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Een briljant en gedreven archeoloog, even volhardend en moedig als geslo

ten: Emilie Haspels leefde voor haar werk. Ze was de eerste vrouwelijke 

hoogleraar archeologie van Nederland en de eerste vrouwelijke directeur 

van het Allard Pierson Museum (Amsterdam), maar eigenlijk was ze vooral 

geïnteresseerd in het verkennen van de monumenten van het oude Frygië.  

Terwijl de meeste van haar mannelijke collega’s voornamelijk in hun 

studeer kamers zaten, ging Haspels voor en na de Tweede Wereldoorlog  

op expeditie in de hooglanden van CentraalAnatolië. 

 Haspels’ dagboek, memoires en foto’s geven een levendig beeld van de 

vaak moeilijke werkomstandigheden, de indrukwekkende landschappen en 

het eenvoudige leven van de lokale bevolking, maar ook van haar ambities 

en carrière. Haar correspondentie, waarin de hartelijke brieven van prinses 

Juliana het meest opvallen, biedt een blik op Haspels’ netwerk in binnen 

en buitenland. Deze biografische schets van een vergeten pionier bevat 

uniek bronnenmateriaal en schitterende foto’s. 

Filiz Songu (1972) is archeoloog en 

specialist op het gebied van OostGrieks 

aardewerk. Ze werkte als veldarcheoloog 

in Turkije, Italië en Griekenland, waar ze 

sinds 2010 staflid is van een veldwerk

project van de Vrije Universiteit. Songu 

raakte gefascineerd door Haspels’ leven 

en werk; als gastconservator aan het 

Allard Pierson kreeg ze toegang tot uniek 

bronnenmateriaal, dat ze voor een ten

toonstelling en dit boek heeft gebruikt.

Het Allard Pierson beheert en presenteert  

de erfgoedcollecties van de Universiteit  

van Amsterdam. Iedereen kan er terecht  

voor tentoonstellingen en evenementen, 

onderzoek en studie en ontmoetingen  

met kenners en specialisten. In de vaste  

tentoonstelling Van Nijl tot Amstel maken 

bezoekers een tijdreis die in het Oude  

Egypte begint en in het moderne Amster dam  

eindigt. Wetenschap, erfgoed en publiek 

ontmoeten elkaar in het Allard Pierson.

www.allardpierson.nl
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Emilie Haspels op de veranda 
van het opgravingshuis in 
Midasstad, 1938. Op de  
achtergrond is het Midas- 
monument te zien.
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Voorwoord 

Emilie Haspels was een ‘indrukwekkend mens’ en ‘de beste in haar vak’, aldus haar studenten. Was 
ze dat niet geweest, dan had ze ook niet de eerste vrouwelijke hoogleraar archeologie van Nederland 
kunnen worden. Haar bijdragen aan de wetenschap zijn al even indrukwekkend: maar liefst twee 
standaardwerken van blijvend belang, Attic Black-figured Lekythoi en The Highlands of Phrygia: Sites and 
Monuments. Maar het opvallendste aan Haspels is wel de enorme gedrevenheid en onverschrokken-
heid die ze op haar expedities naar Centraal-Anatolië aan de dag legde, zoals uit haar schitterende 
reisverslagen blijkt.

Caroline Henriëtte Emilie Haspels (1894-1980) was de eerste vrouwelijke hoogleraar klassieke 
archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en de eerste vrouwelijke directeur van het toenmalige  
Allard Pierson Museum. Uit deze biografie komt ze naar voren als een zeer gesloten persoon, die  
voor haar werk leefde en een passie koesterde voor de archeologische rijkdommen van Turkije en 
Griekenland. Haar functie als hoogleraar-directeur gebruikte ze eigenlijk vooral als instrument om 
de bij archeologen nog nauwelijks bekende ruïnes van het Frygische rijk in kaart te brengen. Haspels 
was volhardend en avontuurlijk, voor niets of niemand bang; als ze op expeditie was geweest, kwam 
ze naar eigen zeggen tientallen kilo’s lichter terug en dat had ze er graag voor over. Maar de prijs voor 
haar prestaties als veldarcheoloog werd mede door haar studenten en het museum betaald, want die 
gaf ze vaak onvoldoende aandacht. Niettemin werd ze door haar studenten bewonderd.

Emilie Haspels maalde er niet om dat ze een vrouw was, maar zoals zo vaak tekende dat feit wel 
haar nalatenschap: tot voor kort was ze in de mainstream van de (universiteits-)geschiedenis – in 
tegenstelling tot de vrouwengeschiedenis – geheel vergeten. Ze heeft pas sinds een paar jaar een 
pagina op de Nederlandse Wikipedia; in de portrettengalerij van hoogleraar-directeuren van het 
Allard Pierson Museum ontbrak zij, totdat het museum in 2016 besloot haar aan de vergetelheid te 
ontrukken met een tentoonstelling. Bij die tentoonstelling was ook Filiz Songu betrokken. Zij deed 
als gastconservator onderzoek naar Haspels en kreeg toegang tot nog onontsloten bronnen, die haar 
inspireerden tot het schrijven van dit boek: een kritisch eerbetoon aan iemand die als mens en als 
wetenschapper uniek was.

Wim Hupperetz
directeur Allard Pierson – de collecties van de Universiteit van Amsterdam



Haspels tijdens haar vierde 
expeditie in Turkije, 1958.
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Inleiding

Emilie Haspels wijdde haar leven aan de archeologie. Haar gedrevenheid bracht haar vanuit Neder-
land eerst naar Griekenland, waar ze zich in de jaren ’30 bij verschillende buitenlandse archeologi-
sche opgravingen aansloot en zich tot een zeer ervaren veldarcheoloog ontwikkelde. In 1937 begon 
ze voor het Franse Archeologisch Instituut in Istanbul een opgravingsproject in de binnenlanden van 
Turkije. Het was een unicum dat de Fransen een Nederlander vroegen en dat ze als vrouw een derge- 
lijk project ging leiden. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog dwong haar tot een verblijf in 
Istanbul. In 1945 keerde ze terug naar Nederland, waar ze al snel tot hoogleraar werd benoemd. In  
de jaren daarna organiseerde ze een aantal expedities naar de afgelegen hooglanden van Centraal- 
Anatolië, waar ze onder zeer primitieve omstandigheden de archeologie van dit praktisch onbekende 
gebied in kaart bracht.

In deze biografische schets staat Haspels’ leven als veldarcheoloog en wetenschapper centraal. Wat 
is haar plaats in de geschiedenis van de archeologie in Nederland en haar aandeel in de ontwikkelingen  
van het vak? Hoe bouwde ze als Nederlandse archeoloog zo’n groot internationaal netwerk op? Emilie 
Haspels was een hoogopgeleide, onafhankelijke vrouw die zich wist te handhaven in een wereld die 
door mannen werd gedomineerd. Zette ze zich in voor de positie van vrouwen en voelde ze zich betrok-
ken bij de vrouwenbeweging? Of werd ze alleen door persoonlijke ambities gedreven? Deze biografische  
schets is bedoeld om meer bekendheid te geven aan het leven en werk van een uitzonderlijke vrouw, 
maar wil ook een bijdrage leveren aan zowel de universiteits- als de vrouwengeschiedenis.

Een beschrijving van Haspels’ leven en werk is een reis door de tijd en door verschillende landen 
en landschappen. Ze documenteerde haar wetenschappelijke bevindingen, maar in haar brieven en 
reisnotities had ze ook oog voor de wereld om haar heen. Gedurende haar leven was ze getuige van 
een aantal bijzondere gebeurtenissen. In Shanghai maakte ze de Chinese opstand tegen het Westen 
mee. Ze verbleef in Griekenland in de jaren dat er grootschalige opgravingen werden uitgevoerd 
door een generatie Amerikaanse en Europese archeologen die de Griekse archeologie voorgoed zou 
veranderen. Ze was in Turkije toen de hervormingen van Atatürk gestalte kregen en het land werd 
omgevormd tot een moderne natie. In haar aantekeningen en memoires bespreekt Haspels deze 
veranderingen, maar geeft ze ook een levendig beeld van de gewoonten en tradities van de lokale 
bevolkingsgroepen die ze tegenkwam tijdens haar expedities naar de binnenlanden van Anatolië. 

Emilie Haspels hield van schrijven en bewaren. Voor mijn reconstructie van haar leven en werk heb 
ik gebruik kunnen maken van haar omvangrijke persoonlijke archief, met name haar correspondentie 
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met familie, vrienden en collega’s, haar reisverslagen en de aantekeningen die ze maakte tijdens haar 
opgravingen en expedities. In Turkije hield ze een soort dagboek bij, dat ze haar Boekie noemde en 
waarin ze haar belevenissen en allerlei wetenswaardigheden optekende. Na haar emeritaat gebruikte 
ze dit voor het schrijven van haar memoires. Het manuscript van deze memoires, die ze eveneens het 
Boekie noemde, vormde voor mij een belangrijke bron voor de beschrijving van haar tijd in de hooglan-
den van Centraal-Anatolië. De oorspronkelijke schriften zijn grotendeels verloren gegaan. In hoofd-
stuk 9 en het nawoord ga ik dieper op de achtergrond en het karakter van deze bronnen in. Haspels 
was bovendien een fervent fotograaf. Bijna alle zwart-witfoto’s in deze publicatie zijn van haar hand.

In deze biografische schets geef ik Emilie Haspels vaak het woord. De citaten uit haar correspon-
dentie, reisverslagen, populaire artikelen en het Boekie laten zien hoe nuchter of sarcastisch, maar  
ook hoe beeldend en informatief ze schreef. Taalgebruik en spelling van haar memoires zijn soms  
ouderwets – zelfs voor de jaren ’70, toen zij ze schreef – en sommige woorden zijn niet meer gang-
baar (zoals ‘komenijswinkel’) of moeilijk te duiden (‘Thasos is zoo def ’), maar haar beschrijvingen 
zijn ook voor de lezer van nu heel levendig. In het Boekie heeft Haspels in bepaalde gevallen kennelijk 
nog geen keuze gemaakt tussen twee termen of formuleringen en ook die zijn dan letterlijk overge- 
nomen in het citaat. Ze gebruikte geregeld Engelse, Franse en Turkse woorden; van de laatste geef ik 
de vertaling tussen vierkante haken. 

Tijdens mijn onderzoek heb ik de documenten in het Allard Pierson- en familiearchief geordend en 
van een voorlopige nummering voorzien. In de bronvermelding verwijs ik daarom naar de rubrieken 
van documenten die ik heb onderscheiden, zodat deze ondanks het ontbreken van definitieve inven- 
tarisnummers voor toekomstige onderzoekers en geïnteresseerden te vinden zijn.

Links: landschap in Centraal- 
Anatolië, in 1953 gefotogra-
feerd door Emilie Haspels. 

Rechts: kinderen in de Cen-
traal-Anatolische hooglanden, 
in 1958 gefotografeerd door 
Emilie Haspels. 
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Pagina uit het Boekie, het 
reisverslag dat Emilie Haspels 
op haar expedities bijhield.



De Spaanse Kade in Rotterdam met links 
de Nieuwe Haven, waar het gezin Haspels 
woonde. Fotochroomafdruk, 1890-1900. 
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1
Familieachtergrond, school en studie 

Toen ze in mijn jeugd, op het gymnasium vroegen, wat we gingen studeren, 

en ik zei “Oude Letteren” ging er een hoop gelach op in de klas, want ik leerde  

nooit mijn Grammatica. Het was me echter niet om de Letteren te doen; maar 

niemand dacht toen nog aan archeologie.1

Jeugd in Rotterdam

Caroline Henriëtte Emilie Haspels werd op 15 september 1894 in Colmschate bij Deventer geboren. 
Ze was het eerste kind van George Frans Haspels en Constantia Charlotte Haspels-Kleyn van Brandes. 
Emilie, ook wel Milie of Mimie genoemd, groeide samen met haar broer en drie zussen op in een 
liefdevol en hecht domineesgezin in Rotterdam. 

Haar ouders hadden zeer verschillende familieachtergronden, maar aan beide kanten bestond er 
een grote interesse in kunst, literatuur en muziek. Haar vader George Frans Haspels (1864-1916) was 
de zoon van Johannes Haspels, een protestantse aannemer uit Nijmegen, en Catharina Maria Callen- 
bach, dochter van een predikant in Nijkerk. De jonge George Frans Haspels trad in de voetsporen van 
zijn opa en koos voor een studie theologie aan de Hoogeschool Utrecht. Na de voltooiing daarvan 
werd hij in 1888 aangesteld als Nederlands-hervormd predikant in Colmschate.2

Emilies moeder, Constantia Charlotte Kleyn van Brandes (1867-1930), kwam uit een bijzondere  
familie. Haar grootvader Laurentius Kleyn was plantagebezitter in de voormalige Nederlandse kolo-
nie Demerary (in het huidige Guyana). Nadat hij een vermogen had vergaard, keerde hij in 1830 met 
zijn zoon Laurens Lodewijk terug naar zijn geboortestad Deventer; zijn vrouw, Charlotte Constantia 
Brandes, bleef achter. Hij kocht het oude kasteel Dorth ten zuidoosten van Colmschate, dat hij later 
liet slopen om er een moderne buitenplaats neer te zetten. Na zijn schooltijd in Deventer ging Laurens 
Lodewijk Kleyn, Emilies grootvader, in 1846 aan de Academie van Beeldende Kunsten in Antwerpen 
studeren. Vervolgens werkte hij vele jaren als portretschilder in Rome en woonde daarna afwisselend 
in Italië, Nederland en Duitsland. In 1866 trouwde hij in Duitsland met Caroline Henriëtte Emilie 


