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Reuvensdagen 2015
afgelopen jaar een actueel thema dat perfect past bij de
Reuvensdagen in Overijssel.
Net als Dalfsen, dé archeologische sensatie van dit moment!
Omdat we denken dat de geweldige vindplaats, het
onderzoek, maar ook de discussie eromheen, ons allen
aangaat, starten we de vrijdag plenair met de vindplaats in
Dalfsen als centraal onderwerp.
En dan hebben we het nog niet eens over de deelsessies
gehad. De kwaliteit van de presentaties op het SOJA-congres
was zo hoog, dat niet alleen plenair de winnaar, Valerio
Gentile, zijn verhaal over gebruikssporen en experimentele
archeologie op laatprehistorische zwaarden komt houden,
maar dat ook in de deelsessies SOJA-sprekers terugkomen.

Wat is het toch mooi om ieder jaar de Reuvensdagen te
mogen maken. Om het enthousiasme en de betrokkenheid
van de gastgemeente en de gastprovincie mee te krijgen.
Om van dichtbij te zien hoe de programmacommissie over
de inhoud discussieert en een goed programma neerzet. Hoe
vrijwilligers in een paar dagen kìlometers maken. En om te
zien hoe de organisatie op tijd met de juiste finesse aan de
juiste touwtjes trekt om uiteindelijk als resultaat te hebben:
een geweldig programma op een geweldige locatie, dit jaar in
Zwolle!
Eén op de vier deelnemers is actief betrokken bij een sessie,
als organisator, sessievoorzitter of spreker. Zonder hen zouden
de Reuvensdagen niet mogelijk zijn. We zijn blij dat we hen
dit jaar een gereduceerd tarief konden aanbieden, als blijk van
waardering voor het werk dat in deze dagen wordt verzet.

Kortom, geniet van alle mooie verhalen, laat je bijpraten
en kom discussiëren bij de ronde tafels. Vergeet niet de
informatiemarkt en de posterpresentaties te bezoeken. En
natuurlijk bij te praten met iedereen. Want naast alle inhoud
en discussie zijn de Reuvensdagen er ook om elkaar weer even
te zien!

En natuurlijk gaat onze dank uit naar de gemeente
Zwolle, provincie Overijssel en de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE), die met hun financiële bijdrage de
Reuvensdagen weer mogelijk hebben gemaakt.

Veel plezier op de 45ste Reuvensdagen in Zwolle!

En waar gáát het dit jaar dan over? Centraal staan de
verhalen over scheepsarcheologie. Prof. dr. Thijs Maarleveld
komt vanuit Denemarken over om de Reuvenslezing uit te
spreken over de ontwikkelingen, kansen, mogelijkheden,
maar ook bedreigingen van de maritieme archeologie: De
zee als uitdaging. Daarnaast staat zowel donderdag als
vrijdag een sessie over schepen, transport en binnenwateren
geprogrammeerd. Met de berging van en het onderzoek
naar verschillende kogge- en ander schepen in de IJssel het
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Welkom in Zwolle
Welkom in Zwolle
Namens het gemeentebestuur van Zwolle heet ik u allen van
harte welkom op de 45ste Reuvensdagen. 28 jaar geleden
werd in Zwolle een gemeentelijk archeoloog aangesteld. Er
is sind die tijd heel wat gebeurd. In het eerste jaar vond al
een spraakmakende opgraving plaats in de Broerenkerk, die
geresulteerd heeft in de publicatie ‘De doden vertellen’, een van
de eerste uitgebreide rapporten over fysisch antropologisch
onderzoek. Enkele jaren geleden werd Hermen opgegraven.
Hij is nu te zien in de mooiste boekhandel van Nederland,
Waanders In de Broeren. En in september kwam het boek
‘onZichtbaar Zwolle’ uit, met ‘De stedelijke ontwikkeling van
Zwolle tot 1400. Een schets van de oorsprong van de stad
vanuit archeologisch perspectief’. Wat daarin vooral opvalt is
de enorme grootte van het gebied binnen de eerste stedelijke
ommuring. Dat we nu over deze kennis beschikken, is te danken
aan de permanente inzet van onze archeologen. Ik zou nog
veel meer kunnen vertellen, maar laat dit graag aan hen over
en nodig u uit om straks bij avond nader met Zwolle kennis te
maken. U zult zich dan voornamelijk op de horeca richten, maar
hopelijk zien we u later een keer terug om ons rijke erfgoed te
bekijken.

Wethouder Jan Brink heet u van harte welkom in de
prachtige stad Zwolle. Daarbij sluit ik me graag bij aan. Maar
natuurlijk heet ik u ook van harte welkom in de provincie
Overijssel. Zwolle is met haar eeuwenlange geschiedenis een
archeologische hotspot, maar zeker niet de enige in Overijssel.
Het bewijs hiervoor is dat alleen al in de afgelopen vijf jaar,
verspreid over Overijssel, meerdere bijzondere vondsten
gedaan zijn die (inter-)nationaal veel aandacht kregen. Ik
denk daarbij aan de opgravingen op het Plechelmusplein in
Oldenzaal, de vondst van de kogge, aak en punter in 2012 in
de IJssel nabij Kampen, maar natuurlijk ook aan de opgraving
in Oosterdalfsen waar een uniek, 5000 jaar oud grafveld werd
ontdekt. En dit lijstje is verre van compleet. Het is dus eigenlijk
heel logisch dat u hier met z’n allen bent om kennis te maken
met Zwolle en Overijssel. Het interessante programma, de
mensen en de omgeving beloven veel goeds. Ik wens u fijne,
gezellige en natuurlijk ook inspirerende Reuvensdagen toe.

Jan Brink

Hester Maij

Wethouder Monumentenzorg en Archeologie
gemeente Zwolle

Gedeputeerde Landbouw, Natuur en Cultuur
provincie Overijssel
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Donderdag

10.00 uur, Zaal 1
REUVENSLEZING
De uitdagende zee: het laatste grensgebied

prof. dr. Thijs Maarleveld, University of Southern Denmark

De Reuvenslezing is dit jaar gewijd aan de uitdagingen waar de
internationale maritieme archeologie voor staat. De zee is een
waar ontginningsgebied, waar steeds meer wordt verkend en
ontdekt. Geleidelijk aan is het een gebruiksgebied geworden voor
avontuurlijke recreatie. Die ontwikkeling is al sinds de loonsprong
in de jaren ’60 aan de gang, maar maakt het voor liefhebbers
inmiddels mogelijk om plaatsen op 120 of 160 meter diepte
regelmatig te bezoeken en er trofeeën te verzamelen. Daarnaast
is er de ontwikkeling van het bouwen op en onder zee en de

exploratie en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in steeds
diepere en verder weg gelegen gebieden. De beroepsduikerij
heeft zich ontwikkeld tot een solide en specialistische bedrijfstak.
Maar, net als op het land, zijn het vooral de ontwikkelingen op
het gebied van plaatsbepaling en hoge resolutie remote sensing
die het kader scheppen voor een nieuwe archeologische praktijk.
Wat nu mogelijk is, werd tot voor kort voor onmogelijk gehouden.
Het bepaalt wat we weten, kunnen weten en zouden kunnen
weten en maakt het voor onderzoekers en pioniers mogelijk het
uitgestrekte grensgebied te verkennen en in gebruik te nemen.
De archeologische wetenschap maakt daar dankbaar gebruik
van, zowel voor de archeologie van het gebruik van de zee als
voor die van het verdronken land. Hoe dat gebeurt heeft grote
betekenis, maar het typeert een grensgebied of frontier dat
samenhangende structuur eigenlijk ontbreekt. Enerzijds geeft
dat veel mogelijkheden. Iedereen lijkt zich te realiseren wat een
schat aan informatie over het menselijk verleden de zeebodem
herbergt. Maar de enorme vrijheid van het grensgebied zet
ook een rem op de ontwikkelingen, eenvoudigweg omdat de
beste mogelijkheden buiten de kaders van regulier onderzoek
vallen. Daar komt nog bij dat het moeilijk is archeologisch
onderzoek los te zien van een zekere inbedding in archeologische
monumentenzorg, in de wijze waarop men om wil gaan met resten
van het verleden. Dat veroorzaakt veel hoofdbrekens. Enerzijds
is het zeegebied internationaal en heeft ook het erfgoedbeleid
een internationale dimensie. Maar aan de andere kant krijgt
erfgoed alleen betekenis in een nationale of lokale context. Dat
wil zeggen: archeologische waarde staat niet op zichzelf en wordt
niet zomaar vertaald in waardering. Ondanks veel internationale
afstemming en afgezien van de internationale communis opinio
over hoe wèl en niet om te gaan met onderwater-erfgoed, die
gelijke tred heeft gehouden met de ontwikkeling van de maritieme
archeologie, blijft alles wat zich op zee afspeelt een nationale of
staatgebonden inspanning. Internationaal erfgoed bestaat niet,
het ICOMOS-charter van 1996, de UNESCO-Conventie van 2001 en
de Handleiding voor Activiteiten Gericht op het Cultureel Erfgoed
Onder Water van 2013 ten spijt. Nationale belangen, per land
gekozen bekostigingsmodellen en nationale benaderingen bepalen
hoe publiek gefinancierd onderzoek verloopt en hoe vertrouwelijk
de ingezamelde informatie wordt behandeld. Daarnaast is er
sprake van veel volkomen ongereguleerde activiteit, het Wilde
Westen waardig. Maar één ding is zeker: grenzen verleggen in een
grensgebied mag lastig zijn, het is ook spannend en alleszins de
moeite waard.

Foto’s Thijs Maarleveld
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Donderdag

11.30 – 12.45 uur, ZAAL 1
Lezingen
Stadskernen
Organisator: Hemmy Clevis, gemeente Zwolle
Voorzitter: Arnold Carmiggelt, BOOR
De drie belangrijkste steden in Overijssel hebben op het gebied
van stadskernonderzoek het een en ander te bieden. In Zwolle is
net de opgraving op de Melkmarkt, aan de oever van de Grote Aa,
afgerond. Er zijn bewoningssporen uit de tiende eeuw, maar ook
scheepsbouwgerelateerde vondsten uit die periode aangetroffen.
De vele importen wijzen op vroege handel. Deze bijdrage sluit
naadloos aan op de opgravingen in Kampen uit 2014, waar een
groep 13de-eeuwse houten huizen is opgegraven, grenzend aan
de Burgel. Het is prachtig om te zien dat de haardvloer inderdaad
in het midden van het huis ligt. Maar ook zijn er veel aanwijzingen
tevoorschijn gekomen voor activiteiten rondom scheepsbouw of
reparatie. Tegelijk zijn er nog een gasthuis en een deel van de daarbij
horende begraafplaats opgegraven. De oudste stad van de provincie,
Deventer, heeft in het hart van de stad een grote opgraving gehad.
Daarbij is veel naar boven gekomen, waaronder materiële rijkdom.
Alle drie de steden hebben interessante resultaten te bieden.
Bijdragen:
●● Michael Klomp (gemeente Zwolle): Tussen Boven-Nieuwstraat
en Burgwal. Archeologisch onderzoek op het terrein van het
voormalige Geertruidengasthuis in Kampen
●● Michael Klomp (gemeente Zwolle): Aan de oever van de Grote
Aa in Zwolle
●● Emile Mittendorf (gemeente Deventer): Bewoners in
beeld. Een voorbeeld van integrale contextanalyse binnen
stadskernonderzoek

11.30 – 12.45 uur, Zaal 2
Workshop
Van specialist naar de praktijk:
interpretatie van archeo-genetische
literatuur voor archeologen
Organisator: Eveline Altena, LUMC
Voorzitter: Eveline Altena, LUMC
Genetisch onderzoek op archeologische menselijke resten heeft
de archeologische wereld de afgelopen paar jaar van een enorme
hoeveelheid nieuwe informatie voorzien, voornamelijk via peerreviewed artikelen, maar ook via rapporten die op commerciële
basis zijn aangevraagd. Zonder enige ervaring in dit vakgebied kan
het echter lastig zijn de gepubliceerde data te begrijpen, laat staan
op waarde te schatten en in de juiste context te plaatsen. Binnen
deze workshop zullen daarom verschillende basisbegrippen worden
behandeld die vaak voorkomen en een aantal toonaangevende
publicaties worden geanalyseerd. Uiteraard is er ook ruimte voor
specifieke vragen van deelnemers aan de workshop.
●●

DNA-monsters uitzagen op het archeologisch DNAlaboratorium van het LUMC (foto E. Altena)
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Eveline Altena (LUMC): Van specialist naar de praktijk:
interpretatie van archeo-genetische literatuur voor
archeologen

Donderdag

11.30 – 12.45 uur, Zaal 3
Workshop/Ronde tafel

Je bent niet alleen luisteraar; kom je binnen, dan kun je meedoen!
Bijdragen:
●● Karianne Winthagen (provincie Limburg/SAP): Spiegeltje,
spiegeltje aan de wand….
●● Anneleen Van de Water (Het Archeologiebureau i.o.v.
Schunck*): Archeologie, een maatschappelijke opgave?
Ervaringen met het project Heerlen Holes.
●● Saskia Hornikx (The Missing Link): Breng de identiteit van een
plek tot leven met erfgoed.
Met een bijdrage en reflectie van wethouder Clemens (gemeente
Heerlen)

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand….
Organisator: Karianne Winthagen, provincie Limburg/SAP
Voorzitter: Dietske Bedeaux, Arcadis
Drie jaar geleden hielden zes externe gasten ons op de
Reuvensdagen in Ede een spiegel voor tijdens een paneldiscussie
getiteld: ‘Archeologie van binnen naar buiten – wat kunnen wij
voor u betekenen?’. Zij gaven ons een aantal waardevolle adviezen
mee. Met hun achtergronden uit politiek, bedrijfsleven, historie
en landschapsontwikkeling kwam er zeker een rode draad uit naar
voren. En ook de deelnemers in de zaal gaven de gasten bagage
mee terug naar huis.
De afgelopen jaren constateren we dat archeologen veel initiatieven
opgezet hebben om de beleving van het verleden dichterbij het
publiek te brengen. Ook laat de stem van de archeologie zich
duidelijker en vaker horen richting maatschappij en politiek. Een
aantal van deze initiatiefnemers gaat in deze sessie inspirerend,
reflecterend en evaluerend met elkaar en met de zaal in dialoog.

Misschien lever jij ook wel een bijdrage?! We geven nog niet alles
prijs.

Als we onze gasten van toen weer aan tafel zouden hebben, wat
kunnen we ze dan laten zien?.
●● Zijn we uit die vaak genoemde ivoren toren gekomen?
●● Werken we samen met andere belangen?
●● Dragen we meer uit richting politiek en maatschappij?
●● Wat gebeurt er als je de archeologische wetenschap laat
‘gebruiken’ voor maatschappelijke doelen?
●● Is het publiek dichterbij de beleving en de verhalen over het
verleden gekomen?
●● Wat kenmerkt een geslaagd initiatief?

Sociale cohesie in Heerlen (foto Anneleen Van de Water)

11.30 – 12.45 uur, Speciaal
Workshop
Certificering en registratie in de praktijk
Organisator: Esther Wieringa, SIKB
Voorzitter: Walter de Koning, SIKB
Op dit moment wordt door veel betrokken collega’s heel hard gewerkt aan het
ontwikkelen van een nieuw kwaliteitssysteem op basis van certificering en registratie van
KNA-actoren. Hoewel er zeker nog de nodige discussies zijn en verdere uitwerking en
besluitvorming door het CCvD nodig is, komen de contouren steeds meer in beeld. In
deze sessie infomeren we u over de actualiteiten.
Er is veel ruimte voor vraag & antwoord in 6 verschillende speeddate-sessies met
medewerkers van OCW/RCE en de certificerende instellingen in spé. Ook geven we tips &
tricks mee voor een quickstart certificering en registratie.
Je kunt na een algemene introductie een keuze maken uit 4 van de volgende 6 sessies:
Speeddate 1 De Erfgoedwet in relatie tot
de certificering
Joost Kuggeleijn (OCW)
Speeddate 2 Hoe maak ik een
Kwaliteitshandboek?
Jan Schoneveld (ArCeBu)
Speeddate 3 Registratie van KNA actoren
in de praktijk
Miranda Maring (Hobéon)

Speeddate 4 Hoe steekt het nieuwe
kwaliteitssysteem juridisch in elkaar?
Marjolein Verschuur (RCE) & Walter de
Koning (SIKB)
Speeddate 5 De ins en outs van de BRL:
het kwaliteitsmanagementsysteem en de
kosten
Jelle de Boer (SIKB)
Speeddate 6 De KNA 4.0: wat is er (niet)
anders?
Esther Wieringa (SIKB)
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foto Stichting Reuvens

13.45 – 15.00 uur, ZAAL 1
Lezingen
Schepen en transport: koggen
Organisator: Hemmy Clevis, (gemeente Zwolle)
Voorzitter: Thijs Maarleveld, (University of Southern Denmark)
Je zou 2015 het jaar van de kogge kunnen noemen. Een
grotendeels intact exemplaar wordt dit jaar uit de IJssel bij Kampen
naar boven gebracht. Dat daarbij nog twee andere schepen naar
boven komen, kun je een bonus noemen. Het is ook het jaar
waarin Karel Vlierman zijn standaardwerk over alle in Nederland
opgegraven en onderzochte koggen heeft voltooid. Dat niet
alleen scheepsarcheologen bij het koggenonderzoek betrokken
worden, moge duidelijk zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
dendrochronologisch onderzoek of onderzoek naar de herkomst
van het hout waarmee een kogge is gebouwd. Primeuren genoeg
die laten zien waarom we Nederland een zeevarende natie van
belang kunnen noemen.
Bijdragen:
●● Karel Vlierman (oud-conservator collecties NISA): De
intrigerende middeleeuwse kogge: archeologische vondsten
in de Lage Landen
●● Wouter Waldus (ADC ArcheoProjecten): Een kogge, een aak
en een punter uit Kampen
●● Esther Jansma (RCE stichting RING): De dendrochronologie
van koggeschepen in een ruimer chronologisch verband

De

Foto Esther Jansma (RCE stichting RING)

A van Archeologie

2015 is een jaar van vele overleggen en discussies. Over
de Erfgoedwet en de Omgevingswet, de certificering, het
financieringssysteem en het al dan niet lobbyen. Dit gebeurt
voor het eerst niet alleen tijdens vergaderingen, in de
wandelgangen, op borrels of in de kroeg, maar ook op social
media. Het is mooi om te zien dat we elkaar steeds meer
vinden buiten de gebaande paden om. Dat de verschillende
archeologische partijen steeds vaker ontdekken gezamenlijke
standpunten te hebben. Er liggen nog veel kansen om een
grote gezamenlijke gebalde vuist te maken.
In 2016 beleggen we daarom een aantal bijeenkomsten om
alle archeologische partijen dichter bij elkaar te brengen. In
het bestuur van de stichting Reuvens zijn immers, met het
CGA, de NVAO, de NVvA, het RMO, de SAP en de VOiA, al
een groot aantal partijen uit het archeologische werkveld
vertegenwoordigd. We breiden dit uit met de AWN en
nodigen voor de bijeenkomsten ook Archon, het IPO, de RCE
en andere relevante partijen uit. Hiermee zetten we een stap
verder richting de platformfunctie die de stichting Reuvens
wil bieden. Een open dialoog met hopelijk één verhaal naar
buiten, gestructureerd en opbouwend, in plaats van reactief en
defensief.
Vorig jaar hebben wij tijdens de Reuvensdagen de ‘A van
Archeologie’ geïntroduceerd. Wij wilden toen weten ‘wat
archeologie is’. Daar kwam een mooie conclusie uit, gevat in

een woordwolk: Dat archeologie een vak van archeologen is,
dat gaat over de kennis van het verleden die toegankelijk moet
zijn voor iedereen.
Dit jaar hebben we de A weer strategisch op de Reuvensdagen
geplaatst. Graag zouden we nu willen weten ‘wat als eerste
op de agenda’ zou moeten als alle archeologische partijen
om tafel zitten. Maak je je zorgen om de kwaliteit of wil je een
meer gestructureerde lobby? Laat dan je stem horen en kom
tijdens de Reuvensdagen ook even langs de grote, rode A!
Stichting Reuvens
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Donderdag

13.45 – 15.00 uur, Zaal 2
Ronde tafel

13.45 – 15.00 uur, Speciaal
Lezingen

Wanneer mag het publiek meegraven?

Malta voorbij: nieuwe ontwikkelingen en
initiatieven in Europa

Organisator: Harry Pape, (Rubicon Erfgoed)
Voorzitter: Tijn Pieren (SAP/Initiatief Domplein, DOMunder)

Organisator: Djurra Scharff, (PHARUS)
Voorzitter: Dieke Wesselingh (BOOR)

De sessieleiders geven een korte inleiding op het thema community
archaeology. Harry Pape behandelt het theoretische kader
(kernbegrippen: eigenaarschap, macht, ‘academisch kolonialisme’,
historische sensatie). Tijn Pieren gaat in op een nieuwe praktische
invulling van publieksparticipatie binnen het Initiatief Domplein/
DOMunder, waarbij de nieuwsgierigheid van de bezoeker het
vertrekpunt is.
Vervolgens treden ze met de deelnemers in discussie, zowel op
basis van enkele prikkelende stellingen als ook de meningen
en denkbeelden die al in de zaal aanwezig waren, of zijn
aangewakkerd naar aanleiding van de inleidende lezingen. De
rollen van ‘de archeoloog’ (of erfgoedprofessional) en van ‘het
publiek’ worden ter discussie gesteld. Mag het publiek meegraven
met de archeologen? Zo nee, waar is men bang voor? Wat is de
plicht van archeologen ten opzichte van de lokale samenleving
waar onderzoek wordt gedaan? Van wie is ‘het erfgoed’ eigenlijk?
Deze vragen en nog veel meer passeren de revue in deze
dynamische sessie.

In deze sessie staan de Europese ontwikkelingen en uitdagingen
op het gebied van erfgoed en archeologisch erfgoedmanagement
centraal. Meer dan twee decennia na de totstandkoming van het
Verdrag van Malta is de tijd rijp om opnieuw na te denken over de
zorg voor archeologisch erfgoed. We willen verkennen hoe we de
uitdagingen van de 21e eeuw aan moeten gaan en welke Europese
initiatieven daarvoor relevant zijn.
De laatste jaren is de aandacht voor cultureel erfgoed op Europees
niveau sterk gegroeid. Zowel bij de Europese Unie als bij de
Raad van Europa staat het onderwerp op de agenda en zijn er
beleidsdocumenten en initiatieven gepresenteerd waaruit een
vernieuwde benadering van erfgoed blijkt. Tijdens de sessie zullen
diverse sprekers de actuele Europese ontwikkelingen, uitdagingen,
projecten en beleidsdocumenten voor het voetlicht brengen, met
speciale aandacht voor het onderwerp digitaal (archeologisch)
erfgoed. Centraal staan de volgende vragen: Welke ontwikkelingen
spelen er? En wat kunnen deze ontwikkelingen betekenen voor het
Nederlandse archeologische veld?

Bijdragen:
●● Harry Pape (Rubicon Erfgoed): Community archaeology: wat
en waarom?
●● Tijn Pieren (SAP/Initiatief Domplein, DOMunder): Doorgraven
in DOMunder
●● Krijn Boom (UL): Community archaeology in Oss: een case
study
●● Paul Franzen (gemeente Nijmegen)

Bijdragen:
●● Djurra Scharff (PHARUS): Erfgoed op de agenda van Europa:
‘The bigger picture’
●● Leonard de Wit (RCE/European Archaeological Council): Net
als je een beetje gewend bent aan het Verdrag van Malta,
verzinnen ze weer iets nieuws… Een nieuwe agenda voor de
Europese archeologie
●● Tjeerd de Boer (OCW): Schudden voor gebruik
●● Hella Hollander (DANS): Van je eigen achtertuin naar die van
de buren

13.45 – 15.00 uur, Zaal 3
Lezingensessie/Workshop
De specialist aan het woord
Organisator en voorzitter: Luc Amkreutz (RMO)
In deze sessie komt het belang van de specialist naar voren. Het
materiaalspecialisten-collectief SAMPL presenteert zich, evenals de
Stichting LAB (Leids Archeospecialistisch Bureau). Ze doen uit de
doeken welke rol de specialist in het huidige archeologische veld
inneemt en hoe de samenwerking met commerciële en andere
partijen vorm krijgt. Het tweede deel van de sessie bestaat uit een
tweetal lezingen van specialisten; respectievelijk Beckerman over
neolithisch aardewerk en Van Haaster over middeleeuws botanisch
materiaal. Na deze praktijkvoorbeelden rest er tijd voor discussie,
waarbij er aandacht zal zijn voor de positie van de specialist in het
archeologische proces.
Bijdragen:
●● Simone Bloo (SAMPL): Specialisten aller materiaalcategorieën
verenigt u, in SAMPL!
●● Barbara Veselka & Annemieke Verbaas (Stichting LAB): Van
vondsten naar verhalen, de bijdrage van specialisten aan het
archeologisch onderzoek
●● Henk van Haaster (BIAX): ‘Deghene die ghesont bliven wylt en
sal ghemeynlijck niet veel fruyten noch wermoesen eten’
●● Sandra Beckerman (RUG): Kustgemeenschappen van de
Enkelgrafculuur. Een reconstructie van samenlevingen in het
derde millennium v. Chr. door middel van aardewerkanalyse

Egon Schrama’s kunstwerk ‘Visserijoorlog’ markeert de
locatie van een 16e-eeuws scheepswrak dat in situ wordt
behouden. Het werk spreekt tot de verbeelding en siert
de cover van de publicatie waarmee de Amersfoort Agenda (EAC) werd gelanceerd. Hoe geven we betekenis aan
het archeologische erfgoed van Europa? (Foto R.J. Stöver,
erfgoedfoto.nl, Amersfoort)
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Donderdag

15.30 – 16.45 uur, Zaal 1
Lezingen
Levensechtheid
Organisator: Minou Schraven (Amsterdam University College)
Voorzitter: Steph Scholten (UvA Erfgoed)

Selfie met bronstijd-meisje (Foto’s Rob van Eerden, provincie
Noord-Holland)

Het Huis van Hilde, het onlangs geopende archeologische depot
van de provincie Noord-Holland, toont 14 reconstructies van
historische figuren: van ‘Cees’ de Steentijdman en ridder Willem
van Brederode tot aan een Napoleontische soldaat. De helft van
deze figuren is gereconstrueerd op basis van menselijke resten, die
samen met het beeld zijn tentoongesteld. Het Huis van Hilde staat
niet alleen: ook het Fries Museum in Leeuwarden liet onlangs een
reconstructie maken van de ‘terpdame’ van Hogebeintum, terwijl
het Meisje van Yde (Drents Museum, Assen) en de Egyptische
mummie-prinses Sensaos (Rijksmuseum van Oudheden, Leiden) al
langer bekenden van ons zijn. Wat zijn de overwegingen van musea
om deze levensechte figuren op te nemen in hun opstelling?
Welke implicaties hebben de figuren op het tentoonstellen van
menselijke resten (skeletten, mummies en veenlijken) in musea?
Wat de langere traditie van deze levensechte beelden betreft,
zullen we ook stilstaan bij voorlopers van dit genre, zoals het
gebruik van mensfiguren in antropologische tableaux vivants en de
wassen beelden in de beste traditie van Madame Tussaud. Welke
argumenten werden destijds gebruikt om de ‘levensechtheid’ van
de figuren te benadrukken, en hoe verhouden die argumenten zich
tot de huidige museale praktijk?

Rondleiding in Huis van Hilde

15.30 – 16.45 uur, Zaal 3
Ronde tafel

Bijdragen:
●● Maja d’Hollosy (Skullpting): Van schedel tot mensbeeld
●● Minou Schraven (Amsterdam University College): Oog in oog
met het verleden
●● Rob van Eerden (provincie Noord-Holland): Mensen vertellen
meer dan potten en munten
●● Nelleke IJssennagger (Fries Museum Leeuwarden): Van
schedel tot gezicht

Beroepsverenigingen; een breder
´Europees´ perspectief
Organisator: Mark Spanjer (Saxion/Committee on Professional Associations in Archaeology)
De archeologische beroepsgroep in Nederland telt misschien een
kleine 1000 personen. Allemaal met uiteenlopende belangen en/
of motivatie om binnen het archeologische werkveld aan de slag
te zijn. Hetgeen ons bindt, is het vak en de passie die we daarvoor
hebben. Maar hoe zorgen we dat onze passie ook gedeeld
wordt met de rest van de bevolking? En dat deze bevlogenheid
overgenomen wordt door de politici en bestuurders, zodat via
wetgeving en beleid meer mogelijk gemaakt kan worden? Hoe
wordt niet alleen het belang van de archeologie, maar ook dat van
archeologen vertegenwoordigd? Er zijn de laatste jaren diverse
verenigingen en belangengroepen ontstaan, elk met hun eigen
invalshoek om dit soort vragen te beantwoorden.
Dit zijn niet uniek Nederlandse vragen. Overal in Europa wordt
op nationaal, maar ook internationaal niveau gezocht naar
antwoorden. Dit gebeurt op verschillende manieren en met sterk
wisselende resultaten.
In deze ronde tafel wordt de Nederlandse situatie (door de NVvA)
gepresenteerd en zal de Britse situatie en de ontwikkelingen die
daartoe hebben geleid (door ClfA) aan bod komen. Vervolgens
gaan de sprekers tezamen met de voorzitter en de aanwezigen,
gewapend met een aantal stellingen, de dialoog aan. Doel is te
komen tot een bredere kijk op de vragen die overal in Europa leven
onder archeologen.

15.30 – 16.45 uur, Zaal 2
Discussie
Oogsten uit Malta-rapportages
Organisator: Monique Eerden (RCE)
Voorzitter: Jos Bazelmans (RCE)
Malta-rapportages zijn sinds het einde van de jaren negentig
de belangrijkste bronnen voor nieuwe kennis over het verleden.
In de zogeheten Oogst voor Malta-studies wordt deze kennis
gegenereerd door de informatie uit samenhangende groepen van
rapportages te synthetiseren. In de sessie worden de resultaten
van één geografische, één thematische en één periode-synthese
gepresenteerd. De slotdiscussie gaat over wat er te leren valt over
het wetenschappelijk synthetiseren van Malta-rapporten. Bieden de
syntheses aanknopingspunten voor nieuwe onderzoeksvragen en
voor verbeteringen van het veldwerk?

NB. De sessie zal in het Engels worden gehouden.

Bijdragen:
●● Monique Eerden (RCE): Inleiding
●● Henk van der Velde (ADC ArcheoProjecten): Hollands
Duingebied (geografische kennislacune)
●● Martin Schabbink (RAAP): Archeologisch onzichtbare
boerderijen en erven uit de periode 1250-1650 (thematische
kennislacune)
●● Harry Fokkens (UL): Laat-neolithicum, de vroege en middenbronstijd (periodespecifieke kennislacune)

Bijdragen:
●● Peter Hinton (Chartered Institute for Archaeologists (CIfA,
UK)): How to become relevant? An overview of the development
of CIfA in the past 25 years.
●● Caroline Russaert (Vlaamse ondernemers in Archeologie):
Korte toelichting op de Vlaamse situatie
●● Anneleen Van de Water (NVvA): Een taaie materie. De positie
van de NVvA in 2015
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Programma

DONDERDAG

BLOK 1

BLOK 2

BLOK 3

09.00 - 10.00 uur
10.00 - 11.00 uur

Ontvangst en registratie
Zaal 1

Welkomstwoord

Masja Parlevliet, Stichting Reuvens
Jan Brink, wethouder gemeente Zwolle

27ste C.J.C. Reuvenslezing
11.00 - 11.30 uur

Koffiepauze

11.30 - 12.45 uur

SESSIES BLOK 1

12.45 - 13.45 uur

Lunch

13.45 - 15.00 uur

SESSIES BLOK 2

15.00 - 15.30 uur

Theepauze

15.30 - 16.45 uur

SESSIES BLOK 3

17.00 - 18.30 uur

Borrel, Grote Kerk Zwolle

20.00 - 03.00 uur

Reuvensnacht, Café ‘De Livingroom’

prof. dr. Thijs Maarleveld

11.30 - 12.45 uur
Lezingen

Zaal 1

Stadskernen

Arnold Carmiggelt, BOOR

Workshop

Zaal 2

Van specialist naar de praktijk: interpretatie van archeo-genetische literatuur voor
archeologen

Eveline Altena, LUMC

Ronde tafel

Zaal 3

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ....

Dietske Bedeaux, Arcadis

Workshop

Speciaal

Certificering en registratie in de praktijk

Walter de Koning, SIKB

13.45 - 15.00 uur
Lezingen

Zaal 1

Schepen en transport: Koggen

Thijs Maarleveld, University of Southern
Denmark

Lezingen

Zaal 2

Malta voorbij, nieuwe ontwikkelingen en
initiatieven in Europa

Dieke Wesseling, BOOR

Ronde tafel

Zaal 3

Community Archaeology. Wanneer mag
het publiek meegraven?

Tijn Pieren, SAP/Initiatief Domplein, DOMunder

Lezingen/
Workshop

Speciaal

De specialist aan het woord

Luc Amkreutz, RMO

15.30 - 16.45 uur
Lezingen

Zaal 1

Levensechtheid

Steph Scholten, UvA Erfgoed

Discussie

Zaal 2

Oogsten uit Malta-rapportages

Jos Bazelmans, RCE

Ronde tafel

Zaal 3

Beroepsverenigingen; een breder
‘Europees’ perspectief

Mark Spanjer, Saxion/Committee on Professional Associations in Archaeology
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VRIJDAG
09.00 - 09.30 uur
09.30 - 11.05 uur

Ontvangst en registratie
Zaal 1

Archeologie van nationaal belang:
wat is het en wie draagt er zorg voor?
Geïllustreerd aan de hand van de casus
Dalfsen

Heleen van Londen, UvA

Koffiepauze

11.30 - 12.45 uur

SESSIES BLOK 4

12.45 - 13.45 uur

Lunch

13.45 - 15.00 uur

SESSIES BLOK 5

15.00 - 15.30 uur

Theepauze
Korte film “Nederlandse Publieksarcheologie 2015: De Prijs!”

Stichting Archeologie en Publiek (SAP)

15.30 - 15.50 uur

Winnende SOJA-lezing

Valerio Gentile, UL

15.50 - 16.10 uur

Uitreiking W.A. van Es-prijs

Met aansluitend presentatie door de
winnaar

16.10 - 16.30 uur

Topvondsten

Erik Jungerius

16.30 - 16.45 uur

Highlights uit de 45ste Reuvensdagen

Henk van der Velde, Stichting Reuvens

Afsluiting en bekendmaking locatie
Reuvensdagen 2016

Masja Parlevliet, Stichting Reuvens

16.45 - 18.00 uur

BLOK 5

Masja Parlevliet, Stichting Reuvens

11.05 - 11.30 uur

Zaal 1

BLOK 4

Welkomstwoord

Borrel

11.30 - 12.45 uur
Lezingen

Zaal 1

Archeologie en natuurbeheer

Frans Smeding, Smedingadvies

Paneldiscussie

Zaal 2

Opgeschreven of opgegraven? Historische
archeologie in de AMZ: op zoek naar een
werkbare aanpak

Evert van Ginkel, TGV

Lezingen

Zaal 3

Prehistorie en inheems-Romeins: nieuw
onderzoek

Luc Amkreutz, RMO

Ronde tafel

Speciaal

Archeologie 3.0: Van Hilversum-cultuur
naar Haagse Hofvijver

Eef Stoffels, UL

13.45 - 15.00 uur
Lezingen

Zaal 1

Scheepswrakken in binnenwateren:
verbindende elementen tussen lokale
economieën in internationale connecties

Harry Fokkens, UL
Everhard Bulten, gemeente Den Haag

Paneldiscussie

Zaal 2

‘Begraven, doorboord….Toch behouden?
Einde van de veldarcheologie?’

Frieda Zuidhoff, ADC ArcheoProjecten

Lezingen

Zaal 3

Conflictarcheologie

Max van der Schriek, VU

Lezingen

Speciaal

Conservering van archeologische
objecten

Natalie Cleeren, KULeuven

13

Plattegrond

Informatiemarkt
Begane GROND

2

3

4

1

5

6

7

9

8

SPECIAAL

10

ZAAL 1

13

11

14

P
16

12

17
21

P
20

Inschrijfbalie

Folders

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

e Capture
The Missing Link
Econsultancy
Ruud van Beek Stichting
Universiteit Utrecht, Fysische Geografie
RAAP Archeologisch Adviesbureau
BIAX Consult
Archeologie Zwolle
Stichting Reuvens
Panoptes Heritage
Vriens Archeo Flex
SPA Uitgevers

P

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

14

15

Posters
SIKB - CCvD
BeoBOM
Stichting Nationale Archeologiedagen
ADEDE NL
BAP & SAMPL
T&A Survey
ADC ArcheoProjecten
Alef
Medusa Explorations BV

18
19

Twitter
m

ee over

de Reuv
ensdage

n via:
Twitter
@reuven
sdagen
#reuven
en hash
s2015
tag
Like ons

op Faceb

ook/reu

vensdag
e

Eerste verdieping
25

24

26
27
28

23

29

22

30

ZAAL 1

31
32

33

34

ZAAL 3
ZAAL 2

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Boels Geo & Safety BV
Salisbury archeologie bv
EARTH Integrated Archaeology
Artefiction – Archeologische verhalen op maat
Transect
MeetConsult BV
Maritieme Archeologie

15

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Tijdlab
Saricon
BUMOS
Handelsonderneming DJ Laan
AWN
LWAOW

n

Vrijdag

9.35 -11.05 uur, ZAAL 1
Archeologie van nationaal belang:
wat is het en wie draagt er zorg voor?
Geïllustreerd aan de hand van de casus
Dalfsen
Voorzitter: Heleen van Londen (UvA)
Tijdens een opgraving in Oosterdalfsen stuitten archeologen in
maart van dit jaar op de resten van het grootste grafveld van de
trechterbekercultuur in West-Europa, inclusief de bijbehorende
eerste huisplattegrond in Nederland. Binnen de archeologische
gemeenschap is iedereen het er over eens dat het een vondst van
(inter)nationaal belang betreft. Bij de opdrachtgever (gemeente
Dalfsen) doet dit de vraag rijzen in hoeverre de gemeente alleen
verantwoordelijk is voor de onderzoekskosten van een site
van deze allure. De wetgeving suggereert van wel, maar is dat
ook terecht? Kun je als rijksoverheid verlangen dat gemeentes,
ongeacht de grootte, de volledige verantwoordelijkheid dragen
voor het onderzoek van een vindplaats van dergelijke allure? In
hoeverre is een actieve bijdrage van andere overheden (provincie
en rijk) noodzakelijk voor het goed functioneren van het
archeologisch bestel?
Op 26 mei 2010 organiseerde de RCE een congres, Wikken en
Wegen: archeologie van nationaal belang. Jos Bazelmans, hoofd
Kennis van de RCE, stelde toen in zijn lezing “Nationaal belang: een
onmogelijk begrip?” dat “de agendavorming in de Nederlandse
archeologie [...] een publieke én decentrale aangelegenheid is
geworden: archeologie van (inter)nationaal belang speelt daarin
geen rol van betekenis.”. Deze visie achter de regelgeving wringt
met het instrument van de Nationale OnderzoeksAgenda, maar
belangrijker is nog dat de praktijk weerbarstig blijkt. Immers,
nu het geval van Dalfsen zich voordoet, bestaat wel degelijk
consensus over nationaal belang en dus ligt de vraag voor over de
houdbaarheid en wenselijkheid van het huidige regime op dit punt.
In deze sessie zal getracht worden om, onder leiding van voorzitter
Heleen van Londen, een aanzet te geven tot een discussie hierover.
Aanleiding en onderwerp is weliswaar de casus Dalfsen, maar
we willen een stap zetten naar een oplossing van het grotere
probleem. Het is niet de bedoeling om het archeologische proces
in Dalfsen zelf te bediscussiëren.
We bediscussiëren of er, naast een Nationale OnderzoeksAgenda,
ook niet iets als een Nationale UitvoeringsArcheologie zou moeten
zijn, met bijbehorende middelen en een vorm van organisatie door
het veld gedragen. Alleen op die manier kunnen we bijdragen
aan de nationale canon. Op het moment dat we het aantreffen
is stoppen namelijk geen maatschappelijk verantwoorde optie
meer. Decentralisatie is goed en praktisch, maar in heel bijzondere
gevallen moeten we wellicht kunnen terugvallen op centralisatie,
om de investering van 50-100 miljoen euro per jaar die omgaat in
de archeologie op nationaal niveau te verzilveren in de canon.

Dalfsen bekiste grafkuil met vijf bekers en bijl (foto ADC ArcheoProjecten)

Paneldiscussie:
●● de sprekers
●● een Kamerlid/politicus
●● Pieter ter Keurs, hoofd Collecties RMO
●● Joost Kuggeleijn, coördinerend beleidsmedewerker E&K van
het ministerie van OCW
●● Han Noten, burgemeester van Dalfsen en lid Raad van
Toezicht Drents Museum

11.30 -12.45 uur, ZAAL 1
Lezingen
Archeologie en natuurbeheer: een
gezamenlijke opgave
Organisator: Sigrid van Roode (provincie Gelderland)
Voorzitter: Frans Smeding (Smedingadvies)
Natuurbeheer en archeologie kunnen in eerste instantie heel
andere eisen stellen aan de benadering van een landschap, zowel
bij het omvormen of inrichten van een gebied als bij langdurig
beheer. Afplaggen levert de gewenste schrale omgeving voor
prachtige heidegebieden, archeologische resten worden daardoor
echter kwetsbaar of raken zelfs beschadigd. Uit het oogpunt van
beheer is het nodig sommige gebieden te laten begrazen, maar
grote grazers zijn niet altijd even praktisch vanuit archeologisch
standpunt. In deze sessie verkennen we aan de hand van een
aantal case-studies de mogelijkheden om natuurdoelen en beheer
van archeologische vindplaatsen met elkaar te combineren. Het
gaat daarbij om best practices, waarbij aan het eind van de sessie
een aantal aandachtspunten wordt opgesteld waar beide partijen
rekening mee kunnen houden.

Bijdragen:
●● Henk van der Velde (ADC ArcheoProjecten): een grafveld van
de hunebedbouwers in Oosterdalfsen. De resultaten van een
opgraving in een (inter)nationaal perspectief
●● Boudewijn Goudswaard (The Missing Link): De verhouding
tussen “maatschappelijk” en “wetenschappelijk” uitwerken in
het project Oosterdalfsen; een prachtige stoelendans
●● Daan Raemaekers (RUG): Dalfsen en de idee van Malta: een
aanzet tot nationale archeologie
●● (Gefilmd) interview met Prof. dr. Inge van der Vlies (emeritus
hoogleraar Kunst & Recht UvA): Prof. van der Vlies onderzoekt
vanuit juridisch perspectief de positie van archeologie van
nationaal belang in het huidige archeologische bestel

Bijdragen:
●● Rob Datema (Erfgoedbeheer): Archeologische waarden in
natuurgebieden. Is behoud hier vanzelfsprekend?
●● Ciska van der Genugten (Geldersch Landschap & Kasteelen):
Onder en boven
●● Poul Hulzink (Goois Natuurreservaat): Verstopte waarden in
het Goois Natuurreservaat

Na de drie inleidingen en het interview hebben we genoeg munitie
voor de discussie en gaan we in een panel verder spreken over
nationale archeologie.
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Posters

Hoe presenteren we de limes? Een interpretatief raamwerk
Tom Hazenberg, 1Arch/Hazenberg Archeologie

In het kader van de UNESCO-nominatie van de Nedergermaanse
Limes wordt naar voorbeeld van de Hadrian’s Wall een werkwijze
ontwikkeld waardoor de vele presentaties langs de limes meer
samenhang krijgen. Daardoor ervaart het publiek een aantrekkelijk
monument en krijgt het een complete geschiedenis van de
Romeinse limes voorgeschoteld op afwisselende wijzen.
Onder het bleekveld van het Bredase Begijnhof
Joeske Nollen, Archeologisch Centrum Gemeente Breda

Tijdens archeologisch onderzoek onder het bleekveld van het
Bredase Begijnhof zijn resten gevonden van een door Johanna
van Polanen gesticht klooster. Zij gaf in 1440 opdracht voor de
bouw van een kerk en een klooster op de locatie van het huidige
Begijnhof, maar is dit klooster ook ooit volledig gerealiseerd? Naast
deze resten is er ook een beerkuil aangetroffen, die korte tijd in
gebruik was door de Begijnen. Hoewel het vreemd is dat er midden
op het Begijnhof een beerkuil lag, kan de reden hiervoor misschien
gevonden worden in het conflict dat bestond tussen de Begijnen
en buurman Charles De Héraugière.

foto ADC ArcheoProjecten

Austerlitz; een legerkamp uit de Napoleontische tijd
Kirsten Leijnse, BAAC bv

11.30 -12:45 uur, Zaal 2
Paneldiscussie

Een onderzoek naar de resten van een 18.000 manschappen groot
Frans-Bataafs legerkamp uit het begin van de 19e eeuw. Dit heeft
geresulteerd in een gedetailleerd beeld van de aanleg en inrichting
van het kamp, de hierbinnen gelegen activiteitenzones en de
eigendommen van de bewoners.

Opgeschreven of opgegraven? Historische
archeologie in de AMZ: op zoek naar een
werkbare aanpak

Het kasteel van Ravenstein
Kirsten Leijnse, BAAC bv
In 2014 heeft BAAC de voorburcht van het kasteel van de heren
van Ravenstein te Ravenstein onderzocht. Het onderzoek leverde
informatie op over de locatie van de 13e tot de 18e eeuw.
Tijdens de uitwerking zijn de archeologische data gecombineerd
met historische en bouwhistorische bronnen, hetgeen heeft
geresulteerd in een reconstructie van de voorburcht.

Organisatoren: Ruurd Kok (RAAP) & Evert van Ginkel (TGV)
Voorzitter: Evert van Ginkel (TGV)
Nu archeologen zich meer bezig houden met historische
archeologie, wordt de vraag steeds dringender hoe in het kader
van de AMZ zinvol en correct historisch onderzoek kan worden
gedaan. Knelpunt is het spanningsveld tussen de vele historische
bronnen en de beperkingen van de contract-archeologie in
het kader van de AMZ - zeker in de huidige markt. De indruk
bestaat dat in de dagelijkse praktijk van de AMZ-archeologie
die historische component vaak te wensen over laat en wordt
volstaan met het raadplegen van Wikipedia of wat-was-waar.nl.
Een oorzaak kan zijn dat dit onderzoek vaak niet als eis in een
PvE is opgenomen en het dus niet (voldoende) wordt geoffreerd/
aangeboden.

Bepaling van de ouderdom en herkomst van
vroegmiddeleeuwse grafplanken uit omgeving OostkapelleBerkenbosch door middel van jaarringonderzoek
Petra Doeve, Esther Jansma, Robert van Dierendonck, Letty ten
Harkel, BAAC bv, RCE, Universiteit Utrecht, SCEZ, University of
Oxford
In 1921 en 1923 zijn op het strand achter het buiten Berkenbosch
bij Oostkapelle begravingen aangetroffen die in verband worden
gebracht met de vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting
Walichrum. De exacte datering van twee geborgen bodemplanken
bleef indertijd onbekend. De planken, in het Zeeuws Archeologisch
Depot, zijn recent dendrochronologisch onderzocht. Dit leidde
tot nieuwe inzichten: zowel de ouderdom als de herkomst van
het hout kon worden vastgesteld. Het hout van één van beide
planken is omgehakt ná 751 ± 18 na Chr. De tweede plank is
vervaardigd uit een boom die werd gekapt ná 692 ± 11 na Chr. en
– zeer opmerkelijk – groeide in het Duitse Rijnland. Deze tweede
bodemplank is te plaatsen in een Merovingisch en Karolingisch
uitwisselingsnetwerk waarin het Duitse Rijnland een belangrijke rol
speelde. In Nederland zijn resten van dit netwerk in de vorm van
scheepswrakken en als waterput hergebruikte tonnen aangetroffen
in onder meer Wijk bij Duurstede (Dorestad), Utrecht, Oegstgeest
en Katwijk.

Dit roept vragen op:
●● Moeten we ons als archeologen zuiver beperken tot het lezen
van het bodemarchief en de andere archieven aan de historici
laten?
●● Moeten we dan voor historische archeologie historici
invliegen?
●● Maar wie integreert beide bronnen dan?
●● Als we vinden dat historici en archeologen dat samen moeten
doen, hoe doe je dat dan in AMZ-kader?
●● Kun je als archeoloog überhaupt voor historische archeologie
een fatsoenlijke verwachting opstellen zonder historisch
onderzoek?
Bijdragen:
●● Roos van Oosten (UL): het academische perspectief
●● Steven Jongma (gemeente Delft): het gemeentelijke
perspectief
●● Christiaan Schrickx (gemeente Hoorn): het academische en
gemeentelijke perspectief
●● Mieke Tolboom (BAAC): het perspectief van de uitvoerder

17

11.30 - 12.45 uur, Speciaal
Ronde tafel

Prehistorie en inheems-Romeins: nieuw
onderzoek

Archeologie 3.0: Van Hilversum-cultuur
naar Haagse Hofvijver

Voorzitter: Luc Amkreutz (RMO)

Organisator: Archeologie 3.0
Voorzitter: Eef Stoffels (UL)

Vrijdag

11.30 -12.45 uur, ZAAL 3
Lezingen

In deze sessie presenteren twee studenten en een promovendus
nieuw onderzoek naar de prehistorie en Romeins Nederland. In
chronologische volgorde komen de bronstijd, ijzertijd en Romeinse
tijd aan bod, vanuit respectievelijk botanisch, theoretisch en
historisch perspectief. Zo staat de rol van wilde planten in de
bronstijd centraal, wordt er gekeken naar de liminele aspecten
van begrafenisrituelen in de ijzertijd en wordt de ROB-opgraving
van het vermeende castellum van Cuijk-St.-Martinuskerk onder de
loep gelegd. Specialistisch onderzoek, de grotere synthese en het
belang van een nieuwe blik op oud onderzoek komen alle aan bod.
Verschillende verhalen dus, maar vooral met nieuwe ideeën en
perspectieven.

Op 10 juni hield Archeologie 3.0 een LIVE-bijeenkomst in
Amersfoort waar meer dan 100 archeologen op af kwamen.
Onderwerp van discussie was het financieringsmodel van de
Nederlandse archeologie en de versnippering van kennis over
alle verschillende gemeenten in Nederland. Na de LIVE-sessie van
10 juni volgden over het financieringsmodel enkele acties naar
buiten. Deze laten duidelijk zien dat het mogelijk is via de media
de politiek te beïnvloeden. De grote vraag is: Hoe nu verder?
Deze vraag willen we bespreken in twee parallelle workshopronde tafel-sessies: een Politieke Tafel en een Media-Tafel. Na een
plenaire aftrap zal de zaal zich in twee groepen opsplitsen. Aan
elke tafel zitten enkele genodigden, maar het is juist de bedoeling
dat in elke groep een open dialoog plaatsvindt. De discussie
zal in goede banen geleid worden door een gespreksleider die
ook input verwerkt vanuit een second screen, waar iedereen met
een smartphone/iPad/tablet/laptop reacties kan plaatsen en zijn
mening kan geven.
Aan het eind van de sessie komen beide groepen weer samen in
een slotdiscussie. Met als doel een concreet actieplan hoe media en
politiek te bereiken met de boodschap dat we ons zorgen maken
over het Nederlandse archeologische financieringssyteem.

Bijdragen:
●● Yvonne van Amerongen (UL): (Te)rug naar de natuur: hoe
wilde planten het verschil maakten in het bronstijd-bestaan
●● Karla de Roest (RUG): Regulatie, separatie en deviatie:
een onderzoek naar de invloed van liminale aspecten op
begrafenisrituelen in Nederland tussen ca. 600 – 100 voor Chr.
●● Berber van der Meulen (UvA): Een Claudisch castellum te
Cuijk? Een oude opgraving opnieuw onder de loep

Bijdragen:
●● Emile Eimermann
●● Yannick Raczynski-Henk
●● Axel Müller

Fochtelooerveen (foto K. de Roest)
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Looking inside cooking pots – charred organic residues in the
Late Neolithic ceramic vessels from Noord Holland
Henk van Haaster, BIAX Consult

Scheepswrakken in binnenwateren:
Verbindende elementen tussen lokale
economieën en internationale connecties

Gecombineerd microscopisch (SEM) en chemisch (DTMS)
onderzoek aan voedselresten op neolithisch aardewerk leverde
belangrijke informatie op over de voedingsgewoonten en de
functie van het aardewerk.

Voorzitter: Martijn Manders (RCE)
Dendrochronologische datering van de Romeinse weg bij
Bunnik
Marjolein van der Linden, BIAX Consult

Maritiem archeologische vondsten verhalen over de relatie van de
mens met het water als verbindingsmiddel. In deze sessie komen
de scheepswrakken aan bod die langs of in rivieren en andere
binnenwateren zijn aangetroffen. Relicten die zichtbaar verbonden
zijn met lokale economieën, maar vaak ook in verbinding staan
met handel en cultuur op grote afstand. Wat zeggen deze
vondsten over het land, de stad en het gebruik van het water in
de omgeving? Met andere woorden: hebben we het hier over
geïsoleerde (onderwater)vondsten of is er een verband tussen
het land en het water en voegen zij iets toe aan de kennis over de
mens in een maritiem landschap? Drie sprekers zullen zich richten
op de scheepvaart in de IJssel en één lezing schept een generiek
beeld van de kennis van nu over de scheepvaart in de Romeinse en
vroegmiddeleeuwse perioden.

Zonder Boer Geen Voer
Yvonne Lammers, Echo tekst en presentatie

Posters

13.45 – 15.00 uur, ZAAL 1
Lezingen

Zonder boer geen voer is een project waarin (amateur)
archeologen en boeren samen op zoek gaan naar de oorsprong,
de geschiedenis en de toekomst van onze voedselvoorziening.
Aan de hand van een reizende tentoonstelling die lokale vondsten
toont, zoeken we de discussie op: is er zoveel veranderd? Hoe is de
scheiding tussen stad en platteland ontstaan? Hoe kunnen we het
gedeelde boerenerfgoed samen sterker maken? Deze poster geeft
een weerslag van de behaalde successen en de wensen voor de
toekomst.

Bijdragen:
●● Bart Vermeulen (gemeente Deventer): Deventer en de
IJssel, scheepsvondsten uit de omgeving van het Deventer
havenfront
●● Davy Kastelein (gemeente Zutphen): Een kogge uit Zutphen
●● Liselore Muis (Periplus): Het scheepswrak bij Hasselt. Een
mysterieus wrak in het Zwarte water
●● Will Brouwers (RCE): Schepen verbinden: een analyse op alle
bekende (?) scheepsvondsten in Nederland uit de Romeinse
tijd en de vroege middeleeuwen

Costly giving, giving guaízas
Simone Reurings, Irini Biezeveld & Dieuwertje Roelse, Faculteit der
Archeologie, UL
Gemaakt door BA2-studenten in het kader van een eindopdracht
van een seminar voor het honours-programma Crossing the Borders
in World Archaeology
Skill in European Bronze Age Metalworking
Lisa van Luling & Oda Nuij, Faculteit der Archeologie, UL
Gemaakt door BA2-studenten in het kader van een eindopdracht
van een seminar voor het honours-programma Crossing the Borders
in World Archaeology
Archeologie in een grotere wereld. Over het overbrengen van
archeologie bij het Nederlandse publiek
Sven Ransijn en Stefan Weijgertse, Faculteit der Archeologie, UL
Gemaakt door BA2-studenten in het kader van een eindopdracht
van een seminar voor het honours-programma Crossing the Borders
in World Archaeology
Network Structures in the Physical Landscape of the Corded
Ware Culture
Guus Halewijn, Louise Olerud en Martijn Wezenbeek , Faculteit der
Archeologie, UL
Gemaakt door BA2-studenten in het kader van een eindopdracht
van een seminar voor het honours-programma Crossing the Borders
in World Archaeology
Verlaat in de Bonnerklap (Dr.)
Jolanda Maassen, MUG Ingenieursbureau
MUG Ingenieursbureau heeft een klein verlaat (een soort sluis)
opgegraven in een oude loop van de Hunze, nabij Gieterveen. Er
bleek niet sprake te zijn van één verlaat, maar twee. Het oudste
dateert waarschijnlijk uit de late 16e eeuw. Het tweede en jongere
verlaat (waarschijnlijk 17de eeuws) was een zeer solide houten
constructie. Een indrukwekkend fenomeen.

Verkenning Vleuten 2, 10de eeuw (foto’s RCE)

19

Winnende SOJA-lezing

‘Begraven, doorboord….Toch behouden?
Einde van de veldarcheologie?’

Presentatie (in het Engels) door de winnaar Valerio Gentile (UL)

Vrijdag

13.45 – 15.00 uur, ZAAL 2
Paneldiscussie

In 2002 werd door een aantal Leidse studenten het initiatief genomen voor het organiseren van het eerste Symposium Onderzoek
Jonge Archeologen (SOJA). “Jonge archeologen” krijgen hier de
kans hun onderzoek te presenteren. In de meeste gevallen gaat
het om afstudeeronderzoeken van masterstudenten of onderzoek
van jonge onderzoekers. Dit is een categorie die minder in de belangstelling staat. Op het SOJA krijgen deze studenten de kans hun
onderzoek te presenteren en te publiceren in de SOJA-bundel. De
beste SOJA-lezing ontvangt de SOJA-prijs en een podium op de
Reuvensdagen.

Organisator: Irene Velthuis (Erfgoedbeheer)
Voorzitter: Frieda Zuidhoff (ADC ArcheoProjecten)
Behoud in situ is het uitgangspunt van het verdrag van Malta.
Maar hoe realiseer je dat in de praktijk? Wanneer is behoud in situ
een optie? Wat zijn de effecten van de voorgenomen ingreep op
het bodemarchief? Als je een vindplaats doorheit of wanneer er
ongelijke zettingen plaatsvinden, gaat er dan relevante informatie
verloren? In de sessie worden enkele gedachten, uitgangspunten
en praktijkvoorbeelden gepresenteerd over archeologievriendelijk
bouwen en ontwikkelen. In de presentaties wordt ingegaan op de
effecten van heien en ophogen op de bodem.
Belangrijk discussiepunt is welke mate van verstoring en dus
informatieverlies toelaatbaar is. Wat zijn de consequenties voor
de waarde en toekomstig onderzoek van de vindplaats? Is dit
het einde van de veldarcheologie? Na de lezingen wordt een
discussie gehouden met het publiek over het spanningsveld tussen
archeologie en de bedreigingen door bouwen enerzijds en in situ
bewaren dan wel opgraven anderzijds.

Valerio Gentile (UL): A Tale of Martiality: Use-wear analysis and
experimental archaeology on Bronze Age/Early Iron Age swords of
the Netherlands

Bijdragen:
●● Axel Müller (ADC ArcheoProjecten): Ophogingen op slappe
grond: de archeoloog onder druk?
●● Maarten Groenendijk (gemeente Gouda): ‘ Tussen de palen’.
Het effect van heipalen op het archeologisch erfgoed
●● Tim de Ridder (gemeente Vlaardingen): Geheid bewaren

13.45 – 15.00 uur, Zaal 3
Lezingen/discussie

Panel:
Maarten Groenendijk, Hans Huisman, René Isarin, Axel Müller, Tim
de Ridder, Karianne Winthagen

Organisator: Jos Bazelmans, Jos Deeben & Jeroen Bouwmeester (RCE)
Voorzitter: Max van der Schriek (VU) promovendus Moderne
Conflictarcheologie

Conflictarcheologie

Conflictarcheologie – kort voor de archeologie van verdediging,
oorlogvoering en bezetting - en dan specifiek de archeologie van
de Tweede Wereldoorlog staat de laatste jaren in toenemende mate
in de belangstelling, niet alleen bij archeologen, maar ook bij het
grote publiek. Dit is mede dankzij de positieve voortrekkersrol van
archeologen als Ruurd Kok en Ivar Schute. Het laatste themanummer
van Westerheem is hier een voorbeeld van (Westerheem 2014-6).
Gelijktijdig met deze groeiende belangstelling speelt bij archeologen
de vraag wat de waarde van deze archeologie eigenlijk is. Een
artikel van Evert van Ginkel en Arjen Bosman in het laatste nummer
van Westerheem verwoordt een gevoel van onbehagen dat bij
verschillende archeologen heerst. Wat kan archeologie toevoegen
aan de historische kennis die we al over dit onderwerp hebben?
In deze sessie willen wij met elkaar de discussie hierover aangaan.
Dit gebeurt aan de hand van drie thema’s:
●● Levert het bodemarchief informatie op die niet uit historische
bronnen verkregen kan worden?
●● Hoe moet het archeologische veld omgaan met de
emotionele lading die conflictarcheologie en dan vooral de
archeologie van WO II met zich mee kan brengen? Is dat
per definitie een legitimatie voor onderzoek of vormt het
aanleiding juist terughoudend te zijn?
●● Hoe stel je de waarde van dit soort terreinen vast? Wat bepaalt
of de archeologische resten al dan niet behoudenswaardig
zijn? Hoe wegen we herinnerings- en belevingswaarde
enerzijds en wetenschappelijke waarde anderzijds?

Heipalen door een vindplaats

Monsters voor zettingsonderzoek uit een grondspoor (foto’s
ADC ArcheoProjecten)

Bijdragen:
●● Jos Bazelmans (RCE): De omstreden waarde van archeologisch,
militair erfgoed uit de moderne tijd: de casus Bussum – Franse
Kamp
●● Jan Willem de Kort (RCE), Jan Roymans (RAAP) & Bart Beex
(freelance onderzoeker): Waardestellend onderzoek naar een
militair kamp bij Oirschot ten tijde van de Belgische opstand
of De informatiewaarde van het koninklijk sekreet
●● Harry van Enckevort (gemeente Nijmegen): Soldaten in een
kloostertuin in Brakkenstein. Archeologie met een kleine a
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ontdek archeologie
magazine

Conservering van archeologische objecten
Organisator: Natalie Cleeren (KULeuven)
Voorzitter: Natalie Cleeren (KULeuven)

al
Specia oekers
z
e
b
e
en:
voor d euvensdag
R
e
ie
d
g
n
va
cheolo

De conservering van een ontelbaar aantal archeologische
objecten is een immense uitdaging. In een eerste stadium van het
conserveringsproces worden ze allereerst op hun wetenschappelijke
inhoud geëvalueerd om ze vervolgens in te delen volgens
informatiepotentieel. Daarna worden ze niet, deels of volledig
gereinigd, mogelijk gestabiliseerd en gereconstrueerd. De tijd dat
alle vondsten volledig geconserveerd werden, ligt ver achter ons.
Deze gediversifieerde aanpak wordt steeds meer gemeengoed
in de (Europese) conserveringswereld. Men begint zich te
realiseren dat het betere verhaal verteld wordt na analyse van
alle beschikbare informatie, dan wel op basis van enkele mooi
gerestaureerde objecten.
Hierbij koppelen we de conservering van informatie los van het
zuivere behoud. Dit betekent niet dat na onderzoek, deze vondsten
niet langer bewaard worden. Het impliceert wel een duidelijk
onderscheid tussen conservering in functie van onderzoek en
conservering in functie van presentatie en bewaring.

Ar
1 jaar azine voor
Mag
,95
€
5

39
€

Vrijdag

13.45 – 15.00 uur, SPeciaal
Lezingen

19,9

Bijdragen:
●● Floris Reijnen (gemeente Nijmegen): Onderzoekend
conserveren in Nijmegen
●● Manuel Peters (Saruq al-Hadid Archaeological Research
Project): Nieuwe technieken en kosten/baten-analyse
voor onderzoek & conservering van de Merovingische
vondstcomplexen van het grafveld van Lent (Nijmegen)
●● Sofie Vanhoutte (Onroerend Erfgoed Vlaanderen) & Natalie
Cleeren (KULeuven): Het conserveren van tienduizenden
metaalvondsten – een uitdaging die vraagt om een degelijk
plan! Case: 46.000 ijzeren objecten in het Castellum te
Oudenburg (België): informatiepotentieel en output
●● Chrystel Brandenburgh (Erfgoed Leiden en Omstreken):
Onderzoek naar gemineraliseerd textiel: kansen, uitdagingen
en valkuilen

In het komende nummer: Archeologie in Noord Holland
// SPECIAL Archeologie in Nederland // Romeinse Grafheuvels in Tongeren // Levende Geschiedenis: spektakel
met meerwaarde? // En nog veel meer…
ARCHEOLOGIEONLINE.NL/ABONNEMENT/1-JAAR-ARCHEOLOGIE-MAGAZINE-VOOR-SLECHTS-€-1995

Uitreiking W.A. van Es-prijs
Presentatie door de winnaar
●●

De W.A. van Es-prijs is een aanmoedigingsprijs van de RCE
voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse
archeologie. Deze archeologieprijs wordt bij roulatie toegekend
aan een proefschrift, een masterscriptie of een andere opmerkelijke
publicatie. Dit jaar staan masterscripties centraal. Aan de prijs zijn
een bedrag van € 2000 en een oorkonde verbonden. De uitreiking
vindt traditiegetrouw plaats tijdens de Reuvensdagen. De W.A. van
Es-prijs werd op 20 december 1988 ingesteld bij het vertrek van de
toenmalige directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek, prof. dr. W.A. van Es.

●●
●●
●●

●●

Genomineerden:
●● Frank Beijaard (RUN): The Roman Fort on the Kops Plateau. A
chronological and spatial analysis of its contexts
●● Nathalie Brusgaard (UL): The Social Significance of Cattle in
Bronze Age Northwestern Europe. A multi-disciplinary approach
to human-animal relationships in prehistory
●● Benjamin Honigh (UL): Golden messages. Exploring the Roman
monetary policy and gold supply of Germania Inferior from 49
BC–AD 423

●●
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Sander Jansen (RUG): Op zoek naar vroegmiddeleeuws
Deventer. Een onderzoek naar de archeologische neerslag uit
Deventer en omgeving in de periode tussen de val van het
Romeinse rijk en de opkomst van het Karolingische rijk
Nienke Lameris (UvA): Wijk C and the Breedstraatbuurt from
Middle Ages to Modernity: The spatial developments of two
neighbourhoods in Utrecht
Sam Leeflang (VU): Individual yet Interconnected. Concepts
of Houshold Archaeology applied to Iron Age Southwest
Netherlands
Josje van Leeuwen (UvA): Middeleeuws Medemblik. Een
centrum in de periferie. Archeologisch onderzoek naar de
(vroeg)middeleeuwse handelsnederzetting en het oudste
regionale centrum van West-Friesland in de periode 675-1289
Mariska de Vos-van der Velde (RUG): Een opmerkelijke
scheepsinventaris. Een studie naar de objecten van een
vrachtschip in de bodem van de gemeente Dronten
Karen de Vries (RUG): Iron age deposition practices on the FriesDrents Plateau
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Toevluchtsoord of opslagplaats?? Een laatmiddeleeuws
‘steenhuis’ te Haren (GN)
Jolanda Maassen, MUG Ingenieursbureau

Met elkaar vinden we van alles van van alles, maar wat
vinden we nu echt? Met andere woorden: welke bijzondere
vondsten doen we in den lande? Op vrijdagmiddag is de
vloer traditioneel gereserveerd voor de Topvondsten. Want
we doen het natuurlijk nooit om de vondsten, maar ze maken
wel onze dag, onze week, ons jaar. Daarom verdienen ze
een podium op de Reuvensdagen. Erik Jungerius, voorzitter
bestuur RAAP en Zwollenaar, interviewt de vinders en
hoeders over hun topvondst.

Posters

Topvondsten

Bij archeologisch onderzoek in het dorp Haren is de uit
kloostermoppen opgebouwde fundering van een klein vierkant
gebouw gevonden. Deze fundering dateert uit de tweede helft
van de 13e eeuw of (het begin van) de 14e eeuw. Uit zowel
de brandlaag die op de bodem van het gebouw ligt als uit de
geblakerde bakstenen is duidelijk dat het gebouw is afgebrand.
De precieze functie van dit gebouw is niet goed duidelijk: gaat het
hier om een ‘klassiek’ steenhuis, bedoeld om zich in te verschansen
in roerige tijden, of betreft het een versteende opslagplaats die
mogelijk bij het ernaast gelegen borgterrein Voorhorst heeft
gehoord? De posterpresentatie hoopt discussie op te wekken
omtrent dit punt.
Curved firedogs in the Western Low Countries
Jeroen van Zoolingen, Gemeente Den Haag

Tijdens de analyse van het aardewerk van de 2e eeuwse Romeinse
site Den Haag - Uithofslaan trokken ongeveer 20 fragmenten van
handgevormde, dikwandige en versierde objecten de aandacht.
Ze werden geïnterpreteerd als fragmenten van een zogenaamde
vuurbok. Hoewel keramische vuurbokken in de Romeinse tijd niet
zeldzaam waren, onderscheidt deze specifieke vondst zich door een
a-typische gebogen of halfronde vorm. Studie heeft uitgewezen
dat er meer exemplaren van dezelfde vorm zijn aangetroffen,
hoofdzakelijk in de westelijke Lage Landen.
Wrakken in beeld
Maritiem Programma, RCE

UitgeverS

SPA

Het Maritiem Programma van de RCE heeft als doel om kennis,
onderzoek, beleid, samenwerking en educatie op het gebied
van maritieme archeologie in Nederland een stevige basis te
geven. Het programma loopt van 2012 tot en met 2016. Samen
met Rijkswaterstaat werden deze wrakkenposters gemaakt. De
posters zijn bedoeld om meer bewustwording te creëren over het
belang van wrakken en geven een visueel beeld van de maritieme
geschiedenis van de Noordzee. Op deze poster is per tijdsperiode
een aantal wrakken op de kaart weergegeven. Per tijdsperiode is
er telkens één wrak uitgelicht met een beknopte beschrijving en
afbeelding. Op het kaartje ernaast wordt duidelijk gemaakt waar in
die periode het zwaartepunt lag.

www.spa-uitgevers.nl

Boekverkoop

Assendorperstraat 174-4, 8012 Ce Zwolle

Producten Kenniskaart Archeologie
Kenniskaart, RCE
Het project Kenniskaart Archeologie van de RCE ontwikkelt een
digitaal portaal naar bruikbare kennis, onderzoeksmethodieken
en kaarten over de archeologie in heel Nederland. Er is al veel
archeologische kennis beschikbaar, en deze kan hiermee nog beter
worden benut voor het maken van gemeentelijk archeologiebeleid.
De poster biedt een overzicht van recente producten die
voortkomen uit dit project. Deze zijn digitaal beschikbaar op www.
archeologieinnederland.nl

Historie
History

Archeologie
Archaeology

Keramiek en glas

The Dark Age of the Lowlands in an Interdisciplinary Light:
people, landscape and climate between AD 300 and 1000
Rowin van Lanen, UU & RCE

Ceramics & Glass

Archeologen

Re-enactors

Jeugd

Specialisten

De posterpresentatie geeft inzicht in de achtergrond en de
voortgang van het door NWO gesubsidieerde onderzoeksproject:
“The Dark Age of the Lowlands in an Interdisciplinary Light:
people, landscape and climate between AD 300 and 1000”. Dit
interdisciplinaire onderzoeksprogramma (UU, RUG en RCE)
houdt zich bezig met het bestuderen van archeologische,
landschappelijke, vegetatie en klimatologische veranderingen en
onderlinge interactie in de periode van de laat-Romeinse tijd naar
vroege middeleeuwen.

Historici
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2. Nieuwe Buitensociëteit

4

Stationsplein 1
8011 CW Zwolle

3. De Grote Kerk
Grote Markt 18
8011 LW Zwolle

4. The Livingroom
Gasthuisplein 23
8011 SB Zwolle
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