in zitten. On-
dertussen komen steeds meer opzienbarende vindplaatsen uit de Oude Steentijd aan
het licht. Als de specialist van het Paleolithicum is Bohmers de aangewezen persoon
om de spectaculaire vondsten te beoordelen. Later blijkt dat het soms om vervalsingen
gaat, waarvan de bekendste de stenen van Vermaning zijn. Als dat uitkomt, heeft
Bohmers echter de universiteit al verlaten. Zijn grote droom – een eervolle academi-
sche carrière met de daarbij behorende status – vervliegt van het ene op het andere
moment op een sombere winterdag in 1965.
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De jonge Waterbolk en Glasbergen zijn beiden in 1948 aangesteld bij de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) als assistent van Van Giffen. Na
de boedelscheiding tussen de ROB en het BAI in 1950 kiezen ze beiden voor Van
Giffen en Groningen. Voor Waterbolk is die keuze vanzelfsprekend. Hij blijft in Gro-
ningen, want hij moet hier nog zijn doctoraalexamen biologie afleggen.1 Daarna ver-
trekt hij in 1951 naar Den Haag, waar hij bij de N.V. De Bataafse Petroleum
Maatschappij gaat werken als palynoloog (onderzoeker van stuifmeel uit bodemmon-
sters). Het stuifmeelonderzoek op het BAI komt nu in handen van de in 1951 aan-
gestelde Wim van Zeist. Ondertussen blijft Waterbolk zich vanuit Den Haag ook
met palynologie ten behoeve van archeologisch onderzoek bezighouden in het kader
van een promotieonderzoek. Zijn proefschrift, getiteld ‘De Praehistorische mens en zijn
milieu. Een palynologisch onderzoek naar de menselijke invloed op de plantengroei van de
diluviale gronden in Nederland’ verdedigt hij op 2 april 1954. Tijdens zijn promotie-
onderzoek heeft hij vanuit Den Haag het contact aangehouden met zijn promotor
Van Giffen en vooral met Glasbergen. Zo bestudeert hij onder andere palynologische
bodemmonsters van grafheuvels die door Glasbergen zijn opgegraven. Glasbergen op
zijn beurt houdt Waterbolk op de hoogte over de spectaculaire resultaten van een
nieuwe, revolutionaire dateringsmethode die in Groningen wordt toegepast en daar
verder wordt ontwikkeld door de natuurkundige Hessel de Vries.

De Universiteit van Groningen en het BAI zullen in de decennia erna grote be-
kendheid krijgen door deze C14-methode. Hiermee kunnen wetenschappers heel
nauwkeurig de ouderdom bepalen van organische archeologische objecten, die bij-
voorbeeld gemaakt zijn van bot of hout. Dat doen ze door de hoeveelheid radioactieve
C14-isotopen daarin te meten, die in de loop der eeuwen vervallen tot het niet-
radioactieve stikstof N14. Aangezien het tempo van dit verval bekend is, kan op basis
van de metingen de ouderdom van organische objecten precies worden bepaald. Deze
verbluffend nauwkeurige dateringen gebruikt Glasbergen voor zijn proefschrift, dat
eveneens in 1954 verschijnt en waarop hij cum laude promoveert. Zo wordt het BAI
midden jaren vijftig een toonaangevend instituut in binnen- en buitenland, niet alleen
door het wetenschappelijk werk en de reputatie van Van Giffen, maar ook door de
grootschalige toepassing van C14-dateringen in de archeologie. 

Willem Glasbergen groeit in Rijnsburg op als zoon van een bloembollenkweker en
gaat in Leiden naar het gymnasium (1936-1942). In juli 1941 neemt hij deel aan de
opgraving van het Romeinse castellum in Valkenburg (Z-H), die onder leiding staat
van Van Giffen.2 In 1943 wordt hij aangesteld als (universitair) assistent in Groningen,
waar hij voor Van Giffen het Romeins aardewerk bestudeert. Hij breekt zijn studie
in de oorlog af, weigert de loyaliteitsverklaring te ondertekenen, en is daardoor ge-
dwongen om in december 1943 Groningen te verlaten om tewerkstelling in Duitsland
te voorkomen. Hij brengt de rest van de oorlog voornamelijk door op een onderduik-
adres in Oegstgeest. Na de oorlog keert hij direct terug naar Groningen, waar hij
kunstgeschiedenis gaat studeren. Hij is actief lid van het Studentencorps Vindicat
atque Polit (’Handhaaft en Beschaaft’- een opmerkelijke naam voor een studenten-
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vereniging die tot op de dag van vandaag regelmatig in nieuws komt door bizarre
ontgroeningsuitwassen). 

Tussen 1947 en 1949, het jaar waarin hij zijn doctoraal examen aflegt, is Glasbergen
assistent bij de ROB. Na zijn keuze voor het BAI in 1950 richt hij zich op het schrij-
ven van zijn proefschrift. In zijn, voor de eerste keer in Nederland in het Engels ge-
schreven, archeologische dissertatie behandelt hij zijn grafheuvelonderzoek in het
Brabantse Toterfout-Halve Mijl. Dit onderzoek heeft hij in 1948-1951 gedaan in
opdracht van Van Giffen. Als in 1950 het BAI formeel zijn opgravingsbevoegdheid
vanwege de regeling-Cals dreigt te verliezen (zie hoofdstuk 16), graven BAI-mede-
werkers gewoon keihard door. Glasbergen neemt zelfs in het geniep grondmonsters
voor stuifmeelonderzoek uit een bodemprofiel van een grafheuvel, die de ROB op
dat moment in Hoogeloon onderzoekt. Hij doet dat wanneer de ROB-opgravings-
ploeg er niet is en zou zich toen zelfs vermomd hebben.3 Eigenlijk zou je kunnen
zeggen dat hij ze steelt. Het voorval geeft een onthullend inkijkje in de verhoudingen
in de Nederlandse archeologie aan het begin van de jaren vijftig. 

Met uitzondering van Bohmers is Glasbergen in 1954 de enige BAI-medewerker
die gepromoveerd is èn kennis bezit van de Nederlandse prehistorie. Hij heeft een
internationaal archeologisch netwerk opgebouwd en wordt beschouwd als de coming

Groepsfoto genomen tijdens een rondleiding van een aantal medewerkers van het BAI bij de opgraving van graf-
heuvels bij Hooghalen in 1953. Van links naar rechts: Bohmers, Van Es, Van Zeist, Van der Waals en Glasbergen.
Het is het jaar voordat Van Giffen met emeritaat gaat. Op dat moment heeft het er alles van weg dat hij opgevolgd
gaat worden door Glasbergen.   
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man, de briljantste leerling van Van Giffen.4 Hij is de gedoodverfde opvolger. Van
Giffen en Glasbergen kennen elkaar door en door, omdat Glasbergen tijdens zijn stu-
dententijd in huis woont bij Van Giffen en diens (tweede) vrouw Guda E.G. Duyvis.
In 1952 trouwt hij zelfs met een nichtje van haar. Van Giffen behandelt Glasbergen
als zijn ‘wetenschappelijke zoon’.5 Daarom is er verbazing alom wanneer Van Giffen
en het universiteitsbestuur voor heel iemand anders kiezen. Waterbolk wordt aange-
wezen als zijn opvolger, een man die qua persoon en achtergrond een heel ander iemand
is dan Glasbergen. 

Waterbolk (geb. 1924) komt uit het Drentse Havelte, volgt het gymnasium in Zwolle
en is actief lid van de NJN. Na zijn middelbare school gaat hij in 1942 studeren: bi-
ologie in Groningen. In april 1943 tekent hij wèl de loyaliteitsverklaring, terwijl meer
dan negentig procent van de Groninger studenten – inclusief Glasbergen - dat wei-
gert. Daarin wordt vastgelegd dat men zich moet houden aan alle wet- en regelgeving
van de bezetter en geen handelingen mag ondernemen tegen de Nederlandse over-
heid, het Duitse Rijk of de Duitse Wehrmacht. Tekent iemand niet, dan kan de studie
niet worden voortgezet en moet hij of zij zich melden bij de Arbeitseinsatz. 

Omdat bijna alle studenten niet tekenen, kun je je afvragen waarom Waterbolk dat
wel doet. Het zegt niets over zijn politieke voorkeur en hij is zeker niet op de hand
van de bezetter. Integendeel, tijdens de bezetting is hij betrokken bij het lokale verzet
in Havelte en direct na de oorlog werkt hij voor de Politieke Opsporingsdienst van
het Militair Gezag. Zijn ondertekening heeft praktische en functionele redenen.6 Zo
heeft hij eerder al een dergelijke verklaring moeten tekenen om een renteloos voor-
schot voor zijn studie van het Rijk te krijgen. Bovendien heeft hij vóór april 1943
weinig contact met de studentenwereld en -verenigingen, waar het protest tegen on-
dertekening vooral vandaan komt. Na de oorlog worden de ondertekenaars gezien als
landverraders en moeten daarvoor boeten.7 Waterbolk legt op 9 november 1945 in
een brief aan Van Giffen uit waarom hij de loyaliteitsverklaring destijds heeft onder-
tekend en schetst zijn houding tijdens de bezetting:

‘In tegenstelling tot de Duitslandgangers en bunkerbouwers onder de studen-
ten en tot hen die een betrekking hebben aanvaard op kantoren of fabrieken,
die voor de ‘Wehrmacht’ werkten, kan ik verklaren dat ik gedurende de gehele
oorlog nooit daadwerkelijk hulp heb verleend aan de Duitse oorlogvoering,
hoe gering ook.
(…)
Het oordeel van de plaatselijke verzetsbeweging die mij gedurende de gehele
oorlog gekend heeft en het gedrag van mij en mijn ouders volledig heeft kun-
nen volgen, is toch van meer belang dan dat van een universitaire zuiverings-
commissie die mij alleen kent aan één enkel feit, dat ik begaan heb.’8

Toch wordt Waterbolk streng gestraft: hij mag 21 maanden lang (tot in 1948) geen
examens afleggen. In de ogen van veel mensen heeft hij een smet op zijn blazoen. Hij
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spreekt er met niemand over en heeft geluk: het wordt hem niet nagedragen. Pas in
2003 treedt hij er zelf voor het eerst mee naar buiten.9

Na zijn schorsing legt hij in 1948 zijn kandidaatsexamen en in 1951 zijn doctoraal-
examen in de biologie af. Daarna vertrekt hij voor zijn dienstbetrekking naar Den
Haag. In 1954 keert hij terug naar Groningen als opvolger van Van Giffen. Ook hij
is verrast over het feit dat hij benaderd is met de vraag om Van Giffen op te volgen: 

‘De reden waarom juist ik in aanmerking kwam – en niet bijvoorbeeld de op
archeologisch gebied veel meer ervaren Willem Glasbergen, die een kunst-
historische achtergrond had – heb ik pas later begrepen. De ruzie tussen Van
Giffen en Glazema had gemaakt, dat het Van Giffen grote moeite had gekost
om het BAI weer los te weken uit de ROB. Bij wijze van compromis had de
toenmalige staatssecretaris J. Cals besloten, dat het BAI de centrale instelling
in ons land zou worden op het gebied van het biologisch en anthropologisch
onderzoek ten dienste van de archeologie, maar na de pensionering van Van
Giffen niet zelfstandig meer zou mogen graven. Dat laatste zou weliswaar voor
de universiteit een moeilijk aanvaardbare beperking van de vrijheid van onder-
zoek betekenen, maar Faculteit en Curatoren vonden het kennelijk toch op-
portuun om een bioloog op de leerstoel te benoemen. Die behield overigens
wel de oude omschrijving ‘Prehistorie en Germaanse Archaeologie’ van het
in 1930 voor Van Giffen ingestelde lectoraat.’10

Naar eigen zeggen krijgt Waterbolk de opdracht van het universiteitsbestuur om de
normale verhoudingen in de archeologische wereld te herstellen. Glasbergen zou als
vertrouweling van Van Giffen daarvoor te partijdig zijn en heeft bovendien een vij-
andige relatie met Glazema, de directeur van de ROB. Waterbolk moet de onafhan-
kelijkheid van het BAI ten opzichte van de ROB handhaven, maar er tegelijkertijd
voor zorgen dat er een einde komt aan de rivaliteit tussen beide instituten. Dat vraagt
de nodige tact en diplomatie na wat er allemaal in het verleden gebeurd is. Behalve
deze formele verklaring voor de aanstelling van Waterbolk sluit ik niet uit dat er nog
een aanvullende reden is voor deze verrassende benoeming, en die heeft te maken
met Bohmers. 

Glasbergen heeft een intense afkeer van Bohmers vanwege zijn oorlogsverleden en
steekt die niet onder stoelen of banken.11 Met Glasbergen als baas zou dat voor
Bohmers ongetwijfeld tot een onwerkbare situatie hebben geleid. In hoeverre
Bohmers druk heeft uitgeoefend op Van Giffen om een eventuele aanstelling van
Glasbergen tegen te houden, is onduidelijk. Bohmers heeft informatie over Van Giffen
die geheim moet blijven, waaronder in ieder geval de herroeping van Van Giffens on-
dertekening van het Scholtensmanifest. Maar het is een feit dat ze een ingewikkelde
relatie hadden en dat er stilzwijgende afspraken tussen hen bestonden, waarvan nie-
mand wist hoe het zat. Ook Waterbolk is zich hiervan bewust. Als hij in 1965 Van
Giffen vertelt dat Bohmers geschorst is, wordt Van Giffen enorm kwaad. Zo kwaad
heeft Waterbolk hem nog nooit gezien. In 2004 schrijft hij mij dat hij vermoedt dat
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Van Giffen toen bang was dat Bohmers nu geheimen uit het verleden openbaar zou
maken.12

Bohmers heeft geen enkel bezwaar tegen Waterbolk als opvolger van Van Giffen.
Waterbolk is voor hem geen bedreiging. Hij is nog jong (30), bioloog, en beschikt
over weinig prehistorische kennis. Beiden hebben een gemeenschappelijk NJN-ver-
leden. De samenwerking verloopt aanvankelijk dan ook goed. Waterbolk zou, volgens
Bohmers, bij zijn ambtsaanvaarding als hoogleraar hem toevertrouwd hebben dat
Glasbergen hem had aangeraden om allereerst Bohmers ‘eruit te trappen’. Waterbolk
zou op zijn beurt Glasbergen geantwoord hebben dat dat niet kon ‘omdat de weten-
schappelijke verdienste van Bohmers te groot was.’13 Glasbergen blijft ondertussen
verbonden als wetenschappelijk medewerker aan het BAI en combineert deze functie
met een conservatorschap aan de provinciale musea in Assen en Groningen. Het zal
hem niet meegevallen zijn. 

‘Met de aanstelling van Waterbolk heeft Van Giffen Glasbergen ontzagwekkend
tegen het hoofd gestoten en dat heeft Glasbergen hem eigenlijk nooit vergeven’, aldus
Diderik van der Waals in 2007, die de drie heren goed kent.14 Van Giffen wijst Glas-
bergen wel aan als zijn opvolger als hoogleraar in Amsterdam in 1956. Volgens Van
der Waals is dit slechts een ‘doekje voor het bloeden’. Het Amsterdamse instituut voor
Prea- en Protohistorie (IPP) stelt dan nog niets voor en moet nog worden opge-
bouwd.15 In 1959 wordt de buitengewone leerstoel daar omgezet in een gewone en
verlaat Glasbergen Groningen. Door zijn enorme inzet en gedrevenheid zal in de
loop der jaren het IPP sterk uitbreiden. Glasbergen probeert daarbij telkens het BAI
te overtroeven. Waar hij de kans krijgt voert hij, aldus Van der Waals, een ‘propagan-
daoorlog’ tegen Waterbolk en het Groninger instituut. Van betere verhoudingen in
de Nederlandse archeologie is nog geen sprake. Het is wel de wereld waarin Bohmers
gestaag werkt aan zijn wetenschappelijke carrière en loyaal is aan het BAI en de jonge,
onervaren Waterbolk. Met het IPP en de ROB heeft hij nauwelijks contact.

Veel vrijheid en ruimte, 1954-1962
Voor Waterbolk zijn de eerste jaren van zijn hoogleraarschap ‘tunneljaren’: hij draagt
een grote verantwoordelijkheid, moet zich als prehistoricus nog waarmaken en een
plaats zien te veroveren onder zijn collega’s. Ook heeft hij weinig ervaring met het
elitaire academische milieu en de wereld ‘Onder Professoren’.16 Hij maakt kennis met
buitenlandse collega’s, ook in Duitsland. Daar is sprake van een collectief verzwijgen
onder archeologen over hun activiteiten tijdens de nazi-jaren. Voormalige Ahnenerbe-
archeologen, zoals Jankuhn en Schwabedissen, bekleden hoge academische posities
ondanks hun oorlogsverleden. Tijdens vergaderingen en excursies neemt de belang-
rijkste Ahnenerbe-archeoloog Jankuhn ook na de oorlog nog steeds als eerste het
woord en leidt in de meeste gevallen de discussies. Dit gebeurt met goedvinden van
zijn collega’s. Pas vijftig jaar later realiseert Waterbolk zich dat dit een manifestatie is
van de oude SS-hiërarchie, die zich na de oorlog in een andere vorm voortzet onder
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Duitse archeologen.17 De mannen zijn dat nu eenmaal zo gewend.
In de jaren vijftig is de oorlog in tijd nog nabij, maar iedereen probeert er mentaal

afstand van te nemen en zijn blik op de toekomst en de wederopbouw te richten.
Toch werkt de herinnering eraan op de achtergrond door, niet alleen in Duitsland.
Een bezoek in oktober 1955 van Willem Frederik Hermans aan het BAI illustreert
dit. Hermans is als fysisch geograaf op zoek naar werkruimte en benadert Waterbolk
met de vraag of hij met zijn sedimentologische apparatuur, die hij gebruikt heeft bij
de voorbereiding van zijn proefschrift, nuttig werk op het BAI kan doen. Waterbolk
stelt hem voor aan de geologisch geschoolde Bohmers om te onderzoeken of er mo-
gelijkheden zijn, maar tot werk en afspraken komt het niet. Willem Otterspeer doet
in zijn biografie over Hermans verslag van dit bezoek en citeert uit een brief van hem
van twintig jaar later: 

‘Iedereen knikte van ja, ja, er zou nog wel een of andere modus kunnen worden
gevonden. Maar haast alle academici die ik ooit ontmoet knikken altijd van ja,
ja, speciaal als ze denken ‘in geen geval’, ik hoorde er dus niets meer over en
deed zelf ook geen stappen meer, geloof ik, omdat me wel ter ore was geko-
men dat die meneer Bohmers nationaal-socialistisch aangebrand was.’18

Tijdens een excursie van de Drents Prehistorische Ver-
eniging in 1960 geeft Waterbolk uitleg bij een bodem-
profiel van de opgraving van een jongpaleolithische
vindplaats in het Brabantse Milheeze, een onderzoek dat
onder leiding staat van Bohmers. De bioloog Waterbolk
moet er als opvolger van Van Giffen hard voor werken
om zijn plaats te veroveren in de Nederlandse archeolo-
gie. De eerste jaren van zijn hoogleraarschap heeft hij
steun aan Bohmers en ze werken aan sommige projec-
ten samen. 
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Aangezien Hermans zelf door verscheidene Nederlandse collega-schrijvers in die tijd
als ‘fascist’ werd uitgemaakt, vervolgt hij: 

‘Ik ben ervan overtuigd dat ze uit die scheldpartijen de overtuiging hebben op-
gedaan dat er echt iets met mij mis was en dat dit mede van nadelige invloed
is geweest op mijn weinig briljante Groningse loopbaan. Dat ik met die meneer
Bohmers in contact werd gebracht, maakte op mij wel enigszins de indruk dat
er gedacht werd: we stoppen die twee fascisten maar samen in een hok.’

Het contact tussen Bohmers en Waterbolk is de eerste jaren weliswaar gereserveerd,
maar ze kunnen goed samenwerken. Waterbolk geeft Bohmers alle ruimte en
Bohmers krijgt veel van hem gedaan. Bovendien hebben beiden hun eigen onder-
zoeksgebied. Bohmers zet zijn studie van het Paleolithicum en Mesolithicum voort
en Waterbolk richt zich op de jongere perioden. Ook werkt Bohmers verder aan zijn
kwantitatieve analyse van vondstcomplexen, waarbij metrische eigenschappen, zoals
lengte en breedte van artefacten, grafisch worden weergegeven. Over deze methode
en de resultaten publiceert hij. Zijn publicaties worden goed ontvangen en andere ar-
cheologen beginnen nu ook langs de lijnen van de kwantitatieve analyse te werken.
In zekere zin is hij zijn tijd vooruit, zien de vakbroeders. Pas in het begin van de jaren
zeventig doet de New Archaeology in Nederland zijn intrede met daarin een sterke na-
druk op de kwantitatieve methoden.19

De nauwgezette opgravingsmethodiek die hij al in de oorlog toepast bij Mauern,
Unterwisternitz en Ureterp, wordt ook bij zijn naoorlogse opgravingen in Nederland
gebruikt. Hij introduceert het systematisch opgraven in vakken per vierkante meter
en het documenteren van de ligging van individuele artefacten. Dit wordt nu nog
steeds gedaan. Waar nodig moeten ook lakfilms van vlakken en profielen worden ge-
maakt. Waarschijnlijk heeft Bohmers deze methode in de Nederlandse archeologie
geïntroduceerd. Ook past hij de C14-methode vanaf het begin toe. Kortom, hij heeft
de opgravingsmethodiek van paleolithische vindplaatsen in Nederland aanzienlijk
verbeterd. Dat is zonder twijfel een belangrijke verdienste van hem.

Buiten Waterbolk, Van Zeist en Van der Waals, die in 1959 de gecombineerde mu-
seumfunctie in Assen en Groningen van Glasbergen overneemt, heeft Bohmers weinig
contact met andere Nederlandse beroepsarcheologen. Hij is de enige professionele ar-
cheoloog in Nederland die zich met het Paleolithicum en het Mesolithicum bezighoudt.
Het archeologisch landschap van prehistorici in Nederland is dan nog zeer overzichte-
lijk. In 1955 wordt op initiatief van Glasbergen het Symposion Nederlandse prehistorici
opgericht. Dat gezelschap (‘netwerk’, zouden we nu zeggen) probeert het contact tussen
en het werk van hen die zich bezighouden met de bestudering van de ‘prae-Romeinse
culturen’ te verbeteren. Op de deelnemerslijst komen slechts elf personen voor, onder
wie drie amateurarcheologen.20 Eens per jaar is er een tweedaagse bijeenkomst. In het
programma van het tweede symposion, dat gehouden wordt op 13-14 december 1956
in Enschede en Groningen, treedt Bohmers op met een lezing getiteld: ‘Statistische
methodes voor het beschrijven en vergelijken van paleolithische culturen’.21
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Op de vijfde bijeenkomst in 1959 staat Bohmers weer op de sprekerslijst, deze keer
met een bijdrage over mesolithische artefacten met oppervlakteretouche. Maar hij
blijft zonder nadere verklaring weg. Voor Glasbergen is dit aanleiding om na het sym-
posium de overige leden voor te stellen om hem per direct te royeren.22 Hij krijgt dit
niet gedaan en ontvangt een protestbrief van drie leden (A. Bruijn, P.J.R. Modderman
en J.A. Trimpe Burger).23 Ook de amateurarcheoloog A. Wouters, met wie Bohmers
op dat moment nauw samenwerkt, reageert op Glasbergen: 

‘Refererend naar Uw schrijven van 11 januari j.l. moet ik U meedelen, dat het
mij niet duidelijk is, waarom beide leden van het Symposium [ook de directeur
van het Rijksmuseum Twenthe C.C.W.J Hijszeler wordt voor royement voor-
gedragen, AC] niet meer als lid in aanmerking komen. Oordelen – i.c. veroor-
delen - zonder de betreffende personen zelf gehoord te hebben, lijkt mij niet
erg Christelijk. Ik heb zowel met de heer Bohmers, als met de heer Hijszeler
steeds in de beste verstandhouding samengewerkt, en zou het daarom ten
zeerste betreuren als het Symposion, hoe dan ook, hieraan enige afbreuk zou
doen. Ik verklaar mij daarom ten stelligste tegen de door U bedoelde maatre-
gel.’24

De brief laat zien dat de sfeer in de Nederlandse archeologie nog steeds niet is op-
geklaard. Waarom Bohmers niet komt opdagen en geen tekst en uitleg geeft, is niet
duidelijk. Ik heb daar niets over gevonden, maar het antwoord kan wel eens liggen
in de lezing die Glasbergen op hetzelfde congres wil houden. Die gaat over ‘de or-
ganisatie van de archaeologische bedrijvigheid in Bohemen en Moravië’ en is naar
aanleiding van een bezoek dat hij gebracht heeft aan een internationaal congres
over het Neolithicum twee maanden eerder in Brno. Ik sluit niet uit dat Glasbergen
op het congres in Brno gehoord heeft over de schandalige activiteiten van SS-Ah-
nenerbe en Bohmers’ dubieuze optreden in Unterwisternitz. Als hij daarover zou
beginnen op het congres in aanwezigheid van Bohmers, zou dat op zijn zachtst ge-
zegd onaangenaam en gênant voor hem zijn. In dit licht bezien is het begrijpelijk
dat Bohmers het risico niet neemt en wegblijft. Glasbergen moet immers niets van
hem hebben en had vast de gelegenheid aangegrepen om hem in opspraak te bren-
gen.

Zo gereserveerd als de contacten van Bohmers met de beroepsarcheologen zijn, zo
nauw zijn die met allerlei amateurarcheologen. Die samenwerking loopt goed, vooral
in Noord- en Zuid-Nederland. De amateurs ontdekken vindplaatsen, doen vondst-
meldingen en helpen mee met het archeologisch veldwerk. Bohmers betrekt enkelen
als auteur bij artikelen. Talrijke vindplaatsen worden onder zijn leiding onderzocht.25

In Noord-Nederland werkt hij samen met de arts Johannes Siebinga, de onderwijzer
Piet Houtsma en de oud-beroepsmilitair J. Luinge.26 Ook Pieter Mudstra, die mee-
groef in Unterwisternitz en Ureterp, doet weer onderzoek met hem. 

In Zuid-Nederland is Ad Wouters (1916-2001) een belangrijke informant en hulp
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voor Bohmers. Hij brengt Bohmers daar in contact met andere amateurarcheologen
en verzamelaars en werkt vanaf het begin van de jaren vijftig nauw met hem samen.
Ad Wouters heet aanvankelijk broeder Aquilas Wouters. Hij is in Tilburg geboren,
volgt onderwijs in een pensionaat en interesseert zich al op jonge leeftijd voor archeo -
logie, kevers en cactussen. Zijn enthousiasme is zo aanstekelijk dat Bohmers ook in-
teresse voor deze planten krijgt. Wouters geeft hem er een paar cadeau. Goed voor de
samenwerking! Wouters is lid van de congregatie ‘Broeders van Liefde’ en woont van
1955-1957 op het pensionaat Eikenburg in Eindhoven, waar hij leraar is op een mid-
delbare school. In 1957-1961 verblijft hij op Jonkerbosch bij Nijmegen. Daarna verlaat
hij de religieuze orde, treedt in het huwelijk en vestigt zich in Lent.27 Wouters is in
die jaren zonder twijfel Bohmers’ belangrijkste, meest deskundige makker. Ze delen
niet alleen een passie voor archeologie en cactussen, maar zijn zelfs op dezelfde dag
jarig! In het begin trekken ze dan ook vriendschappelijk met elkaar op. Wouters tekent
voor Bohmers veel artefacten, onderhoudt contacten met diverse verzamelaars en ver-
richt veldwerk. Samen met Bohmers en zelfstandig publiceert hij artikelen en hij
houdt Bohmers nauwgezet op de hoogte van vondstmeldingen. Uit zijn brieven aan
Bohmers spreekt een zekere onderdanigheid en dienstbaarheid. 

In 1959 krijgt Bohmers een persoonlijk assistent: Jan de Vries (1931-?). Hij is ama-
teurarcheoloog en woont in Eindhoven. Na zijn indiensttreding bij het BAI verhuist
hij naar Groningen. Hij is aangesteld om de talrijke collecties van amateurs en musea
te bezoeken en op aanwijzing van Bohmers artefacten te meten en te tellen. Ook te-
kent hij ze, een vaardigheid die hij vooral van Wouters heeft geleerd.

Bohmers’ ambitie is om vooral in Nederland, België en Frankrijk de samenstelling

Bohmers (links) en Wouters (rechts) bij de opgraving van Geldrop I. Wouters introduceert Bohmers in zijn Zuid-Ne-
derlandse netwerk. De mannen kunnen goed met elkaar overweg, totdat Bohmers onregelmatigheden begint op te
merken in Wouters’ werkwijze en documentatie van vondsten en vindplaatsen. Daar moet hij niets van hebben. Hij
neemt afstand.
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en metrische aspecten van artefacten van geschikte laatpaleolithische en mesolithische
vondstcomplexen vast te leggen. Wanneer dat is gebeurd, kunnen deze op een trans-
parante wijze gepresenteerd, vergeleken en geduid worden. Zo kan een beter en ob-
jectiever inzicht verworven worden in cultuur- en tijdsverschillen onder de
vindplaatsen. Afgezien van stenen uit BAI-opgravingen moeten ook de artefacten
van andere opgravingen en uit museale en particuliere collecties geteld en gemeten
worden. Naast Wouters werkt Bohmers daarbij ook samen met de amateurarcheoloog
Piet Houtsma en Anton Bruijn, fotograaf bij de ROB. Bruijn heeft een grote belang-
stelling voor experimenteel-archeologische proeven (zoals vuursteenbewerking, de fa-
bricering van aardewerk). Hij ontwikkelt zich later tot een specialist op het gebied
van middeleeuws aardewerk. Ook de Belg Jean Verheyleweghen maakt deel uit van
het Bohmers’ team. Hij zorgt ervoor dat Bohmers toegang krijgt tot Belgische archeo -
logische collecties. 

Bohmers is een druk bezet man die veel reist. Dat doet hij met een Volkswagenbusje,
waarin hij regelmatig overnacht. Hij gaat langs bij opgravingen in binnen- en bui-
tenland, neemt deel aan congressen en symposia, bezoekt collega’s en musea. Colleges
geeft hij nauwelijks, dat ziet hij ook niet als zijn taak. Daardoor heeft hij veel vrijheid
en is vooral in de zomer voor langere tijd op reis, waarbij hij werk en privé vrijelijk
combineert. Zo schakelt hij jaren achtereen zijn vrouw, kinderen en later zelfs zijn
schoonzonen in om vuurstenen artefacten op verschillende opgravingen te tellen. Het
gezin gaat er kennelijk zonder morren in mee. Daar publiceert hij dan weer over. De
resultaten van zijn onderzoek en werkwijze blijven niet onopgemerkt. Hij geniet van
zijn opbloeiende academische reputatie. Een brief aan Waterbolk d.d. 10 augustus
1957 geeft een beeld van zo’n buitenlandse reis, waarin hij vrouw en kinderen aan het
werk zet:

‘Via Sleeswijk, waar ik de heer Schwabedissen helaas niet aantrof in Kopen-
hagen aangekomen. In Frankrijk wel veel gezien, maar weinig kunnen meten.
De collecties waren met koperdraad op triplex bevestigd. In München, Stutt-
gart en bij particuliere verzamelaars kreeg ik alle grote collecties [te zien, AC].
Om niet afhankelijk te zijn van verbeteringen aan de methode hebben we daar
en ook in Brunswijk het gehele mikrolith materiaal ook getekend. Hiermede
ben ik ook hier bezig. Mijn dochters tekenden reeds meer dan 1000 stukken.
Die akademie Minerva is toch wel ergens goed voor.’28

Het zuinige grapje over de Groningse kunstacademie Minerva, waaraan zijn dochter
Wytske studeert, getuigt van zijn gevoel voor humor en de nog vrij ongedwongen re-
latie met Waterbolk. Een jaar later schrijft hij vanuit het Franse Pau aan zijn baas en
verzoekt hem een stapel invulformulieren toe te sturen: ‘Het is me namelijk gelukt
Movius en Bordes [twee toonaangevende paleolithicumdeskundigen, AC] te overtuigen
dat onze meetmethode in principe de juiste is en resultaten oplevert en Movius begint
er waarschijnlijk op zijn opgraving mee.’29 Waterbolk ondersteunt Bohmers ook bij
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de financiering van zijn studiereizen. Medio augustus 1959 legt hij het reisplan van
zijn medewerker en de kosten daarvan voor aan het College der Curatoren van de
universiteit:

‘Dr. Bohmers is voornemens op 22 augustus een studiereis naar Zwitserland,
Zuid-Frankrijk en N. Spanje te maken teneinde vergelijkende onderzoekingen
van paleolithische en mesolithische vuursteencomplexen voort te zetten. Deze
bevinden zich in collecties van verscheidene instituten, musea en particulieren.
De route is Groningen, Schaffhaussen, Zürich, Monaco – waar een gedeelte
van het jaarlijks congres van de Société Prehistorique France zal worden mee-
gemaakt – Provence, Franse Alpen, Lyon, Toulouse, Noordelijke Pyreneeën,
Asturië, N.Spanje, het Dordognegebied en de Charente. Het vertrek is be-
paald op 22 augustus, de duur tot omstreeks begin oktober.’30

Bohmers houdt op zijn beurt Waterbolk op de hoogte van zijn belevenissen. Vanuit
Monaco schrijft hij dat hij contact heeft gehad met de prehistoricus Abbé Glory, een
van de beste kenners van Lascaux, de beroemde grot in de Dordogne met prehistori-
sche wandschilderingen. Glory verzoekt hem lakfilms te maken en biedt hem houts -
koolmonsters aan voor C14-datering. Bohmers schrijft:

‘Abbé Glory bood mij hier in Monaco aan het volledige silexmateriaal uit de
kultuurlaag van Lascaux te tellen en te meten. Verder verzocht hij me op zijn
kosten enige profielen van deze laag te maken. Het lijkt mij goed hierop in te
gaan, omdat er maar weinig gesloten collecties van deze periode in Frankrijk
toegankelijk zijn. Hij gaf mij ook kool van de kultuurlaag voor De Vries [Hessel

Een door Bohmers gemaakte schets van zijn Volkswagenbus, met aanwijzingen voor het aanbrengen van opberg-
ruimten
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de Vries van het C14-laboratorium, AC]. Deze liggen in het voor de Vries be-
langrijke vroege Magdaleïne. De heer Taatgen [schoonzoon van Bohmers, AC],
die tot over ongeveer twee weken naar Groningen terugkeert, zal het bij U af-
geven.
(…)
Het congres is niet erg interessant; de leden soms wel. Het belangrijkst zijn
meestal binnenlandsche ruzies. Helaas is het museum van Marseille, waar zich
belangrijke collecties bevinden, tot december ‘ingepakt’. 
Bordes wil geen statistieksymposium, Movius durft niet, nu neemt Blanc met
Pittioni het initiatief - misschien. Het lijkt me niet dat we verder komen in deze.
Het enige belangrijke is rijden en collecties opnemen.’31

Het congres over statistiek en archeologie, waar Bohmers zijn methode voor kwanti-
tatieve analyse zou kunnen presenteren, komt er uiteindelijk niet. De archeologen
kunnen het niet eens worden over de inhoud en proberen hun eigen analysemethoden
voor het voetlicht te krijgen, met uitsluiting van anderen. Wel wordt Bohmers in 1962
in Rome tijdens een internationaal congres uitgekozen om een sessie te organiseren
op het gebied van statistiek en archeologie.32 Het is voor hem een hele eer. Meer dan
dat, het is zijn f inest hour. Deze gebeurtenis noemt hij tien jaar later in zijn familie-
boek: 

‘In 1962 op het toppunt van mijn roem als archeoloog werd ik benoemd tot
wetenschappelijk sectieleider op het grote wereldcongres in Rome. De Ne-
derlandse collega’s jalours. Daarna werden de verhoudingen op het instituut
steeds slechter.’33

In 1963 krijgt hij van de Belgische Akademie van Wetenschappen het aanbod om
samen met Verheyleweghen een dergelijk congres in Brussel te organiseren. Maar
ook dit gaat uiteindelijk niet door. ‘Toen Prof. Waterbolk mij duidelijk te verstaan
gaf, dat hij hiertegen was, heb ik ook dit aanbod afgeslagen’, verklaart hij twee jaar
later aan de president-curator van de Rijksuniversiteit Groningen.34 Bohmers is dan
geschorst. Zijn gereserveerde, maar werkzame relatie met Waterbolk is in enkele jaren
ernstig verslechterd. Wat is er gebeurd? 

Wapens voor grootse plannen
Bohmers is regelmatig te vinden op de kamer van Waterbolk. Hij komt daar niet al-
leen om zijn zaken te behartigen, maar ook om zijn ongenoegen te uiten wanneer hij
vermoedt dat het faculteitsbestuur of BAI-medewerkers hem tegenwerken. Dat laatste
gebeurt in het begin van de jaren zestig steeds vaker. Bohmers ligt niet zo lekker bij
de collega’s. Volgens Van der Waals krijgt Bohmers aanvankelijk veel gedaan bij Wa-
terbolk, die in het begin van zijn carrière niet erg toegankelijk is en moet oproeien
tegen de antipropaganda van Glasbergen. Hij heeft dan ook een grote invloed op zijn
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directeur.35 Zo is Waterbolk bereid een aanvraag van Bohmers te ondersteunen om
een wapen bij zich te dragen tijdens zijn studiereis in 1959. Hij schrijft: 

‘Gaarne ondersteun ik het verzoek van Dr. J.C.A. Bohmers, wetenschappelijk
ambtenaar a bij het Biologisch-Archaeologisch Instituut, tot het dragen resp.
in zijn auto hebben van een pistool bij diens onderzoekingen in gebieden in
het buitenland, waar roofovervallen kunnen voorkomen.’36

Voor het pistool wordt hem een wapenvergunning verleend en op 18 augustus 1959
krijgt hij ook toestemming om het wapen met de auto in te voeren naar Bedum.37

Bohmers is namelijk een beetje bang. In die tijd komen er incidenteel berovingen
voor in Frankrijk, die in de Nederlandse pers aandacht krijgen. Toch lijkt de aanschaf
van een wapen wat overdreven. Bohmers denkt daar duidelijk anders over, wanneer
hij op reis is en ’s nachts in zijn Volkswagenbus de slaap niet kan vatten.

Hij heeft het wapen geregeld via zijn assistent Jan de Vries. Een paar jaar later ver-
klaart hij tegen de politie hierover: 

‘Ik heb in verschillende gebieden in Frankrijk gewerkt, waar voortdurend werd
geschoten in verband met de politieke onlusten, in Zuid-Frankrijk en ook in de
buurt van Parijs. De politie in Frankrijk heeft mij verzocht uit het zuiden en uit
de buurt van Marseille, waar ik onderzoekingen deed in een eenzame buurt,
te blijven. Ik sliep meestal alleen in mijn auto, een zogenaamde ‘Combi’. De
gedachte kwam toen bij mij op, om over een vuurwapen of meerdere vuurwa-
pens te beschikken. Ik heb toen een bijzondere machtiging aangevraagd en
gekregen van de Burgemeester der gemeente Bedum, tot het voorhanden
hebben van een automatisch pistool, alsmede een consent van uit- en invoer
van de Commissaris der Koningin in de provincie Groningen.’38

En De Vries verklaart aan de politie: 

‘Het zal omstreeks 1959 geweest zijn, precies weten doe ik het niet meer, dat
Böhmers, mij vroeg of ik hem ook aan een pistool of revolver kon helpen. Ik
heb hem toen beloofd mijn best daarvoor te zullen doen. Enige tijd na dat ge-
sprek heb ik voor hem een automatisch pistool, kaliber 9mm, merk ‘F.N.’ ge-
kocht. Het wapen was voorzien van een bijpassende houder. Naar het nummer
van het pistool dat volgens u 10687 is, heb ik nooit omgekeken. Ik kan mij be-
slist niet meer herinneren van wie ik dit wapen betrokken heb en wat ik er voor
betaald heb. In ieder geval heb ik kort nadien het wapen afgeleverd aan Böh-
mers. Ik gaf het hem cadeau. Later heeft Böhmers mij er nog een stukje hout-
snijwerk voor willen geven maar dat heb ik afgewezen.’39

Bohmers is niet tevreden met alleen het pistool, dat De Vries voor hem regelt via zijn
dubieuze contacten rond Eindhoven en waaraan destijds nog vrij makkelijk te komen
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was in België. Hij denkt meer wapens nodig te hebben voor een groots plan. De aanzet
daarvoor staat in het door hem in 1960 opgestelde Vijfjarenplan ter bestudering van
het Europese late Paleolithicum en Mesolithicum. Het maakt deel uit van een door Wa-
terbolk gesteund subsidieverzoek aan de Nederlandse Organisatie voor Zuiver We-
tenschappelijk Onderzoek (ZWO).40 Hij beschrijft zijn werkwijze van meten en tellen
van vuursteencollecties en de voordelen van zijn methode ten opzichte van de werk-
wijze van François Bordes, zijn grote rivaal. Er zijn drie vragen die Bohmers daarmee
op wil lossen: 
1. Welke mesolithische en laatpaleolithische culturen bevinden zich in Frankrijk,

Noord-Spanje, Noord-Italië, Zwitserland en Zuid-Duitsland? 
2. Hoe en waar ontwikkelen de mesolithische culturen zich uit laatpaleolithische? 
3. Hoe en waar ontwikkelen de mesolithische culturen zich verder tot het Neolithicum? 
Vanuit het oogpunt van efficiency, kostenbesparing en zijn eigen gezondheid vindt
hij dat het gebruik van een zeewaardig schip het meest geschikt is voor zijn onderzoek.
Daarmee kunnen diverse Franse rivierdalen bezocht en bestudeerd worden. Ook de
Noord-Spaanse kust vanaf Bayonne tot Santander staat op het programma. 

Vooruitlopend op de toekenning van de subsidie is Bohmers dan al gestart met de
bouw van een schip. Hij is kennelijk vol vertrouwen dat hij dat geld krijgt en kan het
eventueel ook zelf financieren. Journalisten beginnen erover te schrijven. Het is dan
ook niet zomaar een schip dat hij laat bouwen. In verschillende krantenberichten
wordt in de zomer van 1961 een spectaculair schip beschreven dat dienst zal doen als
‘zeewaardig laboratorium’.41 Het is ontworpen door de Rotterdamse scheepsbouw-
kundige E. van Dieren in samenspraak met Bohmers, waarbij de vormgeving van
Hollandse kleine zeewaardige jachten uit de zeventiende eeuw als inspiratie heeft ge-
diend. Het achterschip heeft een opvallend hoge opbouw en het kan zeilen of op twee
motoren varen. Er is veel ruimte aan boord: er zijn twee vertrekken (7,5x4 m en
6x3,5 m), drie tweepersoons slaapvertrekken, een badkamer, een keuken en een op-
bergruimte. 

Helaas wordt het verzoek aan ZWO voor een renteloos voorschot om bij te dragen
aan de afbouw van het schip afgewezen.42 Wel ontvangt Bohmers van ZWO de jaren
daarna subsidie voor zijn onderzoek.43 Ondanks de afwijzing zet hij de bouw van het
schip door en betaalt dit uiteindelijk uit eigen zak, onder meer door in het begin van
de jaren zestig een groot deel van zijn kunst- en antiekcollectie te verkopen. In 1964
is het schip bijna klaar. Het heeft de naam ‘Grevon’ gekregen, een afkorting van ‘Groep
Evolutionair Onderzoek’ of ‘Gronings Evolutionair Onderzoek’. Het is een prachtig
schip, van alle gemakken voorzien. Het zal echter vanwege Bohmers’ schorsing in ja-
nuari 1965 nooit gebruikt worden voor expedities en slechts dienst doen als woon-
schip. Tegelijkertijd wordt een identiek tweede schip gebouwd in opdracht van zijn
schoonzoon Gerard Taatgen, tandarts in Enkhuizen en echtgenoot van zijn dochter
Aukje. Taatgen en Bohmers kunnen in die tijd goed met elkaar overweg.

Vanaf 1963-1964 ontwikkelt Bohmers een nog ambitieuzer plan waarvoor hij het
schip kan inzetten. Het gaat om een onderzoek naar het ontstaan en de evolutie van
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de oudste moderne mens in het Middellandse Zeegebied. Hij vermoedt dat dit proces
zich in het Nabije Oosten of in Noord-Afrika heeft afgespeeld, voordat de vroege
Homo sapiens de Franse Dordogne is ingetrokken. Hij vindt dat de universiteit van
Groningen voor dit onderzoek de beste papieren heeft. Niet alleen heeft het BAI veel
ervaring met systematische verwerking van vondstcomplexen, maar het kan ook be-
schikken over een gerenommeerd C14-laboratorium. Bohmers ziet dit ambitieuze
project dan ook als een samenwerking tussen hem en J.C. Vogel, hoofd van het C14-
laboratorium.44

De heren starten in 1964 met hun gezamenlijke onderzoek. Er zijn geen subsidies
aan verbonden en het geheel lijkt op persoonlijke titel plaats te vinden. In mei 1964
schrijft Bohmers aan Waterbolk: ‘Dr. Vogel verzocht mij tevens een aantal statistieken
en monsters voor C14-bepalingen van laat-Moustérien, Chatelperronien en vroeg-
Aurignacien ter gezamenlijke bestudering van de Homo sapiensdoorbraak uit geheel
Frankrijk te verzamelen.’45 Vogel brengt in augustus 1964 ook een bezoek aan
Bohmers en zijn medewerkers in Les Eyzies, waar Bohmers in het lokale museum
begonnen is met het tellen en meten van vuurstenen artefacten. Als Bohmers ge-
schorst is, zal Vogel in maart 1966 nog een aanbevelingsbrief voor hem schrijven,
waarin hij zegt: 

Na de avonturen met het schip de Bordena is het tijd voor het serieuze werk. De Grevon (een afkorting van ‘Groep
Evolutionair Onderzoek’ of ‘Gronings Evolutionair Onderzoek’) is een zeewaardig onderzoekschip, bedoeld voor am-
bitieuzere expedities naar de oorsprong van de moderne mens. Maar het loopt anders. De Grevon zal nooit voor dit
doel ingezet worden door Bohmers’ plotselinge vertrek van de universiteit. Het wordt woonjacht in het Boterdiep in
Bedum. 
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‘Ik ken dr. A. Bohmers sinds 1962 en in 1964 zijn we een samenwerking aan-
gegaan over het vraagstuk van culturele verandering in het paleolithicum. Ik
heb dr. Bohmers leren kennen als een extreem competente en gedreven we-
tenschapper met een speciale vaardigheid om de essentie te halen uit het be-
schikbare bewijsmateriaal.’46

Uit persoonlijke notities blijkt dat Bohmers in 1963 en 1964 niet alleen met Vogel
spreekt over zijn onderzoek, maar ook met veel andere buitenlandse collega’s.47 Ook
met Nederlandse collega’s heeft hij het naar eigen zeggen over zijn plannen: met Wa-
terbolk, W. van Zeist en H.G.A. Korteweg (ZWO). Eind januari 1965 praat hij met
Van Giffen over de mogelijkheid van subsidieverlening door de Koninklijke Neder-
landse Akademie van Wetenschappen, waarvan Van Giffen dan lid is.48 Of Van Giffen
wat in zijn plannen ziet, is onbekend. Een en ander is nooit opgevolgd, want een paar
dagen later wordt Bohmers geschorst.

Vervalsingen op het spoor
Terwijl op de werf van Kerstholt in Groningen de Grevon langzaam vorm krijgt, ver-
richt Bohmers opgravingen in Nederland en inventariseert collecties in Nederland,
België en Frankrijk met behulp van assistent Jan de Vries en amateurarcheologen.
Wouters is van hen de belangrijkste en staat altijd klaar om te helpen. Een van de on-
derzoeken die zij samen uitvoeren is in het Brabantse Geldrop, waar in 1961 een sen-
sationele ontdekking wordt gedaan. Op 4 mei meldt de landelijke pers de vondst van
de ‘Danseres van Geldrop’, later onder archeologen in navolging van de vondsten in
Willendorf en Dolní Věstonice ook wel de ‘Venus van Geldrop’ genoemd. Het gaat
om een gravering van een (dansende?) vrouw op een retouchoir, een steen waarmee
vuursteen werd bewerkt. Het valt toe te schrijven aan de Ahrenburgcultuur en is zo’n
11.000 jaar oud. 

Interieur van de Grevon met Wenda en stoelen van 
De Ikelbeam. Bohmers besteedt veel aandacht aan de 
inrichting. 
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Wouters heeft de vindplaats in 1954 ontdekt en Bohmers heeft deze in juni 1956 op-
gegraven. In augustus 1957 wordt daar vlakbij een nieuwe vondstconcentratie ontdekt,
die Wouters opgraaft samen met zijn broeders uit zijn orde die ook in archeologie geïn-
teresseerd zijn: broeder Theogenes en broeder Eusebius. Vanuit deze nieuwe vindplaats
laat Bohmers in april 1961 een smalle sleuf graven om een nieuwe vondstconcentratie
op te sporen. Het vondstmateriaal dat daaruit tevoorschijn komt, wordt toegezonden
aan het BAI. Daarin treft Jan de Vries in Groningen de gravure op de retouchoir aan.

Deze ontdekking van een van de oudste kunstuitingen in Nederland is aanleiding
voor Wouters om de vondsten uit zijn opgraving uit 1957 opnieuw te bekijken. Die
vondsten zijn dan nog aanwezig in zijn eigen collectie en die van broeder Theogenes.
Wanneer hij met nieuwe ogen kijkt, treft hij maar liefst drie opmerkelijke kunstvoor-
werpen aan, die hij aan Bohmers voorlegt: een zandsteen met graveringen met mo-
gelijk de voorstelling van een schoffelvormig uiteinde van een rendiergewei, een
gebroken hanger gemaakt van de steen lydiet en voorzien van een aantal inkervingen,
en een steen met de voorstelling van de achterzijde van een rendier.

Het is vooral het laatste voorwerp dat Bohmers achterdochtig maakt. De voorstel-
ling vertoont namelijk in weergave èn afmeting een opvallende gelijkenis met de be-
kende voorstelling van een grazend rendier op een zogenaamde laatpaleolithische
‘commandostaf ’ uit het Kesslerloch bij Thayngen.49 In een bewaard gebleven tekst-
concept voor het artikel over de bijzondere vondsten van Geldrop voor Brabants Heem
beschrijft hij de gravures van de danseres en het rendier en uit zijn twijfel over de au-
thenticiteit ervan. Over de rendiergravering en de overeenkomst met die van Kes-
slerloch schrijft hij: 

‘De overeenkomst is zoo groot dat hier van toeval misschien niet meer gespro-
ken kan worden. (…) Het stuk werd echter in de oude collectie onder een mil-
limeters dikke harde okerlaag, zodat niets van de gravure te zien was,
aangetroffen. En ook het graveren van de reeds gebroken steen is niet moge-
lijk zonder dat de dunne scherpe kant bij de buiklijn afgeschilferd zou zijn. Door
deze opvallende gelijkenis met het vrij goed bekende en gepubliceerde stuk
van Thayngen dacht ik allereerst aan een vervalsching mede in verband met
de spanningen die het bekend worden van het meisjesfiguur [Danseres van
Geldrop, AC] hebben doen ontstaan. Het stuk werd niet zelf opgegraven en
eerst later toegezonden. Het zou echter een bijzonder geraffineerde verval-
scher moeten zijn. Onder het binoculair is, zoals van het eerste stuk door de
grove korrel, niet veel te zien van verweringsgraad van de lijn.’50

Bohmers twijfelt aan de authenticiteit van deze vondst van Wouters in de collectie
van zijn mede-frater en deze wordt uiteindelijk dan ook niet besproken in hun beider
artikel in Brabants Heem.51 Bohmers heeft van tevoren ongetwijfeld Wouters ingelicht
over zijn bedenkingen. Wouters komt daarop met een escape-verhaal. In 1968 (dus
na de schorsing van Bohmers) schrijft hij over dit kunstvoorwerp in een brief aan
Waterbolk het volgende: 
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‘Dan is er nog een steentje geweest waarop het achterste deel van een rendier
was gekrast. Het is een niet erg leuke ‘joke’ van een van mijn oud-collega’s
van Eikenburg geweest, die gelukkig meteen door De Vries onderkend werd
als nagekrast uit een boek over Praehistorie uit de schoolbibliotheek van de
ULO. Ik weet niet of ik het steentje weggegooid heb, danwel of het zich nog
bij jullie bevindt. Ik stuurde het indertijd op ter controle.’52

Zijn nonchalante voorstelling van zaken komt niet overeen met hoe het echt is gegaan.
Het is Bohmers, en niet De Vries, die pas na veel moeite (en zeker niet ‘meteen’) een
vervalsing niet uitsluit. Bovendien gaat het om veel meer dan een ‘joke’. De vervalsing
is technisch zo geraffineerd (zowel qua gravering als het aanbrengen van een okerlaag),
dat het voor Bohmers, ondanks de toepassing van verschillende technieken, moeilijk
is de authenticiteit van het voorwerp te bepalen. 

Bohmers heeft ook zo zijn twijfels over de Danseres van Geldrop, maar kan niet
bewijzen dat het om een vervalsing gaat. Zijn bedenkingen publiceert hij in Brabants
Heem. Hoewel het artikel onder beider naam verschijnt, heeft Wouters het in overleg
met Bohmers geschreven. De slotparagraaf met het kopje ‘Echt of onecht’ is alleen
van de hand van Bohmers. Zijn worsteling omschrijft hij zo: 

Dit is een schets van een onderkaak van een reuzen-
hert waar een vuurstenen pijlspits is ingeschoten.
Wouters meldt deze sensationele vondst aan
Bohmers. Hij maakt er een schets van en stuurt die
met een begeleidende brief aan hem. Dit is in 1956.
In de jaren daarna doet Wouters steeds meer op-
zienbarende ontdekkingen. Nu weten we dat het om
een vervalsing gaat.
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‘Gebruik makend van het beschikbare feitenmateriaal acht ik het niet verant-
woordelijk en niet in het belang van de publiciteit, het voorwerp als een mo-
gelijke mystificatie ongepubliceerd in het magazijn op te bergen, ondanks het
feit, dat ik niet in staat ben een absoluut bewijs voor de echtheid te leveren.’

Ook nu nog is de Danseres van Geldrop een controversieel voorwerp in de Neder-
landse archeologie.53

Bohmers begint intussen Wouters steeds meer te wantrouwen. Dat komt niet alleen
door Geldrop, maar ook door de verhalen onder amateurarcheologen. Hij heeft steeds
vaker bedenkingen bij zijn vondsten en vindplaatsopgaven. Het vertrouwen is weg.
Op 9 oktober 1961 stuurt hij een vertrouwelijke brief aan Waterbolk waarin hij zijn
twijfels over de vondsten van Geldrop toelicht.54 Hij schrijft dat Wouters zeer ver-
dienstelijk artefacten kan namaken en dat zijn assistent De Vries hem verteld heeft
dat men in Limburg zegt dat hij artefacten vervalst heeft. Maar, voegt Bohmers er
met gevoel voor understatement aan toe: ‘Ik weet ook hoe snel praatjes ontstaan.’ Hij
vertelt dat hij twee maanden voor de ontdekking van de Danseres van Geldrop de
collectie van de amateurarcheoloog Verhagen te Brumholt heeft bezocht, waarin een
retouchoir met krassen zat.55 Hij heeft Wouters er toen op gewezen dat dergelijke
voorwerpen graveringen kunnen dragen. De door Wouters gevonden kunstvoorwer-

Bericht in de Volkskrant van 4 mei
1961 over de sensationele vondst
van de Danseres van Geldrop. Het
zou een van de oudst bekende
kunstuitingen uit Nederlandse
bodem zijn die is aangebracht op
een retouchoir (slijpsteen) uit het
Laat Paleolithicum. Bohmers heeft al
snel zijn bedenkingen bij de grave-
ring en ook tegenwoordig zijn veel
archeologen niet van de authentici-
teit van deze voorstelling overtuigd. 
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pen wijken sterk af van de twee andere concentraties met artefacten van Geldrop, die
geen graveringen opleverden. Bohmers besluit de brief met: 

‘De mogelijkheid dat Br. A. Wouters alles zelf gemaakt heeft blijft m.i. bestaan.
Het zou psychologisch niet in overeenstemming zijn met de goede indruk die
ik altijd van hem gekregen heb. Toch ken ik hem niet goed. Een verklaring van
eenige der hier mij niet geheel bevredigde gebeurtenissen zou kunnen zijn dat
hij een en ander achtergehouden heeft om later zelfstandig te kunnen publi-
ceren; niet in groepsverband. Dit heeft hij bij een overeenkomstige situatie wil-
len doen met de vuistbijl van Kerkrade. Een bewijs dat de voorwerpen echt
zijn is optisch niet te leveren, evenmin als het tegengestelde, ondanks alle ge-
dane moeite. Het lijkt me niet verantwoord op grond van het bovengenoemde
de publicatie van de voorwerpen te onderdrukken of uit te stellen. Wel zal ik
erin aangeven dat ik niet volledig van de echtheid overtuigd ben.’

Tom Appelboom (geb. 1926), die in 1964 als tweede assistent van Bohmers wordt
aangesteld, herinnert zich dat Bohmers Wouters bij hem afschildert als ‘een op zijn
minst oneerlijk mens, die knoeide met zijn vondsten’.56 Behalve de vondsten van Gel-
drop zijn er meer spectaculaire vondsten van Wouters waaraan Bohmers gaat twijfelen.
Hij heeft ook zijn bedenkingen bij de rendierkaak met ingeschoten spits en de vuistbijl
van Nijmegen, volgens Appelboom.57 Ook twijfelt hij aan de vindplaatsopgave van
een vuistbijl uit het Limburgse Echt, die deel uitmaakt van de collectie van het Bon-
nefantenmuseum in Maastricht en door Wouters gevonden zou zijn. Op 7 november
1963 schrijft hij bij een foto van de vuistbijl: ‘waarschijnlijk recent uit het buitenland
afkomstig en niet gevonden te Echt’.58

Zo wordt de vakbroedersrelatie die zo vriendschappelijk begon, in de loop der tijd
steeds ambivalenter. Aan de ene kant vertrouwt Bohmers Wouters niet meer; aan de
andere kant hebben ze samen met Verheyleweghen de grote publicatie over West-
Europese paleolithische en mesolithische artefacten in voorbereiding, waaraan zij
jaren hebben gewerkt. Ook blijft Wouters voor Bohmers en het BAI heel waardevol
vanwege zijn netwerk en kennis van collecties en vindplaatsen in het zuiden van het
land, die hij met Bohmers deelt. Daardoor krijgt Bohmers toegang tot informatie die
anders buiten zijn zicht zou blijven. Verder heeft Wouters een groot aantal artefact-
tekeningen gemaakt en zich jarenlang heel volgzaam en hulpvaardig opgesteld. Hij
heeft Bohmers ook veel goeds gebracht.

Diefstal in het BAI
Omstreeks dezelfde tijd verslechtert niet alleen de relatie met Wouters, maar ook die
met zijn assistent De Vries in rap tempo. Vóór 1963 werken ze goed samen en gaan
soms langere tijd met elkaar om tijdens studiereizen. Ze hebben toen ongetwijfeld
veel van elkaar gezien en elkaar goed leren kennen, ook in zaken die ze voor de bui-
tenwereld verborgen houden. Bohmers bijvoorbeeld zal, zoals Waterbolk vermoedt,
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zijn dienstreizen wel eens gebruikt hebben om Ikelbeam-producten te verkopen. Hij
kijkt niet alleen naar de vuurstenen artefacten als hij bij verzamelaars op bezoek is,
maar doet ook privé-aankopen voor zijn eigen collectie. Wanneer De Vries Bohmers
een wapen bezorgt in 1959, wordt hun relatie helemaal close. In 1962 koopt Bohmers
nog eens drie wapens met munitie van hem: een oud Frans militair geweer (model
1881, 8mm kaliber) en twee pistoolmitrailleurs (STEN MK 2, 9mm kaliber en een
Schmeisser, 9mm kaliber). Hij vindt dat hij ze nodig heeft voor zijn toekomstige on-
derzoek in het Middellandse Zeegebied en in en nabij Afrika als onderdeel van de
scheepsuitrusting voor zelfverdediging. Twee buitenlandse collega’s hebben hem ge-
waarschuwd dat sommige gebieden daar gevaarlijk zijn en daarom heeft hij de wapens
aangeschaft.59 De Vries zegt na Bohmers’ schorsing hierover: 

‘Böhmers had mij verteld dat hij zwaardere wapens nodig had als hij eventueel
met zijn schip in het buitenland zou vertoeven. In geval van oorlogsdreiging
wilde hij met zijn schip zich begeven naar een volgens hem veilige plek gele-
gen aan de Ierse kust.’60

De wapenaankopen geven een indruk van zijn angstige kant. Hij is niet alleen bang
voor Zuid-Franse overvallers als hij in zijn busje slaapt, maar ook voor een escalatie
van de Koude Oorlog en een inval van de Russen.61 Met de Grevon kan hij eventueel
vluchten: ‘Een bibberboot’, noemt zijn schoonzoon het schip later.62 Voor het dragen
van een wapen vraagt hij geen formele toestemming aan, omdat hij wel weet dat hij
die, in tegenstelling tot het pistool, niet krijgt. Ook zijn schoonzoon Gerard Taatgen
krijgt wapens via De Vries, die deel moeten gaan uitmaken van zijn scheepsuitrusting.
Het gaat om een pistool en een pistoolmitrailleur (beide 9mm kaliber) – opnieuw
verouderde wapens, maar daarom niet minder dodelijk. Deze geeft De Vries hem als
dank voor een uitgebreide tandartsbehandeling. Aangezien Taatgen het plan heeft
eens op wereldreis te gaan, accepteert hij het geschenk, ook al weet hij dat het bezit
strafbaar is.63 De Vries kan aan de wapens komen doordat hij contacten onderhoudt
met personen (‘scharrelaars’) uit het Zuid-Nederlandse criminele circuit.

Het gedrag van De Vries wordt steeds problematischer en er komt een dag waarop
Bohmers van hem af wil. Hij drinkt te veel, maakt ruzie op straat en in cafés, onder-
houdt een vrouw naast zijn gezin in Groningen en heeft schulden. Niet alleen
Bohmers, maar ook zijn nieuwe assistent Appelboom wordt met zijn wangedrag ge-
confronteerd. Tom Appelboom is op 1 april 1964 bij het BAI begonnen. Hij is jaren-
lang actief geweest als amateurarcheoloog in Brabant en heeft diverse publicaties op
zijn naam staan. Tussen 1947 en 1954 is hij als assistent bij het Rijksmuseum van
Oudheden in dienst geweest. Daarna heeft hij tot 1963 als documentalist bij Philips
in Eindhoven gewerkt, de stad waar hij Wouters leert kennen. Kort daarna treedt hij
in dienst bij een antiquair in de Spiegelstraat in Amsterdam. Daar ontmoet hij
Bohmers op een van zijn zwerftochten langs de Amsterdamse antiekwinkels, die hem
wijst op de mogelijkheden van een functie bij het BAI. Hoewel je zou verwachten
dat Appelboom dankbaar is voor de kans die hem geboden wordt, is dat niet het geval.
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Hij staat zeer wantrouwig tegenover zijn baas en speelt een belangrijke rol bij het
ontslag van De Vries.

Appelboom gaat na zijn aanstelling in augustus 1964 naar het museum in Les Eyzies
in de Franse Dordogne om artefacten te tellen en te meten. Daar maakt hij kennis
met De Vries. Hij hoort zijn leugens aan, ziet zijn dronkenschap en is erbij wanneer
diefstal van artefacten uit het lokale museum wordt geconstateerd. Net zoals Bohmers
vermoedt hij dat De Vries hier achter zit. Bovendien heeft Appelboom dan al ge-
ruchten opgevangen dat De Vries in Zuid-Nederland handelt in archeologische vond-
sten.64 Hij vertelt Bohmers over zijn ervaringen. Volgens een verklaring van
Appelboom ruim drie decennia later reageert Bohmers tot zijn ontsteltenis koeltjes,
met: ‘Zo, heeft hij weer gestolen.’ En: ‘Als je je mond niet houdt, kan ik je hier niet
handhaven.’ En: ‘Pas maar op, De Vries kan wel eens gaan schieten.’65 Het is hem
meteen duidelijk dat Bohmers niet van plan is om er iets aan te doen. Dus gaat Ap-
pelboom naar Waterbolk, bij wie hij eveneens geen gehoor vindt. Het voorval tekent
de onderlinge spanningen op het BAI midden jaren zestig. Deze kleine wereld, in
meer dan één betekenis, bestaat uit individuele ‘koninkrijkjes’. Er hangt een sfeer die
doet denken aan de observaties van Voskuil in zijn romancyclus Het Bureau.  Tijdens
mijn studie aan het BAI is die nog voelbaar in de beginjaren tachtig. 

Voor Appelboom is het nu wel duidelijk: Bohmers is een misdadiger. Hij schrijft
over hem: ‘Hij was uiterst gewiekst en misdadig die om vele hoeken tegelijk kon liegen
en bedriegen en ver vooruit zien’.66 Zijn reactie en ervaring doen onwillekeurig denken
aan die van Minnema, Bohmers’ assistent en tekenaar, die aan het eind van de oorlog
en kort na de bevrijding zijn ervaringen met zijn baas (onder andere in Unterwister-
nitz) vastlegt. Beiden constateren wantoestanden waar Bohmers óf een aandeel in
heeft óf die hij oogluikend toestaat. Ze vinden hem uiterst onbetrouwbaar en leveren
openlijk kritiek. Bohmers pikt dat niet van zijn ondergeschikten en slaat dreigende
taal uit, althans zo ervaren zij dat. Hij eist volgzaamheid en loyaliteit. Krijgt hij die
niet, dan deinst hij er niet voor terug om mensen te bedreigen of anderszins onder
druk te zetten. 

De Vries op zijn beurt ziet de nieuwe assistent Appelboom steeds meer als een be-
dreiging. Aangezien hij weet dat Bohmers van hem af wil – deze heeft zelfs de huisarts
van De Vries gesproken, die hem vertelt dat De Vries schizofreen is - zit hij vol wrok
tegen zijn baas. De zaak begint nu echt uit de hand te lopen. De Vries uit dreigemen-
ten tegen Bohmers in november 1964, waarvan ik de inhoud niet ken.67 Dit leidt tot
een onwerkbare situatie. Van Bohmers’ projectteam is weinig meer over. Het gevolg
is dat De Vries, die in dienst is van ZWO, wordt ontslagen. ‘De moeilijkheden die
gerezen zijn in de werkgroep waartoe U behoort, hebben mij reeds geruime tijd zorgen
gebaard. Na van objectieve zijde inlichtingen te hebben ingewonnen en na ampele
overweging ben ik tot de conclusie gekomen dat de situatie die op het ogenblik bestaat
niet te remediëren valt’, schrijft de directeur van ZWO op 9 december 1964. Hij geeft
De Vries tot 1 maart 1965 de gelegenheid elders een betrekking te vinden.68

Maar zo lang blijft De Vries niet meer bij het BAI. Kort voor kerst 1964 wordt
Waterbolk gebeld door Gerrit Beex, een collega uit Brabant. Hij heeft in een Belgi-
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sche collectie een voorwerp aangetroffen met een BAI-inventarisnummer, dat de ver-
zamelaar van De Vries heeft gekocht. Dit voorwerp blijkt met honderden andere ar-
tefacten te zijn gestolen uit het depot van het BAI, dat in verband met een komende
verbouwing deels in dozen en kisten ligt opgeslagen. De Vries heeft de archeologica
verkocht in Zuid-Nederland, vooral in de omgeving van Eindhoven, en in België. Er
wordt een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Uiteindelijk wordt hij op 15 ja-
nuari 1965 thuis bij zijn moeder in Eindhoven aangehouden. Hij is dan enige tijd
spoorloos geweest.69

27 januari 1965: het doek valt
De Vries is van het toneel verdwenen, de relatie met Wouters is bekoeld en de ver-
houding met Appelboom is verstoord. Erg lekker loopt het allemaal niet meer voor
Bohmers. Daar komt bij dat ook de samenwerking met Waterbolk zijn beste tijd heeft
gehad. Die wordt voor Bohmers in de loop van 1963 en vooral in 1964 steeds proble-
matischer.70 Daar zijn verschillende redenen voor. Zo zijn ze het niet eens over het
geven van colleges. Bohmers vindt dat hij hiertoe niet kan worden verplicht, omdat
hij geen hoogleraar is. Waterbolk ziet dat anders. Ook voelt Bohmers zich steeds vaker
ondergewaardeerd en is ongeduldig aan het worden. Hij ambieert nog steeds een
hoogleraarschap naast Waterbolk, zeker na zijn – in zijn ogen - eervolle verkiezing
als sessievoorzitter tijdens het internationale congres in Rome in 1962. Maar dat
hoogleraarschap blijft uit. Waterbolk zelf is in zijn rol gegroeid als hoofd van het BAI
en is minder toeschietelijk dan voorheen. De tijd dat Bohmers nog invloed had op de
jonge professor is voorbij.

Maar er is meer. Waterbolk vindt dat de publicaties van Bohmers van zijn langlo-
pende paleolithisch en mesolithisch onderzoek te lang op zich laten wachten, en zet
daar druk achter. Bohmers publiceert in 1964 andere bijdragen, waarover Waterbolk
minder te spreken is. Een betreft zelfs zijn eigen vakterrein: terpenaardewerk.71 Daar-
mee rijdt hij Waterbolk in de wielen en die is daar niet van gediend. Verder is Bohmers
gewoon lastig. Hij ligt met iedereen overhoop en komt regelmatig bij Waterbolk op
hoge toon klagen over vermeende tegenwerking van BAI-collega’s en het faculteits-
bestuur. En dan zijn er nog de problemen met De Vries en Appelboom. Ook vermoedt
Waterbolk eind 1964 dat Bohmers als supervisor van De Vries geweten heeft van zijn
omvangrijke diefstal uit het BAI-depot en de verkoop ervan. Misschien heeft
Bohmers daarin zelf wel een rol gespeeld: als privéverzamelaar handelt hij toch ook
in kunst- en antiekvoorwerpen? Ook verdenkt Waterbolk hem ervan dat hij op zijn
dienstreizen handelt in houtsnijwerk van de Ikelbeam - wat Appelboom ook ver-
moedt. En zo stapelen de verdenkingen zich op. De onderlinge spanning en irritatie
lopen op en het wantrouwen groeit. Dat kan niet goed gaan.

Tot overmaat van ramp komt in deze tijd Bohmers’ oorlogsverleden weer eens in de
schijnwerpers te staan. De Canadese historicus Michael Kater, geboren in Duitsland,
benadert hem voor zijn promotieonderzoek over Ahnenerbe, waarvan het resultaat
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als dissertatie in 1966 verschijnt. Pas nu wordt de volle omvang duidelijk van de ac-
tiviteiten van Ahnenerbe, hoe deze SS-organisatie georganiseerd is en wie er allemaal
bij betrokken zijn geweest. Ook Bohmers wordt als medewerker in de dissertatie ge-
noemd. Dat roept nogal wat vragen op bij Waterbolk en de collega’s binnen en buiten
het BAI. Die zijn natuurlijk beducht voor negatieve publiciteit, zeker in een tijd
waarin de herinnering aan de oorlog opleeft en er nieuwe informatie naar buiten
komt.

Vanaf het begin van de jaren zestig raakt Nederland in de ban van het recente oor-
logsverleden, onder andere door het werk van Lou de Jong en Jacques Presser.72 De
televisieserie De Bezetting, 26 uren televisie uitgezonden in 21 afleveringen die vijf
jaar lang te zien is, start in mei 1960 en wordt veel bekeken en besproken. In dezelfde
maand wordt Adolf Eichmann door de Israëlische geheime dienst in Argentinië ge-
vangen genomen en naar Israël ontvoerd. Daar staat hij een jaar later terecht. Deze
gebeurtenis en het proces-Eichmann krijgen volop aandacht in de media. Dat geldt
ook voor het boek van Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Neder-
landse Jodendom 1940-1945, dat kort na de schorsing van Bohmers in april 1965 ver-
schijnt. Daarin wordt nadrukkelijk de schuldvraag gesteld: in Nederland zijn veel
Joden gedeporteerd. Zijn alle Nederlanders die er niets tegen deden, niet medeschul-
dig? De Jodenvervolging krijgt in ieder geval nu de plaats die het verdient in de her-
innering aan de Tweede Wereldoorlog.

Zo groeit er in de samenleving een nieuw awareness voor slachtoffers, daders en
verschillende vormen van collaboratie. Volgens de historicus Van der Heijden is de
oorlog in de jaren zestig een onderwerp dat in een tijd van heftige polarisatie de ge-
moederen weer verenigt. De herinnering aan de oorlog doet de mensen zich weer
realiseren dat je als samenleving gezamenlijk moet strijden voor gemeenschappelijke
waarden als democratie, mensenrechten en veiligheid. De toon en thematiek van het
gesprek over de oorlog is die van onder andere misdadigheid, woede, angst, weerzin
en heldhaftigheid.73 De discussies en beeldvorming leiden regelmatig onder het on-
genuanceerde onderscheid tussen ‘goede’ en ‘slechte’ Nederlanders tijdens de oorlog,
tussen verzet en collaboratie. Meer smaken lijken er niet te zijn. 

Voor Bohmers is dit een onrustige tijd. De geruchten over zijn oorlogsverleden lig-
gen vlak onder het oppervlak en het is een kwestie van tijd voordat iemand – een
journalist? – dit verhaal oprakelt. Hij zit echt niet te wachten op dit proefschrift van
Kater. Als het uitkomt, kiest hij dan ook voor de vlucht naar voren. Op 12 januari
1965 geeft hij Waterbolk een memorandum waarin hij ingaat op het doel van Ahnen -
erbe en zijn verzetsactiviteiten.74 Deze tekst heeft hij waarschijnlijk ook gebruikt voor
de beantwoording van vragen van Kater, die hem eind 1964/begin 1965 benadert met
het verzoek om informatie over zijn jaren bij Ahenerbe. Blijkbaar wil Bohmers zijn
baas ervan overtuigen dat zijn oorlogsverleden, waar Waterbolk tot dan toe nauwelijks
iets van afweet, er anders en complexer uitziet dan Kater in zijn proefschrift beweert.
Voor Waterbolk moeten de onthullingen een onaangename verrassing zijn geweest,
die riskant zijn voor zijn eigen reputatie en die van het BAI. Alles komt daardoor in
een ander daglicht te staan.
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Na de arrestatie van De Vries medio januari 1965 laat Bohmers Waterbolk weten
dat hij, behalve het pistool dat hij op dienstreis heeft gebruikt, nog een wapen bij hem
heeft gekocht. Hij vindt het kennelijk verstandig dit even te melden. Als De Vries door
de politie ondervraagd wordt, zou dit wel eens uit kunnen komen. Maar hij heeft buiten
Waterbolk zelf gerekend. Voor hem is nu de maat vol en hij licht de politie onmiddellijk
in. Hij neemt hierover géén contact met Bohmers meer op, doet geen poging om hem
te dwingen zelf het wapen aan te geven en zo de schade te beperken. Het is genoeg
geweest. Op welke datum hij de politie inlicht, is niet bekend, maar waarschijnlijk is
dat 27 januari 1965.75 Een voor Bohmers dramatische dag, waarop ’s avonds de politie
zijn huis binnenvalt. Hij is dan net terug van een bezoek met Van der Waals aan Tjerk
Vermaning, de amateurarcheoloog die met zijn vondsten de Nederlandse archeologie
op zijn kop gaat zetten en de gemoederen decennialang bezighoudt. 

Tjerk Vermaning (1929-1987) is binnenschipper in Friesland en Drenthe en verdient
zijn brood met het slijpen van grasmaaimachines. Rond 1960 raakt hij bij een bezoek
aan het streekmuseum Gorredijk diep onder de indruk van de daar tentoongestelde
vuistbijl van Wijnjeterp. Hij neemt zich voor om zelf zulke oude voorwerpen te gaan
zoeken en daarmee de bewoningsgeschiedenis van Nederland vele tienduizenden
jaren te verlengen. Voortvarend gaat hij van start. Hij leert hoe je paleolithische arte-
facten kunt herkennen en bezoekt vanaf 1962 regelmatig het Drents Museum in
Assen. Daar werkt Van der Waals als conservator. Van der Waals heeft plezier in het
enthousiasme van de amateurarcheoloog en helpt hem niet alleen met de determinatie
van vondsten, maar ook met het opzoeken en vertalen van vakliteratuur. Bovendien
zorgt hij ervoor dat Bohmers op het BAI sommige stenen te zien krijgt en beoordeelt.
Zo ontstaat er een vriendschappelijke band tussen Van der Waals en Vermaning.

Bohmers en Vermaning ontmoeten elkaar voor het eerst in 1962, naar aanleiding
van een vondstmelding van Vermaning in mei van dat jaar van een mesolithische
vindplaats bij het zwembad van Smilde.76 Vanaf die tijd meldt Vermaning aan Van
der Waals regelmatig de vondst van artefacten die volgens hem afkomstig zijn uit het
midden-Paleolithicum. Van der Waals legt de vondsten steeds aan Bohmers voor, die
ze niet als paleolithische artefacten erkent.77 Begin mei 1964 bezoeken Bohmers, Ap-
pelboom en Van der Waals samen met Vermaning een vindplaats bij Hoogersmilde.
Daar heeft Vermaning een paleolithische afslag gevonden en enkele andere stenen,
die op artefacten lijken. Bohmers neemt de stukken voor bestudering mee en laat er
foto’s van maken.78 Op 9 november beklaagt Vermaning zich bij het Drents Museum
dat hij deze stenen nog steeds niet terug heeft. Hij is boos op Bohmers en dreigt hem
nooit meer iets te laten zien. Het museum pakt Vermanings verzoek om teruggave
direct op en reageert met een formele brief. Iedereen wil voorkomen dat Vermaning
het vertrouwen in het museum en het BAI verliest.79 Als Bohmers de stukken terug-
geeft, oordeelt hij dat één artefact mogelijk middenpaleolithisch zou zijn. (Later blijkt
het om een pseudoartefact te gaan.) De overige stukken wijst hij af. Ondanks dat
Bohmers een forse slag om de arm houdt (‘mogelijk zou kunnen zijn’), is het voor
Vermaning voldoende reden om op de vindplaats verder te zoeken.80
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Op 22 januari 1965 meldt mevrouw Vermaning de vondst van vuistbijlen op de locatie
in Hoogersmilde. Op de bewuste 27 januari bezoeken Bohmers, Van der Waals en Ver-
maning de vindplaats. Daarna gaan zij naar het schip van Vermaning, waar zij in het
kleine, donkere roefje ’s middags een groot aantal vuistbijlen en andere artefacten van
dezelfde vindplaats te zien krijgen. Het is niet alleen de eerste, maar ook de laatste keer
dat Bohmers het vondstcomplex van Hoogersmilde kort in handen heeft. 

Naar aanleiding van Waterbolks melding over Bohmers’ illegale wapenbezit staat de
politie om 18.30 uur voor de deur in Bedum en doet huiszoeking. Op Bohmers’ woon-
schip treft de politie het Franse militaire geweer aan.81 Daarna vertrekt de politie met
hem naar het BAI, waar uit een kast op zijn werkkamer het automatisch pistool tevoor-
schijn komt, dat hij voor zijn dienstreis in 1959 heeft gebruikt. Vervolgens keren ze
terug naar Bedum, waar Bohmers de politie twee pistoolmitrailleurs toont; die komen
uit een gereedschapskist op de zolder van een schuur die hij voor zijn houtsnijwerk ge-
bruikt. De politie stelt een proces-verbaal op en de wapens worden in beslag genomen.
Achteraf heeft Bohmers spijt van de illegale aanschaf van wapens zonder hier vooraf
met Waterbolk over te spreken. En zeker om ze af te nemen van zijn ondergeschikte
met de criminele contacten, De Vries.82 Maar ja, gedane zaken nemen geen keer. 

In 1980 publiceert Dick Stapert deze tabel met daarin een aantal middenpaleolithische artefacten uit Noord-Neder-
land (waaronder de vuistbijl van Wijnjeterp) en de op deze stenen voorkomende ‘erosie-verschijnselen’. De aantas-
ting van de stenen is het gevolg van de tienduizenden jaren die de artefacten in de bodem doorgebracht hebben.
Op de werktuigen van Vermaning (aangetroffen op de vindplaatsen Hoogersmilde en Hijken) ontbreken deze op-
pervlakteveranderingen: een doorslaggevend argument voor de valsheid van deze stenen. 
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Schorsing en nasleep
Dit alles kan natuurlijk niet zonder gevolgen blijven. Het bestuur van de universiteit
besluit Bohmers te schorsen. Na de schorsing, die twee dagen later ingaat, blijkt welk
aandeel Waterbolk hierin heeft gehad. Het is dan voor beiden duidelijk dat ze niet
meer samen verder kunnen. Tijdens het uitgebreide onderzoek en de talrijke verhoren
door de Rijksrecherche en fiscale recherche worden al de verdenkingen van Waterbolk
over Bohmers onderzocht. Er wordt géén belastend bewijs gevonden. Volgens
Bohmers komt Waterbolk telkens weer met nieuwe beschuldigingen en 

‘bracht op zeker ogenblik in het bijzijn van Rijksrechercheur Post de vraag ter
sprake of ik bij het zoeken naar schelpen en/of fossielen in Frankrijk gedurende
een bepaalde wetenschappelijke reis aldaar ondernomen al dan niet in ‘Rijks-
tijd’ zou hebben gehandeld. Dit werd de rechercheur Post blijkbaar te bar en
hij maakte de opmerking, dat hij zijn onderzoek (het was toen zomer 1965)
wilde afsluiten en beëindigen en dat – als Prof. Waterbolk verdere beschuldi-
gingen tegen mij in het midden wilde brengen – hij dat maar op andere plaat-
sen en langs andere wegen moest doen.’83

Bohmers krijgt uiteindelijk alleen een boete voor illegaal wapenbezit. Op 29 juni 1965
wordt hij veroordeeld tot een boete van fl. 750,- vanwege overtreding van de Vuur-
wapenwet. Tijdens de rechtszitting houdt hij een college over zijn onderzoek, totdat
de politierechter hem onderbreekt en erop attendeert dat het bij de zitting om vuur-
wapens gaat. De officier van justitie voegt hem toe: ‘U moet niet aldoor zo met die
Neanderthalers bezig zijn. Ik geloof dat u daar wat last van hebt. U moet eens wat
meer met beide benen op de grond staan.’ 84

In het juridisch proces met de Rijksuniversiteit Groningen wordt Bohmers bijge-
staan door de Groningse advocaat R.A. Vos. Vos (door sommigen ‘Vosje’ genoemd,
vanwege zijn sluwheid) is hem aangeraden door zijn vriend Tiemen Helperi Kimm.
Uiteindelijk komt Bohmers met de universiteit overeen dat hij op 15 januari 1967
eervol ontslag op eigen verzoek krijgt en bovendien het recht heeft om gedurende
een periode van vijf jaar zijn onderzoeken te publiceren. Hij is dan 55. Zijn oude SS-
collega Schwabedissen, dan hoogleraar in Keulen, schiet Bohmers en Waterbolk te
hulp en stelt Bohmers een baan bij zijn instituut in het vooruitzicht om diverse pu-
blicaties af te ronden. Maar Bohmers heeft geen zin meer. Een terugkeer naar het
BAI is onmogelijk nu Waterbolk hem zo hard heeft laten vallen. Ergens anders op-
nieuw beginnen? Daar heeft hij geen zin meer in. Hij laat Schwabedissens aanbod
dan ook voor wat het is. 

Vermaning ontmaskerd
Nu de specialist van het Paleolithicum vertrokken is, nemen Waterbolk en Van der
Waals het onderzoek van Vermanings vondsten van Hoogersmilde op zich. Ze pu-
bliceren uiteindelijk in 1973 over deze sensationele vondst van middenpaleolithische
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artefacten en de resultaten van de in de herfst van 1965 door Van der Waals uitge-
voerde opgraving op de vindplaats in Palaeohistoria.85 Vermanings stenen tonen aan
dat Nederland veel langer bewoond is dan tot dusver wordt aangenomen. De bewo-
ningsgeschiedenis wordt met 50.000 jaar verlengd. Dit nieuws slaat in als een bom.
Vermaning en het BAI van Waterbolk staan volop in de schijnwerpers en krijgen veel
publiciteit. 

Maar het gaat helemaal mis. Twee jaar later bestudeert Dick Stapert voor zijn pro-
motieonderzoek dezelfde artefacten van Hoogersmilde en andere vondsten van Ver-
maning. Hij is geologisch opgeleid en vanaf 1970 student-assistent bij het BAI. Op
grond van de vondstcontext en de afwezigheid van verweringsverschijnselen op de
artefacten komt hij tot de conclusie dat de stenen vals zijn.86 Hij kan zich dat moment
nog goed herinneren:

‘Ik begreep niets van die stenen. Ik had geboord op die vindplaats en wist hoe
het materiaal dat daarvandaan kwam, eruitzag. Maar deze stenen waren heel
anders. Het klopte gewoon niet en het liet me niet los. Daarom ben ik op zoek
gegaan naar een microscoop. Ik vond een oudje in de kelder van het BAI en
daar heb ik de stenen onder gelegd. Wat ik toen zag, bevestigde mijn vermoe-
den dat de stenen niet echt konden zijn. De dag daarna ben ik met lood in
mijn schoenen naar Waterbolk gegaan. Die bleef heel kalm en zei alleen: “Zeg
dat nog eens.” En daarna: “Kun je dat ook opschrijven?” Toen ik dat gedaan
had en Waterbolk er een nachtje over geslapen had, is die ermee naar buiten
getreden.’87

Dit is het moment waarop ‘de zaak Vermaning’, zoals de journalisten deze kwestie
gaan noemen, in volle hevigheid losbarst. Het is een archeologische rel zonder weerga,
waarin het BAI en de amateurarcheologen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan,
tot in de rechtbank aan toe. De beschuldigingen en verwensingen zijn niet van de
lucht en de pers bericht er gretig over – en niet altijd even genuanceerd.

De zaak Vermaning achtervolgt Waterbolk en het BAI jarenlang. Waterbolk moet
zich doorlopend verantwoorden en verdedigen tegen allerlei beschuldigingen van de
voorstanders van Vermaning. Ook Stapert is het mikpunt van verwensingen, beledi-
gingen en bedreigingen; hij heeft de zaak immers aan het rollen gebracht. Zijn we-
tenschappelijke integriteit en die van Waterbolk worden in de pers ter discussie gesteld
en daarbij gaat het er hard aan toe.

Niemand van de Nederlandse beroepsarcheologen schiet de vakbroeders van het
BAI publiekelijk te hulp in deze virulente strijd. Van die kant blijft het oorverdovend
stil. Later voeren sommigen als excuus aan dat ze inhoudelijk geen verstand van de
zaak hadden en ook niet het risico wilden lopen het contact met de amateurarcheo-
logen te verliezen door de kant van het BAI te kiezen. Ik denk dat je die slappe, on-
collegiale houding ook kunt zien als de erfenis van Van Giffen, die tijdens zijn hele
carrière de Nederlandse beroepsarcheologen onderling tegen elkaar opzette en uit-
speelde. Laat die Groningers het zelf maar uitzoeken, wij gaan onze handen hier niet
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aan branden, hebben vele collega’s gedacht. Pas eind jaren tachtig schrijft de Leidse
professor Louwe Kooijmans dat de stenen van Vermaning volgens hem vals zijn en
krijgen Stapert en Waterbolk eindelijk voorzichtig de eerste steunbetuigingen van de
Nederlandse archeologie waar ze zo lang op hebben moeten wachten. 

Bohmers heeft zich nooit over Stapert en zijn onderzoek uitgelaten; ze kennen el-
kaar niet. Bohmers heeft altijd volgehouden geen uitspraak te kunnen doen over de
echtheid van de stenen van Vermaning, omdat hij ze zelf niet heeft kunnen bestude-
ren. Hij heeft ze immers maar één keer, heel kort, gezien. Dat was op het schip van
Vermaning, met slecht licht. Ik vermoed dat de geologisch geschoolde Bohmers zich
heel goed heeft kunnen vinden in de bewijsvoering en deels geologische argumentatie
van Dick Stapert, die uiteindelijk leiden tot de ontmaskering van Vermaning. 

Zelfportret van Bohmers uit 1955
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Diverse wetenschappers hebben zich daarna gebogen over de stenen van Vermaning.88

Het is nu wel duidelijk dat de middenpaleolithische vondsten van Hoogersmilde en
ook diverse andere artefacten van Vermaning vervalst zijn. Het ligt voor de hand dat
Vermaning hierin een rol heeft gespeeld, maar velen vermoeden dat er nog een of
meer andere daders bij betrokken zijn. Maar het blijven vermoedens, hard bewijs ont-
breekt. 

Waterbolk bijvoorbeeld blikt in zijn boek Scherpe stenen op mijn pad in 2003 terug
op zijn loopbaan en het steentijdonderzoek in Nederland. Hij gaat ook in op de zaak
Vermaning, een onaangename episode in zijn verder zeer productieve, glansrijke we-
tenschappelijke carrière. Hij ontvouwt daarin een complottheorie, waarin Bohmers
een rol speelt. Bohmers heeft volgens hem zeer waarschijnlijk in samenwerking met
Wouters, de hand gehad in de vervalsingen van Hoogersmilde. Hij zou dan als paleo -
lithicumdeskundige de middenpaleolithische vondsten uit Noord-Nederland moeten
bestuderen. Dat onderzoek stelde hem dan weer in de gelegenheid de actieradius van
zijn buitenlandse studiereizen te vergroten. Die kon hij dan ondertussen ook weer
aanwenden voor de handel in antiek en houtsnijwerk uit zijn eigen bedrijf, De Ikel-
beam. Waterbolk heeft geen direct bewijs voor zijn theorie, maar veronderstelt dat
Bohmers’ oorlogsverleden hierin ook heeft meegespeeld. In een brief uit begin 2011
schrijft Waterbolk mij hierover:

‘Jij hebt B. [Bohmers, AC] niet persoonlijk meegemaakt, maar ik wel. Ik heb
hem zien veranderen van een wat wereldvreemde onderzoeker, met wie ik toch
met plezier naar Tegelen ging en met wie ik goed kon overleggen over de toe-
passing van de pollenanalyse in Haule, - we hadden beiden de NJN als ach-
tergrond - en later over zijn statistische methoden, en die mij introduceerde
bij Wouters en andere verzamelaars in het zuiden, naar een man die plotseling
met grote verbetenheid mijn kamer kwam binnenstormen om zich te beklagen
over vermeende tegenwerking in de faculteit of op het instituut. Hoe positief
we op zichzelf nu ook mogen denken over zijn wetenschappelijk onderzoek in
bijvoorbeeld Mauern, Unterwisternitz en Ureterp, het is de angst dat zijn oor-
logsverleden naar buiten zou komen, die voor mij de verklaring is voor zijn on-
wetenschappelijk gedrag, en dus ook voor zijn actieve betrokkenheid bij de
vervalsingen van Hoogersmilde – hoe die dan in detail ook geweest mag zijn.
Voor de vorm van die betrokkenheid schets ik in mijn boek enkele mogelijkhe-
den. Maar zonder die betrokkenheid kan ik de vondst van Hoogersmilde en
vele gebeurtenissen daaromheen niet verklaren.’89

De reactie van Waterbolk maakt deel uit van een brief waarin hij op- en aanmerkingen
maakt bij een conceptartikel dat ik schreef voor het Liber Amicorum voor Dick Sta-
pert ter gelegenheid van zijn pensionering in 2012.90 Hierin stel ik onder meer dat
Bohmers geen (dader)rol heeft gespeeld bij de vervalsing van Hoogersmilde en dat
een besmet oorlogsverleden geen reden is voor het vervalsen van archeologische vond-
sten. In mijn antwoord aan Waterbolk verwoord ik het zo:
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‘De point van mijn betoog is dat een belast of schimmig oorlogsverleden per
definitie niet direct onwetenschappelijk frauduleus gedrag (betrokkenheid bij
vervalsingen) impliceert op een later tijdstip. Je moet die zaken los van elkaar
zien. Daarbij zijn feiten, en de chronologie daarvan, wezenlijk. Ik concludeer
op grond daarvan dat Bohmers niet betrokken is geweest bij (…) Hooger -
smilde. Zijn oorlogsverleden is een heel ander (en in sommige opzichten ge-
compliceerd) verhaal, maar dat valt buiten het bestek van mijn artikel.’91

Waterbolk meldt in zijn boek Scherpe stenen op mijn pad de reactie van Dick Stapert
op zijn complottheorie. Stapert is het niet met hem eens. Volgens Stapert is Waterbolk
te veel geneigd de grote impact van de affaire in hun beider leven te vertalen in een
complot van overeenkomstige omvang, met Bohmers als centrale figuur. Zo zie ik dat
ook. Een verklaring voor de ontwikkeling van dergelijke complottheorieën is dat het
voor het slachtoffer psychologisch beter te verwerken is als er sprake is van een inge-
nieus complot, dan dat iemand moet toegeven ‘beetgenomen te zijn’ door een of enkele
scharrelaars.

Stapert veronderstelt dat Vermaning waarschijnlijk een handlanger heeft gehad.92

Ook ik sluit dat niet uit - maar dat was Bohmers in ieder geval niet.93 Integendeel,
hij is degene die als paleolithicumdeskundige de vondsten van Vermaning had moeten
bestuderen. Die vondsten zouden op zijn bureau terecht zijn gekomen als hij niet was
geschorst. Daarmee had hij zelf het slachtoffer kunnen worden. Heeft Wouters dan
met Vermaning onder een hoedje gespeeld? Dat is mogelijk. Hij heeft de kennis en
is zelf als dader aantoonbaar betrokken bij vervalsingen in Nederland. Maar het tijd-
frame roept vragen op: Wouters kent Vermaning naar eigen zeggen nog niet eind
1964.94 Maar hoe betrouwbaar is zijn uitspraak?

Persoonlijk zie ik De Vries als een mogelijke dader. Hij weet dat Bohmers hem in
de loop van 1964 aan de kant wil schuiven – de werkrelatie tussen hem, Bohmers en
Appelboom is volkomen verstoord - en het is goed mogelijk dat hij Bohmers een hak
wil zetten. De Vries kent de materie (midden-paleolithische artefacten en de publi-
caties daarover), hij kent Wouters, en Vermaning en zijn ambities. Hij is, er gelet op
zijn louche activiteiten, vanuit moreel oogpunt zeker toe in staat. Maar sluitend bewijs
hiervoor is er niet en het past, volgens Waterbolk in een schrijven aan mij uit 2004,
ook niet bij zijn persoon.95 Het is maar zeer de vraag of we er ooit achter gaan komen
wie de werkelijke dader(s) is/zijn. 

Waterbolk blijft wel geloven in de schuld van Bohmers. Ruim tien jaar na Scherpe
stenen op mijn pad verschijnt er in 2015 een biografie over hem gebaseerd op een reeks
interviews met hem. Opnieuw komt daarin de zaak Vermaning en de betrokkenheid
van Bohmers aan de orde. Nadat Waterbolk heeft verteld dat ik met een biografie
over Bohmers bezig ben en hij mijn conclusie heeft verwoord dat Bohmers geen ac-
tieve rol bij de vervalsingen van Vermaning heeft gespeeld, zegt hij: ‘Ik vrees echter
dat Carmiggelt zich als biograaf iets te veel vereenzelvigt met het object van zijn on-
derzoek.’96 Bohmers is en blijft schuldig in zijn ogen. 
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Een leven buiten de archeologie

21. NIEUWE START OP DE GREVON IN BEDUM, 1965-1978

‘Wanneer men vaststelt dat trouw, zorgvuldigheid, voorzichtigheid, het behoedzame contact niet gehandhaafd

worden met betrekking tot vroegere verbindingen – in tegendeel - dat de feiten slechts in het eigen belang

worden gemanipuleerd, moet men niet vreemd opkijken als men ook op andere terreinen van valsemunterij

wordt beschuldigd.’ (Brief van Van Meeteren aan Hielscher over Bohmers d.d. 2 augustus 1976)

Vrij man
De schorsing in 1965 maakt een abrupt einde aan de academische carrière die
Bohmers zo fel heeft nagestreefd. Na de aangifte van Waterbolk, die Bohmers zijn
baan kost, is er geen weg terug naar het BAI. Misschien heeft Bohmers in het begin
nog serieus overwogen om gebruik te maken van het aanbod om bij Schwabedissen
een aantal opgravingen te publiceren. Misschien ook niet. Doet het er nog toe? Na
de schorsing en zijn eervol ontslag keert hij zich af van de archeologie. Hij laat los en
richt zijn aandacht op andere zaken die zijn interesse hebben. En dat zijn er heel veel.
De ironie is dat daarna een van de gelukkigste perioden in zijn leven aanbreekt. Zijn
eigen biografische schets in zijn familieboek uit 1973 geeft een indruk van deze mooie
jaren:

‘Ik wilde me geheel aan de kultuurphilosophie wijden en de houtsnijwerk or-
ganisatie leverde voldoende op om te kunnen doen en laten wat we wilden.
Met Wenda maakte ik ‘s zomers talloze reizen, voornamelijk naar Skandinavië
en Engeland, maar ook naar Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Deze spe-
ciaal voor het bestuderen van volkskunst en van de anthropologische (rassi-
sche) samenstelling van deze landen. Hiervoor maakten we tienduizenden
tellingen in de kleinere steden van het gehele Noordeuropese gebied, behalve
Oosteuropa. We kwamen tot duidelijke conclusies op beide gebieden en
schiepen vele nieuwe voorwerpen voor de houtsnijwerkorganisatie die steeds
verder uitgebouwd werd. We leverden ook aan de verkoopafdelingen van
grote musea in de USA, aan het Openluchtmuseum te Arnhem en aan het
Centraal Orgaan voor het scheppend ambacht. Ik had grote steun aan Wenda
en we werkten prachtig tesamen. Overal werd ons werk gekopieerd en nage-
maakt, maar we hadden er geen last van voor de verkoop. Het was een eigen
stijl met invloeden van volkskunst en Jugendstil.’1

Zijn bedrijf in decoratief houtsnijwerk, De Ikelbeam, is inderdaad succesvol en brengt
voldoende op om prettig van te kunnen leven. Bohmers is een goede ondernemer.
Soms zijn er zo’n vijftien snijders aan het werk, die zo wat geld bijverdienen. Onder
hen bevinden zich arbeiders op een scheepswerf en steen- en melkfabriek, een post-
bode, een politieman, een schipper en een kweker. Bohmers zorgt voor de levering
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van het hout en maakt de ontwerpen en Wenda onderhoudt de zakelijke contacten
en doet de administratie. De Ikelbeam produceert ook zilveren sieraden. De sieraden
zijn erg mooi en worden dan ook goed verkocht. 

Bohmers blijft zich bezighouden met het verzamelen en bestuderen van schelpen,
antiek (vooral Fries zilver) en andere voorwerpen. Zo verzamelt hij enige tijd oude
horloges, omdat hij wordt gefascineerd door de mechaniek van het uurwerk. Fraai
gesneden wandelstokken weet hij ook te waarderen en daar legt hij dus ook een col-
lectie van aan. Model-stoommachines verzamelt hij ook, omdat hij de werking daar-
van bewondert. Hij schaft een 8mm-filmcamera aan, waarmee hij niet alleen filmpjes
van de familie maakt, maar die hij vooral gebruikt voor het documenteren van land-
schappen, kunst en zijn antropologisch onderzoek. Hij is diep onder de indruk van
de documentaires van Herman van der Horst - vooral zijn film Amsterdam, die hij
een idealistisch, heroïsch kunstwerk vindt. Van der Horst is vanaf het midden van de
jaren vijftig een van de meest gevierde cineasten die, net als Bert Haanstra, gerekend
wordt tot de Hollandse documentaire school. Zijn documentaire films, bijvoorbeeld
over de natuur, de wederopbouw van Rotterdam en de visserij op de Noordzee, zijn
naturalistisch. Mensen komen naar voren als handelende sjablonen en spelen geen
rol als individu. Het zijn eerder archetypen van de zeeman, de arbeider, etc. Het is
een wijze van de wereld van enige afstand beschouwen die bij Bohmers past.

In december 1960 is het feest in huize Bohmers
in Bedum: Aukje trouwt met Gerhard Taatgen.
Tegen zijn zin wordt Bohmers voor deze gelegen-
heid ‘in een pak gehezen’. 
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Zijn hele leven al houdt Bohmers erg van tekenen en aquarelleren en hij kan er nu
echt tijd aan besteden. Soms zet hij zijn Volkswagenbus zo maar ergens stil om een
fraaie boerderij of het landschap te schetsen, terwijl de overige inzittenden zich ter
plekke maar moeten zien te vermaken. Kennelijk komt hij daarmee weg. Het is een
van zijn eigenaardigheden waar zijn gezin zich in geschikt heeft. Hij tekent en aqua-
relleert vrijwel altijd lege landschappen, boerderijen, boten en bomen – héél veel
bomen. ‘Solitaire maar vooral groepen bomen. Als samengekomen monaden. Scheef
tegen de wind, in avond in de zon. Sommige van een hoge kwaliteit’, aldus zijn
schoonzoon en kunstenaar Piet Jaap Trotwood Freeve.2

Bohmers is voortdurend bezig, met een tomeloze inzet en energie. Hij heeft vaak
een uitgesproken mening over mensen, ideeën en voorwerpen en komt daar rond voor
uit. Als een amateurarcheoloog trots en verwachtingsvol aan de deur komt om zijn
prehistorische artefacten te laten zien, is Bohmers – als het geen echte werktuigen
zijn - vaak kortaf en bot in zijn reactie.3

Veel mensen vinden hem een opschepper. Hij vindt dat hij over verschillende on-
derwerpen het meeste weet of over de beste gebruiksartikelen beschikt. Zijn schoon-
zoon herinnert zich in 2016 dat Bohmers een keer een modeltrein had gekocht, die
hij in de woonkamer van de boot over een balustrade liet rondrijden. ‘Hij wees ons
erop dat het een Fleischmann was, deze firma maakte in zijn ogen namelijk de beste
modeltreinen’.4 Ook zijn filmcamera en fototoestel zijn uiteraard de beste. Bohmers
vindt zichzelf goed – heel goed, de beste - en in het gezin draait alles om hem. Hij
accepteert eigenlijk geen kritiek of weerwoord. Hij geeft vrijwel nooit toe en zet soms
rustig iemand onder druk om zijn zin te krijgen. Daarom wordt hij regelmatig ont-
lopen of buitengesloten. Zijn beide schoonzonen vragen hem vaak maar niets, want
‘dan begon hij aan een van zijn eindeloze monologen’.5

Ondanks deze irritante eigenschap zijn velen onder de indruk van hem. Hij is een
goede snijder en maakt prachtige ontwerpen voor De Ikelbeam. Hij heeft overal wat
over te vertellen en is bereid veel uit te leggen. Wat dat betreft is hij een geboren on-
derwijzer. Niet alleen zijn kinderen, maar ook zijn schoonzoons zeggen onafhankelijk
van elkaar dat ze veel van hem hebben geleerd. Dat geldt ook voor zijn oude buur-
jongen en latere vriend, Tiemen Helperi Kimm, die antiek verzamelt: Bohmers heeft
hem geleerd om kritisch naar antiek te kijken. Ook beroeps- en amateurarcheologen
roemen zijn kennis. Bohmers etaleert zijn kennis en kunde graag. Voor wie het wil
horen en geïnteresseerd is, is hij een onderhoudend man. Maar tegenspraak duldt hij
niet. Daarvoor is hij te veel van zijn eigen gelijk overtuigd. Zijn schoonzoon Piet Jaap
Freeve vertelt in 2016: ‘Bohmers was te eigenwijs om ergens echt goed in te worden.
Hij nam niets van je aan.’6 Freeve had hem waarschijnlijk veel kunnen leren als
Bohmers daarvoor open had gestaan. Maar dat was beslist niet het geval.

Echtgenoot, vader en opa
Bohmers’ wil is wet en er is niemand die hem daarin corrigeert. Wenda, zijn lieve en
vriendelijke vrouw, voert zijn wensen gedwee uit, iets wat de ouder wordende kinderen
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steeds meer begint te ergeren. Ze spreekt haar man weinig tegen en heeft geen intel-
lectuele ambities. Het is maar goed dat zij de sociale contacten onderhoudt, want
daardoor blijft de familie in Buitenpost en later Bedum sociaal aangehaakt. Iedereen
vindt haar aardig. Ze tennist en speelt piano, soms op verzoek van haar man: ‘Wenda,
speel eens wat Bach.’7 Hij heeft uitgesproken ideeën over muziek (wat goed en wat
slecht is), maar speelt zelf niet. ‘Je hebt mensen die muziek maken en mensen die mu-
ziek luisteren’, is een typerende uitspraak van hem.8 Beide ouders spreken in het bijzijn
van de kinderen of anderen niet of nauwelijks over de oorlog. Het is de olifant in de
kamer: een enorm grijs beest, niet te missen, maar alle gezinsleden doen alsof er niets
is en ontwijken zorgvuldig de zwaaiende slurf en stampende poten.9 Iedereen zwijgt
en niemand stelt lastige vragen.

Als vader is Bohmers voor tieners en jongvolwassenen een ramp. Ze gaan dan ook
alle drie zo snel mogelijk het huis uit en bouwen hun eigen leven op. De oudste doch-
ter Wytske, die volgens haar echtgenoot haar vader nogal eens fel weerwoord geeft,
studeert aan de Kunstakademie Minerva in Groningen en trouwt op 22-jarige leeftijd
met de beeldend kunstenaar Piet Jaap Trotwood Freeve. Ze sterft in 1972 aan een
longziekte en laat drie kinderen achter.

Aukje ontvlucht naar eigen zeggen het ouderlijk huis en trouwt op 21-jarige leeftijd
met Gerhard Taatgen, tandarts. Ze vestigen zich in Enkhuizen. In 1962 gaan ze op
een zeewaardig jacht wonen dat gelijk is aan de Grevon van Bohmers en tegelijk is
gebouwd. Aukje en Gerhard krijgen drie kinderen. In 1972 loopt hun huwelijk stuk
en vestigt Aukje zich in Denemarken. Daar trouwt ze in 1974 met Erik Smith, die in
1979 lid wordt van het Deense parlement voor de sociaaldemocratische partij. Aukje
overlijdt in 2018.

Willem verlaat na afronding van zijn middelbare school snel het ouderlijk huis en
gaat in Groningen psychologie studeren. Dat is een studie die zijn vader aanvankelijk
niet aanstaat en daarom weigert hij er financieel aan bij te dragen. Dit leidt tot een
verdere verwijdering tussen vader en zoon. Zijn zoon heeft een afkeer van zijn vaders
denkbeelden, iets dat de relatie tussen beiden ook geen goed doet.

Bohmers heeft weinig belangstelling voor de kleinkinderen die op zeker moment
in de familie geboren worden. Hij weet niet goed hoe hij met kleine kinderen moet
omgaan; dat wist hij ook al niet toen zijn eigen kinderen klein waren. Hoewel hij zijn
kinderen zodra ze wat ouder zijn voorleest, vliegers en modelschepen met hen bouwt
en hun van alles bijbrengt over schelpen, boten, stenen, Gotische kathedralen en wat
al niet, is hij niet goed in – of in staat tot – het liefdevolle gebaar. ‘Ik kan mij niet her-
inneren dat ik ooit door mijn vader omhelst ben’, zegt Aukje later.10 Samen met
Wenda bezoekt hij zijn kleinkinderen wel (zij krijgt van hem geen toestemming om
alleen op bezoek te gaan), maar hij combineert de visite dan altijd met een bezoek
aan antiquairs. Zo heb ik er ook nog iets aan, zal hij wel gedacht hebben. 

Het enige kleinkind met wie Bohmers een soort understanding bereikt, is Niels
Taatgen, de oudste zoon van Aukje, en momenteel hoogleraar kunstmatige intelli-
gentie in Groningen. Volgens de kinderen Bohmers is Niels degene die het meest op
hem lijkt. Niels herinnert zich in 2015 hoe hij als kind zijn opa eens vol trots zijn
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postzegelverzameling liet zien. Bohmers werpt er een korte blik op en zegt botweg
dat die niets voorstelt. Zijn opa leert hem schaken, ook al kan hij er volgens Niels
weinig van. Toch kunnen ze, naarmate Niels ouder wordt, steeds beter met elkaar
overweg. Bohmers vertelt hem wel eens wat over zijn wereldvisie en politieke ideeën,
die hij voor de rest van de wereld verborgen houdt, maar daar moet Niels niets van
hebben.11

Hoewel Bohmers – vaak gekleed in aardekleurige jasjes - voor de buitenwacht uiterst
zelfverzekerd overkomt, zegt iedereen die hem privé kent dat hij in wezen een bange
man is, soms op het onbeholpene af. Hij staat wantrouwig tegenover zijn medemens
en de maatschappij, wat niet zo gek is omdat hij door zijn gebrek aan sociale vaardig-
heden, empathie en zijn starre ideeën zo moeilijk contact maakt. Hij is geen in -
nemende man. Tot in de jaren zestig is hij doodsbang voor een nieuwe wereldoorlog
en een mogelijke inval van de Russen. Sommigen denken dat hij daarom het oude
visserschip Bordena heeft aangeschaft en later het zeewaardige jacht Grevon heeft
laten bouwen.12

Tijdens de Cubacrisis in 1962 slaat de angst voor een kernoorlog hem om het hart
en geeft hij Wenda opdracht om te gaan hamsteren. Gerhard Taatgen herinnert zich
in 2016 dat Bohmers hem en Aukje aanraadt om in Amsterdam rugzakken te kopen
en deze te vullen met alle attributen die nodig zijn om te vluchten en te overleven.13

Ze moeten vooral ook een geigerteller inpakken; die heeft hij zelf ook in zijn eigen
scheepsuitrusting. Dit is niet alleen voor hun eigen veiligheid bij de inzet van kern-
wapens, maar een dergelijk instrument geeft hun ook macht over andere mensen. Je
kunt voor het gebruik van het apparaat of voor de informatie die het oplevert, immers
tegenprestaties verlangen en zo afhankelijkheid bij de ander creëren, aldus Bohmers.
Je weet maar nooit. ‘Ik heb heel lang zo’n ding gehad’, grinnikt Taatgen ruim vijftig
jaar later.

Bohmers is erg bang om bestolen te worden. Zijn huis, schip en Volkswagenbus
moeten altijd goed afgesloten worden. Dat geldt eveneens voor de opbergplaatsen
van zijn uiteenlopende collecties. De aankoop van de wapens van De Vries die uit-
eindelijk tot zijn schorsing leidt, moeten we ook zien in het licht van deze angst. 

Hij kan zich, zonder dat er direct aanleiding voor is, ernstig zorgen maken over zijn
gezondheid.14 Soms wantrouwt hij de bedoelingen van mensen. Hij begrijpt ze ge-
woon niet zo goed. Dit is een vorm van achterdocht die ook Waterbolk in zijn werk-
relatie met hem heeft ervaren.15

Een overheersende angst die nooit overgaat, geldt de onthulling van zijn oorlogs-
verleden. Wat hij over de oorlog binnenkamers loslaat, is summier, selectief of op zo’n
manier verdraaid dat het hem in een positief daglicht zet. Zo creëert hij zijn eigen
versie van de werkelijkheid: hij heeft deel uitgemaakt van de Hielschergroep, die be-
trokken was bij de aanslag op Hitler; Ahnenerbe is een degelijk onderzoeksinstituut
geweest, waarin hij alleen zijn werk als archeoloog heeft gedaan; de nazi’s waren een
primitief volk en dat gold ook voor de SS-officieren die in het kader van hun opleiding
zijn opgravingen bezochten; hij was op de hoogte van de Duitse inval in Nederland,
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maar vond dit geen probleem want hij kon een goede positie in Duitsland krijgen;
hij moest niets hebben van NSB’ers; Sievers, in zijn ogen door de geallieerden en his-
torici verkeerd beoordeeld, was juist een goed persoon die de doodstraf niet heeft ver-
diend. Wat in zijn verhalen steevast onbenoemd blijft, zijn de misdaden die onder de
vlag van Ahnenerbe hebben plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor de Holocaust en
de rol van de SS daarin. Niets is daarover te vinden in zijn omvangrijke naoorlogse
dagboekaantekeningen en essays. Het zijn gebeurtenissen die hij buiten heeft gesloten. 

Bohmers heeft langs deze lijnen het verhaal van zijn oorlogsverleden opnieuw vorm-
gegeven en hanteerbaar gemaakt voor hemzelf en voor anderen. En toch. Het verleden
blijft hem tot in lengte der dagen achtervolgen, omdat mensen er telkens weer – en
steeds vaker - over beginnen en niet wensen te vergeten. Over de nasleep, de verwer-
king van de oorlog in Nederland schrijft de historicus Chris van der Heijden: 

‘in de jaren veertig en vijftig was de oorlog een schaduw, niet te ontlopen,
moeilijk te bespreken en moeilijker nog te vangen maar vanaf de jaren zestig
werd de oorlog in toenemende mate een spiegel, een gebeurtenis die men
expres opzocht en waarover men zelfs nadrukkelijk wenste te spreken.’16

De redenen daarvoor zijn een groeiend verlangen naar overzicht en rekenschap, iets
waarvoor in de eerste vijftien jaar van de oorlog te weinig emotionele ruimte is en
ook niet genoeg tijd. Er is te veel gebeurd en de wereld moet weer opgebouwd worden.
Dan zet je de herinnering aan zo’n traumatische tijd weg, je parkeert die voor een
later moment. Verder naderen in de jaren zestig en zeventig veel volwassenen uit de
oorlog hun laatste levensfase en hebben behoefte deze ingrijpende periode te over-
denken. Ook komt er dan pas aandacht voor de grootschalige moord op de Joden. 

Wenda sterft
Voor Bohmers komen de mooie jaren ten einde wanneer bij Wenda kanker wordt ge-
constateerd. Op 6 december 1971 sterft ze na een ziekbed van enkele weken. Taatgen
herinnert zich hoe hij zijn schoonvader bevend achterin de Grevon aantreft, terwijl
Wenda voorin op haar sterfbed ligt. Ze is dan net 57. Het is een hele slag voor de fa-
milie. Voor Bohmers stort de wereld in. 

Net als na de dood van Wytske is Bohmers is na het overlijden van Wenda jarenlang
diep ongelukkig. Hij is eenzaam, heeft geen echte vrienden en maakt in de zomer in
zijn eentje lange reizen. Zijn oudste dochter Wytske wordt ook ziek en sterft in ok-
tober 1972, minder dan een jaar na Wenda. Een longziekte wordt haar fataal. Voor
iemand die zo bezorgd is over zijn eigen gezondheid en ook zwakke longen heeft,
komt de dood wel heel dichtbij. In deze sombere tijd is er niemand om hem af te lei-
den of te steunen. Zijn dochter Aukje woont in Denemarken en zijn zoon wordt in
beslag genomen door zijn drukke baan en zijn gezinsleven. Alsof het allemaal nog
niet genoeg is, klopt het verleden bij hem op de deur in de vorm van rumoer over zijn
mogelijke betrokkenheid bij de twee grote archeologische vervalsingszaken uit de
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jaren zeventig: de stenen van Vermaning en de Vikingschat van Winsum. Bovendien
komen de geruchten over zijn oorlogsverleden weer tot leven. De historicus Kater
heeft zijn dissertatie over Ahnenerbe uit 1966 in een handelseditie uitgebracht. Het
verschijnt in 1974 en wordt goed verkocht. Bohmers komt er ook in voor.  

De zaak Vermaning: medeplichtig of niet?
In het vorige hoofdstuk heb ik uitgebreid stilgestaan bij de visie van Waterbolk op de
zaak Vermaning zoals hij die verwoordt in zijn boek Scherpe stenen op mijn pad (2003).
Daarin ziet hij Bohmers als het brein achter de vervalsingen. Maar hoe heeft Bohmers
deze zaak zelf beleefd? Om daar een beeld van te krijgen, moeten we eerst terug naar
de verwarrende tijd rond zijn schorsing in januari 1965. 

Ondanks dat Bohmers Vermanings spectaculaire vondsten van Hoogersmilde maar
één keer kort en bij slecht licht heeft gezien, twijfelt hij aanvankelijk niet aan de
authenticiteit ervan.17 Integendeel, hij is er als de kippen bij om aandacht te vragen
voor zijn aandeel in de ontdekking en vindt zelfs dat zijn naam eraan verbonden moet
worden. Dat blijkt uit een ongedateerde brief aan Schwabedissen die hij tijdens zijn
schorsing schrijft: ‘Hierbij stuur ik u volgens afspraak het artikel in Drenthe, off icieel
orgaan van het Drents genootschap voor geschiedkunde van de culturele raad van Drenthe.
U kunt hieruit opmaken dat ik de vindplaats heb ontdekt.’18 Dat hij de vindplaats
ontdekt heeft, is uiteraard niet waar, maar een verdraaiing van de feiten. Hij wil in
ieder geval Schwabedissen ervan doordringen dat hij Vermaning op het spoor van de
vondsten heeft gezet, en niet Waterbolk en Van der Waals. Die hebben zich na zijn
schorsing over Vermanings stenen ontfermd om deze te publiceren.19 In augustus
1965 brengen zij in dat kader een bezoek aan Schwabedissen met een deel van de
stenen. Net als Bohmers ziet Schwabedissen niet dat hij naar vervalsingen zit te kijken. 

Uit een ingezonden brief in een landelijk dagblad na zijn ontslag in 1967 blijkt ook
dat Bohmers wil delen in de eer van de spectaculaire vondst. Hij heeft de brief opge-
steld naar aanleiding van een krantenartikel waarin Vermaning zijn onvrede over de
academische heren uit: hij heeft geen eredoctoraat gekregen en wat de prehistorie be-
treft, steekt hij als autodidact hen allemaal in zijn zak. Bohmers schrijft: 

‘Ik kan mij goed voorstellen dat de heer Vermaning niet geheel tevreden is. In
het algemeen hecht men in ons land te hoge waarde aan een ‘nette’ opvoeding
en aan veel examenbriefjes. Creativiteit, die toch het allerhoogst gewaardeerd
dient te worden, komt daarbij in de verdrukking. Overigens heb ik als eerste
specialist de ontdekking van Vermaning erkend. Het is wel de grootste, maar
niet de enige vindplaats in ons land van dit oude type’.20

Opvallend is de zelfingenomen toon. De lezer moet vooral niet vergeten dat híj de
grote man is achter de vondsten, door een van Vermanings stukken in 1964 te erken-
nen - een steen die overigens later een pseudoartefact bleek te zijn.
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Op 30 november 1978 begint het hoger beroep in de zaak Vermaning voor het hof van Leeuwarden. De president
van de rechtbank wenst geen herhaling van de wilde taferelen uit het eerste proces in Assen en verbiedt daarom
een debat tussen de voor- en tegenstanders van Vermaning. ‘Dat wordt oeverloos’, meent hij. Boven: Tjerk Verma-
ning en zijn vrouw Grada zitten vooraan. Achter hen staat hun advocaat Reinder van der Molen. Onder: in het linker
deel van de rechtszaal zitten (v.l.n.r.) Tjalling Waterbolk, BAI-medewerker Otto Harsema en Dick Stapert. Daarachter
is de pers aangeschoven, twee rijen dik, en daarachter het publiek. De zaak Vermaning is omgeven door veel publi-
citeit. 
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Met Wouters heeft Bohmers na zijn schorsing nog sporadisch contact. Alle initiatie-
ven daartoe komen van Wouters, hoewel Bohmers wel de moeite neemt af en toe
terug te schrijven. Op 7 april 1965 schrijft Wouters aan Waterbolk dat hij geen contact
krijgt met Bohmers en dat hij zijn nieuwe adres niet kent.21 Pas op 19 januari 1967,
enkele dagen na zijn ontslag, licht Bohmers Wouters in dat hij na zijn schorsing niets
aan prehistorie heeft kunnen doen, omdat het BAI al zijn documentatie, overdrukken,
tabellen, etc. in beslag heeft genomen en dat hij deze pas kortgeleden terug heeft ge-
kregen.22 Dit alles ten behoeve van publicaties over het Paleolithicum en Mesolithi-
cum van West-Europa, die hij nu bij Schwabedissen wil laten verschijnen, zegt hij.
Ook het opgravingsverslag van Unterwisternitz wil hij bij hem uitbrengen.23 Dit soort
geluiden hebben we eerder gehoord. Uiteindelijk zijn die publicaties er nooit gekomen. 

Bohmers meldt Wouters verder dat de recherche hem verboden heeft contacten te
onderhouden en dat hij ‘kotsmisselijk is van de Nederlandse beroepsarcheologie’. Verder
heeft hij een aanbod gehad om aan de universiteit van Oregon te gaan werken en heeft
hij zich de laatste tijd vooral met filosofie, kunst en kunstnijverheid beziggehouden.24

Begin 1973 – zes jaar later - neemt Wouters opnieuw contact op. Hij stuurt hem een
foto van een ’Aurignac-achtige Venus’, die een kennis van hem in Frankrijk gevonden
heeft. Hij vraagt wat Bohmers ervan denkt: is ze echt of niet? Bohmers antwoordt dat
het object volgens hem geen vervalsing is, maar schrijft ook dat hij de recente literatuur
niet meer bijhoudt en niets meer aan prehistorie doet. Verder meldt hij dat hij zich op
zijn bedrijf De Ikelbeam heeft gestort en zijn ontwerpen voor houtsnijwerk en zilver-
werk goed worden verkocht.25 Daarop benadert Wouters de bekende Franse prehisto-
ricus François Bordes met dezelfde vraag. Die antwoordt dat het hem een authentiek
stuk lijkt, maar dat zijn vriend twee Franse wetten heeft geschonden, namelijk door de
vondst niet te melden en deze zonder autorisatie naar Nederland te exporteren.26

In 1975 komt de zaak Vermaning aan het rollen wanneer Dick Stapert de vondsten
van Vermaning als vervalsingen ontmaskert. Binnen de kortste keren staan de jour-
nalisten bij Bohmers op de stoep en vragen hem als voormalig paleolithicumdeskun-
dige van het BAI om een reactie. Hij wordt als volgt geciteerd: 

‘Zoals gezegd, ik had mijn twijfels. Maar dat ik tien jaar geleden vervalsingen
zat te bekijken, heb ik niet vastgesteld. Dat zou nu door onafhankelijke des-
kundigen moeten worden beoordeeld. En die zijn er bijna niet.’27

Dit kun je lezen als een steek onder water naar Waterbolk: in de academische wereld
hoort het onafhankelijke, objectieve oordeel de norm te zijn en hij suggereert dat dat
ontbreekt in deze zaak en dat de betrokkenen partijdig zijn. Daarna biedt hij in één
adem aan om de artefacten te beoordelen.28 Zijn opvatting over de authenticiteit van
Vermanings vondsten blijft overigens de rest van zijn leven ongewijzigd. Hij vindt
dat hij hierover geen harde uitspraak kan doen, omdat hij de stenen zelf niet heeft
kunnen bestuderen. Over Vermaning zelf heeft hij een uitgesproken oordeel. Volgens
zijn zoon vindt hij hem een ’grote gek’ en vertrouwt hij hem voor geen cent, onder
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meer vanwege zijn onduidelijke vindplaatsopgaven.29 Dat zat hem ook al dwars bij
verschillende stukken van Wouters. Bohmers lijkt tamelijk terughoudend, zelfs voor-
zichtig te zijn geweest in de verstrekking van het label ‘echt’.

Na de bekendmaking van het bedrog van Vermaning treedt Wouters weer op de voor-
grond, nu als felle verdediger van Vermaning. Wouters begint een ware kruistocht
tegen het BAI en vooral tegen Waterbolk en Stapert, die jaren voortduurt. Als jonge
amateurarcheoloog en later als student bij het BAI maak ik die van dichtbij mee.
Wouters, Vermaning en zijn aanhangers hebben de media doorgaans op hun hand.
In de vaak sensationele berichtgeving wijzen de journalisten erop hoe de eenvoudige
scharensliep Vermaning het moet opnemen tegen de elitaire academici, die niet kun-
nen verkroppen dat zo’n eenvoudige amateur zulke belangrijke vondsten heeft ge-
daan.30 Dit is natuurlijk een prachtig verhaal, dat goed verkoopt. Wouters gaat er vol
in en haalt er van alles bij om het BAI in een kwaad daglicht te stellen. Zo zou het
BAI ongevraagd door hem gemaakte tekeningen van artefacten gebruiken en dus on-
betrouwbaar zijn. Hij licht Bohmers daarover in in 1977, die terugschrijft:

‘Wat een troep. Ik ben blij dat ik er in de tijd uitgestapt ben. Kultuurfilosofie en
volkskunst bevallen mij beter. Ik heb niets meer aan de prehistorie gedaan en
ik weet dus ook niet hoeveel plagiaat er gepleegd is, maar ik kan me voorstel-
len dat het heel wat is. Ik heb me wel verdedigd tegen een aantal ongure figu-
ren, en daarvan is het bijgaande artikel het gevolg. Het heeft natuurlijk de
grotere pers niet gehaald. (…) Ik ben helemaal alleen en zomers vier maanden
op reis, maar voor mij geen steentjes meer.’31

Met het artikel doelt Bohmers ongetwijfeld op het door hem geautoriseerde artikel
in de Leeuwarder Courant van een halfjaar eerder met de kop ‘Dr. Assien Bohmers
uit Bedum: Ik ben nooit nazi of lid van de SS geweest.’ Hierin geeft hij zijn versie
van zijn oorlogsverleden.32 Het artikel is nooit door de landelijke pers verder opgepakt.
Dat Bohmers dan al lang geen contact meer heeft gehad met Wouters, blijkt uit het
feit dat hij Wouters vertelt over het overlijden van Wenda (december 1971) en zijn
oudste dochter Wytske (oktober 1972). Ook schrijft hij dat zijn jongste dochter Aukje
in Denemarken woont en getrouwd is met de rector van de sociale academie in Ko-
penhagen en zijn zoon inmiddels afgestudeerd is als psycholoog.

Een aanwijzing dat Bohmers op geen enkele manier betrokken is bij de vervalsing
van de stenen van Vermaning, kom ik toevallig tegen. Het betreft ongedateerde no-
tities, afkomstig uit een map waarop ‘De zaak’ staat geschreven. De map komt uit zijn
nalatenschap en bevat persoonlijke notities, brieven en andere documenten over zijn
ontslag. Daarin tref ik een notitie aan, waarschijnlijk uit 1975, waarin Bohmers
schrijft: ‘Waarom schorsing kort na het ontdekken van vuistbijlen. Waterb [Waterbolk,
AC] wilde zelf het geheel in handen. Afwentelen van fiasco met Vermaning op mij
door Waterbolk.’33 Hieruit blijkt dat Bohmers vermoedt dat Waterbolk zelf met de
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wetenschappelijke eer van de vondst van Vermaning wil gaan strijken en hem daarom
op een zijspoor heeft gezet.34 Zo’n spectaculair middenpaleolithisch complex had des-
tijds door de enige specialist van het Paleolithicum in Nederland gepubliceerd moeten
worden - Bohmers zelf. Zijn behoefte aan zelfreflectie, die hij zijn leven lang heeft
gehad en die tot uitdrukking komt in dagboeken en persoonlijke notities, leidt tot
deze privé-overpeinzing, die precies door het besloten karakter ervan – in alle trans-
parantie - hem vrijpleit van elke betrokkenheid. Met het ‘fiasco’ doelt hij op de ont-
maskering van Vermaning door Stapert in 1975 en de geruchten dat hijzelf wel eens
betrokken kan zijn geweest bij de zaak. Bohmers is de gebeten hond. De beroepsar-
cheologen hullen zich in stilzwijgen. Bohmers hoeft van hen geen steun te verwachten
– net zomin als Waterbolk en Stapert overigens. 

Bohmers heeft zich tegen de aanhoudende beschuldigingen in de pers geweerd met
ingezonden brieven en interviews.35 In 1977 zegt hij over het maken van vervalsingen
in een actualiteitenprogramma op televisie: ‘Je hebt een heel bepaalde mentaliteit
nodig om op deze manier mensen te benadelen en dat is mijn mentaliteit zeker niet
en ik zou zoiets ook nooit doen’.36 Ik ben geneigd hem te geloven. Hij had de weten-
schap te hoog zitten om die op wat voor manier dan ook te bezoedelen. Maar hij kan
niets uitrichten tegen de verdachtmakingen en wordt er door velen op aangekeken.
Dat geldt ook voor zijn kinderen. In het bijzonder voor zijn zoon, die in Noord-Ne-
derland woont en werkt en die er van overtuigd is dat zijn vader niets met de verval-
singen te doen heeft gehad. Omdat het gewoon niet bij hem past. Maar de
hardnekkige geruchten missen hun doel niet: ze zaaien twijfel over Bohmers’ weten-
schappelijke integriteit en ondermijnen zijn reputatie. Ook zijn werkzaamheden bij
Ahnenerbe in de oorlog worden opgerakeld, waarbij de journalisten niet alleen putten
uit Katers boek over Ahnenerbe, maar ook uit de proefschriften over de SS in Neder-
land en de Friese Beweging die in die jaren verschijnen.37 De verdachtmakingen be-
schouwt Bohmers zijn leven lang als een persoonlijke aanval van Waterbolk. Datzelfde
geldt voor zijn schorsing in 1965, die hij ‘een gemene truc’ noemt.38

Bohmers heeft ongetwijfeld het onophoudelijk gestook van Wouters tegen het BAI
en Waterbolk met plezier gevolgd. Wouters ontpopt zich tot een fanatieke strijder
voor Vermaning. Bohmers houdt zich verre van de zaak, ondanks pogingen van Wou-
ters hem erbij te betrekken. Hij stopt met het beantwoorden van Wouters’ brieven.
Wouters vindt dit teleurstellend.39 Ruim tien jaar na Bohmers’ dood doet hij alsof
Bohmers een vriend van hem was.40 Maar het is duidelijk dat Bohmers daar heel an-
ders over denkt: hij twijfelt – zoals we eerder zagen – aan Wouters’ vondst van de
‘Danseres van Geldrop’ en als een van de eersten aan diens integriteit. Daardoor is
een wetenschappelijke vriendschap voor hem niet langer mogelijk. In de loop der
jaren brokkelt Wouters’ reputatie langzaam af. Tegenwoordig wordt in de Nederlandse
archeologie omzichtig omgegaan met vondstinformatie die van hem afkomstig is. In
2011 schrijft Stapert mij dat de vondsten en vindplaatsopgaven van Wouters buiten
het archeologisch discours gehouden moeten worden.41 Onderzoek in de jaren daarna
wijst uit dat Wouters schuldig is aan talrijke vervalsingen.42 Bohmers heeft dus toch
gelijk gekregen.
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De Vikingschat van Winsum: nog niet klaar met de oorlog
In dezelfde tijd als de zaak Vermaning komt er nog een archeologische vervalsings-
affaire in het nieuws: de Vikingschat van Winsum. Dit is een verzameling vroegmid-
deleeuwse sieraden en voorwerpen die tussen 1946 en ongeveer 1971 hun weg vinden
naar particuliere en openbare collecties. Zij zijn afkomstig zijn van een en dezelfde
persoon, die beweert dat hij een groot deel van de vondsten al voor de Tweede We-
reldoorlog in zijn bezit had. Hij zou ze voor een deel gevonden hebben in aarde die
was afgegraven van de terp van Winsum (Friesland). Ook nu wordt Bohmers’ hand
hierin vermoed, vanwege zijn oorlogsverleden. 

De relatie tussen de oorlog, Bohmers en de Vikingschat wordt onder meer gesugge-
reerd door de provinciaal archeoloog van Friesland Gerrit Elzinga (1923-2017). Hij
publiceert in 1975 een artikel over de Vikingschat van Winsum. Elzinga is dan con-
servator van de archeologische collectie van het Fries Museum en medewerker van het
BAI.43 Hij beschrijft daarin diverse hoofdzakelijk benen en zilveren voorwerpen, die
alle vervalsingen blijken te zijn. Een kenmerkende groep zijn de Thor-hamertjes, zil-
veren hangers in de vorm van een hamer. Twijfel aan de authenticiteit van de zilveren
voorwerpen is al vier jaar eerder gerezen bij H.H. van Regteren Altena, later hoogleraar
middeleeuwse archeologie aan de Universiteit van Amsterdam, en een aantal studenten
die deelnamen aan een werkcollege over de Vikingen in de Lage Landen. 

De Vikingschat van Winsum is in 1951 al gedeel-
telijk beschreven door Boeles in zijn tweede druk
van ‘Friesland tot de elfde eeuw’. De vondstgroep
bestaat onder meer uit zogenaamde Thor-hamer-
tjes en andere zilveren objecten. Onderzoek in de
jaren zeventig wijst uit dat het vervalsingen zijn.
Daarbij is niet alleen gekeken naar het zilver -
gehalte en de zuiverheid van de legering van
deze sieraden, maar ook naar stijlkenmerken en
bewerkingstechnieken. 
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Het Fries Museum heeft de vervalsingen in twee etappes aangekocht: tussen 1946
tot en met 1950 door Elzinga’s voorganger Boeles, en door Elzinga zelf in de periode
1962 tot en met 1965. Ze komen allemaal van dezelfde man: de binnenschipper
Romke de Jong (1925-1998). Die kennen we al; we zijn hem eerder tegengekomen,
omdat Bohmers ook van hem heeft gekocht (zie hoofdstuk 17). De Jong beweert dat
veel voorwerpen afkomstig zijn uit de nalatenschap van zijn grootvader, die schipper
van ‘terp-aarde’ was. Veel Friese en Groningse terpen zijn in de negentiende en begin
twintigste eeuw afgegraven; de vruchtbare terpaarde werd gebruikt voor de bemesting
van landbouwgronden. Bij de afgravingen zou zijn grootvader archeologische objecten
verzameld hebben en gekregen hebben van anderen. Ook andere verzamelaars hebben
in de loop der tijd vervalste archeologica van De Jong gekocht of door middel van
ruil in hun bezit gekregen. In vijf particuliere collecties treft Elzinga vervalsingen aan
die in de jaren zestig zijn aangekocht. Verzamelaars doen dit vaak via een tussenper-
soon. Dit is Jan Zijlstra, die als een van de weinigen contacten heeft met de moeilijk
toegankelijke De Jong. Zijlstra wordt aanvankelijk bij de ontdekking van de verval-
singen als zijn medeplichtige beschouwd, maar blijkt te goeder trouw. Tijdens zijn
speurwerk treft Elzinga ook een artefact aan in de collectie van het BAI dat van De
Jong is gekocht. Het gaat om een benen naald met slordig ingekraste runentekens.
Die blijkt vroeger van Bohmers te zijn geweest.

In zijn artikel over de Vikingschat gaat Elzinga in op de herkomst van de vervalste
objecten. Hij vermoedt dat de door Romke de Jong verspreide vervalsingen wel eens
afkomstig kunnen zijn uit een atelier van Ahnenerbe. In dergelijke werkplaatsen wer-
den in de oorlog Germaanse archeologica nagemaakt voor educatieve en propagan-
dadoeleinden. Hij schrijft: 

‘Tevens is bekend dat onder de ‘volks’ georiënteerde aanhangers van de
‘Nieuwe Orde’ grote voorliefde voor de runentekens e.d. bestond (zie de jaar-
gangen van ‘Hamer’) en in dat opzicht behoeft het ons dan ook niet te verwon-
deren dat naast de Vikingschat ook een aantal runenteksten is opgedoken.’44

Elzinga kan zich voorstellen dat Romke de Jong in de ban gekomen is van een groe-
pering die doelbewust een geraffineerde poging ondernam om het beeld van de Friese
voorgeschiedenis mooier en interessanter voor te stellen. 

Elzinga wijst erop dat Ahnenerbe daarvoor ook medewerkers had aangesteld bij de
universiteit van Groningen, zonder overigens Bohmers bij naam te noemen. Maar
dat hij een betrokkenheid van Bohmers bij de vervalsingsaffaire insinueert, blijkt al
gauw in de pers in 1975.45 Diverse krantenartikelen geven ruim aandacht aan een
complottheorie met Bohmers in de hoofdrol naar aanleiding van Elzinga’s artikel. Er
zijn twee zwaarwegende argumenten: enerzijds is er natuurlijk dat oorlogsverleden
bij Ahnenerbe. Anderzijds heeft Bohmers De Ikelbeam, waarin hij ook zilveren sie-
raden ontwerpt en produceert die geïnspireerd zijn op de edelsmeedkunst van de Vi-
kingen. Hij heeft de kennis en de kunde in huis om dit soort vervalsingen te maken.
Dat Bohmers zelf ook een vervalst voorwerp in bezit heeft gehad, versterkt het ver-
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moeden van zijn betrokkenheid alleen maar. Bovendien wordt hij in één adem ervan
beschuldigd het brein te zijn achter de stenen van Vermaning. Wat kun je tegen deze
verdachtmakingen doen? Niets, toont de praktijk aan. In de media verkopen dit soort
duistere complottheorieën nu eenmaal goed. Bohmers dient tegen Elzinga een aan-
klacht in wegens smaad - die geen rechtsvervolging heeft gekregen.46

Maar hoe zit het echt met Bohmers’ betrokkenheid bij de Vikingschat van Winsum?
Niet anders dan dat hij als een van de eerste gretige verzamelaars door Romke de
Jong bij de neus is genomen. Al in 1946 koopt hij samen met zijn Friese makker
Meinte Oosterhout een benen naald met runeninscriptie van Romke de Jong voor
250 gulden, zoals we eerder zagen. Een officiële ontvangstbevestiging van het aan-
koopbedrag van de naald is bewaard gebleven.47 De reden waarom ze de runennaald
zo graag willen hebben, blijkt uit een brief van Oosterhout aan Bohmers ruim vier
jaar later: ‘Het doel dat wij er indertijd mee hadden, toen we het kochten, was om het
te behouden voor Friesland en dat ons relikwie niet in onreine handen zou komen.’48

Dit Friese erfstuk mocht onder geen beding in handen vallen van Boeles of het Fries
Museum, die zo sceptisch tegenover het roemruchte verleden van de Friezen stonden.
Oosterhout overlijdt in 1970, enkele jaren voordat de vervalsingsaffaire door Regteren
Altena en Elzinga aan het licht wordt gebracht. Daardoor kan hij niet meer bevestigen
dat Bohmers en hij zijn opgelicht door Romke de Jong.

Nog éénmaal koopt Bohmers iets van Romke de Jong voor zijn privécollectie: een
Egyptisch amulet.49 Daarna is het afgelopen. Tiemen Helperi Kimm, zijn vroegere
buurjongen uit Buitenpost en later zijn vriend, zegt dat Bohmers sceptisch is over de
vikingvoorwerpen die De Jong via Zijlstra in de jaren zestig verkoopt en die uit Friese
bodem afkomstig zouden zijn. Hij herinnert zich in 2005:

Kop van een artikel over de Vikingschat van Winsum
in de Leeuwarder Courant van 21 mei 1975
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‘Mijn aankopen van Romke de Jong via Jan Zijlstra vond hij maar raar, doch hij
zei er niet veel anders over dan: ‘Hm, ik ken dit niet’ en: ‘Het zou nader onder-
zocht moeten worden’, waarbij hij de vondsten omhoog bij het licht hield en
onder zijn bril door naar mij keek, terwijl hij toch typologisch uitstekend van de
vikingcultuur op de hoogte was, want dat was een van zijn grote hobby’s. Om
mij niet te kwetsen, waarschijnlijk, maar het kan ook zijn, dat hij het prachtig
vond dat die noordelijke archeologen zo in het ootje werden genomen. Ze
kostten ook vrijwel niets; er zou uit mijn aankopen nooit echt bloed kunnen
vloeien. Archeologische vondsten werden in die jaren slecht betaald. Ik ben
er ook nu nog steeds blij mee, omdat de vikingschat een beetje vergelijkbaar
is met het Oera Linda-boek.’50

Romke de Jong zelf reageert nauwelijks op alle beschuldigingen aan zijn adres. Met
één uitzondering. In een interview wijzen hij en zijn moeder (met wie hij samen-
woont) verontwaardigd de beschuldigingen van Elzinga en andere verzamelaars van
de hand.51 Als verklaring voor alle ophef wijst zijn moeder op de afgunst onder ar-
cheologen: zij vinden dat een eenvoudige jongen als Romke dit soort zaken niet hoort
te vinden. Het is het bekende verhaal van de strijd tussen de jaloerse academici en de
talentvolle amateur. Deze reflex hebben we eerder gezien: van de boer Stelma, naar
aanleiding van Bohmers’ afkeuring van de artefacten van de vindplaats Makkinga
(hoofdstuk 16). Ook Vermaning reageert op dezelfde manier. 

Met oud-conservator Boeles heeft De Jong een goed contact gehad. Hij biedt hem
diverse zilveren voorwerpen aan, waaronder de Thor-hamertjes, die deze voor het Fries

De schipper Romke de Jong (1925-1998) brengt in de jaren veertig, vijftig en zestig talrijke vervalste archeologica in
omloop. Het is nog steeds niet duidelijk waarom hij dat heeft gedaan. Erg rijk is hij er niet van geworden. 
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Museum aankoopt. Eén exemplaar neemt Boeles op in zijn privécollectie. Tien jaar na
het overlijden van Boeles vertelt zijn zoon in 1971 hoe zijn vader in het bezit is geko-
men van dit Thor-hamertje. Dat is nadat Romke de Jong zijn vader thuis heeft bezocht: 

‘Na enig aandringen vertelde Romke, dat hij in de tabaksdoos van zijn vader
iets zeer belangrijks had aangetroffen. Vervolgens liet hij de zilveren hamer
zien. Het zal u niet verbazen, dat mijn vader hevig verbaasd en ontroerd was.
Desgevraagd antwoordde Romke, dat hij wist, dat het een Thor’s hamer was,
dat zijn vader dat ook al wist en hem 50 jaar in zijn tabaksdoos had bewaard.
Mijn vader verbaasde zich niet al te zeer over deze kennis: terpschippers zijn
vaak behoorlijke amateur-archeologen. Wel vond mijn vader het vreemd, dat
de oude schipper zelf de hamer niet eerder had aangeboden. Hij was bepaal-
delijk niet gefortuneerd.’

En dan volgt een opmerkelijke passage: ‘Op de hamer stonden runen gegrift. Desge-
vraagd bekende Romke dit zelf gedaan te hebben.’52 Het is de enige, indirecte beken-
tenis van Romke de Jong, waaruit blijkt dat hij wel eens knoeide met de vondsten die
hij verkocht. Overigens, Boeles twijfelde ondanks dat niet aan de authenticiteit van
het zilveren voorwerp, aldus zijn zoon in dezelfde brief.

Waarom Romke de Jong decennialang vervalsingen in omloop heeft gebracht, weten
we niet. Geld kan zeker niet het hoofdmotief zijn geweest; zoveel bracht deze handel
niet op. Ook was hij zeker niet uit op publiciteit; hij leidde een teruggetrokken leven.
Zijlstra, de tussenhandelaar die enige jaren contact met De Jong heeft gehad, weet
dat De Jong een sterk romantische geschiedbeleving had en een echte ‘Frisomaan’
was. ‘Zelfs de rendierjagers van de Hamburgcultuur waren volgens hem oude Friezen’,
aldus Zijlstra.53 Misschien moesten de vervalsingen bijdragen aan zijn beeld van een
groots Fries verleden en liggen dit soort ideologische overtuigingen aan de basis van
deze vervalsingsaffaire. Vanuit dat geïdealiseerde beeld van het Friese verleden is hij
de geschiedenis een handje gaan helpen. Zo bezien is de Vikingschat van Winsum
het product van een romantische geest.

Oude vrienden keren zich af
Door de verschijning van Katers boek over Ahnenerbe in 1974 en de groeiende stroom
geruchten en beschuldigingen over zijn betrokkenheid bij de vervalsingen, komt Bohmers
steeds meer in het nauw. Hij wil dat het stopt. Daarom roept hij de hulp in van zijn oude
vrienden. Hij begint bij Hielscher. In een brief van 18 november 1975 schrijft hij:

‘Het is lang geleden dat wij elkaar gezien hebben. Maar ik ben niet het type
dat veel relaties onderhoudt.
(...)
Na de verschijning van Katers dissertatie over Ahnenerbe ben ik door de uni-
versiteit geschorst en tegenwoordig leef ik van de kunst. Heb bijvoorbeeld
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een groep die houtsnijwerk maakt met volksmotieven; heb ook cultuurfilosofi-
sche werken gepubliceerd.
Na de verschijning van Katers boek is enkele maanden geleden een perscam-
pagne tegen mij en Ahnenerbe ingezet, waar ik niets tegen kan beginnen. 
(…)
Om mij hiertegen te kunnen verdedigen is het nu heel belangrijk om te kunnen
bewijzen dat deze organisatie [Hielschergruppe, AC] niet alleen maar een puur
verzinsel was. In het bijzonder door uitspraken van getuigen (boeken, getui-
genissen) die niet tot de Hielschergruppe behoord hebben. Het liefst zo offi-
cieel mogelijk. Uw boek 40 Jahre unter Deutschen wordt hier niet erkend. 
(…)
Hebt u het adres van Hermann von Bothmer? Hoe gaat het met u en uw
vrouw? Van Van Meeteren hoorde ik wat. Hoe gaat het eigenlijk met de
groep?’54

De brief is om meerdere redenen interessant. Bohmers suggereert dat hij geschorst is
vanwege de verschijning van Katers boek over Ahnenerbe. Over zijn illegaal wapen-
bezit en mogelijke betrokkenheid bij diefstal in het BAI heeft hij het niet. De brief is
een voorbeeld van hoe kritisch je als historicus moet omgaan met je bronnen. Je moet
alles tot in extenso checken, zeker als je weet dat iemand de feiten nogal eens verdraait.
Net als in 1948 heeft Bohmers Hielscher nodig voor een getuigenis. Hielscher moet
deze keer niet alleen bevestigen dat Bohmers deel uitmaakte van zijn groep, maar ook
met duidelijke bewijsstukken komen dat zijn groep daadwerkelijk een verzetsgroep
was. Hielschers boek Fünfzig Jahre unter Deutschen (en niet ‘40 Jahre unter Deutschen’,
zoals Bohmers schrijft) wordt terecht door historici als een ongeloofwaardige, auto-
biografische reconstructie afgedaan, waarin Hielscher het niet erg nauw neemt met
de feiten. Hoewel historici best willen aannemen dat er relaties bestonden tussen
Hielscher en oppositionele groeperingen in nazi-Duitsland, geloven ze dat Hielscher
het belang daarvan erg overdrijft. 

Hielscher geeft niet thuis, ook niet als Bohmers hem bijna twee maanden later op-
nieuw een brief stuurt om hem aan de vorige te herinneren.55 Maar de vriendschap is
voorbij. Hielscher ziet hem juist als een bedreiging voor het verzetsimago van zijn
groep, waar hij na de oorlog zo hard aan werkt. Hielscher heeft met Van Meeteren
overlegd hoe hij op de brief zal reageren. Van Meeteren stuurt Hielscher namelijk op
1 januari 1976 een waarschuwing. Volgens hem is Bohmers onvoldoende op de hoogte
geweest van de activiteiten van de Hielschergroep tijdens de oorlog. In zijn reactie
op de beschuldigingen over zijn oorlogsverleden verdraait Bohmers de feiten nogal
eens op een doorzichtige manier, waardoor hij niet alleen zichzelf maar ook de Hiel-
schergroep ongeloofwaardig maakt. En dat laatste is natuurlijk niet de bedoeling. Van
Meeteren schrijft:

‘Ik denk ook aan de verblinding – of beter de versuffing – bij het schandaal
rond Bohmers. Ik zou je willen aanraden: houd je erbuiten, want ik heb het on-
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aangename gevoel dat hij ook niet geheel zuiver is en – meer of minder pa-
thologisch op te vatten, maar daardoor des te gevaarlijker! – zich in allerlei in-
triges heeft verstrikt, die slechts positief kunnen zijn, als je de spelregels
beheerst en … een zuiver doel hebt.
Ik heb nog geprobeerd bepaalde mensen van de pers bij te brengen dat zich
in Duitsland verschijnselen hebben voorgedaan, die nu weliswaar ‘toegedekt’
zijn, maar heel objectief bekeken als zo en zo te onderscheiden zijn, om de re-
cente geschiedenis te begrijpen. Maar B. [Bohmers, AC] heeft blijkbaar alles
zo bedorven en vervalst dat ik het die lui niet eens kwalijk kan nemen dat ze
niets meer geloven wat men hun probeert uit te leggen. Met andere woorden,
iedere verdere uiting of inmenging kan iemand hoogstens compromitteren
omdat men niet anders kan dan ervan uitgaan, dat het gelogen, bij elkaar ge-
fantaseerd, verdraaid, enzovoort wordt.’56

Bohmers ontvangt wel via Von Bothmer in april kopieën van een processtuk met ge-
tuigenverklaringen van leden van de Hielschergroep uit 1956.57 Het gaat om een pro-
ces bij de Raad voor het Rechtsherstel dat is aangespannen door Von Bothmers
stiefmoeder tegen het Nederlands Beheersinstituut. Zij eist haar in Nederland gelegen
bezit terug, dat na de oorlog als vijandelijk eigendom door de Nederlandse staat is
gevorderd. Zij wordt in haar gelijk gesteld. Tijdens het proces verklaren getuigen dat
zij niets van de nazi’s moest hebben en bovendien onderdak verleende aan de Hiel-
schergroep. 

Ook Von Bothmers voormalige echtgenote Lenelotte von Bothmer, inmiddels lid
van de Bundestag voor de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) bevestigt in
een brief dat Bohmers, net als zijzelf, deel uitmaakte van de Hielschergroep. Zij
schrijft daarover: ‘Ik herinner me bijvoorbeeld dat bijzonder gevaarlijke SS’ers door
slimme maatregelen “geneutraliseerd” werden.’ 58 Zij noemt echter geen concrete per-
sonen, noch concrete acties, of ‘slimme’ voorbeelden daarvan. En wat dat ‘neutraliseren’
betekent blijft ook onduidelijk. Vaagheid troef dus. Ook Van Meeteren, die in zijn
brief aan Hielscher spreekt over ‘dat er zich in Duitsland verschijnselen hebben voor-
gedaan [dass in Deutschland sich Erscheinungen abgespielt haben]’ is niet duidelijk. Deze
vaagheid typeert Hielscher en zijn volgelingen. Echt actief verzetswerk valt niet aan
te tonen of te achterhalen, hoewel de afzonderlijke leden ongetwijfeld geruchten heb-
ben vernomen over verzetsactiviteiten en mogelijk zelfs hierover zijn geïnformeerd.
Ondanks het proefschrift van Ina Schmidt, die veel geloof hecht aan de naoorlogse
uitlatingen van Hielscher en zijn volgelingen, wordt de Hielschergroep in Duitsland
niet als een echte verzetsorganisatie erkend. Individuele leden hebben zeker in meer
of mindere mate bezwaren gehad tegen het naziregime, maar daarbij is eerder sprake
geweest van een passieve ‘Innere Opposition’ dan van werkelijk actief verzet.

In juni 1976 neemt Bohmers contact op met de Leeuwarder Courant om zijn verhaal
te doen en zo voor eens en voor altijd een eind te maken aan alle geruchten. In de za-
terdagbijlage verschijnt het hiervoor al genoemde artikel met als kop: Dr. Assien
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Bohmers uit Bedum: ‘Ik ben nooit nazi of lid van de SS geweest’.59 Na in de krant
eerst zijn verontwaardiging te hebben uitgesproken over de telefonische bedreigingen
vanwege zijn SS-verleden en zogenaamde betrokkenheid bij de vervalste Vikingschat,
doet hij uitgebreid - maar selectief - verslag van zijn oorlogsverleden en de activiteiten
van de Hielschergroep. De foto bij het artikel toont een magere man met dichtge-
knepen lippen. Als je onder zo’n krantenkop opent met bozige verwijten, is dat niet
erg handig. De toon is gezet, de posities zijn ingenomen. We hebben het eerder gezien,
persoonlijke PR is niet zijn sterkste kant. Wat dat betreft had hij iets van de oude
Absolon kunnen leren, die altijd de pers op zijn hand kreeg. Het is de vraag of zijn
verhaal de lezers overtuigd heeft. In ieder geval is Van Meeteren heel boos over het
krantenartikel en licht Hielscher in. Hij plaatst openlijk zijn kanttekeningen bij de
‘Bohmerschen Offenbarungen’:

‘Men kent allerlei verbanden maar zo’n beetje en gebruikt die dan alleen wan-
neer de eigen belangen daarmee gediend worden – is dat wetenschappelijk?
Buiten mijn medeweten had niet gezegd mogen worden dat de ‘groep’ con-
tact heeft gehad met ‘buitenlandse mogendheden’ (?!) via mijn persoon; daar
klopt overigens niets van en de spreker dezes roert daarmee heikele onder-
werpen aan waarvan de essentie hem volledig vreemd is gebleven; dit is bijna
crimineel. 
(…) 
Wanneer men vaststelt dat trouw, zorgvuldigheid, voorzichtigheid, het behoed-
zame contact niet gehandhaafd worden met betrekking tot vroegere verbin-
dingen – in tegendeel -, dat de feiten slechts in het eigen belang worden
gemanipuleerd, moet men niet vreemd opkijken als men ook op andere terrei-
nen van valsemunterij wordt beschuldigd. 
(…)
Daarmee werp ik deze opmerkingen verre van mij af, maar, zoals de Arabieren
zeggen: “Honden blaffen, maar de karavaan trekt verder”.’60

Geleidelijk verstomt het rumoer over de Vikingschat en zijn oorlogsverleden.
Bohmers verkoopt het schip Grevon en vertrekt eind jaren zeventig naar Zweden. In
Bedum houdt hij een klein huisje aan, tegenover de voormalige ligplaats van de Gre-
von in het Boterdiep. Af en toe keert hij hier terug. Vooral in Noord-Nederland blij-
ven er allerlei geruchten over hem circuleren, die ik tijdens mijn studietijd in
Groningen af en toe oppik. Vooral zijn zoon heeft daar last van. Hij kan zich niet
verdedigen tegen de beschuldigingen over zijn vaders betrokkenheid bij de vervalsin-
gen en weet zelf ook niet hoe het zit met diens activiteiten en gedrag tijdens de oorlog.
Zijn zus Aukje zit er minder mee. Ze draagt een andere naam, houdt meer afstand
en woont inmiddels in Denemarken.

Vijftien jaar na Bohmers’ dood in 1988 leidt de verschijning van Waterbolks boek
Scherpe stenen op mijn pad opnieuw tot een stroom van negatieve publiciteit over
Bohmers en de vervalsingsaffaires waar Waterbolk in zijn professionele leven mee te
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maken heeft gehad. Waterbolk beschuldigt Bohmers van betrokkenheid bij – in ieder
geval - de zaak Vermaning. Krantenartikelen over zijn boek dragen titels als: Het be-
drog van Bohmers en Ondergronds Bedrog.61 De familie heeft nog overwogen een aan-
klacht wegens smaad in te dienen tegen Waterbolk, maar ziet er uiteindelijk toch
maar vanaf.62 De kinderen vertellen mij tijdens de vele gesprekken voor deze biografie
dat ze rust willen, en als dat niet kan, helderheid waar dat mogelijk is. De naakte
feiten. Hoe zit het nu echt? Ze hebben tijdens hun leven genoeg onbewezen com-
plottheorieën en journalistieke sensatieverhalen voorbij zien komen. Hopelijk heeft
het voorgaande duidelijk gemaakt dat hun vader niets te maken heeft gehad met de
zaak Vermaning en de Vikingschat van Winsum en dat het – inderdaad – allemaal
ongefundeerde verdachtmakingen zijn geweest. Zoals hij tot het einde volgehouden
heeft. 
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Vaste overtuigingen van een eenzaam man

22. LAATSTE LEVENSFASE, 1972-1988

‘Ik heb mij met dit boek ten doel gesteld aan allen, die een nieuw toekomstideaal willen scheppen, de weten-

schappelijke grondslagen hiervoor te leveren.’ (Bohmers in Over de toekomstige evolutie van kulturen en socio-

kulturele strukturen, 1972)

Schrijven voor zichzelf 
Na de dood van Wenda breken eenzame jaren aan voor Bohmers. Hij houdt zich
bezig met reizen, aquarelleren en De Ikelbeam. En met schrijven. Zelfreflectie is zijn
tweede natuur. Hij is een echte schrijver, iemand die altijd pen en papier op zak heeft
om zijn ingevingen te noteren. Zijn binnenwereld legt hij zijn leven lang vast in talloze
notitieboekjes en agendaatjes – een goudmijn voor een biograaf. Daarnaast schrijft
hij essays, waarvan sommige bedoeld zijn voor publicatie maar andere meer geschre-
ven lijken te zijn om zijn gedachten te ordenen en voor zichzelf in samenhang op pa-
pier te zetten. Veel van zijn ideeën rangschikt hij onder ‘Kultuurfilosofie’. Daarin heeft
hij, vindt hij zelf, zijn belangrijkste ontdekkingen gedaan en zijn beste werk voortge-
bracht. Behalve in Reality and Monads uit 1950 en zijn artikelen in Palaeohistoria uit
1960 en 1964 legt hij ook na zijn ontslag zijn gedachten vast in essays, op een ge-
luidsband en in dagboekjes.

Deze dagboekjes zijn kleine zakagenda’s die hij in een piepklein handschrift heeft
volgeschreven.1 Hij draagt ze altijd bij zich en schrijft er vaak ‘s nachts in. In 1972
opent hij zo’n agenda als volgt: ‘Dit is niet een dagboek in de normale zin van het
woord, maar een boek waarin ik belangrijke nieuwe gedachten, die mij te binnen
schieten, opschrijf.’2 Op oudejaarsdag in 1977 noteert hij zijn belangrijkste bezigheden
van dat moment: ‘Het belangrijkste is denken en de gedachten in dit boek schrijven’;
‘lezen op het gebied van wetenschap en politiek soms tot diep in de nacht (4 of 5 uur
in de morgen). Lezen van ontspanningsliteratuur (romans, detektives, science fiction).’
En: ‘Een of 2 keer per week naar Groningen om mij boeken te bezorgen, te kopen of
uit de bibliotheken te lenen. Ik loop dan 2 of 3 uur of meer en dit is mijn grootste li-
chaamsbeweging.’3 Behalve zijn werk voor De Ikelbeam, boodschappen doen en
koken, schilderen, en zijn reizen vanaf mei met zijn Volkswagenbus, noemt hij ook
televisiekijken en luisteren naar de radio als de meest voorkomende activiteiten in
zijn dagelijks leven van dat moment.

Een aantal agenda’s geeft hij een motto mee, zoals: There is more… (ontleend aan
Shakespeare: ‘There are more things in heaven and earth’); Zu aller Dinge vollerer Vol-
lendung (ontleend aan Nietzsche); Het is niet nodig te hopen om te handelen en niet nodig
te slagen om vastberaden te zijn (een citaat van Willem de Zwijger). Ook heeft hij zelf
een motto ontwikkeld naar aanleiding van de uitspraak van de zeventiende-eeuwse
filosoof en politicus Francis Bacon: ‘Knowledge is power’. Dat wordt bij Bohmers:
‘Evaluation is power’, ofwel: waardering is macht. Waarbij ‘waardering’ opgevat moet
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worden als het vermogen om de juiste waarde aan iets of iemand toe te kennen. Daar-
voor moet je over de juiste kennis beschikken.

Bohmers werkt zijn ideeën door de jaren heen verder uit in essays. Slechts twee
ervan maakt hij openbaar en geeft hij in eigen beheer uit. De tekst is getypt en draagt
een titelblad waarop hij zijn adres zet (Boterdiep-westzijde 17 in Bedum), ongetwij-
feld om de geïnteresseerde lezer de kans te geven contact met hem op te nemen. Beide
uitgaven zijn gestencild en in beperkte oplage verspreid. Naar wie hij ze heeft gestuurd,
is onbekend. Het eerste essay draagt de titel: Over de toekomstige evolutie van kulturen
en socio-kulturele strukturen (Bedum 1972). Het andere heet: Der Nordeuropäische
Kultur kreis, Nachfolger des Abendlandes (Bedum 1973). Verder schrijft hij in de jaren
zeventig en tachtig nog andere essays met een vergelijkbare thematiek. Alleen de ma-
nuscripten zijn bewaard gebleven. Waarschijnlijk heeft niemand ze gelezen.4

Op weg naar een global mind
In zijn laatste levensfase blijft Bohmers bezig met het thema dat hem zijn hele leven
al fascineert: het proces van evolutie. Hij is ervan overtuigd dat niets en niemand zich
daaraan kan onttrekken. Evolutie bepaalt letterlijk alles: verleden, heden en toekomst;
op aarde en daarbuiten. De volgende vragen hangen daarmee samen: 
- waaruit is de wereld opgebouwd (in zijn ogen zijn dat monaden) en hoe ontwikkelt

die wereld zich?
- wat zijn de structurele kenmerken van en de ‘motor’ achter de evolutie, zowel in

natuurlijke als culturele zin?
- hoe is de ontwikkeling van de mens verlopen?
- hoe moeten we de bijdrage van verschillende mensenrassen aan de evolutie dui-

den?
- hoe moeten we ons gedragen en onze samenleving inrichten om bij te dragen aan

de veronderstelde loop van de evolutie? 

Bohmers rond 1980
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Deze vragen liggen op het terrein van disciplines als de evolutiebiologie en cultuur-
geschiedenis, maar raken ook politiek-maatschappelijke ideologieën en fenomenen,
zoals sociaaldarwinisme en racisme. Ze vormen de rode draad in zijn denken, telkens
weer. Dat begint al vroeg: natuurlijk intensief in zijn studietijd tijdens de colleges pa-
leontologie en de colleges van Kleiweg de Zwaan. Dezelfde onderwerpen komen
terug in het milieu van Ahnenerbe, het wereldbeeld van Hielscher en bij de naoorlogse
UFAT. Na zijn ontslag bij het Biologisch Archaeologisch Instituut (BAI) zet hij zijn
denkwerk voort. Hij blijft overtuigd van het bestaan van duidelijk te onderscheiden
rassen, die hiërarchisch gerangschikt kunnen worden, waarbij het ‘Noord-Europese
ras’ aan de top staat. Bohmers toont geen racistisch gedrag; het blijft bij theoretische
beschouwingen. Dergelijke opvattingen krijgen in dezelfde tijd (en tegenwoordig ook
weer) vooral in de Verenigde Staten veel aandacht en worden daar ook door sommige
wetenschappers gedeeld.5

In zijn 76-pagina’s tellend typoscript uit 1972 Over de toekomstige evolutie van kulturen
en socio-kulturele strukturen vat Bohmers zijn eerder geformuleerde ideeën samen en
werkt hij sommige overtuigingen verder uit. Een deel hiervan was bedoeld als derde
bijdrage aan zijn artikelenreeks ‘Evolution and Archaeology’ in Palaeohistoria. In de
inleiding schrijft hij dat zijn eigen wetenschappelijke ontwikkeling veel overeenkom-
sten vertoont met die van Teilhard de Chardin, die dan erg in de mode is en veel weer-
klank vindt, ook in het academisch milieu (zie hoofdstuk 19). Hij schrijft dat deze
wetenschapper, net als hijzelf, beschikt over kennis van de paleontologie, de evolutie
van dieren, de archeologie en de evolutie van de mens. Hij vervolgt: ‘En omdat ik ook
heb getracht de genoemde kloof [tussen religie en wetenschap, AC] te bestuderen, acht
ik het verantwoord mijn resultaten met de zijne te vergelijken.’6

Bohmers vindt dat er te weinig belangstelling is voor en begrip van de evolutie in
‘leidende kringen’, dus onder politici en managers van grote bedrijven. Zij maken wei-
nig gebruik van evolutionaire kennis: 

‘Al de bestaande idealen en religies zijn, wetenschappelijk beschouwd, hope-
loos verouderd. Vandaar de algemeen heersende afkeer van de moderne
jeugd van alle wereldbeschouwingen en idealen.’7

Hij doelt hiermee op de ontkerkelijking en individualisering van de jaren zestig. Hij
vervolgt: ‘Ik heb mij met dit boek ten doel gesteld aan allen, die een nieuw toekomst -
ideaal willen scheppen, de wetenschappelijke grondslagen hiervoor te leveren.’8 Met
deze doelstelling voor ogen gaat hij daarna in op de natuurlijke en culturele evolutie,
de verschillende rangen of niveaus (protozoa, metazoa, hyperzoa), en eindigt bij zijn
visie op de toekomstige evolutie van menselijke sociaal-culturele structuren en de
existentie van eventueel hogere machten. 

Voor een goed begrip van zijn verdere uitwerking van zijn wereldvisie in deze fase
pak ik kort de hoofdlijnen terug zoals Bohmers die eerder geformuleerd heeft. Volgens
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hem bestaat het universum voornamelijk – en waarschijnlijk geheel – uit monaden:
entiteiten die hiërarchisch gerangschikt kunnen worden op verschillende niveaus. Met
dit monadenconcept brengt hij totaal uiteenlopende eenheden, variërend van ‘dode’
atomen, levende cellen, tot menselijke culturen samen in hetzelfde kosmologische
frame. Behalve eencelligen (protozoa), meercelligen (metazoa, bestaande uit planten,
dieren en mensen) onderscheidt hij samenwerkende groepen van organismen, vari -
erend van bijen en termieten, tot menselijke staten, volkeren en culturen. Voor het
laatste niveau introduceert hij een nieuw begrip: de hyperzoön (meervoud: hyperzoa). 

Boven de hyperzoön resideert de hypatozoön. Een hyperzoön heeft een meer of
minder ontwikkeld bovenbewustzijn, waarvan de monaden waaruit de hyperzoön is
opgebouwd geen weet hebben, maar er wel door beïnvloed worden. Zo wordt de in-
dividuele mens beïnvloed door de sociaal-culturele-etnische hyperzoön waar hij deel
van uitmaakt. Volgens Bohmers is het zelfbewustzijn van de hyperzoön waarvan de
Noordwest-Europese mensen inclusief de Russen en de Westerse, niet-autochtone
bevolking van Amerika en Australië deel uitmaken, op dit moment nog gering:

‘De dierlijke wildheid, waarmee de hoogst ontwikkelde staten zich tot voor kort
in wereldoorlogen hebben begeven, bewijst dat zij zich nog in een, in de bo-
venbedoelde betekenis van het woord, onbewuste fase bevinden.
(…)
Op het ogenblik zijn we nog verder van een bewustwording van een staat of
kultuur af dan ooit. De haat tussen de elkaar vijandige statenblokken is heviger
dan ooit te voren, terwijl daartegenover de individuen van tegenover elkaar
staande staten steeds minder vijandschap voor elkaar voelen. Ze zouden als
individuen zelfs in bijna alle gevallen niet in staat zijn elkaar te doden. De wa-
pens, die de staten echter opkopen, met het doel elkaar volledig uit te roeien,
zijn talrijker en vreselijker dan ooit.
(…)
Dit is niet alleen een teken van de enorme macht, die de staat of Hyperzoön
over het individu bezit, maar toont voornamelijk aan, dat de weg naar zelfbe-
wustzijn van deze strukturen, waarvan we deel uitmaken, nog een lange en
moeilijke zal zijn.’9

In zijn publicatie uit 1972 benadrukt Bohmers dat het daarom nu de hoogste tijd is
dat wetenschappers meer invloed krijgen op de bestaande machtsstructuren en dat
leiders van multinationals, generaals of de financiële wereld een stapje terugdoen en
ruimte voor hen maken. Wetenschappers zijn namelijk in het algemeen niet van de
‘rücksichtslose ellebogen-politiek’ en hebben net als goede regeringen minder ego -
istische en opportunistische doelstellingen. Ook zijn, aldus Bohmers, de spanningen
tussen teams van wetenschappers creatief in plaats van destructief, zoals bij politieke
partijen en bedrijven. Een opmerkelijke bewering gelet op zijn eigen carrière in de
archeologie, waar ellebogenwerk onder collega’s en elkaar wetenschappelijk pootje
lichten regelmatig voorkwamen.
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De grote evolutionaire ontwikkelingen spelen zich volgens hem na het ontstaan
van de Homo sapiens niet meer af binnen de natuurlijke evolutie, maar op het terrein
van de culturele evolutie. Die voorwaartse ontwikkelingen zijn vooral zichtbaar op
het terrein van sociaal-culturele structuren (culturen, staten). De individuele mens, de
mens als organisme, is de afgelopen duizenden jaren vrijwel dezelfde gebleven. Maar
een staat (bijvoorbeeld Nederland) is nu wezenlijk anders dan bijvoorbeeld tweehon-
derd jaar geleden. Volgens Bohmers zorgen de toenemende mobiliteit, communicatie
en integratie van mensen op wereldschaal ervoor dat er uiteindelijk een sociaal-cul-
turele structuur ontstaat die de hele wereld omvat.

In zijn gedachtegang ontwikkelt de huidige sociale hiërarchie (‘pikorde’) zich uit-
eindelijk tot een meer op ‘teamwork’ berustend systeem met een toenemende demo-
cratische structuur, die het individu meer vrijheid geeft. Die democratische
regeringsvormen ontstaan vooral vanaf de negentiende eeuw in Noordwest-Europa,
maar komen ook al heel vroeg voor bij de ‘Germaanse volkeren’ en tijdens de bloei-
periode van de oude Griekse cultuur. Hij meent dat veel gebieden en landen op aarde
nog ver afstaan van een echte democratische samenleving en feitelijk nog onderont-
wikkeld zijn. Toch zullen uiteindelijk de traditionele, stagnerende hiërarchische struc-
turen, zoals autoritaire en totalitaire staten, overal verdwijnen en komt er in de staten
van de toekomst meer nadruk op samenwerking en creativiteit. Het streven naar ma-
terieel bezit en status is dan volledig achterhaald. De angst voor een supertotalitaire
wereld in de toekomst, zoals voorzien in de toekomstroman Brave New World (1932)
van Aldous Huxley, is volgens hem ongegrond. Bohmers heeft in essentie een positief
toekomstbeeld, waarin alle mensen bijdragen aan het evolutionaire proces en aan een
versterking van hun eigen hyperzoön.

Bohmers gelooft dat naar analogie van de centralisatie, vergroting en vervolmaking
van het centrale zenuwstelsel bij alle hogere dieren tijdens het natuurlijke evolutie-
proces, iets vergelijkbaars zal plaatsvinden binnen de sociaal-culturele structuren.
Daarvoor moet je naar de positie van de regering kijken. De regering zal steeds vaker
wetenschappelijke teams en kenniscentra inzetten bij de bepaling van beleid of het
besturen van de staat. Zo gaat de regering een steeds belangrijkere rol spelen ten op-
zichte van andere sectoren en belangen, zoals bedrijven, defensie, pers, media, enzo-
voort. Ook zullen steeds meer regeringsbesluiten niet meer op machtspolitieke maar
op wetenschappelijke gronden worden genomen. 

Deze culturele evolutie leidt ten slotte tot een vorm van collectief bewustzijn binnen
een sociaal-culturele structuur, die enigszins overeenkomt met het bewustzijn van in-
dividuele mensen. Bohmers’ idee over de vorming van zo’n bovenbewustzijn lijkt op
het eerste gezicht bizar. Het vertoont echter veel overeenkomsten met de toekomst-
visie van Teilhard de Chardin, Huxley en anderen, zoals we in hoofdstuk 19 zagen.
In de jaren zestig en vroege jaren zeventig groeide het besef dat we allemaal deel uit-
maken van één wereld en die moeten we beschermen tegen globale dreigingen, zoals
kernwapens en milieuvervuiling. De televisie zorgde ervoor dat die wereld bij velen
de huiskamer binnenkwam. De informatierevolutie was weliswaar nog niet aan de
horizon verschenen en de ontwikkeling van de computer stond nog in de kinder-
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schoenen, maar de eerste ontwikkelingen waren zichtbaar voor wie er oog voor had. 
Nu zijn Bohmers’ ideeën veel minder vreemd en speculatief dan destijds. Van het

fenomeen van een supra-individueel bewustzijn is mogelijk al sprake. De komst van
internet heeft immers geleid tot een explosieve toename van communicatie en afhan-
kelijkheid tussen mensen overal op aarde. Bovendien zijn er ontwikkelingen op het
vlak van artificiële intelligentie, computer- en communicatietechnologieën, robotica,
neurowetenschap en biotechnologie. Met de toenemende integratie van mens en com-
puters staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in het evolutieproces. In 2015
verwoordt Bas Heijne het zo in het voorwoord van zijn bloemlezing Kleine f ilosofie
van de volmaakte mens:

‘In het Antropoceen is de mens in toenemende mate meester over het evolu-
tionaire proces. De grote ‘convergentie’ van informatica, nanotechnologie, neu-
rowetenschap en biotechnologie heeft tot gevolg dat het niet blijft bij wat
sleutelen aan de mens (dat wordt al sinds het begin der tijden gedaan), maar
dat de mens zijn eigen schepper wordt.
(…)
Veel van wat ik gewend was op de verre toekomst te projecteren, blijkt nu al
mogelijk – of wordt dat in de nabije toekomst.’10

Ben Goertzel, de auteur van een van de bijdragen in de bloemlezing, voegt daaraan
toe dat de komst van kunstmatige intelligenties en de ‘relatie’ die we daar als mens
mee aangaan, leidt tot een radicale verandering van veel vertrouwde kenmerken van
ons innerlijk leven. Het gaat daarbij om ons zelfbeeld, ons gevoel van vrije wil, het
gevoel dat ons bewustzijn scherp is afgescheiden van de buitenwereld, het gevoel dat
onze geest en ons bewustzijn zich vooral in onszelf bevinden en niet zozeer in de ver-
vlechting van onze interacties met de geest van andere mensen en met de buitenwe-
reld.11

In juni 2018 zoek ik mijn oudste zoon Joris op, die een paar maanden in Harvard
(Cambridge, Massachusetts) studeert. In de boekhandels liggen overal stapels van
Superminds. The Surprising Power of People and Computers Thinking Together. Dit boek
is net uit en is geschreven door Thomas W. Malone, hoogleraar informatietechnologie
aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT).12 De titel doet me denken aan
het hyperzoön-begrip van Bohmers. Als ik het opensla, valt mijn oog op een passage
die ik in min of meer gelijke bewoordingen in de geschriften van Bohmers ben te-
gengekomen:

‘Een enkele zenuwcel in het brein heeft er geen ‘idee’ van hoe het totale brein
functioneert. Een enkele mier in een kolonie kan niet echt begrijpen hoe de
kolonie naar voedsel zoekt. Maar mensen bezitten op individueel niveau vol-
doende intelligentie om vaak behoorlijk wat te kunnen begrijpen van hoe de
superminds werken waar we bij horen.’13
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Malone beschouwt superminds als een vorm van collectieve intelligentie. Superminds
bestaan wel degelijk, maar tegelijkertijd ook weer niet. Het begrip supermind is na-
melijk vergelijkbaar met zoiets als een ecosysteem. Je weet dat het bestaat en werkt,
want de onderlinge wisselwerking tussen organismen en hun abiotische omgeving
binnen een bepaald gebied kan wetenschappelijk aangetoond worden. Maar je kunt
een ecosysteem niet in de wereld om ons heen aanwijzen. Het is abstract. Zo ook een
supermind. Een supermind is volgens Malone veelal onzichtbaar en kan zaken door
samenwerking realiseren die individuen nooit alleen kunnen bereiken. Daardoor is
een supermind meer dan de som der delen. Zeker als er sprake is van hyperconnectivity,
tussen mensen onderling en tussen computers en mensen, zoals nu. Ook hier is het
in hoofdstuk 19 genoemde begrip ‘emergentie’ van belang, waarbij in een systeem
nieuwe eigenschappen kunnen ontstaan, die de afzonderlijke eenheden waaruit dat
systeem is opgebouwd zelf niet bezitten. 

Malone definieert een supermind als een groep ‘individuen’ die samenwerken op
een manier die intelligent lijkt, waarbij hij intelligentie beschouwt als de vaardigheid
verschillende doelstellingen effectief te kunnen realiseren in verschillende omgevin-
gen. Opvallend: onder individuen verstaat hij niet alleen mensen, maar ook computers
en materiële zaken die voor de realisatie van een doelstelling noodzakelijk zijn. Als
voorbeeld noemt hij een Starbucks koffieshop, waarin de individuen niet alleen be-
staan uit de werknemers, maar ook uit de tafels, stoelen en koffiebonen – met als ge-
meenschappelijk doel geld verdienen aan koffie. Een Starbucks koffieshop kan zelf
in zijn totaliteit een nieuw individu zijn en deel zijn van een grotere supermind, na-
melijk de markt van koffie verkopende horecagelegenheden in een bepaald gebied.
Duidelijk is dat ook Malone, net als Bohmers, uitgaat van het concept van monaden,
al benoemt hij dat niet zo.

Superminds doen zich voor op verschillende terreinen: in (hiërarchisch) georgani-
seerde organisaties, democratieën, (handels)markten en gemeenschappen waar beslis-
singen genomen worden op basis van consensus of de daarbinnen gehanteerde normen.
Superminds interfereren onderling: ze kunnen coöperatief of competitief zijn ten op-
zichte van elkaar en kunnen elkaar in het uiterste geval zelfs vernietigen. Voor super-
minds geldt ook het principe van ‘survival of the fittest’: ze streven naar overleving
door zichzelf te reproduceren, ongeacht wat dat betekent voor de afzonderlijke indi-
viduen die er deel van uitmaken. Maar Malone stelt zijn lezers gerust: wat goed is voor
superminds, is meestal ook goed voor de daaruit bestaande deelnemers.

Aan het eind van zijn boek heeft hij het over het begrip ‘global mind’: de combinatie
van alle vormen van intelligentie op aarde en dus een soort ‘super-supermind’. In
Bohmers’ woorden gaat het hier om een wereldomvattende hyperzoön. Volgens Ma-
lone is er door de exponentieel toegenomen hyperconnectivity en de groei van het
aantal mensen en computers in de afgelopen twintig jaar, sprake van een ontwikkeling
naar zo’n global mind. Als terroristen een aanslag plegen in Parijs, reageren mensen
overal ter wereld vrijwel direct hierop via hun smart phone. Ook heeft zo’n gebeurtenis
waarneembare effecten op de aandelenkoersen. Voor Malone is het duidelijk: de global
mind zal zich uiteindelijk ontwikkelen tot een autonome, onvoorstelbaar complexe
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grootheid die projecten kan realiseren door de inzet van ontelbare mensen. De global
mind gaat ons allemaal raken, er is geen ontkomen aan. Malone besluit zijn boek met
een paar dwingende vragen, die hij zelf beantwoordt. 

‘Zullen onze computerafstammelingen op een dag – waarschijnlijk vele de-
cennia na nu – de plaats innemen van de biologische mensen die hen maak-
ten? Misschien.
Zal onze global mind keuzes maken die niet alleen slim zijn maar ook wijs?
Dat hoop ik uit de grond van mijn hart.
Is de ontwikkeling van zo’n global mind ons lot? Dat denk ik wel.’14

Bohmers zou het met hem eens zijn geweest.

De romanticus
Bohmers houdt er in wezen typisch romantische gedachten en idealen op na – eigen-
 lijk al zijn hele leven – en probeert daar vorm aan te geven. Dat geldt niet alleen voor
zijn ‘Kultuurfilosofie’, waarmee hij de wereld en de evolutie probeert te duiden en op
zoek is naar de essentie en authenticiteit van allerlei zaken. Het geldt ook voor zijn
ideeën over volkeren met hun eigen aard, over de overal aanwezige Godheid binnen
de schepping, over de ‘Grote Liefde’, over zijn wens – in navolging van Nietzsche -
op het scherp van de snede te leven (‘een gevaarlijk leven leiden’), over zijn verheer-
lijking van eenzaamheid en genialiteit (‘de eenzame genie’) die soms uit zijn dagboe-
ken spreekt, zijn aanbidding van schoonheid en creativiteit, zijn waardering voor
volkskunst en de diepere betekenis van de gebruikte symbolen, en zijn afkeer van ‘de
massa’ en zielloze massaproducten. 

Het romantisch gedachtegoed, zeker als dit door meer mensen wordt uitgedragen,
is in het publieke domein niet ongevaarlijk. Omdat het idee van het authentieke, het
pure, heel vaak verbonden wordt met het goede: wat wenselijk is, wat nagestreefd
moet worden. En dat kan gemakkelijk tot wens- en waanbeelden leiden die uitsluiting
of vernietiging van het onzuivere element in de samenleving propageren. We kennen
de voorbeelden. Zo heeft het nationaalsocialisme zeker wortels in de ideeënwereld
van de Romantiek. ‘De romantische levensfilosofie is vergiftigd op het moment dat
ze een verbond sloot met het sciëntisme’, aldus de filosoof en historicus Rüdiger Sa-
franski.15 Hij heeft gelijk. Wanneer je de wetenschappelijke ‘wetmatigheden’ en ‘data’
als uitgangspunt neemt en koppelt aan het zuivere en het goede, dan kun je beide
gaan regisseren en kunstmatig gaan bevorderen. Wie daarvoor kiest, komt uit op het
terrein van het sociaaldarwinisme, met alle gevolgen van dien. Ook Bohmers kan zich
vinden in veel van deze denkbeelden, zoals we nog zullen zien. 

Eveneens kenmerkend voor zijn romantische inslag is zijn holistische visie op de
wereld, waarbij hij een samenhang zoekt tussen allerlei uiteenlopende zaken die ogen-
schijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Een mooi voorbeeld daarvan is een artikel
van hem uit 1968, dat verschijnt in het tijdschrift Scheppend ambacht, getiteld: ‘Kunst
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en wetenschap’.16 Hierin gaat hij in op de diepere betekenis van versieringen op
(volks)kunstvoorwerpen. Hij schrijft: ‘Ik zal de beschouwing hierover echter op een
meer natuurwetenschappelijke, een voor de wereld van kunst en ambachtskunst on-
gebruikelijke wijze, moeten geven.’ Vervolgens stipt hij vier zaken aan die volgens
hem deel zijn van het kosmisch gebeuren en een ‘realiteit van de eerste orde’ zijn. Het
gaat om: 
- (1) het verschijnsel ‘ritme’;
- (2) het voorkomen van geslachten en geslachtelijke voortplanting;
- (3) de daaruit voortkomende ontwikkeling van leven en evolutie; 
- (4) groepsvorming, die zowel in dode als levende materie optreedt. Zo sluiten ato-
men zich aan tot moleculen, vissen tot scholen, mieren tot mierenstaten en mensen
tot culturen. ‘Ze betekenen steeds meer dan de som van de individuen die ze samen-
stellen. Ze krijgen zelfs een zekere individualiteit ook al is deze nog maar heel zwak.’17

Deze vier kosmische realiteiten zijn overal ter wereld terug te zien in de versieringen
en symbolen op voorwerpen van (volks)kunst. Zo staan twee paardjes of vogels voor
de geslachten en paring, staat de boom voor het leven en evolutie, en een cirkel waarin
drie of meer dieren of mensen om elkaar draaien (soms gestileerd tot een wervelteken)
voor groepsvorming.

Bij de romantische gedachte hoort ook het flirten met zelfmoord. Bohmers heeft wel
eens een onbeholpen poging gedaan om zich van het leven te beroven. Toen het een-
maal zo ver was, had hij kennelijk toch geen zin – of de moed - om eruit te stappen.
De volgende anekdote is van Tiemen Helperi Kimm, zijn vroegere buurjongen uit
Buitenpost, die het weer van iemand anders had – zoals dat gaat met verhalen. Helperi
Kimm is een van de weinigen met wie Bohmers na het overlijden van Wenda contact
houdt. Dat geldt ook voor Maas Reeder, de directeur van de gasfabriek in Bedum.
Reeder vertelt aan Kimm, die hij kent van de Rotaryclub Uithuizen, hoe hij op een
dag langs het Boterdiep fietst en Bohmers in het water ziet liggen. Zich vastklemmend
aan een touw roept Bohmers dat hij van zijn boot is gesprongen om zelfmoord te ple-
gen. Reeder helpt hem uit het water en zegt iets in de trant van: ‘Hou eens op met
dat gesodehannes. Daar hebben we hier geen zin in.’18 De romanticus wordt weer
met beide benen op de wal gezet. Deze zelfmoordpoging doet onwillekeurig denken
aan de geslaagde zelfmoord door verdrinking van Bohmers’ grootvader in Amsterdam
en aan die van de kapitein van de boot waarop hij in zijn studententijd naar Spitsber-
gen voer.

Zijn zoon probeert zijn sombere vader te helpen. Hij adviseert hem om nu echt te
kiezen: of uit het leven te stappen of er iets van te maken en zijn sociale isolement op
te geven. Maar juist met het maken van keuzes heeft Bohmers altijd een probleem
gehad. Dat verklaart waarom hij zich meestal in de periferie van organisaties of groe-
pen ophoudt: hij maakt er wel deel van uit, maar bewaart ondertussen enige afstand
en blijft een eigen koers varen. Hij committeert zich niet. Het verklaart ook zijn ge-
brek aan focus: te veel zaken vindt hij interessant (bijvoorbeeld om te verzamelen) en
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Bohmers is een begaafd ontwerper en snijder. In het ontwerp van zijn ‘’evolutiemes’ vervat hij zijn levenslange fasci-
natie voor verleden, heden en toekomst van de mens. 

De Ikelbeam vervaardigt ook
prachtige zilveren sieraden
waarvoor Bohmers de ont-
werpen maakt. Deze activiteit
van hem gaf voeding aan de
geruchtenstroom dat hij be-
trokken was bij de vervalsin-
gen van zilveren voorwerpen
uit de Vikingschat van 
Winsum.
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daardoor komt hij tijd en aandacht te kort om zaken af te maken of er echt goed in
te worden. Zijn zoon stelt voor dat zijn vader contact opneemt met zijn oude vrienden.
Maar dat is geen goed idee, aangezien die vriendschap er niet meer is en er veel er-
gernis en irritatie over en weer gerezen is. Bohmers heeft er geen oren naar. Maar hij
doet wel iets anders. Hij gaat op zoek naar een nieuwe vrouw. Vanaf 1977 begint hij
contactadvertenties te plaatsen, niet in Nederlandse maar in Scandinavische bladen. 

Hij ontvangt veel reacties. Alleen heeft hij geen idee hoe het nu verder moet en hoe
hij iemand moet kiezen. Hij stelt een analyse van de handschriften voor, wat natuurlijk
echt grappig is. Zijn zoon – inmiddels psychotherapeut – noemt dat een onzinnige
en volkomen achterhaalde methode. Omdat hij ziet dat zijn vader er echt niet alleen
uitkomt, helpt hij hem bij het maken van een selectie. Uiteindelijk komt alles goed.
Door dit initiatief komt Bohmers op een ander spoor, waardoor zijn leven in positieve
zin begint te veranderen. Hij zit niet langer vast. Rond 1980 ontmoet hij Ulrike Dy-
rinder. Zij heeft een huis in Angered, nabij Göteborg. Kennelijk vindt hij bij haar
rust, want hij verlaat Nederland en trekt bij haar in. Zij wonen samen tot aan zijn
dood in 1988. Hij maakt reizen en keert af en toe kort terug naar Bedum. Daar heeft
hij een klein huisje aan het Boterdiep aangehouden, nadat hij de Grevon verkocht
heeft. Met Nederland heeft hij dan niet veel meer. Het leven is goed in zijn nieuwe
thuisland Zweden: een ruim en geologisch interessant land, welvarend en met in
hoofdzaak mensen bij wie hij zich prettig voelt.

Superioriteit van de Noord-Europese cultuur
In 1973 geeft Bohmers in eigen beheer in gestencilde vorm een essay uit met de titel:
‘Der nordeuropäische Kulturkreis, Nachfolger des Abendlandes’. Hierin betoogt hij,
in afwijking van de opvattingen van Spengler, dat de Noordwest-Europese cultuur
(‘das Abendland’ van Spengler) zich helemaal niet in een eindfase bevindt, maar juist
in een bloeifase. Volgens Bohmers is de cultuur van het Avondland in de periode van
de Barok (1600-1800) al ten einde gekomen en is uit deze cultuur een nieuwe cultuur
ontsproten: de Noord-Europese cultuur. Het ontluiken van deze cultuur plaatst hij
in de tijd van de Romantiek, in de tweede helft van de achttiende eeuw.

De Noord-Europese cultuur ziet hij als een hyperzoön met een eigen individualiteit.
Deze culturele structuur heeft zich vanuit Noord- en Midden-Europa (Scandinavië,
Engeland, Nederland, België, Frankrijk, Polen, de Baltische staten en Rusland) ge-
leidelijk aan verspreid over Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. ‘Die U.S.A.
ist der westliche Pol und die UdSSR ist der östliche Pol desselben Kulturkreisses’, be-
nadrukt hij.19 Deze cultuur heeft de wereld geestelijk en materieel beheerst en dat
geldt nog steeds, vindt hij, onder verwijzing naar de machtsblokken van de USA en
de Sovjet-Unie. 

Bohmers signaleert dat in de negentiende eeuw de Noord-Europese cultuur een
hoogstaande kunst en filosofie heeft gekend. Daarbij doelt hij op de dichtkunst, mu-
ziek en schilderkunst van de Romantiek, en ook op het impressionisme, het expres-
sionisme en de Jugendstil. Vooral voor de laatste kunststroming heeft hij veel
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waardering en hij laat zich hierdoor graag inspireren in de ontwerpen voor het hout-
snijwerk van De Ikelbeam. In de twintigste eeuw is er, aldus Bohmers, eigenlijk geen
sprake meer van waardevolle kunst en filosofie, en wordt alle geestelijke kracht op-
geëist door de technologie en de wetenschap. De Noord-Europese cultuur is in zijn
ogen verder ontwikkeld dan andere culturen. Democratie is daar de politieke staats-
vorm en de vrouw is gelijk aan de man. Beide zaken gelden vooral in het kerngebied:
Noord en Midden-Europa. In andere culturen is dat niet zo.

Op de door Bohmers geconstrueerde Noord-Europese cultuur en zijn beschrijving
van de ontwikkeling en aard daarvan, valt natuurlijk van alles af te dingen. Dat geldt
ook voor zijn opvattingen over de indeling in rassen en de zogenaamde oorsprong
daarvan. Tot aan zijn dood hangt hij – en hij is zeker niet de enige archeoloog – het
multiregionale verklaringsmodel aan.20 Volgens de multiregionalisten vinden de hui-
dige verschillen tussen mensenrassen hun oorsprong in een ver verleden, omdat de
moderne mens in Afrika, Europa en Azië onafhankelijk van elkaar is ontstaan. 

In de jaren tachtig zijn er steeds meer wetenschappers die door de resultaten van
DNA-analyse bevestigd worden in hun opvatting dat rassen grotendeels constructies
zijn. Ook de theorie van het multiregionalisme is door de resultaten van dit onderzoek
niet langer houdbaar. DNA-analyse wijst namelijk uit dat de Homo sapiens in Afrika
is ontstaan en zich vervolgens over de hele wereld heeft verspreid, tot in de verste uit-
hoeken. De eerste groepen hebben Europa tussen 50.000 en 40.000 jaar geleden be-
reikt. Een krachtig bewijs hiervoor wordt geleverd kort voor het overlijden van
Bohmers. 

In 1987 worden de resultaten van een grootschalig, wereldwijd onderzoek van het
zogenaamd mitochondriaal DNA (mtDNA) gepubliceerd.21 Het mtDNA wordt al-
leen via de moeder aan nakomelingen doorgegeven. Het mtDNA is gemakkelijker te
analyseren dan het DNA uit celkernen. Bovendien zijn mutaties over kortere perioden
beter te achterhalen. Uit de studie blijkt dat de samenstelling van het mtDNA uit
Afrika veel heterogener is dan de samenstelling van het mtDNA uit de andere con-
tinenten. Omdat er meer variatie is, kan dat alleen maar betekenen dat het Afrika de
bakermat van de mensheid moet zijn. Hier is de oorspronkelijke variatie aan mtDNA
nog het meest zichtbaar, terwijl onze voorouders een selectie daarvan hebben mee-
genomen op hun migraties naar andere continenten. Op basis van de resultaten con-
cluderen de onderzoekers dat alle huidige mensen afstammen van één gemeen- 
schappelijke voorouder, een Afrikaanse vrouw. Deze Black Eve (‘Zwarte Eva’) moet
zo’n 200.000 tot 150.000 jaar geleden hebben geleefd. De onderzoeksresultaten wor-
den gepubliceerd in 1987, een jaar voor het overlijden van Bohmers. Niets wijst erop
dat hij hier nog van kennis heeft genomen. 

De resultaten van het DNA-onderzoek hebben niet alleen een krachtig bewijs gele-
verd voor de onhoudbaarheid van het multiregionale verklaringsmodel, maar hebben
ook het traditionele rassenconcept onderuitgehaald. Het blijkt helemaal niet mogelijk
om op een zinvolle manier mensenrassen te onderscheiden, omdat de verschillen he-
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lemaal niet groot zijn. Er komt namelijk meer genetische variatie binnen rassen dan
tussen rassen voor. Maar voor Bohmers spelen dit soort overwegingen niet. Mensen-
rassen kunnen in zijn ogen hiërarchisch gerangschikt worden naar meer en minder
succesvol in het licht van de evolutie en dat alles vanuit westers-blank perspectief. Hij
stapt niet alleen over het problematische karakter van het concept ‘ras’ heen (hoe moet
je dat definiëren en hoe breng je onderscheid aan tussen rassen?), maar besteedt ook
geen aandacht aan cultuurrelativistische argumenten die tegen het rassenconcept in-
gebracht kunnen worden. Kun je mensen en culturen wel eenvoudig met elkaar ver-
gelijken en beoordelen? Bovendien negeert hij historisch-maatschappelijke redenen
voor het bestaan van verschillen tussen – in zijn ogen – het meer of minder succesvol
zijn van bepaalde rassen en culturen. Zo is intelligentie niet alleen biologisch bepaald,
maar hangt ook af van het sociaaleconomisch milieu waarin je opgroeit en welke ont-
wikkelingskansen je in je jeugd krijgt. De bekende geneticus Cavalli-Sforza levert
ook een evolutionair bewijs voor de onhoudbaarheid van het rassenonderscheid. Hij
zegt: 

‘Er is een grote genetische variatie in populaties, zelfs in kleine. Deze indivi-
duele variatie heeft zich over langere perioden opgebouwd, want de meeste
genetische variaties dateren van voor de verdeling over continenten en mis-
schien zelfs de oorsprong van de soort, nog geen half miljoen jaar geleden
(…) Er is dus te weinig tijd geweest voor de opbouw van een substantiële di-
vergentie.’22

Bohmers is overtuigd van de juistheid van zijn eigen ideeën en probeert mensen uit
zijn nabije omgeving hiervoor te interesseren. Maar die zitten daar niet op te wachten,
zo blijkt uit verschillende interviews. In 2007 spreek ik Bohmers’ dochter Aukje in
de haven van Harlingen.23 Ze ligt daar met een zeewaardig zeiljacht en treft samen
met haar vriend voorbereidingen voor een zeiltocht naar de Caraïben. Eerst willen
ze nog de Lofoten aandoen, een eilandengroep in het noorden van Noorwegen. Haar
liefde voor zeilen heeft ze van haar vader meegekregen. Bohmers hield zelf ook erg
van de Lofoten en ze is er voor het eerst met hem geweest.

Aukje is een energieke, aardige vrouw die veel vertelt over haar jeugd, haar vader en
zijn politiek-maatschappelijke ideeën. Ze vertelt mij dat hij er zo vol van was, dat hij
mensen voortdurend wilde overtuigen, maar dat hij in zijn opvattingen absoluut te
ver ging. Voor hem waren rassen niet gelijkwaardig. Hij vond ook de democratie niet
goed werken en wilde het algemeen stemrecht eigenlijk vervangen door een ‘punten-
systeem’. Wetenschappers en kunstenaars zouden in dit meritocratische systeem meer
punten en dus meer invloed op de stemming moeten krijgen. Ook was voor hem het
blanke ras superieur en was hij tegen ‘zwart-wit huwelijken’. Verder vond hij dat er
alle reden was om bang te zijn voor de Chinezen. Hij noemde hen het ‘gele gevaar’,
omdat dat volk een grote mate van homogeniteit bezat, d.w.z. er was nog weinig ver-
menging met andere rassen opgetreden.24

Zijn opvattingen over rassen en zijn politieke ideeën worden beleefd, ongemakkelijk
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of met groeiende irritatie aangehoord, en vinden geen weerklank. De Deense politicus
Erik Smith, de tweede man van Aukje, ergert zich vreselijk aan zijn schoonvader en
verbiedt hem in zijn aanwezigheid zijn politieke en maatschappelijke opvattingen te
etaleren.25 Ook de zoon van Bohmers probeert zijn vader er tevergeefs van te over-
tuigen dat evolutionaire ‘wetmatigheden’ niet zomaar toegepast kunnen worden op
samenleving en politiek. In 2016 schrijft hij mij:

‘Wat mij opvalt na het lezen van diverse artikelen van mijn vader en ook de ge-
sprekken die we hadden, hij is zijn hele leven met de evolutie (geschiedenis)
en met de evolutie in de toekomst bezig geweest. Naar mijn mening ging hij
daar te ver in door, alles te plaatsen in het kader van de evolutie. Hij was er
heilig van overtuigd dat de Aziatische bevolking de wereld gaat overheersen.
Mijn overtuiging was/is dat de wetmatigheden van de evolutie in het verleden
niet meer opgaan in het nu en toekomst door(kunstmatig) beïnvloeding van
de mens en zijn politieke beweging. De evolutie is dan ook niet meer te voor-
spellen op basis van de wetmatigheden van het verleden. In deze discussie
werden wij het niet eens.’26

Bijna veertig jaar later is het gedachtegoed van white supremacy helemaal terug - ove-
rigens, zonder ooit weg te zijn geweest. Miljoenen mensen in de Verenigde Staten en
Europa omarmen het nu meer of minder openlijk. Hoewel veel mensen best weten
wat simplistische ideeën over rassen teweeg kunnen brengen, hebben die nog steeds
een grote aantrekkingskracht, vooral wanneer iemand denkt dat zijn plaats in de we-
reld en in de toekomst bedreigd wordt. Hetzelfde geldt voor het nationalisme dat in
deze tijd op grote schaal weer de kop opsteekt. Nu de wereld in hoog tempo kleiner
is geworden door de globalisering en technologische ontwikkelingen diep ingrijpen
in traditionele structuren, zijn veel mensen weer ontvankelijk voor dit soort ideeën.
Het zijn taaie memen. Bohmers zou er niet van opgekeken hebben. 
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Van de planeet Ribro naar Ureterp

23. BESTEMMING BEREIKT

‘Soms heb ik het gevoel, dat ik inderdaad door iets beïnvloed word en dat ik, als ik niet doe wat voor mij het

belangrijkste is, men zou kunnen zeggen, zondig.’ (Uitspraak van de hoofdpersoon in Bohmers’ sciencefiction-

roman ‘Op zoek naar ‘stadium 9’, 1977)

Op zoek naar ‘stadium 9’
Bohmers’ levenswerk – de filosofie over hyperzoa en hypatozoa en de mate waarin
deze invloed uitoefenen op de monaden waaruit deze zijn opgebouwd – is niet met
gejuich ontvangen. Hij heeft zijn ideeën onder de aandacht gebracht langs de weg
van de essays en de artikelen in Palaeohistoria. Maar zijn filosofie heeft nauwelijks
weerklank gevonden en is daardoor iets van hemzelf gebleven. Toch geeft hij het niet
op; hij is nu eenmaal een harde werker. Deze keer kiest hij een andere, verrassende
vorm waarmee hij een groter publiek kan bereiken. 

In 1977 schrijft hij een sciencefictionroman met de titel Op zoek naar ‘stadium 9’.
Hij geeft het typoscript in gestencilde vorm in eigen beheer uit. De roman bevat
autobiografische elementen en is gebaseerd op zijn overtuiging dat er ergens in het
universum hypatozoa bestaan: hogere vormen van bewustzijn die de kennis en het
bewustzijn van talloze levende organismen en culturen omvatten en kunnen beïn-
vloeden, niet alleen op aarde maar ook elders in het universum. 

Bohmers is niet de enige paleolithicumwetenschapper die sciencefiction (SF)
schrijft. Hij is in goed gezelschap. Zijn Franse collega en wetenschappelijke rivaal
François Bordes publiceert tussen 1954 en 1967 enkele SF-boeken onder het pseu-
doniem Francis Carsac. Of Bohmers deze leest, weet ik niet. In zijn ogen zijn de be-
langrijkste SF-schrijvers: Alfred Elton van Vogt, Isaac Asimov, Arthur Clark en Fred
Hoyle. Vooral voor het werk van Hoyle (1915-2001), hoogleraar astronomie in Cam-
bridge in de periode 1958-1972, heeft hij grote waardering. Volgens hem werkt Hoyle
ideeën en concepten in zijn boeken uit die ook wel eens werkelijkheid zouden kunnen
worden en dus niet alleen op fantasie berusten. De basis is wetenschappelijk en dat
bevalt hem. 

Op zoek naar ‘stadium 9’ begint met een niet bij naam genoemde archeoloog (‘oor-
spronkelijk afkomstig uit het Noorden van Nederland’) die op eigen houtje een op-
graving uitvoert in een grot in de Dordogne en verwacht een van de grootste
wetenschappelijke ontdekkingen ooit te doen. Hierin herkennen we moeiteloos
Bohmers zelf. 

‘Hij had zich als archeoloog en anthropoloog steeds in het bijzonder bezigge-
houden met het zogenaamde Cro-Magnonras uit de laatste ijstijd. Hij had hier-
van nederzettingen gevonden aan de toenmalige rand van het landijs in



548

Noord-Europa en had daarna opdrachten aanvaard van Universiteiten in Frank-
rijk om een en ander te vergelijken. De oorspronkelijke vindplaatsen lagen na-
melijk in het Dordogne-gebied in Frankrijk. Daarbij was hij steeds meer
gefascineerd door deze prachtige, soms 1.95 meter lange, mensen met uit-
drukkingsvolle schedels, die in deze onherbergzame gebieden en periode tij-
dens grote koude in de IJstijd in de grotten van Zuid en Midden-Frankrijk
leefden en die voor het eerst in de geschiedenis der mensheid een, op een
enorm hoog peil staande, kunst geschapen hadden.’1

Aanleiding voor zijn onderzoek vormt een negentiende-eeuwse publicatie. Daarin
staan vroegere vondsten uit de grot afgebeeld, waaronder platte stukken kalksteen die
zijn voorzien van ingegraveerde ‘signes sektiformes’: dak- of tentvormige figuren. Het
blijken volgens de hoofdpersoon uiteindelijk afbeeldingen te zijn van ruimteschepen.
Tijdens zijn onderzoek treft de gedreven archeoloog ook sporen van een krater aan,
verpulverd kalksteen en een stukje onbekend metaal. Hierin vindt hij de bevestiging
van zijn theorie dat de oorspronkelijke, prehistorische bewoners van de grot duizenden
jaren geleden bezoek hebben gehad van hoogontwikkelde buitenaardse wezens. Hij
besluit zijn ontdekking geheim te houden (‘hij had een grote afkeer van sensatiemel-
dingen in literatuur’). Er heeft zich namelijk een aantal ‘unheimliche’ gebeurtenissen
voorgedaan, zoals de mysterieuze verdwijning van de vondsten van de vroegere op-
graving uit het museum. Ook heeft hij de indruk dat vreemde krachten nog steeds de
loop der dingen beïnvloeden.

Terug op zijn kamers in Amsterdam krijgt hij een tijd later een telefoontje van een
vrouw die hem graag wil spreken over zijn laatste publicaties. Hij stemt toe in een af-
spraak. Tijdens hun ontmoeting raakt hij diep onder de indruk van haar kennis, li-
chamelijke verschijning en atletische kracht. Haar naam is Bjora. Ze ontmoeten elkaar
een paar keer. Bjora vertelt hem op zeker moment dat zij een vertegenwoordiger is
van een buitenaardse, hoogstaande cultuur. De leiders daarvan kennen niet alleen zijn
onderzoeksresultaten in de Dordogne, maar zijn ook onder de indruk van zijn andere
‘ontdekkingen’, zoals zijn theorie dat er hypatozoa moeten bestaan. Bjora onthult nu
dat de leiders haar naar hem toe gestuurd hebben om hem uit te nodigen contact te
leggen. Ze vraagt of hij mee wil gaan naar haar thuisbasis. Natuurlijk wil hij dat. Zij
neemt hem mee naar een geheime plaats, diep in het graniet waarop Stockholm ge-
bouwd is. Daar ontmoet hij andere mensen van haar groep. Ze zijn afkomstig van de
planeet Ribro, tweeëntwintig lichtjaren van de aarde verwijderd. 

Ribro is omringd door andere planeten met intelligent leven, die de evolutie op aarde
al tienduizenden jaren observeren. Op deze planeten weet men uit ervaring, dat na het
ontdekken van atoomsplitsing en -fusie planeten als de aarde een zeer gevaarlijke fase
doormaken: ‘De wezens vernietigen zich in vreselijke oorlogen soms geheel of zetten
alles ver terug om daarna opnieuw met destruktie te beginnen.’ In vergelijking tot de
mensen op aarde zijn de bewoners van deze planeten superieur; ze hebben op aarde in
het geheim sleutelposities bezet en werken in teamverband samen om de destructieve
krachten die op aarde rondrazen, zo goed mogelijk in bedwang te houden.



B
E
S
TE
M
M
IN
G

549

De hersens van Bjora en van de hoofdpersoon worden ge-anorganiseerd: vervangen
door computerelementen, maar met behoud van hun eigen karakter en herinneringen.
Hierdoor zijn ze feitelijk onsterfelijk geworden. Ze kunnen nu intergalactisch reizen.
Nu komt naar buiten waarom Bjora contact met hem heeft opgenomen. De Ribronen
zijn met een onderzoek bezig waarvoor ze de hersenen van de hoofdpersoon nodig
hebben, omdat ze vermoeden dat deze een bepaalde structuur hebben, die aan de op-
lossing kan bijdragen. 

De Ribronen leggen hem ook de verschillende ontwikkelingsstadia van cultuur uit,
die min of meer voor het leven op alle planeten gelden:

‘Stadium 1: Ontdekking van abstracte communicatie (vindt op aarde plaats
zo’n 80.000 jaar geleden);
Stadium 2: Invoering van kunst en hogere jachtmethoden (op aarde door het
Cromagnon-ras, zo’n 20-30.000 jaar geleden);
Stadium 3: Ontdekking van de landbouw en veeteelt (op aarde vanaf 7000
voor Christus);
Stadium 4: Grote staten met techniek en wetenschap en met machines,
atoomsplitsing, ruimtevaart en vernietigingsoorlogen (huidige – en gevaarlijke
- situatie op aarde);
Stadium 5: Voor het eerste zelfbewuste hyperzoa als kulturen, die een merito-
cratische bevolkingsregulatie hebben ingevoerd en het aantal mensen sterk
hebben gereduceerd tot 1/100 deel van stadium 4. Einde aan alle oorlogen.
(In Noord-Europa na 2050);
Stadium 6: Contact met intelligenties van planeten van andere zonnestelsels.
Snelle evolutie hierdoor;
Stadium 7: Ruimteschepen naar andere zonnestelsels. Conserveren en invrie-
zen van leven. Conserveren van grote hoeveelheden energie.
Stadium 8: Ontdekking van het omzetten van organische in anorganische in-
telligenties. Eeuwig leven is hierdoor mogelijk. Dit stadium is bereikt door Ribro
en zijn naburige planeten.’2

De Ribronen nodigen de archeoloog uit om mee te gaan op hun zoektocht naar sta-
dium 9, het stadium dat door een hypatozoön beheerst wordt. Samen met Bjora en
hun ge-anorganiseerde hersenen gaat hij op reis en ontmoet hoogontwikkelde intel-
ligenties. Uiteindelijk komt hij uit bij mensachtige wezens die de banen, ligging en
omvang van planeten kunnen reguleren en beschikken over een universele kennis van
het leven op andere planeten. Hun wereld is volledig op schoonheid en kunst inge-
steld. Ze vertrouwen hem toe:

‘Wij kunnen, met onze kennis en handelen, in de meeste gebieden van het
melkwegstelsel aanwezig zijn, dus ook als het noodzakelijk mocht blijken han-
delend op te treden. Zo wisten we, dat bijvoorbeeld U, op de zo weinig ver
ontwikkelde planeet aarde, ons bestaan voorspeld hebt, zonder door ons beïn-
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vloed te zijn en dat U, of liever gezegd Uw identieke wezen, zich enorme
moeite heeft getroost ons ook inderdaad te zoeken. Daarom ook hebben wij
U hierheen uitgenodigd. Toch doen wij zoiets vrijwel nooit, omdat wij veel er-
varing hebben in verband met kontakt tussen intelligenties en kulturen, die
zich op een zeer verschillend evolutieniveau bevinden. Een dergelijk kontakt
werkt altijd zeer destruktief op lager geëvolueerden.’3

Ook hoort hij dat de wereld van zijn gastheer zeer machtig is en veel tot stand kan
brengen (‘Minstens zoveel en waarschijnlijk veel meer dan een christelijke Godheid
zou verwachten’), maar niet absoluut machtig is, want ‘iets bovennatuurlijks of trans -
cendents bestaat niet.’4 Zo bereikt de uitverkoren archeoloog uiteindelijk zijn bestem-
ming. Hij ziet met eigen ogen dat de metafysische wereld waaraan hij zijn hele leven
heeft gewerkt, echt bestaat. 

‘Op zoek naar stadium 9’ heeft niet veel lezers gehad. Hij heeft zijn gestencilde versie
verspreid in kleine kring. Toen enthousiaste reacties uitbleven, heeft hij het waar-
schijnlijk daarbij gelaten. Bohmers is dan ook geen groot verhalenverteller. Een mee-
slepend verhaal componeren met – bijvoorbeeld - intrigerende personages, een plot
en een spanningsboog is heel iets anders dan een wetenschappelijke tekst schrijven.
Door de schematische opbouw, de college-achtige dialogen, en de totale afwezigheid
van boeiende beschrijvingen en atmosferisch detail is het verhaal overduidelijk een
vehikel voor zijn filosofie.5 Ik heb met de kinderen van Bohmers, schoonzoon Piet
Jaap en kleinzoon Niels Taatgen er kort over gesproken. Ze hadden er geen van allen
veel over te melden. Opnieuw was Bohmers’ poging op dorre grond gevallen, zelfs bij
de mensen die het dichtst bij hem stonden. Volgens Aukje heeft zij model gestaan
voor de mooie, atletische Bjora.6 Haar zoon Niels, die volgens de familie het meest
op zijn opa lijkt en vond dat die niet kon schaken, is momenteel hoogleraar kunst-
matige intelligentie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Bohmers zou ongetwij-
feld erg trots op hem zijn geweest.

Terug naar Wytske
Bohmers sterft in de vroege ochtend van 1 mei 1988 in het bijzijn van zijn Zweedse
vriendin Ulrike Dyrinder in Angered bij Göteborg. Hij heeft dan al een tijd last van
zijn longen, hoest veel en is behoorlijk verzwakt. Niet lang daarvoor is hij in het zie-
kenhuis opgenomen geweest. Omdat hij daar niet wilde blijven, heeft hij Aukje in De-
nemarken gebeld om hem daar weg te halen. De avond voor zijn dood heeft hij met
Ulrike naar het Euro Songfestival gekeken – wel even wat anders dan Bach en, voor
iemand die veel met federalisme bezig is geweest, een nationalistische activiteit van de
eerste orde! De jurering op het einde is een van de spannendste ooit, waarbij Zwitser-
land wint met Céline Dion en haar nummer ‘Ne partez pas sans moi’. Bohmers vertrekt
een paar uur later wel definitief, met achterlating van Ulrike en zijn kinderen.

Na zijn overlijden komen zijn kinderen naar Zweden. Ook hun zwager Piet Jaap,
weduwnaar van hun oudste zusje Wytske, en diens zoon Berthold komen naar de cre-
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Aquarel van
Bohmers van een
boom in Slöinge
(Zweden) uit 1983.
Bomen blijven een
belangrijk thema in
zijn kunstwerken.
Hij wil ze aan het
einde van zijn leven
als monaden weer-
geven: als bezielde
en autonome 
objecten.

Het graf van Wytske en Bohmers op
het kerkhof van Ureterp. Hoewel
Bohmers in Zweden overlijdt, is het zijn
uitdrukkelijke wens dat zijn as bijgezet
wordt in Ureterp. 
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matie in Göteborg. Aangezien de relatie tussen Ulrike en de kinderen van Bohmers
niet goed is, zijn het dagen vol spanning. Er ontstaan ruzies over zijn nalatenschap.
Dat leidt er uiteindelijk toe dat het tot op de dag van vandaag onduidelijk is waar
sommige voorwerpen en documenten zijn gebleven.

Bohmers heeft te kennen gegeven dat zijn as bijgezet moet worden in het graf van
Wytske, de ‘Groote Liefde’ uit zijn studententijd. Hij is nooit van haar losgekomen.
Na de crematie neemt de familie daarom de urn met zijn stoffelijke resten mee uit
Zweden. Dat gaat niet zonder problemen. Tijdens de douanecontrole op de veerboot
is er een pijnlijk incident. Men verdenkt de Nederlanders van drugstransport en de
urn moet daarom geopend worden. Bohmers wordt bij leven gewantrouwd en het-
zelfde geldt voor zijn stoffelijke resten. De familie kan er in 2016 hartelijk om lachen.

De bijzetting in het graf van Wytske op het kerkhof van Ureterp vindt plaats in het
bijzijn van haar zus met haar man. Beiden hebben eerst zo hun bedenkingen als ze
horen van Bohmers’ laatste wens. Het graf van hun (schoon)zus moet vrij blijven van
alle associaties met het oorlogsverleden van Bohmers. Dat is ook de reden dat ze niet
instemmen met de toevoeging van de naam Assien op de zwerfkei die het graf mar-
keert. Bohmers heeft daar al in 1933 de namen ‘Wytske Hofstra/Böhmers’ op aange-
bracht. Ze zoeken de oude verlovingskaart erbij uit 1932, waarop Wytske Hofstra en
Johan Böhmers hun verloving aankondigen, en stellen voor de naam Johan in de steen
te laten beitelen. En dat gebeurt. Johan Böhmers keert zo terug naar zijn Wytske. 

Het graf met de ruwe zwerfkei bevindt zich aan de rand van het mooie, kleine kerk-
hof. Het lijkt symbool te staan voor het leven dat Bohmers heeft geleid: dat van een
buitenstaander en een toeschouwer, die weliswaar deelnam aan de samenleving, maar
er tegelijkertijd ook afstand van hield. Met de terugkeer van Johan Böhmers bestaat
dr. Assien Bohmers niet meer. Maar hij leeft voort in talrijke verhalen.
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Bohmers en de biografische reis (2004-2018)

NAWOORD

Bohmers’ oorlogsverleden: hoe zat het nu echt?
We zijn aan het eind gekomen van wat ik de biografische reis ben gaan noemen: we
zijn door het leven van Bohmers gereisd en hebben veel plaatsen bezocht waar hij is
geweest. Veel mensen die hem hebben gekend, hebben hun herinnering aan hem met
mij gedeeld en mij verder op weg geholpen. Met het einde in zicht is het passend de
balans op te maken van dit leven. 

Het is 2017 en een mooie zomerdag in de buurt van het Overijsselse Wierden. Ma-
rieke en ik speuren de Rijssenseweg af op zoek naar het oorlogsmonument dat her-
innert aan de executie van kapitein Bannink en negen andere verzetsstrijders op 29
maart 1945, waarmee ik het verhaal van Bohmers begon. Ik heb een foto daarvan
aangetroffen op internet. Het valt niet mee om het te vinden. De mensen die we de
weg vragen, hebben er soms wel van gehoord, maar weten eigenlijk niet waar het pre-
cies ligt. Maar we geven het niet zo maar op. Uiteindelijk wijst een jonge man ons de
weg naar een tunneltje onder de provinciale weg. In de oksel van de betonnen onder-

Aan de Rijssensestraat in Wierden herinnert een monu-
ment aan de slachtoffers van de executie van 29 maart
1945. De tien gefusilleerden zijn eerst begraven op het
kerkhof in Wierden in genummerde graven. Hun bezittin-
gen zijn eveneens genummerd en spelen na de oorlog
een rol bij de identificatie van de slachtoffers. Bannink
wordt herbegraven op de begraafplaats Kranenburg in
Zwolle. Daar is zijn graf nog steeds.
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doorgang en de drukke weg staat een bescheiden gedenksteen. Vrachtwagens en ca-
ravans razen er vlak achter langs. Als je je omdraait, zie je ruisende bomen. Dat is het
enige wat deze achteraf gelegen en vergeten plek redt. Hebben de mannen hier voor
het laatst om zich heen gekeken? Hebben hun lichamen hier een paar uur op de grond
gelegen als afschrikwekkend voorbeeld voor de wereld? Afgezien van de nette ge-
denksteen is er niets wat aan die gruwel herinnert. Het leven heeft zich herpakt na
dit heftige intermezzo. 

Bannink lijkt Bohmers te hebben vertrouwd. Hij is niet verrast als op 20 juli 1944
de aanslag op Hitler plaatsvindt, omdat Bohmers hem anderhalve maand daarvoor
verteld heeft dat Duitse generaals van plan zijn om de macht te grijpen.1 Was
Bohmers dan op de hoogte van de aanslag van Von Stauffenberg en de zijnen of
maakte hij op een of andere wijze deel uit van het netwerk dat betrokken was bij dit
complot? Er is niets dat daarop wijst. Het is goed mogelijk dat Sievers en/of Hielscher
hem iets in bedekte termen hebben verteld van wat zij over dit complot bij geruchte
vernomen of geweten hebben vanuit hun SS-netwerk - als dat al het geval is geweest.
Beiden zullen zeker voorzichtig zijn geweest tegenover Bohmers gelet op zijn politieke
naïviteit en gebrek aan diplomatieke vaardigheden. Bohmers weet zelf ook niet hoe
de vork in de steel zit. Direct na zijn arrestatie door de Canadezen verklaart hij dat
hij denkt dat Sievers ‘een groot aandeel had in de Putsch in 1944’, maar zeker weet
hij het niet.2 Behalve Hielschers eigen memoires en enkele verklaringen van zijn vol-
gelingen is er niet echt overtuigend bewijs uit onverdachte en onafhankelijke bron
dat wijst op een structurele bijdrage van de Hielscherkreis aan het actieve verzet in
Duitsland. 

Veel verhalen van en rondom de Hielscherkreis zijn naoorlogse constructies. Daar-
aan heeft Hielscher zelf, vooral met zijn boek ‘Fünfzig Jahre unter Deutschen’ uit
1954, sterk bijgedragen. Hierin tekent hij niet alleen de mythe op dat Sievers ‘als een
paard van Troje’ namens de Hielscherkreis binnen de SS werkt, maar schrijft hij onder
andere dat hij daardoor samen met Sievers in staat was om de ‘friesische Vorgeschicht-
ler Bohmers’ te beschermen.3 Waartegen en waarom komen we niet te weten. Alles
blijft vaag. Ook Bohmers en Van Meeteren hebben na de oorlog aan de mythevor-
ming bijgedragen. Misschien was er wel verzet in gedachte, vooral in de laatste oor-
logsjaren toen de Duitse overwinning niet meer zeker was, maar niet of nauwelijks
in daad. In de naoorlogse getuigenverklaringen van Bohmers en andere betrokkenen
bij de Hielscherkreis beroept iedereen zich op elkaar. 

In een artikel over de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog schrijft Josje
Damsma dat morele vraagstukken vooral thuishoren in de laatste fase van het histo-
risch onderzoek en dat ze tijdens de duiding en de conclusie impliciet dan wel expli-
ciet aan de orde komen. Ze schrijft: ‘Hier heeft de historicus de vrijheid om de vraag
te ontwijken of juist dieper op de morele implicaties van zijn of haar bevindingen in
te gaan.’4 De omgang met het morele oordeel ten aanzien van personen die de Tweede
Wereldoorlog doormaakten, is een groot historisch vraagstuk waarover historici van
mening verschillen. Sommigen vinden dat het oordeel ‘goed of fout tijdens de oorlog’
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op basis van een analyse van de feiten geveld kan worden. Anderen vinden dat oordeel
te hard omdat we nu eenmaal mensen zijn met alle zwakheden en gebreken die daarbij
horen. In zo’n uitzonderlijke tijd kun je van het gros van de mensen niet verwachten
dat ze boven zichzelf uitstijgen. Daarom moet je het morele oordeel achterwege laten
en je beperken tot een weergave van de feiten. Weer anderen gaan nog een stap verder
en redeneren dat daders slachtoffer zijn van de omstandigheden en dat slachtoffers
net zo goed daders hadden kunnen zijn als het even anders was gelopen.

Wat de verschillende kampen met elkaar delen, is dat de meeste historici het erover
eens zijn dat de Tweede Wereldoorlog een uitzonderlijke tijd is geweest die de mensen
voor keuzes stelden die ze in een ‘normale’ tijd niet waren tegengekomen. Hun morele
afweging en keuze zijn direct verbonden met hun persoonlijke opvatting van verant-
woordelijkheid in een uitzonderlijke situatie met een concrete dreiging op de achter-
grond. Hoe kun je met de wijsheid van nu tot een gewogen oordeel komen over
iemands gedrag dat recht doet aan de morele complexiteit van zo’n frame? 

Ik behoor tot die historici die vinden dat het morele oordeel niet ontweken moet
worden – ook niet in zo’n uitzonderlijke situatie als de Tweede Wereldoorlog. Dat
roept de vraag op hoe daarbij te werk te gaan. Martijn Eickhoff, Barbara Henkes en
Frank van Vree hebben over morele waarden in de geschiedschrijving van de Tweede
Wereldoorlog een waardevol artikel geschreven.5 In navolging van de geschiedfilosoof
Frank Ankersmit stellen de auteurs dat bij de geschiedschrijving van de Tweede We-
reldoorlog een ‘morele abstinentie’ onmogelijk is, want

‘niet alleen het historisch onderzoek wordt gestuurd door politieke en morele
preoccupaties [van de onderzoeker(s), AC], ook het resultaat, de historische
voorstelling, ontleent haar belang en aantrekkingskracht aan de politieke en
morele implicaties.’

Over de Tweede Wereldoorlog kun je niet moreel blanco zijn: noch als onderzoeker,
noch als iemand die het resultaat van historisch onderzoek tot zich neemt. Iedereen
houdt er nu eenmaal opvattingen op na over wat goed en slecht is, die zijn gevormd
in het frame van de eigen tijd en context. Dat betekent niet dat we krampachtig met
die morele positie moeten omgaan, maar we moeten ons er wel terdege van bewust
zijn. Onbekommerd moraliseren is geen optie, maar alles kritiekloos terugvoeren op
het individu dat zich in een moeilijke, misschien onhoudbare positie bevond en dus
wel moest doen wat hij deed, evenmin. Om de morele complexiteit van de vraag hoe
iemands gedrag in de oorlog te wegen recht te doen moet je als onderzoeker kiezen
voor ‘een gelaagde en meerstemmige benadering’, volgens de auteurs. Zo kun je voor-
komen dat een historisch betoog blijft steken in een eenvoudig goed/fout-schema of
vervalt tot ‘morele abstinentie’ of - en dan ga je nog een stap verder - bezwijkt onder
de verleiding van een ‘grijze’ geschiedschrijving, waarin uiteindelijk alle actoren (ook
daders) slachtoffer zijn van de historische omstandigheden. Zij schrijven:
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‘Aan de ene kant zullen historici zich rekenschap moeten geven van de motie-
ven en omstandigheden van de verschillende historische personae, hun han-
delingen, mentale gesteldheid, morele ‘dilemma’s’ en de gevolgen van hun
handelen. Aan de andere kant zijn er de historische omstandigheden, die pran-
gende vragen oproepen omtrent de verhouding tussen collectief en individu,
tussen moraliteit en persoonlijke verantwoordelijkheid.’6

Wat betekent dit voor de beoordeling van het oorlogsverleden van Bohmers? Zijn
gedrag en het historisch kader hebben we uitgebreid verkend in de voorgaande hoofd-
stukken. Wat vertellen de feiten? Wat heeft hij precies gedaan en, misschien nog in-
teressanter, wat heeft hij nagelaten? Had hij vrijheid van handelen? Had hij zijn leven
ook anders vorm kunnen geven? Wat waren de belangrijkste beslissingen in zijn leven
en in welke omstandigheden nam hij die? Had hij ook iets anders kunnen doen?

Laten we beginnen bij de vraag of er sprake is geweest van actief verzet en/of colla-
boratie. Hoewel Bohmers een aantal keren met grote stelligheid heeft gezegd dat hij
nauwe banden had met het Duitse verzet, zijn van hem geen concrete verzetsdaden
tegen het naziregime bekend. Integendeel, hij gedraagt zich als een rasechte opportu-
nist en collaboreert met talrijke hooggeplaatste nazi’s bij de verwezenlijking van zijn
archeologische ambities, bij zijn werk bij de Rijksuniversiteit Groningen en bij zijn ac-
tiviteiten in het kader van de realisatie van een Groot-Friesland. Deze nauwe samen-
werking met de bezetter vindt vooral plaats in het eerste deel van de oorlog, wanneer
het er voor Duitsland goed uitziet. De verzetsdaden waarop hij zich beroept, hebben
niets met het actieve verzet te maken, zoals sabotage plegen, mensen laten onderduiken
en landverraders liquideren, dat de Duitse bezetter keihard bestrijdt. Het niet publi-
ceren van grote archeologische monografieën tijdens de oorlog – een eigenaardige ‘ver-
zetsdaad’ overigens - heeft heel andere oorzaken. In de ondergang van de collabo-
rerende organisaties Saxo-Frisia en de Fryske Rie heeft hij evenmin de hand gehad.
Hij heeft die organisaties helemaal niet ‘van binnenuit vernietigd’, zoals hij na de oorlog
verkondigt.7 Feitelijk hebben de Duitsers een einde gemaakt aan het nationalistische
streven van de Friezen en Bohmers’ wens om onder Duits gezag een Groot-Friesland
te realiseren, en de organisaties opgeheven. Bohmers faalt in zijn opzet, maar na de
oorlog draait hij de feiten om en presenteert de opheffing als een verzetsdaad. Dit geldt
eveneens voor zijn claim dat hij binnen Ahnenerbe waardevrije wetenschap bedreef
die erop gericht was de nationaalsocialistische wetenschap van de Reichsbund van Rei-
nerth te ondermijnen. Ook dit heeft natuurlijk niets met verzet te maken.

Als Bohmers voor Ahnenerbe gaat werken in 1937 is hij jong - 25 - en heel ambitieus.
Zijn nieuwe werkgever biedt veel kansen voor een glanzende carrière in de archeologie.
Het is te gemakkelijk om zijn beslissing om dan in Duitsland te gaan werken achteraf
te veroordelen. Hitler is in 1937 nog een bevriend staatshoofd en Duitsland doet het
economisch goed. Het is niet vreemd dat dit energieke land een grote aantrekkings-
kracht heeft voor jonge mensen aan het begin van hun carrière. De nazificering in
Duitsland is in volle gang, maar de oorlog is nog ver weg. De ‘Kristallnacht’ in no-
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vember 1938 is achteraf bezien de opmaat voor de Holocaust, die pas in de oorlog
zijn gruwelijke uitwerking vindt. Zo schrijft de Nederlandse archeoloog J.A. Bakker
(geb. 1935) in 2004 in alle eerlijkheid naar aanleiding van de dissertatie van Eickhoff
over de Nederlandse archeologiebeoefening in de Tweede Wereldoorlog: ‘Ik vraag me
af hoe ik mezelf in 1940-’45 als jong ambitieus archeoloog gedragen zou hebben.’8

De archeologische publicaties en de drukproeven van de monografieën over Mauern
en Unterwisternitz die Bohmers als Ahnenerbe-medewerker tijdens de oorlog schrijft,
zijn zakelijk en bevatten geen nazi-retoriek. Wel hanteert hij het rassenconcept (blij-
kend uit het gebruik van aanduidingen als ‘Noordse ras’, ‘Cro-magnonras’, ‘Germaanse
ras’, etc.), maar die waren destijds gangbaar en werden ook door niet-nazi’s volop ge-
bruikt in academische kringen in Europa. Ook opvallend: Bohmers wordt geen lid
van de SS. Hij heeft affiniteit met het elitaire gedachtegoed van de SS en heeft geen
probleem met het antisemitisme in die kringen. Toch geeft hij niet toe aan druk uit
zijn directe omgeving, bijvoorbeeld van Sievers, om wel lid te worden en dat uniform
aan te trekken. Hij verdomt het gewoon en komt er elke keer weer onderuit. Verder
heeft mijn onderzoek geen enkele aanwijzing opgeleverd dat hij betrokken is geweest
bij verraad van mensen van wie hij wist dat ze in het actieve verzet zaten (zoals Ban-
nink, of A.O.H. Tellegen, de zwager van Van Meeteren). Hij weet ervan, maar geeft
hen niet aan. Hetzelfde geldt voor andere misdaden waarbij slachtoffers vallen. Hij
doet er niet aan mee.

Het is niet waarschijnlijk dat Bohmers wist van de misdaden die gepleegd zijn bin-
nen de afdeling Wehrwissenschaftliche Zweckforschung, en het aandeel van zijn baas
Sievers daar in. Dat geldt eveneens voor zijn Ahnenerbe-collega’s. Dit programma
van wetenschappelijke experimenten op gevangenen werd onder de pet gehouden.
Daarnaast opereerde Bohmers binnen Ahnenerbe vrij geïsoleerd, dus als er al geruch-
ten rondgingen hadden die hem vermoedelijk toch niet bereikt. Van hem zijn ook
geen verifieerbare antisemitische uitlatingen of propaganda bekend, met uitzondering
van zijn verwijzing naar Absolon als ‘Juden Professor’ in zijn brief aan Sievers uit
1939. Wel ligt het voor de hand, gelet op de mensen met wie hij omgaat, dat hij op
zijn minst onverschillig stond tegenover jodenhaat en alle excessen die daaruit voort-
kwamen. Het lot van de joden liet hem koud.

Bohmers gaat niet alleen voor de SS werken omdat daar de beste carrièrekansen lig-
gen.9 Hij is gevoelig voor het elitebesef van de SS en is tot aan zijn dood overtuigd
van de superioriteit van de Noord-Europese cultuur. Zijn leven lang gelooft hij ook
in kwalitatieve verschillen tussen rassen, die min of meer hiërarchisch gerangschikt
kunnen worden. Het nationaalsocialisme biedt hem in de elitaire beslotenheid van
de SS de ruimte en mogelijkheden zijn ambities te realiseren. Hij moet echter niets
hebben van het andere nationaalsocialisme met het leidersbeginsel (Führerprinzip),
de massale bijeenkomsten en het openlijke geweld. Daar houdt hij zich verre van. Dit
verklaart waarom hij na de oorlog – voor zover mij bekend – geen enkele notitie, be-
schouwing of essay heeft gewijd aan de Holocaust en andere misdaden van de nazi’s.
Hij geeft geen blijk van enige gevoelens van schuld of schaamte. 
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Zijn naoorlogse ideeën komen sterk overeen met actuele bewegingen die uitgaan
van white supremacy en pleiten voor het behoud van raszuiverheid. Zijn overtuigingen
zet hij op papier, maar houdt hij voor zichzelf. Het is vooral een theoretische, intel-
lectuele exercitie, die slechts een enkeling te lezen krijgt. Uit ervaring weet hij dat de
meeste mensen in zijn omgeving niet op dit soort leeswerk zitten te wachten. Op-
merkelijk is dat hij het nieuwe inzicht negeert dat na de oorlog in academische krin-
gen omarmd wordt, dat mensenrassen eigenlijk niet bestaan: het zijn grotendeels
constructen en zijn dus ook niet genetisch van elkaar te onderscheiden. Met betrek-
king tot de vermeende kwalitatieve verschillen tussen rassen heeft hij slechts oog voor
de traditionele ‘raskenmerken’: de kleur van huid, haar en ogen. Zijn verklaring voor
de verscheidenheid onder mensen en zijn indeling in hogere en lagere rassen is geba-
seerd op biologische kenmerken. Dat verschillen in gedrag en prestaties (bijvoorbeeld
in de uitkomsten van IQ-testen) tussen mensengroepen wel eens verklaard zouden
kunnen worden uit maatschappelijke ongelijkheid (zoals verschillen in opleiding en
inkomen, en achterstand door discriminatie) en culturele verscheidenheid, laat hij vol-
ledig buiten beschouwing. 

Ondertussen worstelt hij voortdurend met zijn oorlogsverleden. Als het noodzakelijk
is erover te spreken, houdt hij het vaag, of verzwijgt of verdraait de feiten. Tijdens de
zuivering na de oorlog komt hij daarmee weg. De geallieerden en de Nederlandse
autoriteiten stellen in het begin de verkeerde vraag: was hij een Duits spion? Dat hij
niet berecht is, komt ook doordat hij in de oorlog geen lid is geweest van de NSB, de
SS of NSDAP. Dat soort informatie is in die chaotische tijd redelijk gemakkelijk boven
tafel te krijgen. Maar over Ahnenerbe is dan nog weinig informatie beschikbaar. Ook
is de omvang van zijn politieke collaboratie in Friesland nog niet bekend en zijn er geen
aanklachten tegen hem binnengekomen. Bovendien profiteert hij indirect van de ge-
tuigenverklaring van Van de Plassche, voormalig hoofd van de Nederlandse militaire
inlichtingendienst (GSIIIA), over Van Meeteren, die tussen 1936 en 1940 nuttig werk
verricht zou hebben voor deze dienst. Nu Van Meeteren op zijn beurt een gunstige ver-
klaring over Bohmers heeft afgelegd, krijgt die het voordeel van de twijfel. Als je dit
soort contacten erop nahoudt zit het wel goed met hem, zullen de autoriteiten gerede-
neerd hebben. De impact van die verklaring moet daarom niet onderschat worden.

Een ongedateerde notitie laat zien hoe Bohmers verslag doet van zijn activiteiten tijdens
de oorlog. Deze is waarschijnlijk rond 1965 opgesteld toen hij in opspraak kwam naar
aanleiding van de verschijning van Katers proefschrift over Ahnenerbe en zijn schorsing
bij het Biologisch Archaeologisch Instituut (BAI) vanwege illegaal wapenbezit.

‘Ik bemerkte in Berlijn al gauw, dat de anti-naziorganisatie die zich in das
“Ahnenerbe”, een geestelijk centrum, genesteld had, uitstekende kansen bood
om het geheel van binnen uit te verzwakken. Op dezelfde wijze als een syphilis-
bakterie zich in de hersens vestigt om de weerstand van het lichaam te on-
dermijnen en zich onder andere beter te kunnen voortplanten.
(…)
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Mijn plan was zoveel mogelijk steun te krijgen van objektief denkende belang-
rijke vertegenwoordigers van de wetenschap. Dan zou de strijd tegen de nazi-
ideologie automatisch in de goede richting verlopen. Het gelukte mij dan ook
onder andere de professoren Jankuhn, Schwabedissen en Rust aan te trekken.
Dit zijn op het ogenblik leidende figuren in de Duitsche wetenschap. Wij had-
den daardoor onmiddellijk succes bijvoorbeeld in de strijd tegen de nazikul-
tuur-historicus Alfred Rosenberg (schrijver van de nazi-ideologie ‘Mythus des
20ste Jahrhunderts’) en tegen de naziarcheoloog H. Reinerth. Vele Duitsche
professoren voelden aan, dat hier antinazigroepen met succes verscholen in
‘’das Ahnenerbe’’ werkten en ademden op.
In de eerste jaren van de oorlog tot 1942 heb ik deze strijd voortgezet omdat ik
verwachtte dat Duitsland sterker uit de oorlog tevoorschijn zou komen. Daarna
werden de kansen om op deze wijze te werken steeds kleiner en heb ik mij te-
vens veel met wetenschappelijk praehistorisch onderzoek beziggehouden.’10

Heeft de Hielscherkreis (de ‘anti-nazi-organisatie’ het Ahnenerbe (‘een geestelijk cen-
trum’?) van binnenuit verzwakt? Waren er ‘anti-nazigroepen’ verscholen binnen
Ahnenerbe? Zou de strijd tegen de nazi-ideologie automatisch in goede richting ver-
lopen door de aanstelling van objectief denkende wetenschappers? Met mensen als
Jankuhn, de prominente SS-archeoloog? Dat Ahnenerbe weinig te doen heeft gehad
met verzetsactiviteiten is volop aan de orde gekomen. Waar Bohmers niets over zegt,
is hoe hij via de lange arm van Ahnenerbe de hand wist te leggen op prominente ar-
cheologische vindplaatsen en aan het werk kon gaan bij de Groningse universiteit.
Zijn politieke collaboratie – zeker in Friesland – laat hij volkomen buiten beschou-
wing. Over zijn oorlogsverleden is hij voortdurend selectief. Zo construeert hij zijn
eigen verhaal. Het valt niet uit te sluiten dat hij er zelf in is gaan geloven en dat het
een onderdeel is geworden van zijn autobiografisch geheugen.11

Vertrouwen en twijfel bij Helperi Kimm
De hierboven geciteerde notitie bevond zich in de collectie van Tiemen Helperi
Kimm (1930-2017). Hij is de vroegere buurjongen van Bohmers in Buitenpost en
wordt later een vriend van hem. In maart 2016 zoeken Marieke en ik hem op in de
Amsterdamse binnenstad. Het is niet de eerste keer dat we elkaar ontmoeten. Ik heb
nog wat vragen en breng een stapel jaren geleden geleende papieren terug. Zijn huis
is een onopvallend adres in een zijstraat van een Amsterdamse gracht. Een stenen
trap voert naar de voordeur. Die opent op een marmeren gang, waar een versleten
groene loper naar een donkere trap leidt. Aan weerskanten van de kale gang komen
donkergroene deuren uit. De trap ligt in een bruingele gloed, verlicht door een lampje
op de eerste verdieping. Daar staat de vriend van Tiemen op ons te wachten, gebogen
over het trapgat. Het is een lange, broodmagere man die ons wijst waar we onze jassen
kunnen laten. In de zijkamer zie ik de eerste stukken antiek: schilderijen en zware
meubelstukken. In de woonkamer zit Tiemen in een comfortabele stoel: een oude
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man in een zalmroze trui, die net wakker geschrokken lijkt. Om hem heen tikken
klokken door elkaar. Ik tel er vier. Ze hebben ieder een eigen geluid en slagritme. De
tijd is hier doordringend aanwezig. 

Tiemen bekijkt mij na binnenkomst langdurig en zegt dan met zwakke stem: ‘Wat
ben je dik geworden.’ Die directheid van hem herken ik van jaren terug. We hebben
elkaar voor het laatst bijna tien jaar geleden gezien. Toen zocht ik hem op omdat hij
een deel van de nalatenschap van Bohmers bleek te hebben. Ik had geen goede her-
inneringen aan dat eerste gesprek uit begin 2005, en de uitgebreide briefwisseling die
erop volgde.12 Omdat ik was afgestudeerd bij Waterbolk, zag hij mij als een vertrou-
weling van hem en moest hij niets van mij hebben. Waterbolk had Bohmers immers
– heel lang geleden – geschorst en dat vond hij nog steeds een misselijke streek. Ik
kon alleen op zijn medewerking rekenen en inzage krijgen als ik zijn voorwaarden
accepteerde. Zo wilde hij komen tot een rehabilitatie van Bohmers (dat kon ik hem
niet beloven bij het begin van mijn onderzoek); eiste het vetorecht over mijn publicatie
(dat accepteerde ik niet), en stond erop dat alle contacten met de kinderen van
Bohmers via hem zouden lopen. Hij had zichzelf duidelijk een sturende rol toebedacht
in het uitbrengen van de biografie. Die kreeg hij niet. Uiteindelijk vonden we een ma-
nier om samen te werken en kreeg hij vertrouwen in mijn persoon en werkwijze. 

Nu is hij broos geworden, een schim van de dominante poortwachter die hij eens
was. ‘Zo gaat dat’, mompelt hij, als we zijn gezondheid hebben besproken. Er is niet
meer zo veel tijd. De eerste klok begint te slaan en de andere vallen in. We kunnen
even niet verder praten, dus laat ik mijn blik door de kamer gaan. Het zal de laatste
keer zijn dat ik hier ben. Aan de muur zie ik twee zeventiende-eeuwse schilderijen,
waar het Rijksmuseum zich niet voor zou schamen: een man en een vrouw in zwart
laken met grote kanten kragen. Daarnaast staat een antieke Friese kast, eveneens uit
de zeventiende eeuw. Bohmers heeft Tiemen als tiener geleerd hoe hij naar antiek
moet kijken, hoe je kwaliteit herkent. Overal zie je de sporen daarvan in het huis:
stoelen, karpetten, borden, klokken en nog veel meer. 

Tiemen heeft Bohmers lang gekend en was onder de indruk van zijn kennis. Hij is
altijd nieuwsgierig geweest naar het oorlogsverleden van zijn vriend, zeker toen die
rond 1965 door zijn schorsing en Katers promotieonderzoek in het nieuws kwam, en
tien jaar later opnieuw tijdens de zaak Vermaning. Bohmers laat weinig los over zijn
oorlogsverleden en raadt Tiemen aan om contact op te nemen met Hielscher als hij
dat allemaal zo nodig moet weten. Dat contact is er nooit gekomen.13 Wel probeert
Tiemen op andere wijze informatie los te krijgen. Tot drie keer toe benadert hij het
RIOD, het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (vanaf 1999: NIOD) om de me-
dewerkers te bewegen onderzoek te doen naar Bohmers èn Hielscher en om vast te
stellen of Bohmers deel heeft uitgemaakt van het (Duitse) verzet. 

In 1966 antwoordt directeur Lou de Jong hem dat hij geen enkele concrete voor-
bereiding van verzetsplannen kent van Hielscher, die hij als een warhoofd ziet.14 Ook
de stelling dat Bohmers en Sievers als anti-nationaalsocialisten moeten worden gezien,
is volgens hem onhoudbaar. De Jong stuurt hem een kopie toe van de compromitte-
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rende brief van 12 mei 1940 waarin Bohmers zijn diensten aan de Duitsers in Fries-
land aanbiedt. De Jong schrijft:

‘Zoals ik U al zei, wil ik aan een dergelijk stuk (er zijn er meer) niet de conclusie
verbinden dat dr. Bohmers ook op dit ogenblik nog als “fout element” be-
schouwd en behandeld moet worden: dat hangt af van zijn huidige instelling,
waarbij hij, lijkt mij, in de achting van zijn huidige vrienden alleen maar zou stij-
gen, indien hij wilde toegeven dat hij althans in de eerste periode van de oorlog
in beginsel aan nationaal-socialistische kant stond.’ 

In 1975 stuurt Tiemen opnieuw een brief aan het RIOD. Wetenschappelijk mede-
werker N.K.C.A. in ’t Veld, dan nog bezig met zijn bronnenuitgave van de SS in Ne-
derland, antwoordt: ‘Er is intussen voor het instituut geen reden om een nader
onderzoek in te stellen naar de gedragingen gedurende de tweede wereldoorlog van
de heer Bohmers.’15 Toch doet In ’t Veld dit wel, buiten medeweten van Tiemen. Zijn
conclusie is helder. De bezwaren en verdenkingen tegen Bohmers, die door de
Ahnen erbe-archieven worden opgewekt, zijn tot dusver niet door andere gegevens
weerlegd. Het relaas van Bohmers zelf berust op onvoldoende bewijsmateriaal, doet
onwaarschijnlijk aan en wordt op bepaalde punten door concrete feiten tegengespro-
ken.16

Ten slotte doet Tiemen in 2005 een laatste poging, nu bij directeur J.H.C. Blom.
Deze keer ben ik de aanleiding, met mijn plan voor de biografie. Kort daarvoor is in
Duitsland het proefschrift van Ina Schmidt verschenen, waarop ik Tiemen gewezen
heb. Schmidt hecht wel geloof aan een deel van de verzetsactiviteiten en gaat mee in
het verhaal van de Hielscherkreis.17 Maar ook bij Blom krijgt hij geen poot aan de
grond. Die antwoordt hem:

‘Naar aanleiding daarvan [van de aan hem door Kimm toegezonden brieven
en boeken, AC] deel ik U mede dat ik niet inga op Uw impliciete verzoek een
bijdrage te leveren aan een publicatie die beoogt een bepaald standpunt in
een kennelijk omstreden kwestie te helpen onderbouwen, zoals door bepaalde
personen gewenst.’18

De publicatie waar Blom naar verwijst, is een initiatief van Tiemen. Hij blijkt geheel
zelfstandig een opzet te hebben gemaakt voor een bundel artikelen over Bohmers’
leven en werk, inclusief de te behandelen thema’s en de te benaderen auteurs. Blom
en ik hebben in zijn plan ook een plaats als auteur gekregen. Blom wil niet meewerken
en ik evenmin. Tiemen had de publicatie zelfs al een titel meegegeven: ‘Assien
Bohmers. Een tragische vergissing; de mythe blijkt werkelijkheid.’19

Tiemen heeft altijd zijn vertrouwen in Bohmers gehouden en geloofd in zijn onschuld
met betrekking tot de vervalsingaffaires. Wel wordt hij in de loop der tijd wat minder
stellig over het oorlogsverleden van zijn vriend. Ik denk dat dat komt door onze ge-
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sprekken en correspondentie. Ook het onderzoek van Martijn Eickhoff naar Bohmers’
werkzaamheden in Unterwisternitz heeft hem aan het denken gezet.20 Aan het eind
van zijn leven, tijdens onze laatste ontmoeting, wil hij eigenlijk maar één ding weten:
of ik aanwijzingen heb gevonden dat Bohmers contacten heeft gehad of zelfs gewerkt
heeft voor de Secret service? Dat heeft Bohmers wel eens laten doorschemeren, aan
hem maar ook aan anderen. Mijn antwoord is ontkennend. Als Marieke en ik weg-
gaan, zegt Tiemen iets wat hij al eerder die ochtend heeft geopperd: ‘Waarom maak
je er eigenlijk geen roman van? Dan kun je er misschien nog wat centen aan verdienen.
Wie interesseert dit allemaal nou nog?’ Driekwart jaar later overlijdt hij. Helaas is de
biografie dan nog niet klaar. Zo gaat dat. 

De zaak Vermaning laat Waterbolk niet los
Het verhaal over het oorlogsverleden van Bohmers en dat over zijn betrokkenheid bij
de zaak Vermaning en de Vikingschat van Winsum zijn vaak met elkaar verknoopt.
De journalist Heather Pringle, auteur van het vlot geschreven boek over Ahnenerbe
The Masterplan, zet hem neer als een echte nazi-archeoloog, die ook na de oorlog niet
gedeugd heeft gelet op zijn vermoedelijke betrokkenheid bij diefstal van artefacten
van het BAI.21 Eens fout is altijd fout: het is een schoolvoorbeeld van een slordige
redenering die ook nog eens leunt op veronderstellingen. Waterbolk, die denkt dat
Bohmers achter de vervalsingen van Vermaning zit, vermoedt dat zijn dubieuze han-
delen in de jaren zestig voortkomt uit zijn verlangen om de consequenties van zijn
oorlogsverleden te ontlopen.22

In de hoofdstukken 20 en 21 heb ik aangetoond dat Bohmers niets met de verval-
singen te maken heeft gehad en er juist uiterst kritisch tegenover stond. Dat geldt
niet alleen voor de vondsten uit Makkinga van Popping, de Vikingschat van Winsum,
en diverse vondsten van Wouters (waaronder de Danseres van Geldrop), maar ook
voor de zogenaamde eolieten: pseudowerktuigen die niet gevormd zijn door menselijk
ingrijpen, maar door de inwerking van natuurlijke processen (bodembeweging, water)
en er als artefact uitzien. 

Bohmers is een kundig archeoloog met grote kennis van het Paleolithicum en Me-
solithicum. Al vroeg besteedt hij aandacht aan de geologische context van de arche-
ologische vondsten en maakt gebruik van de resultaten van pollenonderzoek en de
destijds nieuwe C14-dateringen. Hij is zijn tijd vooruit in de opgravingsmethoden
die hij kiest: het werken in vakken van 1x1 meter en het verzamelen van gedetailleerde
informatie over de vondsten daaruit en het maken van lakprofielen. Dat geldt ook
voor zijn kwantitatieve aanpak bij de beschrijving en analyse van werktuigen en de
artefactsamenstelling van vindplaatsen. Ook staat hij aan de wieg van de typo-
chronologische indeling van het Laat Paleolithicum in Nederland en hebben veel
amateur- en beroepsarcheologen van zijn kennis geprofiteerd. Ondanks deze waar-
devolle bijdrage aan de archeologie wordt zijn naam onder Nederlandse archeologen
vaak geassocieerd met de vervalsingen van Vermaning: Bohmers zou daarin de hand
gehad hebben. Dat komt voor een belangrijk deel door emeritus-professor Waterbolk,
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die deze veronderstelling immers prominent heeft verkondigd in zijn boek Scherpe
stenen op mijn pad uit 2003. Een boek dat uiteindelijk voor mij de aanleiding was om
deze biografie te schrijven.

In oktober 2017 spreek ik Waterbolk op een receptie in het Groningse Academiege-
bouw. Aanleiding is de verschijning van het tweede deel van Universiteit van het Noorden
van Klaas van Berkel, waarin hij de geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen
behandelt in de periode 1876-1945.23 Omdat Waterbolk nog een van de weinigen is
die uit eigen ervaring over het laatste staartje van deze periode kunnen spreken, is
hem gevraagd het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Na afloop van de boek-
presentatie zoek ik hem op. We hebben het over zijn bezigheden en over de voortgang
van mijn biografie. Tot mijn verrassing zegt hij dat hij niet langer wil uitsluiten dat
Bohmers zelf slachtoffer is geworden in de vervalsingaffaire. Deze veronderstelling
had ik al in 2012 naar voren gebracht in mijn artikel in het Liber Amicorum voor
Dick Stapert.24 Toen had ik Waterbolk niet kunnen overtuigen. Maar nu lijkt dat an-
ders te liggen. Waterbolk blijkt nu afstand te nemen van een groot deel van zijn com-
plottheorie zoals verwoord in zijn boek uit 2003. Een maand later schrijft hij mij dat
hij onder andere van gedachten is veranderd door recent onderzoek. Daarbij zijn
nieuwe vervalsingen aan het licht gekomen waarbij in alle gevallen Ad Wouters is be-
trokken.25 En dan schrijft hij:

Tjalling Waterbolk en ikzelf in oktober 2017. We spreken elkaar na de uitreiking van het tweede deel van ‘Universiteit
van het Noorden’, geschreven door Klaas van Berkel.
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‘Van Bohmers zou ik een grotere deskundigheid verwachten [bij het herkennen
van vervalsingen, AC], maar na de manier waarop Van der Waals en ik bij de
vondsten van Hoogersmilde bedrogen zijn moet ik toch ook rekenen met de
mogelijkheid dat zelfs Bohmers het slachtoffer is geweest van de geraffineerde
manipulaties van Wouters.’26

Waterbolks ommezwaai doet denken aan die van Helperi Kimm; waar Kimm aan
het einde van zijn leven begint te twijfelen aan een onschuldig oorlogsverleden van
Bohmers, heeft Waterbolk nu zijn twijfels over de schuld van Bohmers in de zaak
Vermaning. Wat we zien is hoe tijd werkt en ruimte kan geven aan het ontstaan van
andere verhalen met nieuwe gezichtspunten. Je kunt het ook voortschrijdend inzicht
noemen. Toch is de twijfel van Waterbolk maar van korte duur. Een jaar later publi-

Dick Stapert op zijn werkkamer bij het BAI in 2005. Tijdens zijn academische carrière levert hij niet alleen een be-
langrijke bijdrage aan het onderzoek van paleolithische artefacten in Nederland, maar ook aan de ruimtelijke analyse
van vindplaatsen uit de Steentijd. Net als Bohmers is hij geologisch opgeleid en brengt hij bij de beoordeling van 
artefacten zijn geologische kennis in. Deze geologisch geschoolde blik leidt tot de onvermijdelijke conclusie dat de
stenen van Vermaning niet echt kunnen zijn.
Een groot deel van zijn werkzame leven is Stapert tegen zijn wil betrokken geweest bij de zaak Vermaning en de na-
sleep daarvan. Journalisten en aanhangers van Vermaning verdraaien zijn woorden en zijn vaak amper bereid te luis-
teren naar zijn argumenten. In zijn proefschrift uit 1992 neemt hij daarom in navolging van de filosoof Sir Karl Popper
het volgende citaat op: ‘And always remember that it is impossible to speak in such a way that you cannot be 
misunderstood: there will always be some who misunderstand you.’
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ceert hij een beschouwing over de tentoonstelling over de zaak Vermaning in het
Drents Museum.27 Hierin zet hij nogmaals zijn ideeën uiteen. Hij gelooft nu dat naast
Bohmers, Wouters en Vermaning, de assistent van Bohmers, Jan de Vries, bij de ver-
valsingszaak betrokken is. Het is de vraag hoeveel vakgenoten zich kunnen vinden in
deze complottheorie.

Biograaf en gebiografeerde
De grote thema’s in deze biografie zijn het oorlogsverleden van Bohmers en zijn even-
tuele betrokkenheid bij de grote archeologische vervalsingaffaires uit de jaren zestig.
Onderwerpen die vragen om het morele oordeel van een historicus op basis van de-
gelijk research. Toch is dit boek in eerste instantie niet bedoeld als een product van
morele geschiedschrijving. Het is een op feiten gebaseerde historische studie, waarbij
ik nadrukkelijk heb gekeken naar de context waarin Bohmers opereert en de wissel-
werking tussen hem en zijn omgeving. De biografie draagt op deze manier bij aan de
wetenschapsgeschiedenis, in dit geval die van de archeologiebeoefening in Nederland
en Duitsland. Het verhaal van Bohmers laat nadrukkelijk zien hoe ook persoonlijke
en niet-wetenschappelijke motieven een rol hebben gespeeld bij de uitoefening ervan
en het vak verder hebben gebracht. Wetenschap is en blijft mensenwerk en speelt zich
daardoor niet af in een waardevrije, apolitieke en objectieve ruimte. Dat geldt zeker
voor disciplines als geschiedenis en archeologie. 

Deze biografie doet verslag van de resultaten van historisch onderzoek. Het is een
historische studie naar het doen en denken van een persoon in relatie tot zijn omge-
ving. Aan een wetenschappelijke historische publicatie zijn eisen verbonden: het on-
derscheid tussen feit en interpretatie moet zichtbaar zijn en uitspraken op basis van
bronnen moeten verifieerbaar zijn. Toch zit er een nuanceverschil tussen een biografie
van een wetenschapper en een historische studie over de ontwikkeling en organisatie
van een academische discipline, met een beschrijving van de instellingen en personen
die daarin een rol hebben gespeeld. Het verschil zit hem in het perspectief op het ver-
leden en in de interpretatie. De biograaf is genoodzaakt dicht tegen zijn object van
onderzoek aan te kruipen. Het leven van de gebiografeerde is de kapstok en bepaalt
de reikwijdte van de biografie. Een biograaf zal dan ook enigszins empathisch te werk
moeten gaan en in ieder geval moeten proberen om het gedrag van de gebiografeerde
te begrijpen. Het gaat dan om een ‘historisch begrip’ – een begrip dat ontstaat door
kennis van de historische context. Welke andere keuzes had iemand in deze context
kunnen maken? Dat is dus heel iets anders dan begrip dat ingegeven is vanuit de si-
tuatie zoals die nu is. Dat ‘historisch begrijpen’ betekent overigens niet dat verwerpelijk
gedrag vergoelijkt wordt, maar evenmin dat verwerpelijk gedrag direct veroordeeld
wordt.

Een biografie start vanuit een persoon, die tijdens zijn leven met talrijke mensen,
instellingen, gebeurtenissen en ideeën in aanraking komt. Daardoor verbreedt het bi-
ografisch perspectief zich gaandeweg en ontstaat er een nieuwe samenhang tussen
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zaken die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben. Deze ‘lukrake’ wis-
selwerking treedt ook op in deze biografie. Bohmers’ ‘cultuur-filosofische’ artikelen
in de BAI-reeks Palaeohistoria, het houtsnijwerk van De Ikelbeam, zijn ideeën over
rassen, de relatie met Hielscher en zijn activiteiten binnen de Friese Beweging: het
heeft allemaal met elkaar te maken en is zelfs nauw met elkaar verweven. Hoe precies
wordt pas duidelijk als we de man Bohmers in het middelpunt plaatsen. Zo draagt
kennis van zijn persoonlijk leven bij aan het begrip van zijn publieke wapenfeiten.28

Kaeser schrijft hierover:

‘Het unieke van een biografie (en het gebruik van privé-archieven) ligt precies
in de mogelijkheid om gemakkelijk een grote verscheidenheid aan onderwer-
pen te bundelen zonder het risico te lopen anachronismen in het onderzoek
te introduceren. 
(…)
In dit genre bieden privé-archieven een onschatbare sleutel tot soms verras-
sende verbanden, conclusies of bronnen van inspiratie, tussen het leven en
de ervaringen van de gebiografeerde enerzijds, en zijn of haar wetenschap-
pelijke werk anderzijds.’29

In 2009 sprak ik over het nuanceverschil tussen een biografische benadering van het
verleden en een afstandelijker, ‘institutionele’ studie met Martijn Eickhoff. Hij was
toen bezig met een artikel over de archeologiebeoefening van Ahnenerbe, waarin de
opgraving van Unterwisternitz en Bohmers als Ahnenerbe-medewerker een casus
vormden. Ik schreef hem kort na ons gesprek: 

‘Wat mij vooral intrigeerde was het spanningsveld dat er is tussen beide bena-
deringen van het verleden. Beknopt: de een ‘dicht bij de bron en het onderzoeks-
object’, met als gevaar context te veel te veronachtzamen en meegezogen te
worden in bijvoorbeeld de ontkenningsstrategie van Bohmers met betrekking tot
zijn oorlogsverleden. En de ander, ‘kort door de bocht/grote stappen-snel thuis’,
met het gevaar van ongenuanceerde vereenvoudigingen.’30

Een biografie gaat over een mens van vlees en bloed. Dat schept een extra verant-
woordelijkheid voor de auteur jegens de gebiografeerde en zijn nabestaanden, zeker
als de persoon in kwestie nog leeft of (betrekkelijk) recent overleden is. Je hebt te
doen met het vertrouwen dat nabestaanden of andere relaties die je spreekt, in je stel-
len. Je gaat ook een relatie aan met hen waarbij sprake kan zijn van begrip en betrok-
kenheid en waarbij tegelijkertijd een professionele afstand bewaard moet worden.
Ook is enige discretie op zijn plaats. Niet alles wat je tegenkomt of hoort, hoeft een
plaats in het verhaal te krijgen. In tegenstelling tot het adagium van journalist en bi-
ograaf Elsbeth Etty, ‘Doden hebben geen bescherming nodig’, vind ik dat niet alles
vermeld hoeft te worden, zeker niet als het niet-functioneel is voor de levensbeschrij-
ving.31 Wèl is het goed dat de biograaf iets vertelt over zichzelf, zijn eigen achtergrond,
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en uitlegt waar zijn fascinatie voor deze persoon vandaan komt. Dat geeft de lezer
een kader waarbinnen hij dan weer zijn eigen mening over de gebiografeerde vormt. 

Een biograaf mag naar mijn mening – en moet misschien zelfs wel – een oordeel
vellen over de gebiografeerde en dat geldt niet alleen voor zijn/haar gedrag in een uit-
zonderlijke tijd als de Tweede Wereldoorlog. Wanneer een biograaf toont hoe hij zijn
hoofdpersoon ziet en aangeeft wat hij daarvan vindt, krijgt een lezer inzicht in zijn
standpunt en de manier waarop dat tot stand is gekomen. Die kan daarna zijn eigen
afweging maken. Dat betekent overigens niet dat de biograaf de gebiografeerde de
maat neemt vanuit een superieur perspectief: met de wijsheid van achteraf. Dat is niet
de bedoeling en het is niet fair. Hans Renders, biograaf en directeur van het Biogra-
fisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, zegt over de schrijversbiografie
dat ‘het de biograaf niet past een oordeel over de gebiografeerde te vellen’.32 Dat ligt
naar mijn mening anders voor een historische biografie. Daarin is wel degelijk plaats
voor het genuanceerde oordeel van de historicus. Want het achterwege laten van een
oordeel pretendeert een objectiviteit die er nooit is en nooit kan zijn. Simpelweg
omdat een biograaf ook maar een mens is en zijn eigen meningen, voorkeuren en in-
terpretaties meebrengt in het schrijfproces, ook al probeer je zo objectief, zo neutraal,
mogelijk te zijn. Uiteraard moet het onderscheid tussen persoonlijk oordeel en be-
schrijving goed zichtbaar zijn.

Het mag duidelijk zijn dat het tijd kost om tot een gewogen oordeel te komen. Die
tijd heb ik dan ook genomen. Veertien jaar geleden begon ik met dit boek. Ik was net
veertig geworden. Volgens Klaas van Berkel is dat een geschikte leeftijd. Hij schrijft:
‘Wanneer men veertig is, is men nog jong genoeg om te weten wat idealen zijn, en al
oud genoeg om te weten dat het soms illusies blijken te zijn.’33 Ik kan me wel vinden
in deze uitspraak.

Wie was Assien Bohmers?
Wat hebben die veertien jaren onderzoek uiteindelijk opgeleverd? Ja, ik heb antwoord
gekregen op mijn vragen hoe het zat dat het oorlogsverleden en een eventuele mede-
plichtigheid in de vervalsingen van Vermaning – de vragen die mij triggerden om aan
de biografische reis te beginnen. Maar de oogst is nog veel groter en rijker gebleken.
Ik kreeg inzicht in de ontwikkeling van het leven van Assien Bohmers: zijn grote the-
ma’s, de beslissende ontmoetingen en wendingen, de kansen en de keuzes, het spel
van effect en gevolg, en de rol van het toeval. Hieronder loop ik een laatste keer door
dat leven heen in een poging het op hoofdlijnen samen te vatten en te duiden.

Als enig kind van oude ouders groeit hij op in Zutphen. In het gezin is weinig
warmte. Zijn vader is hoofdverpleger van een krankzinnigengesticht en daarom leeft
het gezin daar vlakbij. Als kind maakt hij psychiatrische patiënten dagelijks van dicht-
bij mee. Hij is vaak alleen bezig, op zichzelf. Dat komt ook door zijn zwakke gezond-
heid – op jonge leeftijd krijgt hij tuberculose, waardoor hij lang afwezig is in het laatste
jaar van de lagere school. Zijn longen zullen altijd een zwakke plek blijven.

De jonge Bohmers is breed geïnteresseerd, handig met knutselen en een uitstekend
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tekenaar, een vaardigheid die zijn omgeving al vroeg in hem opmerkt. In de loop van
zijn HBS-tijd begint hij zich sterk tegen zijn kleinburgerlijke afkomst te verzetten
en gaat twijfelen aan het christelijk geloof. De NJN is voor hem een uitkomst, omdat
hij zich daar met leeftijdgenoten kan bezighouden met zijn interesses in een elitair-
intellectueel milieu. De afstand tot zijn ouders neemt toe en hij ontgroeit het milieu
waar hij vandaan komt. 

Hij gaat in 1929 geologie studeren in Amsterdam. Daar gaat de wereld voor hem
open, een wereld van geleerden, bibliotheken en musea. Hij wordt geen lid van een
studentenvereniging. Ik stel me hem voor als een stille, eenzelvige studiebol, die voor
zichzelf een grote toekomst ziet weggelegd. De talrijke geologische excursies verbre-
den zijn blik op de wereld en brengen hem in contact met medestudenten en docen-
ten. Dit draagt ongetwijfeld bij aan zijn beperkte sociale vaardigheden. Toch kiest hij
ervoor om drie zomers lang helemaal alleen zijn veldwerk in de oostelijke Pyreneeën
uit te voeren. Zijn blik op de wereld wordt verder verruimd wanneer hij in het begin
van zijn studie op een veldexcursie Wytske ontmoet, zijn ’Groote Liefde’. Ze krijgen
een relatie en gaan samen in het AJC/studentenhuis van Koos en Irene Vorrink-
Bergmeijer wonen. Haar ouderlijk huis, haar werk binnen de AJC, en de trips naar
haar familie in Friesland brengen hem in contact met nieuwe wereld- en denkbeelden.
Zijn ‘Wyts’ is knap, intelligent en sociaal. De drie jaren met haar zijn de gelukkigste
van zijn leven. Helaas sterft ze samen met hun baby in het kraambed vlak voordat ze
zouden gaan trouwen. Daarmee stort zijn wereld volledig in. Deze traumatische er-
varing trekt diepe sporen en is hij nooit echt te boven gekomen. We kunnen specu-
leren of zijn leven een andere wending zou hebben genomen als dit niet was gebeurd.
Misschien was hij dan wel nooit naar Duitsland afgereisd. Hoe dan ook, de herinne-
ring aan Wytske ontwikkelt zich bij hem tot mythische proporties. Zij blijft de rest
van zijn leven in gedachten altijd bij hem.

Na de dood van Wytske komt Bohmers vanaf 1935 in nationaalsocialistische krin-
gen terecht. Hij zet zich in voor een Groot-Friesland, mogelijk om haar idealen te
verwezenlijken, en ziet mogelijkheden voor een carrière in Duitsland, vooral na zijn
‘rekrutering’ door Von Tevenar, Von Bothmer en Van Meeteren. Zij wijzen hem erop
dat Ahnenerbe, het wetenschappelijk bureau van de SS, hem de kans biedt om zijn
wetenschappelijke ambities te realiseren. Hij grijpt die kans met beide handen aan en
besluit zijn geluk in Duitsland te beproeven. Wanneer hij bij Ahnenerbe solliciteert,
wordt hij direct aangenomen. Voor zijn vertrek in 1937, treedt hij in het huwelijk met
Wenda, die de moeder van zijn drie kinderen wordt. In Duitsland maakt hij kennis
met Wolfram Sievers, de zakelijk leider van Ahnenerbe, met wie hij afgezien van een
zakelijk contact ook vriendschappelijke banden krijgt. Zo maken zij samen deel uit
van de kring rond Friedrich Hielscher.

Zijn carrière verloopt voorspoedig. Hij krijgt al snel de leiding over een beroemde
opgraving uit die jaren, die van Unterwisternitz/Dolní Věstonice in het voormalige
Tsjecho-Slowakije. Ook knoopt hij nauwe banden aan met prominente nazi’s. In
Friesland probeert hij een samenwerking tot stand te brengen tussen de Friese nati-
onalisten en de bezetter, om op die manier een Groot-Friesland te realiseren. De
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Duitsers regelen ondertussen een plaats als privaatdocent voor hem aan de Rijksuni-
versiteit Groningen, bij de door hem zo bewonderde professor Van Giffen. Alles loopt
op rolletjes. Tot 1943, wanneer de krijgskansen voor Duitsland keren na de slag om
Stalingrad en een Duitse overwinning niet langer zeker is. Pas dan lijkt hij zich bewust
te worden van de consequenties die zijn samenwerking met de Duitsers voor hem
zouden kunnen hebben. 

Waarom Bohmers geen lid is geworden van de SS, is niet goed te beantwoorden.
Een formele verbintenis aangaan betekent dat je niet langer zo maar kunt opstappen.
Je bent ‘ingelijfd’- en daarmee ben je een stuk van je vrijheid kwijt. Ik kan me voor-
stellen dat Bohmers daar niets voor voelde. Daar komt bij dat het optrekken in groeps-
verband hem waarschijnlijk gewoon niet lag. Zijn leven lang houdt hij zich verre van
clubjes en sociaal verkeer en kiest hij als het even kan voor een geïsoleerde positie.
Dat geldt voor hem als student en ook als Ahnenerbe-medewerker werkt hij meestal
zelfstandig. Een volledige binding met de Hielscherkreis gaat hij eveneens niet aan.
Hetzelfde halfslachtige gedrag zien we terug in zijn werkzaamheden voor de naoor-
logse UFAT. Hij legt contacten, geeft adviezen en doet mee aan samenkomsten, maar
blijft in de periferie. Hij is niet de spin in het web. Ook als medewerker bij het BAI
functioneert hij als een einzelgänger en heeft hij zijn vaste plek aan de zijlijn. 

Tijdens zijn werkzame leven bij het BAI is hij trouw aan Van Giffen en tot begin
jaren zestig ook aan Waterbolk. Hij staat aan hun kant in de naoorlogse archeolo-
genstrijd tussen de verschillende instellingen en personen. Op hun beurt steunen beide
hoogleraren zijn wensen met betrekking tot onderzoeksaanvragen en studiereizen.
De intriges tussen personen in de kleine wereld van de Nederlandse archeologie zijn
beslissend voor de inrichting van het naoorlogse archeologische bestel. De onderlinge
strijd en verdeeldheid, die voor een belangrijk deel terug te voeren is op het gekonkel
van Van Giffen, is er deels de oorzaak van dat de zaak Vermaning zich zo lang voort-
sleept. Beroepsarcheologen zijn lange tijd niet bereid hun Groningse collega’s in deze
kwestie bij te staan en één front te vormen. 

Aan Bohmers’ felbegeerde academische carrière komt een abrupt einde als de politie
in 1965 op aanwijzing van Waterbolk een inval bij hem thuis doet en daar illegale
wapens aantreft. Bohmers keert niet meer terug in de archeologie en gaat zich wijden
aan zijn vele hobby’s. Dit zijn gelukkige jaren, waarin hij met Wenda veel op pad is.
Daar komt in 1972 een einde aan als Wenda na een kort ziekbed sterft. Opnieuw
breekt er een eenzame tijd voor hem aan, waarin hij zijn ideeën over ras en evolutie
verder uitwerkt. Gelukkig vindt hij een nieuwe Zweedse vriendin, Ulrike, die wat ver-
lichting in de eenzaamheid brengt en met wie hij in Zweden gaat samenwonen. Op
het eind van zijn leven is hij in wezen een teleurgesteld man. Zijn oude vrienden laten
niets meer van zich horen. Veel van zijn persoonlijke ideeën, die enorm veel voor hem
betekenen, hebben geen weerklank in zijn omgeving gevonden. Zijn wetenschappelijk
werk is weliswaar van waarde, maar zijn verdienste wordt in de wereld van het paleo -
lithicumonderzoek niet zo hoog geschat als die van een François Bordes, zijn oude
wetenschappelijke rivaal, of van Schwabedissen, zijn oude Ahnenerbe-collega. En
verder is het hem nooit gelukt om professor te worden. 
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Veel mensen die Bohmers hebben gekend, zien hem als een wat geheimzinnige, zon-
derlinge man. Dat komt door zijn gesloten persoonlijkheid en zijn zwijgen over zijn
oorlogsverleden. Zodra duidelijk is dat hij een oorlogsverleden heeft en daar niet over
wenst te spreken, is het hek van de dam. Aan geruchten die periodiek de kop op ste-
ken, heeft hij geen gebrek. Maar kennelijk vindt hij die minder erg dan open kaart
spelen. Hij houdt zijn verleden angstvallig verborgen. Het is voor hem een bron van
angst, stress en achterdocht. Dit wordt alleen maar erger als Wenda overlijdt. Nu staat
hij er alleen voor terwijl het ergste nog moet komen. Er zijn twee publicaties in de
maak waarin zijn rol in de oorlog besproken wordt: de handelseditie van Kater over
Ahnenerbe verschijnt in 1974 en vier jaar later het proefschrift van Zondergeld over
de Friese Beweging. Tegelijkertijd komen de vervalsingszaken van Vermaning en de
Vikingschat van Winsum in het nieuws en krijgen veel aandacht in de media. In die
context valt zijn naam, en niet in positieve zin. De druk loopt op. Zijn vertrek naar
Zweden kun je dan ook zien als een vlucht. Zijn zoon schrijft mij in 2011:

‘Voor hem was de situatie totaal onoverzichtelijk geworden en hij kon niemand
meer in vertrouwen nemen. (…) De beschuldigingen [m.b.t. de vervalsingen,
AC] hebben hem diep geraakt en hij voelde zich machteloos. Naast de verden-
kingen als vervalser voelde hij zich ook machteloos over de verdenkingen uit zijn
Duitse tijd. Hij heeft wel eens tegen mij gezegd: ‘Men zal nooit begrijpen wat er
nu werkelijk heeft afgespeeld, ik zal altijd als “fout” worden gezien. Ook hierin
was hij niet in staat goed aan te geven wat zijn positie werkelijk is geweest.’34

Uit zijn daden, brieven en persoonlijke notities, en uit de verhalen van mensen die
hem hebben gekend, komt Bohmers naar voren als een energieke man met een grote
geldingsdrang. Hij wil voor de wereld en de toekomst van betekenis zijn, en ziet zich-
zelf als visionair. Hij stelt hoge eisen aan het leven en de mensen om hem heen en
koestert zijn idealen. Hij heeft een heilig geloof in zijn eigen gelijk en moet niets heb-
ben van conformisme en middelmaat. Hij gelooft sterk in de vooruitgang van de
mensheid. Zijn beeld en duiding van de evolutie zijn daarbij zijn leven lang zijn kom-
pas. Bohmers is en blijft ambitieus en heeft een neiging tot ijdelheid. Zijn egocentri-
sche – bij vlagen narcistische - persoonlijkheid doet soms van zich spreken wanneer
hij opschept over zijn genialiteit, roem en succes. Soms toont hij zijn manipulerende
kant door bij de ene persoon een charmeoffensief in te zetten, zoals bij Sievers, Van
Giffen en Waterbolk in zijn eerste jaren bij het BAI: dan krijgt hij van alles van ze
gedaan. Maar anderen, meestal zijn eigen medewerkers of lager geplaatste collega’s,
zet hij ijskoud onder druk. Dat overkomt mensen als Oosterhout, Minnema, Mudstra
en Appelboom. Die sociale behendigheid beheerst hij dan weer wel en vormt een
rode draad in zijn leven. Ten slotte is hij handig en creatief (denk aan het succes van
De Ikelbeam, zijn aquarellen, de scheepsmodellen die hij gebouwd heeft, enzovoort).
Hij heeft een brede interesse, legt overal collecties van aan en verdiept zich in talrijke
onderwerpen. Maar zijn gebrek aan focus zorgt ervoor dat veel zaken niet af komen
of tot werkelijke successen leiden. 
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Zijn zoon, gepensioneerd psycholoog en psychotherapeut, oppert dat zijn vader leed
aan het syndroom van Asperger. Deze vorm van autisme heeft verschillende kenmer-
ken die zonder moeite op Bohmers te betrekken zijn: geen of weinig sociaal-tactisch
inzicht en een zwak sociaal bewustzijn, een afstandelijke en rationele benadering van
de werkelijkheid, weinig warmte, empathie en inlevingsvermogen. Ook dwingende
preoccupaties (die tot uitdrukking komt in obsessieve verzamelwoede), het willen be-
grijpen van complexe problemen en de neiging lang te spreken over interesses, ook
als de gesprekpartners al lang zijn afgehaakt, zijn typerende kenmerken van deze vorm
van autisme. Verder valt het niet mee om met aspergers over koetjes en kalfjes te pra-
ten. Bij emotionele spanning en onverwachte wendingen kunnen ze zich terugtrekken,
vluchten, in woede uitbarsten of in paniek raken. Door het niet goed kunnen inschat-
ten van de sociale omgeving kunnen ze snel wantrouwig en achterdochtig worden
ten opzichte van de niet-autistische buitenwereld. Dit zijn allemaal kenmerken die
mensen die Bohmers hebben gekend, in hem terugzien. En ik ook.

Einde van de biografische reis
In augustus 2015 bezoek ik de zoon van Bohmers. De tekst van de biografie is bijna
klaar en ik heb nog een paar laatste vragen. Een daarvan heb ik al eerder gesteld: ik
weet dat Bohmers dagboeken bijhield, maar heb er weinig teruggevonden. Zijn die
nog ergens bewaard? De zoon beaamt dat zijn vader aantekeningen maakte in kleine
zakagenda’s, maar hij heeft geen idee waar die zijn gebleven en of ze er überhaupt
nog zijn. De afwikkeling van zijn vaders nalatenschap in Zweden is problematisch,
chaotisch en weinig harmonieus verlopen. Hij stelt voor om zijn neef Berthold, zoon
van zijn oudste zus Wytske, hierover te benaderen. Hij heeft voor het overlijden van
Bohmers enige tijd bij hem thuis in Zweden gewoond, onderhield contact met zijn
nieuwe Zweedse vriendin Ulrike en kan over deze periode misschien iets meer ver-
tellen.

In januari 2016 hebben Marieke en ik een afspraak met Berthold. Hij woont in
Groningen in een straat met kleine huisjes. Die kom je hier veel tegen: oude arbei-
dershuisjes, die nu veranderd zijn in gerieflijke woningen – nog steeds klein, maar
sfeervol en groot genoeg voor de kleine gezinnen van nu. We staan een kwartier te
vroeg voor de deur en ik bel aan. Berthold – een man met een jongensachtig uiterlijk,
en een groot, blozend gezicht - laat ons binnen. Zijn vrouw is er ook en zelfs zijn
vader Piet Jaap, een kwieke grijsaard die voor de feestdagen is overgekomen uit Frank-
rijk. We schuiven aan de eettafel, waar Bertolds vrouw net klaar is met eten. Zij is
verpleegkundige en is terug van haar ronde door de Groningse dorpen. Het heeft
enorm geijzeld de dagen ervoor, zo erg dat de mensen konden schaatsen op straat.
Gelukkig heeft zij al haar cliënten kunnen bereiken. Na zo wat over koetjes en kalfjes
te hebben gesproken, is het ijs gebroken en gaandeweg komt het gesprek op de reden
voor onze komst. Omdat Berthold een opleiding volgde aan de bosbouwschool in
Göteborg heeft hij enige tijd bij ‘Heit’ in Zweden ingewoond. Over Bohmers’ laatste
jaren wil ik het graag met hem hebben, maar hierover heeft Berthold niet zo veel te
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melden. Hij was jong, Bohmers was oud, en er gebeurde niet zoveel tussen hen. Of er
nog dagboeken of andere zaken in Zweden zijn achtergebleven, weet hij niet. 

Ik gooi nog maar eens een spierinkje uit. Ik vertel over onze afspraak met zijn oom
en zijn tante de volgende dag en welke vragen ik nog voor hen heb. Dat is het moment
waarop Piet Jaap zich in het gesprek mengt. Hij heeft zich tot dan toe op de achter-
grond gehouden, het ging immers om Berthold. Piet Jaap is de man van Bohmers’
oudste dochter – Wytske – die begin jaren zeventig overlijdt. Aukje en haar broer heb
ik nog weinig over hun oudste zus gehoord, maar Piet Jaap heeft van alles over haar
en zijn schoonvader te melden. Zo zegt hij dat hij samen met zijn zwager en schoon-
zus de urn met de as van hun vader is gaan halen in Zweden. De urn hebben ze te-
ruggebracht naar Ureterp, zodat de as bijgezet kon worden in het graf van Wytske,
Bohmers’ Grote Liefde. Piet Jaap vertelt dat Bohmers en zijn oudste dochter het niet
goed konden vinden met elkaar. Wytske was fel en kritisch en dat botste. Hij heeft
talrijke herinneringen aan Bohmers en zijn eigenaardigheden, die ik herken uit andere
interviews en die bijdragen aan een verdieping van zijn persoonlijkheid. Over de ver-
dwenen dagboeken hoor ik hem niet.

Ruim een week na ons bezoek belt Piet Jaap mij op uit Frankrijk. Tot mijn stomme
verbazing zegt hij: ‘Wat jij zoekt … ik denk dat ik dat heb.’ Uiteraard ben ik razend
benieuwd wat dat dan precies is en ik vraag hem mij daarvan een beeld te geven. Eind
maart komen er twee brieven binnen in opvallende enveloppen. Op de een is een vogel
in een kooitje getekend; de ander draagt een collage met een verleidelijke jonge vrouw,
met nog net voldoende ruimte voor mijn naam en adres. Ze zijn van Piet Jaap. Een
daarvan bevat een handgeschreven boekje met een inventarislijst van welke spullen van
Bohmers hij daar heeft bewaard. Hij heeft die voorzien van een aantal opmerkingen
over ‘zijn’ Wytske en zijn schoonvader. Aan het eind van zijn brief schrijft hij:

‘Kortom: Bohmers – zelfcentered - een zeer uitzonderlijke man met veel mo-
gelijkheden. Wij proberen er mee te leven. Eerlijk gezegd, als ik jullie was,
kwam ik niet voor z’n spullen. ’t Is hier erg mooi.’35

Het inventarisboekje maakt duidelijk dat Piet Jaap veel interessants in huis heeft. We gaan
er zeker wèl heen. Wat ik zocht in Zweden – de kleine dagboekjes en andere paperassen
- heeft stof liggen verzamelen in de Cevennen. We zijn al onderweg.

De wielewaal
Half juni 2016 komen Marieke en ik aan bij Piet Jaaps ‘huisje bij de brug’. Het ligt
in een klein dorpje diep in de Cevennen en heeft geen gewoon adres met straat en
huisnummer. Hij leidt ons een onverhard pad op om zijn terrein op te gaan – want
dat huisje van hem is helemaal niet klein en heeft voor Hollandse begrippen een
enorme tuin. Het pad wordt gekscherend ‘Rue de l’Europe’ genoemd, vertelt hij. Er
liggen nog een paar van dit soort ‘huisjes’ aan, die bewoond worden door verschillende
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Europese nationaliteiten. Op dat moment kunnen we nog niet weten dat de toekomst
van Europa een groot thema wordt in onze gesprekken de volgende dagen. Die nacht
komt naar buiten dat de Britten gestemd hebben voor het verlaten van de Europese
Unie. ‘Brexit’ is de nieuwe realiteit. Het hele idee achter de Europese Unie – Europese
samenwerking zoeken om nieuwe nationalistische oorlogen te voorkomen – schudt
op zijn grondvesten. Dat uitgerekend de Britten deze stap nemen, maakt het alleen
nog maar wranger. We zijn weer terug bij de Tweede Wereldoorlog en kunnen er alle
drie niet over uit. Heeft de wereld dan niets van de geschiedenis geleerd?

Maar goed, er is werk aan de winkel. Piet Jaap heeft voor ons een hele kamer inge-
richt vol spullen die hij heeft meegenomen uit Bedum en Zweden. Hij toont zich een
voortreffelijk gastheer. We mogen overal aankomen, overal in, alles vragen. Ondanks
die verdomde Brexit worden het fijne, warme, productieve dagen, waar we graag aan
terugdenken. 

Bij Piet Jaap zien we iets terug wat we al ook bij anderen hebben waargenomen:
dat Bohmers nog steeds een plaats heeft in zijn gedachten. Veel mensen bewaren nog
steeds een levende herinnering aan hem, ondanks het feit dat hij in 1988 overleed.
Dat geldt niet alleen voor zijn kinderen, maar ook voor mensen als Helperi Kimm en
Waterbolk, die op meer afstand stonden. De herinnering aan zijn schoonvader heeft
ook Piet Jaap nooit losgelaten, ondanks het feit dat hij zijn Wytske in 1972 verliest
en zijn leven daardoor een andere wending neemt. Toch gaat hij in 1988 mee naar
Zweden om de as van zijn schoonvader op te halen en ontfermt hij zich over een deel
van zijn nalatenschap, die hij voor onbepaalde tijd in zijn huis opslaat. 

Piet Jaap is in veel opzichten de tegenpool van Bohmers. Als hij zijn schoonvader
wilde pesten zei hij: ‘Als je het kunt tellen, is het niet waar.’ Prima manier om Bohmers
op de kast te krijgen natuurlijk, die zich bij uitstek bediende van tellingen om de we-
reld te doorgronden: of het nu ging om de kwantitatieve analyse in de archeologie-
beoefening, of de tellingen van ‘rassenkenmerken’ die hij overal in Europa met Wenda
uitvoerde na zijn ontslag bij de universiteit. Dat neemt niet weg dat Piet Jaap waar-
dering had voor de onderzoekende geest van zijn schoonvader. Zo vertelt hij dat
Bohmers verschillende ontwerpen voor De Ikelbeam had gesneden en getest: ‘Eek-
hoorns en varkens verkochten niet, maar zwanen en paarden wel. Dat was dus volgens
hem het bewijs dat zwanen en paarden archetypische grondvormen zijn.’ Want ook
daarover had zijn schoonvader allerlei opvattingen.

Daarnaast is Piet Jaap zelf beeldend kunstenaar. Overal in zijn huis zie je schilderijen
of andere kunstzinnige uitingen, van hemzelf, zijn kinderen of kleinkinderen – want
hij en Wytske hebben hun talent doorgegeven. Hij herkende iets daarvan ook in
Bohmers, die vanaf jonge leeftijd ook tekende en fotografeerde. Daardoor had hij
zichzelf geleerd hoe hij moest kijken. De blik van een tekenaar en fotograaf verschilt
immers wezenlijk van iemand die daar niet in getraind is. Toch vond Piet Jaap zijn
werk niet bijzonder. ‘Hij had veel beter kunnen worden, als hij iets van je aan had wil-
len nemen’, zegt hij. Dat egocentrische van Bohmers, dat niets van iemand willen
aannemen en zijn sociale isolement, vat Piet Jaap vlot samen in een zinnetje dat we
hem tijdens ons verblijf nog een paar keer horen zeggen: ‘Hij was als de wielewaal.
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Hij zong zijn eigen lied, alleen men hoorde hem niet.’
Piet Jaap heeft veel paperassen uit de nalatenschap meegenomen en bijna dertig

jaar bewaard. Gelukkig halen deze historische bronnen niet het beeld en verhaal van
Bohmers onderuit, dat ik immers dan al voor een groot deel klaar heb. Wel geven ze
mij de mogelijkheid hier en daar wat verdieping en nuancering aan te brengen. 

Terug in het vliegtuig en denkend aan Bohmers’ nalatenschap bij Piet Jaap, realiseer
ik me dat Bohmers zijn leven lang heel veel bewaard heeft. Vermoedelijk gooide hij
nauwelijks iets weg. Ik ben notities, brieven, aantekeningen, essays, snippers papier
met losse aantekeningen, en nog veel meer tegengekomen in verschillende collecties,
zoals in die van Waterbolk, zijn zoon, de beide schoonzoons, Tiemen Helperi Kimm,
in de verhuisdozen uit de garage van Evert Kramer … Bohmers bewaarde van alles.
En dan word ik onverwacht getroffen door een absoluut romantische gedachte voor
iemand die zo nuchter is als ik. Zou hij met zijn bewaardrift misschien op een bio-
grafie hebben gehoopt en er zo op hebben aangestuurd? Moeten we zijn nalatenschap
opvatten in de meest letterlijke zin van het woord? Wie zal het zeggen?

Een van de laatste interviews op mijn biografische reis heb ik met de oudste zoon
van Van Meeteren, Frederik Westerouen van Meeteren. Eerder heb ik uitgebreid con-
tact gehad met zijn jongere halfbroer Joost, die mij veel over zijn vader heeft verteld
en veel documenten heeft laten zien. In maart 2017 zoek ik Frederik met Marieke
op. Het toeval wil dat Frederik, gepensioneerd psychiater, beroepshalve af en toe con-
tact heeft gehad met de zoon van Bohmers. Over de langdurige vriendschap van hun
beider vaders hebben ze het nauwelijks. Beiden weten ook niet wat zich allemaal heeft
afgespeeld. Frederik kan weinig vertellen over het oorlogsverleden van zijn vader. Zijn
ouders zijn gescheiden en zijn vader is elders gaan wonen toen Frederik nog een kind
was. Er was niet veel contact. Wel kan hij zich herinneren hoe hij met zijn vader eens
een bezoek bracht aan Hielscher. Ook is hij wel eens met zijn ouders bij Bohmers op
bezoek geweest. In zijn studententijd in Groningen heeft hij hem nog een keer op-
gezocht op zijn boot in Bedum. Maar eigenlijk weet hij bar weinig over hem te ver-
tellen. 

Na afloop van het interview praten we verder over Frederiks grote hobby: goochelen.
Hij laat ons zijn uitgebreide bibliotheek zien over goochelarij en tovenarij en stelt
voor om een truc te doen. Hij heeft zich namelijk gespecialiseerd in het ‘mentalisme’
en wekt daarmee de illusie over buitengewone mentale kracht te beschikken. Marieke
wil dat wel eens zien. Hij legt haar kaarten met verschillende afbeeldingen voor. Ze
moet er telkens één in gedachten nemen, terwijl de kaarten op tafel blijven liggen.
Frederik weet telkens precies aan welke kaart ze denkt. Hij leest haar gedachten. Ik
zit erbij en kijk ernaar. Ik probeer zijn truc te doorzien, maar zie het niet. Marieke is
verbluft. Je zou werkelijk gaan geloven in Frederiks mentale vaardigheden. 

In de auto op weg terug volg ik die gedachte verder. Is het denkbaar dat ik bij het
schrijven van deze biografie ook zaken niet heb gezien, er naast zit op bepaalde punten
of aanwijzingen met open ogen heb genegeerd? Natuurlijk, ik heb de feiten als lei-
draad genomen, maar daarnaast heb je altijd te maken met je eigen psychologische
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dimensies en beperkingen, zoals Frederik net zo duidelijk heeft gedemonstreerd. Be-
staat er zoiets als een biografische blinde vlek? Nu ik er nog eens over nadenk, kom
ik tot de conclusie dat dat mogelijk is. Natuurlijk is het mogelijk. Het geldt misschien
wel voor veel meer relaties dan enkel die tussen biograaf en gebiografeerde. Welke
bronnen heb ik nog niet ontdekt en liggen op ontdekking te wachten? Ik merk dat
mijn huid begint te tintelen bij de gedachte alleen en dat de terriër in mij zijn kop
opheft, de lucht opsnuift, wakker wordt. Maar ik houd hem in bedwang. Dit werk
heeft lang genoeg geduurd nu, het is tijd voor iets nieuws. Komen er nieuwe bronnen
boven water? Dan komt er een nieuw verhaal over Bohmers. Een nieuwe blik achter
of over de muren van zijn ‘fort’.
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DANKWOORD

‘Voorwoorden, nawoorden en dankwoorden moeten ook gelezen worden’, zei mijn
docent Marinus Wes (1939-2008), hoogleraar in de Oude Geschiedenis. Hij zei dat
in 1982 tijdens een van zijn hoorcolleges ‘Inleiding in de geschiedenis’ aan eerste-
jaarsstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen. En zo is het. Hoewel de schrijver
het boek schrijft, komt het tot stand met de hulp van en in samenspraak met veel an-
dere mensen. Dat geldt ook voor dit boek. Zonder al die hulp en steun was het schrij-
ven mij een stuk zwaarder gevallen.

In die hulptroepen zitten mensen van wie ik de naam niet ken. Zoals veel mede-
werk(st)ers van bibliotheken, musea en archieven die mij hebben geholpen tijdens
mijn speurtocht door het leven van Bohmers. Ik ben hun allen daar heel dankbaar
voor.

De mensen die ik wel bij naam ken en met wie ik sprak en/of correspondeerde over
Bohmers zijn in alfabetische volgorde: Th.G. Appelboom, N. Arts, G.J. Bartstra, F.T.
von Bothmer, P.H. Breuker, G. Elzinga, B. Freeve, G. Freund, J. Frieswijk, K. Glas-
bergen, P. Harmens, K.R. Henstra, fam. Hoeksema, J. de Jong, C.J. Klok, A. van der
Lee, H.J. Müller-Beck, M.J.L.Th. Niekus, M. Oliva, fam. Oostenbrug, W. Osinga, S.
Plutniak, J. Post, R. Roosma, A. Schmidt, I. Schmidt, O.J. Simon, N. Taatgen, L. Ver-
hart, A. Verpoorte, G. van der Vliet, U. Vogel, O. Vries, J.D. van der Waals, F.J.W.
Westerouen van Meeteren en J. Zijlstra. Allen dank ik voor hun hulp, geduld en ge-
toonde interesse. Ook dank ik mijn schoonvader Hans Keur en vriend Gerben
Schuhmacher voor hun ‘leesbaarheidscheck’ van een eerdere versie van dit boek. Dank
ben ik ook verschuldigd aan Sjoerd van der Meijden en Maarten Fraanje, die respec-
tievelijk de opmaak  en de uitgave van het boek verzorgden.

Deze lijst van namen is niet compleet. Vanaf het begin van mijn onderzoek in 2004
zijn een paar mensen nauwer betrokken geweest bij mijn ‘Bohmers-project’ en zijn in
meer of mindere mate in de daaropvolgende jaren door mij ‘lastiggevallen’ . Dat geldt
voor Evert Kramer, voormalig conservator archeologie bij het Fries Museum, die mij
een paar keer bij hem thuis in Leeuwarden niet alleen van drank en eten voorzag,
maar ook van een deel van de archeologische dossiers uit de nalatenschap van
Bohmers. Ook met Martijn Eickhoff, onderzoeker bij het NIOD, had ik de afgelopen
vijftien jaar zo nu en dan contact. Hij becommentarieerde ook een eerdere tekstversie
van dit boek. We spraken over de archeologiebeoefening binnen Ahnenerbe en Ne-
derland in de jaren dertig en veertig, onderwerpen die hem al lang bezighouden en
waarover hij heeft gepubliceerd. Ook het contact met Joost Westerouen van Meeteren
vond ik prettig en verhelderend. We spraken en correspondeerden over zijn vader en
de vele vragen die hij en ik over hem hadden (en deels nog steeds hebben).

Heel nuttig waren de ontmoetingen en correspondentie met mijn oud-docent Tjal-
ling Waterbolk door de jaren heen. Nadat ik hem op 5 februari 2004 een brief met
vragen had gestuurd naar aanleiding van zijn boek Scherpe stenen op mijn pad, ant-
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woordde hij een dag later: ‘Tot de prettigste reacties die ik op mijn boek heb gekregen
behoren die van mensen die naar aanleiding ervan vragen stellen die mij tot nadenken
brengen.’ Ik hoop dat ik dit ook mag ervaren na de verschijning van deze biografie.
En natuurlijk moet ik mijn vriend Dick Stapert noemen, met wie Marieke en ik al
zo’n 35 jaar lang praten over archeologie, Vermaning, Bohmers, evolutie, de ‘gekte van
de mens’ - en over gelukkig nog heel veel andere zaken. Allen ben ik veel dank ver-
schuldigd.

De verhalen over Bohmers, zijn oorlogsverleden en de beschuldigingen over betrok-
kenheid bij de archeologische vervalsingen deden volop de ronde bij het begin van
mijn onderzoek. Ik vind het heel begrijpelijk dat zijn familie zich eerst terughoudend
opstelde toen ik hen benaderde met het verzoek om een bijdrage te leveren aan een
biografie over hun (schoon)vader. Ik was immers afgestudeerd bij Waterbolk, die hun
(schoon)vader een bedenkelijke rol toedichtte in de zaak Vermaning. Toch zijn dat
contact en uiteindelijk het vertrouwen er gekomen. Ik ben in de eerste plaats Willem
en Maaike zeer dankbaar voor hun gastvrijheid en het aanreiken van informatie en
documentatie in al die jaren dat we elkaar nu kennen. Dat geldt natuurlijk ook voor
Aukje, die helaas de verschijning van deze biografie niet meer heeft kunnen meema-
ken. Verder dank ik beide schoonzoons, Gerhard en Piet Jaap. Marieke en ik leerden
Piet Jaap in januari 2016 kennen en brachten in juni van dat jaar een aantal onverge-
telijke dagen met hem door op zijn plekje in de Cevennen. 

In het contact met de familie en bij het begin van mijn onderzoek speelde Tiemen
Helperi Kimm aanvankelijk een belangrijke rol, omdat hij een deel van de nalaten-
schap van Bohmers bezat. Die kon ik uiteindelijk inzien op voorwaarde dat de bio-
grafie een proefschrift zou worden. Tiemen benaderde medio 2005 op eigen houtje
Klaas van Berkel, hoogleraar geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, met
het verzoek of ik bij hem kon promoveren. Klaas van Berkel stemde hiermee in en
zei Tiemen dat hij mij zou helpen mocht ik een beroep op hem doen. Dat was dat.
Zo kreeg ik inzage in Tiemens spullen van Bohmers. Klaas en ik maakten met elkaar
kennis in december van dat jaar. We spraken elkaar pas weer twaalf jaar later toen ik
het manuscript vrijwel af had. Als zogenaamde buiten-promovendus lag in mijn geval
de nadruk heel sterk op ‘buiten’. Ik heb namelijk geen gebruik gemaakt van de bege-
leidingsmogelijkheden die een promovendus ter beschikking stonden. Het was dan
ook een spannend moment toen ik het manuscript aan Klaas te lezen gaf. Ik ben
dankbaar voor zijn vertrouwen in een goede afloop en zijn nauwkeurige feedback.
Tiemen heeft dit alles echter niet meer kunnen meemaken. Hij overleed in 2017.

Tot slot dank ik ook de leden van de beoordelingscommissie, te weten: Daan Rae-
maekers, Hans Renders en Wil Roebroeks. En wat je altijd in dankwoorden leest,
geldt ook voor dit boek: voor alle onzin die er nu nog in zou kunnen staan, ben ik al-
leen verantwoordelijk.
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Het schrijven van een boek kan eenzaam zijn. Dat was het voor mij ook in de eerste
jaren van onderzoek en het schrijven van de eerste hoofdstukken. Mijn vader, die in
2014 overleed, en mijn moeder toonden voortdurend belangstelling in de voortgang
van het project. Hun betrokkenheid en steun was en is onvoorwaardelijk. Door me te
verdiepen in het leven van iemand anders heb ik ervaren wat de betekenis is van
ouders voor het leven en welzijn van hun kinderen. Daarom heb ik dit boek onder
anderen aan mijn ouders opgedragen.

Het werk aan de biografie vond plaats naast mijn werkzaamheden bij Archeologie
Rotterdam (BOOR). In die periode, van 2004 tot 2019, groeiden mijn zonen Joris
en Jeroen op. Ook zij werden af en toe geconfronteerd met de figuur Bohmers, bij-
voorbeeld als er tijdens de vakantie opeens een of andere obscure grot bezocht moest
worden. Gelukkig hebben we in die jaren ook ruimschoots gevoetbald en hebben bei-
den – zover ik kan overzien - niet geleden onder die rare hobby van hun vader.

Het Bohmers-project heeft vijftien jaar geduurd en werd voor mij nog leuker (en
hanteerbaarder) toen Marieke erbij kwam. Ik heb het grote geluk mijn leven te delen
met een professionele tekstschrijver en redacteur. Mijn eigen teksten laten zich om-
schrijven als een ‘dikke pap’ (‘Brinta’, in haar woorden), die zij luchtiger en lekkerder
heeft gemaakt. Vanaf het begin was zij op de hand van de lezer. Dit boek was er in
deze vorm dan ook niet geweest zonder haar redactionele inbreng. De laatste jaren
zijn haar gezelschap en kritische blik zeker zo belangrijk geweest op deze ‘biografische
reis’, een begrip dat uit haar koker komt. Aan deze reis is nu een einde gekomen, maar
hij is me zo goed bevallen dat ik al weer nieuwe bestemmingen voor ons samen in
gedachten heb. 
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SUMMARY

Translation: Marieke Keur

‘Secrecy is his strength’
Assien Bohmers (archaeologist), 1912-1988

Why write a biography of Assien Bohmers?
This biography explores the life and ideas of the Dutch archaeologist Assien Bohmers.
During the past decades several authors wrote about this controversial scientist. He
has been accused of many things, including collaboration during the Second World
War, and theft and forgery of archaeological artefacts. Rumour has it that he was in-
volved in the Vermaning affair. A sensational archaeological fraud in the mid-1970s,
it occasionally comes up again and never fails to stir up publicity, especially in the
northern Netherlands. 

As a teenager I followed the developments in the Vermaning affair closely. During
my studies at the Biological Archaeological Institute (BAI) of the University of
Groningen I came to know the affair even better as some of my lecturers had been
involved in it at the time. In 2003 one of them, professor H.T. Waterbolk, published
his book ‘Scherpe Stenen Op Mijn Pad’ (Sharp Stones on my Path) in which he
looked back on his career. He mentioned Bohmers as the auctor intellectualis in the
Vermaning affair. I was intrigued and that is why I started my research of Bohmers’
life in 2004. I wanted to find out what had really happened. What was true of the
many stories and rumours about him. Where did they come from? And why were
they still so much alive?

Researching his life has shown time and again the force and effects of stories. It
also proves how thorough historical research contributes to a correct and many-layered
representation of someone’s life. Essentially, Bohmers’ story is an everyman’s tale, about
a young ambitious scientist who makes a few choices early in life that will haunt him
until his death. Could he have chosen otherwise? Was he free to choose? What made
him choose the way he did?

Bohmers’ biography also adds to a survey of the history of archaeology as an academic
discipline in Germany and The Netherlands from the 1930s onwards. It raises moral
questions about academic attitudes and activities of Bohmers himself and his col-
leagues, both at home and abroad. It presents abundant evidence that archaeology is
not an innocuous academic discipline, certainly not in the hands of national socialists.
Finally, it shows the effects of the passing of time on ideas and memories. Not only
of Bohmers himself but also of those who knew him - or thought they did. 

Youth and education
Johan Christiaan Assien Böhmers is born on January 16, 1912. He is an only child of
parents advanced in age. His father is head nurse of the local asylum in the provincial
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town of Zutphen in the eastern part of The Netherlands. As a young child Bohmers
sees a lot of the patients’ lives as his home lies next to the asylum. Besides, patients
carry out small tasks for his mother at home. As a boy he has many interests, he is
clever with his hands and an excellent drawer. During his secondary education at the
Hogere Burgerschool or HBS (Higher Civic School) he starts to pull away from the stifling
lives of his parents. Doubts about the Christian faith set in. He joins the Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie or NJN (Dutch Youth League for the Study of Nature).
In the company of his peers he spends his time on what really fascinates him, biology
and geology, in an intellectual and elite environment.  

In 1929 he moves to Amsterdam to study geology. He loves this new academic
world of   scientists, libraries and museums. He is an ambitious student and thinks
there is a great future in store for him. Socially, however, he does not easily get along.
An introvert, he keeps to himself. His studies, however, include many field trips that
bring him into closer contact with his lecturers and fellow students.

On one of these excursions he meets Wytske Hofstra, the love of his life. They
strike up a relationship. Wytske is an active member of a socialist youth movement,
the Arbeiders Jeugd Centrale or AJC (Workers Youth Central). They often go to Fries-
land (‘Fryslân’), a province in the northern Netherlands, to visit her family. Wytske is
beautiful, bright and easy going. They are together for three years, the happiest of his
life. When she becomes pregnant, they decide to get married. However, she dies to-
gether with their child while giving birth, not long before their wedding day.

Bohmers is devastated and will never truly recover from this double loss. It raises
the intriguing question whether he would have made different choices in life if this
personal tragedy had not occurred. 

He pursues his studies with renewed energy and develops a keen interest in human
evolution. Not only is he fascinated by its physical-anthropological aspects but also
by artefacts made by prehistoric man. That is why he attends the lectures of professor
J.P. Kleiweg de Zwaan. Moreover, following the renowned scientist Eugène Dubois
he tries to find the remains of early man and explores the Tegelen site in the province
of Limburg in the southern part of The Netherlands. He continues to visit Friesland
and becomes a lover and collector of traditional Frisian objects. When he starts a
genealogical research of his own family he finds out that a few of his forebears are of
Frisian descent too – like Wytske and her family. In 1936 he writes his doctoral dis-
sertation and in 1937 he completes a PHD thesis on the evolutionary development of
ammonites. This marks the end of his life as a student in Amsterdam.

SS-Ahnenerbe and the Hielscher Kreis
In the years leading up to the Second World War there are relatively many geology
students in Amsterdam who have joined national socialist organisations like the Ver-
dinaso (Verbond van  Dietsche  Nationaal-Solidaristen –  Union of  Diets  National
Solidarists) and the Nationaal-Socialistische Beweging or NSB (National Socialist
Movement). From 1935 onwards Bohmers also starts to move in national socialist
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circles. He is driven by his ambition to realize ‘Great Frisia’. He considers an
archaeological career in Hitler’s Germany, especially after his ‘recruitment’ by Gerhard
von Tevenar and Hermann von Bothmer. They tell him that he may be able to realize
his scientific ambitions with Ahnenerbe, the think tank of the SS. Enthralled by this
prospect he decides to move to Germany. When he applies for a position with
Ahnenerbe, he gets it at once. Before he leaves in 1937, he marries Wenda Brouwer,
who will give him three children. He also changes his name: he parts with his Chris-
tian name Johan and drops the umlaut in his surname. From now on he is known as
Assien Bohmers.

In his new job he meets Wolfram Sievers, General Secretary of Ahnenerbe. They
get along quite well which is good for Bohmers’ career. With Sievers on his side he
gets many things done. He carries out excavations in Scharzfeld in the Harz and the
Mauern caves in the Franconian Jura. In 1939 he is put in charge of one of the most
sensational excavation sites in those days: Unterwisternitz/Dolnì Vĕstonice in former
Czechoslovakia. Ahnenerbe has seized this excavation site after the German invasion
in March 1939. 

In 1941 Bohmers completes his Habilitation (post-doctoral qualification) with Oswald
Menghin, a famous professor in Vienna. Now he is entitled to lecture at German uni-
versities. Back home in occupied Holland the SS sees to it shortly afterwards that
Bohmers is admitted as a ‘privaatdocent’ (private lecturer) to the Biologisch Archaeologisch
Instituut or BAI (Biological Archaeological Institute) of the University of Groningen.
A.E. van Giffen, a renowned archaeologist whom Bohmers holds in high esteem, is
its managing director. After his admission Bohmers and his family settle down in the
Frisian village of Buitenpost. It is his and the Germans’ intention to make him professor
next to Van Giffen with the strong support of the SS.

Bohmers and his supervisor Sievers do not only see each other at the office. They
also meet in private. They are members of a secret circle (‘Kreis’) led by Friedrich
Hielscher. Rumours about this charismatic intellectual must have reached Bohmers
no doubt during his studies through his German friends Von Tevenar and Von Both-
mer and his Dutch friend Gijsbert Nicolaas Westerouen van Meeteren. Van Meeteren
is a personal friend of Hielscher. Van Meeteren pursued his studies in Germany and
has been a member of fascist organisations. From 1936 onwards he is also employed
by GSIIIA, the Dutch military secret service, that also keeps an eye on Hielscher and
his entourage. 
Hielscher is an advocate of a federal Europe with a certain degree of autonomy
granted to individual German and Celtic peoples. He rejects the collectivistic dicta-
torial politics and the virulent antisemitism of Hitler’s Nazi Party. In 1933 Hielscher
founded his own church: the Unabhängige Freikirche (Independent free church). Its
members, including Bohmers and Sievers, meet in secret. Hielscher’s pantheistic faith
is a mixture of Christianity and Germanic paganism. 
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Collaboration in Dutch Frisia
Bohmers not only uses his position at Ahnenerbe to further his scientific career but
also to realize his nationalistic plans for ‘Great Frisia’, in which the Dutch part of this
coastal region (in Dutch: Friesland; in Frisian: Fryslân) and the German part (in Ger-
man: Friesland) are united. From early 1938 onwards he starts to approach pro-Ger-
man Frisian nationalists in ‘Fryslân’. During the German occupation of The
Netherlands he strives to realize his nationalistic ambitions and create a Great Frisia,
with Sievers and Hielscher backing him up. Two days after the German invasion, on
May 12 1940, Bohmers informs Reichsführer-SS Himmler through Sievers that he
is ready to serve as a political advisor to the Germans in Dutch Frisia. 

This political collaboration lasts until medio 1943. By then it is clear that the Ger-
man authorities do not think of granting any degree of autonomy to the Dutch Frisian
nationalists, now organized in the ‘Fryske Rie’ (Frisian council). Bohmers withdraws
from Dutch Frisian politics fearing the Germans’ anger. But first and foremost he
realizes how, among other things, the battle of Stalingrad has changed the war. A
German victory is no longer certain. For the first time it seems to dawn on him how
the world might look upon his overt collaboration in the event of an allied victory. 

Although Bohmers is an ambitious man with an opportunistic nature he does not
join the SS. His work at Ahnenerbe does not require this although an SS membership
would certainly have added to his scientific and political influence during the war. If
he had indeed joined the SS this would certainly have come out after liberation and
would have had serious con sequences. 

During the Ahnenerbe years Bohmers is engaged in frequent fights with the pre-
historian Lothar Zotz, leading archaeologist in Prague. There is fierce competition
between the Prague archaeologists and the Ahnenerbe archaeologists based in Brno
who seek to enlarge their influence everywhere. There are many conflicts and in-
trigues. Bohmers also takes part in this and makes enemies. In 1944 the Prague
archaeologist Camilla Streit accuses him of illegal activities against the Nazi Party.
Although Sievers can refute her allegations, Bohmers feels no longer safe. With the
aid of Van Meeteren he finds a hiding address in the town of Zwolle where he stays
occasionally until the end of the war. In Buitenpost he waits for the liberation of his
home town together with his family. He also stays there because he wants to be close
to the Ahnenerbe collections of Unterwisternitz, Mauern and Ureterp, which he took
home with him after moving to Buitenpost and keeps hidden in the neighbourhood. 

Internment and release
After liberation in April 1945 Bohmers is arrested by Dutch armed forces in Buiten-
post and handed over to the Canadian military intelligence service. More than nine
months he is imprisoned, first in the Oxerhof near the village of Colmschate, next in
Fort Blauwkapel near Utrecht and finally in Kamp Amersfoort. He is interrogated a
number of times. At first the Canadians suspect him to be a German spy. But as the
interrogations do not yield much useful intelligence they return him to the Dutch
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authorities. Dutch investigations do not reveal any criminal offences. During the war
Bohmers had never been a member of the Nazi Party, the SS or the NSB. Besides,
there are no indictments filed against him. In the chaotic weeks after liberation a lot
of intelligence is not yet available. The Dutch authorities do not know what
Ahnenerbe stands for and is involved in – such as the medical experiments on prisoners
and Sievers’ initiating role in these. The same goes for Bohmers’ political collaboration
in Dutch Frisia. His letter to Reichsführer-SS Himmler has not yet surfaced. There
is no reason to keep him in detention any longer and he is released in January 1946.

Two years later he has to account for his wartime activities again when the University
of Groningen starts a background investigation with a view to granting him a new
position. This time he hands over exculpatory statements by Hielscher, Van Meeteren
and a few Ahnenerbe colleagues. Their validity is questionable. Bohmers says that
Ahnenerbe was fighting the Amt Rosenberg and Reinerth’s Reichsbund that was closely
connected with it. He asserts that Ahnenerbe carried out independent archaeological
research without any interference of nazi ideology, which certainly did not apply to
the archaeological research by the Reichsbund. He calls the Hielscher Kreis a resistance
organisation that was tied up with the attempt at Hitler’s life by Von Stauffenberg in
June 1944. He also claims that his activities in Dutch Frisia during the war ought to
be seen as a deliberate attempt to undermine German authority as they led to the
destruction of two collaborating organisations: Saxo Frisia and Fryske Rie. This is a
demonstrable distortion of the facts as it were the German authorities that flatly
rejected the Dutch Frisian nationalists’ ambitions and thus put an end to Bohmers’
dream about a united Frisian free state under German rule. 

In 1947 Bohmers issues three exculpatory statements on behalf of Sievers, who is
accused of crimes against humanity in the Doctors Trial in Nuremberg. These are of
no avail. As the responsible Nazi official of Ahnenerbe Sievers is found guilty and
hung in 1948. 

To the interrogators it is obvious that Bohmers presents a selection of the facts that
makes him look good. His answers to their questions are evasive. The same can be
said of the witnesses that plead his cause. What Bohmers really did during the war is
not clear, for a long time. Even his children do not know. As many questions remain
unanswered they become a source of stories and rumours in due course. 

Working at the University of Groningen with A.E. van Giffen
In 1947 Bohmers returns to the BAI as the background search into his wartime ac-
tivities commissioned by the University of Groningen did not reveal any incriminating
information. Three years later he becomes a staff member of Van Giffen’s institute.
During the following years Bohmers develops into the leading archaeologist in the
field of paleolithic and mesolithic research. In his Dutch excavations he chooses the
same methods as the ones practiced with Ahnenerbe during the war: he introduces
the use of waxed soil profiles; he excavates 1x1 m segments, and insists on a careful
documentation of an artefact’s location. Moreover, he uses descriptive statistics in his
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reports about individual artefacts and entire sites. With this he is pioneering a method
later associated with ‘New Archaeology’.                                                                     

In the last years of the war Bohmers takes a large number of artefacts and the ex-
cavation documentation of four important sites excavated by SS archaeologists to
Buitenpost. From 1943 onwards, when the chances for a nazi victory are no longer
certain after the battle of Stalingrad, he starts to organize hiding places for these close
by. The finds and documentation are from
1 Bocksteinschmiede; in 1944 he is forced to return everything related to this site to
the SD.
2 Mauern;
3 Unterwisternitz;
4 Ureterp, the site at this Dutch Frisian village; in 1943 and 1944 he conducts an ex-
cavation there as an Ahnenerbe archaeologist. 

After the war Bohmers transfers all these artefacts and the documentation to the
BAI. Van Giffen cannot hold on to these and is made to return the Unterwisternitz
collection to the Czech authorities. Remarkably, Bohmers sells the Mauern and
Ureterp collections to the BAI. However, Van Giffen cannot hold on to the Mauern
collection either. The owner by right, the Staatssammlung in München, reclaims it in
1951. Van Giffen demands an extensive study collection in return to compensate for
all the efforts Bohmers took to preserve the collection.

In 1947 and 1951 respectively Bohmers publishes excavation reports on Ureterp
and Mauern. With these publications he establishes his reputation as a leading ar-
chaeologist. His report on the Ahnenerbe excavations in Unterwisternitz in 1939, 1940
and 1942 will never be published. After the war he attempts to have it published in co-
operation with Czech archaeologists, but these attempts fail. It is certain however
that Bohmers prepared for such a publication as there is a proof dating back to 1944.
His report had been intended to appear in an Ahnenerbe publication.

Bohmers and Van Giffen get along very well. Bohmers chooses his side in the conflict
flaring up among Dutch archaeologists from the Rijksmuseum van Oudheden (Na-
tional museum of antiquities) in Leyden, the BAI and other parties and individuals
after the war. The fight is about a national monopoly in excavating. Van Giffen
emerges as the winner. In 1947 he is appointed managing director of the newly
established Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodem onderzoek (ROB) (State service for
archaeological investigations) which supervises all excavations by the Rijksmuseum
van Oudheden, the BAI and the Rijksbureau voor Monumentenzorg (National office
for the preservation of monuments) in The Hague. Van Giffen is in charge of the
ROB until his retirement in 1950. He does not withdraw from the BAI until 1954.
The national monopoly for archaeological excavations that rested with the ROB, is
not continued though. As a result the BAI can carry out its own excavations in -
dependently again. The mutual trust among professional archaeologists is seriously
damaged by Van Giffens actions during those years. 
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Although Bohmers makes a new start at the University of Groningen, this does not
mean that he breaks with his wartime contacts. For a few years he is a member of a
secret network of former nazi’s, the Union Féderale Anti-Totalitaire (UFAT) (Anti-
totalitarian federal union). Its members strive for the former ideal of a European
federation among the Celtic and Germanic peoples and harbour racist convictions.
Although Bohmers does not hold a central position in the network he manages its
contacts, acts as an advisor and attends secret meetings. At the heart of this network
are Feyo Schelto baron Sixma van Heemstra and the Breton nationalist Roger Hervé.
Van Heemstra allows Bohmers to open his own museum in his stately country house
for a few years after the war. Bohmers stays in touch with the network until he finally
loses interest in the Frisian nationalist cause in the mid-1950s. 

Working at the University of Groningen with H.T. Waterbolk
In 1954 Van Giffen steps back as managing director of the BAI and is followed by
the biologist Tjalling Waterbolk. His is an unexpected appointment as there are also
candidates from the archaeological world. Until 1962 relations between Bohmers and
the new professor are good. Bohmers enjoys a lot of freedom. Like Van Giffen
Waterbolk grants his research requests and allows him to travel and make many trips
for academic purposes. Between 1950 and 1954, when Van Giffen is still in office,
Bohmers is away with his ship, the Bordena, during the summer season. With his
wife and children he sails to the valleys of the rivers Somme and Seine to visit dis-
closures in quarries and do research. In 1960 he commissions the building of a big
research vessel, the Grevon (= Groningen Evolutionary Research). He intends to sail
with it to the Mediterranean to investigate the origins of modern man. 

Bohmers has a sharp eye for archaeological forgeries. Before the outbreak of the
war he recognizes forgeries among the finds of the late paleolithic site of Makkinga-
Lochtenrek discovered by the well-known amateur archaeologist Hendrik Popping.
As the BAI’s specialist on the Paleolithic Period he is shown all kinds of finds. He is
very critical and never accepts something for real when he is not fully convinced of
an artefact’s authenticity. Due to his geological training he has a wider view on the
finds than his colleagues. He spends some time on the study of eoliths: naturally
shaped stones that resemble prehistoric artefacts.

Bohmers is in close contact with amateur archaeologists. Brother Aquillas Wouters
(‘Ad Wouters’,  after his leaving the monastic order he formerly belonged to) is the
most important among them as he introduces Bohmers to his extensive network of
fellow amateurs in the southern Netherlands. With Wouters and the Belgian amateur
archaeologist J. Verheyleweghen, Bohmers plans to publish an extensive book on the
Paleolithic and Mesolithic in the Low Countries. It is to be a survey including
descriptions, measurements, drawings and comparisons of a large number of artefacts
from various sites. However, this book is never published. One of the reasons is that
the relationship between Bohmers and Wouters, so close in the early days of their
friendship, cools after some time. This is because Bohmers starts to feel doubts about
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Wouters’ finds and his site documentation. He even suspects him of forgery. An
example is the ‘Venus of Geldrop’, an artefact that remains controversial in Dutch ar-
chaeology until today and is attributed to the Ahrensburg culture. 

From 1962 onwards relations between Bohmers and Waterbolk start to flag. More
and more they find themselves in each other’s way professionally, which is a continuous
source of irritation and conflict. In 1965 this leads to the end of Bohmers’ academic
career. After the arrest of Bohmers’ assistant Jan de Vries for theft of archaeological
artefacts from the BAI, Bohmers tells Waterbolk that he bought fire arms from De
Vries in order to protect himself during his future expeditions with the Grevon. Water-
bolk informs the police about this on January 27, 1965. The police move quickly and
search Bohmers’ house and his study in the BAI where they find the clandestine fire
arms. Bohmers is suspended at once. 

Earlier that day Bohmers had paid a visit to the amateur archaeologist Tjerk Ver-
maning. Shortly before, Vermaning had reported finding the amazing artefacts from
Hoogersmilde dating back to the Mid-Paleolithic: a true archaeological sensation
which might increase the history of prehistoric settlement in the northern regions of
the Netherlands with tens of thousands of years. In the afternoon Bohmers had gone
to Vermaning’s little ship to have a look at these. He saw them only once, in poor
lighting conditions. 

With Bohmers suspended, Waterbolk takes over his research and informs the world
about this spectacular discovery. Unfortunately the artefacts turn out to be forgeries.
Ten years later, in 1975, Dick Stapert, PhD student at the BAI, scrutinizes the Vermaning
stones under a microscope and notices that they do not show any signs of natural erosion.
Waterbolk has to inform the world that the stones are forgeries after all. When he does,
what will henceforth be known as the Vermaning affair hits the headlines. Amateur ar-
chaeologists take sides with Vermaning against the BAI archaeologists. Law suits fol-
low. Waterbolk’s BAI will be the target of negative publicity for years to come. It
receives hardly any public support from archaeologists from other universities or the
ROB.

A free man
After his suspension in 1965 Bohmers is honourably discharged from the university
at his own request. He is fined for the unauthorized possession of fire arms. More
accusations put forward by the University of Groningen are dismissed. At the age of
55 Bohmers has reached the end of his academic career. This marks the beginning of
happy years. He is often away with Wenda. There is plenty of time for the pursuit of
his hobby’s – drawing, painting watercolours, travelling – and his collections. And
these are quite a few.

Throughout his life Bohmers has created numerous collections, ranging from shells,
buttons, wooden breadboards, to miniature steam locs – whatever takes his fancy.
From 1946 till 1955 he runs his own museum together with the baron Feijo Sixma
Van Heemstra in the stately country house of the latter in the Frisian village of Veen-
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klooster. They put a choice selection of pieces from Bohmers’ collections on display,
including traditional folk art, antiques and archaeological artefacts, for instance from
the Ahnenerbe excavation of Unterwisternitz. The wooden products of his own busi-
ness, called De Ikelbeam (Frisian: The Oak), are shown and put up for sale. In 1947
Bohmers started De Ikelbeam, a wood cutting business that produces decorative
wooden objects. He draws the designs himself which include ancient motives from
traditional folk art. The business flourishes.

Bohmers also spends a lot of time on what he calls ‘kultuurfilosofie’ (the philosophy of
culture). This is one of his preoccupations that lasts his entire life. He wrote numerous
essays and philosophical reflections about this. Most of these were never published.
His ideas show the influence of Nietzsche, Leibnitz and Hielscher. In 1950 he publishes
a booklet called Reality and Monads in which he puts down his main line of thought.
He uses a pen-name: A. Eyken. Later, he also publishes a few philosophical articles
on this in Palaeohistoria, a BAI publication. 

In his view the world consists of monads: independent entities that can be arranged
in hierarchies. Low ranking monads have an impact on monads of higher rank and
vice versa. A human can be seen as a monad. The same goes for the cells which make
up a human body. These are monads too, but of a lower rank. A human is influenced
by the cells in his body but it also works the other way round: a human has an influence
on his cells. However, a human is other/more than the sum of its parts: the independent
cells which he is made of. In philo sophy this phenomenon is called emergence.

The independent monad above man is culture. Bohmers calls this monad ‘hyperzoön’
(Greek: what is higher, what comes next – plural: hyperzoa). A culture is more than
the sum of in dependent humans and their thoughts and has an impact on its con-
sisting parts. A culture has its own identity. Bohmers assumes the existence of a
‘hypatozoön’ (Greek: what is highest) residing above a culture.  This consists of mil-
lions of hyperzoa/cultures and governs all. As there are not millions of cultures on
earth, such a huge phenomenon cannot be confined to earth but must extend to and
consist of extraterrestrial cultures. This is why Bohmers is deeply interested in the
search for extraterrestrial life. The hypatozoön is a deity – God – the highest monad
in his pantheistic vision of the universe.

According to Bohmers evolution is not a random process. It is controlled by some-
thing unknown which aims at a development towards more complex, specialized and
centralized forms of organization. That’s why he values the Northern European culture
most and later the Asian culture too, because both hyperzoa demonstrate a dedication
to evolutionary progress. At the opposite end are the black cultures of Africa or the
Australian aboriginals, which according to him do not make any progress at all and do
not contribute to the process of evolution. In this framework there is a hierarchy in
cultures and races: in his view they can never be equal or have the same value. 

In 1972 Wenda dies after a short sickbed. This marks the end of the happy years. All
by himself again, Bohmers works on a further elaboration of his ideas on culture, race
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and evolution. These are hard times for another reason as well. He has always been
very secretive about his wartime activities. The war years are a source of fear, stress
and anxiety whenever the subject is raised. Now there are two publications due that
will go into this part of his life. In 1974 Michael Kater publishes the trade edition of
his dissertation on Ahnenerbe, which is followed in 1978 by Gjalt Zondergeld’s dis-
sertation on the Friese Beweging (Frisian movement) during the interbellum and the
Second World War. At the same time there is a lot of press coverage about the
forgeries of the Vermaning stones and the false Viking treasure of the village of Winsum.
Bohmers’ name is mentioned and associated with both frauds and he becomes the
target of all kinds of accusations. His moving to Sweden at the end of the 1970s can
be seen as a flight from the public commotion about his person. 

At the end of his life Bohmers is essentially a disappointed man. His old friends
turned away from him. His personal view of the world and the universe, which he re-
gards as his best work, is poorly received by the people closest to him. Although his
scientific contribution is generally acknowledged it is not esteemed as highly as that of
François Bordes, his scientific rival, or Hermann Schwabedissen, his former Ahnenerbe
colleague, who had become professor at the University of Cologne after the war.

When Bohmers dies in 1988, his ashes are buried in the grave of Wytske Hofstra,
his eternal love, in the graveyard of the Frisian village of Ureterp. The grave is still
there, lying at the edge, and is marked by a huge boulder that Bohmers had placed on
it in 1933. 

The biographer’s view
Researching Bohmers’ life yielded the answers to the questions that made me write
this dissertation, i.e. about the exact nature of his activities during the war and about
the possibility of him participating in archaeological forgery. Bohmers did engage in
incriminating activities during the war. That is why he hardly ever speaks about this
period in his life and prefers to remain silent. If he is made to account for his wartime
activities, he is very cautious and presents his own version of the truth. Before and
during the war he worked for Ahnenerbe although he never joined the SS. In the first
war years he avails himself of every career opportunity that Ahnenerbe can offer. With
the SS on his side he takes possession of sensational archaeological sites and collec-
tions. He can rely on Sievers’ strong support - the nazi official who is found guilty of
crimes against humanity in the Doctors Trial in Nuremberg and who is hung in 1948.

In every way Bohmers behaves like an ambitious SS scientist who is ready to
manipulate his environment and pull strings to get rid of opponents and further his
own interests. However, there is no nazi rhetoric in his archaeological publications.
Apart from one single example in a letter, probably intended for a censor’s eyes, there
are no overt antisemitic statements known from him. He is not known to have
reflected on nazi crimes and the Holocaust after the war. Looking back he never ex-
pressed any regrets. One is left with the impression that he was utterly indifferent to
the professional setting of his work and the role of the SS.
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He is guilty of collaboration in his dealings with the Dutch Frisian nationalists: the
letter of May 12, 1940, proves this beyond any doubt. If this letter had been known
to the Dutch authorities in the early days after liberation, he would no doubt have
faced charges of colla boration. He escaped prosecution due to the fact that both allied
interrogators and the representatives of the Dutch authorities were looking for
answers to different questions. There was conclusive evidence that he had never joined
the Nazi Party, the SS or the NSB; this kind of information was available in these
chaotic days. However, this certainly did not apply for Ahnenerbe and its activities.
There was no intelligence about what it stood for and was involved in. More impor-
tantly, nobody had filed an accusation against him. Although Bohmers knew people
who were active in Dutch resistance he had never betrayed anybody. In the early days
after liberation this was enough for the authorities to let him go. However, this did
not silence rumours about his past. 

I am convinced that he never participated in any way in the archaeological forgeries
of the Vermaning stones or any other artefacts. In my opinion he is a dedicated
scientist, with an uncompromising attitude towards the pursuit of science and know -
ledge, who would never have participated in archaeological fraud. That does not fit
his profile at all. He is a competent archaeologist who made a valuable contribution to
his particular field of study and this academic discipline. His growing uneasiness cul-
minating in distrust of Wouters, whom he suspects of interfering with artefacts and
site data, does not but corroborate my view of his professional integrity. Until today
Waterbolk is convinced of Bohmers’ share in the Vermaning fraud. However, I cannot
but totally dismiss this as I found no evidence whatsoever to confirm Waterbolk’s
conspiracy theory as he put forth in ‘Scherpe Stenen Op Mijn Pad’ (Sharp Stones on
my Path) in 2003.

Apart from answers to these two questions my research yielded much more informa-
tion about his person and life. Until now nothing was known about the UFAT and
Bohmers’ bonds with it. His active participation shows that he entertained fixed views
on the superiority of Northern European culture long after the war. His ideas on racial
superiority are one of the recurrent themes in his life. They are rooted in the tenacious
story about white supremacy, which is again surfacing today.

Bohmers’ biography also gives an insight into the history of paleolithic research in
Germany and The Netherlands and professional relations among archaeologists.
Fights and coalitions shaped the archaeological order and had a huge impact on the
pursuit of archaeology. 

Many people who knew Bohmers, remember him as a somewhat mysterious eccentric.
This is because of his introvert nature and silence about his wartime activities. The rare
occasions on which he spoke about his life during the war led to all kinds of wild
speculations and rumours.

From his actions, letters, private notes and the memories that people who knew
him shared with me, Bohmers emerges as an energetic man with a strong desire to
assert himself. He is determined to have an impact on the world and the future and
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regards himself as a visionary. He never questions his own judgment and has an in-
tense dislike of conformity and mediocrity. His is a strong belief in man’s progress.
His personal views on and interpretation of evolution serve as his compass all his life.
He keeps the ensuing ideas about the superiority of the Northern European culture
to himself as he notices time and again that the people around him reject these and
refuse to listen to him.

Bohmers has few social skills. He keeps to himself and does not socialize easily. But
if he does he chooses his friends and contacts with care, for instance during his studies
and the Ahnenerbe years. Although he does not join the SS he ingratiates himself with
influential SS officials. He never really commits himself to Hielscher’s Unabhängige
Freikirche but makes sure he is admitted to the Hielscher Kreis. Although he spends
time with the Frisian nationalists he is never truly one of them. As soon as he realizes
that the Frisian cause is lost, he walks away, never looking back. The same goes for
his part in the UFAT network. He approaches contacts to win them over for the
UFAT cause, acts as an advisor to the men in charge and is present at meetings but
is never in the lead. During his career at the University of Groningen the same pattern
is visible. At the BAI he is a loner, the only specialist in the Paleolithic Period, working
mainly on his own. He always holds a firm but strategic place on the side and has ac-
cess to high and influential places. From this vantage point he can move around in
many, sometimes contradictory settings without catching too much attention. All his
life he is an observer with his own, secret agenda.

Although people are impressed by his knowledge a lot of them do not really like
him. His egocentric – sometimes narcistic – nature shows itself time and again when
he boasts about his genius, fame and achievements. There is a manipulative side to
him that comes into play when he wins over Sievers, Van Giffen and Waterbolk during
his early years as managing director of the BAI. With their unwavering support he
gets things done. He can be a bully to others, usually his employees or colleagues of
lower rank. He is a competent and creative craftsman, has a wide range of interests,
creates many collections and immerses himself in knowledge of all sorts. His intel-
lectual flaw is his lack of focus. That keeps him from bringing things to an end and
becoming really successful. This goes for instance for numerous archaeological
publications that he starts working on but fails to finish time and again.

It has been suggested that Bohmers was affected by Asperger syndrome, a milder autism
spectrum disorder. Asperger’s is characterized by an absence of - or few - social skills,
a weak social conscience and a distant and rational approach of reality. It could explain
his coldness and lack of empathy and feeling for the people around him. It would also
explain the large number of stories about him. When somebody is not liked people
start talking. And yet there were also those who had enjoyed his company and cherished
his memory. Bohmers had dwelled in so many different worlds and had many things
to tell: he was never boring. As I experienced too during the years in which I wrote
his biography. 
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BIJLAGE 1. BIBLIOGRAFIE VAN BOHMERS 
(J.C.A. BÖHMERS/A. BOHMERS (PSEUDONIEM: A. EYKEN)

1932
In de klei van Tegelen. De Levende Natuur 37 (1932), p. 170-181 (met A.C.V. van
Bemmel).

1936
Bau und Struktur von Schale und Sipho bei permischen Ammonoidea (proefschrift Uni-
versiteit van Amsterdam), Amsterdam 1936.

1937
Over de petrologische samenstelling van de oud-kwartaire sedimenten in Noordelijk
Nederland, Geologie en Mijnbouw 1937, no. 7 en 8, p. 60-64 en 69-72.

1939
a.
Die Felszeichnung in der Kastlhänghöhle. Germanien. 1939, p. 39-40.
b.
Die Ausgrabungen in den Höhlen von Mauern, Germanien 1939, p. 151-156.
c.
Die Ausgrabungen in der Höhlen von Mauern, Forschungen und Fortschritte 15 (1939),
no. 14, p. 183-185.

1940
Das eiszeitliche Frauenköpfchen von Unter-Wisternitz, in: J.O. Plassmann (red.),
Kleine kostbarkeiten aus Kunst und Geschichte. Berlin-Dahlem 1940, p. 27-31. 

1941
a.
Reiche Funde eiszeitlicher Bildkunst. Die Ausgrabungen bei Unter-Wisternitz, Ger-
manien, p. 45-58.
b.
Die Ausgrabung bei Unter-Wisternitz. Neue Ergebnisse der grössten paläolithischen
Fundstelle, Brünner Tagblatt (24 januari 1941).

1942
a.
Die Aurignacgruppe. Eine Einteilung der ältesten Kunst der Urzeit. (=Beiheft 3 zu Ger-
manien. Monatsheft für Germanenkunde). Berlin-Dahlem, 1942.
b.
Sediment-petrologie, ein neues Hilfsmittel zur Datierung urgeschichtlicher Kulturen,
Germanien 1942, p. 382-388.
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1944
Die Mauerner Höhlen und ihre Bedeutung für die Einteilung der Altsteinzeit, in: H.
Jankuhn, “Das Ahnenerbe”. Bericht über die Kieler Tagung 1939. Neumünster 1944. p.
65-73.

1945
Die Renntierjäger der letzten Eiszeit in Friesland und in den angrenzenden Gebieten
von Nordwesteuropa, Ostfriesland. Mitteilungenblatt der Ostfriesischen Landschaft
5(1945), p. 14-17.

1947
Jong-Palaeolithicum en Vroeg-Mesolithicum, in: H.E. van Gelder e.a. (red.), Een
kwart eeuw oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland. Meppel 1947, p. 129-201. 

1948
(met A.E. van Giffen)
Een rendierjagerstation tussen Eext en Gasselte, Nieuwe Drentse Volksalmanak 66, 85-
135.

1949
a.
( met A.E. van Giffen)
Toepassing van het hout in het voorhistorische Europa, gedurende het palaeolithicum
en mesolithicum, in: W. Boerhave Beekman, Hout in alle tijden, Deventer 1949, p.
237-266.
b.
(met A.E. van Giffen)
Toepassing van het hout in het voorhistorische Europa, gedurende het neolithicum,
de bronstijd, de oude ijzertijd, de Romeinse en de Volksverhuizingstijd, in: W. Boer-
have Beekman, Hout in alle tijden, Deventer 1949, p. 269-328.

1950
a.
Over eolithen uit het Onder-Pleistoceen, Geologie en Mijnbouw 12 (1950), no. 1, p.
45-46.
b.
Reality and Monads. Apeldoorn, 1950. (onder pseudoniem: A. Eyken).
c.
Houtsnijwerk van “De Ikelbeam” uit Friesland, Vakblad voor de meubelindustrie 31
(195), no. 22, p. 1-4.
d.
Fries Houtsnijwerk, Ambacht 1, no. 4, 56-59.
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1951
a.
Het Palaeolithicum van Nederland, Geologie en Mijnbouw ns 13-9 (1951), p. 310-313.
b.
Die Höhlen von Mauern. I. Kulturgeschichte der altsteinzeitlichen Besiedlung, Pa-
laeohistoria 1, p. 1-107.

1954
(samen met Aq. Wouters)
Früh- und mittelpaläolithische Funde aus den Niederlanden, Palaeohistoria 3, p. 205-
217.

1956
a.
Statistics and graphs in the study of flint Assemblages. I. Introduction, Palaeohistoria
5, p. 1-7.
b.
Statistics and graphs in the study of flint Assemblages. II. A preliminary report on
the statistical analysis of the Younger Palaeolithic in Nortwestern Europe, Palaeohis-
toria 5, p. 7-26.
c.
(samen met Aq. Wouters)
Statistics and Graphs in the study of flint assemblages. III. A preliminary report on
the statistical analysis of the Mesolithic in Northern Europe, Palaeohistoria 5, p. 27-
38.

1959
a.
(samen met A. Bruijn)
Statistische und graphische Methoden zur Untersuchung von Flintkomplexen. IV.
Das lithische Material aus den bandkeramischen Siedlungen in den Niederlanden,
Palaeohistoria 6/7, p. 183-211.
b.
(samen met A. Bruijn, P.J.R. Modderman en H.T. Waterbolk)
Zusammenfassende Betrachtungen über die Bandkeramik in den Niederlanden, Pa-
laeohistoria 6/7, p. 225-232.

1960
a.
Vorgeschichte und Evolution, Palaeohistoria 8, p. 1-14.
b.
Statistiques et graphiques dans l’etude des matériels lithiques préhistoriques, Antiquités
nationales et internationales. Fascicules III et IV (sept-dec 1960), p. 51-56.
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c.
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de l’Azilien. Palaeohistoria 8, p. 15-38.

1961
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(samen met P. Houtsma)
De praehistorie, in:  Boven-Boornegebied. Rapport betreffende het onderzoek van het
Lânskip-genetysk Wurkforbân van de Fryske Akademy. Drachten, p. 126-151.
b.
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thikums und Mesolithikums, Bericht über den V. internationalen Kongress für Vor- und
Frühgeschichte Hamburg 1958. Berlijn, 1961, p. 111-112.

1962
a.
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nazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche, vol. I,  Rome, p. 11-20.
b.
(samen met A.M. Wouters)
Belangrijke vondsten van de Ahrensburgcultuur in de Gemeente Geldrop, Brabants
Heem 14, p. 3-20.

1963
A Statistical Analysis of Flint Artifacts, in: D. Brothwell en E. Higgs (red.), Science
in Archaeology. A Comprehensive Survey of progress and Research, New York, p. 469-481.
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a.
Evolution and Archaeology.I. Introduction, Palaeohistoria 10, p. 1-2.
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1970
Karten von Fundstellen, Gerätetypen, Gerätemerkmalen und Indices, in: K. Gripp
e.a. (red.), Frühe Menscheit und Umwelt. Alfred Rust zum 65. Geburtstag, I, Archäologi-
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BIJLAGE 2. DE OPGRAVINGEN VAN BOHMERS IN 
NEDERLAND 1943-1964 
Samengesteld door Nico Arts en Marcel Niekus 

Tot dusver bestond er geen overzicht van alle door of namens Bohmers uitgevoerde
opgravingen in Nederland. De lijst hieronder is een reconstructie aan de hand van de
korte meldingen in het Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (ko-
lommen Archeologisch Nieuws, hieronder afgekort als KNOB), opsommingen van
opgegraven vindplaatsen [in: Newell 1969, Price 1975, Gendel 1983, Arts 1986] en
andere bronnen. Bij meerdere bronnen over dezelfde vindplaats worden ze niet alle-
maal vermeld.

Groningen
- 1961 Westerlee (Hamburg) [KNOB 1961 *235]
Friesland

- 1943-1944 Ureterp (Hamburg) [Bohmers 1947]
- 1949 Haule I (Hamburg + Mesolithicum) [Newell 1969, 61; Price 1975, 423-426]
- 1950 Wijnjeterp (vindplaats midden-paleolitische vuitsbijl) [Bohmers en Wouters 1954]
- 1950 Makkinga-Lochtenrek (Federmesser) [Prummel 2001, 31]
- 1952-1953, 1956 Haule II (Mesolithicum) [ongepubliceerd]
- 1954 Duurswoude I (Waskemeer)-Oud Leger (Federmesser + Mesolithicum) [Bohmers &

Houtsma 1961, 126-132, 135-138; Newell 1969, 64-65; Stapert 1986, 37]
- 1955 Haule V (Federmesser) [Houtsma e.a. 1996]
- 1956 De Leijen-Zwartveen (Mesolithicum) [Newell 1969, 144]
- 1956 Siegerswoude I (Mesolithicum) [Newell 1969, 31; Price 1975, 453-456]
- 1956-1964 Duurswoude III (Mesolithicum) [Price 1975, 418-423]
- 1957 Duurswoude IV (Hamburg) [Bohmers & Houtsma 1961, 133-135, 138-146; Stapert 1986, 37]
- 1961 Bakkeveen (Hamburg) [KNOB 1961 *233]
- 1961 Prandinge (Hamburg) [KNOB 1961 *234]
- 1961 Rotsterhaule (Mesolithicum) [Newell 1969, 32; Price 1975, 447-453; Jacobi 1976]
- 1962 Siegerswoude II (Creswell) [Kramer, Houtsma & Schilstra 1985]
- 1963 Tytsjerk-Lytse Geast I (Mesolithicum) [Huiskes 1988]
- 1964 Wartena (Mesolithicum) [Newell 1969, 149]
- ? Duurswoude II (Hamburg) [Stapert 1987, 37]
Drenthe

- 1951, 1953 Een I, II (Federmesser+Mesolithicum) [Lanting & Van der Plicht 1997/1998, 141;
Newell 1969, 31]

- 1953 Donderen (Laat-Paleolithicum+Mesolithicum) [Lanting & Van der Plicht 1997/1998, 141]
- 1956 Borger-Drouwenerzand I (Mesolithicum) [Newell 1969, 31; Price 1975, 456-457]
- 1961 Hooghalen, Beilen (Mesolithicum) [KNOB 1961, *237]
Overijssel

- 1961 Steenwijk (Mesolithicum) [KNOB 1961 *239]
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Gelderland
- 1961 Ede-Maanderbuurt (Mesolithicum) [KNOB 1961, *240; Newell 1969, 31; Price 1975, 457]
- 1963 Hulshorst (Mesolithicum) [Lanting & Van der Plicht 1997/1998, 144]
Noord-Brabant

- 1948 Vessem (Ahrensburg) [Arts 1986, 185]
- 1955 Budel II (Federmesser)
- 1956 Geldrop I (Ahrensburg) [Rozoy 1978, 115-140; Arts 1986, 165]
- 1957 Best I (Mesolithicum) [KNOB 1957 *241]
- 1957 Tilburg-Kraaiven (Mesolithicum) [KNOB 1957 *257; Newell 1969, 162; Gendel 1983,

280; Arts 1986, 182-184]
- 1957, 1959 Oirschot V (Mesolithicum) [Newell 1969, 28; Rozoy 1978, 165-170; Arts 1986, 177-178]
- 1957 Oirschot VI (Mesolithicum) [Lanting & Van der Plicht 1997/1998, 148]
- 1958, 1959, 1960 Milheeze I, II (Federmesser+Mesolithicum) [KNOB 1959 *24; 1960 *134,

*249; Newell 1969, 28; Rozoy 1978, 108-114; Arts 1986, 173-174]
- 1958 Hoogeloon (Mesolithicum) [KNOB 1958 *67; Arts 1986, 169]
- 1959, 1960 Oirschot VII-1 (Federmesser)
- 1959 Acht I (Best) [Newell 1969, 52; Price 1975, 416-418; Gendel 1983, 275; Arts 1986, 158-159]
- 1960 Best II (Mesolithicum) [ongepubliceerd]
- 1960 Vessem-Aardborst (Mesolithicum) [KNOB 1961 *242; Newell 1969, 27; Rozoy 1978, 157-

164; Gendel 1983, 275; Arts 1986, 156-158] 
- 1960 Best II (Mesolithicum) [KNOB 1961 *241; Newell 1969, 52; Arts 1986, 161]
- 1960, 1961 Oirschot VI, VII-2 (Federmesser+Mesolithicum) [Newell 1969, 162; Gendel 1983,

279-278; Arts 1986, 178-179]
- 1961 Princenhage (Federmesser) [KNOB 1961 *241; Arts 1986, 180]
- 1961 Geldrop III-2 (Ahrensburg+Mesolithicum) [KNOB 1961 *241; Rozoy 1978, 115-140]
- 1961 Luyksgestel I, II, III (Mesolithicum) [KNOB 1961 *241; Price 1975, 440; Gendel 1983,

277; Arts 1986, 170-171]
Limburg

- 1955, 1956 Nederweert-De Baanen [Arts 1986, 160; Stoop 2014, z.p.] 
- 1955, 1961 Heythuysen-De Fransman (Federmesser) [KNOB 1961 *242; Arts 1986, 164; Stoop

2014, 83-117]
- 1957 Horst-Zwarte Plak (Federmesser) [KNOB 1958 *105; Arts 1986, 187]
- 1959 Neer II (Creswell+Mesolithicum)
- 1960 Brunssum-Waubach (‘Midden-Paleolithicum’+‘Magdalenien’, moet zijn: Federmesser)

[KNOB 1961 *242; Price 1975, 458]
- 1961 Horn-Haelen (‘Creswell’) [KNOB 1961 *242; Stoop 2014, 40-82]
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Bronnen
Arts, N. 1986: De archeologie van het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum in Zuid-Nederland. Doctoraal

scriptie Universiteit van Amsterdam.
Bohmers, A., 1947: Jong-Palaeolithicum en Vroeg-Mesolithicum. In H.E. van Gelder e.a. (red.), Een
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Hoek (red.), Boven-Boorngebied. Rapport betreffende het onderzoek van het Lånkip-genetysk Wurkforbân 
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BIJLAGE 3. LIJST VAN PERSONEN DIE EEN ROL 
SPELEN IN HET LEVEN VAN BOHMERS

De hoofdrolspelers zijn in de tabellen op de volgende bladzijden weergegeven in
vet.

Tijd periode, voor zover bekend, waarin Bohmers in contact stond met betreffend 
persoon (wanneer er geen contact was, is dit veld leeg).
1 voor de Tweede Wereldoorlog
2 tijdens de Tweede Wereldoorlog
3 na de Tweede Wereldoorlog

F betrokken bij de Friese Beweging
AE medewerker van of betrokken bij Ahnenerbe
H maakt deel uit van Hielscherkreis
N lid van een nazi-organisatie en/of met de bezetter collaborerende instelling
U betrokken bij de UFAT

+/- inschatting van de houding van Bohmers (zover bekend) t.o.v. een persoon

++ ‘grote Liefde’
+ positief
- negatief
— zeer negatief
+/- neutraal
+g- aanvankelijk positief, later negatief
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BIJLAGE 4. VERTAALDE CITATEN
Vertaling in samenwerking met Marieke Keur
Nummers  verwijzen naar de pagina’s

Inleiding
17
‘Raum, Geist, Tat und Erbe des nordrassigen Indogermanentums zu erforschen (…). Die Durchfüh-
rung dieser Aufgabe hat unter Anwendung exakt-wissenschaftlicher Methoden zu erfolgen’
18
‘Als Prähistoriker partizipierte er bewusst an dem alle Dimensionen sprengenden politisch-rassischen
Projekt, welches das Deutsche Reich im Allgemeinen, und die SS im Besonderen, in Europa durch-
führte. (…) Zugleich war er als argwöhnischer Einzelgänger sehr isoliert, auch innerhalb des Ahnen-
erbes.’
18
‘Obwohl Bohmers im Grossen und Ganzen den Nationalsozialismus als ein positives Phänomen be-
trachtete, davon als Forscher auch profitierte, hielt er es für angebracht, seine propagandistischen Auf-
gaben für das SS-Ahnenerbe auf ein Minimum zu beschränken.’
20
‘Es scheint mir dass Ihnen, nachdem ich Ihnen Brief gelesen habe und nachdem ich im allgemeinen
hörte wie Sie arbeiten, vielen Tatsachen nicht bekannt sind.’
21
‘who had proudly joined the SS and becoame one of their top archaeologists, now searching for a
German connection to an acient Nordic (Aryan) race.
24
‘Ich war damals ein junger Mensch (vom 18.-21. Lebensjahr) und habe die Kriegsereignisse sehr in-
tensiv erlebt. Wir hatten ja nichts anderes. Noch nicht einmal die Familie ode reine Freundin. Sie
waren wohl vorhanden; aber wo? Auf jeden Fall unerreichbar und ohne jegliche Kontaktmöglichkeit.
Wir hatten eben nur den Krieg und dessen Ereignisse. Im Alter werden viele Erinnerungen wach. So
auch diese bei mir.’

Hoofdstuk 3
67
‘She had a sharp judgment of people, and a keen talent for discriminating between pedantry and real
intelligence unto science. (…) She could readily appreciate genuine, honest devotion to science, but
she remorselessly rendered false pretensions ridiculous.’
77
‘Der Begriff Offenbarung in dem Sinn dass plötzlich mit unsäglicher Sicherheit und Feinheit, Etwas
sichtbar, hörbar wird, das einen im tiefsten erschüttert und umwirft beschreibt einfach Tatbestand –
Man höhrt, man sieht nicht; man nimmt, man fragt nicht, wer da gibt; wie ein Blitz leuchtet ein 
Gedanke auf, mit Notwendigkeit in der Form ohne Zögern- ich habe nie eine Wahl gehabt.’
82
‘Dies hier ist das alte Deutschland (…) Es ist eine andere Urbevölkerung da. Andere Seelenkräfte,
weißt du. Versteh, ich liebe die Mark sehr, sie ist ja meine Heimat. Aber dem deutschen Menschen in
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mir ist dies heimatlicher (..) Ja hier sind die deutschen Märchen zu Hause und die deutschen Volks-
lieder. Hier ist das Nibelungenlied entstanden.’

Hoofdstuk 5
111
‘…um somit die Garantie für die weltanschaulich sichere Beurteilung aller Fragen für Vorgeschichte
zu erreichen.‘
112
‘Da ich sehr viel mit friesischen und achterhoekschen Bauern verkehrte, habe ich die friesische und
niedersächsische Sprache gelernt und habe immer sehr viel Interesse für die Sinnbilder und das
Brauchtum dieser Gegenden gehabt. Ich habe auch ziemlich eingehende Studien von der fälischen
und nordischen Rasse gemacht.’ 
115
‘Diese Dingen interessieren uns weil sie im weltanschaulichen und politischen Kampf von größter
Wichtigkeit sind.’
117
‘Der SS-Mann solle jedoch kein Atheist sein, denn dies ist die einzige Welt- oder Religionsanschauung,
die in der SS nicht geduldet wird.’
118
‘Auf keinem Gebiet kann man so leicht unwissenschaftlich vorgehen, wie auf der Archäologie, sofern
man sich streng wissenschaftlich an die vorläufigen Ausgrabungsergebnisse hält und nicht die Um-
stände berücksichtigt, unter denen die Überreste einstmals von Leben erfüllt und umgeben waren.’
127
‘Ja, diese Schuld meines Vaters gehört zu meinem Leben. Ich lebe und deshalb habe ich Verantwor-
tung. Ich kann das nur aushalten, indem ich bereit bin, mich dieser Vergangenheit immer wieder zu
stellen und damit dieses entsetzliche Geschehen ernst nehme. Es geht um gemordetes Leben in phy-
sischer wie psychischer Sicht. Meine Herausforderung ist es, dieses Bewusstsein in meinem Alltag
umzusetzen, und zu versuchen, Vorurteilen, Misachtung und Zerstörung von Menschlichkeit etwas
entgegenzusetzen.’
128
‘zu wir Deutschen wallfahrten, um König Heinrichs zu gedenken, sein Andenken zu ehren und auf
diesem heiligen Platz im stillen Gedenken uns vornehmen, die menschlichen und Führertugenden
nachzuleben, mit denen er vor einem Jahrtausend unser Volk glücklich gemacht hat.’

Hoofdstuk 6
141
‘Ferner sagte ich, dass tatsächlich ein Fall denkbar wäre wo eine Leidenschaft so stark ist, dass sie jede
andere Beziehung verbrennt, dass es aber trotzdem eine Schwäche des von dieser Leidenschaft befal-
lenen sei, wenn er ihrer nicht Herr werden könne. In einem solchen Falle müsse sich der Betreffende
jede andere Bindung verbieten. 
Er aber habe sich eine Frau genommen um mit ihr Kinder zu zeugen und ihr sogar unsere Ehe ver-
sprochen und da sei es seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit mit seinen Gefühlen fertig zu wer-
den und dieser Frau die Ehre zu geben, die ihr gebührt, denn eine Frau von Rang kann wohl auf die
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Leidenschaft des Vaters ihrer Kinder verzichten aber nicht auf die Ehrerbietung die ihr als dessen
Ehefrau zukommt.’
142
‘Ich gehe von folgenden Voraussetzungen aus:
1. Die grosse Liebe ist einmalig und für jeden Menschen zu erreichen.
2. Nur aus dieser grössen Verbindung können die grössten neuen Menschen entstehen, bei allen ande-
ren ist es nur Zufall. Hieraus folgt:
3. Nur eine Verbindung ist dem Menschen erlaubt mit der Ausnahme, dass eine zweite Verbindung
nur in meinem Falle möglich ist, aber nicht den Rang der ersten hat.
4. Dass alles was Du über sachlich und persönlich und das Kind sagst Unsinn ist.
Ich schliesse hiermit die Discussion.’
143
‘Ich ärgerte ihn bitter, indem ich die Grösse Friedrichs II. von Hohenstaufen, Friedrichs des Grossen,
des Soldatenkönigs einerseits, die Schwäche von Bismarcks und Luthers Kindern anderseitst anführte.
Daraufhin berief er sich auf seine “Erfahrung”.’
145
‘eine Friedensbedrohung deutscherseits jetzt weniger als je zu befürchten’
145
‘Gerade jetzt geraten nun mal wir in eine Entwicklung, die unserer Hoffnung nach zu einem natürli-
chen und endgültigen Abschluss der niederländischen Staatsentwicklung führen wird.’ 
146
‘Das „dumm gehaltene“  Flandern erzeugt immer mehr stolze und bewusste Söhne und was den 
Gestalt der Niederländer im Norden angeht, so fangen sie an zu ahnen, dass völkische verbundenheit
noch keine Fesselung der Freiheit zu bedeuten braucht.’ 
146
‘dass die Rassenfrage der einzige Schlüssel zum Verständnis der Wirklichkeit, und nicht nur der 
deutschen, sei.’
146
‘die Zuziehung von Negern und Arabern erwünschter sei als die von Flamen, weil die Flamen zu sehr
mit ihrer geschichtlichen Vergangenheit belastet seien.’

Hoofdstuk 7
150
‘Wie ich Ihnen vor einiger Zeit berichtete, war Dr. Höhne im Auftrag von Reichsführer Himmler bei
mir, um anzufragen, ob ich von der Ausgrabung in der Höhle von Mauern zurücktrete, was ich unter
den obwaltenden Umständen bejahte.’
150
‘Nach seinen bisherigen Proben wird wohl viel Phantasie verzapft.’
151
‘Täglich wurde um 6.30 Uhr in militärischer Ordnung zur Grabung ausmarschiert, mit dem Träger
der SS-Fahne an der Spitze. Diese Fahne wurde oberhalb der Höhlen feierlich gehisst und allabendlich
ebenso feierlich wieder eingeholt.’



612

152
‘nannte ihn z.B. einen Schauspieler, Narren usw., mit dem man zwar ganz nette religionsphilosophische
Gespräche führen könne, der aber von Vorgeschichte nicht viel verstehe (…)’
152
‘ein hervorragender Prähistoriker und berümter Altsteinzeitforscher’
153
‘... die Teilnehmer in germanischer Art im Kreise um ein lodernes Feuer saßen, vor sich Methumpen.
Böhmers leitete diese ‘Sippung’ durch eine Rede ein, bei der er über die Entwicklung der Germanen
von Urzeiten bis zur Heldenzeit unter Hitler sprach.’
154
‘So müsste ich zum Beispiel den SS Obersturmführer R. Höhne, der auf irgendwelche Weise sein
Pläne mit der Religion kreuzte, wissenschaftlich unmöglich machen, damit er ihn aus dem Ahnenerbe
entfernen konnte. Auch der Prähistoriker R.R. Schmidt war ihm in der Stelle welche er zusammen
mit Höhne und einige andere bei der Ausgrabung zu Mauern einnahm in Bezug auf seinen religiösen
Plänen zu gefährlich und ich musste helfen ihn nach einer anderen Stelle im Ahnenerbe zu versetzen.
Dadurch wurde ich bestimmt um die Leitung dieser Ausgrabung zu übernehmen.’
155
‘mit dem katholischen Prof. Birkner in Verbindung stand und diesem alle Einzelheiten der Grabung
berichtete.’
156
‘Darauf schrieb Dr. Höhne mir zurück, dass er V  den zugang zur Grabung nicht verbieten könnte. Er
könnte das nur dann wenn ich eindeutig wiese, dass Graf V. unsere Ergebnisse an Prof. Birkner er-
zählte oder schrieb. Ich schrieb ihm darauf, dass mir das nicht möglich wäre, weil Graf V. viel zu
schlau war, um sich fassen zu lassen.’
165
‘Beim ordnen der alteren Knochenfunde aus Quadrat.. finde ich eine Mamutrippe mit einer schlech-
ten Zeichnung (untere Hälfte eines vierfüzigen Tieres?)’.
165
‘Am 4. November fand ich eine gebrochene Mammutrippe und bald darauf den dazu fehlenden Teil,
auf dem zwei Paar m. E. menschliche Beine eingraviert sind; die einzige paläolithische Zeichnung, die
in Mauern gehoben wurde’
165
‘Feiertage. Die SS Ausgrabungsmannschaft ist zum Teil bei der Feier in München und recht erst auf
10. Nov. zurück.’
166
‘Im Suchgraben W vor der Höhle B wird in Quadrat.. in 5.50 m Tiefe eine vorzüglich bearbeitete
‘klassische’ Moustierspitze gefunden. Sie ist aus einer gewölbten Platte gearbeitet und weist eine bul-
busachtige Verdickung an einer Langkante auf. Retusche Hochmoustier. Damit ist die Moustier-
Kultur, die unmittelbar auf dem Felsgrund vor der Höhle B liegt, sicher erwiesen! Auch die übrige
Werkzeuge dieser tiefsten Kulturschicht haben Moustiercharackter.’
166
‘Bis zum 12. Nov. 1937 ist die diluviale Schichtenfolge der drei Mauerne Höhlen, die Madeleine, 
Solutré, Aurignac und Moustier ergeben haben, durch meine Untersuchungen der Jahre 1936 und
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1937 festgestellt und in wesentlichen abgeschlossen worden.’ 
169
‘Bis jetzt nehmen fast alle deutsche, und ohne Ausnahme alle ausländische Untersucher an dass diese
Rasse irgendwo aus dem Osten in Europa eingewandert ist. Die Grabungen von Mauern und Ranis
haben zum ersten Mal die Schlüssel geliefert für den Beweis dass diese Cro-Magnonrasse in Gross-
Deutschland entstanden sein muss.’
169
‘die ganze Sache chauvinistisch übertrieben, so dass keiner mehr etwas glaubt und überall im Aus-
lande die deutsche Wissenschaft für lauter Chauvinismus ohne Gründe erklärt wird. Damit gehen
aber auch die wirklich schöne Ergebnisse der Ranis-grabung verloren.’ 
170
‘dass zum ersten Mal hier die Neanderthalrasse durch einen neuen Zustrom veredelt und damit befä-
higt wird, die schönste Geräte herzustellen. Diese neue Rasse erreicht vielleicht das Stadium der 
Aurignac- oder Cro-Magnonrasse, und damit die Fähigkeit, die hochentwickelten Blattspitzen herzu-
stellen.’
171
‘Diese erneuerte und veredelte Rasse wandert dann nach den umliegenden Ländern (Frankreich, 
Ungarn, usw.) aus, wo die Handspitz- und Faustkeilkulturen, die sich dort nicht weiter entwickelt
haben, gewaltsam verdrängt und vernichtet werden.’ 
172
‘Das ist nicht nur wissenschaftlich vollkommen falsch, sondern auch für die Menschen sehr beleidi-
gend, wie der Reichsführer sagte.’
175
‘Es scheint mir am besten wenn Sie ihn noch was aufmunteren und z.B. sagen dasz er alle andere Ar-
beit dafür musz liegen lassen, und auch in den Ferien arbeiten. Dasz er nicht immer daran arbeitet be-
merkte ich den Samstag als ich in Berlin war, denn da war er den ganzen Tag nicht im Labor
gewesen.’
175
‘Weiter möchte ich Sie bitten jedenfalls eine völlig geschlossenen Wagen zu schicken. Er musz jetzt
und in der Zukunft sehr oft bei schlechtem Wetter benützt werden, wobei ich im Wagen sitzend
meine geologischen Kartenskizzen anfertigen musz.’
176
‘Ich selbst für das ältere Paläolithicum, Diluvialgeologie und Sedimentpetrologie. Weiter beherrsche
ich als einzige auch alle andere Gebiete. Auf jedem Gebiet habe ich mich längere Zeit theoretisch und
praktisch betätigt.’ 
177
‘Viele von ihnen sind künstlerisch von einer Vollendung, wie sie in der Geschichte der Germanen nur
selten erreicht wurde’
177
‘Mit Mähren haben wir die wichtigsten urgeschichtlichen Fundstellen von mitten Europa bekommen’
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Hoofdstuk 8
179
‘Mit Mähren haben wir die wichtigsten urgeschichtlichen Fundstellen von mitten Europa bekommen.
Hierzu gehören z.B. das berühmte Predmost mit seinen hunderten geschlachteten Mammuten, Mas-
sengrab worin zwanzig Skeletten, und hunderttausenden von Geräten, alles zu einer anthropologisch
wichtigen primitiven Cro-Magnonkultur gehörend. Űberall der Reichsführer wird hierin sehr interes-
siert sein.
Das alles ist für einen Teil von dem Juden Prof. Absolon sehr schlecht ausgegraben worden und noch
niemals beschrieben. Auf diese Beschreibung wartet die ganze Welt schon lange. Es wäre sehr wichtig
dass wir diese Sachen bekommen könnten. (…) 
Ich konnte nach Mauern sofort anfangen mit Predmost geologisch zu untersuchen, und die schon 
anwesende Funde zu beschreiben.’
185
‘Politisch wird er als einwandfrei bezeichnet, er stammte aus einer betont nationalen Salzburger Fami-
lie und zeigte von jeher eine antisemitische Gesinnung.’
185
‘Wir gewinnen in Willvonseder einen Mitarbeiter, der die Interessen des Reichsführers SS und des
‘Ahnenerbes’ auf dem Gebiet der Vorgeschichte in der Ostmark wie kein zweiter zu vertreten vermag.’
186
‘Er wird aufgrund der bisherigen Ermittlungen als politisch und weltanschaulich einwandfrei be-
zeichnet.’
188
‘Kossinna hat uns gelehrt, hinter den Funden das Geschehen und hinter den Ausgrabungen die Völ-
ker zu sehen. (…) Der Zweck aber und das Ziel ist die Erkenntnis von Völkern, ihren Ursprung und
ihrer Ausbreitung, durchaus historische Gegebenheiten also, die sich hinter den Funden und Fund-
gruppen verbergen.’
188
‘Die tschechischen Fachgenossen sollten sich in kühlem wissenschaftlichen Verantwortungsgefühl
stets der Tatsache bewusst bleiben, dass, wenn von Eindringlingen in diesem Raum gesprochen wird,
diese nicht die Germanen waren.’
189
‘worauf die Tjechen schon seit 15 Jahren diese Kulturschätze ausbeuteten, verhandelten und verkauf-
ten, Falsificationen herstellten, und die Führing einen großen Fantasten und Händler überließen.’
189
‘Wir sind jetzt im Stande mit Hilfe der neu en urgeschichtlichen Fundstellen aus Mähren und aus der
schwäbischen und fränkischen Jura, z.B. Mauern und Bocksteinhöhle, zusammen mit den neu errun-
genen geologischen Kentnissen, die Vorherrschaft der französischen Wissenschaftler (meist Jezuiten)
auf diesem Gebiet zu brechen und an uns zu ziehen.’
192
‘sodass man ihm die Funde entziehen kann, ohne dass für die wissenschaft irgend welche Verluste
entstehen’
195
‘Wir haben es hier also mit der berühmten Bevölkerung zu tun, die sich nach der Vernichtung der



VE
R
TA
A
LD
E
 C
ITATE

N

615

Neandertaler in der Aurignac-Schwankung in kürzesten Zeit über grosse Teile des europäischen, 
asiatischen und wahrscheinlich auch afrikanischen Kontinentes ausbreitet hat, und deren Eroberungs-
züge zu den grössten aller Zeiten gehören.’ 
196
‘Eigentlich habe ich in das Gestalt der Gudrun immer das Ideaal der germanischen Frau gesehen, und
ich habe woll unbewusst mich immer die Hoffnung gehabt, es auch in der Wirklichkeit zu finden.
Bisher allerdings vergeblich – aber vielleicht ist es mir auch noch einmal bestimmt und wer weiss, ob
es nicht bei den Friesen selbst noch zu finden ist.’
202
‘Er ist Nationalsozialist in jeder Beziehung. Enger Mitarbeiter bei den Ausgrabungen des RFSS
(Reichsführer SS, Himmler, AC), schärfster Gegner von Reinerth’

Hoofdstuk 9
211
‘Hjir hearde ik det de striet tsjin Engelan begjon wier. De Dutskers wien Hollân, Belgie en Luxem-
burg intein en hebbe Maestricht en de Ysel beriekt. Prachtig waer.’
212
‘De Dutskers hauwe Grunsterlân beset en oant Harlingen trochdrongen’
212
‘Ich möchte hierbei bemerken, daß ich zu der Führung der friesischen nationalsozialistischen Partei
(Fryske Folksparty) gehöre, mit sämmtliche deutsch-freundlichen Kreisen in Niederländisch Fries-
land bekannt bin und auch die besten Beziehungen mit den führenden Kreisen der niederländischen
Nationalsozialisten habe.’
213
de ‘greate Mienskar (=gemeenschappelijke weide, AC) fen God, it Walhalla fen de Germaenske hel-
den’
218
‘Die Verwaltung dieses Vereins wird in allen wichtigen Fragen zuerst mit mir unterhandeln’
219
‘Dr. Bohmers von ‘Ahnenerbe’ wird voraussichtlich mit Ihnen in Wien über Friesenfrage sprechen.
Bohmers ist selbst Friese und ausgezeichneter Wissenschaftlicher. Ich schlage vor, zunächst nichts
vom Sonderauftrag zu erzählen. Bohmers weiss davon noch nichts, ist sonst aber über Sie unterrichtet
worden. Bitte im übrigen mit ihm offen sprechen’.
224
‘um persönlich unseren Eintritt in die SS zu besprechen. (…) Ich wies darauf hin, dass Der Reichs-
führer-SS Himmler mir bei einer Unterredung persönlich gesagt hat, dass er die friesische Sprache
sehr schätzt und dass ich ihm persönlich versprechen musste, meinen Kindern diese und natürlich
auch die deutsche Sprache zu lehren.’
224
‘aus ideellen Gründen, und dass wir niemals an einen Kauf oder so etwas denken würden.’ 
224
‘Ich achte sie aber sehr und befahl eine Zusammenarbeit mit ihnen auf jedem Gebiet an. Auf die
Frage, ob wir NSB-Mitglieder werden würden, sagte ich, dass das sehr gut ware, dass aber in Zukunft,
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genau wie in Deutschland, alle SS-Mitglieder auch Parteimitglieder würden.’ 
227
‘dass Eintritt in die SS die beste Gelegenheit ist, im Sinne ihrer germanischen friesischen Vergangen-
heit weiterhin für die Germanische Sache zu wirken’
227
‘Sprechen Sie wirklich nur mit Menschen auf die Sie sich hundertprozentich verlassen können offen
über gewisse Probleme. Nach aussen ist unbedingt loyale Zusammenarbeit mit der offizielle Partei -
politik notwendich’.

Hoofdstuk 10
232
‘Äußerlich gibt er sich zwar als Freund der Deutschen, spart aber nicht an gegenteilichen Bemerkun-
gen, wenn er sich nicht beachtet glaubt’
232
‘Der Gedanke jedoch, ihm etwa das Denkmalamt zu übergeben, ist so absurd, daß ihm gar nicht
näher zutreten ist. Dazu fehlt jede Voraussetzung. Wir dürfen auch nicht ohne Acht lassen, daß 
Bohmers bei seinen Landsleuten, selbst innerhalb der Mussert-Bewegung unten durch ist. Ich habe
seinetwegen schon manche bittere Bemerkung einstecken müssen. Es wird längere Zeit dauern, bis
Bohmers sich das Ansehen seiner Landsleute zurückgewonnen hat.’ 
234
‘… wäre in den Niederlanden ein weiterer Stützpunkt gewonnen, von dem aus eine wissenschaftliche
Erziehung im Sinne des deutschen Reiches durchgeführt werden könnte.’
236
‘Es ist möglich, dass seine Exaktheit hier etwas zu weit geht, sie kann aber auf keinen Fall schaden
und nur die Zukunft kann lehren, ob die Früchte solcher Sorgfalt den Arbeitsaufwand lohnen.’
236
1. Die Entwicklung der jüngeren Faustkeilkultur und insbesondere der Micoquegruppe in Mittel -
europa; 
2. Die Megalithgräberkultur von Nord-West-Europa;
3. Die Herkunft und Entwicklung der Aurignacgruppe.
237
‘(…) besonders den Aufgaben der kommenden Zeit gemäss, würde eine Ergänzung, bzw. Erweiterung
der Tätigkeit van Giffens durch einen wissenschaftlichen ausgebildeten Friesen sehr gut passen.’
240
‘Da in diesem Zimmer Gäste empfangen werden müssen, möchte ich es im friesischen Styl einrich-
ten’
240
‘Die Sammlungen von Unter-Wisternitz, Mauern und Bocksteinschmiede, die ich zur Bearbeitung
bei mir haben muß, haben einen unermeßlichen Wert; und die wichtigsten Stücke von diesen Samm-
lungen müssen in dem bombengefähredeten Gebiet sicher aufgehoben werden.’ 



VE
R
TA
A
LD
E
 C
ITATE

N

617

Hoofdstuk 11
243
‘Zum Schluss möchte ich bemerken, dass die Friezen, die alle sehr anti-katholische eingestellt sind,
(es gibt fast keine Katholiken in Friesland) unsere Untersuchungen sehr begrüßen würden’
243
‘Dankbar wäre ich Ihnen, wenn Sie etwas auf Dr. Bohmers einwirken könnten, der etwas eigensinnig
und unbeholpen in allen taktischen Fragen ist, damit er nicht gleich alles Porzellan zerschlägt.’
244
‘In Tübingen befindet sich die bekannte Sammlung von Herrn Prof. Wetzel aus der Bocksteinhöhle,
die aus mehreren hunderten von Faustkeilen besteht. Dieser Fund ist die wichtigste mit Mauern und
Ranis, die auf altpalaeolithischem Gebiet jemals in Deutschland gemacht worden ist. Diese Faustkeile
sind ausserdem von grosser Bedeutung weil sie die Theorien von Andree, Bicker und Hülle wider -
legen.’
245
‘Prof. Wetzel bat mir diese Sammlung zur Bearbeitung an, da er als nicht-Fachmann, nicht im stand
ist sie selbst genügend auszuwerten. Da ich durch meine Arbeit über Mauern in diesen Teile der Ur-
geschichte sehr eingearbeitet bin, würde eine Beschreibung dieser Funde ein bis zwei Monaten dau-
ern. Die Zeichnungen der Geräte sind bereits fertig und Herr Dr. Rust wird die Korrektion
übernehmen. Prof. Wetzel wird dann die Herausgabe besorgen.’ 
245
‘In Paris könnte ich zugleich die dem Reich gehörende Sammlung der Klausenhöhlen, die noch
immer nicht aufgefunden ist, versuchen zu finden’
245
‘rechtzeitiger Heimholung aus zeitweiligem Ausleihaufenthalt in Holland knapp vor der englischen
Invasion’
246
‘Voraussetzung für dies alles ist, dass der Krieg gut endet und dass der eine oder der andere von uns
ihn überlebt. Ich würde in der heutigen Krisenlage für Volk und Reich nicht den Mut haben, mich
noch einmal offiziell mit der Zukunft der Lonetalarbeit zu befassen, wenn ich von diesem siegreichen
Kriegsende nicht unverändert überzeugt wäre.’
246
‘schwangerer, überfetter mit besonders starken Schenkeln und Gesässen versehenen weiblicher Wesen’
247
‘diese Art Menschen bei uns durch irgendwelche Umstände – sagen wir durch Klimawechsel- oder
durch die Cromagnon und die später nordischen Menschen vertrieben und vernichtet wurde’
247
‘Allein durch vieles Essen ist das nicht zu ermöglichen, da sonst die Fülle sich an allen Stellen des
Körpers ansetzen würde’
247
‘das ältere und älteste Afrika wurde jedoch von nichtnegerischen Rassen bewohnt, die einen gewissen
Zusammenhang mit europäischen Rassen bekunden’
248
‘Nach dem Bericht des R.u.S. (Rasse- und Siedlungshauptamt, AC) haben Aurignac- und Cromagnon-
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menschen nichts miteinander zu tun. Auch die Anthropologie trennt im allgemeinen beide Men-
schengruppen.’
248
‘Unter Jüdinnen sind mitunter auffallend starke Gesässenentwicklungen zu beobachten, die womög-
lich auf die gleiche fettsteissbildende Erbanlage wie bei Hottentotten und Buschmännern zurückzu-
führen ist. Im Judendum sind ja ausser den Grundrassen (orientalisch und vorderasiatisch) auch
Bestandteile der afrikanischen Rassen aufgegangen. In den polnischen Ghettos wäre für das R.u.S.
Gelegenheit eine Reihe von Jüdinnen mit starker Fettentwicklung zu untersuchen.’
249
‘Wir haben also in West-Europa befindliches Zentrum anzunehmen, von dem die Bevölkerung sich
während des Interstadials und des zweiten Vorstosses der letzen Vereisung schnell über Mittel- und
danach auch über Süd- und Ost-Europa ausbreitete. Die Ausbreitung und Eroberung ist, zusammen
mit der der Indogermanen am Ende der jüngeren Steinzeit, die grösste, welche die Vor- und Ur -
geschichte kennt.’
253
‘Die Veröffentlichung wurde sämtliche katholische Theorien umwerfen und das grosse Prosession -
gelände auf dem ‘Martelaarsveld’ erledigen. (…). Man konnte dann später auch die Wiese die jetzt
von der Wurte von Dokkumerkerk übrig geblieben ist, ankaufen und darauf ein germanischer Denk-
stein oder Monument anbringen. Zum Schluss möchte ich bemerken, dass die Friezen, die alle sehr
anti-katholisch eingestellt sind, (es gibt fast keine Katholiken in Friesland) unsere Untersuchungen
sehr begrüßen würden.’
258
‘Auf dem Gebiet der Altsteinforschung in Theorien verloren hat, die sowohl sachlich als auch allge-
mein kulturpolitisch keine grosse bzw. Im Augenblick vordringliche Berechtigung besitzen.’
258
‘Zotz an der mährischen Forschung zu beteiligen, kommt nicht in Frage. Das geht ihn nichts an.’
258
‘Es wird besonders im Ausland einen lächerlichen Eindruck machen wenn ein Fräulein, dass noch
niemals eine Arbeit selbstandig durchgeführt hat, sofort die grösste und weit an wichtigste der Fund-
stellen zu veröffentlichen bekommt’
259
‘Zotz scheint es eben nicht verwinden zu können, dass ihm seinerzeit nicht die Grabung an Unter-
wisternitz anvertraut worden war; er hatte sich lebhaft bemüht, diesen Auftrag zu enthalten und zwar
zu einer Zeit als Seine Berufung nach Prag noch keineswegs gesichert war.’
260
‘Dass Zotz kein Idealtype für Prag ist, dürfte ja allen Beteiligten mit Ausnahme des Kulturministeriums
klar sein, und dass es über kurz oder lang zu Schwierigkeiten mit ihm kommen muss, ist ebenfalls 
sicher. Ich glaube auch, dass sich das jetzt bereits am Horizont abzeichnet.’
260
‘Die Unzulänglichkeit der Person von Professor Dr. Zotz in persönlicher, wissenschaftlicher und 
charakterlicher Hinsicht wird immer wieder zu neumem Krach führen. Ein Fehler war es, ihn auf den
Posten zu setzen, den er innehat, da er zweifellos, ihn auszufüllen, nicht in der Lage ist. Die Schuld
liegt aber beim Reichserziehungsministerium und nicht bei uns.’
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265
‘(…) die Entstehung des Nordischen Kreises sowie dessen eiszeitlichen und kulturellen Grundlagen
des Germanentums heraus zuarbeiten’
265
‘Endlich konnte ich gutes Material für meine politisch-historischen Arbeiten (4000 Jahre Kampf im
Osten und Der Sinn dieses Krieges in gesamtgeschichtlichen Zusammenhang) erfassen.’

Hoofdstuk 12
267
‘Der Gruppenführer war über das undisziplinierte Verhalten der Friesen sehr unwillig und zeigte sich
auch zu radikalen Massnahmen entschlossen’ 
272
‘In diesem Zusammenhang kann erwähnt werden, dass sich Dr. Bohmers bei seiner steifen Haltung
mehrfach auf Gespräche mit Dr. Lang berief und in dunklen Worten immer wieder darauf hinwies,
dass man ja aus Ostfriesland wisse, was gegen das Friesentum beabsichtigt sei.’
273
‘ihre Pflichten als SS-Männer zur Disziplin und vertrauensvollen Unterordnung unter die Führing im
Kampf um dass Gross-germanische Reich’
275
‘Wir unterstützen durch ihn Herrn Bohmers insbesonders bei seinem Kampfe gegen Saxo-Frisia und
Fryske Rie (zwei kulturpolitisch aufgezogene nationalsozialistische Organisationen). Wir gaben an
Herrn Bohmers die nationalsozialistischen Geheimnachrichten weiter, von denen wir annehmen
konnten, dass sie für ihn und seine Freunde diesseits und jenseits des Kanals von Wichtigkeit für die
Arbeit ihrer Gruppen sein konnten.’
282
‘Ich persönlich sehe nun keineswegs ein, weshalb dieser ganze Tross mit nach Nikolsburg geschleppt
werden muss.’
282
‘Die brieven kamen oeral wei: ut Sud-Amerika, ut Switserlân. En op elke sluf stie in grut stimpel: 
Geheim. Ik ha noait hwat fan de ynhâld fan dy brieven werom foun’
285
‘Prof. Lais soll jedoch nicht Mitglied des ‘’Ahnenerbes’’ werden, oder sonst in irgendeine nähere 
Beziehung zum ‘’Ahnenerbe’’ gebracht werden.’
285
‘Es gibt nur zwei Dinge, mit denen man den armseligen Rest seines Lebens noch ausfüllen kann. Sie
heissen Hass und Arbeit.’
285
‘So wurde der friesische Vorgeschichtler Bohmers und der alemannische Geologe Lais geschützt, und
Sievers konnte dessen jüdische Frau vor dem Ghetto und der Gaskammer bewahren.’
286
‘Es haben in letzter Zeit eine Reihe fachtechnische und wissenschaftliche Fragen vor getan, deren 
Lösung dringend gewünscht ist. Dr. Schwabedissen und ich möchten Sie, sobald Sie von Ihrer Reise
zurückgekehrt sind, in Berlin sprechen. Es wäre sehr gewünscht, wenn Sie auch Dr. Rust zu dieser
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Besprechung einladen würden. (…) Es sind in letzter Zeit reinwissenschaftliche Spannungen zwi-
schen uns aufgetreten, die nur durch eine Besprechung gelöst werden können.’
287
‘Nehmen Sie daher zur Kenntnis, dass ich Pschedmost nicht im Stiche lassen werde und diese Arbeit
auf jeden Fall zu einem Abschluss bringe’, schrijft ze en vervolgt: ‘Daran kann mich auch ein Kriegs-
einsatz, für den ich jederzeit und bereits freiwillig zur Verfügung stehe, nicht hindern.’
287
‘Ich stehe unter dem Verdacht Orginalfunde und –akten dieses Fundplatzes weggeschafft zu haben.
Ich möchte auch hier erklären, dass die Funde und Akten von Unterwisternitz im vergangenen Som-
mer ordnungsgemäss von mir an Herrn Dr. Bohmers übergeben worden sind, obwohl ich von Herrn
Dr. Hucke den Auftrag hatte, “so viel wie möglich beiseite zu schaffen“. Es ist bedauerlich, dass die
Prüfung über fehlende Funde und Akten von Unterwisternitz mehr als eineinviertel Jahr nach der
Űbergabe durch mich an Herrn Dr. Bohmers durchgeführt werden soll, nachdem die Sammlung
selbst zweimal übersiedelt wurde und Herr Bohmers in der Zwischenzeit wertvolles Material mit
nach Holland genommen hatte.’
288
‘Sie haben ja schon eifrig geforscht und wissen vermutlich viel mehr als ich. Dem Archiv Ahnenerbe
haben Sie wohl alles entnehmen können, was dazu zu sagen ist (…) Einzelheiten haben mich nie
mehr interessiert.’

Hoofdstuk 13
297
‘Eben darum ist ja der Mensch seliger denn ein Holz, weil er Gott erkennt und weiss, wie nahe Gott
ihm ist.’
297
‘Gott aber bezwingt den Willen nicht, - er setzt ihn in Freiheit, so dass er nichts anderes will, denn
was Gott selber, was die Freiheit selber ist’
301
‘Es handelt sich hier ja nicht nur um eine gänzlich unverantwortliche Einstellung gegenüber dem wis-
senschaftlichen Urkundenmaterial, sondern ebenso um Sabotage der vom Reichsführer SS angeord-
neten bzw. befürworteten Erforschung von Unterwisternitz, Es ist durch Dr. Bohmers festzustellen,
wieweit die von diesen schon früher vermutete Durcheinanderbringung von Funden erfolgt ist. Zu
den zweiten Aeusserung der Freund betreffs Unterwisternitz hiess es in dem der Kriminalpolizei vor-
liegen den Material (Tagebuch der Freund) wörtlich: “Ich habe Dr. Bohmers nur das Notwendigste an
akten herausgegeben. Das meiste habe ich nach wie vor in der Hand.”’
301
‘So hintertreibt Prof. Zotz also alle deutschen Bemühungen und fällt den Deutschen glatt in den 
Rücken.’
302
‘allerdings redet sie als Frau ja sehr viel’.
302
‘Jedenfalls bin ich bereit, für das, was ich getan habe gerade zu stehen. Ich möchte nur ausdrücklich
feststellen, dass ich in diesem Falle nicht als Vertreterin meines Amtes gehandelt habe, sondern als
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Privatperson. Wenn mir Reichsfeindliche Aeusserungen bzw. Anschläge gegen die Sicherheit des 
Reiches bekannt werden, wobei noch höhere Stellen, wie in diesem Falle der Reichsführer SS und das
Ahnenerbe der Mitwisserschaft beschuldigt werden, so halte ich mich als Parteigenosse für verpflich-
tet Meldung zu erstatten.’
303
‘Ich kenne Dr. Bohmers lange genug, um zu wissen, was von ihm und auch von seinen gelegentlichen
Redereien zu halten ist. Er ist ein überzeugter Friese und wie alle Friesen starrköpfig und zugleich
voller Fantasie in Bezug auf ihre bezw. ihres Landes Bedeutung. Dabei gehört Dr. Bohmers zu den
harmlosen Naturen, die keineswegs politisch ernst zu nehmen sind. Es hat also keinen Zweck, den SD
mit diesem Fall zu befassen, der ja doch nur auf Rückfragen bei uns angewiesen wäre. Alles das konn-
ten Sie, die Sie Herrn Dr. Bohmers nicht kennen, selbstverständlich nicht wissen und mussten durch
die Unterhaltung mit ihm befremdet werden.’
303
‘Bei einer Gelegenheit hatte er sich über die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse des damals
durch dat Hitler-Regime besetzten Holland offen ausgesprochen; er nahm dabei einen einwandfrei
holländischen Standpunkt ein und verurteilte die dort angewandten Zwangmassnahmen. Diese seine
Stellung wurde einer offiziellen Persönlichkeit in Prag bekannt, die seine Worte der Gestapo weiter-
leitete mit dem ausdrücklichen Vermerk, Dr. Bohmers sei ein ausgesprochener Schädling der deutschen
Sache und müsse als solcher der Gestapo übergeben werden.’
304
‘Jedenfalls ist die momentane Lage so beschaffen, dass sich Hucke in sehr gefähliche Situation befin-
det. Fraulein Freund wurde in dieser Sache bereits vom SD vernommen und hat natürlich hundert-
prozentig gegen Hucke (…) ausgesagt.’
304
‘Es ist anzunehmen, dass er gegen Schwabedissen intrigiert hat’
304
‘Jedenfalls nimmt auch der SD, mit dem Schwabedissen bisher auf sehr gutem Fuss stand, plötzlich
eine sehr ablehnende Haltung gegenüber diesem ein. Auch das Landesamt scheint sich zu ähnlicher
Haltung entschlossen zu haben! Es kann jedenfalls gesagt werden, dass Schwabedissen scharf an der
Kante steht und dass man bemüht ist (von welcher Seite ist vorderhand nicht klar zu sehen), ihn aus
Mähren zu verdrängen.’
309
‘Dieselbe Grabungsmethode wie bei Unterwisternitz wurde benützt, die von Prof. V. Giffen, der die
Grabung besuchte, sehr gelobt wurde.‘
309
‘Ich musste gegenüber die Arbeiter, gegenüber die Eigentümer des Geländes und der Wasserpumpe
angeben, dass Ich, wenn ich gesagt hätte, dass sie für eine Deutsche Einstellung war, von allen Seiten
so viel Schwierigkeiten bekommen hätte, dass ich überhaupt nicht hätte anfangen können.’
310
‘Ich knüpfe daran die Bedingung, dass die Grabungsergebnisse dem ‘Ahnenerbe’ zur Verfügung ge-
stellt werden, bzw. ihre Veröffentlichung über ‘Das Ahnenerbe’ erfolgt.’
312
‘Es gelang nun dem Verfasser 1941, nachdem er lange gesucht hatte, inmitten Frieslands bei Oerterp
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(höllandisch: Ureterp) eine ähnliche Fundstelle aufzufinden, die gerade beim Urbarmachen einer
Heide angeschnitten war.’
313
‘Dass Ihnen Ihr Orgelbauer zwei Orgeln angeboten hat, hat mich sehr gefreut. Ich bitte Sie, nähere
Angaben in Erfahrung zu bringen, z.B. welche Register die beiden Orgeln haben, ob ein oder zwei
Manuale’.
316
‘Wie auch Herr Rust immer wieder betont hat, ist eine lückenlose Monographie von Unterwisternitz,
in der das gesamte bisher sowohl von Absolon, als auch von Herrn Dr. Bohmers ergrabene Material
verarbeitet wird, dringend erforderlich.’
316
‘Sie werden sich unserer Unterredung in Salzburg am 27. August 1943 noch erinnern, in der der Ku-
rator Sie aufforderte, die Veröffentlichung von Unterwisternitz mit aller Intensität zu betreiben. Ich
möchte Ihnen diese Unterredung heute ins Gedächtnis zurückrufen und anfragen, wie es jetzt mit
Ihrer Arbeiten steht.’
316
‘Eine andere Sache ist dass ich nur so wenig Kohle und Holz bekommen kann dass ich gezwungen
bin mit der Familie und den Kindern im kleinsten Zimmer des Hauses zu wohnen und zu arbeiten.
Da meine Kinder sich gerade in den Jahren befinden dass sie sich nicht ruhig halten können, ist dass
fast eine Unmöglichkeit. Ich habe schon im vorigen Jahre mit Briefe des Persönlichen Stabes und mit
Hilfe von Dr. Schneider sämtliche Hebel in Bewegung gebracht um mehr Kohle zu gewiesen zu be-
kommen und fast eine Woche von der einen Stelle nach der anderen gereist; aber fast umsonst. Jetzt
ist es noch viel schwieriger, und habe ich noch viel weniger. Auch der Stromverbrauch ist streng ratio-
niert, sodass ich auch darum nachts nicht viel arbeiten kann.’ 
317
‘(…) sämtliche deutschfreundliche Germanisten sind so sehr beschäftigt dass sie keine grössere Arbeit
mehr übernehmen und die deutschfeindliche tun es so wie so nicht.’
317
‘denn ihnen gemeinsam fällt vorzugsweise die Aufgaben zu, die frühesten geschichtlichen, rassischen,
kulturellen und sonstigen Grundlagen der späteren Entwicklung und aller folgenden Geschichts -
epochen herauszustellen’.
317
‘Und innerhalb des Gebäudes der Gesamtgeschichte stellt die Urgeschichte das Fundament dar.’
318
‘Hoffentlich hat Herr Dr. Bohmers die Funde nicht in Seine Heimat mitgenommen.’
318
‘die Funde (es müssen viele Tausend Fundstücke vorliegen), die zu den bedeutensten der letzten Jahre
aus Niederdonau zählen (...)’
319
‘Herr Dr. Assien Bohmers (…) hat im Auftrag des Reichsführers-SS besonders vordringliche For-
schungsaufgaben im böhmisch-mährischen Raum zu erledigen und im Rahmen dieser Aufgaben u.a.
eine grössere Ausgrabung in Unterwisternitz durchgeführt. Infolge Personalmangels im Reich war Dr.
Bohmers gezwungen, um wesentlichen niederländische Kräfte zur Ausführung des erteilten Auftrages
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heranzuziehen und in den Niederlanden arbeiten zu lassen. Hierzu war die Überführung grösserer
Bestände der bei der Grabung Unterwisternitz aufgetretenen Funde nach den Niederlanden notwen-
dig, wo sie sich auch jetzt noch befinden. Angesichts der besonderen militärischen Lage in den Nie-
derlanden und der politischen Bedeutung des Auftrages des Herrn Dr. Bohmers für die
bömisch-mährischen Raum ist nunmehr die beschleunigte Sicherstellung des nach Holland verbrach-
ten Fundmaterials dringend erforderlich.’
319
‘auf welchem Wege und wann diese Sendung in Deutschland ankommt, ist allerdings noch nicht ab-
zuzehen.’

Hoofdstuk 14
328
‘but arrangements have been made (…) and will be submitted at the earliest possible date’

Hoofdstuk 15
359
‘Ich darf Ihnen versichern, dass ich den Wiederstandscomplex Sievers an hand der Quellen und der
Aussagen noch lebender Zeugen gründlich geprüft habe. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass
die Wiederstandsthese entweder nach dem Krieg frei erfunden ist, oder dass man ‘Widerstand’ heute
volkommen neu definieren muss. Das gleiche gilt fur den ‘Widerstand’ anderer ehemaliger Mitarbei-
ter des Ahnenerbe, die ich bisher gesprochen habe. Ich darf hinzufügen, dass ich mit Herrn Dr. Hiel-
schers Auslegung bestens vertraut bin und sie völlig ablehne. Hielschers Buch ist, was das Ahnenerbe
anbetrifft, eine Verdrehug des Tatbestandes, nicht aber eine Darstellung nach objektiven Masstaben’.
360
‘Der Person und das Wesen des Wolfram Sievers sind nur schwer greifbar‘
360
‘Diese Behauptung gehört zu den bis heute nicht abschliessend geklärten biographischen Fragen im
Leben des Wolfram Sievers’
366
‘Es ist schon lange her, dass ich etwas von Ihnen gehört habe, und es ist noch länger her, dass wir
manchmal zusammen gegen unseren gemeinsamen Feind, der Nat. Sozialismus vorgegangen sind’.
367
‘Ich habe bei dem gemeinsamen Kampfe gegen den Nationalsozialismus Herrn Bohmers als einen
unerschrockenen und tapferen Feind des Verbrechens und der Verbrecher kennengelernt und schätze
seine politische und menschliche Zuverlässigkeit hoch.’ 

Hoofdstuk 16
384
‘Er (Bohmers, AC) hat in sämtlichen Kriegsjahren wichtige Arbeit gegen die Nazi’s geleistet. Er hat
sich dabei als Wissenschaftler getarnt. Diese Tarnung ist denn auch fast bis zum Ende gelungen, be-
sonders auch weil er dabei tüchtige wissenschaftliche Arbeit geleistet hat. Als sehr wichtig betrachte
ich in dieser Zusammenhang eine grosse Anzahl Vermessungen die er an Artefakt-Material z.t. des
Brünner Museums von Unter-Wisternitz durchgeführt hat. Es ist ihm dabei gelungen eine neue 
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variations-statistische Methode aufzustellen welche ich sehr schätze (…) Es ist mir jetzt sehr viel
daran gelegen diese Methode im einer Publikationsreihe des Biologisch-Archaeologischen Instituts
zu publizieren.’
385
‘… viele sind wieder halb verschollen wie z.B. der geistreiche Prof. Menghin von dem ich Briefe aus
Buenos Aires erhalte’
385
‘Das Ärgste war, dass mir Dr. Hucke, der wie von Himmel gefallene Direktor unseres Museums
meine Tagebücher, Bilderatlanten, Zeichnungen, Foto’s geraubt hat, darunter alles über meine Gra-
bungen in Unterwisternitz.’
385
‘Nun vergeht die Zeit nutzlos und wir warten noch immer mit dem Anfange der Herausgabe der ge-
plannten Schriftenreihe. Den Curatorium und dem Verlag gegenüber ist es auch peinlich, dass wir
nicht beginnen können, und so laufen wir die Gefahr, dasz falls der erste Teil nicht bald herauskom-
men kann, die ganze Angelegenheit ins Stocken geraten.’
386
‘… eine gute Studienkollektion von Mauern zu überlassen. Auf diese Weise werden unsere Interessen
beiderseits gedient und bekommen wir zugleich eine kleine Entschädigung für Mühe, Kosten und
Aufwand.’
386
‘Obwohl man mit Ihrer Gegenleistung hier zufrieden war, so hätte man – offen gestanden – sich doch
etwas mehr vorgestellt von der Auswahl einiger Typen der älteren süddeutschen Metalzeit.’
387
‘destomehr wo der Urheber davon – wie uns mitgeteilt wurde: Herr Professor Dr Zotz – sich darüber
nicht, wie doch angebracht wäre, zuerst mit Herrn Bohmers verständigt hat.’
387
‘Wir sind immer wieder erstaunt mit welcher Leichtfertigkeit seinerzeit Bohmers die Dinge behan-
delt hat. Schichten, die er als steril bezeichnete, ergeben Funde und zahlreiche Holzkohlen, und die
ganze Schichtfolge und damit Chronologie ist ganz anders als er gemeint hat.(…) hier aber liegt ein
Fall eklatanten Täuschung oder Selbsttäuschung vor, den sogar eine Laie sehen kann.’
387
‘Diese Funde hatte Bohmers (…) mit in der Tschechoslowakei genommen und sie später, wie wir hör-
ten, in Holland verkauft! Wenn ein Teil von ihnen 1950 trotzdem wieder nach Bayern zurückgelangte,
so ist das der Generosität von Prof. Van Giffen in Groningen zu danken.’
388
‘It is well-known that Himmler was much interested in prehistory, and there were special excavation
units in the SS. With one of these, A. Bohmers, undertook shortly before the war a considerable exca-
vation in the Weinberg caves of Mauern (Kr. Neuburg on the Danube) in Bavaria).’
388
‘Professor L. Zotz, now Professor of Archaeology at Erlangen and formerly (during the Second
World War) at Prague, creates the impression that I, before the war, as a member of the German SS,
undertook special SS excavations in the Mauern caves. I cannot protest too strongly against this im-
putation, never having been a member of either the SS or any other Nazi organization whatsoever. It
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is quite true that these excavations were rather special in that they did not serve the collection of 
scientific information only, and Professor Zotz has taken advantage of this to suggest a discreditable
association. If his report was published in Germany or in Holland, where the facts are fairly well
known, it would not have been necessary to do him the honor of a reply, but as it was published in
America, I cannot ignore it.’
389
‘Certainly I have no more use for Zotz and others like him (now that I know the facts) than do you
and Alfred Rust, and I will take every opportunity to explain the situation to my colleagues here in
the U.S.A. In this connection, it may interest you to know that all of them are only too aware of
Weinert, who is a thoroughly unpleasant person with a record that is fully as bad as that of Zotz.’
390
‘Dieser Mann hat den hochangesehenen und honorigen Prof. van Giffen in Holland gegenüber den
traurigen Mut gehabt zu behaupten, er habe niemals etwas mit der SS oder der Partei zu tun gehabt.
Tausende von Deutschen saßen jahrelang in elenden Gefängnissen, und dieser ausländische SS-Aktivist
hat heute bereits wieder die Unverschämtheit, nachdem sein ehemaliger Chef und Meister Sievers in
Nürnberg gehängt wurde, nach Deutschland und nach Mauern kommen zu wollen.’
390
‘sobald Bohmers-Böhmers wirklich wagen sollte, bayrischen Boden zu betreten, die Landratämter und
Polizei-Dienststellen entsprechend zu verständigen.’

Hoofdstuk 17
426
‘(…) it doel dat wy der indertid mei hiene, do’t wy it kochte: it to bihâlden foar Fryslân, dat net us 
relekwijen yn ŭnreine hannen komme.’

Hoofdstuk 18
436
‘Dr Werner Best avec Gerhard, dans une délicieuse villa de Wannsee. Une tablée d’uniformes noirs. Je
suis surpris de la liberté d’esprit. Gerhard est de toute évidence persona grata. Certains l’ecoutent avec
une visible docilité. Ces gens-là, qui voient rouge quand il s’agit de la Pologne, parlent de la France
sans haine; mail ils savent parfaitement que son régime est un foyer de pourriture qui doit être éliminé.
Je leur présente la Bretagne comme un foyer de force qui doit être préservé et cultivé. J’expose la 
parenté intime du germanisme et du celtisme ancien, et notre effort pour renouer les plus anciennes
traditions de notre race. Je crois avoir enlevé le morceau. Tous me félicitent avec chaleur et m’assurent
de leur sympathie. On boit à la Bretagne libre dans une Europe débarrassée de la ploutocratie et des
Juifs!’
439
‘Abends Rundgang mit Husser, den ich an das Grabmal des Unbekannten Soldaten bestellt hatte. Er
erzählte mir sein Leben….So taucht er hier als Mensch auf, der seinen Schatten abgeworfen hat: als
Unbekannter, mit neuem Namen, neunen Personalien und neuem Pass, dem eines verstorben Elsässers.
Er wohnt in einem billigen Hotel in Billancourt und kommt gerade von der Küste zurück, wo er die
Schafe eines bretonischen Nationalisten weidete, dem Hielscher ihn empfahl. Übrigens wird dieser
selbst demnächst wohl durch Paris kommen, weil er Bretonnen nach Irland senden will.’
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442
‘Un nègre peut conduire une automobile, un Chinois moderne peut apprendre à la construire. Jamais,
laissés à eux-mêmes, ils ne se montreraient capables de réinventer le moteur qui la propulse…’.
444
‘Aujourd’hui l’Etat-nation n’est plus qu’ une formule de mort et de misère, d’eslavage et de désespoir.
Dans la forme actuelle, il doit être anéanti et fair place à une entité nouvelle, qui sera l’Europe fédérale.
C’est alors qu’apparaissent sous ses ruines les groupes naturels, les organismes traditionnels, qui seront
la révélation du vingtième siècle.’
446
‘IHR ‘ANDREN’ UND IHR ‘MINDREN’ ALLE IHR NAMENLOSEN, UNTERDRUECTEN
DURCH DIE MONOPOLE DES GELDES UND DER BLUTLEEREN INTELLIGENZ, VEREINIGT
EUCH IM ZEICHEN DES LANDES AM ABEND, DER HEIMAT. WOLLEN DIE „ANDREN’
UND DIE „MINDREN’ DEN WIRKLICHEN UND GEMEINSAMEN FEIND INS HÄSSLICHE
AUGE BLICKEN, SO NENNEN SIE IHN AUCH BEI SEINEM WIRKLICHEN NAMEN: VER-
FAULENDER UND SCHMAROTZENDER LIBERTINISMUS.’
448
‘Dass dabei die von Delesalle mehrfach herausgestrichene Race Blanche die führende Rolle zu über-
nehmen hat, dürfte wohl allgemein ausser Diskussion stehen
[…]
Auch hier ist man in den tragenden Schichten der geistigen Welt fasst allgemein davon überzeugt,
dass ein niemals erlahmender Kampf im eigenen Volk, und zwar im ganz Europa, um die Erhaltung
des Volkstums einsetzen muss, und zwar um die Erhaltung des Bauerntums und der Familie. Dass
dabei ebenfalls eine verflachende Genusssucht auf allen Gebieten zu bekämpfen ist, ist ebenso klar.
Hier wird jedoch ebenfalls grosser Wert darauf gelegt, auch im Geistigen zur Klarheit und Einfach-
heit zurückzukehren und alle Auswüchse in Musik und Malerei, in Plastik und Literatur, die nur ge-
eignet sind, den heutigen haltlosen Menschen noch tiefer in eine ausweglose Zerrissenheit zu reißen,
scharf abzulehnen; denn neben einer körperlichen muss auch eine geistige Gesundung einhergehen.’
448
‘Es genügt mir zu wissen, dass es für einen Westeuropaër mit dem Bolschewismus kein Paktieren gibt,
sondern einzig und allein nur einen brutalen Kamp (..).’
449
‘jetzt sind die Bestrebungen völlig überholt und entbehren der höheren Sinne. Daher widerte mich
auch die späte Bestrebungen von Bothmer und Bohmers so an, epigonenhaft und innerlich unwahr-
haftig.’
449
‘Was Du über die bekannte Firma B&B sagst, wundert mich nicht; so treibt sie es schon seit Jahren
wider mich. Als Du dazu anmerkst, findet meinen vollen Beifall; aber sie wird ihr Handwerk dennoch
weiter treiben. (…) Und ich frage mich nur, womit man es verdient hat, mit dieser Firma jemals be-
freundet gewesen zu sein. Denn völkisch oder nun gar deutsch-völkisch bin ich nie gewesen; und dass
ich das ablehne, sogar schon im ‘Reiche’ unmissverständlich. Aber was hats geholfen? Sie haben sich
selbst dennoch in meine Worte hineingedeutet (was nicht verwunderlich ist), und ich habe es nicht
gemerkt (und das ist verwunderlich). Und ärgerlich.’
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Hoofdstuk 19
455
‘Ich erinnere mich einige Discussionen mit Ihnen in 1942. Wir konnten uns auf verschiedenen 
Naturphilosophische Fragen nicht einigen. Ich liege darum eine Probe einiger meinen gerade entstan-
den Arbeiten vor. Wahrscheinlich werden Sie weder verschiedene Auffassungen nicht unterstreichen
können. Aber Kritik habe ich von so berufener Seite immer gerne.’
457
‘… till at last we arrive at the monad embracing the entire universe, beyond which nothing has 
existence, and which we may call the alone existing God.’ 
459
‘If, then, liberty increases with the higher groups, we may say that the alone existing God enjoys an
absolute unbounded liberty. As all monads are a part of this God, they must enjoy a part of his liberty,
each according to its rank.’
460
‘If we can establish a direction in evolution from less to more differentiation, fullness and perfection,
and from groups of lower to groups of higher order, we must assume that this direction is one that has
been willed by God, because He entirely controls evolution, the latter being a part of Himself.’
462
‘All that happens in his cells or otherwise happens in him is therefore bound up with him and deter-
mined by him.’ 
462
‘This freedom, however, is not ours but His, as indeed all that is ours is basically His.’
463
‘That the plans of these governing organs of higher monads should be taken extremely serious follows
from the simple observation that a rebellion against them has the gravest consequences. Beginning
with a feeling of unhappiness they may end with total annihilation. An energetic and conscientious
obedience similarly results, in most cases, in a feeling of happiness.’ 
463
‘We can only praise Him and magnify Him, remembering that in so doing we also praise and magnify
ourselves and Him in us.’
466
‘Only with these in mind can we start with the task of penetrating the character of archaeology which
has, until now, always been analytical; and with the help of the knowledge of past trends of develop-
ment, try to forecast future evolution.’
466
‘We can learn at least as much about our part of the universe with the help of the life history and evolution
of mankind, as from the study of pure science or the analysis of the behavior of atoms and molecules.’
467
‘... the more important the analogies between two phenomena, the more we can understand or explain
about them.’
470
‘(…) whether, through a combination of all the hyperzoa or cultures or states on our planet, a single
‘Hypatozoön’ could come into existence’
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470
‘This can more readily be imagined in regions of the galactic system where the concentration of stars
is much higher than it is in our peripheral area.’
473
‘How these ape and human social groups were formed, can be reconstructed if […] we compare the
recent groups of apes and the most primitive human groups in the hunting and gathering stage 
(Australians, Bushmen, Eskimos). It appears that the differences are not so very great, and that transi-
tions between them can be imagined. Dobzhansky has expressed it as follows: “It is reasonable to 
suppose that our prehominid ancestors had a social organisation not unlike that in modern apes.’
465
‘Diese eigene innere Entwicklung wird, nachdem die Menschen sich zu sozialen höheren Strukturen,
zu Kulturen, zusammengeschlossen haben, in hohem Masse mitbestimmt durch die in einer Kultur
herrschende Zukunftserwarterungen; durch im Zusammenhang mit u.a. Religion, Kunst und Wissen-
schaft entstandene Ideale. Ohne ein von den Menschen dieser Kultur geschaffenes Zukunftsbild kann
die Richtung des Strebens nicht bestimmt werden und erlischt jedes Streben, auch das, welches die
Grundlage der Entwicklung der Kultur innerhalb der anderen Kulturen darstellt. Die Kultur wird in
dem ‘struggle for life’ zwischen den Kulturen ausscheiden und zugrunde gehen.’
466
‘Da die Tatsachen eine immer raschere Zunahme der Differenzierung und Integration und teilweise
der Zentralisation in den Kulturen im Laufe dieser Vorgeschichte und der Geschichte zeigen, kann
man als durchaus wahrscheinlich annehmen, dass dieser ‘trend’’ nicht mit unserer eigenen Kultur auf-
hört und dass er sich in immer schnellerem Tempo durchsetzen wird.
Jedes Bestreben diesem ‘trend’ entgegenzuarbeiten, ihn nicht zu fördern oder ihn in Vergleich mit
einer anderen Kultur weniger intensiv zu befolgen, wird schädlich oder gar tödlich für eine Kultur und
ihre eventuellen Nachkommen ausgehen können.’
474
‘Der Holismus war natürlich noch beliebte Sache und ich hätte sagen können, dass wie grossartig die
neue Physik, Biologie und auch so viele anderen Naturwissenschaften auch sich entwickelt haben
mögen, der religiöse Finken doch noch was Anderes sei.’
475
‘Du wärest für jeden Spass zu finden, aber, wie der Bohmers Gott aus der Monade hervorklügelt, dás
ginge Dir doch etwas zu weit. Ich bin da völlig Deiner Meinung, aber, lieber Friedrich, es gibt offen-
bar Menschen, denen das ‘Organ’ für das göttliche Geheimnis einfach fehlt und Gott ewig suchen, wo
er nie zu finden ist. Dies ist nicht eine Sache eines übergrossen oder eines verkümmerten Intellektes,
sondern, wie gesagt, ein organischer Fehler, wie es ja auch Impotenz bei Männern und Frigidität bei
Frauen gibt. Da hilft kein Psychiater und auch kein Chirurge, denn wo etwas nicht gibt, kann man es
auch nicht mit der Analyse oder dem Seziermesser herbeizaubern.’

Hoofdstuk 20

493
‘Since 1962 I have been acquainted with Dr. A. Bohmers and in 1964 we started collaborating on the prob-
lem of cultural change during the Palaeolithic. I have come to know Dr. Bohmers as an extremely competent
and determined scientific worker with a special ability to extract the essentials from the available evidence.’
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Hoofdstuk 21
517
‘Hiermit übersende ich Ihnen wie verabredet den Aufsatz in ‘Drenthe, officieel orgaan van het Drents
genootschap voor geschiedkunde van de culturele raad van Drenthe’. Sie können hieraus entnehmen
das ich die Fundstelle entdeckte (…).’
524
‘(…) it doel dat wy der indertid mei hiene, do’t wy it kochte: it to bihâlden foar Fryslân, dat net us 
relekwijen yn ŭnreine hannen komme’
526
‘Es ist lange her dasz wir uns begegnet sind. Ich bin aber nicht der Typ der viel Bekannschaften unter-
hält.
(…)
Ich wurde nach dem Erscheinen der Dissertation von Kater über das Ahnenerbe suspendiert von der
Universität und lebe jetzt von der Kunst. Habe z.B. eine Gruppe welche Holzschneidarbeiten von völ-
kischen Motiven herstellt; habe auch Kulturphilosophischen Arbeiten veröffentlicht.
Nach dem erscheinen von dem Buch von Kater ist hier vor einigen Monaten eine Pressekampagne
gegen mich und das Ahnenerbe eingesetzt wogegen ich hilflos bin.
(…)
Um mich zu verteidigen hiergegen ist es nun sehr wichtig beweisen zu können dasz diese Organisa-
tion nicht nur reine Fiktion war. Ganz besonders durch Aussprachen von Zeugen (Bücher, Ausspra-
che) welche nicht zu der Hielschergruppe gehörten. Am besten so offiziell wie möglich. Ihr Buch ‘40
Jahre unter Deutschen’ wird hier nicht anerkannt.
(…)
Haben Sie die Adresse von Hermann von Bothmer? Wie geht es Ihnen und Ihre Frau? Von v. Meete-
ren hörte ich einiges. Wie geht es mit der Gruppe?’
527
‘Ich denke auch an die Verblendung, besser Verblödung, bei dem Skandal um den Bohmers herum.
Ich möchte Dir raten: halte die Finger davon, denn ich habe das unangehehme Gefühl, dass er auch
nicht ganz rein ist und – mehr oder weniger pathologisch zu verstehen, aber desto gefährlicher! – sich
in Machenschaften verstrickt hat, die nur positiv sein könnten, wenn man die Spielregeln beherrscht
und…ein reines Ziel hat.
Ich habe noch versucht, bestimmten Leuten der Presse beizubringen, dass in Deutschland sich Er-
scheinungen abgespielt haben, die jetzt zwar ‘’verschüttet’ sind, aber ganz objektiv betrachtet doch so
oder so zu erkennen sind um die jüngste Vergangenheit zu verstehen. Aber der B. hat alles offenbar so
verkorkst und gefälscht, dass ich es den Leuten sogar nicht verübeln kann, wenn sie nichts mehr glau-
ben, was man versucht auseinander zu setzen. M.a.w. jede weitere Aeusserung oder Einmisschung
kann einen höchstens kompromittieren, weil man nicht nichts anders annehmen kann als dass gelo-
gen, phantaisiert, verstellt usw wird.’

528
‘Ich erinnere mich z.B. dass besonders gefährliche SS-Leute durch kluge Massnahmen ‘neutralisiert’
wurden’.
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529
‘Mann kennt allerhand Zusammenhänge nur von ungefähr und benutzt sie dann nur, soweit damit die
eignen Interessen gedient werden - wissenschaftlich?
Ohne Rücksprache mit mir hätte nicht ausgesagt werden dürfen, die ‘Gruppe’ habe Kontakt gehabt
mit dem ‘Auslande’(?!) mittels meiner Person; es stimmt übrigens gar nicht und der Redner rührt da
an heiklen Sachen, deren Wesen ihm völlig fremd geblieben sind; dies ist fast kriminell.
(…)
Wenn man feststellt, dass mit bezug auf frühere Bindungen nicht die Treue, die Sorgfalt, die Vorsicht,
die behutsame Berühring aufrecht erhalten wird, im Gegenteil die ‘’Tatsachen’ nur im eignen Interesse
manipuliert werden, soll man sich nicht wundern, wenn man auch in andren Bereichen der Falsch-
münzerei bezichtigt wird.
(…)
Damit entferne ich weit vom Anlass dieser Bemerkungen aber, wie die Araber sagen: ‘Hunde kläffen,
aber die Karawane zieht weiter.’

Hoofdstuk 22
536
‘A single neuron in a brain can’t begin to “understand” how the whole brain works. A single ant in a
colony can’t really understand how the colony searches for food. But humans have enough intelligence
as individuals that we are often able to understand quite a bit about how the superminds to which we
belong work.’ 
538
‘Will our computational descendants someday – probably many decades from now – supersede the 
biological humans who created them? Perhaps.
Will our global mind make choices that are not just smart but also wise? I very much hope so. 
Is developing such a global mind our destiny? I think it is.’

Nawoord
566
‘The uniqueness of a biography (and the use of private archives) lies precisely in the possibility to 
easily bundle a great variety of topics without the risk of anachronism. 
(…)
Here, private archives offer an invaluable key to sometimes surprising connections, inferences or inspi-
rations, between the life and experiences of the subject on the one hand, and his or her scientific
works on the other.’
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GERAADPLEEGDE BRONNEN

Opmerking vooraf
De documenten die voor het schrijven van deze biografie zijn gebruikt, zijn afkom-
stig uit openbare en particuliere archieven. Bij deze laatste archieven ontbreekt een
systematische ordening en er is geen sprake van inventarisnummers of vaste ver-
blijfplaats. Voor vrijwel alle voor deze biografie gebruikte documenten geldt dat er
kopieën of duplicaten van aanwezig zijn in de collectie van de auteur. Naar archie-
ven die veelvuldig zijn gebruikt wordt in het notenapparaat verwezen door middel
van afkortingen. Deze zijn hieronder tussen haakjes <…> geplaatst.

Archieven

Nederland

Aerdenhout
Archief Geologische Vereniging Amsterdam, particuliere collectie: O.J. Simon

Amsterdam
Stadsarchief Amsterdam <SAA>

- Archief van het Diaconieweeshuis der Hervormde Gemeente
- Archief van de Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Prae en Protohistorie <IPP>
- Bevolkingsregister
- Gezinskaarten
- Signalementen

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
- Archief AJC

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie <NIOD>
- Collectie Doc I
- Collectie Doc II

Privé-archief m.b.t. Bohmers, particuliere collectie: Tiemen Helperi Kimm <THK>
Opmerking: dit archief is slechts gedeeltelijk, na het overlijden van Helperi Kimm, eind 2017 overgebracht
naar de zoon van Bohmers. De auteur bezit kopieën van alle relevante stukken uit deze collectie. In dit boek
wordt in het notenapparaat verwezen naar de collectie van de auteur (AC), omdat bij sommige stukken on-
duidelijk is wat de huidige verblijfplaats is.

Assen
Drents Archief

- Bevolkingsregister
- Signalementenregister
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Bennekom
Privé-archief m.b.t. Westerouen van Meeteren, particuliere collectie: J.H. Westerouen van Meeteren

Bedum
Privé-archief m.b.t. Zaak Vermaning en BAI, particuliere collectie: T.G. Appelboom

Buitenpost
Privé-archief m.b.t. De Ikelbeam, particuliere collectie: fam. Oostenbrug

Burgum
Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum

- Archief P.V.J. van Rossem, Tietjerksteradeel 1940-1945

Den Haag
Nationaal Archief <NA>

- Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging <CABR>
- Bureau Nationale Veiligheid <BNV>
- Binnenlandse zaken, zuivering van ambtenaren en ridderorden
- Nederlands Beheersinstituut <NBI>
- Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek <ROB>
- Stichting voor de Nederlandse Archeologie <SNA>
- Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Afdeling Oudheidkunde en Natuurbescher-
ming en taakvoorgangers

Centraal Bureau voor de Genealogie <CBG>
- Collectie Algemeen Politieblad
- Documentatie familie Bohmers

Privé-archief m.b.t. Bohmers, particuliere collectie : A. Carmiggelt <AC>
Opmerking: in deze collectie bevinden zich kopieën van vrijwel alle relevante documenten die ge-
bruikt zijn voor dit boek. Dat geldt dus ook voor documenten uit de collectie van de zoon van Boh-
mers. Bij het gebruik van stukken uit deze collectie zal verwezen worden naar het schaduwarchief
van de auteur (collectie AC). Dat geldt ook voor veel stukken afkomstig uit de voormalige collectie
THK en PJF, die respectievelijk in 2017 en 2018 gedeeltelijk en derhalve onvolledig in het bezit
zijn gekomen van de zoon van Bohmers en waardoor soms niet altijd duidelijk is waar bepaalde
stukken zich nu bevinden. 

Museon
- Documentatie Wouters

Enschede
Privé-archief m.b.t. Hein van der Vliet, particuliere collectie: G. van der Vliet
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Groningen
Groninger Instituut voor Archeologie <GIA>

- Brievenarchief Biologisch Archaeologisch Instituut <BAI>
- Dossiers P.B. Kooi (correspondentie Bohmers-Wouters)

Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven <HCGA>
- Rijksuniversiteit Groningen <RUG>, archief Curatoren <ARC>
- Rijksuniversiteit Groningen, archief Senaat en Faculteiten 

Universiteitsbibliotheek Groningen
- Archief A.E. van Giffen

Haarlem
Noord-Hollands Archief <NHA>

- Strafvonnissen arrondissementsrechtbank Amsterdam en Haarlem

Haren
Privé-archief m.b.t. de Zaak Vermaning, Bohmers, De Vries, particuliere collectie: H.T. Waterbolk
<HTW> opmerking: geraadpleegd bij het GIA, Groningen.

Leeuwarden
Tresoar Frysk Histoaryks en Letterkundich Sintrum <Tresoar>

- Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
- Familiearchief Boeles
- Familiearchief Sixma van Heemstra <SVH>
- Brievenarchief Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum <FLMD>
- Geheim Register Ontslagen Gevangenen
- Militair Gezag
- Stichting Fryske Ambachts Folkskunst

Fries museum
- Documentatiemappen Vikingschat
- Documentatiemap Siebenga

Privé-archief m.b.t. Bohmers, particuliere collectie: J. Post

Westergeest
Privé-archief m.b.t.  J.M. Minnema,  particuliere collectie: O. Vries
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Zutphen
Regionaal Archief Zutphen <RAZ>

- Archief Oude en Nieuwe Gasthuis <ONG>, notulenboek vergadering van provisoren
- Archief Stedelijk Gymnasium, Hogere Burgerschool en Stedelijk Lyceum
- Bevolkingsregister
- Adresboeken Zutphen
- Jaarverslagen gemeente Zutphen

Duitsland

Berlijn
Bundesarchiv Berlin <BAB>

- DS G00113 (voormalig BDC)
- Collectie NS 21, Ahnenerbe

München
Archäologische Staatssammlung 

- Akten Grabung Mauern 1937-1939

Institut für Zeitgeschichte <IfZ>
- Bestand ZS/A 25 (Kater, Ahnenerbe)

Villingen-Schwenningen
Kreisarchiv Schwarzwald-Baar-Kreis <KrASBK>

- Bestand K3 (Friedrich Hielscher)

Frankrijk

St. Jean du Gard
Privé-archief m.b.t. Bohmers, particuliere collectie: P.J. Trotwood Freeve <PJF>
Opmerking: dit archief is slechts gedeeltelijk in 2018 overgebracht naar de zoon van Bohmers. De auteur
bezit kopieën van alle relevante stukken uit deze collectie. In dit boek wordt in het notenapparaat verwezen
naar zijn collectie (AC), omdat onduidelijk is waar sommige stukken zich nu nog bevinden.

Oostenrijk

Wenen
Archiv der Universität Wien

- Dekanat der phil. Fakultät-Habilitationakten Bohmers
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Tsjechië

Brno
Moravian Museum/Anthropos Instituut

- Documentatie en correspondentie m.b.t. opgravingen Unterwisternitz
- Brievenarchief Absolon

Geïnterviewde personen (met wie in de meeste gevallen ook is 
gecorrespondeerd)
Th.G. Appelboom, 15 augustus 2006
H.W.A. Bohmers, 16 november 2006, 4 maart 2007, 14 augustus 2015, 9 januari 2016, 23 maart 2017
F.T. von Bothmer, 29 juli 2006
B. Freeve, 8 januari 2016
T. Helperi Kimm, 24 januari 2005, 24 februari 2006, 27 oktober 2006, 10 maart 2016
J. de Jong, 9 december 2005
H.J. Müller-Beck, 19 mei 2009
Fam. Oostenbrug, 24 december 2005
R.  Roosma, 28 maart 2006
A.A.  Smith-Bohmers, 4 maart 2007, 9 januari 2016.
G. Taatgen, 27 februari 2016
N. Taatgen, 14 augustus 2015
P.J.  Trotwood Freeve, 8 januari 2016, 23-25 juni 2016
W. Uytenbogaardt, 5 november 2005
J.D. van der Waals, 16 februari 2007
H.T. Waterbolk,  7 april 2004, 20 oktober 2004, 8 december 2005
J.H. Westerouen van Meeteren, 24 mei 2005, 12 augustus 2017
F.J.W. Westerouen van Meeteren, 25 maart 2017

Overige (mondeling en/of schriftelijk) geraadpleegde personen
N. Arts (over Wouters en geschiedenis steentijdonderzoek Zuid-Nederland)
G.J. Bartstra (over zijn schoonvader A.C.V. Van Bemmel)
P.H. Breuker (over de Friese situatie)
G. Elzinga (over Bohmers en de Vikingschat)
M .Eickhoff (over Bohmers en de duiding van zijn werk en persoon)
G. Freund (over Bohmers)
J. Frieswijk (over de Friese Beweging)
P. Harmens (over Bannink)
K.R. Henstra (over Mudstra)
Fam. Hoeksema (over Bohmers als buurman in Bedum)
C.J. Klok (over Assien Uiterwijk en H.W. Bohmers in het ONG te Zutphen)
E. Kramer (over geschiedenis van het archeologisch onderzoek in Friesland)
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A. van der Lee (over Vermaning en Wouters)
M.J.L.Th. Niekus (over onderzoek van Bohmers)
M. Oliva (over Dolní Vĕstonice en Absolon)
W. Osinga (over H. Piebenga en de Vikingschat)
S. Plutniak (over Bohmers en G. Laplace)
J. Post (over Bohmers en de kunstbeoefening in Friesland)
A. Schmidt (over Hielscher en de Rimprechtshof )
I. Schmidt (over Hielscher)
O.J. Simon (over Bohmers studententijd en de studie geologie)
D. Stapert (over Bohmers, paleolithicum en vervalsingsaffaires)
L. Verhart (over Wouters en vervalsingen)
A. Verpoorte (over Dolní Vĕstonice)
G. van der Vliet (over zijn opa Hein van der Vliet en Makkinga-Lochtenrek)
U. Vogel (over haar vader H. von Bothmer)
O. Vries (over Minnema, Ikelbeam en de Friese situatie)
J. Zijlstra (over de Vikingschat)
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NOTEN

Inleiding
1      Zie voor een beschrijving van de executie Roël s.a., p. 58-59 en Cornelissen 2010, p. 273-279.
2      Voor informatie over Bannink, zie Ribbens 1995 en Roël s.a.
3      NA: BNV inv. no. 2459. In de notitie wordt Bohmers aangeduid met Blöhmer of Bleumer, van-
daar de afkorting ‘Bl’ in betreffend stuk.
4      NA: BNV, inv. no. 2495.
5      NA: NBI, inv. no. 38933.
6      Het meest recente boek over Vermaning (inclusief andere literatuurvermeldingen m.b.t. Verma-
ning): Van der Sanden en Schuring 2018.
7      Schriftelijke mededeling Dick Stapert aan auteur, juli 2018.
8      Bosscher 2004a en b.
9      Dagblad van het Noorden d.d. 7 juli 2018.
10    Stapert (1992) zegt in stelling 10 bij zijn proefschrift: “Het fanatisme en de bekeringsdrift, die veel
publikaties van aanhangers van T. Vermaning kenmerken, kunnen begrepen worden als pogingen tot reductie
van cognitieve dissonantie.”
11    Leeuwarder Courant (wekelijkse bijlage) d.d. 12 juni 1976.
12    In ’t Veld 1976.
13    Zondergeld 1978, p. 295.
14    Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum: Archief P.V.J. van Rossem, brief Bohmers aan Van
Rossem d.d. 7 februari 1988.
15    Van Rossem 1995, p. 141.
16    Van der Lee 1996, p. 46.
17    Eickhoff 2003.
18    Eickhoff 2009 en 2013 (citaat, p. 603).
19    Eickhoff 2016, p. 414.
20    Zie hiervoor de literatuurlijst.
21    Zie de literatuuropgave in Graben für Germanien (2013).
22    Voorbeelden zijn, over Jankuhn: Mahrsarski 2011a, over Rust: Ickerodt 2016, over: Willvonseder:
Obermair 2016, over Zotz: Wollenberg 2012 en 2016, over: Von Stokar: Schwab 2007, over: Schwan-
tes: Schäfer 2015.
23    Waterbolk 2003.
24    Van Berkel 2005, p. 303.
25    Pringle 2006. Het artikel verscheen in Archaology (maart/april 2006). Zie over het onderzoek in
Mauern ook: Carmiggelt en Stapert 2009.
26    Otterspeer 2015, p. 148.
27    Zie hierover: Reitzenstein 2014.
28    HTW: brief aan Bohmers aan Kater d.d. 8-1-1965.
29    Zie het nawoord van Kater bij de tweede druk van zijn werk (1997).
30    Bahn 2004.
31    Bahn 2009.
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32    Schmidt 2004.
33    Lehner 2015.
34    Bazelmans en Kolen 2015, p. 101.
35    Roeters 2017.
36    Mazin 2017, p. 15.
37    Behalve de reeds genoemde literatuur, kan bijvoorbeeld ook verwezen worden naar Hulspas 2004
en Huisman 2004.
38    Fredrik Thorwald von Bothmer schreef over zijn belevenissen bij de Kriegsmarine, in het bijzon-
der zijn vaart met de Michel, een typoscript: Hilfskreutzer Michel-Schiff 28. Die letzte Kaperfahrt aller
Zeiten (juli 2005).
39    Brief van Von Bothmer aan Militärhistorisches Forschungsamt in Potsdam van november 2005 is
opgenomen als bijlage bij zijn typoscript.
40    Zie over morele waarden in de geschiedschrijving: Eickhoff, Henkes en Van Vree 2010.
41    Henkes 2005, p. 29.
42    NIOD: Doc-I 149 (Bohmers), brief Halbertsma aan De Jong d.d. 7 september 1948.
43    NIOD: Doc-I 149 (Bohmers), brief Halbertma aan De Jong d.d. 14 september 1948.
44    Goedkoop1993, p. 103.
45    Ook nu zijn nog niet alle bronnen volledig openbaar. Bij het schrijven van deze biografie zijn mij
beperkingen opgelegd door de auteursrechthebbende. Deze beperkingen hebben vooral betrekking op
het citeren uit de dagboeken en uit tekstpassages van enkele ongepubliceerde essays. Ik ken de inhoud
van alle documenten en deze zijn in kopie in mijn bezit. Ik ben zo met de beperkingen omgegaan dat
ze vrijwel geen invloed hebben op de beschrijving van de persoon Bohmers. Daardoor heb ik voorko-
men dat mijn wetenschappelijke integriteit in het geding is gekomen.
46    Zie over de betrekkelijkheid van de orale bron voor de geschiedschrijving van de archeologie:
Eickhoff 2013b.
47    De Haan 2015, p. 9.
48    De Haan 2015, p. 307-308.
49    Hamilton 2008, p. 15.
50    Voor een overzicht van deze onderwerpen, zie bijvoorbeeld: Last 2015 en Heylighen 2011.

Hoofdstuk 1
1     De kwartierstaten, stambomen en genealogische aantekeningen ben ik tegengekomen bij de zoon
van Bohmers en in de collectie PJF en bij het CBG (Documentatie familie Bohmers).
2     Behalve een intense belangstelling voor zijn voorouders hebben de resultaten van zijn genealo-
gisch onderzoek uiteindelijk voor hem ook een praktisch nut. De verzamelde informatie heeft hij in
1937 nodig voor het invullen van de Ahnenpas, een document waarmee hij moet aantonen raszuiver te
zijn voordat hij bij Ahnenerbe in dienst kan treden. Ook in de daaropvolgende jaren zal Bohmers zijn
genealogische onderzoek voortzetten. Zo bezoekt hij tijdens de oorlog verscheidene archieven voor
het doen van stamboomonderzoek naar zijn familie (en dat van zijn schoonfamilie). Het originele
exemplaar van het ‘Familieboek’ bevindt zich in de collectie van de zoon van Bohmers en draagt de
titel “Stamboek van het geslacht Bohmers benevens de volgende hierbij behoorende geslachten: Hout-
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sma, Lucas, Uiterwijk, Rijpkema, Van der Hoek, Brouwer, Geerlings, Evers en Huiberts.” Het is in de
periode 1946-1947 afgerond, maar er zijn later nog enkele teksten door Bohmers aan toegevoegd. Be-
halve het familieboek bevinden zich in deze collectie veel losse, ongesorteerde aantekeningen en docu-
menten die met de familie Bohmers en het genealogisch onderzoek te maken hebben en waarvan ik
dankbaar gebruik heb mogen maken. Kopieën van het Familieboek en alle andere relevante notities
bevinden zich in de collectie van de auteur.
3     Zie Bohmers 1964a en b, 1972 en 1973. Ook onder pseudoniem is een studie verschenen: Eyken
1950.
4     Typoscript, waaruit geciteerd is, bevond zich in collectie THK (thans in kopie in collectie AC).
Het is geschreven op 1 maart 1944 in Zwolle, waar Bohmers dan is ondergedoken, zo blijkt uit het
onuitgegeven en samengebonden essays, getiteld: “natuur-philosophische beschouwingen” door Dr. A.
Bohmers (Buitenpost 1948) in de collectie PJF.
5     Veel genealogische en biografische gegevens uit dit en het volgende hoofdstuk zijn ontleend aan
het familieboek dat door Bohmers is samengesteld en dat naast foto’s, familiewapens ook (auto)bio-
grafische teksten van verschillende familieleden bevat. De genealogische en biografische gegevens zijn
voorts, tenzij anders vermeld, hieraan ontleend of aan de talrijke familiedocumenten en afschriften van
akten van de burgerlijke stand die zich ook in deze collectie bevinden. Verder is gebruik gemaakt van
de door Bohmers rond 1937 opgestelde kwartierstaat, die bewaard wordt in het Centraal Bureau voor
de Genealogie (CBG) te Den Haag. Alle relevante documenten voor deze biografie bevinden zich in
kopie ook in de collectie van de auteur.
6     RAZ: geboorteregister 1912, no. 23.
7     De gegevens van Hendrich Wilhelm Böhmers zijn ontleend aan informatie verzameld door
Henk Böhmers en gepubliceerd op internet: www.geocities.com/bohmers2002.
8     CBG: krantenknipsels familie Bohmers.
9     SAA: Archief van het Diaconieweeshuis der Hervormde Gemeente, boedelpapieren NL-SAA-
4315018 en43115019.
10   Zie voor de gepleegde misdrijven: CBG: Collectie Algemeen Politieblad 1880-no.312-321 en
1884 (no. 3238). Voorts: Tresoar: Geheim Register Ontslagen Gevangenen, 14e jaargang (1895), 
register 1539. Voor diverse vonnissen ook: NHA: strafvonnissen arrondissementsrechtbank Amster-
dam (1838-1892), 198, inv. no. 114 , vonnisno. 450 (1879), inv. no. 118, vonnisno. 963 (1880) en inv.
no. 122, vonnisno. 474 (1882) en Haarlem (1838-1910), 452, inv. no. 336, vonnisno. 168 (1880) en inv.
no. 337, vonnisno. 111 (1881).
11   SAA: Uit het militieregister uit 1881 (no. 1190) blijkt dat Hendrik Willem gedetineerd is in
Ommerschans. Geraadpleegd via militieregister.nl: MRS AA00102000173.
12   SAA: signalementen 1883, no. 767.
13   Drents Archief: bevolkingsregister 0921, inv. no.678 (dienstboden 1880-1890).
14   Tresoar: Geheim Register Ontslagen Gevangenen, 14e jaargang (1895), register 1539. Als beroep
wordt “varensgezel” opgegeven.
15   NHA: Haarlems Dagblad d.d. 23 juni 1893.
16   Het nieuws van de dag: kleine courant d.d. 12 augustus 1882 en Algemeen Handelsblad d.d. 10 
augustus 1882.
17   Tresoar: Geheim Register Ontslagen Gevangenen, 14e jaargang (1895), register 1539.
18   Drents Archief, signalementregister, inv. no. 339, doc. no. 447, d.d. 9 augustus 1897.
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19   SAA: OGDA, 00056000050, deel 56, blad 48.
20   Er zijn geen aanwijzingen dat hij in Dordrecht en in Utrecht voordien als boekbinder gewerkt
heeft bij de krankzinnigengestichten daar, hetgeen hij wel vermeldt in zijn autobiografische notitie.
21   RAZ: Jaarverslag gemeente Zutphen 1906, p. 50.
22   AC: getuigschrift d.d. 27 september 1929 uitgereikt door het hoofdbestuur van het Rode Kruis.
23   RAZ: Notulenboek van de vergaderingen der provisoren van het ONG, inv. no. 1.1.8., vergader-
ing 14 januari 1904. Met dank aan Carol Klok voor het doornemen van de notulenboeken.
24   RAZ: Notulenboek van de vergaderingen der provisoren van het ONG, inv. no. 1.1.16., vergader-
ing 6 oktober 1927.
25   AC: Familieboek.
26   RAZ: Notulenboek van de vergaderingen der provisoren van het ONG, inv. no. 1.1.9., vergader-
ing 22 oktober 1908.
27   NIOD: H932-06690-brief staf Himmler aan Seyss-Inquart d.d. 3 juni 1940.
28   Zo meent Van der Lee ten onrechte dat de moeder van Bohmers uit Harlingen afkomstig is en
dat het Fries zijn ‘moedertaal’ was (Van der Lee 1996).
29   AC: Autobiografische notitie van Bohmers in het door hem samengestelde familieboek.
30   Zie voor een kleine uitweiding over bewoonbare geschiedenissen: Beyen 2002, p. 25-27.
31   Een goede inleiding in memen is: Blackmore 1999.
32   Voor een overzicht van evolutie, het denken daarover en de invloed ervan op verschillende
maatschappelijke terreinen, zie bijvoorbeeld: Buskes 2006.
33   Dawkins 2006, p. 222-234.
34   Dennett 1999, p. 232.
35   Heylighen 2011 en Last 2016.

Hoofdstuk 2
1     NA: NBI, inv. no. 38933. Het betreft het rapport van Minnema over Bohmers.
2     RAZ: deelcollectie 110, inv. no. 200, Plattegrond van het Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen uit
1931, schaal 1:500.
3     Bohmers schrijft hierover in het familieboek en constateert dat zijn moeder zodoende in staat was
veel geld uit te sparen.
4     AC: familieboek. Ook de overige in dit hoofdstuk gebruikte citaten zonder bronvermelding zijn
hieruit afkomstig.
5     Interview A.A. Smith-Bohmers d.d. 4 maart 2007.
6     AC: Uitgeschreven rede van Bohmers d.d. 2 februari 1935.
7     RAZ: Notulenboek van de vergadering der provisoren van het ONG, inv. no. 1.1.14, d.d. 2 novem-
ber 1923 en 13 maart 1924.
8     RAZ: Archief HBS, archiefno. 177, inv. no. 602 en 629.
9     RAZ: Archief HBS, archiefno. 177, inv. no. 624.
10   Waterbolk (2003) meldt dat Bohmers lid was van de NJN. In een e-mail (Waterbolk aan auteur
d.d. 6 februari 2004) beschrijft Waterbolk zijn eerste kennismaking met Bohmers in 1946. Op dat
moment was Waterbolk lid van het Centraal Bestuur van de NJN en droeg het clubspeldje, dat door
Bohmers werd opgemerkt. De NJN-achtergrond schiep, aldus Waterbolk, een zekere band tussen bei-
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den. Dat Bohmers afdelingssecretaris is geweest blijkt uit een na-oorlogs notitie (collectie THK) en
het Adresboek Zutphen van 1928 (p. 108/127).
11   Zie voor de geschiedenis van de NJN: Coesèl 1997.
12   AC: ongedateerde memo afkomstig uit de collectie THK. In hetzelfde stuk schrijft hij dat hijzelf
in die tijd sociaal-democratisch gezind was, een politiek-maatschappelijke houding die hij, naar zijn
eigen zeggen, ook gedurende zijn studietijd zou blijven aanhangen. In een autobiografische schets dat
deel uitmaakt van het familieboek lezen we dat Bohmers in het begin van zijn studie nog wel belang-
stelling had voor de politiek van de arbeidersbeweging en sociale vraagstukken, maar “waarbij ik steeds
meer de aristocratische richting inging en me voor germaansche kultuurgeschiedenis interesseerde”. Ook schrijft
hij in hetzelfde stuk: “Ik heb mij ook altijd bijzonder geïnteresseerd voor de philosophische achtergrond van
de politieke stromingen, vooral voor de meest consequente richtingen, waarbij ik steeds afzijdig bleef staan en
slechts toeschouwer was.”
13   Mondelinge mededeling zoon van Bohmers d.d. 16 november 2006. In een brief van zijn moeder
uit 1951 aan Bohmers en zijn gezin, schrijft ze na hem een genoeglijke verjaardag te hebben gewenst:
”visite zul je wel niet veel hebben, daar hield je nooit van” (collectie AC).
14   AC: notitie Bohmers met latere aantekening “eind HBS”, dus rond 1928.

Hoofdstuk 3
1     Zie over de persoon en het werk van Dubois: Shipman 2001.
2     Zie over H.A. Brouwer: Egeler 1973 en De Roever 1973.
3     Knegtmans 1998, p 43 en 50.
4     In de eerste jaren van zijn studie, als de nieuwbouw nog niet gereed is, gaat Johan voor zijn col-
leges naar de Nieuwe Prinsengracht 126, waar dan nog het Geologisch Instituut is gevestigd en waar
Dubois en zijn voorgangers hebben gewerkt. De practica vinden in die tijd plaats in een voormalig
schoolgebouw aan de Nieuwe Achtergracht 125.
5     SAA: gezinskaarten Böhmers, Johan Christiaan Assien.
6     Mededeling O.J. Simon aan auteur in e-mail d.d. 22-10-2004.
7     Mondelinge mededeling O.J. Simon (Aerdenhout). Bohmers bekleedt geen bestuursfuncties en
zijn naam wordt in bewaard gebleven verslagen of notulen niet vermeld.
8     Tegelijkertijd met Johan schrijven zich in: H.K.M. Beukers, P.G. de Vries, A.H.R. Bouma, H.
Jansen, R.J.H. Patijn en R.F.C.R. Gheyselinck. Behalve Beukers en De Vries zou iedereen afstuderen
in de geologie; de laatste drie promoveren ook nog. Dolf Patijn wordt later directeur van de Rijks Ge-
ologische Dienst in Limburg en schrijft een baanbrekende publicatie over het ontstaan van het Groningse
gasveld.
9     Zie over Gheyselinck: Coudenys 1998, p. 1316-1317.
10   Mededeling O.J. Simon (Examenboek 5, no. 171. kandidaatsexamen: 27-01-1932).
11   Foto’s van de excursies zijn bewaard gebleven en worden tegenwoordig beheerd door de Stichting
Geologisch Instituut Amsterdam. Dezelfde stichting is ook in het bezit van de kasboeken, notulenboeken
en andere archiefbescheiden van de Geologische Vereniging en de vakgroep en directie van het Geolo-
gisch instituut. Het instituutsarchief is door een medewerker van de Universiteit van Amsterdam
gered, nadat het al bij de straat was gezet, omdat het Geologisch Instituut - als uitvloeisel van een
bezuinigingsoperatie - in december 1988 werd gesloten en het gebouw werd ontruimd. De archivalia
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werden vervolgens opgeslagen in een vochtige niet-verwarmde ruimte aan de Oude Turfmarkt, maar
zullen in de toekomst beter beheerd en bewaard blijven in het Gemeentearchief van Amsterdam
(Mededeling O.J. Simon).
12   Böhmers en Van Bemmel 1932, p. 171.
13   Voor de geschiedenis van het geologisch onderzoek in Tegelen, zie: Van den Hoek Ostende en
Vos 2006.
14   Böhmers en Van Bemmel 1932, p. 170.
15   Zo wordt onder meer informatie ingewonnen bij de botanicus F. Flörschutz en de geoloog P.
Tesch, de directeur van de geologische Dienst (Böhmers en Van Bemmel 1932). Dubois, die na zijn
emeritaat in Haelen is gaan wonen, wordt ook van de resultaten op de hoogte gehouden. In de collec-
tie van THK bevindt zich een kaartje met afspraakregeling van Dubois aan Bohmers d.d. 23 oktober
1933.
16   Over de moeizame relatie die beiden met Dubois hadden, zie Shipman 2001.
17   Van Bemmel publiceerde ook over botmateriaal van kleine zoogdieren. In 1933 verscheen in het
februari-nummer van het tijdschrift De Levende Natuur (jrg 37, p. 311-314) een artikel getiteld: “De-
terminatie der resten van insecteneters in uileballen” in aansluiting op eerder door Schreuder gepub-
liceerd stuk in hetzelfde blad. Het artikel van Van Bemmel is foutief ook voorzien van de auteursnaam
Joh. Böhmers. In het april-nummer wordt dit gerectificeerd.
18   P.J. van der Feen en W.S.S. van Bethem Jutting, ” Dr. Antje Schreuder, Amsterdam 15 november
1887- Amsterdam 2 februari 1952” in: Geologie en Mijnbouw (nieuwe serie nr. 4, jrg, 14 (april 1952), p.
121-125).
19   Van Bemmel publiceert in 1962 samen J. Lüttschwager een artikel waarin opnieuw de vondsten
van Bohmers en hem belicht worden. De auteurs zijn van mening, door de vroegere vondsten uit
Tegelen te vergelijken met zoölogische resten van prehistorische sites, dat de vondsten uit Tegelen een
sterke aanwijzing vormen voor de aanwezigheid van vroege hominiden in Europa (Van Bemmel en
Lüttschwager 1962).
20   Over Van Bemmel: Nieuwenhuis 1991.
21   G.J. Bartstra, die als archeoloog verbonden is geweest aan het Biologisch Archaeologisch Insti-
tuut en de schoonzoon is van Van Bemmel, vermeldt in een brief aan de auteur (d.d. 15 december
2004) dat de relatie tussen beiden bekoelde, nadat Bohmers in uniform op college kwam (zie hierover
hoofdstuk 4). Dit kan zijn, maar Van Bemmel feliciteert Bohmers nog wel met zijn aanstelling bij
Ahnenerbe op 22 april 1937 (collectie AC).
22   Er bevinden zich in dit boek onder andere uittreksels van publicaties van H. Obermaier, H.
Klaatsch, G. Goury, M.C. Burkitt, M. Hoernes, O. Hauser, M. Boule, A. Keith, K. Absolon en J.G.D.
Clark.
23   BAB: Ahnenerbe, Bohmers, J.C.A. (16.01.1912), Lebenslauf d.d. 29 april 1937.
24   SAA: 30569 Archief van de UvA; Instituut voor Prae- en Protohistorie, inv. no. 198: Stukken be-
treffende de herdenking van prof. dr. J.P. Kleiweg de Zwaan uit 1972. De herinneringen zijn
opgeschreven door mej. drs. J.H. Houwen.
25   In het Centraal Bureau voor de Genealogie bevindt zich een door Bohmers opgestelde kwartier-
staat (dossier Bohmers) met fysieke kenmerken van familieleden. Zijn kleinzoon Piet-Jaap Freeve
herinnert zich in juni 2016 ook dat zijn schedel door Bohmers is opgemeten en dat hij dit wel vaker
deed als de relatie dit toeliet. Er zijn ook notities van Bohmers bewaard gebleven met fysiologische
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beschrijvingen van zijn ouders en hemzelf (AC, afkomstig uit PJF). Zijn vader: ‘lang, 172 cm, schedel-
maat 78,7 (21.1-16.6) haarkleur blond, oogen licht blauw, gezicht lang. Ras: phälisch-nordisch met
sterke cromagnon-inslag. Bouw zwaar.’ Zijn moeder: ‘Lang 161 cm. Schedelmaat 77.5 (19.1-19.8)
haar blond, sluik. Oogen Blauw, gezicht breed, bouw middel zwaar. Ras: Phälisch met iets Cro-
magnon.’
26   AC: Fysiologische beschrijving tezamen met beschrijving van het familiewapen en zijn huismerk
opgebouwd uit runen.
27   Citaat overgenomen uit: Roodenburg 2014, p. 135.
28   Roodenburg 2014, p. 131.
29   NRC (Zaterdag Bijvoegsel) d.d. 3 en 4 maart 2007, p. 37-38: artikel van Frans Westerman “Dit is
ons indiaantje. Topenmuseum wil met goed fatsoen van lichaamsdelen af ”.
30   Mensch en Maatschappij 1 (1925), no. 2, p. 257-279.
31   Zie over de amateurarcheologen in deze tijd en de opkomst van het steentjeszoeken: Waterbolk
2013.
32   A. Schreuder schrijft op 18 augustus 1938 aan Bohmers dat I.M. van der Vlerk en F. Florschütz
er nog regelmatig op uittrekken naar de Veluwe en de Achterhoek niet alleen voor geologische en pa-
leobotanische waarnemingen, maar om “ook vuursteentjes”  te zoeken (collectie THK). Beiden worden
hoogleraar in Leiden en schrijven na de oorlog samen het handboek Nederland in het IJstijdvak. De
geschiedenis van flora, fauna en klimaat, toen aap en mammoet ons land bewoonden (Utrecht 1950).
33   Zie hiervoor: BAB: Ahnenerbe, Bohmers, J.C.A. (16.01.1912), Lebenslauf d.d. 29 april 1937. 
Hierbij hoort ook een notitie Kurze Beschreibung der Ausgrabungsmethoden, die bis jetzt von mir ange-
wandt wurde. Behalve Tegelen noemt Bohmers hier de Friese vindplaatsen Makkinga en Prandinga.
Beide vindplaatsen zijn door Popping ontdekt en onderzocht. Prandinga, ontdekt rond 1930, onder-
zocht Popping zelf in samenwerking met zijn zwager W. Beijerinck, die aan de hand van pollenana-
lytisch onderzoek bijdroeg aan de datering van de vindplaats. In 1932 werd een tweede vindplaats
ontdekt nabij Prandinga (vaak aangeduid onder de naam Donkerbroek-zwembad). Ook werd, ver-
moedelijk begin 1933 een derde nabijgelegen vindplaats ontdekt: Makkinga, kort daarop meestal
aangeduid met ‘’Lochtenrek”. F.C. Bursch, verbonden aan het Rijkmuseum van Oudheidkunde te
Leiden, zou in Prandinga een klein onderzoek verrichten in 1932. In september 1936 verricht Van
Giffen een onderzoek te Lochtenrek. Bij genoemde onderzoeken wordt geen melding gemaakt van
betrokkenheid van Bohmers daarbij. Aangezien de notitie deel uitmaakt van de sollicitatie in 1937 bij
Ahnenerbe, heeft hij zijn betrokkenheid daarbij – als die er al mocht zijn – sterk overdreven.
34   Zie over Popping: Jager en Van Ginkel 2005 en Van der Lee 1995-1996.
35   In het buitenland lag dit anders. Zo publiceerde professor J. Andree in 1934 een overzicht van het
Noord-Europese Jong Paleolithicum, waarin hij melding maakt van de belangrijke ontdekkingen van
Popping. Van Van Giffen en Holwerda kreeg Popping weinig steun. Zie hierover: Jager en Van Ginkel
2005.
36   BAB: Ahnenerbe: Bohmers, Johan Christiaan Assien (16.01.1912): Bohmers “Lebenslauf ”, 29
april 1937.
37   De vindplaats Prandinga is door Popping rond 1930 ontdekt. Een opgraving onder leiding van
F.C. Bursch (Rijksmuseum van Oudheden) van een deel van de site vond plaats in het najaar van
1932. Kort daarop wordt Makkinga ontdekt, waar vanaf maart 1933 door Popping zelf onderzoek
wordt verricht. Bursch verricht in Makkinga slechts een paar dagen onderzoek in de zomer van 1933.
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Uiteindelijk voert in september 1936 Van Giffen namens het BAI hier nog een opgraving uit. Die
duurt drie weken, maar Van Giffen publiceert er nooit over. De vondsten van Prandinga en Makkinga
worden in mei 1935 door het Fries Genootschap ten behoeve van het Fries Museum verworven. Een
resterend deel volgt in 1940 door het BAI.
38   BAB: Ahnenerbe, Bohmers, J.C.A. (16.01.1912), Lebenslauf d.d. 29 april 1937.
39   Net zo min als we weten waaruit Bohmers onderzoek bestond (als dat al heeft plaatsgevonden),
weten we niet wanneer hij daarbij betrokken was. 18 september 1932 keert hij terug van een geolo -
gische excursie door de Zwitserse Jura en de de Alpen (informatie uit Geologische Vereniging Univer-
siteit van Amsterdam, thans in bezit van en in bewerking door O.J. Simon, Haarlem). Hij verblijft dan
in Nederland en kan dan aan het onderzoek in Prandinga hebben meegedaan. Op 17 november 1932
overlijdt Wytske Hofstra. Haar familie is afkomstig uit de omgeving van Ureterp. Bohmers kwam
daar regelmatig en zal ook in de winter van 1932-1933 op verschillende momenten Friesland hebben
bezocht, mede om een geschikte zwerfsteen te vinden, die dienst kon doen als grafsteen. In april 1933
wordt de grafsteen getransporteerd en geplaatst. Begin mei 1933 vertrekt Bohmers voor zijn onder-
zoek naar Spanje en keert medio september terug van een geologische excursie door Duitsland. Na
zijn terugkeer, reist hij af naar Friesland in september 1933 (collectie AC: kasboek van studie). We
kunnen dus concluderen dat Bohmers bij het onderzoek van Prandinga aanwezig kan zijn geweest in
1932 en in maart en september 1933 ook bij het onderzoek van Makkinga.
40   Van dit onderzoek is vrijwel geen documentatie overgeleverd. Er is slechts een dagrapport (29
september 1936) van Van Giffen (mededeling K. van der Ploeg (GIA) aan auteur d.d. 24 augustus
2010).
41   Jager en Van Ginkel 2005, p. 47.
42   Zondergeld 1978, p. 443.
43   NIOD: DOC-I-149 ( J.C.A. Bohmers), no. 28.Brief Irene Vorrink-Bergmeijer aan L. de Jong
d.d. 28 december 1949.
44   AC: Autobiografische notitie in familieboek.
45   AC: De notities bevonden zich ongeordend tussen andere familie-papieren en –documenten.
46   Vertaling van betreffend citaat ontleend aan: P. Hawinkels (Friedrich Nietzsche, Ecce Homo. Hoe ie-
mand wordt, wat hij is (Amsterdam 1975, 4e druk), p. 98-99.
47   Deze informatie is ontleend aan een bijschrift bij een foto (no. 21695) dat deel uitmaakt van een
collectie foto’s van Jan Hofstra, die nu toegankelijk en raadpleegbaar zijn via de website van Tresoar
(Leeuwarden). In de collectie zijn ook diverse jeugdfoto’s van Wytske Hofstra opgenomen.
48   AC: Autobiografische notities van Bohmers in familieboek.
49   AC: De notities bevonden zich ongeordend tussen andere familie-papieren en –documenten.
50   Voor de geschiedenis van het AJC, zie: Meilof 2000.
51   Het archief van het AJC bevindt zich in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te
Amsterdam. Een overzicht van de leden uit deze tijd is niet bewaard gebleven. In een (geautoriseerd)
kranteartikel over Bohmers (Leeuwarder Courant 12 juni 1976) staat vermeld dat hij lid was van het
AJC, maar verder ontbreken daar aanwijzingen voor in door Bohmers of anderen opgestelde biografis-
che notities of documenten.
52   Mondelinge mededeling zoon van Bohmers. 
53   Over het gemeenschapshuis, zie: Vuijsje 1984. 
54   Vuijsje 1984, p. 77.
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55   Een kaart waarop de verloving is aangekondigd bevindt zich in de collectie PJF.
56   NA: BNV, inv. no. 2459: ondervragingsrapport d.d. 12 mei 1945: “Gedurende zijn studie aan de
Universiteit ontmoette hij [Johan, AC] een studente, zij verloofden zich, maar voor het huwelijk plaats
kon vinden stierf het meisje bij de geboorte van een kind”.
57   AC: Autobiografische notities van Bohmers in familieboek.
58   Interview A.A. Smith-Bohmers d.d. 4 maart 2007.
59   NIOD: DOC-I-149 ( J.C.A. Bohmers), no. 28.
60   Prellwitz 1921, p. 12.
61   Er wordt wel beweerd dat Johan Wytske op haar sterfbed ervan overtuigd heeft zich in Ureterp te
laten begraven en dat dit laatste plaatsvond tegen de wil van haar ouders, die liever gezien hadden dat
Wytske werd gecremeerd (Zie het artikel van Kerst Huisman “Foar alle ieuwen fêstlein” in de
Leeuwarder Courant van 29 oktober 2000). Dit lijkt niet waarschijnlijk en heeft in ieder geval niet
geleid tot een breuk in de relatie tussen Johan en zijn voormalig schoonouders. Vanaf augustus 1934
tot aan het einde van zijn studie woont hij in bij de familie Hofstra aan de eerste Helmerstraat in
Amsterdam.
62   De Woudklank d.d. 20 april 1933.
63   Waterbolk 2003, p. 39.
64   NA: CABR, Bureau Nationale Veiligheid, inv. no. 2459.
65   NIOD: DOC-I-149 ( J.C.A. Bohmers), no. 12 en 13. Ook het verslag van Oebele Vries van de
lezing van Bohmers, gehouden op 22 februari 1972 voor de Friese studentenvereniging Bernlef in
Groningen, meldt dat Bohmers behoefte had aan een avontuurlijk leven naar aanleiding van het over-
lijden van zijn verloofde Wytske Hofstra. Dit verslag bevindt zich in kopie in de collectie van het
Streekmuseum en Volkssterrenwacht te Burgum.

Hoofdstuk 4
1     AC: notitie d.d. 26 november 1932. Het onderzoeksgebied omvat de Sierra de Rosas en het
gedeelte van de Montagnes Albères, zuidelijk van de Franse grens en oostelijk tot aan de Torrente de
Jordana.
2     Schriftelijke mededeling O.J. Simon aan auteur d.d. 29 februari 2012.
3     De veldwerkdagboeken zijn bewaard gebleven en bevinden zich in de collectie PJF. Het eerste
veldwerk vond plaats tussen 30 mei en 25 augustus 1932, het tweede tussen 10 mei en 20 juni 1933.
4     AC: brief Bohmers aan H.A. Brouwer, d.d. 25 mei 1933.
5     Knegtmans 1998, p. 57-58.
6     AC: autobiografische notitie van Bohmers.
7     Böhmers 1937 en Bohmers 1942.
8     BAB: Ahnenerbe, Bohmers, J.C.A. (16.01.1912), Lebenslauf d.d. 29 april 1937.
9     Bohmers 1937.
10   Mededeling O.J. Simon (Stichting Geologisch Instituut Amsterdam) aan auteur d.d. 22 novem-
ber 2004 (bijlage).
11   AC: brief Bohmers aan zijn ouders d.d. 7 augustus 1934.
12   SAA: Gezinskaarten, Böhmers, Johan Christiaan Assien.
13   Leeuwarder Courant, zaterdag 8 augustus 1975 (wekelijks bijvoegsel). Email H.T. Waterbolk aan
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auteur d.d. 6 februari 2004 en brief G.J. Bartstra (schoonzoon van A.C.V. van Bemmel) aan auteur d.d.
15 december 2004. 
14   AC: autobiografische notitie van Bohmers. 
15   Zie over het ‘biologistisch wereldbeeld’: Van Vree 2000.
16   Van Vree 2000, p. 16-17.
17   Roodenburg 2014, p. 134-140.
18   Mok 2000, p. 132-133.
19   Zie hierover: Buskes 2006, i.h.b. p. 382-385 en Andreasen 2008.
20   Zie over Van Giffen en Bolk onder andere Eickhoff 2003, p. 97-103. Bijvanck 1944, p. 37-53. Na
de oorlog schrijft A.J.P. van den Broek nog een hoofdstuk over de antropologische samenstelling der
Nederlandse bevolking in: G.J.A. Mulder (red.), Handboek der geografie van Nederland (deel II,1950).
21   AC: autobiografisch verslag van A. Bohmers.
22   Schriftelijke mededeling O.J. Simon aan auteur d.d. 29 februari 2012
23   Knegtmans 1998, p. 101.
24   Interview W. Uytenboogaardt met auteur d.d. 5 november 2005.
25   Van der Stroom 2008, p. 339.
26   Knegtmans 1998, p. 253.
27   Zie over Dieter Tappenbeck: Groeneveld 2004, p. 201-205.
28   Citaat overgenomen uit: Geschiedenis van het Amsterdamse Studentenleven 1932-1962 (Amsterdam,
1962), p. 91.
29   Knegtmans 1998, p. 259 en 261.
30   Bohmers schrijft in zijn Lebenslauf t.b.v. zijn Habilitation in Wenen: “Im Jahre 1936 trat ich der „“Na-
tionaal-Socialistische Bewegung„ (Mussert-Partei) der Niederlande bei.“ (Archiv der Universität Wien: Ha-
bilitationakt, signatuur: Phil. Fak., D-Zl. 178 uit 1941/1942). In 1976 zegt Bohmers dat hij op advies
van Von Tevenar zich bij de NSB had aangesloten om op deze wijze betere papieren te hebben voor een
baan in Duitsland (Leeuwarder Courant d.d. 12 juni 1976).
31   Tijdens het interview met J.D. van der Waals met auteur d.d. 16 februari 2007 meldde Van der
Waals dat zijn zwager en archeoloog W.J. de Boone hem ooit verteld heeft Bohmers te kennen vanuit
het Verdinaso, waar hij zelf bij aangesloten is geweest. Op een bewaard gebleven ledenlijst van het
Verdinaso komt zijn naam niet voor, maar betrokkenheid erbij kan niet uitgesloten worden (met dank
aan M. Eickhoff ).
32   Over het Verdinaso: Joosten 1982, p. 329-363 en Huberts 2017, p. 169.
33   NA:, Ministerie van Justitie CABR 1945-1952, inv. No. 70754 (G.N. Westerouen van Meeteren).
34   Over De Bezem: Huberts 2017, p. 90-99.
35   Over Zwart en Nationaal Front: Schippers 1986.
36   Fahlbusch 2003, p. 630, noot 188.
37    KrASBK: Bestand K 3.1, BOH 42, brief Westerouen van Meeteren aan Hielscher, d.d. 12 januari 1953.
38   SAA: gezinskaart Hermann von Bothmer.
39   Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum; Archief P.V.J. van Rossem, Eidesstattliche Erklärung
H. von Bothmer d.d. 14 februari 1949:” Ich lernte Herrn Dr. Bohmers durch meinen Vetter G.N. We-
strouen van Meteren kennen (…)”.
40   Mondelinge mededeling Joost Westerouen van Meeteren aan auteur, d.d. 24 mei 2005 en
schriftelijke mededeling van hem aan auteur d.d. 1 juli 2005.
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41   KrASBK: Best. K 3.1, BOH 13, afschrift Raad voor het Rechtsherstel proces-verbaal d.d. 1 novem-
ber 1956.
42   De informatie over Von Tevenar is ontleend aan: Schmidt 2004, p. 85-93 en Schnitzler 2007.
43   Zie: Herbert 2011, i.h.b. p. 290-298.
44   NA: archief Bureau Nationale Veiligheid (BNV), inv. no. 2459; verhoor N. Aartsma d.d. 20 april
1945.
45   Zondergeld 1978, p. 358-359.
46   Een zekere “Mr. Elferinde, die nu, zoover als ik weet, in de Unie van Zuid-Afrika woont”, aldus
een getuigenverklaring van Aartsma (NA; BNV, inv. no. 2459; verhoor N. Aartsma d.d. 20 april 1945).
47   Knegtmans e.a. 1996, p. 242.
48   Hagemann 1989, p. 285 e.v.
49   Over Snijder, zie: Knegtmans e.a. 1996.
50   Behalve Brouwer en Gerth is Johan ook L.F. Spath van het British Museum behulpzaam bij zijn
onderzoek, maar de belangrijkste bijdrage aan de totstandkoming van de dissertatie wordt geleverd
door De Marez Oyens.
51   Zie over Timor-affaire: Van Veen 2004.
52   Van Veen 2004, p. 134.
53   AC: Behalve het essay Over de stamboom bevonden zich ook andere opstellen van Bohmers als
type- en manuscript in de collectie THK.
54   Over het verlangen naar zuiverheid als figuur in het collectieve Westerse denken, zie: Labrie 1998
en andere bijdragen uit dezelfde bundel.
55   Citaat overgenomen uit Labrie 1998, p. 50.
56   GIA: brievenarchief (1938 AB) J.C.A. Böhmers aan A.E. van Giffen, d.d. 6 juli 1937.
57   CBG: kwartierstaat Bohmers.
58   Er bestaat een veel gebruikt citaat “Ich kann, weil Ich woll wass Ich muss” dat toegeschreven
wordt aan Kant. Dit is overigens zeer discutabel, want dit citaat is nergens in zijn oeuvre te vinden.
Bohmers heeft weinig op met Kant, maar wel met Nietzsche.
59   Tresoar: collectie FMLD, brief Bohmers aan Schurer 17 april 1938.
60   GIA: brievenarchief BAI 1944 A-C: Bohmers aan Van Giffen d.d. 1 juli 1941.
61   In 1862 is zijn vader geboren in Amsterdam (niet Harlingen). Bohmers doelt waarschijnlijk op de
geboorteakte van zijn grootvader Johan Christiaan Bohmers te Harlingen uit 1823 waar deze, evenals
zijn ouders, zonder umlaut wordt geschreven, terwijl in de huwelijksakte van 1856 te Amsterdam hij
wel met umlaut wordt geschreven, maar zelf zijn naam bij ondertekening zonder umlaut schrijft.
62   Bohmers schrijft dit als toelichting in zijn familieboek. Ook H.T. Waterbolk herinnerde zich dat
Bohmers de herkomst van zijn achternaam op deze wijze verklaarde (mondelinge mededeling d.d. 7
april 2004).
63   AC: handgeschreven en ongedateerde brief Doopsgezinde gemeente te Zutphen met mededeling
van royement ingaande per 2 januari 1938.

Hoofdstuk 5
1     Leube 2007a, p. 97.
2     BAB: Ahnenerbe, Bohmers, J.C.A. (16.01.1912), Lebenslauf d.d. 29 april 1937.
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3     Bohmers staat na zijn studie afwijzend tegenover een deel van de collectie-Popping. Dit komt 
doordat er vervalsingen tussen zitten - overigens buiten medeweten van Popping. Zie over de ver-
valsingen: Carmiggelt 2012.
4     AC: brief Van Bemmel aan Bohmers d.d. 22 april 1937.
5     AC: brief Schreuder aan Bohmers d.d. 27 juli 1937 en d.d. 18 augustus 1938 (m.b.t. de al lang
bestaande liefde voor het vak).
6     NA: archief BNV, inv. no. 2459. “Na mijn studie ging ik naar Berlijn om aan de universiteit
archeologie te studeren voor drie maanden.”
7     NA: CABR, BNV, inv. no. 2459.
8     AC: autobiografische notitie van Wenda uit mei 1946: “Op 18 mei 1937 trouwden we. Assien
had de geologische leiding van een wetenschappelijke opgraving in de Harz gekregen. Ik bleef nog 3
weken in Holland, waarna ik ook naar Bad Lauterberg vertrok.”
9     NA: toegangsnummer 2.04.26.02, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv. no. 765, dossier 1938,
no. 913. In een schrijven van Wumkes d.d. 7 april 1938 wordt het adres Leibnitzstrasse 90 II vermeld.
Dit document is ook digitaal in te zien via de site van het Huygens Instituut voor Nederlandse
geschiedenis onder de inventarisatie van rapporten van de Centrale Inlichtingendienst 1919-1940,
doc. no. 60670a.
10   NA: toegangsnummer 2.04.26.02, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv. no. 765, dossier 1938,
no. 913.
11   NA: CABR, Bureau Nationale Veiligheid, inv no. 2549, afschrift rapport Kapt. Bannink.
12   Longerich 2008, p. 387. Voor een blik in het privéleven van Himmler en zijn vrouw: Himmler en
Wildt 2014. Marga had met verscheidene echtgenotes van nazikopstukken koffie-, thee-, diner- en
bridgebijeenkomsten.
13   Mondelinge mededeling Joost Westerouen van Meeteren aan auteur d.d. 24 mei 2005.
14   Zie over GSIII: Kluiters 1993, p. 177-183. In een brief van Van de Plassche d.d. 25 september
1946 (NA: CABR, inv. no. 70754) is sprake van 1936, in een getuigenverklaring van Van Meeteren
d.d. 11 september 1945 noemt hij het jaar 1937 (NA: CABR, Bureau Nationale Veiligheid, inv. no.
2459) als begin van de werkzaamheden voor de GSIIIA.
15   http://www.eindhovenfotos.nl/TELLEGEN.htm (Website bezocht juni 2017).
16   NA: CABR, inv. No. 70754 (G.N. Westerouen van Meeteren). In dit dossier bevindt zich een
verklaring van de kolonel van de Generale Staf van het Bureau Londen van het Ministerie van Oor-
log, J.G.M. Van de Plassche, van 26 september 1946, waarin deze stelt dat Westerouen van Meeteren
zijn vertrouwen genoot en dat de door hem gegeven inlichtingen als vrijwilliger in de jaren 1936-1940
voor GSIIIA van zeer veel waarde was voor de genoemde afdeling.
17   NA: CABR, Bureau Nationale Veiligheid, inv. no. 2459 (getuigenis Westerouen van Meeteren).
18   Mondeling mededeling Joost van Meeteren d.d. 24 mei 2005.
19   Zie over de relatie Sas-Oster: Tigchelaar 2004.
20   NA: Bureau Nationale Veiligheid, inv. no. 2459. In dit dossier bevindt zich een proces-verbaal van
het verhoor van Westerouen van Meeteren op 11 september 1945 waarin deze vertelt tijdens een pers -
conferentie door Tappenbeck op de hoogte te zijn gesteld van het feit dat men hem niet meer
vertrouwde.
21   NA: CABR, inv. no. 70754. Verklaring A. Bohmers, d.d. 20 september 1948. Bohmers verklaart
dat de “Presse-referent” van Ahnenerbe, “een zekere Kaiser” (betreft Friedhelm Kaiser, AC) hem
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uithoorde over Westerouen van Meeteren en hem mededeelde dat hij slecht bekend stond bij de SS.
22   Geciteerd in: Ackermann 1970, p. 42.
23   Voor de Wewelsburg, zie verschillende bijdragen in: Brebeck e.a. 2011.
24   Heilbronner 2015.
25   Brebeck en John-Stucke 2011, p. 17.
26   Voor Jordan, zie Brebeck e.a. 2011, p. 71.
27   Over Himmler en het Christendom: Longerich 2008, p. 274-279.
28   Voor een samenvatting over de houding van nazi’s ten opzichte van de kerken: Te Slaa 2017, p.
183-187.
29   Zie over de houding van de SS en Ahnenerbe ten opzichte van heidense religies: Junginger 2013.
30   Over Himmler en zijn houding t.o.v. het Christen- en Germanendom: Longerich 2008, p. 227-
235 en 274-289 en Brebeck e.a. 2011, p. 147-187.
31   Citaat overgenomen uit: Longerich 2008, p. 229.
32   Bijvoorbeeld bij de geboorte-aangifte van hun dochter Wytske op 20 september 1938 (collectie AC).
33   NA: Bureau Nationale Veiligheid, inv. no. 2459.
34   Over de organisatie Ahnenerbe, zie o.a.: Kater 2001, Koop 2012, Mahsarski 2013a en Pringle
2006a.
35   Darré 1935, p. 260.
36   Over Wirth, zie o.a. Van Gilst 2006 en Löw 2007.
37   Zie o.a. Eickhoff 2003 en de bijdragen in Legendre e.a. (red.) 2007. Illustratief is ook de biografie
van de Ahnenerbe-archeoloog Herbert Jankuhn (zie Steuer 2004, Eickhoff en Halle 2007, en
Marssarski 2011) en Alfred Rust (Ickerodt 2016).
38   Bollmus 2006.
39   Behalve waardering plaatste Van Giffen ook kanttekeningen bij het werk van Kossinna, zie hier -
over Eickhoff 2003, p. 89-94.
40   Van der Waals 1969.
41   Geciteerd in: Eickhoff 2003, p. 216.
42   Zie over de houding van Van Giffen ten opzichte van zijn Duitse collega’s: Eickhoff 2003 en 2005.
43   Zie over Sievers, o.a. Kater 2001, Greif 2000, Leube 2007 en Schöningh 2014, p. 46-66.
44   Reitzenstein 2014.
45   Mondelinge mededeling G. Taatgen d.d. 27 februari 2016.
46   Reitzenstein 2014, p. 62.
47   Citaat ontleend aan: G. Botsch e.a., Die Wannsee-Konferenz und der Völkermord an den europäischen
Juden. Berlijn (2006), p. 180.
48   Over Ahnenerbe en de Reichsbund en onderlinge rivaliteit: zie onder andere Kater 1966, Boll-
mus1970 en diverse bijdragen in Legendre e.a. (red.) 2007.
49   Zie de bijdrage van U.Halle over het onderzoek in Quedlinburg in: https://journals.ub.uni-
heidelberg.de/index.php/mitt-dgamn/article/viewFile/18458/12249 (website geraadpleegd december
2017)
50   Citaat bij: Ackermann 1970, p. 60.
51   Zie de bijdragen van S. Flindt “Es war eine sinnlose Zerstörung. Ausgrabungen auf dem vorplatz der
Steinkirche bei Scharzfeld” en van H.Knoke “Der “Schacht” in der Höhlenkirche (Steinkirche) bei
Scharzfeld“, beide in: www.karstwanderweg.de. (website geraadpleegd juli 2017).
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52   GIA: brievenarchief BAI 1938A-B; brief Bohmers aan Van Giffen d.d. 6 juli 1937.
53   Kater 2001, p. 82.

Hoofdstuk 6
1     Zie over Hielscher: Schmidt 2004; Bahn 2004 en Lehner 2015.
2     KrASBK: Bestand K3.1, BOH 13 (procesverbaal Hielscher d.d. 1 november 1956).
3     Hielscher 1954, p. 44.
4     Schmidt en Breuer (samenst.) 2005.
5     Over het problematisch karakter van het begrip ‘conservatieve revolutie’, zie Boterman 2000, p.
233 e.v.
6     Zie over Nietzsche en de conservatieve revolutie, bijvoorbeeld: Boterman 2013, p. 193-221.
7     Boterman 2000, p. 83 en 167.
8     Boterman waarschuwt voor de teleologische beschouwingswijze bij de naoorlogse studie van de
conservatieve revolutie, waarbij een directe lijn naar het nationaalsocialisme wordt getrokken en iemand
als Spengler als een geestelijk wegbereider van de nazi’ s wordt weggezet (Boterman 2000, p. 13).
9     Schmidt 2004, p. 149.
10   Bahn 2004 en Hielscher 2009.
11   Schmidt 2004, p. 154.
12   De betrokkenheid van Bohmers bij Hielschers geloofsgemeenschap blijkt uit verschillende zaken.
In Bohmers nalatenschap bevinden zich (getypte) vellen met de opzet van het Weihnachtsfeier (met
muziek en gedichten en psalmen van Hölderlin, Nietzsche, Luther, Stefan George en uit de Edda) en
(op briefpapier van de Hofverwaltung ‘Hetenhof‘ van Von Bothmer) een Feierordnung zum Rüstefest
met onder andere muziek van J.S. Bach (collectie THK).Voorts zijn er aantekeningen van Hielschers
hand met betrekking tot zijn religieuze ideeënwereld en een gedicht van hem bewaard gebleven dat
hij schreef ter gelegenheid van een bezoek van Bohmers aan hem (collectie AC).
13   KrASBK: Bestand K3.1, BOT 02: Von Bothmer aan Hielscher d.d. 17 januari 1939.
14   Collectie AC.
15   ‘Wir beiden verabredeten uns dagegen für die Tageum Weihnachten in Berlin. Dannach traf A.
[Assien, AC] Wolfram [Sievers, AC], es kam zu dem bewussten Gespräch in dessen Verlauf W. infolge
von ungenauen Angaben des A. Wasser auf dessen Mühlen gegossen zu haben scheint.‘ (KrASBK:
Bestand K3.1, BOT 02: brief Von Bothmer aan Hielscher, d.d. 17 januari 1939).
16   KrASBK: Bestand K3.1, BOT 02 brief Von Bothmer aan Hielscher, d.d. 17 januari 1939.
17   KrASBK: Bestand K3.1, BOT 02 bijlagen bij brief Von Bothmer aan Hielscher, d.d. 17 januari
1939. Bohmers‘ brief aan Von Bothmer is in het Nederlands geschreven. Von Bothmer kan Neder-
lands verstaan. Zijn moeder is van Nederlandse afkomst en hij heeft in Amsterdam gestudeerd. Von
Bothmer vertaalt de brieven in het Duits voor Hielscher.
18   KrASBK: Bestand K3.1, BOT 05, brief Hielscher aan Von Bothmer, d.d. 7 februari 1939.
19   Er is geen bewijs dat de trouwerij en doop ook daadwerkelijk plaatsgevonden hebben, maar kort
voor de geplande plechtigheden is er wel correspondentie hierover tussen Von Bothmer en Hielscher
voorhanden en alles lijkt erop dat het doorgang heeft gevonden. Zo schrijft Hielscher vijf weken
voorafgaande aan de plechtigheid aan Von Bothmer: ‘am 24. wollen Bohmers hochzeiten und taufen’
(KrASBK: Bestand K3.1, BOT 08, brief Hielscher aan Von Bothmer, d.d. 17 augustus 1942). Von
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Bothmer antwoordt: ‘Dem Ehepaar Bohmers bitte ich Dich zu seinem Feste meinen Glückwunsch zu
sagen. Ich hoffe übrigens sehr, dass es Dir gelingen wird, bei dieser Gelegenheit das Verhältnis zwis-
chen mir und A. [Assien, AC] endlich zu bereinigen.’  (KrASBK: Bestand K3.1, BOT 09; brief Von
Bothmer aan Hielscher, d.d. 28 augustus 1942). Op 4 september kan Hielscher aan Von Bothmer
mededelen: ‘Übrigens sprach Bohmers selber den Wunsch aus, mit Dir ins Reine zu kommen. Am
liebsten würde er es sehen, meinte er, wenn er Dich bzw. Euch bei seiner Hochzeit und Taufe mit
dabei hätte. Mit dieser Ausserung, die aus ihm gekommen ist und nie aus ihm gekommen sein würde,
wenn ich auf seinen friesischen Dickkopf irgendeinen Druck ausgeübt hätte, ist meine Art und Weise
diese Angelegenheiten zu behandeln, als richtig erwiesen.’ (KrASBK: Bestand K3.1, BOT 10, brief
Hielscher aan Von Bothmer, d.d. 4 september 1942).
20   HTW: concept toelichting Bohmers aan Kater d.d. 12 januari 1965: ‘Er [Sievers, AC] war aber
mit Hielscher, welcher zu viel Fantasie und zu wenig exacte Kenntnisse besass, und welcher zu oft die
prinzipiellen Dogmen wechselte, nicht sehr zufrieden. Er bediente sich vom Anfang an von mir, um
von wissenschaftlicher Seite – ich war Paleontologe und Archaeologe wie Teilhard de Chardin – Kri-
tik zu üben. Zu diesem Zwecke sollte ich manchmal Gottesdiensten beiwohnen. Ich sollte nachher
meine Bedenkungen berichten.’
21   Interview J.H. Westerouen van Meeteren d.d. 24 mei 2005 en 12 augustus 2017.
22   Zie hierover: Schmidt en Breuer 2005, p. 386-388.
23   Zie hierover bijvoorbeeld: T. O’Reilly, Hitlers Irishmen (Cork, 2008) en ‘The Hidden History of
Herr Hoven (http://www.ianadamson.net/the-hidden-history-of-herr-hoven/ website bezocht de-
cember 2017).
24   E-mail Joost Westerouen van Meeteren aan auteur d.d. 22 augustus 2017.
25   Over: Van Velthoven: http://aff.skynetblogs.be/archive/2013/08/21/naar-ierland-gevluchte-staf-
van- velthoven-over-7902714.html (website bezocht december 2017).
26   Westerouen van Meeteren 1938.
27   Von Bothmer 1939.
28   Von Bothmer 1939, p. 81.

Hoofdstuk 7
1     De onderzoeksresultaten van Mauern zijn gepubliceerd in: Bohmers 1939a en b, 1941, 1944,
1951b Zotz 1955. Over de geschiedenis van het onderzoek: Vojkffy 1955, Pringle 2006a, 121-136 en
Carmiggelt en Stapert 2009 (in het bijzonder ook over de reconstructie van de verschillende verblijf-
plaatsen van de vondsten en opgravingsdocumentatie van Mauern in en na de Tweede Wereldoorlog).
2     Vojkffy 1955.
3     Archäologische Staatssamlung München: brief F. Wagner aan J. Seitz d.d. 14 mei 1937.
4     Archäologische Staatssamlung München: brief I. Seitz aan Bezirksamt Neuburg a/d Donau d.d.
27 juli 1936.
5     Over Schmidt: Bolus en Conard 2012.
6     Archäologische Staatssammlung München: brief F. Birkner aan F. Wagner d.d. 15 mei  1937.
7     Archäologische Staatssammlung München: brief F. Birkner aan F. Wagner d.d. 15 mei  1937.
8     Archäologische Staatssammlung München: brief B. Eberl aan F. Wagner d.d. 3 juli 1937: “Ich
habe inzwischen das Meine getan, um zu verhindern, dass Dr. R.R. Schmidt überhaupt an die Grabung
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kommt”. B. Eberl is Heimatpfleger für das Gau Schwaben.
9     Zie over Vojkffy: Rössle 2008, Hennig 2009, Gehlen en Schön 2006-2007.
10   Vojkffy 1955, p. 10.
11   Over Schmidt en de SS, zie Kater 2001, p. 293.
12   NA: Bureau Nationale Veiligheid, inv. no. 2459. De betrokkenheid van Bohmers bij het ontslag
blijkt ook uit een notitie opgesteld door Bohmers d.d. 12 januari 1965 t.b.v. beantwoording brief van
M.H. Kater (collectie HTW).
13   Archäologische Staatssamlung München: notitie van schriftelijke mededelingen van een mede -
werker van het Landesamt aan professor P. Reinecke, hoofdconservator van het Beierse Landesamt für
Denkmalpflege d.d. 6 december 1937. In het zelfde stuk wordt opgemerkt dat F. Wagner gehoord
heeft dat Schmidt de opgraving heeft verlaten en dat, aldus Wagner, Fraulein M. Pressmar de weten-
schap zou representeren. Blijkbaar is men in München nog niet op de hoogte van het feit dat
Bohmers de wetenschappelijke leiding heeft. Pressmar was wel bij de opgraving betrokken; zij hield
zich met het aardewerk uit de bovenste lagen bezig (Vojkffy 1955).
14   Collectie Pfahlbaumuseum Uhldingen: brief Vojkffy aan Bayerische Landesamt für Denkmalpflege
d.d. 21 november 1951. Met dank aan A. Rössle voor toezending van deze brief. Zie ook Vojkffy 1955.
15   Vojkffy 1955, p. 11.
16   Zie over Therese Neumann von Konnersreuth: O’Sullivan 2015.
17   Vojkffy 1955, p. 12.
18   Eickhoff 2003, p. 354-355, noot 153.
19   Interview J. de Jong d.d. 9 december 2005.
20   HTW: notitie opgesteld door Bohmers d.d. 12 januari 1965 t.b.v. beantwoording Kater.
21   Bohmers (1951b) schrijft dat het onderzoek van Mauern in 1937 en 1938 plaatsvond. In zijn
Vierteljahresbericht van 1 juni tot 1 september 1939 (BAB: DSG0113, voormalig BDC) schrijft hij dat
tussen 1 en 20 juni zoeksleuven door de arbeiders worden dichtgegooid, hijzelf is dan ziek, en dat van
19 juni tot 1 juli met negen arbeiders de doorgang van grot A naar grot B afgegraven wordt. Hierbij
worden weinig vondsten gedaan, hoewel er wel een bladspits gevonden wordt “die die schönste ist von den
Geräten, die in die Höhlen von Mauern gefunden wurden.” Op 2 juli vertrekt Bohmers naar Nikolsburg.
22   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), brief Bohmers aan Tondock d.d. 26 februari 1938.
23   Collectie Pfahlbaumuseum Uhldingen: brief Vojkffy aan Bayerische Landesamt für
Denkmalpflege d.d. 21 november 1951. Met dank aan A. Rössle voor toezending van deze brief.
24   Vojkffy zou toen in het jongpaleolithische niveau een ‘figurine’ hebben gevonden, later gepubli -
ceerd door Zotz (1955); het stuk is waarschijnlijk een vervalsing (collectie auteur: e-mails H. Müller-
Beck aan Dick Stapert, februari 2009).
25   Interview J. de Jong d.d. 9 december 2005.
26   AC: Brief Eckstein aan Bohmers d.d. 16 juni 1948.
27   Voor een goed overzicht van de geschiedenis van het onderzoek van de evolutie van de mens: 
Tattersall 2009.
28   Zie over deze paradigma-verandering: Dennell 2001.
29   Er is veel over Piltdown-zaak geschreven, zie bijvoorbeeld Russell 2003 en de daarin opgenomen
bibliografie. 
30   Zie bijvoorbeeld zijn essay “Evolutie en het bovenbewustzijn” geschreven in 1987, een jaar voor
zijn dood (collectie AC).
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31   De artefacten worden tegenwoordig ingedeeld bij het Micoquien.
32   Stapert 2007.
33   (Voorlopig) collectie auteur.
34   Ook in het uiteindelijke opgravingsverslag (Bohmers 1951b) wordt Schmidt niet vermeld.
Bohmers besteedt – vanwege de belastende geschiedenis van het onderzoek- nauwelijks aandacht aan
de organisatie van en medewerkers aan de opgraving te Mauern.
35   Bohmers 1939a en b, 1941, 1944, 1951b.
36   Bohmers 1951b, p. 3.
37   Tresoar: toegang 39, militair gezag, doos 6, map 81, notitie Minnema over Bohmers: f-6 Excava-
tion at Mauern.
38   NA: Bureau Nationale Veiligheid, inv. no. 2459.
39   (Voorlopig) collectie auteur.
40   BAB: Ahnenerbe 21/60, brief Bohmers aan Sievers d.d. 18 juli 1937.
41   Het artikel van Hülle over Ranis is gepubliceerd in het door de Reichsbund uitgegeven tijdschrift
Germanenerbe (april 1938).
42   BAB: Ahnenerbe 21/60: Stellungnahme Ranis door Bohmers. Zie ook BAB: Ahnenerbe 221/60:
brief Sievers aan Himmler d.d. 13 juli 1938.
43   De datum 6 januari 1939 blijkt uit de brief van Bohmers aan Sievers van 12 mei 1940 (NIOD,
H932).
44   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), brief Bohmers aan Sievers d.d. 12 maart 1939. Zie ook
Pringle 2006a, p. 134-135.
45   Zie onder andere: gespreksnotitie L. de Jong d.d. 5 april 1949 (NIOD: DOC-I-149 ( J.C.A.
Bohmers).
46   Mondelinge mededeling A. Smith-Bohmers.
47   (Voorlopig) collectie auteur.
48   Collectie Stichting Geologische Vereniging Amsterdam; kasboek Geologische Vereeniging d.d.
21 en 25 oktober 1938.
49   Zie over Rutot en de betekenis van zijn werk: De Bont 2008, p. 307-343.
50   De Bont 2008, p. 319.
51   De veronderstelling van Pringle dat Bohmers geïnteresseerd raakt in en aangetrokken wordt door
de ideeën van Rutot met betrekking tot het vroege ontstaan van een ‘race of the strong’ is suggestief
(Pringle 2006a, p. 129).
52   Zie over Breuil: Brodrick 1963.
53   Zijn aantekeningen bevinden zich (voorlopig) in de collectie van de auteur.
54   AC: fragment uit het dagboek van Wenda.
55   BAB: Ahnenerbe 21/60, Bohmers aan Sievers d.d. 26 december 1938.
56   BAB: Ahnenerbe 21/60, Memorandum van Bohmers d.d. 29 januari 1939.
57   Pringle 2006a, p. 136.
58   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), brief Bohmers aan Sievers d.d. 16 maart 1939.

Hoofdstuk 8
1     BAB: DSG0113 (voormalig BDC), brief Bohmers aan Sievers d.d. 16 maart 1939.
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2     Zie voor de onderzoeksgeschiedenis van Dolní Vĕstovice: Tomaskova 1995 en 2003; voor het
Ahnenerbe-onderzoek van deze site door Bohmers: Eickhoff 2009 en 2013a en Oliva 2014 en Halle
en Mahsarski 2013.  
3     Eickhoff 2013a, p. 585.
4     Zie voor Absolon en zijn werk in Unterwisternitz: Oliva 2014, Kosthrun 2009 en 2014.
5     Bohmers 1940.
6     Zie ook Verpoorte 1998.
7     Zie ook Eickhoff 2009.
8     Zie ook Tomaskova 1995.
9     (Voorlopig) collectie auteur; dagboeknotitie 23 maart 1939: ‘Bezoek bij Absolon in Brünn. Grote
phantast. Gez. Unterwisternitz (veel gravettien). Beeldje Usw. Predmost.(…).’ Zie verder ook: BAB:
DSG0113 (voormalig BDC), brief Sievers aan Absolon d.d. 4 juli 1939: ‘Die örtliche
Grabungsleitung liegt in Händen unseres Mitarbeiters Dr. Bohmers, den Sie ja bei unserem gemein-
samen Besuch im März dieses Jahres bereits kennen lernten.(…).’
10   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), brief Sievers aan Absolon d.d. 4 juli 1937 en 24 juli 1937 en
BAB: Ahnenerbe NS21-313: Ahnenerbe aan Bohmers d.d. 5 juli 1939.
11   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), brief Sievers aan Gottberg d.d. 9 augustus 1939.
12   Zie over Willvonseder en de prehistorische archeologiebeoefening in Oostenrijk tijdens de oor-
log: Urban 2013 en vooral Pollak 2015.
13   Willvonseder (in zijn bijdrage, ‘Arbeitsbericht der Ostmark’ in Bericht über die Kieler Tagung
onder redactie van H. Jankuhn, Neumünster 1944, p. 53-56): ‘Weitere Forschungen müssen die in den
lezten Jahren gewonnenen neuen Einblicke in den Ablauf der altsteinzeitlichen Kulturen und den ras-
sischen Aufbau der Bevölkerung Mitteleuropas vertiefen. Dieser Gedanke war für das Ahnenerbe
massgebend, die künftige Erforschung der grössten bisher bekannten altsteinzeitlichen Fundstelle in
Europa, der weltberühmten Mammutjägerstation bei Unter-Wisternitz in die Hand zu nehmen.’
14   Pollak 2015, p. 69.
15   Simon 2006, p. 63.
16   Geciteerd bij: Pollak 2015, p. 67.
17   BAB: Ahnenerbe, Unterwisternitz 1939, Ausgrabung in Unter-Wisternitz, Landkreis Nikolsburg in
Niederdonau. Door Willvonseder opgesteld d.d. 25 maart 1939. Ook opgenomen in: Pollak 2015, Dig.
Nr. 52. 18Simon 2006, p. 7.
19   Klápste 2009, 119-123. Zie over Zotz: Wollenberg 2012 en 2016. 
20   Zie over de ideologische propaganda van Zotz: Klimetzek 2009. 
21   Simon, 2006 p. 65.
22   Wollenberg 2016, p.4.
23   Wollenberg 2016, p. 6-7.
24   Zie over het conflict Ahnenerbe-Zotz: Kater 2001, p. 270-273.
25   Citaat overgenomen uit: Klimetzek 2009, 107.
26   In 1940 wenst Bohmers dat de vondsten van Unterwisternitz naar Wenen worden gebracht, maar
Willvonseder is hier tegen, omdat anders Brno van zijn belangrijkste stukken beroofd wordt en omdat
er in Wenen geen expositie-mogelijkheden zijn. In hetzelfde jaar worden de vondsten van Unterwis-
ternitz uit de Anthropos-tentoonstelling in Brno wel ondergebracht in de kelders van het slot Nikols-
burg om ze te beschermen tegen bombardementen (Pollak 2015, p. 289).
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27   BAB: Ahnenerbe, NS21-313, brief Bohmers aan Sievers d.d. 29 maart 1939.
28   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), brief Sievers aan Himmler d.d. 22 april 1939 en Kater 2001,
p. 130.
29   Zie Pollak 2015, Dig. Nr. 51: brief Sievers aan Willvonseder d.d. 24 oktober 1939: ‘Bei der Inan-
griffnahme der Grabung haben wir uns auf Befehl des Reichsführers-SS von vornherein auf eine grosszügige
Erschliessung dieses altsteinzeitlichen Fundplatzes von Weltbedeutung eingestellt; der Reichsführer-SS hat
deshalb auch die Fortführung der Grabung Unter-Wisternitz während des Krieges angeordnet.’
30   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), brief Sievers aan Himmler d.d. 22 april 1939; Kater 2001, p. 130.
31   BAB: Ahnenerbe, Unterwisternitz 1939, brief Oswald aan Sievers d.d. 13 april 1939 en BAB:
Ahnenerbe, NS21-313, brief Willvonseder aan Sievers d.d. 5 juli 1939.
32   Schöningh 2014, p. 295.
33   AC: autobiografische notitie in het familieboek.
34   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), Vierteljahresbericht (1. Juni bis 1. Sept. 1939) von Dr. A. Bohmers.
35   Pollak 2015, Dig. Nr. 51. De SS’ers zijn H. Egger en K. Heurich.
36   Visser zou in 1976 in een interview zeggen dat hij destijds in conflict was gekomen met een
Gestapoman, omdat hij het voor een Joodse medewerker had opgenomen. Bohmers heeft hem toen
de hand boven het hoofd gehouden, hij liet hem niet oppakken, maar liet hem uit Duitsland naar
Nederland vertrekken, waarvoor Visser Bohmers nog steeds erkentelijk is (Leeuwarder Courant, 9 au-
gustus 1975). Uit een getuigenverklaring in 1947 (zie hoofdstuk 15) zegt Visser dat hij tot augustus
1939 voor Bohmers gewerkt heeft en hem heeft leren kennen als een persoon ‘die wel gevoelde voor
bepaalde aspecten van het Nationaal Socialisme en verder Friesch Nationaal voelde.’
37   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), briefwisseling tussen Dania en Ahnnerbe d.d 5 juli 1939, 30
oktober 1939 en brief Sievers aan Dania d.d. 24 mei 1941. Joseph Dania is een zeer gewaardeerd mede -
werker voor Bohmers en voor Ahnenerbe. In mei 1941 wordt hij, op eigen verzoek, deelnemend lid van
Ahnenerbe.
38   Het botmateriaal wordt uitgewerkt door Adolf Stehlic, verbonden aan het museum in Brno en
specialist op het gebied van pleistoceen botmateriaal.
39   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), Vierteljahresbericht über die Monate Dezember 1939, Januar
und Februar 1940 durch Dr. A. Bohmers, Leiter der Forschungstätte für Urgeschichte.
40   BAB: Ahnenerbe NS19-641, brief Sievers aan Jordan d.d. 6 maart 1944. In deze brief worden de
betreffende vondsten genoemd. Jordan is verbonden aan de SS-Schule Wewelsburg, waar de vondsten
zich dan zouden moeten bevinden.
41   BAB: Ahnenerbe NS21-313, brief Sievers aan Brandt d.d. 1 december 1939.
42   BAB: Ahnenerbe NS21-313, brief Brandt aan Sievers d.d. 10 januari 1940.
43   BAB: Ahnenerbe NS 19 no, 641; Sievers aan Jordan d.d. 6 maart 1944.
44   BAB: Ahnenerbe, Unterwisternitz 1939, brief Bohmers aan Sievers d.d. 20 maart 1940.
45   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), brief Sievers aan Wollbrandt d.d. 9 april 1940.
46   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), Jahresbericht über die Monate März, April und Mai 1940, durch
Dr. A. Bohmers, Leiter der Forschungstätte für Urgeschichte.
47   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), Vierteljahresbericht über die Monate Juni, Juli und August durch
Dr. A. Bohmers, Leiter der Forschungstätte für Urgeschichte. Verder zegt hij dat in de campagne van 1940
extra aandacht is geschonken aan het grondplan van de onderkomens van de prehistorische jagers, dat
er een 16 mm-film van de opgraving gemaakt is (die, zover bekend, niet overgeleverd is) en dat hij
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uitvoerig gesproken heeft met de professoren Rudolf Grahmann en Josef Zapletal over de geologische
context van de opgravingslocatie. Dezelfde zomer bezoekt hij verschillende paleolithische sites,
waaronder die van Predmost, samen met Willvonseder en Josef Skutil (1904-1965), specialist op het
gebied van het Paleolithicum in Tsjecho-Slowakije.
48   Bohmers 1941.
49   Verpoorte 1998.
50   Zie: A. Rust, ‘Betrachtingen über eurasiatisch-afrikanische Kulturzusammenhänge in der
Steinzeit’ in Offa 8 (1949), 8-45, i.h.b. p. 31-32.
51   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), brief Plassmann aan Bohmers d.d. 24 september 1940 en
brief Bohmers aan Plassmann d.d. 27 september 1940.
52   Over Plassmann, zie: Simon 2002.
53   Plassmann verricht onder andere vanaf 1940 speciale opdrachten in Bretagne, waar hij samenwerkt
met Herbert Jankuhn en onder andere samen met hem een studie maakt van het Tapis de Bayeux. Ook
werkt hij voor de SD en onderhoudt contacten met collaborateurs die deel uitmaken van de Bretonse
autonomiebeweging. Zie over Plassmanns werk in Bretagne bijvoorbeeld Carney 2015, p. 404 en Mah-
sarski 2011a, p. 214-219.
54   AC: brief Plassmann aan Bohmers, d.d. 17 december 1940.
55   Om zijn opgravingsverslag van Mauern gereed te maken heeft hij nog aanvullende gegevens
nodig. Zo vertrekt hij in 1940 vanuit Unterwisternitz naar Mauern waar hij instructies geeft over de
opmeting van de grotten. De metingen worden verricht door Ahnenerbe-collega Hans Brand (1879-
1959), hoofd van de Forschungstätte für Karst- und Höhlenkunde.
56   Mahsarski 2011b.
57   Zie over Schwantes: Schäfer 2015 en de recensie hiervan door M. Pesditschek, in Informationmit-
tel (IFB), (https://ifb.bsz-bw.de)
58   Müller 2010.
59   Zie over Schwabedissen: Schäfer 2017 en over Rust: Ickerodt 2016.
60   Zie over Jankuhn: Mahrsarski 2011.
61   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), Vierteljahresbericht über die Monate Dezember 1939, Januar
und Februar 1940 durch Dr. A. Bohmers, Leiter der Forschungstätte für Urgeschichte. Hij voert een
briefwisseling met: K.H. Jacob-Friesen (1886-1960), verbonden aan het Landesmuseum in Hannover;
R. Grahmann (1888-1962), de kwartair-geoloog die Bohmers ook heeft geholpen bij de geologische
duiding van Unterwisternitz; A. Rust (1900-1983) en E. Peters, een mesolithicum-specialist uit
Stuttgart, is de vierde correspondent.
62   Hij gaat naar München (professor F. Wagner van het Institut für Vor- und Frühgeschichte), Erlan-
gen (hier maakt Bohmers kennis met professor R. Paulsen, verbonden aan Institut für Vor- und
Frühgeschichte van de universiteit van Erlangen) en hij bezoekt Stuttgart (E. Peters).
63   Kolata en Kühl 2015.
64   Uit dagboek-notities (collectie AC) blijkt dat Bohmers op 23 en 24 februari 1939 ook in Tübin-
gen is geweest en daar Gieseler heeft bezocht. Ook brengt hij dan een bezoek aan Wetzel en zijn as-
sistent Völzing. Ook bezoekt hij, evenals in mei 1940, Riek en ziet daar vondstmateriaal van
Vogelherd.
65   Zie over Wetzel: Müller-Beck 2010; Werner 2010, p. 149-169; Seidl (samenst.) 2015, laatstge-
noemde ook over het nationaal-socialistisch karakter van de universiteit van Tübingen.
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66   (Voorlopig) collectie auteur.
67   Voor een recent overzicht van de vindplaatsen in het Lonetal, zie: Conard e.a. 2015.
68   Simon 2006, p. 49.
69   Zie hiervoor Müller Beck 2010 , p. 143.
70   Müller-Beck 2010, p. 152.
71   Müller-Beck 2010, p. 154.
72   Na de oorlog graaft Wetzel opnieuw op de Bockstein, in 1953-1956 (Wetzel 1958).
73   Uit 1944 dateert een niet-complete drukproef van Bohmers verslag met de titel ‘Die Erforschung
des altsteinzeitlichen Lagerplazes Unterwisternitz. Bericht über die Ausgrabungen der Jahre 1939 bis 1942.’
Het zou worden uitgegeven door het Forschungsinstitut und Museum‚‘ Anthropos’ in Brno, dat onder lei-
ding stond van Hermann Schwabedissen, die de publicatie ook van een voorwoord heeft voorzien.
Manuscripten en gegevens met betrekking tot het onderzoek, die afkomstig zijn uit de nalatenschap
van Bohmers, zijn in augustus 2015 overgedragen aan M. Oliva van het Moraveské zemské muzeum in
Brno. Na het ontslag van Bohmers in 1965 wordt er een ontslagregeling getroffen, waarbij hij bij
Schwabedissen zijn publicatie over Unterwisternitz alsnog kan uitgegeven. In 1963 is men al met de
voorbereiding begonnen van een publicatie over Unterwisternitz in de door Schwabedissen uitgegeven
Fudamenta-reeks (zie Schäfer 2017, hoofdstuk 9). Hij werkt dan aan een Engelse tekst (manuscript
bevindt zich voorlopig in de collectie van de auteur).

Hoofdstuk 9
1     NA: Bureau Nationale Veiligheid, inv. no. 2459, Interrogation report no. 643, d.d. 12 mei 1945.
2     NA: Ministerie van Binnenlandse Zaken kabinetsarchief, inv. no. 765, dossier 1938, no. 913, brief
5 juli 1938.
3     Zie voor Schurer: Liemburg 2010.
4     Zondergeld 1978.
5     HCGA: RUG, Archief Curatoren, inv. no. 203, no. 382, Procesverbaal afgesloten d.d. 15 april 1947.
6     NA: Ministerie van Binnenlandse Zaken kabinetsarchief, inv. no. 765, dossier 1938, no. 913, brief
5 juli 1938.
7     NA: Ministerie van Binnenlandse Zaken kabinetsarchief, inv. no. 765, dossier 1938, no. 913, brief
7 april 1938. Het bezoek van Bohmers vond plaats op 31 maart 1938.
8     Steuer 2004, p. 471.
9     Zondergeld 1978, p. 258-259.
10   Pringle 2006, p. 130.
11   Collectie auteur.
12   De dagboeknotities bevinden zich (voorlopig) in de collectie van de auteur.
13   NIOD: H932, brief Bohmers aan Sievers d.d. 12 mei 1940.
14   Zie hierover: Gasche 2014, p. 177.
15   Over de Friese Beweging, zie onder andere Zondergeld 1978 en Van der Schaaf 1977. Over de
Friese schrijvers, die ook aan de Fryske Rie verbonden waren, zie verder: Venema 1990, p. 40-67 en
over de volkskundige belangstelling in Friesland: Frieswijk 1999.
16   Zondergeld 1978.
17   NA: Nederlands Beheer Instituut, inv. no. 38933, rapport Minnema.
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18   Zondergeld 1978, p. 323.
19   NIOD: H932 brief Stabführer des. Pers. Stabes Reichsführer SS aan Seyss-Inquart d.d. 3 juni
1940.
20   NIOD: H932 brief (namens) Komann aan Bohmers d.d. 9 september 1940.
21   Zie voor Sievers rol: Gasche 2014.
22   Lerchenmueller 2003, p. 1127.
23   Over de zaak Schneider/Schwerte is al veel geschreven. Ik maak hierbij gebruik van: Leggewie
1998 en Zondergeld 2000. In laatstgenoemde publicatie wordt meer literatuur over deze kwestie
aangehaald.
24   AC: brief De Jong aan T.H. Kimm d.d. 18 februari 1966.
25   NIOD: H932, brief Komann aan Bohmers d.d. 21 oktober 1940.
26   BAB: Ahnenerbe NS21-614, brief Bohmers aan Ahnenerbe d.d. 20 maart 1940. Zie ook:
Lerchenmueller 1999, p. 210.
27   NIOD: H932, brief Sievers aan Bohmers d.d. 28 november 1940.
28   NIOD: H932, brief Bohmers aan Sievers d.d. 11 november 1940.
29   In Tresoar bevinden zich twee brieven van Bohmers aan Aartsma uit 1940 en twee brieven van
Bohmers aan Kiestra uit 1941 (met een begeleidend schrijven van Taeke Hoekema) die niet ingezien
mogen worden.
30   Zondergeld 1978, p. 358.
31   NIOD: H932, brief Schneider aan Lang d.d. 10 november 1940.
32   Over Lang, zie Zondergeld 1978, Deeters 2001b en Czech 2003. Op 31 mei 1980 verschijnt in
de Friestalige krant Frysk en frij (9e jrg, no. 19) een groot interview met Lang. Daarin geeft hij aan dat
hij pas in oktober 1940 in Nederland komt en niet al in mei 1940 en dat hij vooral door Hermann
Conring, de Beauftragte in Groningen, gevraagd is om de Friese Beweging te onderzoeken om ervoor
te zorgen dat ze het niet aan de stok kregen  met de Duitse bezetter.
33   Over Feldmeijer: Kromhout 2012.
34   In ’t Veld 1987, p.202.
35   NIOD: H1024, brief Sievers aan Von Bothmer, ongedateerd.
36   Zie voor Kapteijn en Saxo-Frisia ook: Van Berkel 2005, p. 216-221.
37   NIOD: H906, brief Schneider aan Schwarz, d.d. 9 november 1940. Schneider schrijft: ‘Dr.
Bohmers wird soeben in die deutsche SS aufgenommen’.
38   NIOD: H932, brief Schneider aan Sievers, d.d. 8 november 1940. Bohmers is dan vertrokken uit
Nederland. Schneider stuurt Sievers Bohmers SS-Aufnahme papiere terug. Op 11 november 1940
schrijft Bohmers aan Sievers dat Feldmeijer meent dat lidmaatschap van de Hollandse SS beter is
voor Bohmers vanwege zijn betrekking bij de universiteit in Groningen (NIOD: H932, brief Bohmers
aan Sievers d.d. 11 november 1940). Sievers zegt toe hier bij zijn volgende bezoek aan Nederland met
Feldmeijer over te spreken (NIOD: H932, brief Sievers aan Bohmers d.d. 28 november 1940).
39   Mondelinge mededeling J.de Jong d.d. 9 december 2005.
40   Overigens zijn er binnen Ahnenerbe een opmerkelijk hoog aantal mannen geen SS-lid. In de-
cember 1944 werken er 187 mannen en 102 vrouwen. Van de mannen zijn er 34 geen lid van de SS,
zie: Gasche 2014, p. 58. 
41   NA: Bureau Nationale Veiligheid, inv. no. 2459, herondervragingsrapport Bohmers.
42   NIOD: H931, brief Sievers aan Bohmers, d.d. 18 februari 1941.
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43   Van Diepen 2015.
44   Dagboeknotitie van Sievers d.d. 29 maart 1941, gepubliceerd in: In ’t Veld 1976, p. 552-553.
45   Over Kiestra, zie: Zondergeld 1994.
46   Zondergeld 1978, p. 391.
47   Zie over de Harmen Sytstra-prijs: Venema 1990 en Sijens 2001.
48   NIOD: Doc I-149 ( J.C.A. Bohmers), Bericht von meinen Ausführungen vor fünf Friesen am
7.12.41 im Hotel „De Kroon“ zu Leeuwarden. Dit verslag is gemaakt naar aanleiding van de
beschuldigingen van Ross en zijn ondergeschikte Weidlich kort daarvoor. Koldijk, Kiestra en Aartsma
tekenen ervoor dat het verslag van Bohmers op waarheid berust en er geen stemming tegen Mussert
en Generallkommissar Schmidt is gemaakt tijdens hun bijeenkomst.
49   Zie Zondergeld 1978, p. 422. Ook Minnema wijst S.D. de Jong aan, zie NA: NBI, inv. no. 38933,
Rapport Minnema. Volgens Minnema zou Bohmers gevangen zijn genomen (hetgeen niet waar is) en
zou hij in de loop van 1942 en 1943 S.D. de Jong willen ‘afranselen’ en willen ‘vergiftigen met een af-
treksel van Bilsenkraut’. Sipma bevestigt in zijn brief aan Kalma d.d. 11 maart 1942 dat Bohmers be-
nadrukt heeft om anderen niet in kennis te stellen van de inhoud van de bespreking, omdat Bohmers
positie ervan af zou hangen. Toch vindt het verraad plaats (ook Sipma wijst op S.D. de Jong) en schrijft
Kalma dat Bohmers op het nippertje ontsnapt is aan een ‘Verhaftung” (Tresoar, FLMD, DK 41.00,
brief Sipma aan Kalma d.d. 11 maart 1942.). In een naoorlogse getuigenverklaring (HCGA: RUG,
Archief Curatoren, inv. no. 203, no. 382, Procesverbaal afgesloten d.d. 15 april 1947. ) zegt S.D. de
Jong dat Bohmers zich aan hem voorstelde als gevolmachtigde van Himmler. De Jong had van
Aartsma begrepen dat Bohmers inderdaad goed lag bij Himmler. De Jong verneemt van Weidlich dat
Bohmers geen gevolmachtigde is. De Jong verklaart verder dat Bohmers tweedracht heeft gezaaid
tussen hem en Kapteyn en dat hij daardoor genoodzaakt was om weg te gaan bij Saxo-Frisia.
50   Zie over deze kwestie: in ’t Veld 1976, p. 610-611.
51   NIOD: HSSPF I 15c, zie ook: NIOD: Doc I-149 ( J.C.A. Bohmers): Rapport over de politieke
gedragingen tijdens de oorlog van Johan Christiaan Assien Bohmers door N.K.C.A. in ’t Veld.
52   NIOD: HSSPF, 16c, notitie Schneider, d.d. 16 december 1941.
53   NIOD: HSSPF, 16c, brief Schneider aan Bohmers, d.d. 17 december 1941.
54   Tresoar, FLMD, DK 41.00, Sipma aan Kalma, d.d. 25 november 1941.
55   “Dy seit, dat wy fen it tsjintwirdige regear neat to fouwachtsjen hawwe. Det sit yn e hannen fen
minsken dy t “ienheits-Dútsker” foarsteane en ek Mussert, dy t neffens B. [=Bohmers, AC] hiel yn t
krart de wutsjes yn 1 hannen jawn wirde seil.” (vertaling: Die [Bohmers, AC] zei dat we van de huidige
regering niets te verwachten hebben. Die is in handen van mensen die de “eenheid-Duitser” voorstaan
en ook Mussert die alles in een hand wil houden).
56   “Dr B. seit dat wy allinne mar oansluting fine sulle bij de “Ahnenerbe”(?) der ek de Volksche
W.G. tabeheart. Ek sei hy, det dit underwiis yn de eigen streiktael nest it heech Dútsk, lyk as yn
Weser-Ems un greate utsûndering wies yn Dútslân. Heechstwienschynlijk wier dit it wurk fen en
enkelde Gauleiter. Yn de Dútske wittenskip komen ek de twa streamingen ta utering, de liedende mei
[onleesbaar] fen hegerhân foaral Rosenberg, de oare dy boppeneamde “Ahnenerbe” (SS) mei 90% fen
de wittenskip.” (vertaling: Dr. Bohmers zei dat we alleen aansluiting vinden bij Ahnenerbe (?) die ook
de Volksche Werkgemeenschap toebehoort. Ook zei hij dat het onderwijs in de eigen streektaal naast
het hoog-Duits, zoals in de Weser-Ems regio, een grote uitzondering is in Duitsland. Hoogst-
waarschijnlijk is het het werk van een enkele Gauleiter. In de Duitse wetenschap komen ook twee
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stromingen tot uiting, de leidende met [onleesbaar] van hogerhand vooral Rosenberg, de andere het
bovengenoemde Ahnenerbe (SS) met 90% van de wetenschap)
57   In ‘t Veld 1976, p. 610-611, no. 95, Notitie van H.E. Schneider, d.d. 9 december 1941.
58   Gasche 2014, p. 76 en Zondergeld 1978, p. 388.
59   In ’t Veld, 1976, p. 631, no. 109, Notitie van H.E. Schneider, d.d. 13 januari 1942.
60   Citaat overgenomen uit Zondergeld 2000, p. 354.

Hoofdstuk 10
1     NIOD: H932, brief Bohmers aan Komann d.d. 20 september 1940.
2     Moravské zemské muzeum Brno: brief Bohmers aan Absolon, d.d. 18 januari 1940.
3     Zie over de relatie Bohmers en Van Giffen ook: Eickhoff 2003 en Van Berkel 2005.
4     Eickhoff 2003, p. 276 e.v.
5     NIOD: H932, brief Sievers aan Bohmers, d.d. 28 november 1940.
6     Zie over Von Stokar: Schwab 2007.
7     Schwab 2007, p. 91-92.
8     Zie over deze vervalsingszaak: Rieth 1967, p. 117-129 en Schwab 2007, p. 30-84.
9     Voor hem gaat deze Denkmalpflege in militärische Baugebiete hand in hand met de Volkstumpflege,
zie: Eickhoff 2003, p. 172.
10   Schwab 2007, p. 112-115.
11   Schwab 2007, p. 122.
12   Zie hierover Sarfatij 1972.
13   BAB: BDC-Ahnenerbe B237 (Bohmers), brief Bohmers aan Sievers d.d. 11 november 1940.
14   Van Es 1972 en Sarfatij 1972.
15   Over dit conflict, zie o.a. Eickhoff 2003 en 2013b, Verhart 2005, Waterbolk 1976.
16   NIOD: H911, brief Von Stokar aan Sievers, d.d. 11 november 1940.
17   Schwab 2007, p. 97, noot 513.
18   NIOD: H911, brief Schneider aan Von Stokar, d.d. 19 december 1940.
19   Vlak voor het uitbreken van de oorlog in Nederland, in april 1940 tijdens zijn bezoek aan Neder-
land, bemiddelt Bohmers bij het leggen van contacten tussen Sievers en de Amsterdamse klassiek
archeoloog Snijder. Het plan is dat Snijder dan ook zal spreken met J.O. Plassmann, hoofd van de
afdeling Germanenkunde van Ahnenerbe, over zowel de Nederlandse archeologe A. Roes (van wie bekend
is dat zij niets van het nationaalsocialisme moet hebben) als over de Duitse prehistoricus en kenner
van grotschilderkunst H. Kühn. Hij is in 1935 op politieke gronden door de nazi’s zijn lesbevoegdheid
ontnomen en is nu als privégeleerde in Berlijn werkzaam. Wat precies de inhoud is van het geplande
gesprek, dat niet heeft plaatsgevonden omdat Snijder niet in Berlijn arriveert, alsmede de rol van
Bohmers daarbij, is onbekend. Sievers had een goede ontvangst voorbereid. Snijder zou met de auto
afgehaald worden van zijn hotel Bristol, waarna hij hem zou rondleiden door het Ahnenerbe-
bureau en waar het gesprek met Plassmann plaats kon vinden.( NIOD: H940, brief Bohmers aan
Sievers d.d. 7 april 1940. Een dag later nodigt Sievers Snijder uit, zie: NIOD: H940, brief Sievers aan
Snijder d.d. 8 april 1940).
20   NIOD: H932, brief Bohmers aan Sievers d.d. 11 november 1940 en: H911, brief Von Stokar aan
Sievers d.d. 11 november 1940.
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21   Interview van Herbert Sarfatij met Van Giffen d.d. 10 februari 1972. Bandopname ook in collec-
tie auteur.
22   Het betreft de poging van Haarnagel om inzage te krijgen in het vondstmateriaal van Ezinge. Zie
hierover: Eickhoff 2003, p. 278 en 284.
23   NIOD: H906, brief Sievers aan Schwarz d.d. 9 november 1940. 
24   NIOD: H932, Aktenvermerk Schneider d.d. 19 december 1940. 
25   NIOD: H931, brief Bohmers aan Sievers d.d. 7 januari 1941.
26   Zie over Menghin, o.a. Kohl en Pérez Gollán 2002 en Urban 2013.
27   (Voorlopig) collectie auteur: dagboeknotities van Bohmers m.b.t. bezoeken aan Menghin. 
28   (Voorlopig) collectie auteur: dagboeknotities van Bohmers m.b.t. bezoeken aan Menghin. 
29   Archiv der Universität Wien, Phil Fak., D-Zl 178 (1941-1042).
30   Volgens Dick Stapert heeft Menghin gelijk. Bohmers meet zijn artefacten op met een
nauwkeurigheid van 1/10 millimeter en dat is bizar (mededeling Dick Stapert aan auteur, juni 2018).
31   Bohmers 1942a.
32   In ’t Veld 1976, p. 552: dagboeknotities W. Sievers d.d. 29 maart 1941.
33   NIOD: H932, brief Schneider aan Sievers, d.d. 18 februari 1941 en H931, brief Schneider aan
Kapteyn, d.d. 18 februari 1941.
34   NIOD: H932, Aktenvermerk Schneider d.d. 18 februari 1941.
35   NIOD: H932, brief Kapteyn aan Schneider d.d. 2 maart 1941.
36   Zie over de aanstellingsprocedure: Van Berkel 2005 en HCGA: Archief Curatoren: 52, inv. no.
1335 en 250 en T49, inv. no. 250.
37   HCGA: Archief Curatoren, 52, inv. no. 1335.
38   Groninger Archieven, Archief Curatoren, 52, inv. no. 1335.
39   Groninger Archieven, Archief Curatoren, 52, inv. no. 1335, brief Reinink aan Curatoren RUG
d.d. 22 juli 1941. Zie ook: NIOD: H1023, brief Sievers aan Bohmers d.d. 12 september 1941.
40   NIOD: H931, brief Bohmers aan Sievers d.d. 19 mei 1941.
41   NIOD: H1023, Vermerk Sievers d.d. 16 oktober 1941.
42   NIOD: H1023, Fahrbefehl opgesteld door Sievers d.d. 6 oktober 1941.
43   NIOD: H1023, brief Bohmers aan Siever, d.d. 14 september 1941.
44   De Duitsgezindheid van zijn ouders blijkt uit brieven van hen aan Bohmers en zijn vrouw (col-
lectie AC). Zijn vader schrijft op 14 juni 1940 over de Duitse inval, waarbij ze soldaten aanboden zich
te wassen en scheren in hun huis: “Voor ons is dit een leuke ontmoeting geweest op onze oude dag (…), weet
je wat mij bizonder gehinderd heeft, het gaan loopen van onze regeering, laat ze maar in Engeland blijven,
(…)”. Na de bevrijding noteert Pijnacker, de beheerder van Bohmers vermogen: “Vader pro-Duitsch,
leest VOVA” (NA: NBI inv no.38933).
45   Schneider lijkt het een goed plan als Bohmers deze lezing, die volgens hem gaat over de herkomst
van de Indo-Germanen, nadien ook nog in Den Haag zal voordragen (NIOD: HSSPF 16c, brief
Schneider aan Van Houten d.d. 12 februari 1942).
46   NIOD: DOC-I-149 ( JCA Bohmers), Rapport over de politieke gedragingen tijdens de oorlog
van Johan Christiaan Assien Bohmers door N.C.K.A. in ’t Veld, p. 12 en 13.
47   Zie ook: Van Berkel 2005, p. 302-303.
48   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), Vermerk Sievers d.d. 5 april 1942.
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Hoofdstuk 11
1     Bohmers 1941a en 1941b.
2     NIOD: H 931, brief Bohmers aan Sievers d.d. 4 mei 1941.
3     AC: autobiografische notitie van Bohmers: “In 1941 weigerde ik een professoraat in Tübingen,
dat de toenmalige Dekan prof. Wetzel mij wilde opdringen.”
4     NIOD: H 931, brief Bohmers aan Sievers, d.d. 24 mei 1941.
5     Leube 2007a, p. 109.
6     Leube 2007a, p. 109.
7     NIOD: H931, brief Sievers aan Bohmers, d.d. 4 juni 1941.
8     In april 1944 zijn de vondsten weer terug in Tübingen, nadat Wetzel in januari van dat jaar 
Sievers verzocht heeft om alles op alles te zetten om de vondsten terug te krijgen (zie Werner 2010, p.
162-163).
9     Wetzel 1958, p. 12.
10   GIA: brievenarchief BAI 1952 A-Boo, brief Bohmers aan Van Giffen, ongedateerd.
11   Wetzel 1958.
12   Citaat ontleend bij: Werner 2010, p. 163.
13   BAB: Ahnenerbe NS21-227, brief Himmler aan Ahnenerbe d.d. 2 september 1941.Zie ook Kater
2001, p. 207.
14   Kleiweg de Zwaan 1931-1932, deel 1, p. 41-49.
15   BAB: Ahnenerbe NS21-227, Vermerk van Sievers d.d. 21 november 1941.
16   Bohmers schrijft dit ook in zijn ‘Aurignacgruppe’ (Bohmers 1942a, p. 41-42). Dit is onzin en gaat
terug op een publicatie van Boule en Vallois uit 1921, waarbij verkeerde reconstructies gehanteerd
worden (met dank aan Dick Stapert voor deze informatie).
17   BAB: Ahnenerbe NS21-227, brief Huth aan Sievers d.d. 4 november 1941 en brief Hirschberg
aan Sievers d.d. 20 november 1941.
18   BAB: Ahnenerbe NS21-227, brief Christian aan Sievers d.d. 21 april 1942.
19   BAB: Ahnenerbe NS21-227, Vermerk Beger d.d. 2 januari 1942.
20   BAB: Ahnenerbe NS21-227, brief Himmler aan Sievers d.d. 23 februari 1942. 
21   BAB: Ahnenerbe NS21-227, brief Bohmers aan Sievers d.d. 25 maart 1942. 
22   Bohmers 1942a.
23   Behalve het Aurignacien omvat de publicatie ook kunstuitingen uit het (latere) Gravettien.
24   BAB: Ahnenerbe NS21-227, brief Sievers aan Wiesner d.d. 21 januari 1944.
25   Mahrsarski 2011, p.269.
26   Eickhoff 2006.
27   Rijksmuseum van Oudheden, Leiden: brievenarchief 1942 (B), brief Bursch aan Wijngaarden
d.d. 21 april 1942.
28   Eickhoff 2003, p. 366 (noot103).
29   Dit geldt ook voor Bijvanck en Snijder (NIOD: BC H712 5488-5489).
30   NIOD: H933, brief Bohmers aan Sievers d.d. 5 april 1942.
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verbinding tot stand te willen brengen. Door omstandigheden kon echter geen vruchtbaar illegaal
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45   NA: BNV dossier 2459, rapport verhoor G.N. Westerouen van Meeteren. Volgens Westerouen
van Meeteren bleef Bohmers ongeveer een paar maanden en vertrok daarna naar zijn vrouw, maar hij
keerde ook wel weer terug op zijn onderduikadres. Wel heeft Bohmers hem medegedeeld dat hij bij de
Bevrijding in Buitenpost wou zijn in verband met de waardevolle prehistorische voorwerpen die in
zijn safe aanwezig waren.
(NA: NBI, inv. no. 38933, brief Bonnema aan J. Pijnacker d.d. 3 december 1945. Bonnema schrijft:
“Ongeveer februari 1944 kwam Bohmers door bemiddeling van Banning bij ons. Ik kende Banning
goed vanwege het ondergrondse werk. Zijn verblijf was dus geen probleem. Bohmers is ongeveer drie
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maanden aaneen bij ons geweest. Na die tijd kwam hij enige dagen (nachten).”
46   NA: BNV dossier 2459, ondervragingsrapport Bohmers d.d. 12 mei 1945, punt 12. Voor de ver -
klaring van Bannink (zie: NA: BNV, dossier 2459, afschrift rapport Bannink (Willem de Zwijger):
“Ruim anderhalve maand geleden deelde hij mij mede dat de Duitsche generaals van plan waren naar
de macht te grijpen en H. [=Hitler, AC] opzij te zetten. De aanslag op H. was voor mij rapporteur
danook geen overweldigend nieuws. Hieruit bleek mij nog eens te meer, dat Bl. [Bohmers, AC] goed
was ingelicht.”
47   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), brief Sievers aan Bohmers d.d. 11 september 1944. Het
postadres van Bohmers is postbus 228 in Leeuwarden.
48   GIA: brievenarchief BAI, 1944 A-C, brief Bohmers aan Van Giffen d.d. 6 maart 1944.
49   BAB: BDC (Bohmers, Grabung RSDU), brief Bohmers aan Sievers d.d. 24 augustus 1944.
50   Of Bohmers een waterpomp heeft gehuurd, is onzeker. In een ongepubliceerd manuscript over
het onderzoek dankt hij Van Giffen voor het beschikbaar stellen van een waterpomp voor de opgra -
ving bij Ureterp, zie Stapert en Johansen 2006, p. 29.
51   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), brief Sievers aan Bohmers d.d. 11 september 1944.
52   BAB: BDC (Bohmers, Grabung RSDU), brief Bohmers aan Sievers d.d. 24 augustus 1944.
53   Tresoar:205-08 (Fries genootschap), inv. no. 86: brief Boeles aan Bohmers d.d. 3 februari 1944. 
54   Tresoar:205-08 (Fries genootschap), inv. no. 86: brief Bohmers aan Boeles d.d. 11 februari 1944.
55   Tresoar:205-08 (Fries genootschap), inv. no. 86: brief Boeles aan Bohmers d.d. 2 april 1944.
56   Citaat uit: Tresoar:205-08 (Fries genootschap), inv. no. 86: brief Bohmers aan Boeles d.d. 10 mei
1944. Eerder deelde Bohmers dit ook al aan Boeles mee: Bohmers aan Boeles d.d. 27 april 1944.
Bohmers benadert Pieter Sipma om over het artikel te praten vanuit Buitenpost op 10 en 15 april
1944 (Tresoar: 205-08 (Fries genootschap), inv. no. 86, brieven Bohmers aan Sipma, d.d. 10 en 15
april 1944.). Een Friese vertaling van het overzichtsartikel, getiteld: “De bifolking fen Fryslan en de 
oangrinsgjende gebieten yn de leste iistiid” is bewaard gebleven (coll. HTW). Tresoar: 205-08 (Fries
genootschap), inv. no. 86.
57   Tresoar: 205-08 (Fries genootschap), inv. no. 86: brief Boeles aan Bohmers, d.d. 1 mei 1944.
58   Tresoar: 205-08 (Fries genootschap), brief Bohmers aan Boeles, d.d. 1 december 1944. Boeles ont-
vangt toch graag het overzichtsartikel en nodigt Bohmers uit voor een onderhoud hierover (brief Boeles
aan Bohmers, d.d. 10 december 1944).
59   Bohmers 1945.
60   Bohmers 1947.
61   HTW: manuscript van Bohmers ongedateerd met de titel: “Een vindplaats van de rendierjagers
der laatste ijstijd bij Oerterp (Ureterp) in Friesland. Zie ook: Stapert en Johansen 2006.
62   Bohmers 1947, p. 136.
63   Zie voor de beschrijving van de inboedel van zijn huis: NA: NBI, dossier 38933, Inventaris van
het vermogen van J.C.A. Bohmers, 9 maart 1946.
64   E-mail G. Boonstra aan auteur d.d. 8 juli 2016. Verder: http://www.kerk-en-
orgel.nl/record.php?action=display_ordered&province=gr&page_num=23&item=444&id=884 (be-
zocht juli 2016).
65   NIOD: H1014, Sievers aan Bohmers d.d. 25 juli 1942.
66   Zie voor het relatie-netwerk van Bohmers, het Nederlands- en Engelstalig rapport van Minnema,
respectievelijk Tresoar: Archief MG/PMC, doos 6, map 81 en NA: NBI, inv. no. 38933.
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67   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), brief Schwabedissen aan Sievers d.d. 23 oktober 1943.
68   In het voorjaar van 1943 schrijft ook Zotz in zijn publieksboek over de archeologie van Bohemen
en Moravië over Unterwisternitz: ‘……,und so dürfen wir eine baldige, ins einzelne gehende Bear-
beitung des gewaltigen, im Brünner Landesmuseum lagernden Fundstoffes erwarten, dessen Veröf-
fentlichung dringender ist als weitere Grabungen.’ (Zotz 1944, p. 22).
69   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), brief Sievers aan Bohmers d.d. 19 november 1943. 
70   BAB: DSG0113 (voormalig BDC), brief Bohmers aan Sievers d.d. 18 december 1943. 
71   BAB: Ahnenerbe NS21-313, brief Sievers aan Schwabedissen d.d. 17 mei 1944.
72   Zie Oliva 2014 voor de tekst en enkele afbeeldingen. De originele veldtekeningen (1x1 meter
vakken) van de drie opgravingscampagnes van Bohmers zijn door mij in augustus 2015 overhandigd
aan M. Oliva en maken nu deel uit van de collectie van het Moravisch museum in Brno.
73   Een exemplaar van de correctieproef bevindt zich tegenwoordig in het Moravisch museum in Brno.
74   BAB: BDC (Bohmers Grabung UW), brief Minnema aan Ahnenerbe d.d. 19 juli 1944.
75   Van Giffen meldt in december 1945 dat Bohmers een enkel manuscript bij hem in bewaring
heeft gegeven en dat hij dit ook wilde doen met de kostbaarste gedeelten van zijn verzameling. Van
Giffen stemt eerst in, maar ziet er later vanaf (“gemeend dit niet te mogen doen tegenover curatoren
en de regeering”). Bohmers haalt de bewuste collectie een paar weken voor de Bevrijding weer bij Van
Giffen op (GIA: brievenarchief (BAI), brief  van Van Giffen aan Van der Haagen d.d. 11 december
1945). Bohmers verklaart in september 1946 over de collectie Unterwisternitz: “In 1944 toen ik hele-
maal klaar was met de bewerking, heb ik de gehele collectie in het geheim aangeboden aan prof. Van
Giffen om zolang onder te brengen in het Nederlands instituut tot zij, na den oorlog, zou kunnen
worden uitgeleverd aan Tsjecho-Slowakije. Prof. Van Giffen heeft dit geweigerd op grond van het
eraan verbonden risico” (NIOD: DOC-I-149 ( JCA Bohmers), proces verbaal d.d. 10 september 1946.
Bohmers nodigt medio april 1944 Van Giffen uit om de collectie van Unterwisternitz te komen be -
kijken, die zich dan nog in Buitenpost bevindt. Vermoedelijk heeft Van Giffen de collectie in mei
1944 daar gezien (GIA: brievenarchief BAI 1944 A-C: Bohmers aan Van Giffen d.d. 16 april 1944 en
Van Giffen aan Bohmers d.d. 20 april 1944).
76   BAB: Ahnenerbe NS19-641, brief Willvonseder aan Sievers d.d. 4 oktober 1944.
77   BAB: Ahnenerbe (Sicherstellung vondsten UW), brief Sievers aan Bohmers d.d. 31 oktober
1944.
78   BAB: BDC (Bohmers Grabung UW), brief Sievers aan de SD in Groningen d.d. 31 oktober
1944.
79   Ook Robert Wetzel (Wetzel 1958) noemt in het voorwoord van zijn naoorlogse publicatie over
de Bocksteinschmiede dit voorval: “(…) bis zu dessen rechtzeitiger Heimholung aus zeitweiligem
Ausleihaufenthalt in Holland knapp vor der englischen Invasion (…)”
80   Interview J. de Jong d.d. 9 december 2005.
81   Voor Pijnacker, zie: Tresoar: inv. no. 350, Vereniging Friesland 1940-1945, dossier 1160.
82   NA: BNV inv. no. 2459 afschrift rapport Bannink, verslag verhoor van Bohmers (d.d. 19-april 1945)
en NA: NBI, inv. no. 38933, aantekeningen van (waarschijnlijk) Pijnacker: “Gesignaleerd in Trouw en
BBC nieuws als Gestapoagent. Sept. 1944 aanslag beraamd door KP te Groningen.”
83   Brief Helperi Kimm aan auteur, d.d. 30 januari 2005.
84   NA: BNV, dossier 2459 (Bohmers), verslag verhoor Bohmers d.d. 20 april 1945 en rapport Bannink.
85   NA: BNV, dossier 2459 (Bohmers) verklaring Aartsma d.d. 20 april 1945.
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86   Zie hierover Zondergeld 1978, p. 440 e.v. In 1976 zegt Bohmers in een interview dat hij de
enkele Hollanders die bij de boottocht aanwezig waren, en die kennissen van Aartsma zijn, zich niet
meer kan herinneren. “Het waren figuren uit het Nederlandse verzet die ook federalistisch dachten”.
De inzet van de boottocht was, aldus Bohmers, om te bepalen wat de houding van de voorvechters
van kleine minderheden, in dit geval de Friezen, zou moeten zijn tot aan en ook na het einde van de
oorlog (Leeuwarder Courant d.d. 12 juni 1976).

Hoofdstuk 14
1     De verslagen van de verhoren bevinden zich in: NA: BNV, dossier 2459 (Bohmers).
2      Biografische informatie is ontleend aan Schmidt 2004 en Schmidt en Breuer 2005, p. 419-420 en 454.
3     NA: BNV, dossier 2459 (Bohmers) verhoor Aartsma d.d. 20 april 1945.
4     Tresoar: toegang 39, militair gezag, doos 6, map 81.
5     NIOD: DOC I-Bohmers, brief Halbertsma aan De Jong d.d. 14 september 1948.
6     Volgens T. Helperi Kimm heeft Bohmers eerst nog in Duitsland vastgezeten. Hij schrijft:
“Bohmers was na zijn arrestatie door de Canadezen eerst naar een centrale plaats vervoerd (Frankfurt
meen ik), waar de Amerikanen bekeken of er voor hen geleerden bij waren, die nuttig zouden zijn
voor hun eigen doeleinden. Bohmers pochtte erop, dat hij met Werner von Braun had zitten schaken.
Toen hij niet interessant bleek, werd hij naar Nederland terugvervoerd en kwam in de normale molen
van Schalkaar bij Deventer terecht.” (brief Helperi Kimm aan auteur d.d. 28 januari 2005).
7     Informatie ontleend aan: http://www.battlefieldtours.nu/blog/2017/07/08/het-drama-bij-land-
goed-oxerhof/ (website bezocht januari 2018).
8     Zie over Anton van der Waals: Kok 2015.
9     NA: BNV, dossier 2459 (Bohmers).
10   Vrijstelling bevindt zich in de collectie J.H. Westerouen van Meeteren, Bennekom.
11   AC: brief moeder aan Wenda d.d. 3 juni 1945.
12   AC: brief Bohmers aan Wenda d.d. 17-18 juni 1945.
13   Greif 2000, p. 85-89.
14   AC: notitie van Bohmers aan Wenda, ongedateerd. 
15   Brief Helperi Kimm aan auteur, d.d. 28 januari 2005. 
16   AC: briefje Bohmers aan Wenda, ongedateerd.
17   Over kamp Amersfoort: Hoving 2011.
18   AC: brief Bohmers aan Wenda d.d. 21 januari 1946.
19   In het archief van de STPD komt zijn naam niet voor (brief Nationaal Archief aan auteur d.d. 9
maart 2004). 
20   Halbertsma meldt in september aan Lou de Jong dat Bohmers nog geen stemrecht heeft (NIOD:
DOC I, (Bohmers), brief Halbertsma aan De Jong d.d. 14 september 1948).
21   AC: brief J. Hofstra aan familie Bohmers d.d. 2 februari 1946.
22   NA: NBI, inv. no. 38933.
23   Fries Museum: documentatiemap Siebinga, briefje Minnema een Siebinga, ongedateerd.
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Hoofdstuk 15
1     HCGA: RUG, Archief Curatoren, inv. no. 228 (nr. 1945/90), 384.
2     NA: zuiveringsarchieven Ministerie van Binnenlandse Zaken (1940) 1945-1948, inv. no. 3731 en
inv. nr. 276.
3     HCGA: RUG, Archief Curatoren, inv. no. 203, no. 382 (zuiveringsdossier Bohmers)
4     HCGA: RUG, Archief Curatoren, inv. no. 203, no. 382.
5     NA: Nederlands Beheerinstituut, inv. no. 38933, benoeming 13 augustus 1945.
6     NA: Nederlands Beheerinstituut, inv. no. 38933, brief Bohmers aan het NBI d.d. 10 februari 1946.
7     AC: Besluit minister van OKW d.d. 28 juli 1947.
8     NA: Nederlands Beheerinstituut, inv. no. 38933, brief Pijnacker aan NBI d.d. 6 mei 1946.
9     GIA: Brievenarchief BAI 1945-D-G, Van der Haagen aan Van Giffen d.d. 19 november 1945.
10   Eickhoff 2003, p.207
11   Brief Van Giffen aan Van der Haagen d.d. 11 december 1945. Ik ontving een kopie van deze brief
van Dick Stapert. Hij komt waarschijnlijk oorspronkelijk uit het brievenarchief van het BAI (GIA in
Groningen), maar of het er nog deel van uit maakt, is niet bekend.
12   Waterbolk 1976.
13   Ribbens 1995, 335.
14   NA: Nederlands Beheerinstituut, inv. no. 38933, inventaris van vermogen d.d. 9 maart 1946.
15   GIA: Brievenarchief BAI 1946M, brief van Van Giffen aan Massizzo d.d. 7 maart 1946. Pijnacker
beklaagt zich bij Massizzo in een brief van 12 maart 1946 dat Bohmers niet aanwezig was bij de vast-
stelling van zijn vermogen en dat zijn vrouw niet wou verklaren dat er niets achtergehouden werd (NA:
Nederlands Beheerinstituut, inv. no. 38933, brief Pijnakker aan Massizzo, d.d. 12 maart 1946).
16   HCGA: RUG, Archief Curatoren, inv. no. 203, no. 382.
17   NA: Nederlands Beheerinstituut, inv. no. 38933. Nederlandstalig rapport van Minnema, mei 1945.
18   Niet geheel ondenkbeeldig, gelet op het feit dat zijn vader opgeleid was als boekbinder en deze
vaardigheid zeker aan zijn zoon getoond of geleerd heeft.
19   Henstra 2002.
20   Voorlopig collectie auteur.
21   HCGA: RUG, Archief Curatoren, inv. no. 203, no. 382.( d.d. 12 april 1946).
22   AC: brief Van Meeteren aan Bohmers d.d. 29 mei 1946.
23   Brief Helperi Kimm aan auteur d.d. 30 januari 2005.
24   Deze werden, na aanvankelijke tegenwerking door de vrouw van Bohmers, geopend. “De aan-
wezige financieele buit was gering n.l. eenige waardevolle archeologische vondsten”, aldus het hoofd
van de afdeling recherche van de PRA te Drachten (HCGA: RUG, Archief Curatoren, inv. no. 203,
no. 382).
25   Waterbolk 2003, p. 39.
26   E-mail Waterbolk aan auteur d.d. 6 februari 2004.
27   NA: CABR 1945-1952, inv. no. 70754, verklaring Van de Plassche d.d. 25 september 1946.
28   NA: Nederlands Beheerinstituut, inv. no. 38933, brief Pijnacker aan NBI, d.d. 30 augustus 1946
en notitie d.d. 5 september 1946.
29   HCGA: RUG, Archief Curatoren, inv. no. 203, no. 382.
30   HCGA: RUG, Archief Curatoren, inv. no. 203, no. 382, interne notitie Cluysenaer.
31   HCGA: RUG, Archief Curatoren, inv. no. 203, no. 382, brief College van Curatoren aan minis-
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terie OKW d.d. 20 november 1949 en brief ministerie OKW aan College van Curatoren d.d. 9 de-
cember 1946.
32   HCGA: RUG, Archief Curatoren, inv. no. 203, no. 382.
33   Over Procée: Van Rossem 1995, p. 90 e.v.
34   HCGA: RUG, Archief Curatoren, inv. no. 203, no. 382, Procesverbaal afgesloten d.d. 15 april
1947.
35   HCGA: RUG, Archief Curatoren, inv. no. 203, no. 382, brief Van der Wijck aan College van Cu-
ratoren d.d. 15 april 1947.
36   HCGA: RUG, Archief Curatoren, inv. no. 203, no. 382, brief Van der Linde aan Cluysenaer d.d.
16 april 1947.
37   HCGA: RUG, Archief Curatoren, inv. no. 203, no. 382, brief College van Curatoren aan minis-
terie OKW d.d. 19 april 1947.
38 GIA: brievenarchief BAI, Van Giffen aan minister van OKW d.d.27 augustus 1947. Ook L.J.F.
Wijsenbeek van de Stichting Nederlandsch Kunstbezit is op medio juni op verzoek van Bohmers
door de Rijksuniversiteit Groningen op de hoogte gebracht van de benoeming van Bohmers tot con-
servator bij het BAI (HCGA: RUG, Archief Curatoren, inv. no. 203, no. 382, brief College van Cura-
toren aan Wijsenbeek d.d. 14 juli 1947).
39   Ook Schwantes zet zich in voor Sievers, aldus Schwabedissen in een brief aan Bohmers (AC:
brief Schwabedissen aan Bohmers d.d. 18 mei 1947).
40   De getuigenverklaringen zijn gepubliceerd in: Dörner 1999 (microfiche-editie München 2000),
fiche 307) en geraadpleegd bij het IfZ te München, p. 8502-8506.
41   Schmidt 2004, p. 255-258, Gasche 2014, p. 144 en 173.
42   Schmidt 2004, 252-253. Zie hierover ook Embelton 2011. De vrouw van Anton, Armgard
Michelet en een van de hoofdrolspelers in het boek van Embelton, kent Sievers ook (hij was bij hun
huwelijk in 1934 aanwezig). Ook haar helpt hij tijdens de oorlog. Zij moet in Zweden in opdracht van
Schüddekopf informatie vergaren voor de Duitse inlichtingendienst in geallieerde kringen. Informatie
die natuurlijk ook voor Hielscher c.s. bruikbaar is. Sievers spreekt hier met Schüddekopf over (zie
Sievers agenda-aantekening van 17 mei 1943): “Dr. Schüddekopf, RSHA, wegen Einsatz von Gräfin
K. in Schweden”.
43   KrASBK: Bestand K3.1, BOH 13, p. 7.
44   KrASBK: Bestand K3.1, BOH 13, p. 5-6.
45   IfZ: Bestand Kater, ZS/25A-25, band 2. Kater aan Bohmers d.d. 27 december 1964.
46   Schmidt 2004.
47   Gasche 2014, p. 172.
48   Gasche 2014, p. 174.
49   Reitzenstein 2014, p. 62 en p. 60.
50   Reitzenstein 2014, p. 304.
51   Lehner 2015, p. 125.
52   IfZ: Bestand Kater, ZS/A-25-36, 265-268; verslag gsprek Kater met Zotz en Freund d.d. 18
maart 1963.
53   NIOD: DOC –I-149 ( J.C.A. Bohmers), brief Halbertsma aan RIOD, d.d. 7 september 1948.
54   Zie voor deze passage over Halbertsma: Halbertsma 1992, p. 107-125.
55   Van Berkel 2005, p. 420.
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56   NIOD: DOC I-149 ( J.C.A. Bohmers), brief Halbertsma aan De Jong, d.d. 14 september 1948.
57   Mededeling P. Harmens (Historisch Centrum Overijssel) aan auteur, d.d. 16 september 2004 en
13 augustus 2015. Harmens heeft zich verdiept in het verraad van Bannink, waarbij ook nabestaanden
geïnterviewd zijn. Onderzoek wijst uit dat Bannink vrij onvoorzichtig te werk ging en dat het contact
van hem met een Duitse officier, die hij ook als inlichtingenbron gebruikte, aan zijn arrestatie heeft
bijgedragen. De naam van Bannink is genoemd bij een SD-verhoor van de Zwolse verzetsman Her-
man Meijer (zie ook Ribbens 1995, p. 299-300) medio februari 1945. Kort daarop, op 18 februari,
werd Bannink door de SD gearresteerd. De arrestatie werd door vier personen verricht: P.R. Cieraad
(een beruchte NSB-er in Zwolle die medewerker was van de SD vanaf september 1944), L.A. Poos
(afkomstig van de SD in Den Haag en vanaf september 1944 aangesteld in Zwolle en speciaal belast
met onderzoek naar het Zwolse verzet) en twee andere SD-ers.
58   NIOD: DOC I-149 ( J.C.A. Bohmers); brief De Jong aan Van Giffen, d.d. 19 november 1948.
59   NIOD: DOC I-149 ( J.C.A. Bohmers); brief De Jong aan Halbertsma, d.d. 19 november 1948.
60   NIOD: DOC-I-149 ( J.C.A. Bohmers); brief Van Giffen aan Posthumus d.d. 29 december 1948.
61   KrASBK: Bestand K3.1, BOH 29; brief Bohmers aan Hielscher d.d. 14 december 1948.
62   KrASB: In Bestand K3.1 bevindt zich de correspondentie over dit onderwerp tussen Hielscher en
Bohmers: BOH 29 (Bohmers aan Hielscher d.d. 14 december 1948); BOH 30 (Hielscher aan
Bohmers d.d. 18 december 1948); BOH 32 (Bohmers aan Hielscher d.d. 14 januari 1949); BOH 33
(Bohmers aan Hielscher d.d. 19 januari 1949); BOH 35 (Hielscher aan Bohmers d.d. 31 januari
1949); BOH 36 (Bohmers aan Hielscher d.d. 8 april 1949); BOH 37 (Hielscher aan Bohmers d.d. 13
april 1949).
63   KrASBK: Bestand K3.1, BOH 37, Auszug aus dem Sitzungsoprotokoll des Militärgerichtshofe I
in Nürnberg (11 april 1947), s. 5381.
64   NIOD: DOC-I-149 ( J.C.A. Bohmers), uittreksel uit verklaring te Neurenberg afgelegd door
Wolfram Sievers (no. 51).
65   AC: verklaring Hielscher d.d. 18 december 1948. Op dezelfde dag schrijft Hielscher een brief aan
Bohmers met onder andere “mein Zeugnis über unsere Zusammenarbeit”. Hij geeft aan bereid te zijn
naar Nederland te reizen om eventueel ook mondeling een verklaring af te leggen (KrASBK: Bestand
K3.1, BOH 30, brief Hielscher aan Bohmers d.d. 18 december 1948).
66   NIOD: DOC-I-149 ( J.C.A. Bohmers), brief De Jong aan Posthumus d.d. 18 januari 1949.
67   KrASBK: Bestand K3.1, BOH 033, Bohmers aan Hielscher d.d. 19 januari 1949.
68   AC: verklaring Hielscher d.d. 1 februari 1949.
69   KrASBK: Bestand K3.1, BOH 033, Hielscher aan Bohmers d.d. 31 januari 1949. In dezelfde
brief schrijft Hielscher dat de autoriteiten, indien gewenst, inlichtingen over Hermann von Bothmer
kunnen inwinnen bij baron Ph. Van Pallandt, die het kasteel Eerde bij Ommen bewoond.
70   Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum: archief P.V.J. van Rossem, Tietjerksteradeel 1940-45,
INF 219, (stukken toegezonden door H.W.A. Bohmers) verklaring Von Bothmer d.d. 14 februari
1949, Gutachten van Rust d.d. 28 februari 1949 en brief R. Grahmann aan Bohmers d.d.12 juli 1949.
Verder: HTW en THK: verklaring Schwabedissen d.d. 27 januari 1949), Asmus verklaring d.d. 1 mei
1949). NIOD DOC-I ( J.C.A. Bohmers), brief Bohmers aan De Jong, d.d. 20 april 1949.
71   HTW: Grahmann aan Bohmers d.d. 12 juli 1949.
72   In de collectie Helperi Kimm (THK) bevonden zich brieven van Schwabedissen aan Bohmers
d.d. 23 februari en 18 mei 1947 en van Rust aan Bohmers d.d. 4 april en 16 juli 1947.
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73   NIOD: DOC-I-149 ( J.C.A. Bohmers), verklaring Kiestra, d.d. 19 januari 1949.
74   HTW: verklaring Gisela Schmitz, d.d. 29 december 1948.
75   KrASBK, Bestand K3.1, BOH 30. Hielscher aan Bohmers, d.d. 12 december 1948.
76   Schmidt 2004, p. 254.
77   NIOD: DOC-I-149 (.JC.A. Bohmers), gespreksnotitie (anoniem) en aantekeningen van L. de
Jong, d.d. 5 april 1949.
78   NA: CABR 1945-1952, inv. no. 70754 (G.N. Westerouen van Meeteren).
79   NIOD: DOC-I-149 ( J.C.A. Bohmers), brieven De Jong aan Van der Leeuw (d.d. 2 mei en 14
mei 1949); Cohen aan Van der Leeuw (7 mei en 28 september 1949) en Van der Leeuw aan de Jong
(5 mei 1949).
80   NIOD: DOC-I-149 ( J.C.A. Bohmers), brief Halbertsma aan De Jong d.d. 18 april 1949.
81   NIOD: DOC-I-149 ( J.C.A. Bohmers), consulaat aan RIOD d.d. 28 april 1950.

Hoofdstuk 16
1     Bohmers wordt tussen 1 juni en 30 september 1947 eerst tijdelijk aangesteld voor een wedde van
fl. 380,- per maand (AC: aanstellingsbesluit Ministerie van OKW d.d. 28 juli 1947).
2     P. Glazema in interview met H. Sarfatij d.d. 22 februari 1972 (opname collectie auteur).
3     Zo schrijft H.J. van Houten, chef van het Bureau Volkskultuur en Volksontwikkeling aan
staatssecretaris J. van Dam van het Ministerie van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming
op 19 oktober 1942 “in overeenstemming met de eischen van den tijd en met de bijzondere belang-
stelling, welke voor de vroege geschiedenis van onze voorouders op het oogenblik bestaat” een voorstel
om: “Het Rijksbureau voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te maken tot de centrale instantie
voor dit onderzoek, hetgeen wil zeggen, dat dit bureau de algemeene leiding krijgt op het gebied van
het bodemkundig onderzoek.” (NA: OCW, toegangsno. 2.14.73, inv. no. 5907).
4     Waterbolk 1976.
5     Splitsing oudheidkundig bodemonderzoek en museumwezen, achtereenvolgens monumentenzorg (afd.
behoud en herstel.
6     NA: ROB, toegangsno. 2.14.83, inv. no. 877.
7     Zie over deze regeling en het ontstaan van de ROB: Van Es 1972 en Sarfatij 1972.
8     De regeling is gepubliceerd in: Van Es 1972. Betreft artikel 13.
9     NA: OCW, toegangsno. 2.14.73, inv. no. 5905 d.d. 9 juni 1946.
10   NA: ROB, toegangsno. 2.14.83, inv. no. 877, brief Van der Leeuw aan Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg d.d. 28 juni 1946.
11   NA: OCW, toegangsno. 2.14.73, inv. no. 5907. Glazema aan Van Giffen, getiteld “nota betref-
fende de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek”.
12   Zie over deze zaak: NA: OCW, toegangsno. 2.14.73, inv. no. 5905 en 5907 en HCGA: inv. no. 52
Archief van de Curatoren van de RUG, no. 619-622. Verder de interviews van H. Sarfatij uit 1972
met Bursch, Van Giffen, Glasbergen en Glazema (opname collectie auteur).
13   NA: OCW, toegangsno. 2.14.73, inv no. 5907, Curatoren RUG aan Minister d.d. 28 juli 1948.
14   NA: OCW, toegangsno. 2.14.73, inv. no. 5905, memo d.d. 25 augustus 1949.
15   Zie de duidelijke brief van minister Rutten aan Van Giffen d.d. 18 november 1949 (HCGA: inv.
no. 52 College van Curatoren van de RUG, no. 619.
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16   P. Glazema in interview met H. Sarfatij d.d. 22 februari 1972 (opname collectie auteur).
17   HCGA: inv. no. 52 College van Curatoren van de RUG, no. 621, rapport Modderman aan
Glazema d.d. 4 oktober 1950 en rapport Bohmers d.d. 2 oktober 1950.
18   HCGA: inv. no. 52 College van Curatoren van de RUG, no. 621, brief Glazema aan Cluisenaer
d.d. 26 juli 1950. 
19   HCGA: inv. no. 52 College van Curatoren van de RUG, no. 621, ongedateerde brief Cluysenaer
aan College van Curatoren (juli 1950).
20   HCGA: inv. no. 52 College van Curatoren van de RUG, no. 621; Cals aan Van Giffen d.d. 29 de-
cember 1950.
21   HCGA: inv. no. 52 College van Curatoren van de RUG, no. 621, brief Cals aan College van Cu-
ratoren d.d. 29 december 1950.
22   Zie bijvoorbeeld hierover het schrijven van Glazema aan Bijvanck (voorzitter van de Rijkscom-
missie voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek d.d. 16 november 1950 (HCGA: inv. no. 52 Col-
lege van Curatoren van de RUG, no. 621).
23   HCGA: inv. no. 52 College van Curatoren van de RUG, no. 621; Cals aan Van Giffen d.d. 5 april
1951.
24   Zie over de vroege geschiedenis van dit instituut: Glasbergen 1961.
25   HCGA: inv. no. 52 College van Curatoren van de RUG, inv. no. 1138: Notitie van Cluysenaer
naar aanleiding van een gesprek met Waterbolk d.d. 8 augustus 1956. Hij schrijft: “Hij [Glasbergen, AC]
zou dan te Amsterdam niet slechts (als prof. Van Giffen tot het begin van de vijftiger jaren) enige col-
leges geven, doch daar tevens het door Prof. Van Giffen opgerichte instituut voor pre- en protohistorie
nader tot ontplooiing willen brengen. Waterbolk en ik voelen daar niets voor. In de eerste plaats acht
ik het weinig gelukkig om naast de bestaande instituten in Amsterdam weer een instituut tot ontwik-
keling te brengen. Dit is echter de zaak van Amsterdam en wij mogen ons daarmede niet bemoeien,
doch Waterbolk en ik zijn het er in ieder geval roerend over eens dat het conservatorschap van het
Drents en het Groninger Museum aan het BAI verbonden moeten blijven en dat Glasbergen deze
conservatorschappen niet “mede mag nemen” naar Amsterdam.”
26   NIOD: DOC-I-149 ( J.C.A. Bohmers), brief Halbertsma aan De Jong d.d. 14 september 1948.
27   NA: ROB, toegangsno. 2.14.83, inv. no. 896.
28   Waterbolk 1976.
29   P. Glazema in interview met H. Sarfatij d.d. 22 februari 1972 (opname collectie auteur).
30   GIA: brievenarchief BAI 1946, notitie Bohmers d.d. 24 november 1946.
31   NIOD: DOC-I-149 ( J.C.A. Bohmers), Nederlandstalig proces verbaal d.d. 10 september 1946
van het verhoor een dag eerder. De Engelstalige versie van de War Crimes Group Netherlands war
crimes. Liason Detachment U.S. Army bevindt zich in het Moravske Zmské Muzeum in Brno tezamen
met enkle andere documenten die betrekking hebben op de restitutie van het vondstmateriaal van 
Unterwisternitz.
32   Bohmers heeft het botmateriaal van Mauern getransporteerd naar Brno om het daar te laten on-
derzoeken door de in Brno werkzame paleontoloog professor A. Stehlik (1877-1945), zie GIA:
brievenarchief BAI, Van Giffen aan Absolon d.d. 4 juli 1949.
33   GIA: brievenarchief BAI, Van Giffen aan de minister van OKW d.d. 27 augustus 1947. Idem,
Wijsenbeek (Stichting Nederlandsch Kunstbezit) aan Van Giffen d.d. 17 december 1947. Wijsenbeek
vraagt zich af of er een verbod bestaat in Tsjecho-Slowakije op het doen van opgravingen, zo niet, dan
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behoort de collectie gewoon aan Nederland toe en is het mogelijk een ruilcollectie terug te verlangen.
De stichting heeft er ook belang bij dat de teruggave van de collectie Unterwisternitz gekoppeld
wordt aan de teruggave van overige recuperatiegoederen. Ook Van Giffen vindt dat een goed plan en
ontvangt graag steun van een recuperatie-officier bij de onderhandelingen ter plaatse (GIA: brieven -
archief BAI, Van Giffen aan Wijsenbeek d.d. 23 december 1947).
34   Universiteitsbibliotheek Groningen: Archief van Van Giffen, inventarisnummer 18-18. Betreft
vertaling van Klima’s artikel in Archeologické Rozhledy (cast 1-2), Praag 1949, p. 15, 16 en 25.
35   Waterbolk 2003, p. 65.
36   Waterbolk 2003, p. 70, noot 39.
37   GIA: brievenarchief BAI 1949 A-Bl; Van Giffen aan Absolon d.d. 18 maart 1949.
38   GIA: brievenarchief BAI 1949 A-Bl; Absolon aan Van Giffen d.d. 21 juni 1949.
39   GIA: brievenarchief BAI 1949, A-Bl; Van Giffen aan Absolon d.d. 4 juli 1949. Er bestaat het
plan om bij de uitgave van Palaeohistoria ook prof. G.H.R. Von Koenigswald (Universiteit van
Utrecht) en prof. H.L. Movius (Harvard University) te betrekken. Bohmers heeft met beiden contact.
Von Koenigswald vraagt voordien (via S. Dijkgraaf ) aan het universiteitsbestuur van Groningen in
hoe verre Bohmers te vertrouwen is, nu ze beiden zitting gaan nemen in de redactie van de nieuwe uit-
gave (HCGA: Archief Curatoren, inv. No. 203, no. 382, brief College van Curatoren aan S. Dijkgraaf
d.d 1 februari 1950). De naam Palaeohistoria schijnt door Koenigswald bedacht te zijn (Waterbolk
2003, p. 40). Uiteindelijk maken beide geleerden geen deel uit van de redactie van Palaeohistoria.
40   GIA: brievenarchief BAI 1950 A-Be: Van Giffen aan Absolon d.d. 29 juni 1950.
41   In de tweede uitgave van Palaeohistoria (1954) verschijnt wel een bijdrage van de tijdens de Tweede
Wereldoorlog overleden Robert Lais over de samenstelling van de löss in Unterwisternitz. De geoloog
Lais werkte samen met Bohmers binnen Ahnenerbe. Hij was getrouwd met een Joodse vrouw. Na de oor-
log zou Bohmers zeggen dat hij en Sievers hem bescherming binnen Ahnenerbe hebben kunnen bieden.
42   In 1956 worden de vondsten van Unterwisternitz aan het Moravisch museum teruggegeven (Wa-
terbolk 2003, p. 65). Ook ontstaat dan het plan om de opgravingen van Absolon en Bohmers te pub-
liceren in een uitgave van Palaeohistoria. Aan de publicatie schrijven behalve Bohmers ook mee: J.
Jelinek (directeur Moravische Museum in Brno), K. Valoch en R. Musil (beiden wetenschappelijk
medewerker bij dit museum). Artefacten van de opgravingen van Absolon worden in februari 1957
naar Bohmers toegestuurd, zodat hij deze kan meten en kan gebruiken voor zijn statistisch onderzoek
en verwerking. In 1959 worden deze weer geretourneerd. Uiteindelijk komt de publicatie niet tot
stand. Een briefwisseling tussen Jelinek, Valoch en Bohmers en vice versa bevindt zich in Bohmers
nalatenschap (AC). In 1966 wordt overeengekomen dat Bohmers in het kader van zijn ontslagregeling
de beschikking krijgt over de documentatie van Unterwisternitz en zijn onderzoek mag publiceren
onder regie van de Keulse professor en oud-Ahnenerbe collega Schwabedissen. Het initiatief hiervoor
was er al in 1963. Doel was om een bundel te maken in de Keulse Fundamenta-reeks (Schäfer 2017,
hoofdstuk 9).
43   Over Absolon, zie: Kostrhun 2009.
44   HTW: aankoopnota BAI d.d. 20 april 1948.
45   Staatssammlung München: brief Wagner aan Van Giffen d.d. 4 augustus 1949.
46   Staatssammlung München: brief Van Giffen aan Wagner d.d. 1 maart 1950.
47   Staatssammlung München: notitie Wagner met inventarislijst van de aan Van Giffen overgedra-
gen artefacten d.d. 25 en 26 april 1951.
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48   Staatssammlung München: Van Giffen aan Wagner, d.d. 28 juli 1951.
49   In 1967 neemt Bohmers ontslag aan het BAI. De mappen en tekeningen die op het BAI aan-
wezig zijn en betrekking hebben op Unterwisternitz, Ureterp en Mauern worden aan hem afgestaan
ten behoeve van publicatiedoeleinden. Bohmers zal echter na zijn vertrek bij het BAI niet meer over
archeologische onderwerpen publiceren. In 1968/1969 draagt hij (een deel van) zijn opgravingsdocu-
mentatie van Mauern over aan H. Müller-Beck. Sindsdien wordt de documentatie bewaard in het In-
stitut für Ur- und Frühgeschichte van de universiteit van Tübingen. Müller-Beck regelt in dezelfde jaren
ook dat een flinke artefactencollectie die in 1951 is achtergebleven, en de faunaresten van Mauern, die
op het BAI aanwezig zijn, overgedragen worden aan de Staatssammlung. Ook het botmateriaal van
Mauern dat in Brno (Moravské-Museum Brno) resteert, komt door zijn bemoeienis uiteindelijk hier
terecht. In 2009 brachten Dick Stapert en de auteur de resterende vondsten van Mauern, die nog op
het BAI aanwezig waren gebleven na 1951 en 1968/69 naar de Staatssammlung terug (zie: Carmiggelt
en Stapert 2009; Stapert e.a 2010).
50   AC: brief Schwabedissen aan Bohmers d.d. 3 oktober 1947.
51   Voorlopig collectie auteur: brieven Eckstein aan Bohmers d.d. 16 juni en 29 december 1948.
52   Staatssammlung München: Van Giffen aan Wagner d.d. 1 maart 1950.
53   Staatssammlung München: Zotz aan Strohmeyer d.d. 8 juli 1947.
54   Zotz 1955, p.13.
55   American Journal of Archaeology, vol. 53 (1949), p. 175.
56   GIA: brievenarchief BAI 1949, Van Giffen aan Hombert d.d. 20 september 1949, Hombert aan
Van Giffen d.d. 21 november 1949 en bijgevoegde notitie van Bohmers d.d. 17 september 1949.
57   GIA: brievenarchief BAI 1949, reactie Bohmers d.d. 17 september 1949.
58   AC: Movius aan Bohmers d.d. 19 mei 1952.
59   AC: ongedateerd (mei-juni 1952), Bohmers aan Movius.
60   AC: Movius aan Bohmers, d.d. 11 juli 1952.
61   G. Freund (red.) 1960. Festschrift für Lothar Zotz. Steinzeitfragen der alten und neuen Welt. Bonn.
62   Freund schreef op 4 maart 2009 aan de auteur dat zij geen documentatie en nadere informatie
bezat over Vojkffy en Bohmers en verder: “Einzelheiten haben mich nie mehr interessiert”.
63   Zie onder andere: Probst 1991.
64   Staatssammlung München: brief Vojkffy aan Landesamt d.d. 21 november 1951.
65 Dit kleinschalige onderzoek door H. Müller-Beck (Tübingen) in september 1967 was bedoeld om
profielen te bestuderen en monsters te nemen voor stratigrafisch, botanisch en zoölogisch onderzoek.
66   Müller-Beck 2010.
67   Wetzel 1958.
68   AC: brief Kimmig aan Van Giffen d.d. 11 juni 1952.
69   GIA: brievenarchief BAI 1952 A-Boo, Bohmers aan Van Giffen, ongedateerd.
70   Al in 1947 vraagt Schwabedissen hoe het met de publicatie over Bocksteinschmiede staat (AC:
Schwabedissen aan Bohmers d.d. 18 mei 1947 en 3 oktober 1947).
71   GIA: brievenarchief BAI 1948 W-Z, Wirth Roeper-Bosch aan Van Giffen d.d. 13 juni en 19 juni
1948. en niet ondertekende brief, gedateerd 28 juni 1948, met handgeschreven “departement”, van de
hand van Bohmers. M. Eickhoff (2003, p. 232) veronderstelde onterecht dat het een memo van Van
Giffen betrof.
72   Op 2 juni 1949 richt Wirth samen met Arian de Goede de Stichting voor Oergodsdienstgeschiedenis
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op met als doel de exploitatie van een museum, het uitgeven van wetenschapplijke studies en het
bevorderen van de bekendheid van het begrip oergodsdienstgeschiedenis, ondermeer door educatie op
scholen. De stichting heeft maar kort gefunctioneerd (Noordhollands Archief: inv. no. 197, collectie
familie De Goede).
73   Gilst 2006, p. 16.
74   GIA: brievenarchief BAI 1948 W-Z. De niet-ondertekende concept-brief op BAI-briefpapier,
gedateerd 28 juni 1948, met handgeschreven “departement” erop, is van de hand van Bohmers gelet op
de auto-biografische inhoud ervan. 
75   Bohmers 1947.
76   HTW: concept-aanvraag verzonden in 1960 aan de Nederlandse organisatie voor zuiver-weten-
schappelijk onderzoek t.b.v. “Vijfjarenplan ter bestudering van het Europese late Paleolithicum en
Mesolithicum door A. Bohmers”.
77   Henstra 2011, p. 53.
78   Stapert en Johansen 2006.
79   Een deel werd aan het BAI verkocht in 1958, een ander deel bleef in het bezit van Bohmers. Een
deel werd in 1952 geschonken door Van Giffen aan het British Museum, een ander deel door
Bohmers aan amateurarcheologen en in 1961 verkocht Bohmers ook nog ruim 200 artefacten van
Ureterp aan het Fries Museum, die voordien ook deels tentoongesteld zijn geweest in het streekmu-
seum Achtkarspelen, dat mede door hem werd geëxploiteerd.
80   Van Giffen 1948.
81   Bohmers 1951a.
82   Van Vliet 1991, p. 16-17.
83   Onder andere ook in de collectie van Willem Jongepier, zie: Burie-Gotink 2013, p. 150-151 en
noot 96.
84   Brief H. van der Vliet aan Bohmers d.d. 4 maart 1943 (voorlopig collectie auteur). Indien
Bohmers in 1943 Van der Vliet wel thuis had aangetroffen, is de kans groot geweest dat de vuistbijl
van Wijnjeterp, die Van der Vliet vier jaar eerder had gevonden, eerder publiekelijk bekend zou zijn
geworden.
85   De briefwisseling is in het bezit van G. Van der Vliet, Enschede. De auteur dankt hem voor het
beschikbaar stellen van de brieven.
86   Collectie G. van der Vliet: brief Stelma aan Van der Vliet d.d. juni 1947.
87   Collectie G. van der Vliet: brief Stelma aan Van der Vliet d.d. 7 januari 1951.
88   Het betreft hier het genoemde proefsleufonderzoek van Bohmers in het veen bij de Tjonger iets
ten noorden van de vindplaats Makkinga-Lochtenrek, waar hij artefacten van de Tjongergroep en een
wolfsschedel aantrof (wat later een schedel van een jonge beer bleek te zijn). Het onderzoek werd uit-
gevoerd tussen 5 en 10 juni 1950 als uitstapje van zijn onderzoek te Haulerwijk (GIA: dagrapport
Bohmers van Haulerwijk d.d. 5-10 juni 1950).
89   Collectie G. van der Vliet: De brieven van Van Giffen aan Van der Vliet d.d. 22 oktober 1951, 26
oktober 1951, 20 november 1951 en 3 maart 1952 gaan over de mystificaties van Makkinga-Lochtenrek.
90   Collectie G. van der Vliet: brief Van Giffen aan Van der Vliet d.d. 20 november 1951.
91   Collectie G. van der Vliet: brief Stelma aan Van der Vliet d.d. 3 januari 1952. 
92   Collectie G. van der Vliet: brief Stelma aan Van der Vliet d.d. 29 maart 1952. 
93   Collectie G. van der Vliet: brief Stelma aan Van der Vliet d.d. 5 januari 1953. 
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94   Bohmers 1950.
95   GIA: brievenarchief BAI 1949 Bo-Bz, Bohmers aan Van Giffen, d.d. 18 augustus 1949.
96   Leeuwarder Courant d.d. 14 juli 1951.
97   Halbertsma 1969 en Nicolay 2010, p. 190 ev.
98   Elzinga 1969.
99   Kimm 1953; het betreft een interview met T. Helperi Kimm in 2006 voor de Omrop Frylsân.
100 Zie voor de onderzoeksgeschiedenis van Valkenburg en de opportunistische rol van Van Giffen
hierin: De Hingh en Vos 2005.
101 Van der Waals (interview met auteur d.d. 16 februari 2007) herinnert zich dat hij als student
archeologie Bohmers leerde kennen op de opgraving in Valkenburg in 1948, waar Bohmers toen de
dagelijkse leiding had. Van Giffen noemt in het jaarverslag niet Bohmers aanwezigheid in dat jaar bij
het onderzoek van Valkenburg, maar wel zijn aanwezigheid in 1950. Ook Helperi Kimm herinnert
zich dat hij in 1948 als gymnasiast is rondgeleid op Valkenburg door Bohmers, waar deze ook bezig
was met de vervaardiging van lakprofielen (interview Helperi Kimm d.d. 27 oktober 2006)
102 Interview Van der Waals met auteur d.d. 16 februari 2007.
103 Tresoar: FLMD, 086-250.13.1 Oosterhout aan Bohmers d.d. 25 september 1950. KrASBK: Be-
stand K3.1, BOH 62, brief van Van Meeteren aan Hielscher d.d. 8 december 1954: “Neulich sprach ich
den Bohmers, mit dem ich über die Abwicklung meiner f inanziellen Teilnahme am sagenhaften Boot zu ver-
handeln hatte.”
104 GIA: brievenarchief BAI 1948 Bl-Bz, Van Giffen aan Boerhave Beekman d.d. 12 mei 1948.
105 Bohmers en Van Giffen 1949. Het eerste hoofdstuk over houtgebruik in het paleolithicum en het
mesolithicum is ongetwijfeld alleen geschreven door Bohmers, terwijl - gelet op de belangstelling van
Bohmers voor dit onderwerp - ook het tweede hoofdstuk voor een groot deel door hem geschreven zal
zijn. Beide hoofdstukken staan wel op naam van Bohmers en Van Giffen samen.
106 Interview Helperi Kimm d.d. 27 oktober 2006.
107 HTW: Vijfjarenplan ter bestudering van het Europees late Palaeolithicum en Mesolithicum door
A. Bohmers (1960). Behalve Bohmers en zijn gezin varen bij de laatste reis (1954) ook de aan het BAI
verbonden paleobotanicus W. van Zeist en de C14-specialist H. de Vries mee.
108 GIA: brievenarchief BAI 1950, Bohmers aan College van Curatoren d.d. 30 mei 1950. In de
zelfde brief verzoekt Bohmers ook een bijdrage voor het bezoeken van een internationaal pre- en pro-
tohistorisch congres op 14-19 augustus in Zürich. Er is ook een concept bewaard gebleven van een
lijst met de (in 1950) door Bohmers gewenste onderzoekingen waarbij hij de dagelijkse leiding heeft.
Hierop worden vermeld: Zeijen, Makkinga, Wijnjeterp, bezoek aan musea in Luik, Brussel en Parijs,
Sommedal, maar opmerkelijkerwijs ook: “Opgravingen in de grot van Castillo (Pyreneeën), Gevraagde
subsidie fl. 2500,—”  De wens van Bohmers om onderzoek te doen in de bekende Spaanse grot El
Castillo (gelegen in Cantabrië) is niet gehonoreerd (voorlopig collectie auteur). Ook Van Giffen wou
hier, namens de ROB, onderzoek doen (Sarfatij 1972, p. 77).
109 GIA: brievenarchief BAI 1950 Bl-Bz, Bohmers aan Van Giffen d.d. 12 oktober 1950. 
110 GIA: brievenarchief BAI 1950 Bl-Bz, Bohmers aan Van Giffen d.d. 22 oktober 1950. 
111 GIA: brievenarchief BAI, 1952 A-Boo, Bohmers aan Van Giffen d.d. 12 augustus 1952.
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Hoofdstuk 17
1     Een klein deel van zijn collectie is tentoongesteld in 1968 bij de tentoonstelling Volkskunst uit
Groninger particulier bezit, waarvan een groot deel van de organisatie in handen was van T. Helperi
Kimm en ook een begeleidende catalogus samenstelde. 
2     Leeuwarder Courant d.d 28 september 2006.
3     De zoon van Bohmers heeft in beperkte oplage een fotoboek gemaakt over De Ikelbeam en haar
producten. Enkele gegevens over De Ikelbeam ontleen ik daaruit.
4     Bohmers 1950a, 1950b en 1968. Friesch Dagblad d.d. 18 december 1948; Heerenveense Koerier d.d. 11
maart 1949; Leeuwarder Courant d.d. 26 november 1951; De Spiegel d.d. 4 januari 1958.
5     Bohmers 1950c.
6     Bohmers 1968.
7     Een groot aantal ontwerpen is bewaard gebleven en bevindt zich in de collectie van de zoon van
Bohmers. In de collectie Oostenbrug (Buitenpost) bevinden zich ook handgeschreven briefjes van
Bohmers, waarin Oostenbrug geïnstrueerd wordt over de uitvoering van motieven. Ook zit daar een 
lijstje bij van mogelijke nieuwe thema’s, waaronder Friese, zoals: het Vrouwtje van Stavoren, Grote Pier
(“Grote man met ploeg in de hand opgeheven”), Redbad (“Redbad afgewend voor romaansch doopvont”)
en andersoortige: Gudrun, Hamleth, Faust (“man met duivel in gotisch vertrek”) en Nibelungen.
8     De Spiegel d.d. 4 januari 1958.
9     Ontkenning magische symbolen: Herenveense Koerier d.d. 11 maart 1949; ontkenning Germaanse
motieven: De Spiegel d.d. 4 januari 1958.
10   Tresoar: 183 Stichting Fryske Ambachts Folkskunst, inv. no. 157.
11   Interview mevr. Oostenbrug te Buitenpost d.d. 24 december 2005.
12   Ook haar zoon Sikke Oostenbrug beschrijft deze gang van zaken, zie: ‘As de hulstbeam praatte
koe’, De Binnenste Buitenpost 13, nr. 3 (maart 2012), p. 13.
13   Collectie Oostenbrug (Buitenpost): verklaring Bohmers, maart 1951.
14   HTW: Bijlage 6 “De Ikelbeam” bij verweerschrift van Bohmers uit 1965. Toestemming verleend
d.d. 4 december 1951.
15   HTW: Bijlage 6 “De Ikelbeam” bij verweerschrift van Bohmers uit 1965.
16   NA: CABR, BNV, inv. no. 2459, verhoorverslag N. Aartsma d.d. 20 april 1945.
17   E-mail E. Kramer aan auteur d.d. 13 juni 2005.
18   Mondelinge mededeling zoon van Bohmers aan auteur.
19   Zie bijvoorbeeld AC: brief N.D. Paschall aan Bohmers en c.c. aan E. Binder, J.H. McLean, R.
Tucker Abbott en R. Robertson d.d. 5 augustus 1970. Met dank aan J.N.J. Post voor de geleverde in-
formatie over de wenteltrapjes (email Post aan auteur d.d. 18 januari 2016). Ook ruilt hij met het
Natuurhistorisch Museum in Rotterdam ( J.G.B. Nieuwenhuis, De geschiedenis van het Natuurhis-
torisch Museum Rotterdam, deel 10, Straatgras 13, no. 2 (2001), p. 25).
20   Beschuldiging van diefstal door Bohmers zijn er van Horjus (artefacten De Kjellingen), Minnema
(diverse zaken uit slot Dietrichstein), Oosterhout (zijn bezittingen in Veenklooster) en Appelboom
(archeologica BAI).
21   Interview A.A. Smith-Bohmers d.d. 5 maart 2007.
22   Mondelinge mededeling zoon van Bohmers d.d. 16 november 2006.
23   GIA, Collectie P.Kooij, inventaris opgesteld op 21 en 22 juni 1966.
24   E-mail Breuker aan auteur, d.d. 26 mei 2014.
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25   Interview T. Helperi Kimm d.d.27 oktober 2006.
26   Zie de inleiding bij de archiefinventaris van de familie Sixma van Heemstra (Tresoar, inv. no. 335
en 335-01 (supplement)).
27   Heemstra geeft in 1983 een verslag uit van deze reis: Sixma Baron van Heemstra 1983.
28   Over Grondijs: Huussen 2016.
29   Sixma Baron van Heemstra 1983 (vertaling in 2004), p. 5.
30   Sixma van Heemstra 1944, p. 54.
31   Zie bijvoorbeeld Sixma van Heemstra 1954.
32   Tresoar: 335-01 Sixma van Heemstra (supplement), 478 correspondentie met A. Bohmers, brief
Bohmers aan Van Heemstra d.d. 15 januari 1955.
33   De redactie bestaat uit: L. Boer, F.C. Bursch, F. de Fremery, Jkvr. Henriette van Lennep, F.S.
Sixma van Heemstra, en F. Wiersma-Verschaffelt.
34   Sixma van Heemstra 1959.
35   Eernstma, H., 1998. Roman Hagois. Bolsward.
36   NRC-Handelsblad d.d. 4 september 1998.
37   Tresoar: 205-08 Archief Fries Genootschap, inv. no. 336.
38   L. Post-Beuckens, Veenklooster. Dordrecht, 1949.
39   HTW: concepttekst in het Fries over uilenborden en enkele schetsen van verschillende uilenbor-
den-typen. THK: ongedateerd manuscript over uilenborden in het Fries (herkomst, hoofdvormen,
etc.). In het tijdschrift De Spiegel d.d. 4 januari 1958 staat te lezen: “De studie, die Dr. Bohmers voor
“De Ikelbeam” maakte van de volkskunst werd voor hem aanleiding in samenwerking met Ds. D.
Kalma - evenals hij bestuurslid van de Fryske Akademy - een grote studie te schrijven over “Het
ontstaan van de volkskunst aan de hand van het Friese Oelebord, het gevelteken van de Friese
boerderijen.”
40   AC: inventarislijst oudheidkamer van Achtkarspelen en Kollumerland te Veenklooster d.d. 2 sep-
tember 1951.
41   AC: in het besluit van ministerie van OKW voor aanstelling Bohmers tot conservator bij het BAI
wordt een jaarwedde van 3249 gulden genoemd d.d. 28 juli 1947.
42   AC: inventarislijst Veenklooster, d.d.2 september 1951.
43   Tresoar: 205-08, Archief Fries Genootschap, inv. no. 336 (Fries Museum).
44   Haule: Leeuwarder Courant d.d. 8 juli 1952.
45   Tresoar: FLMD, 092-080.1.18.2.3, brief Oosterhout aan Jan Piebenga d.d. 20 mei 1945.
46   Tresoar: 205-08, inv nr. 104 (Fries Genootschap).
47   AC: brief Fryske Akademy aan Bohmers d.d. 12 december 1949. Binnen de Akademy wordt later
ook een archeologisch werkverband opgericht, waarvan Bohmers secretaris is en Siebinga als voorzit-
ter optreedt.
48   Tresoar: FLMD, 086.250.13.2.3 brief Oosterhout aan Halbersma d.d.5 oktober 1950.
49   Tresoar: FLMD, DK 46.106, brief Sipma aan Kalma d.d. 5 juli 1946.
50   Venema 1990, p. 66.
51   Tresoar: 086.257, aantekeningen Oosterhout ten behoeve van een reis naar Duitsland. Zie ook
Oosterhout aan Piebenga d.d. 20 oktober 1947 (2001.257.1.5) en Oosterhout aan Bohmers d.d. 25
september 1950 (086.250.13.1).
52   Over Lang: Deeters 2001.
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53   Een uitzondering vormt een krantenartikel een jaar voor zijn dood in Frysk & Frij, d.d. 31 mei 1980.
54   Tresoar: FMLD, 086.250.2. De ontvangstbevestiging van het verkoopbedrag door R. de Jong is
gedateerd d.d. 26 februari 1946.
55   Zie hierover: Carmiggelt 2012.
56   Tresoar: FMLD, 086.250.13.2. brief Oosterhout aan Bohmers d.d. 25 september 1950.
57   Tresoar: FMLD, 086.250.13.2.3, brief Oosterhout aan Halbertsma d.d. 5 oktober 1950),
086.250.3.4 brief Halbertsma aan Oosterhout d.d. 9 oktober 1950.
58   Zie over deze zaak: Jensma 2002.
59   Zie over Boeles opvattingen, ook in het licht van huidige archeologische kennis: Bazelmans 2002.
60   Sipma 1953, p. 1.
61   Bohmers schrijft 30 juli 1967 nog een brief aan K. Düwel, die een studie maakte naar runenin-
scripties uit Friesland, waarin hij meldt dat hij nooit zeker was van de authenticiteit van het voorwerp
(Düwel en Tempel 1968, p. 388, noot 73).
62   Tresoar: FLMD, 086.250.13.1, brief Oosterhout aan Bohmers d.d. 25 september 1950.
63   Tresoar: FLMD, 086.250.13.2.3, brief Oosterhout aan Halbertsma d.d. 5 oktober 1950.
64   Zie over deze kwestie: Tresoar: FLMD, 086.250.13.3, brief Oosterhout aan Sixma van Heemstra
d.d. 16 september 1950, Oosterhout aan Lang d.d. 30 september 1950 (086.250.13.4), Oosterhout aan
Halbertsma d.d. 30 september 1950 (086.250.13.2.1), Halbertsma aan Oosterhout d.d. 3 oktober
1950 (086.250.3.3), Sixma van Heemstra aan Oosterhout d.d. 4 oktober 1950 (086.250.4), Ooster-
hout aan Halbertsma d.d. 5 oktober 1950 (086.250.13.2.3), Halbertsma aan Oosterhout d.d. 9 okto-
ber 1950 (086.250.3.4), Bohmers aan Oosterhout d.d. 4 oktober 1950 (086.250.2.2) en Halbertsma
aan Bohmers d.d. 9 oktober 1950 (086.250.3.1).
65   Tresoar: FLMD, 086.250.13.2.3, brief Oosterhout aan Halbertsma d.d. 5 oktober 1950 en brief
Oosterhout aan Lang d.d. 30 september 1950 (086.250.13.4).

Hoofdstuk 18
1     Zie voor Kamminga: Doederus Johannes Kamminga 1884-1977, De Sneuper (sept. 1993).
2     Zie voor aantekeningen, brochures en correspondentie van Van Heemstra met betrekking tot
minderheden en zijn UFAT: Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement). De organ-
isatie UFAT vergt nadere studie. De auteur beperkt zich tot relevante zaken m.b.t. Bohmers.
3     Sixma van Heemstra, F.S., 1946. Notre avenir: les peuples minoritaires de l ’ Europe occidentale.
4     Heerenveense Koerier d.d. 25 november 1946.
5     Voor een uitgebreid overzicht over het Bretons nationalisme en de collaboratie tijdens het Inter-
bellum en de Tweede Wereldoorlog en voorzien van talrijke literatuurverwijzingen, zie: Carney 2015.
6     Zie voor de rechts-extremistische en nazi-vertegenwoordigers binnen de Bretonse Beweging o.a.:
Broderick 2010, Carney 2015, Frélaut 1985, Fréville 1985, Hamon 2001 en 2004 en Leach 2008.
7     Over het werk van Von Tevenar voor en in de oorlog: Schnitzler 2007.
8     Over de SD-vestigingen aan de Wannsee, zie: Botsch 2006.
9     Over Werner Best: Herbert 2011.
10   Citaat ontleend aan: Carney 2015, p. 377.
11   In 1941 schrijft Mordrel voor Ahnenerbe ook een rapport over de “kulturelle Lage” in Bretagne,
zie hierover: Simon 2005.
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12   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 478, brief Sixma van Heemstra aan
Bohmers d.d. 24 september 1952.
13   Leach en Legros 2008,
14   Carney 2015, onder andere p. 537.
15   Zie ook voor Ierland als assielland: Seberechts en Verdoodt 2009, p. 108 ev.
16   Over Heusaff: Broderick 2010. Over de relatie Hielscher met Peresse: Schmidt 2004, 263-266.
17   De dochter van Hermann Von Bothmer, Ulrike Vogel, herinnert zich hem nog. Zijn schuilnaam
was Budoc, maar hij werd na de oorlog ook door Hielscher Peter Lahn genoemd. In Duitsland werkte
hij als vertegenwoordiger en kwam regelmatig bij Von Bothmer thuis. Ulrike Vogel herinnert zich ook
dat haar vader tot in de jaren zestig vanuit Ierland tijdschriften in Gaelic toegezonden kreeg, die hij
zelf niet kon lezen (E-mail Ulrike Vogel aan auteur d.d. 14, 18 en 26 januari 2006).
18   Zie over Jünger in deze periode: Nevin 1996.
19   Citaat overgenomen uit het Zweite Pariser Tagenbuch dat opgenomen is in Ernst Jüngers werk
Strahlungen (1949).
20   Broderick 2010.
21   Zie het artikel “Unsere Bewegung wird wieder aufstehen” in Der Spiegel no. 47, jaargang 1979.
22   Over Hervé voor en in de oorlog: Carney 2015, i.h.b. p. 334-342.
23   De bijdrage die eerder gepubliceerd is in het door Mordrel opgerichte tijdschrift Stur.
24   Carney 2015, p.338.
25   Delesalle 1948.
26   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 491, brief Sixma van Heemstra aan
Hervé d.d. 21 september 1948.
27   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 490, brief Hervé aan Sixma van
Heemstra d.d. 2 februari 1949.
28   Zie over Thomasset: Olivier en Legendre 2007.
29   Alle auteurs schrijven onder pseudoniem: A. Calvez (O. Mordrel verzorgt de inleiding), Bernard
Delasalle (R. Hervé maakt enkele opmerkingen), Georges F. Lentilhac (G. Vertut over Languedoc),
Daniel Marcus ( J.J. Thomasset over Bourgogne), Paul-Marie Jacques (E. Hector over Wallonië), Jan
Charrier ( Jean Mabire over Normandië), G. Le Huedez ( Jean Poupinot over Bretagne) en Jon Chaho
( Jean Mirande over Baskenland). (Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 810)
30   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 490, brief Hervé aan Sixma van
Heemstra d.d. 15 december 1948.
31   Verschenen in Het Pennoen, jrg. 3, no. 5 (mei 1952).
32   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 491, brief Westerouen van Meeteren
aan Hervé d.d. 25 mei 1949. Er wordt een samenkomst gepland in het voorjaar van 1949 maar: “Le dr.
B. [Bohmers, AC] celui qui fait la voyage en Allemagne, et qui aimerait assister à notre conférence, ne
pourra pas être ici dans la premiere moitié de juilliet”.
33   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 478, brief Bohmers aan Sixma van
Heemstra d.d. 27 november 1951.
34   Zie bijvoorbeeld: Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement, 490 brief Hervé aan
van Heemstra d.d. 20 juni 1950 (“tout cela au Dr B.. J’ai grande confiance en son jugement.”).
35   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 490, brief Hervé aan Sixma van
Heemstra d.d. 4 september 1949.
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36   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 491, brief Van Heemstra aan Hervé
d.d. 12 september 1949.
37   Schmidt 2004, p. 266 en p. 286.
38   De correspondentie is bewaard gebleven en bevindt zich in: KrASBK, Bestand K3.1.
39   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 490, brief Sixma van Heemstra aan
Hervé d.d. 28 augustus 1949.
40   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 521, brief Westerouen van Meeteren
aan Sixma van Heemstra d.d. 25 september 1964.
41   AC: brief Westerouen van Meeteren aan zijn “waarde nicht en neef ” d.d. 25 september 1964:
“Voor het overige is het boekje niet zo belangrijk, omdat het zich bezighoudt met een probleem, dat niet als zo-
danig onderkend wordt: de “verstarring der standen in de Nederlanden”. Naar ik immers meen, bestaan er
geen standen meer, doch hoogstens klassen, waarvan men dan de hoogste kan gadeslaan, zoals wij deden, bij
Bakker in Vorden (vijftien honderd kippebouten veroberd per weekend, naar wij uit goede bron vernamen).”
Van Meeteren zend het boekje vijftien jaar oude boekje toe, nadat hij in de zomer van 1964 zijn neef
en nicht heeft bezocht en nog andere bekenden in Gelderland en Overijssel, waaronder Van Heem-
stra, die dan woont op de buitenplaats De Colckhof in Laag Zuthem bij Zwolle.
42   AC: brieven Westerouen van Meeteren aan Bohmers (vanuit Parijs), ongedateerd en d.d. 28 no-
vember 1949.
43   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 521, brief Westerouen van Meeteren
aan Sixma van Heemstra d.d. 23 juli 1950.
44   It Heitelan 1952.
45   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 414, brief Hoekema aan Hervé en
Sixma van Heemstra d.d. 2 juli 1953. Hij heeft contact gehad met De Mirande, Hervé, Guyesse,
Poupinot en Krutwig.
46   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 414, brief Hoekema aan Sixma van
Heemstra d.d. 2 juli 1953.
47   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 876, brief Ladewig aan Sixma van
Heemstra d.d. 12 juli 1954.
48   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 876, brief Ladewig aan Sixma van
Heemstra d.d. 28 februari 1956.
49   Sixma van Heemstra 1970.
50   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 501, brief Lang aan Hervé en Sixma
van Heemstra d.d. 8 maart 1949.
51   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 479, brief Von Bothmer aan Sixma
van Heemstra d.d. 20 december 1951.
52   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 479, brief Von Bothmer aan Sixma
van Heemstra d.d. 23 december 1954.
53   Tresoar: FLMD 086.250.13.3, brief Oosterhout aan Sixma van Heemstra d.d. 16 september 1950
en 086.250.13.2.3, brief Oosterhout aan Halbertsma d.d. 5 oktober 1950.
54   GIA: brievenarchief BAI 1948-H-J (Halbertsma) voorzien met een potloodaantekening “S(p)ot-
ternij”.
55   KrASBK: Bestand K3.1, BOH 54, brief Westerouen van Meeteren aan Hielscher d.d. 12 juli
1954.
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56   KrASBK: Bestand K3.1, BOH 54, brief Westerouen van Meeteren aan Hielscher d.d. 4 oktober
1954.
57   KrASBK: Bestand K3.1, BOH 60, brief Hielscher aan Westerouen van Meeteren d.d. 26 oktober
1954.
58   KrASBK: Bestand K3.1, BOH 54, brief Westerouen van Meeteren aan Hielscher d.d. 4 oktober
1954.
59   KrASBK: Bestand K3.1, BOH 142, brief Westerouen van Meeteren aan Hielscher d.d. 25 maart
1965.
60   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 521, brief Westerouen van Meeteren
aan Sixma van Heemstra d.d. 28 december 1960.
61   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 521, brief Westerouen van Meeteren
aan Sixma van Heemstra d.d. 18 februari 1969.
62   E-mail Ulrike Vogel aan auteur d.d. 14 januari 2006.
63   Zie het artikel “Unsere Bewegung wird wieder aufstehen” in Der Spiegel no. 47, jaargang 1979.
64   Interview met de zoon van Bohmers d.d. 16 november 2006.
65   E-mail Gerhard Taatgen aan auteur d.d. 13 mei 2016.
66   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 490, brief Hervé aan Sixma van
Heemstra d.d. 6 augustus 1960. In een brief d.d. 20 september 1958 schrijft Hervé aan Sixma van
Heemstra dat Bohmers hem heeft bezocht met zijn hele familie in een VW-Campingbus op doorreis
naar les Eyzies na enkele prehistorische collecties in Parijs te hebben bekeken. Hervé neemt al in 1949
kennis van de essays van Bohmers over cyclisch verloop van culturen en zijn monaden-leer, zie
bijvoor beeld: Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 490, brief Hervé aan Sixma
van Heemstra d.d. 18 november 1949. In 1950 heeft Bohmers Hervé gesproken tijdens een bezoek
aan Parijs, zie: Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 490, brief Hervé aan Sixma
van Heemstra d.d. 19 september 1950. Ook Hervé stuurt Bohmers teksten ter beoordeling toe. In de
nalatenschap van Bohmers bevindt zich een doorslag van een concept-artikel van Hervé, getiteld: Sur-
vivance et resurgences paiennes dans l ’Europe d’Aujourd’hui, gedateerd juni 1959 (collectie auteur).
67   Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum: “Verslag inleiding dr. A. Bohmers voor de Histoaryske
Praetrounte fan it SSFS Bernlef te Groningen op 22-2-1972” (opgesteld door O. Vries).
68   Sixma van Heemstra 1970.
69   De correspondentie tussen Von Leers en Van Heemstra bevindt zich niet in het Friese archief
Tresoar.
70   Citaat overgenomen uit: Frederick Forsyth, Geheim dossier Odessa (Utrecht 2004). Vertaling: J.F.
Niessen-Hossele.

Hoofdstuk 19
1     Tresoar: 335-01 Sixma van Heemstra (supplement), 478 correspondentie met A. Bohmers, brief
Bohmers aan Van Heemstra d.d. 4 maart 1956.
2     Een exemplaar is bewaard gebleven en bevindt zich in Tresoar: 335-01 Sixma van Heemstra
(supplement), 808.
3     AC: de gedateerde essays in chronologische volgorde: Über die Kulturkreisen (28 augustus 1947),
Über die Monaden (28 december 1948), Über die grosse Liebe (22 januari 1949), Über die Sonne (8
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april 1949), Über das Leben nach dem Tode (september 1949), Über die Übermenschen en Über die
Kausalität (4 september 1949), Über die Landschaftmalerei (16 oktober 1949), Über das Embryo des
Abendlandes (4 juni 1950), Über Raum, Zeit und Kausalität (december 1951), Over de daad (29 no-
vember 1951), Über Telepathie (23 mei 1952), Über das Leben nach dem Tode (7 maart 1953), Über
die Nachwirkung des Abendlandes (9 maart 1953), Über die Zukunft der Kunst des neuen Kul-
turkreises (1 mei 1953), Die höchste Monaden und die Götter (28 januari 1954). 
4     Het gedicht en de notities bevinden zich in de collectie AC. Met dank aan Barbara Kliesch voor
de bemiddeling bij de transcriptie ervan.
5     Zie over de theologie van Hielscher: Bahn 2004 en voor zijn verder uitgewerkte ideeën, zijn Leit-
briefe der Unabhängigen Freikirche (in 2009 uitgegeven door Peter Bahn).
6     Hielscher, F., 1933. Das Reich (in 2012 opnieuw uitgegeven als Quellentexte zur konservativen
Revolution).
7     KrASBK: Bestand K3.1, BOH-32.
8     Interview J.D. van der Waals d.d. 16 februari 2007.
9     Bohmers onderscheidt in Reality and Monads nog een negende groep, namelijk die van super -
families en orden van plant- en diersoorten, maar deze groep speelt later in zijn theorievorming een
minder prominente rol.
10   Met dank aan Dick Stapert die mij hierop wees.
11   In het midden van de jaren zestig ziet Bohmers deze fasering overigens heel anders: hij meent
dan dat Westerse cultuur zich in een bloeifase bevindt en geeft een heel andere duiding aan de
cultuur uitingen.
12   Bohmers 1960a, p. 11.
13   Voorlopig collectie auteur; notitie gedateerd Bedum 3 maart 1952.
14   Bohmers 1960a, p. 13.
15   Bohmers 1964a, p. 2.
16   Teilhard de Chardin 1958, p. 17.
17   Zie voor een overzicht van dergelijke speculaties: Heylighen 2011 en Last 2015.
18   Huxley 1965, p. 115.
19   Huxley 1965, p. 119.
20   Huxley 1966, p. 78.
21   Huxley 1966, p. 208.
22   Huxley 1966, p. 212.
23   Bohmers 1964b, p. 6.
24   Dobzhansky 1962, p. 271: “To be different is not tantamount to being superior or inferior. 
Furthermore, the differential adaptations of the races of man are most probably concerned with 
environments of a remote past, largely superseded by the environments created by civilizations, to
which all races may be equally adapted or unadapted.”
25   Dobzhansky 1962, p. 285.
26   Tresoar: archief 335-01 (Sixma van Heemstra supplement), 490, brief Hervé aan Sixma van
Heemstra d.d. 28 augustus 1949: Bohmers wordt bedankt voor toezending van zijn essays “holyques”
en Hervé ziet een mogelijke samenwerking in de toekomst. Op 18 november 1949 schrijft Hervé aan
Sixma van Heemstra dat hij zich nog geen mening heeft gevormd over de ideeën van Bohmers m.b.t.
cultuurcycli, kunst, prehistorie, etc., omdat hijzelf geen archeoloog is. Maar hij meent dat ze in essen-
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tie wel ongeveer hetzelfde denken m.b.t. monades en Kulturkreise.
27   AC: brief Von Bothmer aan Bohmers d.d. 14 juli 1950.
28   KrASBK: Bestand K3.1, BOH 32, Bohmers aan Hielscher d.d.14 januari 1949 en 23 januari
1949.
29   KrASBK: Bestand K3.1, BOH 62, Van Meeteren aan Hielscher d.d. 8 december 1954.
30   KrASBK: Bestand K3.1, BOH 127, Van Meeteren aan Hielscher d.d.5 november 1960.
31   KrASBK: Bestand K3.1, BOH 129, Hielscher aan Van Meeteren d.d. 29 december 1960.
32   THK: brief Conger aan Bohmers d.d. 16 oktober 1951. Hij verwijst naar zijn boeken A world of
Epitomization en Epitomization.
33   AC: brief Polak aan Bohmers d.d. 4 december 1961.

Hoofdstuk 20
1     Over Waterbolk, zie: Waterbolk 2003 en Bazelmans en Kolen 2015.
2     Over Glasbergen, zie: Theunissen 1999, p. 19-23.
3     Theunissen 1999, p. 22, noot 16.
4     HCGA: inv. no. 52 College van Curatoren van de Rijksuniversiteit Groningen, 1138, brief BenW
Amsterdam aan Minister van OKW d.d. 8 juli 1956.
5     Uitdrukking ontleend aan interview met Van der Waals d.d. 16 februari 2007.
6     Zie hierover: Bazelmans en Kolen 2015.
7     Zie hierover: Van Berkel 2005, p. 314 e.v.
8     GIA: brievenarchief BAI 1946-T-Z, Waterbolk aan Van Giffen d.d. 9 november 1945.
9     Waterbolk 2003, p. 31-32.
10   Waterbolk 2003, p. 48.
11   Mondelinge mededeling Waterbolk aan auteur d.d. 8 december 2005 en Van der Waals d.d. 16
februari 2007.
12   E-mail Waterbolk aan auteur d.d. 25 april 2004.
13   AC: map “De Zaak” met losse, ongedateerde notities van Bohmers (opgesteld rond 1965-1966)
die gerelateerd zijn aan de ontslagprocedure. De betreffende aantekening: “Bij de ambtsaanvaarding
van Waterbolk vertelde hij mij dat Prof. Glasbergen hem deze aanbevolen had Bohmers er allereerst uit te
trappen. Waterb. had hierop geantwoord dat dit vooreerst niet mogelijk was, omdat de wetenschappelijke 
verdienste van Bohmers te groot was.”
14   Interview Van der Waals d.d. 16 februari 2007.
15   Het vertrek van Glasbergen naar Amsterdam zint Waterbolk niet. Hij beschouwt de ontplooiing
van een extra archeologische instituut weinig gelukkig en vreest dat Glasbergen “zij conservatorschap-
pen” bij het Drents en Gronings Museum “meeneemt” naar Amsterdam. Samen met het Groninger
universiteitsbestuur wordt onderzocht of Glasbergen niet in Groningen kan blijven door hem meer
faciliteiten te gunnen (HCGA: inv. no. 52 College van Curatoren van de RUG, no. 1138; verslag be-
spreking Cluysenaer met Waterbolk en Glasbergen d.d. 8 augustus 1956).
16   Zie hierover Bazelmans en Kolen 2015.
17   Bazelmans en Kolen 2015, p. 107-108.
18   Otterspeer 2015, p. 147-149.
19   Bohmers onderhoudt contacten over zijn kwantitatieve aanpak onder andere met George Laplace
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en ook met François Bordes. Laatstgenoemde is in zekere zin zijn wetenschappelijke concurrent. Hij
vindt dat zijn statistische methode beter is dan die van Bordes, maar ook dat hij eerder deze heeft
toegepast. In een brief aan Laplace d.d. 20 oktober 1959 voegt hij een kopie toe van een reactie op een
artikel van de echtgenoot van Bordes (Madame D. de Sonneville-Bordes) en die hij gepubliceerd wil
zien in het Bulletin de la société préhistorique française (Musée National de Préhistoire, Les Eyzies-de-
Tayac, Laplace-files). Zij heeft in een voorafgaand nummer van het tijdschrift geschreven dat Bordes
de eerste was die statistiek toepaste bij vuurstenen werktuigen, maar Bohmers wil de lezers erop wijzen
dat hij dit al eerder deed in 1947 (Bohmers 1947) en 1948 (Bohmers en Van Giffen 1948) en in zijn
Mauern-manuscript uit de oorlog. Met dank aan Sébastien Plutniak.
20   NA: 2.19.239 Archief van de Stichting voor de Nederlandse Archeologie (SNA), inv no. 272,
stukken betreffende het Symposion Nederlandse praehistorici, afkomstig van P.J.R. Modderman. Op
de concept-deelnemerslijst van 22 augustus 1955 staan: G. Beex, Dr.A. Bohmers, Dr. F.C. Bursch,
Prof. Dr. A.E. van Giffen, Dr. W. Glasbergen, Dr. C.C.W.J. Hijszeler, Dr. P.J.R. Modderman, J.D. van
der Waals, Prof. Dr. H.T. Waterbolk en Br. Aquilas Wouters, terwijl daarbij naar geïnteresseerden een
uitnodiging wordt gezonden, namelijk: J.F. van Regteren Altena, Dr. P.G.J.A. Boeles, Dr. H. Brunsting
en Dr. W. van Zeist. In september 1955 is door Glasbergen, Modderman en Waterbolk de definitieve
lijst van mensen bekend die mogen toetreden. Bursch maakt daarvan geen deel meer uit en Brunsting
en A. Bruyn worden toegevoegd.
21   NA: 2.19.239 Archief van de Stichting voor de Nederlandse Archeologie (SNA), inv no. 272,
stukken betreffende het Symposion Nederlandse praehistorici, afkomstig van P.J.R. Modderman, pro-
gramma symposion d.d. 13-14 december 1956. Behalve Bohmers geeft Hijszeler een bijdrage over
Usselo, vertelt Bruyn over problemen rond de vervaardiging en het gebruik van paleolithische arte-
facten en houdt Wouters een voordracht over de Ahrensburger cultuur in Nederland.
22   AC: brief Glasbergen aan leden van het Symposion, ongedateerd (begin 1960). Ook Hijszeler
wordt door hem voorgesteld om van de deelnemerslijst te schrappen, omdat hij niet aanwezig was.
23   GIA: dossiers P.B. Kooi: in map brieven Wouters aan Bohmers d.d. 13 januari 1960.
24   GIA: dossier P.B. Kooi: Wouters aan Bohmers d.d. 16 januari 1960.
25   Waterbolk 2003 geeft een (niet volledige) opsomming van zijn opgravingen (p. 63-64).
26   Over Siebinga: Hiemstra e.a. 2009; over Houtsma: Kramer 1998.
27   Van der Lee 2002.
28   GIA: brievenarchief BAI 1957 A-B, Bohmers aan Waterbolk d.d. 10 augustus 1957.
29   GIA: brievenarchief BAI 1958 A-B, Bohmers aan Waterbolk d.d. 4 augustus 1958.
30   GIA: brievenarchief BAI 1959- briefnummer 20714, Waterbolk aan College van Curatoren d.d.
15 augustus 1959.
31   GIA: brievenarchief BAI 1959AB, Bohmers aan Waterbolk d.d. 31 augustus 1959.
32   Bohmers 1962.
33   AC: Familieboek.
34   HTW: brief Bohmers aan Polak d.d. 16 december 1965.
35   Interview Van der Waals d.d. 16 februari 2007.
36   GIA: brievenarchief 1959A-B, afschrift ongeadresseerde brief van Waterbolk d.d. 15 augustus 1959.
37   AC: consent voor de invoer van een automatisch pistool door de provincie Groningen d.d. 18 au-
gustus 1959.
38   AC: procesverbaal Rijkspolitie d.d. 27 januari 1965.
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39   AC: procesverbaal Rijkspolitie d.d. 2 februari 1965.
40   HTW: “map Bohmers”.
41   Zie onder andere: Enkhuizer Courant 3 augustus 1961, Ons Noorden 26 juli 1961; Nieuwe Provin-
ciale Groninger Courant 25 juli 1961; Het Vrije Volk 2 augustus 1961 en Schuttevaer 25 augustus 1961.
42   HTW: brief H.G.A. Korteweg aan Waterbolk d.d. 5 november 1960: “Het is, zoals ik reeds ver-
moedde, voor Z.W.O. onmogelijk op enigerlei wijze financiële steun te verlenen voor de aanschaffing
of de bouw van het door Dr. Bohmers bedoelde schip. Daarentegen lijkt het mij niet uitgesloten dat
Z.W.O. te zijner tijd een aanvraag  om subsidie voor de kosten verbonden aan een bepaald onderzoek
van de Heer Bohmers in overweging wil nemen, indien U zich met de opzet daarvan geheel kunt
verenigen.” Subsidie van ZWO wordt inderdaad de daarop volgende jaren toegekend.
43   Uit de Jaarboeken ZWO (1962, 1963 en 1964) blijkt dat Bohmers voor zijn onderzoek van het 
Europees Paleolithicum en Mesolithicum respectievelijk fl. 8700,—, fl. 11.500,— en fl. fl. 13.200 ont-
vangt. De betreffende dossiers en correspondentie met betrekking tot de subsidietoekenningen zijn
enige jaren geleden vernietigd (mededeling archief NWO aan auteur).
44   In de nalatenschap van Bohmers bevindt zich een dossiermap (met enkele handgeschreven agenda -
blaadjes) met de titel:’’Begin Jong-Palaeolithicum in W.Europa. Nieuwe C14 data en typometrische diagram-
men. Vogel-Bohmers.”(voorlopig collectie auteur).
45   GIA: brievenarchief BAI 1964 B: Bohmers aan Waterbolk d.d. 4 mei 1964.
46   AC: brief Vogel d.d. 11 maart 1966.
47   Een aantal van hen heeft ervaring met paleolithisch onderzoek in het Nabije Oosten en Noord-
Afrika, zoals F. Bordes, G.L. Laplace, H.L. Movius, L. Pradel, D.A.E. Garrod. Ook heeft Bohmers
hierover contact met Mc. C.B.M. Burney en in januari 1965 nog met A. Rust, van wie de eerste ervar-
ing had in Libië en de laatste in Syrië. Ook correspondeert hij in oktober 1964 met H. Fleish van de
universiteit van Beiroet. Hij schrijft: “Momentanement je m’occupe un peu avec l ’âge du Moustérien en
Proche Orient. (AC: afschrift brief Bohmers aan Fleis d.d. 14 oktober 1964).
48   AC: procesverbaal Rijkspolitie d.d. 27 januari 1965.
49   Bohmers vergelijkt de gravering van Geldrop nauwgezet met die van Thayngen, zoals die is afge-
beeld in het boek van J.H. Post “De Wieg der Mensheid” (p. 205). De notitie die Bohmers hierover
opstelt, bevindt zich voorlopig in de collectie van de auteur.
50   Tekstconcept bevindt zich in kopievorm in collectie auteur. Verblijfplaats van het origineel is on-
bekend.
51   Bohmers en Wouters 1962.
52   Waterbolk 2003, p. 210.
53   Zie voor een beknopte samenvatting en literatuurverwijzing over de discussie: Van Ginkel en
Theunissen 2009, p. 46-47. L. Verhart en M. Wansleeben menen door hun vondst van de “Danser van
Wanssum”, vanwege een vergelijkbare voorstelling als die van Geldrop, de authenticiteit van de graver-
ing van Geldrop te hebben aangetoond (Verhart en Wansleeben 1990; Verhart 1995). Het steentje van
Wanssum werd in het najaar van 1988 bij een depot-inventarisatie van vondsten uit de gemeente Ven-
ray onder onverdachte omstandigheden aangetroffen in vondstzakjes, die gevuld waren met vondsten
die door amateur-archeologen van een akker in Wanssum waren opgeraapt. De vindplaats, gelegen in
een gebied langs de Grote Molenbeek, werd aangeduid met “Wanssum I”. De vondst werd in het
begin van de jaren zestig gedaan, dus min of meer tegelijkertijd met de “ontdekking’’ van en de publ i -
citeit rondom de “Danseres van Geldrop”. In een brief d.d. 4 april 1960 schrijft een van de amateur-
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archeologen uit Venray (B. Kruysen) aan Bohmers: “Reeds jaren besteed ik al mijn vrije tijd aan het op-
sporen van praehistorisch materiaal, ’n oudheidkundige kring werd alhier opgericht en heb diverse medewer -
kers opgespoord en geregeld veldonderzoek te verrichten. Via dhr. De Vries en Broeder Aquilas (welke mij
onlangs bezochten) vernamen wij dat uw interesse momenteel vooral uitgaat naar Mesolithische artefacten.
Inmiddels werd door ons vrij veel neolithische artefacten opgespoord, doch wij zijn er ook in geslaagd
mesolithische vindplaatsen op te sporen, o.a. Venray-IJsselstein, Wanssum en Overloon. (…)Verder werd
mesolithisch materiaal gevonden te Wanssum aan weerszijden van ’n oude Maasarm (…)” (collectie: AC:
brief B. Kruysen aan Bohmers d.d. 4 mei 1960). Met de “oude Maasarm’’ wordt ongetwijfeld de Grote
Molenbeek bedoeld. Bij een bezoek van Stapert en de auteur dezes in 1990 aan het museum te Venray
bleek uit een daar getoond ROB-registratieformulier dat de vondsten van Wanssum in 1963 aan P.J.R.
Modderman (ROB) waren getoond. Het drie cm grote steentje van Wanssum (het betreft hier geen
artefact waarop de gravering is aangebracht) is opmerkelijkerwijs door de amateurs destijds in een
vondstzak gestopt zonder dat de gravering als zodanig is herkend. Zowel de gravering van Geldrop als
van Wanssum zijn uniek in stijl - er zijn geen echt goede parallellen bekend - vooral niet met be-
trekking tot de “preutse” lendendoekje die beide personen dragen. Ik ben van mening dat ernstig
getwijfeld moet worden aan de authenticiteit van het steentje van Wanssum, ondanks het artikel van
Verhart en d’Errico (Verhart en d’Errico 2012). Het is zeer opmerkelijk dat beide zeer unieke voor -
werpen - die alleen elkaar als referentie hebben - vrijwel tegelijkertijd gevonden zijn.
Voorts deel ik de mening van Stapert en Boekschoten dat uit het bestaan van de ene dubieuze vondst
niet de echtheid van de andere dubieuze vondst kan worden afgeleid (Boekschoten en Stapert 1995, p.
21). Daarbij moet opgemerkt worden dat Wouters en De Vries in deze tijd ook contacten onder-
hielden met de amateurarcheologen van de Oudheidkundige Kring Venray. Na de ontdekking van de
“Danser van Wanssum” in het depot in het najaar van 1988 meldt Wouters aan de conservator van het
museum in Venray dat hij van de vindplaats van het kunstvoorwerp ook nog steelspitsen bezit, die hij
toestuurt om bij de collectie te voegen. Volgens L. Verhart is dit een typische daad van de “onbetrouw-
bare en pathologische leugenaar” Wouters: het planten van vondsten en verrijken van vindplaatsen,
waarvan steeds meer voorbeelden bekend worden (e-mail Verhart aan auteur d.d. 27 juni 2010).
54   HTW: brief Bohmers aan Waterbolk d.d. 9 oktober 1961. Zie ook Waterbolk 2003, p. 209-211.
55   Met ‘Verhagen’ wordt de amateurarcheoloog H. Verhaeg uit Neer (nabij Brumholt) bedoeld. Na
de omvangrijke berichten in de pers naar aanleiding van de vondst van de danses van Geldrop verschijnt
er op 5 mei 1961 in De nieuwe Limburger een bericht met de titel “Amateur-archeologen uit Neer in rep
en roer over de vondst van deze eeuw. Overeenkomst tussen Brabantse steen en vondst van landbouwer H.
Verhaeg?” Verhaeg meent dat de landelijk bekend geworden vondst uit Geldrop wel eens de door hem
een jaar eerder gevonden retouchoir uit de omgeving van Neer kan zijn, die De Vries drie maanden
eerder ter bestudering meegenomen had naar het BAI. Bohmers had op zijn exemplaar twee evenwijdig
lopende krassen herkend. Later bleek het om twee verschillende exemplaren te gaan.
56   Appelboom maakte in opdracht van Waterbolk in de periode 1976-1978 een systematisch
overzicht van vervalsingsaffaires in de Nederlandse archeologie en van de vondsten en publicaties van
Wouters (collectie H.T. Waterbolk). Waterbolk en Stapert ontvingen hiervan een kopie. Betreffend
citaat is uit zijn rapport afkomstig. Elders in dit rapport schrijft Appelboom: “Tijdens de gesprekken met
Bohmers in 1964 –het jaar van mijn indiensttreding bij het BAI- werden zowel Wouters als De Vries door
hem [=Bohmers, AC] als discutabele personen beschreven, die naar hij meende, tot alles in staat konden wor-
den geacht en dit niet alleen in verband met de retouchoir [=’Danseres van Geldrop’, AC].”



N
O
TE
N

693

57   Zie over het dubieuze karakter van de onderkaak met ingeschoten spits: Stapert 1977. Aanvanke-
lijk twijfelt Bohmers niet aan de vondst. In 1961 noemt hij hem nog in een artikel (Bohmers en
Houtsma 1961). Bohmers werd in 1956 per postkaart door Wouters op de hoogte gebracht van de
vondst door Leen van der Pijl van een onderkaak, waarin, aldus Wouters, een stuk silex zichtbaar was
geworden ten gevolge van een recente beschadiging. Wouters vraagt Bohmers wat hem het beste lijkt
en stelt voor een foto bij een tandarts te laten maken. Dit laatste gebeurt, maar levert niet veel resul-
taat op, waarna Wouters schrijft: “Ik heb toen maar een f iguurzaag genomen en ’n horizontale en verticale
zaagsnede gemaakt. Daarmee zat ’t grootste deel van het stukje silex bloot. Ik peuterde een en ander nog wat
schoon maar laat toch alles liever vast zitten. Eventueel kunt u bij gelegenheid zelf ’t geval zien zitten, want
ook zo zit alles nog goed vast.” Ook op een op 7 februari 1956 gedateerde postkaart schrijft Wouters:
“Wel zit de spits, die ik toch voor 90% vrij maakte nog onwrikbaar vast.” De correspondentie van Wouters
aan Bohmers werd de auteur beschikbaar gesteld door de GIA-medewerker P. Kooi op 19 oktober
2004. Deze had het op zijn beurt weer gekregen van W. van Zeist. Wouters gaf in 1999 een heel an-
dere beschrijving van de vrijlegging van de spits in de onderkaak. Hij schrijft (Wouters 1999, p. 259):
“Op het Symposium voor Prehistorie van Nederland (13-14 dec. 1956), raadde prof. Van Giffen (en dr.
Bohmers) ons aan de spits bloot te leggen. Dit gebeurde met een f iguurzaagje.” Dit is niet waar, de vrijleg-
ging had tien maanden eerder plaatsgevonden en was een initiatief van Wouters zelf.
58   In de nalatenschap van Bohmers bevinden zich een verzameling foto’s van steentijd-artefacten uit
binnen- en buitenland met verwijskaarten daarbij (voorlopig collectie van de auteur).
59   De twee collega’s zijn M.G. de Beauchêne en G.L. Laplace, die beiden in Noord-Afrika hebben
gewerkt (AC: procesverbaal Rijkspolitie d.d. 27 januari 1965). In een schriftelijke verantwoording aan
N.J. Polak, president-curator van de Rijksuniversiteit Groningen, schetst Bohmers een beeld van zijn
onderzoeksplan: “Verschillende nieuwe gegevens (o.a. de opgravingen van archeologen uit Cambridge en 
Algiers) wezen er op, dat de kust van N.Afrika tussen Egypte en Algiers het eerst onderzocht zou moeten
worden. Ik nam mij in 1958 voor een schip te bouwen, waarop ik permanent met assistenten zou kunnen
wonen en van waaruit het graven van proefsleuven en het andere onderzoek ondernomen zou kunnen wor-
den. Ankerplaatsen en natuurlijke havens zijn er vele langs deze kust en met rubberboten kan men zijn doel
bereiken. Dit schip was pas in 1964 vrijwel gereed. (…) Van deze collega’s vernam ik ook, dat vele eenzame
punten aan deze kust soms zeer gevaarlijk kunnen zijn, speciaal als men lang op deze eenzame plaatsen
verblijft en vaak gedwongen is de vrouwen alleen op het schip achter te laten. Verder werd mij duidelijk
gemaakt, dat men met een pistool alleen, waarvoor ik een vergunning bezat, niet veel zou kunnen
uitrichten.”(HTW: brief Bohmers aan N.J. Polak d.d. 16 december 1965, bijlage 3).
60   AC: procesverbaal Rijkspolitie van verhoor De Vries d.d. 2 februari 1965.
61   Interview A. Smith-Bohmers d.d. 4 maart 2007.
62   Interview G. Taatgen d.d. 27 februari 2016.
63   AC: procesverbaal Rijkspolitie van verhoor Taatgen, d.d. 19 februari 1965.
64   HTW en Collectie T.G. Appelboom, Bedum: Appelboom heeft in verschillende notities en
brieven zijn ervaringen met De Vries en Bohmers geschetst. Ook heeft hij een rapport opgesteld over
vervalsingen in de Nederlandse archeologie (“Rapport Appelboom”) en over Wouters. Wouters maakt
Appelboom attent op kunsthandel Pijnenburg in Eindhoven die ook archeologica verkoopt en
waarschijnlijk al vanaf 1961 via De Vries voorwerpen uit het depot van het BAI verhandeld.
65   Collectie Appelboom, Bedum. Notitie: “De zaak Vermaning. Een analyse van personen en feiten”
en “De affaire V” opgesteld begin 1999. In deze tijd onderhoudt Appelboom een correspondentie met
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Van der Waals over de Zaak Vermaning.
66   Collectie T.G. Appelboom, Bedum, notitie “De affaire V”, d.d. 31 januari 1999.
67   HTW: brief Bohmers aan Polak, d.d. 16 december 1965, Bijlage 1, De Vries.
68   HTW: brief ZWO aan De Vries d.d. 9 december 1964.
69   Leeuwarder Courant 18 juni 1965.
70   Zie hierover: Waterbolk 2003.
71   Het betreft een filosofisch getinte bijdrage over evolutie en archeologie en een artikel over een 
statistische methode toegepast op terpen-aardewerk, een onderwerp dat eigenlijk op het studieterrein
van Waterbolk lag (Bohmers 1964a, b en c).
72   Van der Heijden 2011, p. 329-507.
73   Van der Heijden 2011, p. 334 en 369.
74   Waterbolk 2003, p. 75.
75   Waterbolk denkt dat het dezelfde dag is geweest als waarop de huiszoeking plaatsvond , dus 27
januari 1965 (email Waterbolk aan auteur d.d. 5 januari 2011).
76   HTW: brief Van der Waals aan Vermaning en aan de burgemeester van Smilde, beide d.d. 2 mei
1962 en Waterbolk 2003, p. 66-67.
77   Bohmers heeft, volgens Vermaning, verschillende malen artefacten van Vermaning ‘’afgekeurd’’
(zie Hulst 1975, p. 56-58).
78   Afdrukken van de foto’s bevinden zich voorlopig in de collectie van de auteur. Opmerkelijk is dat
bij de beschrijving ervan als vindplaats ‘Boovensmilde” wordt vermeld, in plaats van Hoogersmilde.
Als datum van de foto wordt 8 mei 1964 vermeld. Het bezoek heeft waarschijnlijk op 5 mei van dat
jaar plaatsgevonden (HTW: brief Van der Waals aan Vermaning d.d. 29 april 1964).
79   HTW: brief Van der Leeuw aan Van der Waals d.d. 9 november 1964.
80   Zie Hulst 1975, p. 59. Volgens Appelboom moedigde Bohmers Vermaning al aan om verder te
zoeken bij hun bezoek in mei van dat jaar aan de vindplaats (Collectie Appelboom: notitie “De Zaak V”
d.d. 31-1-1999).
81   AC: procesverbaal Rijkspolitie d.d. 27 januari 1965.
82   HTW: brief Bohmers aan N.J. Polak d.d. 16 december 1965, p. 4-5.
83   HTW: brief Bohmers aan Polak, d.d. 16 december 1965, p. 3.
84   Nieuwsblad van het Noorden 30 juni 1965.
85   Van der Waals en Waterbolk 1973.
86   Zie over de ontdekking en de argumenten dat het om vervalsingen gaat, o.a.: Stapert, Wierts en
Mast 1998.
87   Mondelinge mededeling Dick Stapert d.d. 6 juli 2018.
88   Ook verschenen er diverse boeken en artikelen over, bijvoorbeeld: Bosscher 2004a en b, Hulst
1975 Van Es 2004, Vermeulen 1980, De Vries e.a. 2019, Waterbolk 2003, Wouters 1999.
89   Brief Waterbolk aan auteur, d.d. 2 januari 2011.
90   Carmiggelt 2012.
91   E-mail auteur aan Waterbolk d.d. 6 januari 2011.
92   Stapert sluit niet uit dat E. Horn een rol heeft gespeeld bij de vervalsingen. In een interview met
Horn in Dagblad van het Noorden d.d. 6 december 2003 reageert Horn opvallend laconiek op deze
verdachtmaking. 
93   Stapert wijst op het klungelige karakter van een aantal vervalsingen. Ook de afwijkende, zeer di-
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verse samenstelling van de voorkomende typen vuistbijlen in Hoogersmilde is voor hem een aanwij -
zing dat Bohmers er niet betrokken kan zijn geweest. Waterbolk is het daar niet mee eens. Hij meent
dat Stapert zich onvoldoende realiseert dat het kennisniveau rond 1965 bij Bohmers (en Wouters) niet
vergelijkbaar is met die van tegenwoordig en dat derhalve ook Bohmers toen fouten zou kunnen
hebben gemaakt bij de typensamenstelling van Hoogersmilde. Waterbolk schrijft dat Bohmers eigen
ervaringen met het Midden-Paleolithicum beperkt waren; bij zijn onderzoek in Mauern was slechts
een enkele vuistbijl gevonden, en dat zijn specialiteit het Laat Paleolithicum was. Dit laatste is onjuist.
Tijdens en na de oorlog heeft Bohmers zich nadrukkelijk ook bezig gehouden met de studie van het
Midden-Paleolithicum bij zijn inventarisatiewerkzaamheden van museale en particuliere collecties
(zie ook zijn studie naar de Bocksteinschmiede).
94   Zie over de dubieuze praktijken van Wouters o.a. De Warrimont 2004, Waterbolk 2003, Niekus
e.a. 2018, De Vries e.a. 2019. Volgens Wouters heeft hij Vermaning pas in 1971 ontmoet (Wouters
1999, p. 5).
95   De suggestie van betrokkenheid van De Vries bij de vervalsing van Hoogersmilde heb ik
voorgelegd aan Waterbolk (email auteur aan Waterbolk d.d. 25 april 2004), maar hij ziet er niets in.
Hij schrijft: “Ik geloof niet in een eventueel daderschap van De Vries. Het past niet bij zijn persoon.
Wat hem betreft kom ik niet verder dan een eventuele, wellicht onbewuste, logistieke hulp van
Bohmers.” (e-mail Waterbolk aan auteur d.d. 25 april 2004).
96   Bazelmans en Kolen 2015, p. 101.

Hoofdstuk 21
1     AC: Familieboek.
2     AC: brief Piet Jaap Freeve aan auteur, ongedateerd (ontvangen 20 juli 2018).
3     Mondelinge mededeling zoon van Bohmers.
4     Interview Piet Jaap Freeve d.d. 23 juni 2016.
5     Interview Piet Jaap Freeve d.d. 23 juni 2016 en Gerard Taatgen d.d. 27 februari 2016.
6     Interview Piet Jaap Freeve d.d. 23 juni 2016.
7     Interview Gerard Taatgen d.d. 27 februari 2016.
8     Interview Niels Taatgen d.d. 14 augustus 2015.
9     Dit beeld neem ik over uit: Tames 2009, p. 164. Over dit veelzeggend zwijgen, de ‘conspiracy of
silence’ en de impact die dat heeft op kinderen van NSB’ers na de oorlog is in haar boek meer te lezen.
10   Interview Aukje Smith-Bohmers d.d. 4 maart 2007.
11   Interview Niels Taatgen d.d. 14 augustus 2015.
12   Volgens zijn dochter Aukje moet de bouw van beide boten echt gezien worden in het licht van
zijn angst voor de Russen (interview Aukje Smith-Bohmers d.d. 4 maart 2007).
13   Interview Gerard Taatgen d.d. 27 februari 2016.
14   Interview Gerard Taatgen d.d. 27 februari 2016.
15   Waterbolk 2003, p. 73.
16   Van der Heijden 2011, p. 329.
17   Over de zaak Vermaning (met uitgebreide literatuuropgaven) zie Waterbolk 2003 en Carmiggelt 2012.
18   AC: afschrift brief Bohmers aan Schwabedissen, ongedateerd. De brief van Bohmers moet ver-
zonden zijn voor 30 maart 1966. Op die datum is een brief van Schwabedissen aan Bohmers gedateerd,
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waarin Schwabedissen schrijft: “Die Notiz über die höchstwichtige neue Faustkeil-Fundstelle von
Hogersmilde hat mich sehr interessiert.”
19   Een omvangrijke publicatie over Hoogersmilde van hun beiden verscheen in 1973 (Van der
Waals en Waterbolk 1973).
20   De Telegraaf 22 augustus 1967 en 26 augustus 1967.
21   HTW: brief Wouters aan Waterbolk d.d. 7 april 1965.
22   AC: afschrift brief Bohmers aan Wouters d.d. 19 januari 1967.
23   HTW: brief Vos aan Polak d.d. 29 maart 1966.
24   Het aanbod van A.C. Spaulding van het Department of Archaeology van de University of Ore-
gon betrof een “visiting professor in archaeology” voor de periode september 1966-juni 1967 (AC: map
“De Zaak”: brief Spaulding aan Bohmers d.d. 16 december 1965). Bohmers ziet van het aanbod af,
omdat hij dan het aanbod van Schwabedissen heeft gekregen (AC: afschrift brief Bohmers aan
Spaulding d.d. 29 maart 1966).
25   AC: afschrift brief Bohmers aan Wouters, ongedateerd.
26   Collectie Museon, Den Haag: archief Wouters, brief Bordes aan Wouters, d.d. 20 maart 1973.
27   Nieuwsblad van het Noorden 5 april 1975.
28   Zie ook: Algemeen Dagblad 10 april 1975.
29   Mondelinge mededeling zoon van Bohmers aan auteur d.d. 16 november 2006.
30   Zie over de persuitingen over de zaak-Vermaning: Bosscher 2004a en b.
31   AC: afschrift brief Bohmers aan Wouters, d.d. 4 februari 1977. Wouters (1999) citeert de brief ook
(echter zonder datering) en doet voorkomen of Bohmers antwoord betrekking heeft op het zogenaamde
“Geheime dossier Wouters”, waar Wouters een jaar later (1978) tegen ageert.
32   Leeuwarder Courant (wekelijkse bijlage) 12 juni 1976. Dat het een geautoriseerd artikel is, werd
mij verteld door Tiemen Helperi Kimm.
33   AC: notitie van Bohmers in map “De Zaak”.
34   Bohmers werd niet door Waterbolk geschorst, maar door het College van Curatoren van de
Rijks universiteit Groningen. De schorsing vond plaats bij besluit van 29 januari 1965. De daarbij ge-
noemde redenen zijn dat er een politioneel onderzoek loopt tegen Bohmers en dat er vermoedens zijn
gerezen dat Bohmers kennis heeft gehad omtrent het plaatsvinden van diefstallen op het BAI. Voorts
moet opgemerkt worden dat het vermoeden van Bohmers dat hij geschorst is, omdat Waterbolk met
de eer zou willen strijken, onterecht is. Na schorsing van Bohmers moesten Waterbolk en Van der
Waals hun verantwoordelijkheid wel nemen om de belangwekkende vondsten van Hoogersmilde
openbaar te maken.
35   Ook stuurt hij waarschijnlijk een brief aan de rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen.
AC: map “De Zaak”, concept-brief Bohmers aan rector magnificus RUG (april 1975), n.a.v. artikel
van de journalist H. v.d. Berg in het Nieuwsblad van het Noorden d.d. 26 april 1975.
36   TROS-Actua d.d. 17 juni 1977.
37   Behalve het onderzoek van Kater gaat het hierbij om het onderzoek en de publicatie van In ’t
Veld (1976) over de SS in Nederland en dat van Zondergeld (1978) over de Friese Beweging.
38   Nieuwsblad van het Noorden 5 april 1975. Bohmers vond ook dat Waterbolk teveel geloof hechtte
aan de lasterpraat van De Vries over hem.
39   Mondelinge mededeling zoon van Bohmers aan auteur d.d. 16 november 2006. Hij bracht, na de
dood van diens vader, eenmaal een bezoek aan Wouters.
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40   Wouters 1999, p. 9.
41   E-mail D. Stapert aan auteur d.d. 23 januari 2011.
42   Niekus e.a. 2018 en De Vries e.a. 2018.
43   Elzinga 1975.
44   Elzinga 1975, p. 108.
45   Zie bijvoorbeeld: Nieuwsblad van het Noorden (26 april 1975); Leeuwarder Courant (21 mei 1975);
Vrij Nederland (31 mei 1975). Dat Elzinga en Van Regteren Altena al eerder betrokkenheid van
Bohmers vermoedde, kan opgemaakt worden uit een schrijven van Elzinga aan Van Regteren Altena
d.d. 10 mei 1971 (collectie Fries Museum, dossier Elzinga m.b.t. de Vikingschat): “Wel dat er in Leiden
ook enkele stukken moeten zijn (om foto’s heb ik gevraagd) en dat Prof. Brunsting ook denkt in de richting
van de heer B.”
46   Ook tegen Harm van de Berg, journalist van het Nieuwsblad van het Noorden, wil Bohmers een
aanklacht indienen vanwege zijn suggestieve berichtgeving over zijn mogelijke betrokkenheid bij de
zaak Vermaning. Zie: Trouw 7 mei 1975; Nieuwsblad van het Noorden 10 mei 1975 en 15 augustus
1975.
47   Tresoar: brieven FMLD, signatuur: 086.250.2. De ontvangstbevestiging van het verkoopbedrag
door R. de Jong is gedateerd d.d. 26 februari 1946.
48   Tresoar: brieven FMLD, signatuur: 086.250.13.2. Oosterhout aan Bohmers d.d. 25 september
1950.
49   Bohmers schenkt dit voorwerp later aan T. Helperi Kimm (Amsterdam) in wiens collectie het
zich nog steeds bevindt.
50   Brief Helperi Kimm aan auteur d.d. 30 januari 2005.
51   Leeuwarder Courant d.d. 8 augustus 1972.
52   Collectie Fries Museum, Leeuwarden: dossier Elzinga m.b.t. Vikingschat, brief Boeles aan Van
Regteren Altena d.d. 28 april 1977.
53   Brief Zijlstra aan auteur d.d. 5 december 2004. Zijlstra gelooft niet dat Romke de Jong zelf alle
vervalsingen heeft gemaakt. Hij acht het mogelijk dat zijn grootvader reeds een aantal (vooral benen)
voorwerpen heeft vervaardigd en dat de kleinzoon daarop heeft voortgeborduurd.
54   KrASBK: Bestand K3.1, BOH 201. Brief Bohmers aan Hielscher d.d. 18 november 1975.
55   KrASBK: Bestand K3.1, BOH 203. Brief Bohmers aan Hielscher d.d. 8 januari 1976.
56   KrASBK: Bestand K3.1, BOH 202. Brief Van Meeteren aan Hielscher d.d. 1 januari 1976.
57   AC: Vonnis inzake Von Bothmer-Egidius tegen het NBI d.d. 8 januari 1958.
58   Streekmuseum Volkssterrenwacht, Burgum: archief Van Rossem, INF 219, brief L. von Bothmer
aan Bohmers, d.d. 29 april 1976.
59   Leeuwarder Courant d.d. 12 juni 1976.
60   KrASBK: Bestand K3.1, BOH 206. Brief Van Meeteren aan Hielscher d.d. 2 augustus 1976.
61   Leeuwarder Courant 13 juli 2004, Magazine Algemeen Dagblad 15 mei 2004. Zie ook: Huisman
2004. Voor een kritische reactie op het boek van Waterbolk: Van der Lee 2005.
62   Mondelinge mededeling zoon van Bohmers aan auteur d.d. 16 november 2006.

Hoofdstuk 22
1     In totaal schrijft Bohmers ten minste 23 van dit soort boekjes vol, die hij nummert en waarvan hij
de pagina’s van de afzonderlijke agenda’s doornummert. Ze dateren uit de periode januari 1967-no-
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vember 1978. Dat er ten minste 23 deeltjes zijn geweest blijkt uit Bohmers’ aantekening op het manus -
cript van zijn essay Evolutie en bovenbewustzijn uit 1987, een jaar voor zijn dood. Hij schrijft: “Uittrek-
sel, geschikt voor publicatie, uit dagboeken nr. XXI, XXII, XXIII.” Dat zullen zijn laatste dagboeken (in
1987) zijn geweest. De agenda’s met de nummers XII (vanaf p. 1165 d.d. 26 januari 1967) t/m XVII
(t/m p. 1973 d.d. 2 november 1978) zijn bewaard gebleven. Van de inhoud van de dagboeken en de
ongepubliceerde essays is de auteur op de hoogte. Op verzoek van de auteursrechthebbende is er (vrijwel)
niet geciteerd uit deze bronnen. Hoewel daardoor sommige zaken in deze biografie niet genoemd
kunnen worden of nader kunnen worden geïllustreerd, leidt deze beperking niet tot omissies of
vertekeningen in het totale biografische verhaal over Bohmers.
2     AC: dagboeken, p. 1476-77, d.d. 19 juli 1972.
3     AC: dagboeken, p. 1882, d.d. 31 december 1977.
4     De titels zijn: Evolutie en Hyperzoa, Meritokratie, Über die zukunftige Entwicklung der romantisch-
wissenschaftliche Kultur en Evolution, Ethik und Politik. Een jaar voor zijn dood schrijft Bohmers het
essay Evolutie en het bovenbewustzijn. Een geheel nieuwe wereldbeschouwing (1987). In tegenstelling tot
de meeste andere essays die hij heeft geschreven, vindt hij dit geschikt voor publicatie. Hierin verwo-
ordt hij de essentie van zijn denkwerk en bestrijkt alle terugkerende onderwerpen uit zijn essays en
dagboekaantekeningen. Het essay geeft daarmee een samenhangend, synthetiserend en volledig beeld
van zijn ideeën aan het einde van zijn leven.
5     Daarbij kan gedacht worden aan wetenschappers als Raymond Cattell en Wilmot Robertson van
wiens werk Bohmers op de hoogte is. Hij neemt ook kennis van The Mankind Monographs, een uit-
gave van de rechts-racistische The Mankind Quarterly (de uitgave no. 6 (februari 1964) bevond zich
tussen overdrukken van publicaties over onder andere archeologisch onderwerpen uit de nalatenschap
van Bohmers, voorlopig collectie AC).
6     Bohmers 1972, p. 1.
7     Bohmers 1972, p. 3.
8     Bohmers 1972, p. 3.
9     Bohmers 1972, p. 53.
10   Heijne 2015, p. 8.
11   Goertzel 2015, p. 254.
12   Malone 2018.
13   Malone 2018, p. 326.
14   Malone 2018, p. 327.
15   Safranski 2009, p. 357.
16   Bohmers 1968.
17   Bohmers 1968, p. 54.
18   Interview Helperi Kimm d.d. 26 oktober 2006.
19   Bohmers 1973, p. 14.
20   Bohmers schrijft hierover een jaar voor zijn dood in een ongepubliceerd essay Evolutie en het
bovenbewustzijn. Een geheel nieuwe wereldbeschouwing: ‘Zo is uit dit type [Homo habilis, AC] de soort
Homo erectus geëvolueerd, waaruit in Afrika het negroïde ras is ontstaan als hyperzoön en in Aus-
tralië via neanderthaloïde tussensoorten de Aborigines. In Azië via neanderthaloïde soorten de Mon-
goloïden en in het Nabije Oosten en in Europa via neanderthaloïde soorten of rassen, onder andere de
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Cro-Magnonrassen. Van deze laatsten in het Midden Europa van de laatste ijstijd, is dan weer onder
andere uit een tak die na de ijstijd naar Noord Europa trok, het Germaanse of Noordse ras ontstaan.’
21   R.L. Cann, M. Stoneking en A. Wilson, Mitichondrial DNA and human evolution, Nature 325
(1987), p. 31-36.
22   Citaat ontleend aan: Mukherjee 2016, p. 415.
23   Interview Aukje Smith-Bohmers, d.d. 4 maart 2007.
24   Ook de schoonzoon Gerhard Taatgen bevestigt dit beeld (interview d.d. 27 februari 2016):
Bohmers was gebiologeerd door het ‘Germaanse ras’ en voerde tellingen uit om de superioriteit ervan
aan te tonen.
25   Interview Aukje Smith-Bohmers, d.d. 4 maart 2007.
26   E-mail zoon van Bohmers aan auteur, d.d. 31 oktober 2016.

Hoofdstuk 23
1     Bohmers 1977, p. 3.
2     Bohmers 1977, p. 35-36.
3     Bohmers 1977, p. 57.
4     Bohmers 1977, p. 58.
5      Volgens de zoon van Bohmers was zijn vader uiteindelijk ook zelf minder gelukkig met zijn sf-roman.
6     Interview Aukje Smith-Bohmers d.d. 4 maart 2007.

Nawoord
1      NA: BNV, dossier 2459 (Bohmers), notitie ‘’Willem de Zwijger” (Bannink).
2      NA: BNV dossier 2459 (Bohmers), verslag van verhoor Bohmers door 20. Cnd. Field Security
Section d.d. 19 april 1945.
3      Hielscher 1954, p. 294.
4      Damsma 2011, p. 105.
5      Eickhoff, Henkes en Van Vree 2010.
6      Eickhoff, Henkes en Van Vree 2010, p. 339.
7      Zie bijvoorbeeld: NA: BNV, dossier 2459 (Bohmers), verslag van verhoor Bohmers door 20. Cnd.
Field Security Section d.d. 19 april 1945.
8      Bakker 2004, p. 197.
9      Tegenwoordig wordt ingezien dat vooral ook in de ontwikkelde midden- en bovenlaag van de sa-
menleving, die hoger of universitair onderwijs hadden genoten, er veel overtuigde nazi’s voorkwamen.
Zij namen niet alleen maar deel aan nazi-organisaties vanwege dwang of opportunistische redenen (zie
ook: Herbert 2004 en Wildt 2002). Dit gold ook voor archeologen (zie hiervoor ook: Eickhoff 2015, p.
415).
10    AC: ongedateerde notitie van Bohmers.
11    Zie over de verweving van fantasieën en het autobiografisch geheugen: Crombach, Van Koppen
en Wagenaar 2005 (i.h.b. p. 270-290). Dit boek over de psychologie van strafrechtelijk bewijs en de
belangrijke rol van het verhaal daarin is ook van belang voor historici om kennis van te nemen.
12    De briefwisseling tussen Helperi Kimm en mij bevindt zich in de collectie van de auteur.
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13    Interview met Helperi Kimm d.d. 10 maart 2016.
14    AC: brief De Jong aan Helperi Kimm d.d. 18 februari 1966.
15    AC: brief In ’t Veld aan Helperi Kimm d.d. 2 december 1975.
16    NIOD: DOC-I-149 ( J.C.A. Bohmers): ‘Rapport over de politieke gedragingen tijdens de oorlog
van Johan Christiaan Assien Bohmers, geb. 16 januari 1912 te Zutphen’  door N.K.C.A. in ’t Veld,
ongedateerd.
17    Schmidt 2005, o.a. p. 240-269.
18    AC: brief Blom aan Helperi Kimm d.d. 24 mei 2005.
19    AC: bijlage bij brief Helperi Kimm aan auteur d.d. 15 april 2005.
20    Eickhoff 2009 en 2013a.
21    Pringle 2006, p. 306-307.
22    Waterbolk 2003 en Bazelmans en Kolen 2015, p. 100.
23    Van Berkel 2017.
24    Carmiggelt 2012.
25    Niekus, Johansen en Stapert 2018 en De Vries, Postma e.a. 2018.
26    AC: E-mail Waterbolk aan auteur d.d. 9 december 2017.
27    Waterbolk 2018.
28    Volgens Renders is dit de ‘parapluvraag van elke biografie’ (Renders 2006, p. 40).
29    Kaeser 2013, p. 105. Zie voor de betekenis van de biografie voor de geschiedschrijving van de
archeologie ook: Kaeser 2008.
30    AC: E-mail auteur aan Eickhoff d.d. 5 april 2009.
31    Zie hierover: Soeting, 2010, p. 17-20.
32    Renders 2007, p. 539.
33    Van Berkel 1996, p. 10.
34    AC: E-mail zoon van Bohmers aan auteur d.d. 8 januari 2011.
35    AC: brief Freeve aan auteur, ongedateerd (medio maart 2018).
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