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Het NWO-symposium Bij Nader Inzien op 14 april is de goed bezochte afsluiting van het meerjarige 

Odyssee-programma. Ruim 150 vertegenwoordigers van alle geledingen van de Nederlandse 

archeologie zijn naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden gekomen. Dat betekent dat 

universitaire onderzoekers plaatsnemen naast archeologen van opgravingsbedrijven en dat 

medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zich mengen met gemeentelijke 

archeologen en allerhande archeo-specialisten. Velen van hen zijn de afgelopen jaren betrokken 

geweest bij de (gedeeltelijke) uitwerking en publicatie van 32 oude, ongepubliceerde opgravingen.  

 

 

 

Jos Bazelmans, hoofd onderzoek van de RCE, heeft alle beschikbare nieuwe publicaties doorgenomen om het 

congres met een eerste analyse te kunnen openen. Hij stelt allereerst vast dat de achterstallige uitwerkingen 

zin hebben gehad en op allerlei niveaus tot de gewenste kennisvermeerdering hebben geleid. Aan de andere, 

negatieve kant valt hem op dat er in de Nederlandse archeologie nog geen standaard bestaat voor de 

presentatie en uitwerking. 

 

  

 

“Waarom zijn er geen vuursteenmeisjes?” 

Tijd voor een entr’acte: Jelle Reumer, directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, is gevraagd de 

Nederlandse archeologen een spiegel voor te houden als het gaat om publiciteit en interactie met het publiek. 

Zelf van huis bioloog wijst hij erop dat in zijn vakgebied een meer dan honderd jaar oude traditie bestaat om 

met het publiek te communiceren: Jac P. Thijsse, Frits Portielje, Dick Hillenius, Midas Dekkers en Tijs 

http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/odyssee
http://www.rmo.nl/


Goldschmidt zijn de namen van biologen die allerlei aspecten uit het dieren – en plantenrijk voor een groot 

publiek inzichtelijk hebben gemaakt en nog steeds maken. Dergelijke personen zou de archeologie ook kunnen 

gebruiken. Waarom bestaan bijvoorbeeld wel de Wiskundemeisjes, maar zijn er geen Vuursteenmeisjes, of -

jongens, vraagt Reumer zich af. De opleidingen archeologie zouden er volgens hem daarom goed aan doen ook 

het onderdeel ‘communiceren met publiek’ in het curriculum op te nemen. 

 

  

 

Archeologen en publiekscommunicatie 

Niet iedereen in de zaal kan zich in Reumers op- en aanmerkingen vinden, blijkt bij een korte pauze. Want ook 

Nederlandse archeologen hebben een traditie als het gaat om publiekscommunicatie: Jan Hendrik Holwerda van 

het Rijksmuseum van Oudheden stond er al om bekend, Albert Egges van Giffen wist al vroeg de publiciteit te 

vinden, Leendert Louwe Kooijmans had in de jaren zeventig een vast praatje bij de AVRO-radio en Leo Verhart 

heeft verschillende archeologieseries op televisie gepresenteerd. De Nederlandse archeologie heeft de laatste 

jaren ook geen klagen gehad als het gaat om media-aandacht. Het eerste onderwerp van De Wereld Leert 

Door, een off-spin van DWDD, ging over Nederlandse onderwaterarcheologie en het Maritiem programma van 

de RCE. Verder verschijnen er regelmatig in de pers artikelen over Nederlands archeologisch onderzoek. En die 

gaan niet alleen over makkelijk scorende onderwerpen als glinsterend goud, poep, pies en seks; zo besteedden 

Trouw en de Volkskrant uitgebreid aandacht aan de uitkomsten van het Odyssee-programma.  

 

Internationaal perspectief op het Odyssee-onderzoek 

Voor een frisse en onbevooroordeelde blik op het Odyssee-programma en de resultaten van enkele specifieke 

projecten heeft de organisatie drie buitenlandse archeologen gevraagd een gesproken commentaar te leveren: 

prehistorica Kristina Jennbert van de Universiteit van Lund, Romeinen-specialist Steve Bödecker van het LVR-

Amt für Bodemdenkmalpflege im Rheinland en hoogleraar Guy Halsall van de Universiteit van York, 

gespecialiseerd in de archeologie en geschiedenis van de Merovingische tijd (400-700 na Chr.). 

   

Prof. dr. Kristina Jennbert (Lund University) 

Jennbert bijt de spits af en gaat in op de uitwerking van drie opgravingen uit de jaren zeventig en tachtig in de 

kop van Noord-Holland die van belang zijn voor het onderzoek naar de Enkelgrafcultuur (circa 2900-2500 v. 

Chr.). In haar inleiding stelt ze in het algemeen dat wel opgraven, maar niet publiceren onethisch is. ‘Zonder 

publicatie is een opgraving dood.’ Ook in Zweden kennen ze het probleem van niet uitgewerkte en 

ongepubliceerde opgravingen, vertelt ze. De Zweedse rijksdienst voor Oudheden heeft becijferd dat er tussen 

1960 en 2000 een achterstand is ontstaan van 14.000 niet-uitgewerkte opgravingen. Maar voor een Odyssee-

achtig programma is in Zweden geen geld beschikbaar, zegt Jennbert. Ze is onder de indruk dat er in 

Nederland wel geld voor is vrijgemaakt. In haar eigen land heeft ze zelf een kleine bijdrage geleverd aan het 

wegwerken van de achterstand door 115 oude opgravingen door enkele van haar masterstudenten te laten 

uitwerken.  

http://www.ark.lu.se/en/person/KristinaJennbert


  

 

Hierdoor weet ze uit ervaring dat werken met oude opgravingsgegevens een vak apart is. Het betekent 

rekening houden met de ideeënwereld van die tijd, want de moderne onderzoekers krijgen te maken met oude, 

niet meer bestaande begrippen, een ander taalgebruik, een andere mentaliteit, afwijkende onderzoeks- en 

opgravingsmethoden en een andere manier van vondstenclassificatie. ‘Uitwerken van oude opgravingen staat 

dus gelijk aan de interpretatie van interpretaties.’ De onderzoekers die zich hebben bezig gehouden met de 

oude Enkelgrafcultuur-opgravingen hebben volgens Jennbert wat dat betreft geluk gehad. ‘Die opgravingen 

stammen nog uit een recente tijd.’  

 

Interdisciplinaire aanpak 

De Nederlandse archeologie staat bij Jennbert hoog in aanzien. De uitwerking van de opgravingen van Kolhorn, 

de Mienakker bij Aartswoud en Keinsmerbrug voldoen ook aan de hoge internationale standaard die ze gewend 

is van Nederlandse archeologen, aldus Jennbert. De publicaties zijn ook nog eens in het Engels, stelt ze 

tevreden vast, zodat ook archeologen in het buitenland ze kunnen lezen. Verder prijst ze het interdisciplinaire 

karakter van het onderzoeksteam, dat niet alleen uit archeologen bestond, maar ook uit bijvoorbeeld 

archeozoölogen, archeobotanici, een GIS-specialist, een onderzoeker van gebruikssporen op vuurstenen 

werktuigen en een specialist in prehistorisch aardewerk.  

De interdisciplinaire aanpak zorgde er mede voor dat het nieuwe onderzoek een einde maakt aan de oude 

opvatting dat er in het neolithicum in de Kop van Noord-Holland een scherpe tweedeling bestond tussen 

jagerverzamelaars en boeren. Ook geeft het onderzoek nieuwe inzichten in het dagelijks leven in een maritieme 

omgeving en de sociale en culturele interacties met het landschap.  

Jennbert heeft nog wel een klein puntje van kritiek: alles is wel erg neutraal opgeschreven. Alsof wetenschap 

neutraal is en waardeoordelen en emoties er geen rol spelen. Daarentegen is ze zeer blij met de reconstructie 

van ‘Cees de Steentijdman’, waarmee voor het grote publiek een icoon van de Steentijd is gemaakt. 

‘Fascinerend.’ 

 

Dr. Steve Bödecker (Landschaftsverband Rheinland) 

Voor Steve Bödecker bestaat er geen twijfel over het nut van de uitwerking en publicatie van oude niet-

gepubliceerde opgravingen. Hij begint zijn bijdrage dan ook met de opmerking dat hij zelf ook veel in oude 

archieven heeft ‘opgegraven’. Bij zijn onderzoek van de Romeinse Limes aan de Beneden-Rijn ontdekte hij dat 

ook de eigen tijd waarin onderzoekers leven, een rol speelt bij de interpretatie van opgravingsgegevens. Eind 

negentiende eeuw beschouwden Duitse archeologen de Limes en bijbehorende forten vooral vanuit het oogpunt 

van oorlogsvoering. Niet vreemd, omdat toen veel generaals bij de Romeinse archeologie waren betrokken. En 

Duitse reconstructies in de late twintigste eeuw met een grens met wachttorens waren volgens Bödecker vooral 

een reflectie van archeologen die met de Berlijnse Muur leefden. Vandaar dat hij in zijn commentaar niet teveel 

kritiek levert op hoe Holwerda in de jaren dertig de opgraving bij Ockenburgh bij Den Haag heeft uitgevoerd en 

op diens interpretatie van de vondsten als behorende tot een Bataafse nederzetting. ‘In die tijd was het traditie 

om smalle sleuven te trekken, zodat hij geen goed overzicht van de vindplaats kon krijgen.’ In de jaren 

negentig is op het terrein opnieuw gegraven, met de ontdekking van drie paardenskeletten als gevolg. 

Sindsdien is duidelijk dat er geen sprake is geweest van een inheemse nederzetting; de paarden maakten deel 

uit van een klein Romeins fort dat tussen 150 en 170 korte tijd in gebruik is geweest. ‘Dergelijke forten zijn ook 

in Duitsland langs de grens gevonden, maar daar hebben de archeologen zich beperkt tot de opgravingen van 

de gebouwen en niet het omliggende terrein onderzocht en dus geen paardengraven ontdekt.’  

http://www.lvr.de/de/nav_main/


 

  

 

Odysseeprogramma als voorbeeld  

Dankzij het Odyssee-programma kon de opgraving uit de jaren negentig nu echt verder uitgewerkt worden. 

‘Odyssee is een goed voorbeeld voor Duitsland,’ laat Bödecker zich ontvallen. ‘De Duitse pendant van NWO, de 

Deutsche Forschungsgemeinschaft, subsidieert alleen nieuw onderzoek.’ Dankzij het Odyssee-programma is 

Ockenburgh nu in een bredere context geplaatst, vertelt Bödecker verder. Door de opgraving in samenhang te 

brengen met andere opgravingen in de omgeving, zoals aan de Scheveningseweg in Den Haag, is duidelijk 

geworden dat Ockenburgh deel uitmaakte van een systeem dat archeologen nu de Romeinse kustlimes 

noemen. ‘Het fort bood plaats aan zestien cavaleristen. Die waren er niet voor de verdediging van de kust, 

maar voor de bewaking, voor grenscontrole en voor communicatie.’ Langs de kust zijn waarschijnlijk meer van 

dit soort forten geweest. Dat doet volgens Bödecker denken aan de situatie langs de Engelse kust van Cumbria 

bij de Muur van Hadrianus. ‘Met dit verschil dat daar in de buurt ook grote forten voor hulptroepen zijn. 

Misschien moeten die bij de Nederlandse Noordzeekust nog ontdekt worden, misschien ook niet. Dat moet 

verder onderzoek duidelijk maken.’ In ieder geval is hij zeer tevreden over de publicatie van de ‘Kollegen’ in 

Nederland.  

 

Dr. Guy Halsall 

Guy Halsall sluit het rijtje buitenlandse commentaren af. Hij is al sinds zijn studie vertrouwd met de 

Nederlandse archeologie, want op colleges kwamen Wim van Es’ opgravingen Wijster en Dorestad aan de orde. 

En tegenwoordig mag hij graag discussiëren met Frans Theuws, hoogleraar middeleeuwse archeologie aan de 

Universiteit Leiden en betrokken bij het Odyssee-programma. ‘Ook al zijn we het vaak niet eens met elkaar.’ 

Halsall sluit zich bij zijn buitenlandse collega’s aan: ook hij ziet het nut in van de uitwerking van oude 

archeologische data. ‘Bij mijn proefschrift heb ik dat al gedaan. Het is mijn ervaring dat oude data nieuwe 

vragen opleveren.’ 

 

   

 

http://www.york.ac.uk/history/staff/profiles/halsall/


Oude gegevens zijn geen slechte gegevens 

In Groot-Brittannië, waar alleen al in de bibliotheek van Halsall’s universiteit 25.000 rapporten op verdere 

uitwerking wachten, en in Frankrijk, met name in Lotharingen, waar Halsall veel onderzoek doet en waar de 

gegevens van oude opgravingen zijn verdeeld over talloze lokale historische verenigingen, heerst nog teveel 

het idee dat oude data bij voorbaat slechte gegevens zijn. De uitwerking van de opgravingen van de 

Merovingische grafvelden van Bergeijk, Posterholt en Rhenen in het kader van het Odyssee-programma laat 

volgens Halsall zien dat die opvatting niet klopt.  

‘De Odyssee-publicaties zijn van belang omdat ze niet alleen data beschikbaar stellen, maar nieuwe ideeën en 

interpretaties geven over de sociale geschiedenis van de Merovingische tijd.’ Vroeger beperkte men zich bij 

grafvelden tot onderzoek naar etniciteit, sociale rangorde en rijkdom. Maar de nieuwe publicaties laten weer 

eens zien dat grafrituelen meer inzicht kunnen bieden in het sociale leven van een gemeenschap, aldus Halsall. 

‘Ze tonen aan dat een grafritueel een soort gesprek is tussen de nabestaanden van de doden en de rest van de 

gemeenschap. Het ging namelijk om een ritueel dat voor een publiek werd uitgevoerd. Zo vertelt de overdaad 

bij een begrafenis mogelijk iets over de spanningen die de dood van de overledene voor de sociale relaties in de 

gemeenschap betekende.’ De dood van een jonge vrouw met jonge kinderen kon volgens Halsall voor 

problemen over erfenissen en dus voor spanningen tussen families zorgen. ‘Mogelijk horen juist daarom horen 

de graven van jonge vrouwen tot de rijkste.’  

Opvallend: terwijl Jos Bazelmans in zijn inleiding de publicaties over de Merovingische grafvelden prees om hun 

voorbeeldige presentatie, heeft Halsall enige kritiek: ‘Soms lopen presentatie en interpretatie door elkaar. Ik zie 

ze liever gescheiden.’ Dat doet niets af aan zijn eindoordeel: ‘De publicaties leveren een heel belangrijke 

bijdrage aan onze kennis.’ 

 

De waarde van oude data 

Ook tijdens het volgende onderdeel, een gesprek en discussie met zes jonge onderzoekers, van wie er drie 

betrokken zijn geweest bij het Odyssee-programma, overheersen de positieve indrukken. Allen zijn het er over 

eens dat het – of het nu wel of niet in het kader van een Odyssee-achtig project gebeurt – zin heeft om de data 

van oude, niet-gepubliceerde opgravingen te gebruiken.  

 

  

 

Overdracht tussen generaties van archeologen 

Jos Bazelmans kan daarna het symposium afsluiten met de constatering dat de Nederlandse archeologie bezig 

is met een proces van professionalisering. Het Odyssee-programma heeft volgens hem duidelijk gemaakt dat 

nagedacht moet gaan worden over een standaard in de uitwerking en presentatie. Nu loopt die nog te zeer 

uiteen en schiet die in de ogen van Bazelmans soms zelfs tekort. Verder zouden publicaties als die van de 

Odyssee-programma via Open Access toegankelijk moeten zijn. En wellicht is het geen slecht idee om ook 

standaardreportages voortaan in het Engels te publiceren. Tot slot stelt hij vast dat het Odyssee-programma 

vruchtbaar is geweest. ‘De essentie van het onderzoeksprogramma is dat er een overdracht is geweest van 

informatie tussen misschien wel vier generaties.’ Vandaar dat hij graag nog een uitspraak aanhaalt van Maaike 

de Haas, die als jonge onderzoekster betrokken was bij de uitwerking van het Merovingische grafveld 

Posterholt: ‘Door oud onderzoek te analyseren weet ik nu welke eisen ik aan mijn eigen onderzoek moet 

stellen.’  

Verslag: Theo Toebosch in opdracht van NWO Geesteswetenschappen 
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http://www.toeboscheigentijdschrift.nl/

