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Activiteit:  Lezing door Leo Verhart over  

 Zelfs in het verre Limburg een tweegevecht 
 Rivaliserende archeologen aan het werk in Nederlands zuidelijkste provincie 

Wanneer: maandag 3 april 2023 om 19.30 uur 

Locatie: Het Witte Kerkje, Voorstad 72, Roermond 

 

Roermond, maart 2023 

 

Geachte leden van de Kring Gelders Overkwartier van Roermond en donateurs van de Stichting 

Rura,  

 

U wordt uitgenodigd voor de derde door onze Kring in het jaar 2023 te organiseren lezing die als 

titel heeft ‘Zelfs in het verre Limburg een tweegevecht” en verzorgd wordt door Leo Verhart. 

 

Over de spreker 

Leo Verhart (1952) was als conservator prehistorie verbonden aan het 

Rijksmuseum van Oudheden en het Limburgs Museum in Venlo. Hij maakte 

tentoonstellingen en televisieprogramma’s en publiceert regelmatig over 

archeologische onderwerpen met als speciale belangstelling de steentijd en 

wetenschapsgeschiedenis. 

Vanavond spreekt hij over zijn recent verschenen dubbel biografie van de 

archeologen Jan Hendrik Holwerda (1873-1951) en zijn leerling Albert Egges 

van Giffen (1884-1973).  

 

De Nederlandse archeologie werd in de vorige eeuw 

gekenmerkt door een onderlinge strijd tussen de twee 

grondleggers van deze wetenschap. Het ging om de directeur 

van het Leidse Rijksmuseum van Oudheden (RMO) Jan 

Hendrik Holwerda (1873-1951) en zijn leerling Albert Egges 

van Giffen (1884-1973). Na een hevig conflict in Leiden 

vertrok de laatste naar Groningen en zouden beide mannen 

hun hele leven elkaar tegenwerken.  

De Leidse problemen groeiden uit tot een intens en langdurig 

conflict dat de ontwikkeling van de Nederlandse archeologie 

wetenschappelijk en beleidsmatig in hoge mate zou bepalen. 
J.H. Holwerda met zijn vrouw bij hun auto 

foto Rijksmuseum van Oudheden 

mailto:lgog.parkstad@gmail.com


Er zouden elkaar bestrijdende instellingen ontstaan, er kwamen 

studierichtingen archeologie aan de Nederlandse universiteiten en de 

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) werd 

opgericht, nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).  

Zelfs in Limburg en Roermond en omgeving had dit gevolgen. 

Holwerda was de pionier die het moderne onderzoek in de provincie 

introduceerde. Spraakmakende ontdekkingen werden er gedaan en er 

was een goede samenwerking met het LGOG. Zo onderzocht Holwerda 

veel Romeinse villa’s en in 1928-1929 het vermeende winterkamp van 

de Noormannen in Asselt. Van Giffen wilde ook een graantje 

meepikken en probeerde hier ook voet aan de grond te krijgen. Een 

strijd binnen de Limburgse provinciegrenzen volgde. 

Leo Verhart schreef een vuistdikke tweedelige biografie over deze 

archeologen met als titel Parallelle Sporen. In zijn lezing zal hij ingaan 

op de gevolgen van de onderlinge strijd voor het onderzoek in Limburg 

en wat daarin de gevolgen waren voor Roermond en omgeving. 

 

Tot en met juni zijn nog twee lezingen: 

- Op 1 mei volgt een lezing over het Aezelproject verzorgd door Harrie Bär. Voorafgaand aan 

deze lezing vindt om 18.30 uur voor de LGOG-leden de Algemene Ledenvergadering plaats. 

- Op 5 juni spreekt prof. dr. Peter Nissen over 'De Kulturkampf en de kloosters in Limburg'.    

 

Deze en volgende lezingen vinden vanwege de verbouwing van de Oranjerie plaats in: 

Het Witte Kerkje Voorstad St. Jacob 72, Roermond 

Consumpties in de pauze kosten € 2,25 

Er is een beperkte mogelijkheid om achter het kerkje en langs De Ster, de Maasboulevard en 

verderop in de Voorstad langs de weg te parkeren (maximaal 20 plaatsen). In de parkeerzones 

mag men zonder vergunning niet parkeren. Tot 20 uur is er betaald parkeren. De automaat staat op 

de hoek van De Ster. 

 

Gelet op de belangstelling voor onze lezingen en het beperkt aantal plaatsen dient u zich tijdig 

voorafgaand aan te melden op het adres info@lgog-roermond.nl (alléén dit mailadres!) met 

vermelding of met u een introducé(e) meekomt.  

- Kort voorafgaand aan de lezing krijgen degenen die zich tijdig hebben aangemeld, een 

bevestiging per e-mail. 

- Aan hen die geen lid zijn van het LGOG of donateur van Rura wordt bij binnenkomst € 2,50 

entree in rekening gebracht. 

- Het is niet mogelijk om alvast voor toekomstige lezingen te reserveren. Dat kan alleen voor de 

lezing waarvoor u het convocaat ontvangen heeft. 

 

Namens de Kring Gelders Overkwartier van Roermond:  

Hein van der Bruggen, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

A.E. van Giffen bij een 
opgraving in Ierland 
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