
- 1 -

Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)
 
 
 
Citation:
 
J.W. Salomonson, Levensbericht C.H.E.  Haspels, in:
Jaarboek, 1980, Amsterdam, pp. 192-201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This PDF was made on 24 September 2010, from the 'Digital Library' of the Dutch History of Science Web Center (www.dwc.knaw.nl)

> 'Digital Library > Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), http://www.digitallibrary.nl'



- 2 -

CAROLINE HENRIETTE EMILIE HASPELS 

192 



- 3 -

Herdenking van 

Caroline Henriette Emilie Haspels 
( 15 september 1894 - 25 december 1980) 

door J.W. Salomonson 

Caroline Henriette Emilie Haspels werd 15 september 1894, als oudste in een 
gezin van vijf kinderen, in Colmschate (Overijssel) geboren. Zij was een dochter van 
de Nederlands Hervormde predikant George Frans Haspels en van Charlotte 
Constantia Kleyn van Brandes. Omtrent de achtergrond van het ouderlijk huis en 
de familie zijn de opsteller van dit levensbericht helaas betrekkelijk weinig bijzonder
heden bekend. George Frans Haspels nam, als redacteur van de .. Gids", als mede
werker van het protestants-literaire maandblad "Ons Tijdschrift" en als schrijver 
van een aantal romans en gedichtenbundels, actief deel aan het literaire leven in 
Nederland rond de eeuwwisseling. Van moederszijde was in de familie een 
uitgesproken visuele aanleg en belangstelling voor de beeldende kunst aanwezig. 
Deze elementen in de naaste omgeving hebben op de ontwikkeling van de dochter, 
in haar jongste jaren, ongetwijfeld een zekere invloed uitgeoefend. Een grootvader 
van moederszijde, de aan de Antwerpse Akademie opgeleide portret- en historie
schilder Laurens Lodewijk Kleyn van Brandes, die met zijn gezin lang in het 
buitenland - met name in Italië - vertoefd had en op latere leeftijd was belast met 
het beheer over de kunstverzameling van prinses Marianne zou, naar verluidt, tot de 
vorming van bepaalde belangstellingen bij zijn kleindochter eveneens een bijdrage 
hebben geleverd. 

Haar middelbare opleiding ontving Emilie Haspels in de jaren tussen 1906 en 1912 
aan het Marnix Gymnasium te Rotterdam. Het gezin was toen inmiddels naar 
Kralingen verhuisd. Naar uit latere mededelingen blijkt, stond het toen reeds voor 
haar vast, dat zij in de toekomst archeologie wenste te studeren. 

Zij volbracht deze studie in de jaren 1913-1923 aan de universiteit van Amster
dam. Haar gedegen scholing op Grieks-philologisch en oud-historisch gebied dankte 
zij vooral aan het onderwijs van K. Kuiper en U .P. Boissevain. Haar belangstelling 
voor de klassieke archeologie werd door J. Six verder ontwikkeld en gestimuleerd. 
Dankzij het tijdens haar studie in werking getreden Academisch Statuut, bestond 
voor haar de mogelijkheid de klassieke archeologie als een onderdeel in haar 
doctoraalprogramma op te nemen. 

Tijdens haar lange studie heeft Emilie Haspels niet alleen "gestudeerd" en de 
grondslagen gelegd voor de veelomvattende kennis en materiaal beheersing, die haar 
later in staat stelden, vrijwel zonder hulp van buiten, onderzoeksprojecten aan te 
vatten, die een vertrouwdheid met het gehele gebied van de klassieke oudheidkunde 
en beheersing van tal van specialistische vaardigheden eisten. Zij ontplooide in deze 
jaren ook buiten haar studie velerlei activiteiten, waaraan brieven en diverse archief-
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documenten soms verrassende herinneringen bewaren. Een door de tekenaar 
l.S. van Mens vervaardigde gelegenheidsschets, gedateerd 1915, toont haar als 
vertolkster van de vrouwelijke hoofdrol in Victorien Sardou's politieke satyre 
"Rabagas" , die door het Amsterdamse studententoneel, ter gelegenheid van een 
lustrum, onder regie van Huib Luns, ten tonele gebracht werd. 

Na de voltooiing van de studie in Amsterdam, heeft de loopbaan van Emilie 
Haspels niet terstond de richting genomen, die zij waarschijnlijk eigenlijk had 
gewenst. Dat hing ongetwijfeld samen met het feit, dat er op dat tijdstip in 
Nederland voor de studie in de klassieke archeologie nog ternauwernood een 
traditie bestond, zodat voor aankomende onderzoekers de mogelijkheden en de 
middelen om zich te ontplooien ontbraken. 

Zij begon haar postacademiale loopbaan dientengevolge in 1923 als lerares 
klassieke talen aan het Christelijk Lyceum in Zutphen. Deze episode was van korte 
duur. Onverwachte familieomstandigheden voerden haar een jaar later naar China. 
Van daaruit had zij de gelegenheid ook Japan en de Verenigde Staten te bezoeken. 
Na terugkeer in Nederland was zij enige tijd als lerares werkzaam aan een meisjes
lyceum in Utrecht. 

Niet lang daarna, in 1928, waagde zij de grote sprong: zij nam de voor die tijd 
uiterst vermetele beslissing om haar vaste werkkring op te geven, zei het onderwijs 
vaarwel en nam zich voor, haar weg als archeologe op eigen kracht te zoeken. 
Dankzij een natuurlijke aanleg, een grote persoonlijke inzet en een aantal gelukkige 
omstandigheden, heeft zij kans gezien van dit voornemen in de volgende jaren een 
succes te maken. 

In de voorafgaande tijd was het haar, ten koste van zekere offers, mogelijk 
geweest een kleine financiële reserve op te bouwen. Daarop steunend en daarnaast 
geholpen door een welkome, zij het naar de huidige maatstaven ongetwijfeld 
bescheiden subsidie, haar toegekend door het "Philologisch Studiefonds", kon zij 
haar werkterrein voor enige tijd naar het buitenland verleggen. 

In overeenstemming met de doelstelling van het Studiefonds besloot zij haar tijd 
over een verblijf aan een buitenlandse universiteit en een reis door Griekenland en 
Italië te verdelen. Haar doel was de voorbereiding van een proefschrift. Het is niet 
duidelijk of het onderwerp, dat haar daarbij in eerste instantie voor ogen stond: een 
onderzoek naar de introductie en ontwikkeling van de perspectivische verkorting in 
de Griekse vaasschilderkunst, nog in overleg met haar kort voordien gestorven 
leermeester J. Six werd gekozen. 

Als universiteit in het buitenland koos zij Oxford, dat zich, dankzij het werk van 
Sir John Beazley, in die tijd tot het belangrijkste centrum op het gebied van het 
onderzoek met betrekking tot de Griekse keramiek had ontwikkeld. 

Een uitvoerige correspondentie, gevoerd met Professor van Hoorn, de voorzitter 
van het Studiefonds, geeft een levendig beeld van de indruk die het verblijf in 
Oxford op haar maakte. De middeleeuwse omgeving en het alom in acht genomen 
middeleeuwse decorum hadden voor haar een grote bekoring. Zij gaven haar niet de 
indruk van een geforceerd anachronisme, maar leken zich - zoals zij het uitdrukt 
- veeleer actief en natuurlijk aan het heden aan te passen. Verbaasd nam zij kennis 
van de strenge leefregels waaraan studenten en docenten zich, in hun doen en laten 
moesten onderwerpen, zich in stilte verheugend over het feit, dat zij "als burgeres 
van een vrijgevochten land aan niemand verantwoording hoefde af te leggen". 

194 



- 5 -

Geamuseerd onderging zij het flegma waarmee door een ieder op alles werd 
gereageerd (of liever "niet gereageerd"), maar zij miste daarin toch iets, dat zij bij 
zichzelf voortdurend voelde: het plezier, dat elke ongeregeldheid, elke onverwachte 
wending haar gaf, de gedachte "hoe sa::li het zou zijn als alles van een leien dakje 
zou lopen", kortom die eigenschappen die maken dat "Nederland zulke eminente 
straatjongens en zulke lastige scholieren oplevert". Getrouw aan deze overtuiging, 
floot zij, fietsend langs High Street, bij voorkeur opgewekt het Transvaalse 
volkslied. 

Het Engelse studieprogramma bracht haar aanvankelijk in verwarring. De 
officiè:le "series" van de "Faculty of Litterae Humaniores" vermeldde niet minder 
dan 102 colleges voor archeologen en classici per week. In overleg met Professor 
Beazley werd daaruit tenslotte een programma van 13 colleges gekozen. Behalve 
Beazley's eigen voordrachten over Griekse keramiek en beeldhouwkunst (dat jaar 
bijgewoond door welgeteld vier studenten), hoorde zij de colleges van een groot 
aantal andere coryfeeè:n, waaronder archeologen als Ashby en Myres, de epigraaf 
Tod, de historicus Casson en bovenal de classici Clark en Murray zijn te noemen. 

Samen met Beazley bracht zij ook Sir Arthur Evans, op diens statige buitenplaats 
een bezoek. Nadat zij door deze legendarische persoonlijkheid, op de voet gevolgd 
door zijn factotum, Dr. Mackenzie, was rondgeleid langs tal van reconstructies en 
door de Minoïsche collectie, vertrok zij - zoals zij beschrijft - "met het gevoel op 
bezoek te zijn geweest op de Nautilus, bij kapitein Nemo". 

Haar eigen onderzoek, de bestudering van de "verkortingen", kon zich naast al 
deze colleges en activiteiten moeilijk handhaven. Zij besprak haar plannen met 
Beazley, die haar een studie in de voorgenomen richting ontraadde - er weliswaar 
minzaam aan toevoegend: " ... but you have made some very good notes 
anyhow ... " . 

Mede onder invloed van deze gedachtenwisseling, besloot zij later aan het 
onderzoek voor haar proefschrift een andere oriè:ntatie te geven. Haar keuze viel 
daarbij op de Attische zwartfigurige "lekythen". Van de bestudering van een 
algemeen kunsthistorisch probleem, waarbij het figuratief beschilderde aardewerk 
niet meer was dan een illustrerend gegeven, ging zij over tot een onderzoek waarvan 
de keramiek zelf rechtstreeks het voorwerp vormde. Achteraf bezien, tekent zich in 
deze verandering zeer duidelijk de algemene accentverschuiving in het archeologische 
onderzoek van de periode af. 

Van groot belang voor de bewerking van haar nieuwe onderwerp, in zijn eerste 
opzet, was ongetwijfeld de inspirerende en sturende nabijheid van professor 
Beazley, over wiens omvangrijke documentatie zij vrij kon beschikken. In het 
Ashmolean Museum, waar zij haar werk in hoofdzaak verrichtte, waren alle verdere 
noodzakelijke hulpmiddelen aanwezig. Zij bekwaamde zich hier ook, onder leiding 
van de museumfotograaf, in het fotograferen. De vaardigheid daarbij opgedaan, 
bezorgde haar later in Griekenland, als amateurfotografe, een grote reputatie en is 
haar in haar loopbaan, bij alles wat zij ondernam, steeds zeer goed van pas 
gekomen. 

Vanuit Oxford had zij de gelegenheid ook andere Engelse musea en universiteits
verzamelingen te bezoeken. De introductie van Beazley opende alle deuren. In de 
plaatsen waar zij kwam stonden gewoonlijk de musea, met de bijbehorende 
professoren of directeuren, volledig tot haar beschikking. Met enige zelfironie stelt 
zij vast, dat deze gang van zaken haar zeer behaagde. 
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Soortgelijke ervaringen deed zij op tijdens een studiereis door Duitsland, die in 
het voorjaar van 1929 op het verblijf in Oxford volgde. Zij bezocht Berlijn, Leipzig, 
Würzburg en München, en werd hier respectievelijk door Rodenwaldt, Studniczka, 
Bulle en Wolters, als leerlinge van Beazley, met grote welwillendheid ontvangen. 

Vanuit München begaf zij zich in het late voorjaar, via Italië, naar Griekenland, 
waar zij was aangemeld als "buitenlands lid" bij het Franse Archeologische 
Instituut in Athene. Bij haar aankomst hier werd zij ontvangen met de verrassende 
mededeling: "U bent net op tijd voor ons jaarlijkse bal". Dit voorval zag zij zelf als 
tekenend voor de sfeer waarin de eerste maanden van haar verblijf in Griekenland 
verstreken. Met grote vaart volgden de evenementen in deze periode elkaar op. 
Binnen twee maanden had zij, gehoor gevend aan tal van uitnodigingen, het 
grootste deel van het continent en een belangrijk deel van de eilanden gezien. De 
snelheid van de gebeurtenissen maakte het haar onmogelijk een geregelde corres
pondentie bij te houden. Ze voelde zich, naar zij meedeelt " ... of 't alle dagen 
kroegjool was ... " en werd herinnerd aan een spreuk aangebracht op de klopper 
van het ouderlijk huis in Kralingen: 

"Hier klopt men en wekt men 
Zo vroeg als men wil 
Hier jaagt men een ander 
En staat zelf niet stil". 

Bij haar tochten over de eilanden en de Peloponnesus was zij niet alleen geboeid 
door de Griekse overblijfselen, maar zij toonde zich met name ook gefascineerd 
door de talrijke middeleeuwse resten. Ze schrijft daarover: " ... Deze domineren het 
landschap meer dan enige antieke tempel. Voor ons, die hier als gasten en 
vreemdelingen in Griekenland verblijven: wij kunnen ons diep interesseren voor 
archeologische problemen wanneer wij Delphi of OIympia bezoeken, we kunnen 
ook in bewondering genieten hoe de tempel van Bassae daar eenzaam ligt in het 
woeste gebergte of hoe Sunium met zijn witte zuilen tegen de blauwe lucht op wacht 
staat op Attica's voorgebergte - maar wij zullen ons alleen één voelen met de 
Frankische burchten uit het noorden ... ". In haar latere werk, met name in haar 
studie over het Phrygische hoogland, zijn hier en daar zeer verwante, romantisch 
gekleurde passages terug te vinden. 

Na de vele reizen en zwerftochten van de eerste maanden, die tot doel hadden het 
land te leren kennen en het inzicht in de antieke topografie en geschiedenis, door 
rechtstreekse waarneming een scherper reliëf te geven, volgde een rustiger periode. 
Zij begaf zich alleen nog op reis om aan opgravingen deel te nemen. Deze voerden 
haar overigens in allerlei richtingen door de Griekse wereld. Zij werkte met 
Winnifred Lamb op Lesbos, met Payne in Perachora, met de Heurtleys op Ithaca, 
assisteerde Buschor op Samos en nam deel aan Franse campagnes op Delos en 
Thasos. Aan al deze opgravingen heeft zij in de periode 1928-1932 meerdere malen 
deel genomen. Vooral bij de opgravingen op Thasos was zij op den duur in een 
zelfstandige functie nauw betrokken. 

Zij belastte zich bij de genoemde opgravingen vooral met de vondst bewerking en 
de fotografie. Geen moeite was haar bij zulke ondernemingen te veel: overdag was 
zij onafgebroken in actie in het veld, na zonsondergang ontwikkelde zij haar films 
en platen, die vervolgens, vaak in het holst van de nacht, in een nabijgelegen 
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dorpsfontein werden gespoeld. Op Thasos maakte de plaatselijke gendarme - niet 
begrijpend wat er gebeurde - tot haar verontwaardiging aan deze praktijk een 
einde, door te kennen te geven, dat het niet geoorloofd was 's nachts de was te doen. 

De elementaire levensomstandigheden, die zij tijdens deze opgravingen leerde 
kennen - en die zij, in haar verdere loopbaan, als geen ander, gedurende lange tijd 
kon trotseren - vormden voor haar een wezenlijke ervaring. Zij schrijft daarover 
later: " ..• De geaardheid en het isolement van de centra van de antieke wereld kan 
waarschijnlijk diegene het best beseffen, die maanden achtereen heeft doorgebracht 
op een afgelegen plaats in het binnenland ... zonder trein of telegrafie ... temidden 
van enkele ver van elkaar liggende gehuchten, in een vallei waar over de kammen 
van de bergen nooit enig nieuws, hoogstens vage geruchten kwamen door
gedrongen ... ". Om zich het bestaan in de oudheid te kunnen voorstellen, wilde zij 
zich inleven in een toestand van uiterste soberheid, "een hard bestaan, gepaard 
gaande aan een sterk ontwikkeld geestelijk leven". Daarbij stond haar Georg 
Zimmern's bekende definitie van het bestaan in het antieke Griekenland: " ... being 
civilised, without being comfortabie ... ", als treffende karakteristiek (en tot op 
zekere hoogte als een eigen ideaal) voor ogen. 

In 1929 kon haar door het Philologisch Studiefonds nog een tweede subsidie 
worden verstrekt. Dankzij deze ondersteuning, die naderhand nog door enkele 
welkome bijdragen uit het Utrechtse Universiteitsfonds konden worden aangevuld, 
zag zij kans haar dissertatieonderzoek en de verschillende opgravingsactiviteiten 
ook in de volgende jaren voort te zetten. Ze verbleef enkele maanden in München 
om aan seminaries van de archeologen Buschor en Weickert deel te nemen, bracht 
een uitvoerig bezoek aan Italië, waar zij met name op Sicilië, met hulp van 
Paolo Orsi, veel materiaal voor haar studie over de lekythoi verzamelde, en ver
deelde voor het overige haar tijd tussen Oxford en Athene. In die jaren verschenen 
ook de eerste wetenschappelijke publikaties van haar hand: een korte bijdrage aan 
een studie van Beazley, gepubliceerd in het "Annual" van het Engelse Instituut in 
Athene, en een artikel over de vaasschilder Euphronius, dat in het Bulletin de 
Correspondance Hellénique werd opgenomen. 

Intussen naderde haar proefschrift zijn voltooiing. Van haar eigen universiteit 
was zij, na de dood van Six, enigszins vervreemd. Professor Vollgraff in Utrecht 
werd echter bereid gevonden aIs promotor op te treden. 

Eind 1935 had de promotie plaats. Het voorgelegde proefschrift droeg de titel 
"Bijdrage tot de studie van Attisch zwartfigurig". Het baanbrekende karakter van 
dit werkstuk, waarin veel onbekend terrein in kaart gebracht was, werd op dat 
moment in Nederland niet terstond in zijn volle omvang onderkend. Dit vond 
enerzijds zijn oorzaak in het feit, dat voor het onderzoek op het gebied van de 
Griekse keramiek hier te lande nog weinig belangstelling bestond, anderzijds in de 
omstandigheid, dat het proefschrift met een zekere nonchalance - zonder 
inleiding, zonder inhoudsopgave, zonder illustratie en zelfs zonder een indeling in 
hoofdstukken - werd gepresenteerd. 

De werkelijke betekenis van de studie werd echter spoedig duidelijk, toen deze in 
een sterk uitgebreide vorm, voorzien van uitvoerige registers en aangevuld met een 
omvangrijke - voor het grootste deel eigenhandig gemaakte - fotografische 
illustratie, in 1936, door de Ecole Française d' Athènes werd uitgegeven. Het belang, 
dat men in het buitenland toekende aan dit boek, werd nog onderstreept door de 
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omstandigheid, dat de Franse school met deze uitgave, voor het eerst in haar lange 
geschiedenis, de studie van een vrouwelijke auteur het licht deed zien en er 
bovendien in toestemde, dat dit werk - onder de titel "Attic Black-Figured 
Lekythoi" - in de Engelse taal verscheen! 

Met de uitgave van dit boek, dat een jaar later in Frankrijk met de "Prix 
Ambatiélos" werd bekroond, was de eerste belangrijke mijlpaal in de weten
schappelijke loopbaan van Emilie Haspels bereikt. Een sterk verspreid, zeer 
omvangrijk, moeilijk te overzien materiaal was door haar tot in details geordend, en 
voor een groot deel aan individuele makers met suggestieve namen toegeschreven. 
De stylistische karakteristieken, thematische voorkeuren, specialiteiten, interne en 
externe contacten van een reeks Attische pottenbakkers en vazen schilders, die in een 
periode van overgang een belangrijke en zelfstandige plaats innamen, waren 
gedefinieerd. De door haar voor het eerst benoemde persoonlijkheden: de "Dage
raadschilder" , de "Cactusschilder" , de "Gelaschilder" en tal van anderen, zijn uit 
het historische beeld van de Kerameikos niet meer weg te denken. EmiIie Haspels' 
zorgvuldige en indringende studie heeft, na een halve eeuw, zijn plaats als 
standaardwerk volledig behouden. Het materiaal is intussen vanzelfsprekend sterk 
gegroeid, maar aan haar conclusies is weinig toe te voegen. 

Zelf overwoog zij, na de voltooiing van dit grote werk, dat haar onder de jongere 
archeologen uit die tijd een plaats had bezorgd in de voorste gelederen, om naar 
Nederland terug te keren en daar naar een wetenschappelijke werkkring uit te zien. 

Dit plan werd echter doorkruist door een uitnodiging van de directeur van het 
Franse Archeologische Instituut in Istanboel, om de leiding te nemen bij het 
veldwerk van een opgraving, die in de volgende jaren, in centraal Anatolië, in de 
zogenaamde "Midasstad" , gelegen in het hoogland van Phrygië, zou worden 
uitgevoerd. 

Met het aannemen van deze uitnodiging was niet alleen een ingrijpende ver
andering in haar voornemens voor de naaste toekomst, maar ook in de oriëntatie 
van haar verdere wetenschappelijke onderzoek verbonden. Zij vestigde zich in 
Istanboel en leidde, tussen 1937 en 1939, in de Midasstad (Yazili Kaya), in totaal vijf 
snel op elkaar volgende campagnes. Tijdens de laat se daarvan werd zij door het 
uitbreken van de oorlog verrast. Een tijdige terugkeer naar Nederland werd door 
haar plichtsgetrouwe afwikkeling van de nog lopende werkzaamheden vertraagd. 
Het gevolg daarvan was, dat zij Turkije niet meer kon verlaten. Zij zag zich 
genoodzaakt in Istanboel het onzekere einde van de oorlog af te wachten. Enige tijd 
vond zij daar een bestaan als lerares aan een Amerikaanse meisjesschool. Vrij 
spoedig kreeg zij echter een onderwijsopdracht in de klassieke archeologie aan de 
universiteit. 

Bij de uitoefening van deze functie stelde zij vast, dat adaequate leermiddelen op 
het gebied van de Griekse keramiek in Istanboel ontbraken. Dit was voor haar 
aanleiding zelf een aangepast handboek over het betrokken onderwerp te schrijven. 
Het manuscript werd door een van haar studenten in het Turks vertaald, maar kon 
uiteindelijk pas na de oorlog, in 1946, worden uitgegeven. 

Het gedwongen verblijf in Turkije bood haar de gelegenheid, de vondsten uit de 
opgravingen in de "Midasstad" voor een belangrijk deel voor publikatie gereed te 
maken. De uitwerking van de resultaten van deze onderneming was, op basis van 
bepaalde afspraken, over meerdere medewerkers verdeeld. De presentatie van die 
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resultaten, die in de jaren 1941-1952, onder de titel "La Cité de Midas", in vier 
delen verscheen, vormde voor haar, naar het schijnt, echter een teleurstelling. Haar 
tekst was door de redacteur van de uitgave niet in zijn oorspronkelijke vorm 
gerespecteerd, delen waren weggelaten en de bijdragen van de medeauteurs bleven, 
naar haar opvatting, onder het peil dat had kunnen worden bereikt. Zij werd aan 
deze episode uit haar wetenschappelijke loopbaan in latere jaren niet graag 
herinnerd. 

Zeer kort na afloop van de oorlog, in 1946, ontving zij van de Universiteit van 
Amsterdam de uitnodiging om de vacante leerstoel voor klassieke archeologie te 
komen bezetten. Zij heeft, naar haar eigen herhaaldelijke verzekering, geen 
ogenblik geaarzeld deze uitnodiging aan te nemen. Het leek haar, dat door deze 
verandering in haar bestaan, tal van remmende factoren uit de laatste jaren als op 
slag zouden worden uitgeschakeld. Zij verheugde zich intens op de terugkeer naar 
Nederland en had het gevoel eindelijk een "schuilkelder" te mogen verlaten om in 
het gewone leven terug te keren. Het vervulde haar bovendien met bijzondere 
dankbaarheid, dat zij voor een hoogleraarschap was aangezocht door haar eigen 
universiteit en zij putte een uitgesproken inspiratie uit de gedachte, dat zij hier de 
vroegere leerstoel van haar geliefde en bewonderde eerste leermeester, Jan Six, 
mocht bezetten. Deze gevoelens hebben ook naar buiten toe een karakteristieke en 
demonstratieve bevestiging gevonden in het algemeen bekende feit, dat zij bij 
universitaire plechtigheden steeds de toga van haar leermeester placht te dragen. 

Lang voor haar komst naar Amsterdam, gedurende haar opgravingswerkzaam
heden in Turkije, had Emilie Haspels - gehoor gevend aan een argeloze suggestie, 
gedaan door de Britse historicus RonaId Syme - het plan opgevat een archeologische 
verkenning van het hoogland van Phrygië uit te voeren. Reeds eerder, in het begin 
van deze eeuw, was de bekende Engelse onderzoeker en reiziger William Ramsay 
van plan geweest het bedoelde gebied in het derde deel van zijn standaardwerk 
"Cities and Bishoprics of Phrygia" te beschrijven. Aan de uitvoering van dit 
voornemen was hij echter niet toegekomen. Hier lag dientengevolge de 
mogelijkheid een duidelijke leemte in het onderzoek op te vullen. 

Terstond na de oorlog is Emilie Haspels met de uitvoering van dit plan begonnen. 
Haar vooroorlogse werkzaamheden in de "Midasstad" zijn slechts als een voorspel 
voor deze onderneming te beschouwen. Vijf lange en moeizame campagnes, onder
nomen tussen 1946 en 1958, hadden tot resultaat, dat zij de monumenten van dit 
moeilijk toegankelijke Phrygische bergland als geen ander voordien leerde kennen. 

In de tijd van William Ramsay en diens oudere voorgangers veronderstelde een 
dergelijke onderneming een expeditie in grote stijl, waarop men uittrok onder 
geleide van een militair escorte. Emilie Haspels verrichtte haar uitvoerige exploratie 
enkele tientallen jaren later vergezeld door één wetenschappelijke assistent, of 
geheel alleen, zich verplaatsend met paard en wagen, voor onderdak vertrouwend 
op de gastvrijheid van de onder archaïsche omstandigheden levende bergbewoners. 

De diepe indruk die het langdurige en eenzame verblijf in dit geïsoleerde gebied 
op haar maakte, heeft in de latere publikatie zijn sporen duidelijk nagelaten. Uit 
vele zeer persoonlijk gekleurde passages en stemmingsbeelden die in de tekst van dit 
werk zijn aan te treffen, blijkt overal, dat men niet alleen te maken heeft met het 
verslag van een zware wetenschappelijke verovering, maar tevens met de weergave 
van een gevoelsmatige en geestelijke ervaring, die de schrijfster tot in het diepst van 
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haar persoonlijkheid bewoog. Nog in haar laatste wetenschappelijke mededeling 
voor deze Akademie was een echo van deze sterke bewogenheid waar te nemen. 

De "Highlands of Phrygia" zijn overigens allerminst het romantische reisverslag 
van een twintigste-eeuwse westerlinge, die zich, rondtrekkend door het binnenland 
van Anatolië, " ... the last of the travelIers ... " waande. Het betreft een historisch
topografische studie waaraan hoge eisen van volledigheid en zorgvuldigheid zijn 
gesteld en waarin alle archeologische gegevens uit een onvoldoende bekend, tot voor 
kort vrijwel niet toegankelijk gebied, voor het eerst, overzichtelijk gerangschikt, 
binnen de omslagen van twee boekdelen zijn verenigd. 

Een taak, die in principe geschikt mocht worden geacht om door een aantal 
specialisten op verschillend terrein, met de middelen van een "Akademie" te 
worden ondernomen, is door Emilie Haspels, vrijwel alleen, met bescheiden 
financiële ondersteuning, in de loop van drie decennia volbracht, zonder dat haar 
moed en volharding daarbij verflauwden. 

Haar langdurige, schijnbaar eenzijdige preoccupatie met dit project, wekte soms 
verwondering bij haar binnen- en buitenlandse vakgenoten, die haar in de vooraf
gaande jaren vooral als een specialiste op het gebied van het Griekse aardewerk 
hadden leren kennen. Zelf had zij echter klaarblijkelijk het gevoel, dat het tijdvak 
van het pioniersonderzoek op dit gebied, waartoe zij met de "Attic Black-figured 
Lekythoi" haar bijdrage had geleverd, in de naoorlogse periode - na het ver
schijnen van Beazley's befaamde vazenlijsten - was afgesloten. Tot de hierdoor 
ingeluide fase van toenemende interne specialisatie en aanvullend detailonderzoek, 
voelde zij zich in mindere mate aangetrokken. Weliswaar bleef de behandeling van 
de Griekse keramiek in haar onderwijs een belangrijke plaats innemen; in haar 
onderzoek is zij op dit onderwerp in de laatste dertig jaar nog slechts incidenteel en 
in korte bijdragen terug gekomen. 

Vrijwel alle energie en tijd waarover zij als onderzoekster in haar Amsterdamse 
periode beschikte, werd geïnvesteerd in de uitvoering van de zware taak, die zij met 
de beschrijving van het Phrygische hoogland op zich had genomen. Van belang 
voor de succesrijke voltooiing van dit project was ongetwijfeld de omstandigheid, 
dat een tweejarig verblij f aan het Institute for Advanced Study in Princeton, haar in 
1951-1952 in staat stelde een deel van het noodzakelijke, zeer tijdrovende 
literatuuronderzoek ongestoord te verrichten. Pas in 1965, het jaar van haar 
emeritaat, kon het lijvige manuscript van "The Highlands of Phrygia" worden 
afgesloten. De publikatie, door de Universiteit van Princeton, liet daarna nog drie 
jaar op zich wachten. 

Vijf jaar eerder, in 1960, was Emilie Haspels benoemd tot lid van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Enkele jaren later werd zij 
onderscheiden met het ridderschap in de orde van de Nederlandse Leeuw. 

De persoonlijkheid van Emilie Haspels wordt, voor wie haar enerzijds in recht
streekse contacten meemaakte en haar anderzijds uit haar geschriften en brieven 
nader leerde kennen, gekenmerkt door zekere tegenstellingen. Uit de geschreven 
getuigenissen komt zij naar voren als iemand met een sterk verantwoordelijkheids
besef ten aanzien van wat zij wetenschappelijk ondernam, met een levendige 
vatbaarheid voor indrukken, een sterke innerlijke beleving en gevoelens van diepe 
erkentelijkheid jegens degenen in haar naaste omgeving, die het haar mogelijk 
maakten haar idealen te verwezenlijken. Niettemin viel het haar altijd moeilijk om 
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rechtstreeks en openlijk uitdrukking te geven aan het gevoel, dat zij aan wie dan 
ook, voor wat dan ook, dank verschuldigd was. Uit alles blijkt, dat het voor haar 
van het allergrootste belang was, dat zij er alleen, zonder wezenlijke steun van 
anderen op uittrok om haar plannen ten uitvoer te brengen. Zij heeft daarbij, op 
een onopvallende wijze, onvoorstelbaar hard gewerkt en grote offers gebracht -
vooral tijdens de voltooiing van haar laatste taak, waarvan de omvang de krachten 
van één enkel mens in feite te boven ging. 

Met Nederland voelde zij zich door aard en aanleg zeer verbonden. Als weten
schappelijke persoonlijkheid is zij niettemin buiten Nederland het meest tot haar 
recht gekomen. Dit hing ongetwijfeld samen met het feit, dat zij in de beslissende 
periode van haar wetenschappelijke ontwikkeling vele jaren in het buitenland heeft 
vertoefd. 

Haar onderwijs aan de universiteit was onmiskenbaar geschoeid op een Engelse 
leest en had in de eerste plaats een praktische inslag. Haar doel was het vooral, te 
komen tot een evenwichtig en helder overzicht. Wie verder wilde, moest daartoe een 
duidelijk eigen initiatief ontplooien. De weg in de goede richting was hem gewezen. 

Opgeleid in een tijd, die aan studie en scholing hoge eisen stelde, was zij ervan 
overtuigd, dat zonder een basiskennis, die alle aspecten van de archeologie en de 
Grieks-Romeinse oudheidkunde omvatte, wetenschappelijk niets kon worden 
bereikt. Dit bracht met zich mee, dat zij van studenten, die besloten de archeologie 
als hoofdrichting te kiezen, zeer veel (misschien soms te veel) verwachtte. Wie haar 
benaderde met een vraag, of een onderzoek in wording, liep kans door kritiek te 
worden afgeschrikt. Een in stilte voorbereid resultaat werd daarentegen soms met 
onverwachte en stimulerende bijval ontvangen. 

In het onderzoek stond zij steeds dicht bij het materiaal. Met een ingewikkelde 
theoretische benadering van problemen heeft zij zich weinig opgehouden. 

Ten aanzien van de wetenschappelijke produktie stond zij op het standpunt, dat 
het voor een onderzoeker wenselijk was al zijn krachten te wijden aan de voor
bereiding van een beperkt aantal grote werken. Zij meende, dat wie ertoe overging 
de resultaten van zijn onderzoek regelmatig in artikelen te publiceren, allengs de 
geschiktheid verloor om diep op de dingen in te gaan. 

Zij heeft ons, getrouw aan dit beginsel, een relatief klein aantal geschriften 
nagelaten, waarin de rijke opbrengst van een lang leven van onafgebroken intensieve 
arbeid is geconcentreerd. Deze monumentale, met een grote schat van gegevens 
geladen werken, hebben in de internationale wetenschappelijke wereld de erkenning 
gevonden, die zij tenvolle verdienen. Onomwonden komt dit tot uitdrukking in de 
woorden, waarmee een gezaghebbende recensent zijn bespreking van de "Highlands 
of Phrygia" laat beginnen: " ... Every publication of Miss C.H.E. Haspels is a 
major event for classical scholarship ... ". 
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