Antonie Ewoud Jan Holwerda (1845-1922) zandgraf 93, vak E
Archeoloog en directeur Rijksmuseum van Oudheden
Personalia
Geboren: 21 juli 1845 te Gorinchem
Zoon van: Jan Hendrik Holwerda en Theodorica Catherina Bertling
Gehuwd met: (1) Neeltje Jonkheid op 26 december 1872 te Gouda
(2) Carolina Louisa Albertine Jongkindt Coninck op 16 maart 1899 te Leiden
Overleden: 29 augustus 1922 te Leiden
Begraven: 31 augustus 1922

Samenvatting
Antonie Holwerda wordt in 1845 te Gorinchem geboren in een gezin met zeven
kinderen. Na een studie geschiedenis en aardrijkskunde aan de Universiteit van
Utrecht is hij tussen 1869 en 1896 leraar, eerst in Schiedam en later in Leiden.
Antonie treedt in 1872 in het huwelijk met Neeltje Jonkheid. Het echtpaar krijgt een
zoon en een dochter; deze laatste komt al op vierjarige leeftijd te overlijden. Ook
Neeltje zal jong overlijden, in 1892, slechts veertig jaar oud. In 1899 hertrouwt Antonie
met Carolina Jongkindt Coninck.
In 1896 wordt Holwerda benoemd tot hoogleraar archeologie en oude geschiedenis. In 1903
wordt hij hiernaast ook directeur van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO). Holwerda is een
uitstekend docent, onderzoeker en directeur. Hij
brengt de Leidse archeologie, die het zestig jaar
zonder hoogleraar heeft moeten doen, tot grote
bloei. Ook het museum wordt gemoderniseerd en
meer toegankelijk gemaakt voor studenten en
publiek.
In 1922 overlijdt Antonie Holwerda. Hij wordt
onder grote belangstelling begraven.

Antonie Holwerda met op de achtergrond
het RMO, dat tussen 1838 en 1918 op de
Breestraat was gevestigd

Volledige versie
Ouderlijk gezin
Antonie Ewoud Jan Holwerda wordt op 21 juli 1845 in Gorinchem geboren als zoon
van Jan Hendrik Holwerda (1805-1886) en Theodorica Catherina Bertling (geboren in
1810, datum van overlijden onbekend). Antonie is het middelste kind in een gezin met
zeven kinderen, drie jongens en vier meisjes. Vader heeft in Leiden theologie gestudeerd en is dominee. Na In ’t Woud (bij Delft) en Assen, wordt hij in Gorinchem
beroepen, wat zijn laatste standplaats is. Na zijn emeritaat gaat hij in Oegstgeest
wonen, waar hij op 15 april 1886 overlijdt.
Opleiding en leraar
Holwerda studeert tussen 1863 en 1869 in de letterenfaculteit van de Universiteit van
Utrecht geschiedenis en aardrijkskunde. Hierna kan hij aan de slag als leraar en in
april 1869 gaat hij geschiedenis en aardrijkskunde doceren aan het Stedelijk Gymnasium te Schiedam. Al vrij snel gaat hij vervolgens onderwijs geven op de Latijnse
School en de Kweekschool, ook in Schiedam.
In april 1878 wordt Antonie leraar geschiedenis en aardrijkskunde aan de HBS te
Leiden en verhuist het gezin naar Leiden. In hetzelfde jaar promoveert hij cum laude
op de dissertatie “Specimen literarium continens disputationem de dispositione
verborum in lingua Graeca, in lingua Latina et apud Plutarchum, cui accedunt
commentarioli in libros de Iside et Osiro et de genio Socratis”.
Huwelijken
Antonie
trouwt
op
26
december 1872 in Gouda met
de zes jaar jongere Neeltje
Jonkheid (1851-1892). Het
echtpaar woont in Schiedam
en krijgt daar twee kinderen:
Jan Hendrik (geboren op 3
december 1873) en Theodora
Ernestine (Dora, geboren op 8
Overlijdensadvertentie Dora
juni 1875). Dora overlijdt al op
(Nieuws van de dag, 22 november 1879)
vierjarige leeftijd.
Antonie koopt voor zijn familie zandgraf 93 op de begraafplaats Groenesteeg en
Dora wordt hierin op 22 november 1879 begraven. Neeltje overlijdt op 13 februari
1892, zij is dan veertig jaar. De oorzaak van haar overlijden is niet bekend. Zij wordt
ook begraven in dit familiegraf. Zeven jaar later hertrouwt Antonie op 16 maart 1899 in
Leiden met Carolina Louisa Albertina Jongkindt Coninck (1849-1911). Zij overlijdt
twaalf jaar later, in 1911, en is ook begraven in graf 93.
Holwerda woont eerst aan de Lange Mare, later verhuist hij naar het Plantsoen

Plantsoen 93, woonhuis van Holwerda. Interieur van de zitkamer vol bloemen (ca. 1900)

Hoogleraar
Op 29 april 1896 wordt Holwerda benoemd tot
hoogleraar in de klassieke archeologie en de
oude geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te
Leiden. Een dag later houdt hij zijn inaugurale
rede. Ruim zestig jaar lang, van het overlijden
van Reuvens in 1835 tot de benoeming van
Holwerda, is deze leerstoel vacant gebleven.
Holwerda pleit er voor de studie van de klassieke archeologie weer in ere te herstellen en een
tegenwicht te bieden aan de oprukkende natuurwetenschappen. Bij het aanvaarden van zijn
professoraat wordt Holwerda geconfronteerd met
grote achterstand en lacunes in de collecties van
de Universiteitsbibliotheek
De aanstelling van Holwerda geeft een impuls
aan de studie van de klassieke oudheid en
Portret als hoogleraar
archeologie in Leiden.
Holwerda is van mening dat men de klassieken niet leert kennen door uitsluitend
teksten te bestuderen. Het verleden spreekt zijns inziens even sterk uit de monumenten; zo steunt en vervolmaakt de klassieke archeologie de klassieken. Dit standpunt is in Nederland dan nog niet algemeen aanvaard.

Veel filologen voelen zich bedreigd door de aandacht die de archeologie onder
Holwerda krijgt. Anderzijds vindt Holwerda dat hij erg veel tegenstand krijgt om de
Leidse archeologie als aparte discipline weer op de kaart te zetten.
Holwerda is een voortreffelijk docent, die de oude geschiedenis zuiver wetenschappelijk doceert. Een van zijn studenten is zijn eigen zoon Jan met wie hij in 1897 een
studiereis van vier maanden naar Italië en Griekenland maakt. Op 25 september 1899
promoveert Jan, zijn eigen vader is de promotor. Antonie zelf zegt hierover dat het niet
makkelijk voor hem is om als vader en als promotor op te treden. Hij eindigt de
promotiespeech voor zijn zoon met: “met zijn grote ijver en oprechtheid van ziel moet
U zich op de studie blijven toeleggen, dan zult Gij zeker eenmaal ons dierbaar
vaderland en onze wetenschap tot sieraad en voordeel strekken. Ik bid den grooten
God, dat Gij eenmaal veel voortreffelijker moogt worden dan Uw vader”.
Directeur Rijksmuseum van Oudheden
Op 1 mei 1903 wordt Antonie Holwerda na het overlijden van Willem Pleyte (ook op
Groenesteeg begraven) diens opvolger als directeur. Tijdens zijn hoogleraarschap,
maar ook al daarvoor, heeft hij nauwe banden met het RMO. Hij heeft zelfs materiaal
voor het museum aangeschaft.
Deze benoeming betekent een grote verandering.
Aan het einde van de 19de eeuw is het museum
ingeslapen: de collectie groeit niet meer en de opstelling is verouderd. Het is een compleet verwaarloosde
instelling. Pieter Boeles, een gezaghebbend conservator van het Fries museum, schrijft: “Met een goede
selectie van de objecten is er van de Leidse baaierd
dan nog wel iets te maken”.
Met nieuw elan treedt het museum de 20ste eeuw
tegemoet. Holwerda gaat meer aandacht schenken
aan de vaderlandse archeologie, vanuit maatschappelijk perspectief een logische keuze. Wat er allemaal
moet gebeuren zet Holwerda uiteen tijdens een
feestelijke bijeenkomst op 9 juli 1904 ter gelegenheid
van de heringerichte Egyptische afdeling.
Pieter Boeles
Holwerda vindt dat er in het RMO, als nationaal museum, objecten te zien moeten
zijn uit het buiten- en binnenland. Het RMO wil zo’n breed overzicht bieden, zonder
slokop te zijn van provinciale instellingen, waarmee moet worden samengewerkt
zonder concurrentie. Lokale musea moeten het RMO helpen lacunes op te vullen door
het museum op de hoogte te stellen van hun vondsten.
Hij wil dat er in het RMO een Nederlandse afdeling komt met een presentatie, een
centrale registratie, studiemogelijkheden en een goede bibliotheek voor geleerden en
liefhebbers. Hij spreekt de hoop uit dat er spoedig iemand komt, die bereid is zijn
leven te wijden aan de praehistoricae. Deze onderzoeker zou kennis moeten hebben
van Germaanse en Romeinse oudheden en goed archeologisch geschoold moeten
zijn.

Insiders weten dat Antonie hiermee zijn zoon Jan bedoelt, die in datzelfde jaar door
zijn vader als conservator van het museum wordt aangesteld en belast wordt met de
Grieks-Romeinse afdeling en de nieuwe Nederlandse afdeling. Voor de benoeming
van zoon Jan door vader Antonie moet wel formele toestemming van het ministerie
worden verleend, maar deze goedkeuring wordt verkregen. Jan en zijn vrouw komen
naar Leiden, waar ze gaan wonen in de pas aangelegde Wasstraat.
De keuze voor zijn zoon is toch wel opmerkelijk: Pieter
Boeles is eigenlijk de enige deskundige op het gebied van de
Nederlandse archeologie. Jan Holwerda heeft op dat moment
nog geen enkele ervaring met de Nederlandse en NoordwestEuropese archeologie.
Maar Jan pakt de zaken voortvarend en met een enorme
ambitie aan. Hij laat zich daarbij in zijn eerste jaar assisteren
door Boeles. Jan gaat in het museum aan de slag om de
collectie te bestuderen, te beschrijven en erover te publiceren.
Ook maakt hij reizen om zich elders op de hoogte te stellen en
Jan Hendrik Holwerda
een eigen netwerk op te bouwen.
Het museum kampt met ruimtegebrek om de nieuwe plannen te kunnen realiseren.
Het gebouw aan de Breestraat (zie verder voor een kader met de locatie-geschiedenis
van het RMO) is te klein geworden. Ruimte voor gipsafgietsels wordt gevonden in de
voormalige Hof van Zessen, die in gebruik was door het Geologisch Museum.

Voormalige Hof van Zessen (1788)

Holwerda zorgt ook dat er personeelsuitbreiding komt. Van de acht personen bij
zijn komst als directeur, worden dat er
twintig in 1911.
Antonie zal vijftien jaar directeur blijven
en wordt in 1918 opgevolgd door zijn zoon
Jan, die deze functie tussen 1918 en 1939
uitoefent. Jan Hendrik wordt 77 jaar en
overlijdt op 4 maart 1951 in Nijmegen
Bij zijn colleges stimuleert Antonie
Holwerda de studenten om zelf onderzoek
te doen. Hij betrekt de museumcollectie bij
het onderwijs en gaat ook een groot deel
van zijn colleges in het museum geven.
Holwerda reorganiseert en ordent de
museumcollectie op een wijze waardoor
deze zowel voor zijn onderwijs als voor het
publiek geschikt wordt. Antonie heeft ook
vele wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, in het Nederlands en ook in het
Latijn en Duits, onder andere verhandelingen over kunst en godsdienst in de
oudheid.

Jaarverslag RMO 1908

Diversen
Holwerda is van 1893 tot zijn overlijden in 1922 lid van de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen. Verder is hij lid van de Maatschappij van Nederlandse
Letterkunde en van diverse binnen- en buitenlandse genootschappen. Hij is
onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Overlijden en begrafenis
Op 29 augustus 1922 komt Antonie Holwerda in
Leiden te overlijden. Twee dagen later wordt hij ter
aarde besteld op de begraafplaats Groenesteeg, in
zandgraf 93. In het grafboek staat als datum van
de begrafenis abusievelijk 12 augustus 1922
vermeld.
Op uitdrukkelijk verzoek van de overledene zijn
bij de begrafenis op het graf geen bloemen gelegd
en ook geen toespraken gehouden.

Leidsch Dagblad 30 augustus

Deel van het grafboek met zandgraf 93 (te zien is dat in dit graf dochter Dora, echtgenotes
Neeltje en Carolina en Antonie zelf zijn begraven; zie eveneens de onjuiste datum 12 Aug.)

Overlijdensakte

In het Leidsch Dagblad van 1 september 1922 staat het volgende opgetekend van de
begrafenis, onder de kop ‘Begrafenis van den oud-hoogleeraar dr. Holwerda’.
Op de begraafplaats aan de Groenesteeg had hedenmiddag de ter-aarde-bestelling
plaats van het stoffelijk overschot van wijlen prof. dr. A.E.J. Holwerda, in leven oudhoogleeraar aan de Universiteit alhier en oud-directeur van het Museum van
Oudheden.
Aan het graf waren een groot aantal personen
uit de wetenschappelijke wereld, en vele andere,
die vroeger en thans aan het Museum verbonden
waren of tegenwoordig zijn, waaronder de rectormagnificus en eenige leden van den Senaat, het
bestuur der Literarische faculteit, het Collegium van
het L.S.C. en het bestuur van den Bond van
Leidsche Studenten, de oud-hoogleeraren Oort,
Greven en Hartman en vele anderen.
Aan het graf werd niet gesproken en er waren
geen bloemen. Alleen werden bloemen in het graf
gestrooid, waarna de zoon, dr. J.H. Holwerda,
bedankte voor de belangstelling aan den
overledene betoond.
De gebouwen van het Museum van Oudheden
Zandgraf 93
waren tot hedenmiddag twee uur gesloten.
Locatie-geschiedenis van het RMO
Het begon aan de Houtstraat
Tegenwoordig vindt u het Rijksmuseum van Oudheden in een groot en monumentaal
gebouw aan het Rapenburg, de mooiste gracht van Leiden. Maar het museum zag er
decennialang heel anders uit en veranderde een paar keer van locatie. Een
geschiedenis van tweehonderd jaar begon in een eenvoudig pand aan de Leidse
Houtstraat in 1821.
De eerste tentoonstelling
Nadat Caspar Reuvens in juni 1818 directeur werd van het Archaeologisch Cabinet
der Hoogeschool ging hij op zoek naar een passende behuizing voor de collectie
‘oudheden’ van de Leidse universiteit. De universiteit had in 1801 een patriciërshuis
aan het Rapenburg gekocht, samen met een aantal pandjes die om de hoek aan de
Houtstraat lagen. Het huis met het bijbehorend Hof van Zessen had dienst gedaan als
nonnenklooster. In dit complex had de universiteit inmiddels haar natuurhistorische
verzamelingen ondergebracht. Reuvens regelde dat zijn collectie een plek kreeg in
een van de panden aan de Houtstraat en daar werd in 1821 werd de eerste
presentatie van het Archaeologisch Cabinet getoond.
Ruimtegebrek
In de jaren daarna werden de verschillende panden verbouwd tot museumruimtes,
met de hoofdingang aan het Rapenburg. De hoofdbewoner van het complex werd het
in 1821 opgerichte Museum van Natuurlijke Historie. Doordat de collectie oudheden

razendsnel groeide, kampte men in het pandje aan de Houtstraat al gauw met een
nijpend ruimtegebrek. Het inmiddels tot Museum van Oudheden omgedoopte Cabinet
verhuisde daarom in 1838 naar een groter pand aan de Breestraat (nr. 18). Daar was
de collectie voor het eerst in haar geheel voor publiek te zien.
Ook overvol aan de Breestraat
De nieuwe aanwinsten bleven echter in hoog
tempo binnenstromen en ook de ruimte aan de
Breestraat was na twintig jaar overvol. De
toevoeging van een verdieping in 1858 bood korte
tijd enig soelaas, maar in 1893 moest een deel van
de collectie toch weer terug naar het gebouw van
het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie aan het
Rapenburg.
Terug naar het Rapenburg
Aan deze situatie kwam een einde toen in 1918 het
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie vertrok uit
het complex aan het Rapenburg 28 en haar intrek
Breestraat 18 (1870)
nam aan de Raamsteeg (nr. 2).
Daardoor kon het Rijksmuseum van Oudheden de ruimte betrekken. Het keerde
daarmee terug naar de plaats waar het honderd jaar geleden allemaal was begonnen
en waar het museum tot vandaag de dag is gevestigd. In 1920 waren alle collecties
overgebracht en kon men met de inrichting van de zalen beginnen.

Rapenburg 28 (1882)

Bijspijkeren in de twintigste eeuw
Het gebouw aan het Rapenburg was in de tussentijd flink veranderd. Verbouwingen en
nieuwbouw hadden van het complex aan pandjes één geheel gemaakt. De gevel van
het poortgebouw aan het Rapenburg was in de negentiende eeuw bepleisterd in een
poging de vochtproblemen in het onverwarmde gebouw tegen te gaan. In 1947 werd
die gevel in oude stijl teruggebracht.
Centrale hal met Egyptische tempel
Door de komst van de Egyptische tempel uit het dorpje Taffeh, een gift van de
Egyptische overheid, moest in de jaren zeventig de voormalige grote binnenplaats van
het museum worden overdekt. Eind 1979 was die verbouwing klaar. Deze nieuwe
centrale hal was de ideale behuizing voor de steen voor steen uit elkaar gehaalde
tempel, die hier weer werd opgebouwd.

Taffeh tempel

Recente veranderingen
In 1996 startte een grootscheepse verbouwing. Het gebouw en de voorzieningen
waren aan een renovatie toe. De zuidelijke vleugel van het museumcomplex werd
overkapt met een moderne dakconstructie. Bij de afronding van het project in
november 2000 beschikte het museum over 600 m² extra expositieruimte en moderne
voorzieningen voor klimaatbeheersing. In het afgelopen decennium zijn de vaste
tentoonstellingen in fasen gerenoveerd. De zalen met de collectie ‘Romeinen in
Nederland’ waren in de zomer van 2018 de laatste die heringericht werden.
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