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Naar een nieuwe reconstructie?


Karen Jeneson

Het Romeinse badhuis in Heerlen
Naar een nieuwe reconstructie?
Nederlands best bewaarde Romeinse gebouw ligt in het
centrum van Heerlen. Het is een van de weinige publieke badhuizen op Nederlandse bodem uit die tijd en het is volledig
opgegraven. Vooruitlopend op de restauratie en consolidatie
van de blootgelegde bouwfragmenten is in 2015 een nieuw
onderzoek gestart naar het badhuis en zijn vondstmateriaal.
Inmiddels is gebleken dat nog veel vragen onbeantwoord zijn
en dat aan de reconstructie van het badhuis, vastgelegd in
een een-op-een model in Archeon, het een en ander voor
herziening vatbaar is.

De ontdekking en opgraving
Juni 1940. Een boer rijdt met een ploeg op een weiland bij de
hoek van de Kruisstraat en de Coriovallumstraat, in het centrum van Heerlen. Burgemeester Van Grunsven heeft opdracht



gegeven van alle braakliggende percelen moestuinen te maken, want door de net uitgebroken oorlog is hij bang voor hongersnood. Ver komt de boer niet, al na enkele meters blijft de
ploeg hangen aan een obstakel. Het blijkt een zuilfragment van
bijna een meter hoog te zijn. Een kleine proefsleuf ter plekke
brengt muurwerk aan het licht. De erbij gehaalde archivaris
Leo van Hommerich en de burgemeester steken de koppen bij
elkaar. Ze halen de in Limburg bekende amateurarcheoloog en
arts H.J. Beckers uit Beek naar Heerlen en een week later start
de opgraving, die een compleet bewaard gebleven badhuis zal
blootleggen.
De ontdekking in Heerlen gaat natuurlijk niet onopgemerkt
aan de archeologische gemeenschap in Nederland voorbij. Professor Van Giffen uit Groningen meldt zich aan het eind van de
zomer in 1940 in Heerlen. Na enige strijd neemt hij in 1941 de

Het Romeinse badhuis in Heerlen anno 2016. Het badhuis is nooit geconsolideerd, waardoor inmiddels flinke erosie is
opgetreden. In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Restauratieatelier Restaura in Haelen
wordt de publiekstrekker de komende tijd gerestaureerd.

Foto van de eerste blootlegging van
een stuk badhuis, in juni 1940. Links op
de achtergrond is te zien hoe de boer is
doorgegaan met ploegen.



De opgraving in 1940 werd uitgevoerd onder leiding van amateurarcheoloog en arts
H.J. Beckers. In 1941 nam professor Van Giffen de wetenschappelijke leiding van hem
over.

WORD NU ABONNEE! 

wetenschappelijke leiding over van Beckers en hij voltooit de
opgraving. Het centrale deel van de site, het badhuis zelf, was
toen al helemaal opgegraven door Beckers of, beter gezegd,
blootgelegd. Want een methodisch en stratigrafisch onderzoek
vond in 1940 helaas niet plaats. Gewapend met pikhouwelen
en scheppen groeven ‘jongelui’ het pakket op en binnen het
badhuis in één keer weg. Op sommige plekken was dit pakket
bijna 2 meter hoog! De vondsten werden ook niet systematisch
verzameld. Van de badhuis-site zijn in twee opgravingscampagnes slechts 1200 vondsten verzameld, vooral terra sigillataaardewerk, munten, grote gedecoreerde bouwfragmenten en
stukken wandschildering. Tijdens de opgraving van Beckers
is niets getekend en er zijn ook geen dagrapporten gemaakt.
Gelukkig is er wel een vondstenlijst bijgehouden. Van Giffen
laat eind 1941 de opgraving vastleggen op papier en op de gevoelige plaat. De vondsten blijven in Heerlen, de documentatie
verhuist naar Groningen. In 1947 schrijft Van Giffen zijn ‘rapport
en werkhypothese’ over het badhuis, dat in 1948 wordt gepubliceerd als onderdeel van een jubileum-uitgave in de serie
‘L’Antiquité Classique’. Hij dateert de bouw van het badhuis in
de regeringsperiode van keizer Claudius (40-54 na Christus),
gebaseerd op de bevindingen van W. Glasbergen die de versierde terra sigillata heeft bestudeerd, en van M.P.M. Daniels die
de munten heeft gedetermineerd. Ook onderscheidt Van Giffen
twee fasen in het badhuis. De reconstructietekening van het
gebouw is van de hand van de Heerlense architect Frits Peutz.
Na de blootlegging van het badhuis laat Van Hommerich
de site afdekken met stro en asfaltpapier, om het muurwerk
te beschermen. Maar er wordt volop gespeeld op het veldje
aan de Coriovallumstraat, het stro wordt in brand gestoken en
menig Heerlenaar komt er stenen en ander bouwmateriaal

halen voor eigen gebruik. Uiteindelijk komt er een dikke laag
zilverzand en teelaarde over het badhuis, maar het kwaad is
dan al geschied. Vergelijking van de foto’s van Van Giffen met
de situatie in 1954 laat zien hoeveel er in de tussentijd al is verdwenen of kapot gegaan.

De opgravingen in de jaren vijftig
Begin jaren vijftig komt prof.dr. J.E. Bogaers in opdracht van
ROB-directeur P.J. Glazema naar Heerlen. In 1954 zal een groot
congres over Romeinse archeologie plaatsvinden in Keulen en
Glazema wil zijn collega’s de topvondst uit Heerlen laten zien.
Bogaers komt de site ‘bezoeker-klaar’ maken en graaft vervolgens het gebied direct rond het badhuis volledig op in drie cam-



Een Amerikaanse militair in het badhuis, 1945. Het stro en asfaltpapier waarmee het badhuis provisorisch was afgedicht, is goed
te zien.
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Plattegrond van het badhuis met de individuele vertrekken,
op basis van de reconstructie van Van Giffen.
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pagnes tussen 1952 en 1957. De resultaten zijn echter, zoals bij
zo veel opgravingen in die tijd, nooit uitgewerkt. Dit is extra
jammer omdat, in tegenstelling tot de opgravingen van de
jaren veertig, wel meerdere vlakken worden aangelegd, sporen
worden gecoupeerd en getekend, en veel vondsten per spoor
worden verzameld. Daarnaast wordt er een redelijk complete
veldadministratie bijgehouden.

Opname van de opgraving direct ten noorden van het badhuis
door Bogaers in de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Op de
voorgrond liggen de fundamenten van drie huizen en daarachter
ligt de laat-Romeinse spitsgracht.



Na de bouw van het museum in 1977 wordt de beschermende
laag zilverzand verwijderd door vrijwilligers van de AWN.

WORD NU ABONNEE! 

“Twijfel aan bepaalde reconstructies uit 1948
is de belangrijkste reden om nieuw onderzoek
te doen”
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1 hoofdingang

6 warmwaterbadzaal

11 zuilengalerijen

2 omkleedruimte

7 zweetruimte

12 winkeltjes

3 koudwaterbadzaal

8 zwembad

13 waterafvoer

4 dompelbaden

9 sportvelden

14 zij-ingangen

5 lauwwarme zaal

10 stookruimtes

15 latrine

Het badhuis

Het badhuis is in 1940 ontdekt en opgegraven in twee zomercampagnes (1940 en 1941). Dit exemplaar, van het zogenoemde ‘Reihentyp’, heeft afmetingen van 50 bij 50 meter. Het
badhuis zelf is ongeveer 47 meter lang en bestaat uit vijf op
een rij gelegen vertrekken, waarvan drie verwarmd. Aan de
voorkant ligt een porticus van net geen 50 meter breed en
3 meter diep, aan de achterkant bevindt zich een grote
stookruimte. Op twee plekken zijn additionele stookruimtes
gebouwd, vermoedelijk in latere fasen. Aan beide kanten
liggen ommuurde buitenruimtes, waarvan één met een
zwembad van 9 bij 5,5 meter. Voor Nederlandse begrippen
is erg veel bewaard gebleven van het badhuis. Er is meer
dan 500 meter muurwerk, dat op sommige plekken 1,5 tot
2 meter hoog is. Van de twee onverwarmde vertrekken zijn
de vloeren nog bijna helemaal intact, een deel van het riool
is nog afgedekt door dakpannen en er zijn zelfs nog delen
van de suspensura, de zwevende vloer in de verwarmde
vertrekken, bewaard gebleven.



Reconstructietekening van het badhuis door P. Delnoy, jaren
tachtig. In deze reconstructie liggen de daknaden op één lijn
en het voorste vertrek is het hoogst.

Bij het opschonen van het badhuis ontdekt Bogaers twee tegels
met het stempel van het dertigste legioen Ulpia Victrix. Dit
legioen was in de tweede eeuw vanaf 122 na Christus gelegerd
in het legioenskamp Vetera, vlakbij het net gestichte Colonia
Ulpia Traiana (nu Xanten in Duitsland). Bogaers concludeert dat
het badhuis van Heerlen daarom niet in de eerste eeuw onder
keizer Claudius gebouwd kan zijn, zoals Van Giffen had gesteld,
maar pas in de tweede eeuw.
Door de Bogaers-opgraving krijgt het badhuis in de jaren
vijftig nationale roem. Van heinde en verre stromen bezoekers
naar de site en een miniatuur van de thermen komt in Madurodam te staan. De problemen met vandalisme van de site blijven
echter aanhouden en daarom verdwijnt het badhuis eind jaren
vijftig voor een tweede keer onder een dikke laag zilverzand.

Opening van het Thermenmuseum
Al in 1940 bij de eerste ontdekking had men in Heerlen plannen
voor een museum over het badhuis. Architect Peutz maakte
een ontwerp voor een overkapping, dat onderdeel werd van
het stedebouwkundig plan ‘Coriovallum’. Maar begin jaren zestig gaat de stad voor modern en verdwijnt het plan, inclusief
het ontwerp voor het museum, in de prullenbak. Het hielp niet
echt dat een eerder toegezegde rijkssubsidie voor het museum
in 1966 zonder opgaaf van reden werd teruggetrokken. In de
jaren die daarop volgen, wordt de ene na de andere mijn gesloten. In totaal verliezen zo’n 75.000 mensen in de oostelijke
mijnstreek hun baan. Nieuwbouw voor een Romeins gebouw

is wel het laatste waar men zich druk over maakt. Ondanks de
malaise gaat men in Heerlen door met acties om de museumplannen te realiseren. Dankzij de publieksactie ‘Thermen open,
nu of nooit’ begin jaren zeventig, een crowdfunding-initiatief
avant-la-lettre en een gulle gift van DSM wordt genoeg geld
verzameld om de bouwplannen te realiseren. In 1975 gaat de
eerste spade de grond in, waarna Prins Claus in 1977 het nieuwe
museum annex archiefbewaarplaats opent. Het museum trekt
in die jaren zo’n 45.000 bezoekers per jaar. Maar tegelijkertijd
beginnen in Heerlen de problemen pas echt, zeker na de sluiting van de allerlaatste mijn. Torenhoge werkloosheid, verloedering en vooral ook problemen met drugsverslaafden uit de
regio doen vergeten dat Heerlen eens een welvarende stad
was die trots was op het Romeinse verleden. Het hoeft dan ook
geen verbazing te wekken dat in een dergelijke omgeving het
Thermenmuseum niet kon floreren. Helaas moet vandaag de
dag geconcludeerd worden dat het Romeinse badhuis, in de
jaren vijftig nog gezien als nationale schat, langzaam uit het
collectieve geheugen van Nederland is verdwenen. De decentrale ligging van Heerlen binnen Nederland en een sterk verminderde interesse in het Romeinse verleden van Nederland
in het algemeen vanaf de jaren zeventig hebben hier ook zeker
een rol gespeeld.

Restauratie
Anno 2016 staat het Romeinse badhuis weer volop in de schijnwerpers. Letterlijk én figuurlijk. Maar de directe aanleiding
hiervoor is niet echt feestelijk. Meer dan honderdvijftig schadeplekken zijn in kaart gebracht. Het bijna vijftigjarige verblijf van
het badhuis in een ongeklimatiseerde ruimte waar zonlicht en
temperatuurswisselingen vrij spel hebben, hebben hun sporen
nagelaten. Het badhuis is nooit geconsolideerd en daarom is
inmiddels overal flinke erosie opgetreden. Bij de schade gaat
het vooral om uitgedroogde mortel en losgeraakte stenen, op
een aantal plekken is stucwerk van de muren gevallen en er
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Reconstructie van de thermen van Weissenburg in Zuid-Duitsland. Hier is goed
de combinatie van ronde en spitse
daken te zien, waarbij de verwarmde
vertrekken (herkenbaar aan de ‘schoorstenen’ waar de warme lucht uit komt)
voorzien zijn van ronde gewelven, terwijl
de onverwarmde ruimtes aan de voorkant (kleedruimte, koude ruimte) en het
stookhok achteraan van reguliere spitse
daken met pannen waren voorzien.

zijn instabiele plekken met wankele stutconstructies. Reden
voor het museum om een restauratieproces in gang te zetten.
In samenwerking met de RCE en dankzij een subsidie van de
provincie Limburg is het hele proces opgestart. Restauratieatelier Restaura uit Haelen voert de restauratiewerkzaamheden
uit, die naar verwachting een jaar in beslag zullen nemen. Omdat Nederland niet bepaald grossiert in Romeinse gebouwen,
ligt de kennis over hoe dit het beste te restaureren niet voor
het oprapen. Daarom is een wetenschappelijke begeleidingscommissie samengesteld met archeologen en restauratoren
uit Duitsland, Vlaanderen en Zwitserland. In samenspraak met
de RCE zal moeten worden bepaald wat de beste maatregelen
zijn voor het badhuis en hoe de stabiliteit op duurzame wijze
kan worden hersteld.

Naar een nieuwe reconstructie?
Naast de restauratie is ook een ander project van start gegaan,
namelijk nieuw onderzoek naar het badhuis. Van de vondsten
verzameld tijdens de opgraving van 1940-1941 is maar een deel
uitgewerkt, alleen de munten en de versierde terra sigillata.
Daarnaast is van de opgraving van Bogaers nog helemaal niets
uitgewerkt. Een provisorische plattegrond van de opgravingsresultaten verscheen in de bijdrage van Bogaers over de
Romeinse tijd aan de bundel 100 eeuwen Nederland uit 1959,
maar daar is alleen de (gereconstrueerde) steenbouw op te
zien. Juist omdat het de directe omgeving van het badhuis
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Nogmaals de reconstructie van de thermen in Weissenburg, nu vanaf de voorkant gezien.

Bouwen om te baden

betreft, is een goede uitwerking van de Bogaers-opgravingen
essentieel voor het reconstrueren van de geschiedenis van
het gebouw. De grote hoeveelheid vondsten, waaronder veel
dateerbaar materiaal zoals aardewerk, munten en mantelspelden, kan helpen de datering van de verschillende gebruiksfasen van het badhuis beter in kaart te brengen.
Maar de belangrijkste reden om opnieuw onderzoek te doen
is twijfel aan bepaalde reconstructies, nog stammend uit 1948.
Het betreft aan de ene kant reconstructies van het uiterlijk van
het badhuis. Neem bijvoorbeeld de hoogte en vorm van de
daken. In de oorspronkelijke reconstructie van Peutz uit 1948
bestaat het dak van het badhuis uit drie delen, waarvan de
hoogte om en om verspringt en waarvan één daknaad haaks
staat op dat van de andere twee. Bij de een-op-een reconstructie van het badhuis in Archeon is het dak al anders vormgegeven, met alle daknaden in dezelfde richting en een gradueel
verloop van hoog naar laag. Maar nieuwe reconstructies van
soortgelijke badhuizen elders in het voormalige Romeinse Rijk
laten zien dat er nog andere opties zijn. De reconstructie van
het badhuis van Weissenburg in Zuid-Duitsland bijvoorbeeld
toont puntdaken boven de onverwarmde vertrekken en koepelvormige verwarmde vertrekken (zonder dakpannen-dak).
Bestudering van het in het badhuis van Heerlen gevonden
bouwmateriaal zou hierover uitsluitsel kunnen geven. Daarnaast zijn in de versie van Peutz twee rechthoekige uitbouwtjes aan de buitenmuren van de palaestrae gereconstrueerd

WORD NU ABONNEE! 

Het Thermenmuseum wil iedereen betrekken bij de restauratie en het nieuwe onderzoek. Daarom is er nu van
alles te zien en te beleven rond het badhuis. Zo is er nu de
tentoonstelling ‘Bouwen om te baden’. Daarin kun je van
alles leren over hoe de Romeinen bouwden en wat daar
allemaal bij kwam kijken. Vijf specialisten (keramisch bouwmateriaal, metaal en glas) komen zelf aan het woord, door
middel van filmpjes en audiofragmenten, over wat ‘hun’
materiaal vertelt over het badhuis en wat de nieuwe inzichten zijn. Daarnaast kun je zelf een aantal bouwtechnieken uitproberen. Elk half jaar komen nieuwe specialisten
aan bod. Uiteraard kun je een kijkje nemen bij de restauratoren. En als het onderzoek helemaal is afgerond, zullen
alle bevindingen in het museum gepresenteerd worden.
Dit is naar verwachting in het eerste halfjaar van 2018.

tot kleine ingangen, als een soort dienstingangen. Bestudering
van de resten hiervan laat echter nergens een drempel of deurpartij zien en de structuur zelf lijkt veel te kolossaal (muren van
een halve meter dik) voor een dusdanig kleine ingang voor personeel. Aan de andere kant zijn er basisvragen over de ‘werkhypothese’ (zoals Van Giffen het zelf noemde), zoals fasering
(Van Giffen had het over twee gebruiksfasen) en datering.
Dat er meer dan één gebruiksfase is geweest, staat vast. Er
zijn duidelijke verbouwingssporen en er is bovendien epigrafisch bewijs voor tenminste één grote opknapbeurt, in de vorm
van de zogenoemde Sattonius-steen. Dit is een bijna volledige
inscriptie op een blok van roodbruine zandsteen, die is gevonden op het thermenterrein. De steen is gewijd aan de godin
Fortuna Redux, door ene Marcus Sattonius Iucundus, die ‘het
badhuis liet restaureren’. Van deze Sattonius weten we dat hij

politicus was, want de inscriptie vermeldt ‘DEC CVT’, wat betekent dat hij lid was van de stadsraad (decurio) van Colonia
Ulpia Traiana. De verbouwing moet dus na de stichting van de
colonia hebben plaatsgevonden, dat wil zeggen in de tweede
eeuw. Nauwkeurige bestudering van het badhuis levert aanwijzingen op voor misschien wel drie of vier verbouwingen. Een
aanwijzing is bijvoorbeeld dat het grote stookvertrek (praefurnium) aan de zuidkant niet na één gebruiksfase is opgegeven,

“Nauwkeurige bestudering van het badhuis
levert aanwijzingen op voor drie of vier verbouwingen”
zoals Van Giffen stelde, maar dat er eerst nog een reparatie van
de stookgang is geweest. Een andere aanwijzing is de zwartwitte mozaïekvloer in het koude vertrek (frigidarium), waarvan
alleen in de hoeken nog resten zijn te zien. Er is op een bepaald
moment een vloer van tegels van gebakken klei overheen gelegd, waarna de randen van de ruimte met waterdichte mortel
zijn afgesmeerd. Nauwkeurige inspectie van deze delen laat
zien dat er tweemaal een nieuwe rand van mortel is aangebracht, over de mozaïekvloer heen.
Het is duidelijk dat het badhuis nog lang niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven. Het museum wil graag het juiste verhaal vertellen aan het publiek. Op het moment dat duidelijk
werd dat er een grootschalige restauratie moest gaan plaatsvinden, is besloten tegelijkertijd nieuw onderzoek uit te voeren, omdat dit een uitgelezen kans was hét verhaal van het
badhuis boven water te krijgen. Vandaar dat de restauratie
gepaard gaat met een onderzoeksprogramma.



Originele reconstructie van het badhuis van Heerlen door de architect F. Peutz, jaren veertig. In deze reconstructie
hebben alle vertrekken een puntdak, bekleed met dakpannen. De hoogte van de verwarmde vertrekken aan de achterkant is hier even hoog als dat van de kleedruimte aan de voorkant. De daknaad van de kleedruimte zou haaks staan
op de overige daken. Ook tekende Peutz een deels gesloten porticus.



Op het terrein van de thermen is een steen gevonden die door Marcus
Sattonius Iucundus gewijd is aan de godin Fortuna Redux. Op de steen
wordt vermeld dat Marcus het badhuis liet restaureren. Het is een tastbaar bewijs dat aangeeft dat het badhuis meerdere bouwfasen kent.
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Digitale reconstructie van de lauwwarme ruimte in het badhuis, het tepidarium, gemaakt door Digitale Archäologie
in opdracht van het Thermenmuseum. In deze ruimte was er een constante temperatuur van ruim 30 graden Celcius.
Dankzij de lage luchtvochtigheid werd een aangename verblijfsruimte gecreëerd.



Digitale reconstructie van het badhuis, van boven gezien. Zichtbaar zijn de twee ‘dienstingangen’ aan de zijkant. Dit was een
reconstructie van Peutz, waaraan nu getwijfeld wordt.

WORD NU ABONNEE! 

gebied van de watervoorzieningen in de Romeinse tijd zal kijken naar de baden, de waterleidingen en -afvoeren, de mogelijke latrine of andere water-elementen, zoals fonteinen. Het
badhuis is 3D ingemeten door middel van een laserscanner.
Alle beschikbare analoge veldtekeningen zijn gedigitaliseerd.
Uiteindelijk zal ook nieuw archeologisch onderzoek plaatsvinden, in de vorm van smalle sleuven, juist daar waar nieuwe
informatie over de site verwacht wordt. Dit gravend onderzoek
zal helemaal met de hand worden uitgevoerd.
Naar verwachting zal al dit onderzoek een enorme hoeveelheid nieuwe informatie opleveren over het badhuis. Of er nog
spectaculaire ontdekkingen komen, is maar de vraag. In elk
geval is er een flinke kenniswinst te verwachten, simpelweg
door het toepassen van nieuwe onderzoeksmethoden, nieuwe
materiaalkennis, en nieuwe technologie, ten opzichte van de
situatie in de jaren veertig en vijftig. Dat is niet meer dan logisch.
De kennis over Romeinse badhuizen is de afgelopen decennia
door de vele nieuwe opgravingen overal in het voormalige
Romeinse Rijk enorm toegenomen en dus is er veel meer vergelijkingsmateriaal dan destijds. Met de technologie van nu
kan van mortel en keramisch bouwmateriaal de samenstelling
worden bepaald, wat weer duidelijke aanwijzingen kan geven
over (bouw)fasen. En aangezien het bouwmateriaal en het overgrote deel van het reguliere aardewerk, glas, metaal en bot
überhaupt nog niet is bestudeerd, zal het onderzoek naar dit
materiaal in elk geval resulteren in nieuwe inzichten. Tijdens
een gezamenlijke studiedag stond de wetenschappelijke

begeleidingscommissie aan de voorkant van het badhuis. De
archeoloog uit Keulen merkte op dat hij het raar vond dat de
reconstructie aan de voorkant één toegangsdeur had, want, zo
stelde hij, ‘in de regel hadden badhuizen altijd twee toegangsdeuren’. We keken allemaal naar het eerste vertrek, het apodyterium. Dit heeft een visgraatvloer van kleine baksteentjes. Het
is een keiharde, slijtvaste vloer, perfect voor zo’n drukbelopen
ruimte. Toch zagen we plots duidelijk slijtageplekken aan de
voorkant van het vertrek. Niet één, maar twee… Direct was het
bewijs daar dat ook het badhuis van Heerlen twee toegangsdeuren kende, in plaats van één. Dat is dus alvast één punt
waarop we alle nu in het museum getoonde reconstructies
moeten gaan wijzigen. Er volgen er vast meer!



Het nieuwe onderzoek
De eerste stap in het nieuwe onderzoek was het opstellen van
een uitgebreide lijst met alle mogelijke vragen. Deze kunnen
hopelijk worden beantwoord door middel van de verschillende
deelonderzoeken die vervolgens in gang zijn gezet. Ook hiervoor is samengewerkt met de RCE. Er is een team van specialisten samengesteld, voor de volgende categorieën materiaal:

gewoon aardewerk, terra sigillata-aardewerk, munten, metaal
(met een apart onderzoek naar de mantelspelden), glas, natuursteen, mortel, keramisch bouwmateriaal, dierlijk botmateriaal
en de fysische geografie van de locatie van het badhuis. Voor
het uitwerken van de sporen en structuren van de opgravingsputten in de omgeving van het badhuis en van het badhuis
zelf is ook een archeoloog aangewezen. Een specialist op het

Digitale reconstructie van het badhuis, van voren gezien.
Inmiddels is duidelijk dat de badgasten niet via een
enkele deur naar binnen kwamen, zoals hier nog afgebeeld wordt, maar dat er twee toegangsdeuren waren.

Verantwoording



De schade aan het badhuis anno 2013: uitgedroogde mortel en loszittende tegulae in de rand van het koudwaterbad (links). Het stucwerk is in stukken van de muur gevallen in de hoek van het zwembad in de westelijke palaestra
(rechts). De palaestra was een open buitenruimte waar badgasten konden sporten, een essentieel onderdeel van
het Romeinse baden.
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Begraven, opgegraven
en herbegraven
Begravingen in het hoogkoor van de Goudse Sint-Janskerk
In elke historische stad staan wel één of meer grote, middeleeuwse kerken. En in al die kerken is door de eeuwen heen
de elite van de samenleving begraven. De uitdrukking ‘rijke
stinkerds’, of ‘stinkend rijk’ komt er zelfs vandaan. Toch komt
het niet vaak voor dat er in dergelijke kerken archeologisch
onderzoek wordt uitgevoerd. Dat was wel het geval in 2014,
in de Sint-Janskerk te Gouda, waar het volledige hoogkoor
van de kerk ontgraven moest worden ten behoeve van funderingsherstel.

Verzakking
Het funderingsherstel was nodig om te voorkomen dat er door
verzakking van de bodem scheurvorming zou kunnen ontstaan.
De kolommen (de dakdragende pilaren) in het koor zakten namelijk net iets sneller dan de omliggende kerkmuren, en hoewel het om minimale verzakkingen ging, kon dat op termijn
wel problemen veroorzaken. Daarom moesten alle kolommen
in het koor worden voorzien van extra funderingsbalken en
heipalen, en om dat mogelijk te maken moest het hele koor
worden ontgraven tot een diepte van ongeveer 1,5 meter beneden het maaiveld. In dit artikel wordt ingegaan op de belangwekkende archeologische resultaten van dit onderzoek, en



de wijze waarop deze resultaten na afloop aan het publiek zijn
gepresenteerd.1

Geschiedenis van de kerk
Om bij het begin te beginnen: de Sint-Janskerk ligt in de historische binnenstad van Gouda. De kerk is met een lengte van
123 meter de langste kerk van Nederland en is wereldberoemd
vanwege haar prachtige glas-in-lood ramen, de ‘Goudse Glazen’.
Oorspronkelijk was de kerk lang niet zo groot, slechts een meter of 30. Over het ontstaan van het gebouw is al veel bekend,
met name door een promotieonderzoek van Bianca van den
Berg.2 De bouwgeschiedenis is grofweg in vier periodes samen
te vatten.
Het bestaan van de Sint-Janskerk is voor het eerst af te leiden
uit een vermelding in een historische bron uit de jaren 12751280. Waarschijnlijk stond de kerk er toen al een tijdje. Algemeen wordt aangenomen dat hij is ontstaan uit de hofkapel
van de heren Van der Goude. Deze toenmalige machthebbers
van Gouda woonden rond 1150 in het gebied dicht bij de huidige kerk. Daar lag ook een versterkte vluchtheuvel, een zogenoemd motte-kasteel. De kapel lag vermoedelijk onder het
westelijke deel van de huidige Sint-Janskerk, onder de toren
dus. Op de plek van het koor, waar het onderzoek uit dit artikel
plaatsvond, stond in deze fase nog geen bebouwing.
De tweede bouwfase dateert van rond 1350. Toen werd de
kapel uitgebreid naar een driebeukige kerk, die dezelfde breedte had als het westelijke deel van de kerk nu nog heeft. De plek
van het koor was nog steeds niet bebouwd, maar zal waarschijnlijk wel als kerkhof in gebruik zijn geweest.
In 1361 ging de stadsbrand grotendeels aan de Sint-Janskerk
voorbij, dus in die periode waren er geen grote wijzigingen.
Rond 1385 werd gestart met een nieuwe uitbreiding van de
kerk, de derde bouwfase. Er werd toen een zogenoemde driebeukige ‘hallenkerk’ van gemaakt. De werkzaamheden duurden tot 1413, waarna de nieuwe kerk werd gewijd. De kerk had
inmiddels een behoorlijke lengte en lag deels al over de plek
van het huidige koor heen. Dat is bekend dankzij een eerdere
restauratie tussen 1898 en 1902, waarbij tekeningen zijn gemaakt van de oude funderingsresten. Waar de stadsbrand van
1361 nauwelijks schade had veroorzaakt, lag dat in 1438 anders:
toen brandde het kerkgebouw volledig af. De kerk werd hierna

De Sint-Janskerk na 1510, in de huidige omvang. Het plangebied
van het onderzoek is aangegeven met een stippellijn.


Grafkelder III met de skeletresten van de burgemeestersfamilie
Van Rietveld.

De ontgraven kolommen in het koor tijdens de restauratie in
1898-1902.

WORD NU ABONNEE! 

herbouwd volgens dezelfde opzet als daarvoor en werd in 1443
voltooid.
De vierde en laatste belangrijke bouwkundige wijziging
vond plaats tussen 1475 en 1510. Aan beide zijden werd de kerk
verbreed met een zijbeuk. Ook het huidige koor werd in die
periode gebouwd, op de plek van het voormalige kerkhof. Dat
kerkhof werd verder naar het oosten verplaatst en ligt nog
altijd onder de huidige Willem Vroesentuin.
Na 1510 waren er geen grote bouwkundige veranderingen
meer in de Sint-Janskerk. Wel brandde het gebouw in 1552 na
een blikseminslag nog een keer grotendeels af. De kerk werd
daarna weer herbouwd volgens hetzelfde grondplan, waarbij
de zijbeuken werden verbouwd tot echte dwarskapellen met
topgevels. Hierdoor ontstond er ruimte voor de wereldberoemde gebrandschilderde glazen van Dirk en Wouter Crabeth.

Eerdere verstoringen van de bodem
De kerk heeft dus al een lange geschiedenis. Daarvan zullen
zeker nog archeologische sporen in de bodem aanwezig zijn.
Wel is er, net als in al die andere kerken, in het verleden al veel
weggegraven, onder meer bij een eerdere restauratie tussen
1898 en 1902. Bij die restauratie zijn alle kolommen van het
koor van nieuwe funderingen voorzien, door palen naast de
oude fundering te slaan waaraan de kolom werd opgehangen.

Zoals op de foto duidelijk te zien is, werd daarbij flink ontgraven. De kans dat er rondom de kolommen nog archeologische
sporen en vondsten aanwezig zouden zijn, was dus zeer klein.
Ook de aanleg van vloerverwarming (rond 1970) heeft gezorgd voor veel verstoringen: volgens ooggetuigen reden de
graafmachines en shovels toen uitgebreid in de kerk rond. Dat
gebeurde in die periode nog zonder archeologisch onderzoek,
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dus helaas is destijds veel informatie verloren gegaan. In het
centrale deel van het koor is echter nooit vloerverwarming
aangelegd, en voor zover bekend zijn er ook geen andere diepe
graafwerkzaamheden geweest. Het zou dus heel goed kunnen
dat hier nog wel archeologische sporen aanwezig waren.

Start werkzaamheden
Reden genoeg om de werkzaamheden archeologisch te gaan
begeleiden en zo nodig op te schalen naar een opgraving, maar
de verwachtingen waren nog niet bijzonder hooggespannen
bij de start van de werkzaamheden in 2014. Eventuele begravingen werden pas op 1,5 meter diepte verwacht, dus de eerste
fase zou vooral bestaan uit het begeleiden van de werkzaamheden om losse vondsten uit de reeds geroerde grond te documenteren. Dat bleek toch net wat anders te lopen: direct onder
de vloer werden de muren zichtbaar van diverse grafkelders.
Al snel bleek dat alle grafkelders in het koor bewaard waren
gebleven: een mooie meevaller!
De kelders zijn vervolgens voorzichtig verdiept, om te kijken
of er op de bodem ook nog begravingen aanwezig waren. In de
meeste kelders bleek dat niet het geval, die zijn in een eerdere
fase al helemaal leeggehaald. In twee kelders zat wel veel los
menselijk botmateriaal, maar daar was tijdens de opgraving
geen verband meer in te herkennen. Ook tijdens de uitwerking
achteraf bleek uit de aantallen dat het niet om de oorspronkelijke begravingen kan gaan, of in elk geval niet alleen.

Van Rietveld
Eén kelder bleek nog helemaal niet geruimd te zijn. Op de bodem lag, tussen de handvatten en restanten van houten grafkisten, een zevental begravingen, keurig naast elkaar. Op basis
van de historische bronnen moet het hier het graf betreffen
van burgemeester mr. Melchior Gerard van Rietveld. Van Rietveld was dijkgraaf van de Krimpenerwaard. Daarnaast was hij
regent en burgemeester van Gouda tussen 1672 en zijn overlijden in 1700, op 45-jarige leeftijd. Ook zijn vrouw Catharina van
der Dussen, twee zoons van negentien en twintig jaar, twee
volwassen dochters en een kleindochter liggen in de kelder
begraven. Melchior Gerard had in totaal tien kinderen, waarvan
er vier stierven voordat ze drie jaar oud waren. Deze kinderen
zijn niet in de grafkelder teruggevonden. Mogelijk zijn de relatief kleine, fragiele botten al vergaan, maar het zou ook kunnen
dat ze vanwege hun geringe leeftijd niet in de grafkelder zijn
begraven, iets wat in die tijd niet ongebruikelijk was. Zijn eerste dochter, overleden in 1696 toen ze negen jaar oud was, ligt
met zekerheid niet in de grafkelder begraven. Mogelijk was de
kelder in dat jaar nog niet gebouwd.
In het graf zijn geen bijgaven aangetroffen, wel delen van
de kleding. Zo is een stukje textiel met daaraan een knoopje
gevonden, waarschijnlijk een stuk van een mouw. Ook zijn er
bij twee vrouwengraven drie knopen aangetroffen, twee met
groene glaspasta en een met roze glaspasta. Qua uiterlijk lijken

Deze (manchet)knopen werden gevonden in de graven van Catherine van der Dussen en haar kleindochter Adriana Johanna ter
Haghuijs.

de knopensetjes sterk op de hedendaagse manchetknopen.
Die manchetknopen zoals wij ze kennen, kwamen echter pas
voor vanaf de negentiende eeuw. Het principe van een dubbele
knoop met een metalen ring ertussen bestond al wel eerder,
in de kleding van mannen, met name bij broeksknopen en
keelknopen. Dames droegen in de achttiende eeuw een japon
met mouwen die tot de elleboog kwamen. Aan het einde van
de achttiende eeuw werden de mouwen langer en kwamen ze
tot aan de pols. De mouwen werden gesloten met een rijglint
of knopen. We kennen geen voorbeelden van dit soort knopensetjes aan de mouwen, maar het is zeker niet ondenkbaar dat
ze daarvoor zijn gebruikt.3
Buitengewoon interessant aan de manchetknopen is dat ze
alle drie van hetzelfde type zijn, vermoedelijk op hetzelfde moment (rond 1700) in dezelfde werkplaats zijn vervaardigd, maar
dat ze zijn gevonden bij twee begravingen waar ruim zestig
jaar tussen zit. De roze knoop lag bij Catherina van der Dussen,
de vrouw van de burgemeester die overleed in 1715, terwijl de
groene knopen gevonden zijn bij haar kleindochter, Adriana
Johanna ter Haghuijs, overleden in 1776. Kennelijk is zij dus
met een erfstuk van haar oma begraven, wat op zichzelf ook
wel weer bijzonder is, aangezien uit de bronnen bekend is
dat Catherina en haar dochter ruzie met elkaar hadden. Dat
meningsverschil heeft zich kennelijk niet doorgezet naar haar
kleindochter.

WORD NU ABONNEE! 
Grafkelders
De grafkelders zelf waren van zeer hoge kwaliteit, wat gezien
de rijkdom van de eigenaren ook wel te verwachten was. De
kelders hadden allemaal strak afgewerkte wanden en een luxe
tegelvloer, meestal rood, in één geval groen-geel. Het graf werd
afgedekt met een grafsteen die twee keer zo groot was als een
gewone zerk. Vaak was die fraai gebeeldhouwd en voorzien
van familiewapens. Twee van dergelijke enorme zerken zijn
overigens nog in de kerkvloer van de Sint-Janskerk aanwezig:
die van Jacob van der Tocht en die van Frank van Borsselen,
later hergebruikt door Dirk van der Starre. Dat hergebruik was
niet ongewoon, vaak wisselden de grafkelders namelijk van
eigenaar.

“In het koor werden enorme hoeveelheden
los botmateriaal gevonden”

personen wegens verdient arbeidsloon in het graven van de
put op het catechisatiekoor om de doodsbeenderen te begraven, alsmede het ruimen van het scherminkelhuis en het overbrengen van de doodsbeenderen, het toedammen van de put
en het opleggen van de (graf)stenen alsmede voor verschot van
een vat bier en genever 95 gulden en 2 stuivers’.4
Dat burgemeesters en kerkmeesters dit besloten, is wel opmerkelijk: het koor was in diezelfde tijd nog de plek waar alleen
de absolute elite (inclusief zijzelf) begraven werd, en die moest
daar ook nog eens goed voor betalen. Om direct daarnaast de
beenderen te begraven van mensen van buiten de kerk, die per
definitie juist niet zo rijk waren, is erg vreemd en zal wellicht
wel tot commentaar hebben geleid. Maar kennelijk was de nood
hoog en was er elders geen ruimte.

Vrijwilligers in de archeologie
Naast de vele losse botten uit de knekelput, werden ook elders
in het koor enorme hoeveelheden los botmateriaal teruggevonden. Het betreft hier vermoedelijk de botten van begravingen rondom de kolommen, die bij de eerdere restauraties zijn
verstoord en daarna weer zijn teruggeplaatst. Letterlijk elke
beschikbare ruimte is na de restauratie benut om deze botten
een plek te geven.
Soms lagen ze in grote concentraties bij elkaar, soms in kleine stapels van alleen schedels of juist allerlei botten door elkaar
heen: overal kwamen menselijke botten tevoorschijn. Dit lever-

De grote grafstenen wogen rond de 2500 kilo, die konden dus
niet voor elke begrafenis worden gelicht. Daarom was er bij
diverse kelders een soort van ingang, met een afzonderlijke,
kleinere grafsteen, waarin men de kist kon laten zakken. In één
kelder waren in die ingang nog richels aanwezig, waarop de
kist na het zakken terecht kwam, zodat de touwen er makkelijk
onderuit gehaald konden worden. Hierna kon de kist in de grafkamer worden geschoven. Op basis van de grafboeken kunnen
de aangetroffen grafkelders aan diverse bekende Goudse burgemeesters en notabelen worden toegeschreven.

Knekelput
In het hoogkoor waren geen grafkelders aanwezig, hier is wel
een deel van een enorme knekelput opgegraven. Uit de bronnen is bekend dat er in 1740 in het koor een kuil werd gegraven
voor de berging van doodsbeenderen. De muur van één van de
twee knekelhuisjes bij de kerk stond op instorten en het hok
was bovendien overvol. Burgemeesters en kerkmeesters besloten destijds ‘het “beenderhuys” te ruimen en alle de beenderen
te begraven op het hooge catechiseerkoor binne de kerk, en
doordien dit onmogelijk door de ordinaire kerkbedienden
alleen kan geschiede, is geordonneert Frederik de Vries met
sijn volk te gebruyken, en met alle spoet de beenderen over te
brengen’. Er werden twee schepen zand aangevoerd om het
koor op te hogen. ‘Betaalt aan Frederik de Vries en verscheiden




Grafkelder VI, de enige grafkelder in het koor met groengele
tegels op de bodem. Alle overige kelders waren bekleed met
rode tegels. In de vloer zijn nog de restanten zichtbaar van de
kiststeunen.

Omdat de kolommen in het koor van de Sint-Janskerk langzaam
verzakten, moest een nieuwe fundering aangelegd worden.
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de al snel een praktisch probleem op: het kerkbestuur had vooraf al besloten dat alle menselijke resten verzameld en herbegraven moesten worden. Een mooi streven, maar deze hoeveelheden waren haast niet te verwerken door de opgravers en de
medewerkers van het civieltechnische bedrijf dat de ontgraving
uitvoerde. Daarom werd een oproep geplaatst in de lokale media: bottenrapers gezocht! Dat ging nog niet zomaar: omdat er
in verontreinigde grond werd gewerkt, moesten alle vrijwilligers die mee wilden helpen medisch gekeurd zijn. Dat is een
situatie waar amateurarcheologen steeds vaker tegenaan lopen, en in Gouda waren daarom al diverse medisch gekeurde
amateurarcheologen van de archeologische vereniging Golda
beschikbaar. Zij zijn met veel enthousiasme en inzet aan de slag
gegaan met wat letterlijk lopende bandwerk was: het verzamelen van de menselijke botten van de band waarmee de grond
uit de kerk naar buiten werd afgevoerd. Hun monnikenwerk
heeft er uiteindelijk toe geleid dat ruim 40 m3 (!) aan menselijk
botmateriaal verzameld kon worden. Deze botten zijn met zorg
herbegraven in de lege grafkelders.
Botten verzamelen was overigens zeker niet het enige wat
de vrijwilligers deden. Er werd, onder begeleiding van de fysisch
antropoloog, ook geholpen met het vrijleggen van begravingen
en het optekenen van de grafkelders. Zo hebben de amateurarcheologen samen met de professionele archeologen en de
medewerkers van het civieltechnisch bedrijf in goede samenwerking gezorgd voor een geslaagd project.

De in spoor 085 aangetroffen schedel, vermoedelijk van Hillegonda van der Kind, heeft een koperen haarband waaronder nog
haarresten bewaard zijn gebleven.







Bij de opgraving werd een overweldigende hoeveelheid menselijk botmateriaal gevonden. De grote hoeveelheden waren
alleen te verwerken dankzij de hulp van vrijwilligers. Zij verzamelden het botmateriaal van de lopende band waarop de uitgegraven grond werd gestort. De verzamelde botten zijn later
herbegraven.

Linksonder: Vrijwilligers Severt van der Stad en Jan Eikelenstam
rapen de menselijke botresten van de lopende band die de opgegraven grond uit de kerk afvoert.
Onder: De vrijwilligers bij een opnieuw met botmateriaal gevulde
grafkelder. In totaal is ruim 40 m3 los botmateriaal verzameld.

In het gebit van de jongen die begraven was in spoor 093 zijn
duidelijk de pijpfacetten zichtbaar. Jacob begon waarschijnlijk
op twaalfjarige leeftijd al met roken.

WORD NU ABONNEE! 

Kooromgang
Ook in de kooromgang, net buiten het koor, werd opgegraven.
Hier bleek het beeld precies te zijn zoals verwacht: rondom de
kolommen was de bodem volledig verstoord, hier werd alleen
los botmateriaal aangetroffen. Maar tussen de kolommen in
bleef er steeds een onverstoord stuk over, waar de begravingen
nog wel bewaard waren. Meestal waren de graven slechts gedeeltelijk bewaard: of het hoofd of de voeten waren nog intact.
In enkele gevallen werden zelfs complete begravingen aangetroffen tussen de kolommen. De graven lagen gestapeld, in elk
geval drie of vier lagen diep. Daaronder liggen waarschijnlijk
nog meer begravingen, maar zo diep is voor deze restauratie
niet gegraven, dus dat is onzeker.
Alle begravingen lagen in kisten, die over het algemeen
slecht bewaard zijn gebleven: vaak waren alleen de contouren
nog zichtbaar in het zand. Op een enkel muntje na zijn ook bij
de begravingen in de kooromgang geen bijgaven aangetroffen, wat klopt met de gebruiken in die periode. Wel is er een
schedel gevonden van een vrouw met een koperen hoofdband,
waaronder ook het haar nog geconserveerd was. Op basis van
de grafboeken betreft het hier vermoedelijk Hillegonda van
der Kind, overleden in 1830. De hoofdband kan onderdeel uitgemaakt hebben van een zogeheten dodenkrans, een krans
van (verguld of verzilverd) koperdraad op een metalen frame,
maar was te slecht bewaard gebleven om dat met zekerheid
vast te kunnen stellen.



Jacob
Een laatste begraving, van een jongen tussen de zestien en
achttien jaar oud uit de achttiende eeuw, trok bijzondere aandacht. Dit graf had een afwijkende oriëntatie: het hoofd lag
richting het oosten in plaats van naar het westen. Die ligging
richting het westen was zeer belangrijk voor de gelovigen. Op
de Dag des Oordeels zouden de doden namelijk herrijzen uit
hun graf en dan meteen Christus zien, die zich vanuit het oosten aan hen zou voordoen. Bij katholieken werden alleen priesters met hun hoofd naar het oosten begraven. Zij zouden dan
bij de wederopstanding hun parochie aankijken. Maar de kerk
was in de achttiende eeuw protestants, niet katholiek, en deze
jongen was wel erg jong voor een priester. Daarnaast zijn er in
zijn gebit twee pijpfacetten gevonden: gaten in zijn tanden die
wijzen op het veelvuldig en langdurig roken van een kleipijp.
Roken was in deze periode op zich niet ongebruikelijk, maar
de omvang van de facetten duidt erop dat deze jongen al vanaf
een jaar of twaalf flink gerookt moet hebben. Dat is niet iets
wat met de hogere sociale klassen wordt geassocieerd, eerder
juist met de armere klasse, vanuit een drang om het hongergevoel te verdrijven. Dat beeld wordt bevestigd door het fysisch
antropologisch onderzoek, waaruit blijkt dat deze jongen regelmatig met ondervoeding en ziekte te maken heeft gehad.
Dat wijst allemaal op de begraving van iemand uit de sociale
onderklasse, en mensen uit die klasse werden normaal gesproken juist niét in de kerk begraven.
Wat het mysterie nog groter maakt is dit: uit de grafboeken
van de kerk, waarin staat wie op welke plek is begraven, blijkt
niet wie deze jongeman is.5 Van de vrouw die vlak boven de
jongen begraven was (en ook is teruggevonden), stond de naam
in de grafregisters: Sarah Hendrina Raket, oud-moeder van het
Weeshuis, begraven in 1779. En we weten ook dat het graf zelf


Gezichtsreconstructie van Jacob, de jongen uit graf 093. Uit zijn
skeletresten blijkt dat de jongen geregeld ondervoed was. Hij
stierf op ongeveer zeventienjarige leeftijd.
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in die periode toebehoorde aan de voorname familie Van der
Tocht. Maar tussen 1724 en 1779 zijn er geen mensen in het graf
gelegd, tenminste: niet volgens het register. De jongen stond er
dus niet in opgetekend.

Gezichtsreconstructie en publieksboek
Waarom lag deze uit de sociale onderklasse afkomstige jongen
in de voor de rijken bestemde kerk, begraven in een graf dat
niet van hem kon zijn, en ook nog eens met zijn hoofd naar de
verkeerde kant? Mede op initiatief van de Sint-Janskerk is dat
mysterie aangegrepen als aanknopingspunt voor een tentoonstelling rondom de archeologische vondsten. Allereerst is er
voor gekozen om de jongen een echt gezicht te geven. Expert
Maja d’Hollosy heeft met behulp van forensische technieken
een indrukwekkende, waarheidsgetrouwe gezichtsreconstructie weten te maken. Ook heeft de jongen een (verzonnen) naam
gekregen: Jacob.

“Waarom lag iemand uit de sociale onderklasse in een graf dat niet voor hem kon zijn?”
Daarbij heeft schrijver Evert van Ginkel een publieksboek gemaakt over de opgravingen in het algemeen en het graf van
Jacob in het bijzonder: Het graf van de straatjongen. Het betreft
een fictief verhaal waarin Gouda, de Sint-Janskerk en diverse
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Het interieur van de Sint-Janskerk op een schilderij uit 1662 van Hendrick van Vliet. Op de voorgrond wordt een
nieuw graf gegraven. Rechtsvoor zijn twee mensen aan het werk aan een grafzerk. Het interieur van de kerk is nauwkeurig weergegeven, hoewel de hoogte en diepte van de kerk zijn overdreven.
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beroemde Goudse personages uit de achttiende eeuw een rol
spelen. Het boek biedt een inkijkje in het dagelijks leven in de
stad in die voor Gouda behoorlijk donkere achttiende eeuw en
biedt een mogelijke (maar helaas niet te bewijzen) verklaring
voor het mysterieuze omgekeerde graf. Ook wordt alle feitelijke
informatie over de opgravingen en de vondsten op publieksvriendelijke wijze gepresenteerd. Het publieksboek Het graf
van de Straatjongen is te koop bij de Sint-Janskerk.

Opgegraven en herbegraven
Uiteindelijk heeft het onderzoek heel veel interessante informatie opgeleverd. Er is beduidend meer bewaard gebleven
dan verwacht, wat vragen opwerpt over de rest van de kerk:
mogelijk is ook daar toch meer bewaard gebleven dan we nu
denken. Ook de nu opgegraven kelders zijn overigens niet verdwenen: door de werkwijze van de restauratie wat aan te passen, konden de grafkeldermuren bijna allemaal in situ bewaard
blijven. Ze zijn gevuld met de grote hoeveelheden los menselijk botmateriaal uit de kerk en daarna weer afgedekt onder
een nieuwe vloer, waarbij in die vloer is aangegeven waar de
kelders zich bevinden. Het botmateriaal dat nog in onderzoek
was, waaronder de botten van de burgemeestersfamilie uit
de grafkelder, is na afloop in een speciaal daarvoor gebouwd
grafkeldertje herbegraven. Daarmee is de cirkel van begraven,
opgegraven en herbegraven weer mooi rond!


Gezicht op de Markt en de Sint-Janskerk van Gouda.

Verantwoording
Dit artikel is een bijdrage vanuit het Convent
van Gemeentelijke Archeologen in Nederland
(CGA). Het CGA behartigt de belangen van het
archeologisch erfgoed in ruim 150 Nederlandse
gemeenten.
Noten
1 Maarten Groenendijk is sinds 2002 stadsarcheoloog van Gouda en was als zodanig nauw
betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en
uitwerking van het project in de Sint Janskerk.
2 Van den Berg (2008).
3 Op basis van determinatie door mevrouw drs.
Groeneweg, voormalig docent kunstnijverheid
en kostuumgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden.
4 Van Dolder-De Wit (2013).
5 Van Dolder-De Wit (z.j.).
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Nico Roymans en Stijn Heeren, met medewerking van Robin Hoeks

WORD NU ABONNEE! 

Doe mee met PAN

Het belang van archeologische vondsten in privébezit
In september 2016 is aan de Vrije Universiteit het project Portable Antiquities of the Netherlands (PAN) van start gegaan.1
Het hoofddoel is om archeologische metaalvondsten in privébezit in Nederland te registreren en online te publiceren.
Samenwerking met detectorzoekers is cruciaal om de database zo compleet mogelijk te maken. Naar schatting bevinden
zich in hun collecties honderdduizenden vondsten. Als iedereen zijn vondsten op laat nemen in de database, ontstaat een
schat aan informatie over de losse bodemvondsten in Nederland. De wetenschappelijke waarde van de archeologische
vondsten wordt zo voor het eerst toegankelijk gemaakt.

De waarde van bodemvondsten
De afgelopen decennia was er in de wetgeving weinig ruimte
voor activiteiten van detectorzoekers. Archeologisch graven
was voorbehouden aan archeologische bedrijven, overheden
of universiteiten, die daarvoor een opgravingsvergunning
kregen. Amateurarcheologen, met of zonder detector, waren

strafbaar op het moment dat zij een schop in de grond staken.
Hier bestond een discrepantie tussen wetgeving en de werkelijkheid. Er werd wel degelijk veel gezocht door detectoramateurs zonder dat vondsten werden aangemeld, en maatregelen
tegen de overtredingen bleven uit. Het zoeken met een metaaldetector werd breed gedoogd.
Volgens een schatting van de Erfgoedinspectie in het rapport
Grenzen Overschreden uit 2012 werden jaarlijks 5000 tot 10.000
archeologische vondsten door detectorzoekers verzameld. In
datzelfde rapport werd geconcludeerd dat het soepele beleid
ten aanzien van metaaldetectie niet leidde tot meer vondstmeldingen en de gewenste wetenschappelijke kennis. Vondsten werden slechts mondjesmaat aangegeven, mede doordat
het melden via Archis, het computersysteem van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE), vrij ingewikkeld was en er
onduidelijkheid bestond over wat wel en wat niet te melden.
Door het niet melden, ging de kennis over de vondst en de
vindplaats ervan verloren: een verlies voor de wetenschap.

Deze speld is waarschijnlijk ten noorden van de Rijn
(buiten het Romeinse Rijk) vervaardigd en binnen de
Romeinse provincie gedragen en verloren. Collectie
Van Berkel.

Zilveren Westgermaanse ogenfibula (kledingspeld) uit de eerste eeuw na Christus,
gevonden in het land van Maas en Waal.



Op advies van
de inspectie werd
in 2014 een bijeenkomst
georganiseerd met amateur- en
professionele archeologen, als
onderdeel van het hervormingsproces. De mening van de professionele archeologen was echter
verdeeld. Enerzijds werden de
vrijwilligersvondsten als verloren
beschouwd, aangezien deze afkomstig zijn uit de ploegvoor en
daardoor ook bij professionele opgravingen doorgaans genegeerd
zouden worden. Tegelijkertijd werd
erkend dat de vondsten zeer waardevol kunnen zijn, mits ze systematisch worden verzameld. Amateurarcheologen hadden echter
de ervaring dat hun vondsten door
de overheid niet serieus werden
genomen. In het verslag van de
bijeenkomst Grenzen aan graven?
werd vastgesteld dat juist het melden van vondsten op een drietal
terreinen een belangrijke bijdrage levert aan de samenleving.
Het aantal vondsten van detectorzoekers is zo enorm groot
(enkele honderdduizenden vondsten), dat de private vondsten
een belangrijke bron van wetenschappelijk onderzoek kunnen
vormen. Daarnaast is de vindplaats van de objecten van belang,
voor het nemen van beslissingen op het gebied van ruimtelijke
ordening en voor wetenschappelijke verspreidingskaarten. Ook
kan het tonen van prachtige vondsten aan een breed publiek
het draagvlak voor archeologie verbreden.

Ruimte voor detectorzoekers
De auteurs weten uit eigen onderzoekservaring dat archeologische metaalvondsten in privébezit bijzonder belangrijk zijn
voor onderzoek, maar dat deze vondsten vaak slecht toegankelijk zijn. Er was een oplossing nodig om de informatie van de
bodemvondsten in privébezit te verzamelen. De Nederlandse
organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) schreef
in 2014 een competitie uit voor subsidies waarbij apparatuur
en/of digitalisering konden worden gefinancierd. De auteurs



Een aantal detectorzoekers speurt gezamenlijk een akker af
op een ledendag van vereniging De Detector Amateur.

Met de oprichting van PAN – Portable Antiquities of
the Netherlands – ontstaat een meldpunt voor kleine
oudheidkundige vondsten. PAN-registratoren Vincent
van der Veen en Godfried Scheijvens aan het werk.

dienden een voorstel in, dat in maart 2016 groen licht kreeg.
Met de oprichting van PAN, Portable Antiquities of the Netherlands, vrij vertaald als ‘kleine oudheidkundige vondsten uit Nederland’, is er een meldpunt om deze vondsten in kaart te brengen. De vinders kunnen hun vondsten aanmelden, waarna een
vondstregistrator hen helpt de objecten te documenteren.
Belangrijk was dat op dat moment een wijziging in de regelgeving omtrent metaaldetectie aanstaande was. Door deze
aanpassing in de Erfgoedwet is het sinds juli 2016 toegestaan
om te zoeken met metaaldetectoren en te graven in de bovenste 30 centimeter van de bodem. Hier zitten enkele beperkingen en voorwaarden aan. Zo mag er niet gegraven of gezocht
worden op archeologische monumenten en bij lopende archeologische opgravingen. Voor het zoeken met een detector
is toestemming van de grondeigenaar nodig en van vondsten
met handelswaarde dient de grondeigenaar de helft van de
waarde te krijgen. Na het delen van de waarde is de vondst
eigendom van vinder of grondeigenaar. De meldplicht blijft bestaan: alle metaalvondsten dienen te worden gemeld met als
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doel de wetenschappelijke informatiewaarde van de vondsten
te behouden. Het in bezit hebben van niet aangemelde vondsten wordt na een redelijke termijn als illegaal beschouwd,
waardoor deze ook niet te koop kunnen worden aangeboden.
Verkoop via handelaars of websites is alleen toegestaan met
een bewijs dat de vondst is aangemeld.

Archis, NUMIS en PAN
Voordat PAN werd opgericht, bestonden twee systemen waarin
archeologische metaalvondsten werden geregistreerd: Archis
en NUMIS. Archis is het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Het uitgangspunt van Archis
is dat meer informatie leidt tot meer kennis en tot betere bescherming van ons archeologische erfgoed. Ook Archis moest
gebruiksvriendelijker worden en worden opengesteld voor zowel specialisten als gewoon belangstellenden. De RCE heeft
daarom met het archeologisch veld samengewerkt aan de vernieuwde versie van het informatiesysteem: Archis3. In de data-



bank zijn allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen
en terreinen vanaf de prehistorie tot de nieuwe tijd in Nederland opgeslagen. In Archis is de ligging en aard van de vindplaats vastgelegd, de vondsten en grondsporen, de status van
het terrein (eventuele wettelijke bescherming) en de percelen
waar archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Deze
informatie wordt gekoppeld aan digitale kaartlagen, zoals een
topografische, bodem- of grondgebruikkaart.

“Vondsten die in PAN geregistreerd worden,
zijn in de toekomst ook in Archis3 te vinden”
NUMIS, voluit Numismatisch Informatie Systeem, is een database voor muntvondsten die wordt beheerd door De Nederlandse Bank. In NUMIS worden los gevonden munten, muntstempels en muntgewichten opgenomen die voor 1600 zijn

De vondstregistrator heeft alle benodigde apparatuur om ter plekke goede foto’s van de vondsten te maken.
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Vergulde drieknoppenfibula uit de vierde eeuw, gevonden in de omgeving van Nijmegen. Dit type spelden
werd waarschijnlijk als ereteken uitgedeeld aan officieren van het Romeinse leger. Collectie De Jong.

Metaaldetectie in Engeland. De database die in Engeland bestaat, is een belangrijke
inspiratie voor PAN.

WORD NU ABONNEE! 

Treasures in het Verenigd
Koninkrijk

Als voorbereidend onderzoek voor de oprichting van PAN is goed gekeken naar de
situatie in het Verenigd Koninkrijk. Daar
was in de jaren negentig veel veranderd
omtrent de archeologische wetgeving en
de samenwerking tussen de overheid en
vrijwillig archeologen. Het herzien van de
wet werd noodzakelijk door de goedkope
metaaldetectors die in de jaren zeventig
op de markt kwamen. Veel professionele
archeologen wilden graag dat metaaldetectie door vrijwilligers werd verboden.
Er ontstond door de felle discussie tussen
archeologen en detectorzoekers een sterk
onderling wantrouwen. Deze archeologen
vreesden ernstige schade aan het bodemarchief, en detectorzoekers zagen zich bedreigd in hun hobby, die op een heel tastbare manier toegang gaf tot de lokale geschiedenis.
Sinds 1996 is een nieuwe wet actief:
de Treasure Act. In deze wet wordt onderscheid gemaakt tussen treasure en non
treasure. Een drietal vondstgroepen wordt
als treasure gezien: objecten met een belangrijke component edelmetaal, muntschatten en groepen objecten (depots)
die samen in de grond waren gestopt. Tot
de non treasure behoren objecten van
koperlegering, objecten in edelmetaal
waarvan de originele eigenaar (of erfgenaam) kon worden achterhaald, evenals
natuurlijke objecten en wrakstukken. De
detectorzoekers zijn verplicht hun vondsten die in de categorie treasure vallen te
registreren. De gerapporteerde vondsten
worden tijdelijk beschikbaar gesteld aan
musea die de vondsten kunnen aankopen.
De vinder krijgt in veel gevallen een compensatie ter hoogte van de marktwaarde.
Met deze regeling was wel het behoud
van waardevolle objecten (treasure) voor
het openbaar cultuurbezit geregeld, maar
niet het behoud van
wetenschappelijke
kennis waar het
objecten van nietedelmetaal (non
treasure) betreft.
Hiertoe werd samen

met de Treasure Act het Portable Antiquities Scheme geïntroduceerd.
Het Portable Antiquities Scheme bestaat uit een netwerk van 39 finds liaison
officers die ondersteund worden door een
zestal gespecialiseerde finds advisors. De
finds liaison officers ontvangen vondsten
van detectorzoekers, determineren deze
en voegen ze samen met alle data toe aan
een openbare database op www.finds.org.
uk. Zodra dit is gebeurd, krijgen de detectorzoekers hun non treasure-vondsten
weer terug, terwijl van treasure-vondsten
de waarde officieel wordt vastgesteld. Dit
gebeurt door de Treasure Valuation Committee, die bestaat uit een aantal professionele archeologen, veilingmeesters en
museumcuratoren.
Hierna worden de vondsten aangeboden aan musea. Musea kunnen dan besluiten de vondst van de vinder te kopen.
Zijn musea niet geïnteresseerd in de aankoop van het object, dan wordt dit alsnog
teruggegeven aan de vinder.

Tegelijk met de invoer van het Portable
Antiquities Scheme – en minstens even belangrijk – werd in samenwerking met onder
andere metaaldetectorverenigingen een
intensieve campagne gestart ter promotie
van verantwoordelijk gedrag. Sinds deze
maatregelen is het aantal gerapporteerde
treasure-vondsten toegenomen van een
gemiddelde van 26 per jaar in 1997 naar
970 in 2011 en is ook het totaal aantal gerapporteerde vondsten zeer sterk gestegen. Op het moment van schrijven staat
de teller op 1.224.533 objecten.
In Nederland staat non treasure niet
apart in het wetboek. In het Burgerlijk
Wetboek (boek 5, artikel 13) is opgenomen
dat elk archeologisch object dat buiten
een gecertificeerde opgraving wordt gevonden automatisch als ‘schat’ wordt gezien. Een dergelijk object dient zo snel
mogelijk gerapporteerd te worden, bijvoorbeeld bij PAN, en een eventuele geldelijke waarde wordt gedeeld tussen de
vinder en de landeigenaar.2
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Dit speelgoed in de vorm van een koets, dat bestaat uit een lood-tin legering, dateert uit de
tweede helft van de zestiende eeuw en is gevonden te Amsterdam. De vinder blijft graag
anoniem.

PAN: Wat is het?

geproduceerd. Uit latere tijd worden alleen muntschatten opgenomen. Sinds 1816, toen het Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Steenen werd opgericht, worden muntvondsten geregistreerd. In 1997 werd voor het Rijksmuseum
Het Koninklijk Penningkabinet de database NUMIS ontwikkeld.
Nadat NUMIS even in handen is geweest van het Geldmuseum,
is het beheer enkele jaren geleden overgedragen aan De Nederlandsche Bank. De database bevat ruim 277.000 vondsten.
PAN zal naast NUMIS en Archis opereren. Beide toepassingen
blijven bestaan en zullen met PAN worden gelinkt: de objecten
staan slechts op één plaats geregistreerd, maar zijn wel in meerdere systemen te vinden. De vondstregistratoren verzamelen
de gegevens van alle objecten en voeren vondsten zoals kledingspelden, gespen en gewichten in de PAN-database in. De
foto’s van munten worden doorgestuurd naar De Nederlandsche Bank. Daar worden de munten gedetermineerd en in
NUMIS ingevoerd. Een link met het NUMIS-record wordt vervolgens weergegeven in PAN waardoor de muntinformatie in PAN
wordt gekoppeld aan de overige vondsten van dezelfde vindplaats. PAN-gegevens zijn in de toekomst ook in Archis3 te zien.
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Messing gedenkpenning ter ere van
de overwinning op de Spaanse Armada
in 1588, gevonden in de omgeving van
Rotterdam. De vinder blijft graag anoniem.

PAN is een database met daarin gegevens over gevonden
metaalobjecten in Nederland. In de toekomst moeten er ook
opgravingsvondsten in kunnen worden opgenomen, en wellicht ook niet-metaalvondsten zoals aardewerk en glas. In PAN
wordt geen onderscheid gemaakt tussen munten of andere
objecten. Alle metaalvondsten uit de prehistorie, Romeinse
tijd en de middeleeuwen worden geregistreerd. Voor metaalvondsten uit de nieuwe tijd en de twintigste eeuw is minder
aandacht: speciale vondsten en belangrijke complexen zoals
bijvoorbeeld de militaire kampen van Willem I krijgen wel
aandacht, maar andere vondsten uit die periode worden niet
systematisch opgenomen. Wel wordt vrijwilligers de kans geboden deze lacune te dichten.
Vondsten zijn vanaf het voorjaar van 2017 te zien op de website www.portable-antiquities.nl. Instellingen en vinders kunnen
op verschillende niveaus inloggen. Een willekeurige bezoeker
kan de foto’s van de objecten bekijken en bijvoorbeeld zoeken
op vondsten per provincie. De exacte vindplaatsgegevens en
personalia van de vinder zijn afgeschermd. De exacte locaties
kunnen, mits deze zijn ingevoerd, alleen worden geraadpleegd
door onderzoekers van universiteiten, musea en de RCE, nadat
daar een aanvraag voor is ingediend. Iemand die is geregistreerd
als vinder kan zijn eigen vondsten wel tot in detail bekijken.
Naast de website zal PAN te vinden zijn op Facebook. Via
beide kanalen kan een detectorzoeker zich melden om een
afspraak te maken met een van de vondstregistratoren.

Samenwerking
Voor de oprichting van PAN is gekeken naar een vergelijkbaar
project dat in het Verenigd Koninkrijk in 1999 is opgezet: PAS,
het Portable Antiquities Scheme. PAS is net als het Nederlandse
PAN in het leven geroepen om te zorgen dat het aantal meldin-



Guido Ooms is sinds drie jaar enthousiast detectorzoeker.
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Een kwestie van vertrouwen –
detectorzoeker Guido Ooms
over PAN

‘Vertrouwen is de sleutel tot succes’ vindt
Guido Ooms, een van de amateurdetectorzoekers die zijn vondsten met PAN heeft
gedeeld. Of PAN een succes wordt, heeft
volgens hem alles te maken met vertrouwen dat de detectorzoekers moeten hebben in het systeem. Er mag geen misbruik
worden gemaakt van de kennis en het vertrouwen van de vinders. Sinds Ooms drie
jaar geleden een metaaldetector in een
etalage in de buurt zag staan, is hij gemiddeld een dag per week met zijn detector
op pad. Dat doet hij vooral in de buurt van
Eindhoven, bij plaatsen als Heeze, Leende
of Geldrop. Hij was als jongen altijd al geïnteresseerd in archeologie, en vooral het
zoeken met een metaaldetector leek hem
fantastisch.
Tot een jaar geleden vond Ooms voornamelijk objecten die dateerden van 1500
of later. Hij voelde er dan ook niet veel
voor om de vondsten te laten registreren.
Pas een jaar geleden, toen hij ook Romeinse vondsten ontdekte, begon het een
beetje te knagen. Hij wist dat het melden
van vondsten belangrijk was. Voor de gewone manier van aanmelden voelde Ooms
weinig: ‘Ik had naar mijn idee geen zicht

op wat er met de informatie zou gebeuren.’ In plaats daarvan heeft Ooms toen geprobeerd om in contact te komen met de
stadsarcheoloog via het Erfgoedhuis Eindhoven. Na enkele ontmoetingen toonde
hij hem enkele foto’s van zijn vondsten.
De stadsarcheoloog heeft hem toen in
contact gebracht met een van de vondstregistratoren van PAN, die vervolgens de
vondsten heeft gedocumenteerd. ‘Het
contact was erg prettig, bovendien is het
altijd leuk als een professional iets over
je vondsten kan zeggen en zeker als het
positief is. Ik ben zelf tenslotte maar een
amateur.’
Guido Ooms wil zich graag inzetten om
het project tot een succes te maken. ‘Het is
tenslotte toch ons erfgoed en het is zonde
als al die kennis verloren gaat’, vindt Ooms.
PAN biedt in zijn ogen een mooie kans om
de kennis te bundelen. ‘Als ik van een andere zoeker hoor dat hij soortgelijke munten heeft gevonden als ik, dan kan het heel
waardevol zijn de kennis te koppelen aan
mijn vondsten en daar onderzoek naar te
doen. Voor ons, detectorzoekers, is dat
niet mogelijk want de andere zoeker zal
nooit zijn vindplaats met mij delen en dat
geldt natuurlijk voor velen.’



Ooms probeert ook de wantrouwende
zoekers over te halen mee te werken. Zelf
gaf hij zijn vondsten niet aan via Archis en
NUMIS, want de angst dat hij zijn vondsten,
inclusief vindplaats, toch op het internet
zou terugvinden was groot. Ook nu Ooms
aan PAN zijn vindplaatsen heeft vrijgegeven, blijft hij het spannend vinden, ook al
is hem beloofd dat er strikt wordt omgegaan met de gegevens. Wat Ooms betreft
is het goed dat de vindplaatsen beschikbaar zijn voor onderzoekers, maar niet
voor andere detectorzoekers of mensen
die echt kwaad willen. Er doen veel verhalen de ronde over nighthawkers (nachtjagers) die ’s nachts zonder toestemming
vindplaatsen overhoop halen. Dat zet volgens Ooms alle detectorzoekers in een
kwaad daglicht en zorgt er ook voor dat
boeren minder snel toestemming zullen
geven voor het gebruik van hun land. En
daarmee valt of staat een project als PAN.
‘Als iemand vondsten op PAN heeft aangemeld en een week later ontdekt diegene
dat de vindplaats overhoop is gehaald, dan
is het denk ik snel klaar. Het een hoeft niet
eens zeker met het ander te maken te
hebben. Er is veel vertrouwen voor nodig
om dit tot een succes te maken.’

De collectie van Guido Ooms wordt prachtig tentoongesteld. Net als veel detectoramateurs heeft hij in de loop der tijd een aardige collectie opgebouwd met stukken
die interessant kunnen zijn voor wetenschappers.
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Een persoonlijk project – vondstregistrator Margot Daleman over
PAN

Margot Daleman, vondstregistrator van
PAN in regio noord, is enthousiast over het
project. ‘Je komt als registrator met veel
mensen in contact en het is heel leuk om
de gevonden objecten en fragmenten te
kunnen plaatsen.’ Soms is het mogelijk
om direct ter plekke iets te determineren,
maar vaker worden de vondsten door de
registratoren meegenomen naar hun werkplek. Ze hebben daar een kluis om de
vondsten te bewaren, en daar kunnen ze
de objecten rustig onderzoeken en beschrijven. Er zijn vondstspecialisten aangesteld die de kwaliteit van de determinaties moeten waarborgen. Zij dienen tevens
als vraagbaak als de registrator er niet
direct uitkomt.
Het wantrouwen onder de detectorzoekers komt Daleman zeker bekend voor.
Ze vindt het dan ook erg belangrijk om de
detectorzoekers op hun gemak te stellen
en het vertrouwen te winnen. Het doel van
PAN is om een zo compleet mogelijk beeld
te krijgen van metaalvondsten in privébezit. Voor de kennis in de database is het
interessant om de vondstlocaties op te
nemen, maar als mensen hun exacte vindplaats niet willen vrijgeven, dan hoeft dat
niet. Hetzelfde geldt voor persoonsgegevens. Met de privacy wordt zorgvuldig om-
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Het belang van archeologische vondsten in privébezit



Margot Daleman meet op haar kantoor een vondst op. Wanneer een vinder zijn collectie
tijdelijk wil uitlenen, kan de registratie en fotografie op kantoor gedaan worden.

gegaan. ‘Anders kan het niet’, zegt Daleman. ‘Dat moet ook deels de kracht zijn
van het project PAS in Engeland. Archeologie leeft veel meer in Engeland dan in
Nederland, er zijn meer detectoramateurs
en er heerst groot enthousiasme voor archeologie. Maar een deel van het succes
zit in het voorzichtig omspringen met de
informatie. Als de ervaring er eenmaal is
dat de privacy wordt gewaarborgd, zullen
zich snel meer mensen aanmelden en kan
het project snel groeien. Zo kan PAN ook
een heel groot succes worden.’
Het voordeel van PAN voor de detectorzoekers is volgens Daleman dat het als
het ware naar hen toe komt. ‘Ze krijgen
een kans dat er professionals naar hun
vondsten kijken. Dat wordt door veel amateurs toch wel op prijs gesteld. Bovendien
zijn veel van de amateurs zich terdege bewust van hun bijdrage van kennis aan de

gen van vondsten zou toenemen. PAS heeft een groot draagvlak verworven en heeft in zestien jaar tijd geleid tot meer dan
700.000 aanmeldingen van in totaal meer dan een miljoen
objecten.
De naam PAN is gebaseerd op het Britse programma PAS, en
is meteen een knipoog naar de Griekse god Pan, die staat voor
de natuur, en het Griekse woord Pan dat ‘alles’ betekent. Dit
laatste is een verwijzing naar wat het systeem PAN ambieert:
een totaaloverzicht van alle metaalvondsten binnen Nederland.
PAN bestaat momenteel uit zeven vondstregistratoren, die elk
een eigen regio van Nederland bedienen, drie vondstspecialisten die de kwaliteit van de registraties waarborgen, een projectcoördinator en een projectleider.3
Om de kennis van archeologische vondsten in ons land te
verzamelen wil PAN de brug vormen tussen wetenschap, over

wetenschap om zo een completer beeld
te krijgen en te voorkomen dat de vondsten verloren gaan. Daarbij blijft het een
feit dat er een plicht is om vondsten te
melden.’ Het leukste vindt Daleman de
bijzondere vondsten die niet eenvoudig
te determineren zijn. Zo is er voor het
dateren van een zilveren armband hulp
van buiten het PAN-netwerk ingeroepen.
Samen met musea en specialisten wordt
geprobeerd te achterhalen uit welke periode en uit welke regio het gedecoreerde
sieraad komt. Maar zo kan het ook tegenvallen. ‘Er zijn ook situaties bekend waarbij het andersom was. Er was bijvoorbeeld
een melding gemaakt van een zwaard uit
de bronstijd, maar het bleek om een landbouwwerktuig uit veel recentere periode
te gaan. Dergelijke objecten kunnen dan
helaas niet in de database worden opgenomen.’

heid en amateurarcheologen. Naast drie universiteiten is de
RCE direct betrokken, evenals De Nederlandsche Bank en enkele provinciaal archeologen. Diverse musea en ArcheoHotspots

Miniatuur van een zwijn uit de Romeinse tijd, gevonden in de omgeving van
Leeuwarden. Dergelijke miniaturen hebben waarschijnlijk een religieuze
betekenis en worden zowel binnen het Romeinse rijk (België en Zuid-Nederland) als daarbuiten (Noord-Nederland) gevonden. Collectie G. van der Veen.

bieden gastvrijheid aan de PAN-registratoren om detectorzoekers te ontmoeten en ter plaatse vondsten te documenteren. Door een platform en hulp te bieden wordt het vrijwillige
detectorzoekers makkelijker gemaakt om de vondsten te laten
registreren. Bovendien kan er zo een beroep worden gedaan
op de kennis van de vinders. De kennis die de amateurzoekers
van archeologische objecten hebben opgedaan is enorm waardevol. De bijdrage van amateurarcheologen, zowel door het
melden van gevonden objecten als door het delen van hun kennis over vondsten, wordt ook wel crowd-sourcing genoemd.
Deelname van het brede publiek aan wetenschap speelt ook
op andere terreinen dan de archeologie en wordt door zowel
overheden als universiteiten enorm gewaardeerd.
Omdat de vindplaats van de objecten van belang is, is haast
geboden. Een belangrijke motivatie om PAN te organiseren is
de dreiging van informatieverlies: veel detectorzoekers van het
eerste uur zijn al op leeftijd, en indien zij komen te overlijden
voor de vondsten zijn geregistreerd, is de collectie wetenschappelijk gezien waardeloos.

Een digitale referentiecollectie
Het Britse PAS is al ter sprake gekomen. Het Nederlandse PAN
is niet simpelweg een kloon van PAS, maar een nieuwe generatie. In PAS wordt elke vondst opnieuw gedetermineerd en
door specialisten voorzien van terminologie, literatuurreferenties, datering en andere informatie. PAN gebruikt modernere
software en maakt een scheiding tussen een gevonden object
en de determinatie. Determinaties van allerlei objecten worden eenmaal grondig ingevoerd, op een manier dat deze ook
begrijpelijk is voor computers (semantic web), en worden elke
keer als een dergelijk object wordt geregistreerd eenvoudig gekoppeld. Deze verzameling beschrijvingen is een digitale referentiecollectie, waarmee alle vondsten snel en eenvormig kunnen worden gedetermineerd. Deze digitale referentiecollectie
is niet alleen beschikbaar tijdens een vondstmelding, maar
kan ook afzonderlijk worden geraadpleegd door eenieder die
op zoek is naar informatie. Zo kunnen ook museumbezoekers,
scholieren of detectorzoekers zelf opzoeken uit welke periode
een vondst dateert of wat de functie is.

Toekomst en internationale samenwerking

In Denemarken bestaat een samenwerking tussen amateurarcheologen met en zonder detector al sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Het Britse PAS is actief sinds 1999.
Naast PAN in Nederland is ook Vlaanderen recent gestart met
het registreren van metaaldetectorvondsten. Finland heeft
plannen in dezelfde richting. Vertegenwoordigers van deze
landen komen met enige regelmaat samen om internationale
samenwerking voor te bereiden. Als projectleiders van PAN zullen ondergetekenden op korte termijn een Europese subsidie
aanvragen om met internationale partners een basis te leggen
voor een Europese databank waarin verschillende nationale
systemen met elkaar verbonden zijn.
PAN is een met wetenschapsgeld gesubsidieerd project voor
vier jaar, waarbij de database wordt ontwikkeld en de eerste
ervaring wordt opgedaan aan de Vrije Universiteit. In deze projectperiode worden ook vrijwilligers opgeleid, die het werk van
de professionele registratoren moeten voortzetten. Na deze
periode zal de database in beheer komen van de RCE, als een
aanvulling op Archis3. Ook dan zal er zorgvuldig worden omgegaan met de beschermde informatie: alleen archeologen met
bepaalde toestemming kunnen erbij. Een uitdaging voor de
toekomst is om ook opgravingsvondsten in de database op te
nemen, en het systeem tevens geschikt te maken voor andere
vondsten dan metaal.



Fibula (kledingspeld) met inscriptie misce mi (‘meng je met mij’,
in de seksuele betekenis), uitgevoerd in vertinde koperlegering,
laat eerste of tweede eeuw na Christus, gevonden in de omgeving van Nijmegen. Er zijn meer spelden met liefdesinscriptie
bekend, die waarschijnlijk gekocht werden om aan een geliefde
cadeau te doen. Collectie Sanders.
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Vroegmiddeleeuwse heropende graven in de Lage Landen


Martine van Haperen

Heropend graf 279 uit het grafveld van Broechem. De heropeningskuil tekende zich heel duidelijk af in het midden van de kist. De
gravers hebben onder andere de schedel van de overledene verplaatst en verschillende voorwerpen achtergelaten in de kuil.

WORD NU ABONNEE! 

Contact met de doden
Vroegmiddeleeuwse heropende graven in de Lage Landen
In de Merovingische periode (450-750 na Christus) werden
overledenen vaak met veel pracht en praal bijgezet. Zelfs de
graven van gewone mensen hadden vaak indrukwekkende
houten kistconstructies en waren voorzien van vele grafgiften
zoals wapens, sieraden en gebruiksvoorwerpen. Ook na de
begrafenis was er nog veel aandacht voor de graven, en wel
op een zeer opmerkelijke wijze. In vroegmiddeleeuwse grafvelden uit heel Noordwest-Europa komen namelijk graven
voor die na de begrafenis opnieuw zijn geopend. 1

Heropenen van graven
Dit fenomeen wordt vaak als ‘grafroof ’ geïnterpreteerd, een
economisch gemotiveerde illegale praktijk. Nieuw onderzoek
laat echter zien dat er ook heel andere verklaringen mogelijk
zijn, zoals een cultus van voorouderrelieken, wraakacties tussen
begravende groepen en maatregelen tegen onrustige doden.
Het heropenen van graven, ook wel ‘post-depositionele interventies’ genoemd, gebeurde vrijwel altijd terwijl de grafvelden
nog in gebruik waren en vaak binnen één generatie na de be-



Heropend graf 21 uit het grafveld van Lent. Het graf bevatte het
lichaam van een vijf- à zesjarig kind en was voorzien van onder
andere een zwaard, speerpunt, schild, mes, bronzen schaal, verschillende potten van aardewerk en een munt. Deze begraving is
uitzonderlijk rijk uitgerust, maar het was niet ongebruikelijk dat
grafgiften achterbleven wanneer een graf werd heropend. Dit
pleit ervoor dat hier geen sprake was van ‘grafroof’ voor economische doeleinden.



Veldtekening van het heropende graf 84 uit Broechem. In dit grote
kamergraf zijn drie losse heropeningskuilen te zien. Het is niet
duidelijk of deze gelijktijdig zijn gegraven, of verspreid over een
langere tijdsperiode.

grafenis. De deelnemers groeven kuilen in de graven, doorzochten, verplaatsten en braken een deel van de inhoud, en
namen een selectie van de bijgaven en wellicht ook botten
mee. Veel andere objecten en botten werden achtergelaten.

De graven
Er zijn tien grafvelden onderzocht uit Nederland en Belgisch
Vlaanderen, een regio waar tot dan toe weinig onderzoek naar
heropende graven is gedaan. In elk van deze grafvelden – Borgharen, Broechem, Bergeijk, Dommelen, Meerveldhoven, Lent,
Oegstgeest, Posterholt, Solleveld, en Wijchen – zijn heropende
inhumatiegraven gevonden. Gemiddeld werd waarschijnlijk
ongeveer 41 procent van de inhumaties heropend. Er is geen bewijs voor het heropenen van crematies, maar deze zijn moeilijker te bestuderen omdat zij gevoelig zijn voor beschadiging
door bijvoorbeeld ploegen en boomwortels. De heropeningspercentages varieerden sterk tussen de grafvelden, met het
hoogste in Posterholt (59 procent) en het laagste in Lent-Lentseveld (16 procent). Deze percentages zijn vergelijkbaar met die
welke in omliggende regio’s zijn waargenomen.2 De verschillen
tussen de grafvelden in het onderzoeksgebied houden waarschijnlijk verband met de tijdsperiodes dat zij in gebruik waren.
De grafvelden met de laagste percentages beginnen relatief
vroeg, zoals Lent en tot op zekere hoogte ook Wijchen, of juist
relatief laat, zoals Dommelen.
In het algemeen kan gesteld worden dat de heropeningen
in het onderzoeksgebied voornamelijk plaatsvonden in de late
zesde en de zevende eeuw, met enkele vroege en late gevallen
in de vijfde en de achtste eeuw. De graven lijken allemaal te zijn
heropend terwijl de grafvelden nog in gebruik waren. Helaas is
er onvoldoende gedateerd materiaal om de postdepositionele
interventies onder te verdelen in verschillende fases. Behalve
door veranderingen in heropeningspraktijken door de tijd heen,
zijn de variaties in heropeningspercentages waarschijnlijk ook
het gevolg van lokale voorkeuren en keuzes van de deelnemers.


Een graf opgraven is secuur werk dat heel zorgvuldig gedaan moet worden om zoveel mogelijk informatie te kunnen
verzamelen. Deze foto laat zien hoe de opgravers van het grafveld van Lent met troffels en spatels voorzichtig een
graf prepareren. De weggegraven grond wordt in emmers gedaan om te worden gezeefd, zodat ook de kleinste
scherven en kralen niet over het hoofd worden gezien.
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1984 is opgegraven. In dit grafveld was een
zeer hoog percentage van de
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In vijftig gevallen kon worden aangetoond dat de interventies
plaatsvonden terwijl de grafkisten nog intact waren, terwijl in
56 graven de heropening plaatsvond nadat de kisten waren ingestort en vergaan. Dit betekent waarschijnlijk dat ongeveer de
helft van de graven werd heropend binnen 35 jaar na de begrafenis, voordat de kist was vergaan, en dat de andere helft juist
meer dan 35 jaar na de begrafenis pas werd heropend.
Er zijn interessante verschillen tussen de heropeningspercentages van graven met typische mannen- en vrouwengrafgiften en die met genderneutrale objecten. Graven met mannenobjecten werden het vaakst heropend van alle groepen. De
graven met de ‘neutrale’ grafgiften hadden de laagste heropeningspercentages. De gravers lijken zich dus bewust te hebben
gericht op graven met genderspecifieke objecten en dan vooral
die met typische mannengrafgiften. Het lijkt erop dat de graven
van kinderen en vooral die van adolescenten relatief zelden
werden heropend. Kindergraven werden echter niet volledig
gemeden door de gravers.

Heropeningspraktijken
Sommige heropeningen vonden plaats wanneer een graf door
andere graven werd oversneden of wanneer er een tweede begraving aan een graf werd toegevoegd. De meeste waren echter op zichzelf staande gebeurtenissen. Men groef een kuil in
het graf van de bovenkant van de houten kist tot op de bodem.
Als de kist nog intact was, moesten de gravers deze openbreken.
Soms werd waarschijnlijk de hele deksel van de kist verwijderd.
In andere gevallen werd slechts een gat in de deksel gemaakt.
De heropeningskuilen waren vrijwel altijd gericht op de binnenkant van de houten grafkisten, vooral het gebied van de borstkas en het bekken van de overledene. De regio rond de benen
en voeten werd minder vaak heropend. De kuilen waren meest-
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de hoofd- en borstregio, maar daar was in het onderzoeksgebied geen enkel bewijs voor. Er waren vrijwel geen verschillen
tussen de wijzen waarop mannen- en vrouwengraven werden
heropend en de kleine waargenomen variaties kwamen bovendien niet overeen met traditionele hypotheses over dit onderwerp.

“Er waren vrijwel geen verschillen in de manier
waarop mannen- en vrouwengraven werden
heropend”
In de meeste gevallen waren heropeningen waarschijnlijk kleinschalige aangelegenheden waarbij slechts een of misschien
twee graven tegelijk werden geopend. Slechts in enkele gevallen zijn er aanwijzingen dat meerdere graven tegelijk werden
aangepakt. De meeste graven lijken slechts eenmaal te zijn heropend met een enkele kuil, maar er zijn een paar voorbeelden
waar sporen van meerdere kuilen zijn gevonden. Het is vaak
onduidelijk of deze dan tegelijk of gespreid over een langere
periode werden gegraven. Er waren geen aanwijzingen voor
het gebruik van zoeksleuven. In combinatie met het feit dat de
gravers in staat waren om specifieke types graven te selecteren,
zoals die met mannengrafgiften, doet dit vermoeden dat de
graven bovengronds gemarkeerd waren. De aard van deze markeringen is onduidelijk, aangezien er vrijwel geen sporen van
zijn teruggevonden.

In veel gevallen kon niet worden vastgesteld of de interventiekuilen na de heropeningen weer werden opgevuld. In sommige grafvelden hadden de kuilen een vrij homogene vulling,
wat suggereert dat zij in één keer zijn opgevuld met een enkele
lading grond. In enkele kuilen hebben de opgravers echter een
gelaagde vulling waargenomen, wat erop wijst dat de kuilen
gedurende een langere periode langzaam gevuld zijn geraakt,
mogelijk door natuurlijke sedimentatie. Waarschijnlijk waren
er dus verschillende naast elkaar bestaande praktijken voor
het opvullen van heropende graven. Het opvullen zou gedaan
kunnen zijn door de gravers zelf of door anderen op een later
moment.
De meeste heropende graven hadden een schijnbaar willekeurig verrommeld uiterlijk, maar enkele vertoonden bewuste
manipulaties van specifieke skeletelementen, voornamelijk
schedels. Deze graven worden vaak als afwijkend benoemd
(Engels: deviant). Dit afwijkende karakter ontstond waarschijnlijk vaak al tijdens de begrafenis, maar afwijkende aspecten
konden dus ook tijdens heropeningen worden aangebracht. In
graf 46 uit Lent-Lentseveld was bijvoorbeeld de schedel van de
overledene op het bekken geplaatst. Er waren geen snijsporen
op de schedel en de wervels en onderkaak lagen nog op hun
oorspronkelijke plaats. Het is daarom aannemelijk dat de schedel is verplaatst nadat het zachte weefsel van het hoofd en de
nek was ontbonden. Dit wil zeggen dat men langere tijd na het
overlijden toegang moet hebben gehad tot het ontbindende
lichaam, bijvoorbeeld door het graf te heropenen. Graf 15 uit
Lent bevatte het skelet van een zesjarig kind dat was opgevouwen tot een bundeltje. De schedel van het kind was gescheiden
van de rest van het lichaam door een laag klei. Ook hier waren
geen aanwijzingen voor een gewelddadige onthoofding, zodat
het aannemelijk is dat ook hier de schedel is verplaatst nadat
het zachte weefsel was vergaan. In graf 39 uit Lent ontbrak de
schedel van de overledene volledig. Net zoals bij de andere graven waren er geen snijsporen op de wervels, wat het waarschijnlijk maakt dat het graf op een later moment is heropend om de



Foto en tekening van een gebroken riemplaatje met zilverinleg
uit het grafveld van Posterholt Achterste-Voorst. Het is gerestaureerd, maar de breuk die van het midden naar de rechterbovenhoek loopt is nog te zien. Mogelijk heeft men dit object intentioneel beschadigd door erop te slaan. De fragmenten werden verspreid gevonden. De ene helft lag in graf 82 en de andere helft
werd aangetroffen in een heropeningskuil of mogelijk tweede
graf 81.

schedel te verwijderden. Vergelijkbare postdepositionele schedelmanipulaties zijn ook waargenomen in vroegmiddeleeuwse
graven uit andere delen van Europa.3 In de Lage Landen zijn
zulke gevallen relatief zeldzaam, maar dit zou ook het gevolg
kunnen zijn van de slechte bewaarcondities voor botmateriaal
in veel grafvelden uit de regio.

Meenemen en achterlaten
Met behulp van een statistische vergelijking tussen de objecten uit heropende en intacte graven was het mogelijk om in te
schatten welke objecten waarschijnlijk werden meegenomen
uit heropende graven. Allereerst was het interessant om te zien
hoeveel objecten er waren achtergelaten in heropende graven,
meestal binnen het bereik van de heropeningskuil, waar de gravers ze waarschijnlijk konden zien liggen. In veel grafvelden bevatten de heropende graven zelfs meer objecten dan de intacte
graven. Dit patroon werd ten dele veroorzaakt door het feit dat
de graven uit de laatste gebruiksfase van de grafvelden vaak
minder grafgiften bevatten én minder vaak werden heropend
dan de graven uit eerdere fases. Daar komt bij dat de deelnemers aan heropeningen waarschijnlijk actief graven uitkozen
met relatief veel grafgiften en met bepaalde objecttypen. Het is
bovendien mogelijk dat de gravers soms objecten toevoegden
als zij een graf heropenden. Hoewel alle objecttypen waarschijnlijk wel eens werden meegenomen tijdens interventies,
lijken de gravers gericht te hebben gezocht naar zwaarden en
saxen, kledingaccessoires uit vrouwengraven – vooral kralen
en fibulae – en mogelijk ook verschillende gebruiksvoorwerpen
zoals kleine messen en aardewerken potten. Ze lijken meer interesse te hebben gehad voor gevechtswapens, zoals zwaarden
en schilden, dan voor jachtwapens, zoals lansen en pijlen. Riemplaatjes werden vaak achtergelaten, maar soms werden ook
deze meegenomen, zoals blijkt uit incomplete riemassemblages
die in verschillende heropende graven zijn aangetroffen.
Heropende graven bevatten veel meer niet-determineerbare
fragmenten dan intacte graven. Bovendien ontbraken bij her-



Deze Romeinse kom uit crematiegraf 41 in het grafveld van Posterholt is gebroken en er ontbreken fragmenten. Dit is gebeurd
tijdens de crematie, waarna de scherven uit de brandstapelresten verzameld zijn. De pot is op de bijbehorende tekening echter
voor wetenschappelijke doeleinden als compleet getekend.
Het is van belang om met foto’s de ware staat van vondsten te
tonen, zodat er onderzoek kan worden gedaan naar het breken
van objecten als onderdeel van ceremoniële handelingen.
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Foto van de opgraving van het grafveld Bergeijk in 1957-1959. In
dit grafveld zijn veel heropende graven aangetroffen. Dankzij de
zorgvuldige documentatie door de opgravers levert dit grafveld
nog steeds interessante inzichten voor nieuw onderzoek.

Vroegmiddeleeuwse heropende graven in de Lage Landen


Stervormige formatie van botten van de boven- en onderbenen
van ten minste twee mannelijke individuen, opgegraven bij de
vroegmiddeleeuwse nederzetting bij Oegstgeest. Het bot in dergelijke deposities zou afkomstig kunnen zijn uit heropende graven.
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complex. Verschillende motieven kunnen naast elkaar hebben
bestaan en elkaar hebben overlapt, afhankelijk van de context.
De hier genoemde interpretaties zijn gericht op het materiaal
uit de Lage Landen, maar waarschijnlijk zijn ze deels ook toepasbaar op heropende vroegmiddeleeuwse graven uit andere
delen van Noordwest-Europa.

“Archeologische onderzoeksresultaten laten
zien dat ideologische en rituele aspecten een
rol speelden bij het heropenen van graven”
De ideeën over de rol van heropeningen in de vroegmiddeleeuwse samenleving variëren sterk. Veel archeologen zien interventies simpelweg als ‘grafroof ’ van de in de graven gedeponeerde rijkdommen. Zij zien zich hierin gesteund door de wetsteksten uit deze periode, waarin zware straffen voor grafroof
worden voorgeschreven.5 Deze interpretatie is echter moeilijk
te rijmen met de archeologische onderzoeksresultaten, waarin
duidelijk ideologische en rituele aspecten te zien zijn, zoals het

kenbare objecten uit heropende graven gemiddeld meer scherven. Dit wijst erop dat men vaak objecten brak en fragmenten
meenam als graven werden heropend. Deze schade en fragmentatie kan deels per ongeluk zijn ontstaan bij handelingen die
nodig waren om het graf te openen. Een aantal objecten vertoonde echter tekenen van opzettelijke beschadigingen, wat
een aanwijzing kan zijn dat fragmentatie een betekenisvolle
rol speelde bij het heropenen van graven. De ontbrekende fragmenten kunnen eenvoudigweg verspreid zijn geraakt over het
grafveldoppervlak, maar het is ook mogelijk dat zij werden meegenomen door de deelnemers.

Botmateriaal
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar welke skeletdelen er
mogelijk werden meegenomen uit heropende graven. Dit is een
lastig onderwerp omdat botten ook kunnen verdwijnen door
natuurlijke decompositie. Klevnäs merkt op dat er in haar onderzoeksgebied geen indicaties zijn dat de gravers gericht specifieke soorten botten hebben meegenomen. Voor graven waar
botten ontbreken gaat zij ervan uit dat de gravers simpelweg
niet de moeite hebben genomen om de heropeningskuil weer
op te vullen met al het materiaal dat zij eruit hadden gehaald.4
Het is spijtig dat de meeste graven uit de Lage Landen zich door
de slechte bewaarconditie van botmateriaal niet lenen voor
onderzoek naar dit onderwerp. Er zijn echter wel enkele vondsten van menselijk bot uit niet-grafcontexten die hier relevant
zijn. Bij nederzettingsopgravingen in Oegstgeest is een groot
aantal menselijke botten gevonden in verschillende contexten
verspreid over de site, vooral in de vullingen van greppels en

selecteren van specifieke graven en grafgiften, terwijl andere
graven en grafgiften onaangeraakt blijven liggen. Het hoge percentage heropende graven suggereert bovendien dat heropeningen sociaal geaccepteerd waren en waarschijnlijk werden
uitgevoerd door leden van de begravende groep zelf en niet
door criminelen of buitenstaanders.
Verschillende onderzoekers denken dat de chaotische of gewelddadige manier waarop graven werden heropend laat zien
dat de gravers geen respect hadden voor de doden. Dit hoeft
echter niet het geval te zijn. We weten niet precies wat men in
de Merovingische periode verstond onder een respectvolle behandeling van graven. In sommige culturen zijn gedragingen
die wij verstorend of gewelddadig vinden juist een uiting van
respect. Het is echter wel degelijk mogelijk dat interventies
soms werden gebruikt als wapen in kleinschalige conflicten
tussen grafveldgemeenschappen. Men zou bijvoorbeeld wraak
kunnen nemen op een vijandige groep door de graven van de
voorouders te verstoren. Daar staat echter tegenover dat heropeningen als gemeenschapsrituelen ook een rol gespeeld
kunnen hebben in het bevorderen van sociale cohesie, net
zoals dat waarschijnlijk bij begrafenissen het geval was. Het

geulen. De meerderheid van deze verspreide vondsten waren
lange botten en schedelfragmenten. De bewoners lijken selectief deze categorieën menselijk bot te hebben verzameld en
gedeponeerd in de grond. Het meest opvallende voorbeeld is
een kuil waarin zich op de bodem een stervormige formatie
bevond van de lange botten van minimaal twee individuen.
Naast deze kuil lag een tweede kuil met geselecteerde botfragmenten van ten minste zes individuen. Alle botten waarvan de
sekse kon worden bepaald, waren mannelijk. De verspreide
botten in deze contexten waren mogelijk afkomstig van heropende graven uit nabijgelegen grafvelden. Baggervondsten
uit de Maas bij Kessel zijn mogelijk een ander voorbeeld van
vroegmiddeleeuws botmateriaal dat buiten de grafvelden is
gedeponeerd. Deze depositiesite was in gebruik van de late
ijzertijd tot de volle middeleeuwen. Een deel van het gevonden
materiaal dateert uit de Merovingische periode. Ook hier was
de meerderheid van de onderzochte botten mannelijk. Zulke
rivierdeposities zijn mogelijk ook plaatsen waar objecten en
botten uit heropende graven naartoe werden gebracht. De
deposities delen enkele markante kenmerken met heropende
graven. Het meest opvallend is hun focus op de overblijfselen
van mannen. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat het materiaal in deze deposities inderdaad afkomstig is uit heropende
graven, of dat de deposities en heropeningen ontstonden op
basis van gedeelde wereldbeelden en sociale praktijken.

Interpretaties
De oorzaken van en redenen voor het heropenen van graven in
de vroege middeleeuwen waren waarschijnlijk gevarieerd en


In verschillende culturen is het gebruikelijk om graven enkele jaren na de begrafenis opnieuw te openen, wanneer
de zachte delen van het lichaam zijn vergaan. In Bolivia is het bijvoorbeeld gebruikelijk om schedels van de overleden voorouders uit de graven te nemen en goed te verzorgen. Op de Dag van de Doden (Allerheiligen en Allerzielen) worden de schedels extra mooi versierd en in een optocht naar de kerk gebracht om ze te laten zegenen.
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heropenen van graven bood de mogelijkheid om nogmaals samen te komen bij het graf, de inhoud te beschouwen, herinneringen op te halen, nieuwe herinneringen te maken en memorabilia of relieken te verzamelen.6

Voorouders
Een van de nieuwe interpretaties is de mogelijkheid dat het heropenen van vroegmiddeleeuwse graven een vorm van voorouderreliekencultus was, lijkend op de verering van heiligenrelieken die in dezelfde periode opkwam. In dat geval werden
interventies uitgevoerd door mensen uit de begravende groep
zelf, mogelijk de directe familie van de overledene. De heropeningen speelden een belangrijke rol in het sociale leven van
de gemeenschap en in de relatie die mensen hadden met hun
voorouders. Net als heiligenrelieken, bereikten de overblijfselen die uit Merovingische graven werden meegenomen een
groter publiek en vergaarden zij meer prestige doordat zij over
meerdere plaatsen konden worden verdeeld.7 Het bewijs voor
de verering van voorouders is voor vroegmiddeleeuws Noordwest-Europa weliswaar schaars, maar zeker niet afwezig. Uit

Vroegmiddeleeuwse heropende graven in de Lage Landen

het verslag van de bekering van koning Radbod in de Vita Wulframni, de Beowulf en vele andere bronnen over de voorchristelijke religies in vroegmiddeleeuws Engeland en Scandinavië
kan worden afgeleid dat mensen in Noordwest-Europa grote
waarde hechtten aan hun voorouders en geloofden dat deze
macht hadden over de levenden. In verschillende bronnen ligt
de nadruk vooral op de afstamming via vaders. Als mannen inderdaad beschouwd werden als belangrijkere voorouders dan
vrouwen, zou dit kunnen verklaren waarom graven met typische mannengrafgiften vaker werden heropend dan graven
met vrouwenobjecten of neutrale grafgiften, en waarom de
botten van mannen de meerderheid vormen in de deposities
in het onderzoeksgebied. Het lage percentage heropende
kindergraven past ook in het idee dat interventies zich vooral
richtten op de graven van mensen met een sociale status of
levensgeschiedenis die hen geschikt maakte om machtige voorouders te worden. De onderzoekers die denken dat graven werden geopend door vijandige groepen hebben hier echter andere
ideeën over. Zij betogen dat het openen van graven een manier
was om wraak te nemen op de familie van de overledene en
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schade toe te brengen aan haar sociale status. Het is zeker mogelijk dat graven soms werden heropend met vijandige intenties, maar het grote aantal heropende graven in de Lage Landen
maakt het onwaarschijnlijk dat alle interventies zo tot stand
kwamen.

Grafgiften
Wanneer een graf werd heropend werd een groot deel van de
inhoud meestal achtergelaten of zelfs bewust teruggelegd in de
kuil wanneer deze weer werd opgevuld. Dit laat zien dat het
verkrijgen van objecten of grondstoffen meestal niet het primaire doel was. Het idee dat de gravers gericht op zoek waren
naar kostbare metalen en edelstenen wordt ook tegengesproken door het feit dat zij de voorkeur gaven aan mannengraven
boven vrouwengraven, terwijl de laatste meestal meer sieraden
bevatten. De deelnemers namen een specifieke selectie van objecten mee – mogelijk zowel grafgiften als botten – die later bij
verschillende activiteiten konden worden ingezet. De bestemming van deze meegenomen objecten verdient bijzondere aandacht. Zij werden mogelijk in hun originele vorm gebruikt, maar
konden ook worden omgevormd tot nieuwe objecten. In hun
oorspronkelijke staat zouden ze dienst gedaan kunnen hebben
als relieken in de traditionele zin van het woord en worden vereerd als onderdeel van een vooroudercultus. Als graven werden
heropend door vijandige groepen werden de meegenomen
objecten misschien gezien als trofeeën. Naast deze puur symbolische functies kunnen de objecten ook op meer praktische
manieren zijn gebruikt. Dit is het meest vanzelfsprekend voor
artefacten van edelmetaal, glas en aardewerk die – nadat ze
waren schoongemaakt en opgeknapt – gewoon weer bruikbaar waren. Ze ontleenden dan mogelijk wel een bijzondere
betekenis aan hun herkomst uit het graf, waardoor ze vooral
geschikt waren voor ceremonieel gebruik. Als de objecten echter werden gerecycled, waren zij mogelijk niet meer herkenbaar als voormalige grafgiften en konden zij op andere manieren worden gebruikt. Vooral metalen objecten leenden zich
hiervoor, omdat ze uit elkaar konden worden gehaald of geheel konden worden omgesmolten.

Angst voor de doden
Vroegmiddeleeuwse ideeën over de dood en het hiernamaals
omvatten waarschijnlijk niet alleen denkbeelden over positieve
machtige doden, zoals heiligen en voorouders, maar ook over
kwaadaardige doden tegen wie maatregelen moesten worden
getroffen om de levenden te beschermen. De angst voor terugkerende doden wordt in de archeologie geassocieerd met atypische graven die afwijken van de lokale of regionale norm. In
de Lage Landen zijn helaas weinig graven waarvan het botmateriaal zo goed bewaard is dat we deze graven kunnen herkennen. Toch zijn er enkele gevallen bekend zoals de graven met
schedelmanipulaties uit Lent-Lentseveld. Manipulaties van het
skelet die werden uitgevoerd tijdens postdepositionele inter-



venties komen goed overeen met wat we weten uit historische
bronnen waarin maatregelen tegen terugkerende doden worden beschreven. Zulke maatregelen konden in NoordwestEuropa de vorm krijgen van onder andere onthoofding en amputatie van ledematen, het plaatsen van stenen op het lichaam,
begraven in buikligging en het vastbinden van lichaamsdelen.8
Het is aannemelijk dat de angst voor de doden een belangrijke
rol speelde in de vroegmiddeleeuwse houding ten opzichte van
graven. De zogenoemde atypische graven zijn waarschijnlijk de
extreme uitersten van een spectrum van praktijken die de levenden moesten beschermen tegen de doden.

Aanbevelingen
Hoewel er veel onzekerheden en discussies zijn over de juiste
interpretatie, is het duidelijk dat het heropenen van vroegmiddeleeuwse graven in de Lage Landen en andere delen van
Noordwest-Europa een belangrijke rol speelde in de omgang
met de doden. Deze graven verdienen daarom extra aandacht,
zowel door het vergroten van de dataset als het meer in detail
bestuderen van de bestaande gegevens. Dat kan echter alleen
met medewerking van opgravers, restauratoren en uitwerkers
die vondsten bewerken en toegankelijk maken voor andere
archeologen. Het idee dat ‘verstoorde’ graven minder interessant en waardevol zijn voor onderzoek heeft er vaak toe geleid
dat deze graven niet goed werden gedocumenteerd en gepubliceerd. In sommige gevallen is zelfs geprobeerd de verstoring
te verbergen, bijvoorbeeld in het geval van restauratoren die
gebroken objecten uiterlijk ‘als nieuw’ maken door breuken
dicht te smeren en ontbrekende delen aan te vullen met hars.
Tot slot staan hier daarom enkele aanbevelingen voor het opgraven en uitwerken van grafvelden.

“Doordat verstoorde graven minder interessant waren, werden deze niet goed gedocumenteerd”
Voor opgravers is het van belang dat zij aandacht besteden aan
de informatie die besloten ligt in de vulling van graven. Als een
heropening pas ontdekt wordt wanneer de bodem van het graf
is bereikt – of erger nog, tijdens het uitwerken na de opgraving
– gaat er veel belangrijke informatie verloren. De vulling van graven kan sporen bevatten van heropeningskuilen, en er kunnen
objecten en fragmenten van grafgiften doorheen zijn gemengd.
De vulling moet daarom zorgvuldig worden opgegraven en
nauwkeurig gedocumenteerd. Het is aan te bevelen om zo veel
mogelijk verschillende vlakken te tekenen en te fotograferen
en van iedere vondst in de vulling de exacte hoogte, locatie en
oriëntatie te documenteren, ook van botten, stenen en aardewerkfragmenten. Heropeningskuilen en details van de grafconstructie zijn vaak beter zichtbaar in verticale coupes dan in het

Ook tegenwoordig zijn er helaas nog ‘grafrovers’ actief. Vroegmiddeleeuwse grafvelden staan bekend om hun mooie
archeologische vondsten en hebben daarom vaak te lijden onder illegale metaaldetector activiteiten. Bij opgravingen
worden daarom aan het eind van de werkdag de nog niet afgewerkte graven bedekt met zware betonnen platen, om ze
tegen plundering te beschermen.
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Heropend graf 14 uit het grafveld van Lent, dat recent is opgegraven. In dit grafveld zijn verschillende heropende graven aangetroffen. De opgravers hebben deze met grote zorg behandeld en
assistentie van een fysisch antropoloog in het veld gehad, zodat
de opgraving veel informatie over de wijze van begraven en heropenen heeft opgeleverd.

8.5



horizontale vlak. Vooral voor diepe graven kan het daarom de
moeite waard zijn om zowel vlakken als profielen te tekenen en
te fotograferen. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, bijvoorbeeld door eerst de helft van een graf in vlakken
op te graven, zodat het profiel van de andere helft kan worden
gedocumenteerd, of door smalle profielwandjes te laten staan
tussen opgegraven segmenten van het graf. Zelfs als het niet
mogelijk is om in het veld profielen te documenteren, kan het
heel inzichtelijk zijn om tijdens de uitwerking driedimensionale



In graf 46 uit Lent was de
schedel van de overledene
op het bekken geplaatst. De
botten waren niet beschadigd, wat betekent dat de
schedel moet zijn verplaatst
nadat de weke delen van
het lichaam waren vergaan.
Hiervoor moet men langere
tijd na het overlijden nog
toegang hebben gehad tot
het ontbindende lichaam,
bijvoorbeeld door het deels
open laten of heropenen
van het graf.

reconstructies van de graven te maken. Voor sites waar botmateriaal bewaard is gebleven, is het van groot belang om een
ervaren fysisch antropoloog op de opgraving te hebben. Deze
kan waarnemingen doen die unieke informatie verschaffen over
de staat van het graf en het skelet, die andere archeologen zouden ontgaan.
Restauratoren kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan
de studie van heropende graven door de gefragmenteerde
staat van objecten te respecteren. Het breken van objecten kan
een belangrijke ceremoniële handeling zijn. De studie hiervan
is onmogelijk als breuken en ontbrekende delen zijn verborgen
tijdens de restauratie. Zelfs wanneer onderzoekers in de gelegenheid zijn om gerestaureerde objecten vast te houden, is het
vaak moeilijk te zien welke delen van het object echt zijn, en
waar er vulmiddel is gebruikt. Gebroken en incomplete objecten vertellen hun eigen fascinerende verhalen, waardoor het
de moeite waard is om ze in hun gefragmenteerde staat te bewaren, of ten minste alleen herkenbare restauraties uit te voeren.
Ook voor archeologen die oude en nieuwe grafvelddata uitwerken en publiceren is een belangrijke taak weggelegd. Zij
zijn degenen die opgravingsgegevens beschikbaar maken voor
andere onderzoekers. Vakkundig opgegraven en gerestaureerde vondsten kunnen nog steeds onbruikbaar zijn als zij niet
goed zijn gepubliceerd. Indien beschikbaar, zouden van álle
graven tekeningen moeten worden getoond in de publicatie,
zowel van de heropende zowel als de intacte. Als er sporen van
de heropeningskuil zijn waargenomen, moeten deze worden
opgenomen in de te publiceren graftekeningen. Tot slot is het
van belang dat de hoogtes waarop botten en objecten zijn ge-
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Voor complexe graven is het vaak interessant om na de opgraving de exacte constructie te reconstrueren. Deze afbeelding
toont bijvoorbeeld een reconstructie van graf 46 uit Lent, waar
de schedel van de overledene op het bekken geplaatst is. De
gereconstrueerde verticale doorsnede maakt details van de
plaatsing van de schedel en de grafgiften zichtbaar die niet in
het horizontale vlak te zien zijn.
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Ook in Europa zijn er moderne voorbeelden van het heropenen
van graven. In het Oostenrijkse Hallstatt werden tot 1960 de schedels van wegens plaatsgebrek geruimde graven beschilderd,
voorzien van namen en vervolgens tentoongesteld in een ossuarium. Ook op veel moderne Nederlandse begraafplaatsen worden graven na slechts 10 jaar geruimd. De botten worden dan
meestal zonder veel ceremonie in een knekelkuil gedeponeerd.

vonden in de publicatie worden vermeld. Dit is essentiële informatie voor het reconstrueren en dateren van heropeningen.
Als de graven skeletmateriaal bevatten, is het van belang dat
dit door een fysisch antropoloog wordt onderzocht en dat ook
hiervan de resultaten volledig worden gepubliceerd. Voor grafgiften is het nuttig om aan te geven of zij heel en compleet waren, en zo niet, welk deel van de fragmenten ontbrak. Als het
aardewerk en glas op de tekeningen in de catalogus voor typologische doeleinden als ‘archeologisch compleet’ staat afgebeeld, is het van belang om daarnaast foto’s met het ware uiterlijk van de objecten te plaatsen en dit ook in de beschrijving van
de objecten te noemen. Fragmentatie en verstoring zijn interessante historische processen en verdienen daarom net zo veel
zorg en aandacht als intacte vondsten.

Verantwoording
Noten
1 Dit artikel is gebaseerd op het promotieonderzoek van Martine van Haperen.
2 Zintl (2012); Klevnäs (2013).
3 Aspöck (2011); Zintl (2012); Gardeła (2013);
Klevnäs (2016).
4 Klevnäs (2013), 52.
5 Lafferty (2014).
6 Huntington en Metcalf (1979).
7 Smith (2012).
8 Klevnäs (2016).
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De wondere wereld van textiel
Over kleur, kleding en identiteit
Voor een archeoloog is de kans nog het grootst dat je het
tegenkomt in een beerput of mestlaag, of vastgekoekt aan
een metalen voorwerp. We hebben het over textiel, een bijzondere materiaalcategorie. Het zijn meestal kleine, onooglijke fragmenten, maar als je er goed naar kijkt, komt er een
kleurrijke wereld aan verhalen naar boven. Verhalen over
kleding, kleuren, identiteit, textielproductie, handel en nog
veel meer.

Verrassende bron van informatie
Er is bijna geen ander vondstmateriaal denkbaar dat letterlijk
dichter op de huid van de mens zit dan textiel. In deze bijdrage
gaan we in op deze wondere wereld waarbij we – en passant –
drie mythes over textiel ontkrachten.
Misschien is het verrassend, maar het onderzoek van archeologisch textiel is geen jonge discipline in Nederland. Het is wel
een kleine. Textiele vondsten hebben al bijna vijftig jaar de aandacht van een klein aantal experts. In 1971 onderzocht Jaap Ypey
het graf van de beroemde ‘Prinses van Zweeloo’, uit de vijfde
eeuw na Christus. Achter de mantelspelden en de bronzen ringen uit de gordel bleken resten van verschillende weefsels bewaard, waarmee de kleding van deze dame kon worden gereconstrueerd.
Sinds deze eerste studie is er veel gebeurd, in Nederland en
vooral in de landen om ons heen. Hierdoor weten we steeds
meer over de ontwikkeling van kleding, het gebruik van stoffen
en de productie van textiel. Er zijn ook allerlei kruisverbanden
ontstaan met andere wetenschappen. Zo is het nu mogelijk om
met behulp van moderne natuurwetenschappelijke technieken
informatie te vergaren die verborgen zit in de kleine stukjes
textiel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gebruikte kleurstoffen
in kleding, waardoor het verleden letterlijk in meer kleur kan
worden gereconstrueerd (zie de paragraaf ‘Kleurenonderzoek
Hallstatt-textiel’). Textiel is met de moderne technieken een
waardevolle en informatierijke vondstcategorie geworden en
de grenzen van de onderzoeksmogelijkheden zijn nog lang niet
bereikt. We kunnen daarom wel stellen dat onderzoek aan
archeologisch textiel de afgelopen jaren een hoge vlucht heeft
genomen. Toch lijkt die vlucht voor de brede wereld van archeologen vrij onzichtbaar te zijn. Afgaande op de reacties die her en
der worden opgevangen, lijken de mythes over archeologisch
textiel nog springlevend: textiel is zeldzaam, er zijn geen studies
over textiel gepubliceerd en iedereen kan textielonderzoek
doen. Niets is minder waar…



De Europese onderzoekspraktijk
Zijn er geen studies over
archeologisch textiel gepubliceerd? Dat valt gelukkig wel mee. Al vanaf
het begin van de vorige
eeuw zijn er vele artikelen en hoofdstukken over textielvondsten verschenen in
opgravingsrapporten in Duitsland,
Engeland, Frankrijk en de Scandinavische landen. Ook overzichtswerken
ontbreken niet, zoals
de beroemde inventarisaties van onder anderen
Bender Jørgensen, Tidow,
Hald, Wild en Walton
Rogers en het recent verschenen boek van Karina
Grömer (zie kadertekst).
Sinds de oprichting van
het North European
Symposium for Archaeological Textiles (NESAT,
www.nesat.org) in 1981, is
de interactie tussen textielspecialisten enorm toegenomen.
NESAT is opgericht door Lise Bender Jørgensen en Klaus Tidow,
met als doel een interdisciplinair discussieforum te bieden voor
onderzoekers van archeologisch textiel. Het symposium vindt
iedere drie jaar plaats op locaties die op een of andere wijze
betekenisvol zijn voor archeologie en/of textielproductie. De
laatste keer, in 2014, was in Hallstatt, de plaats van de beroemde
zoutmijnen, bekend van de vele goedbewaarde fragmenten
prehistorisch textiel. In 2017 is Liberec aan de beurt, een stad
in het noorden van Tjechië en sinds de middeleeuwen het centrum van textielnijverheid. Sinds 2009, toen NESAT X in Kopenhagen plaatsvond, is het symposium opengesteld voor een wat

Marianne Vedeler laat een bijzondere, complete tuniek zien, die dateert uit de derde of
vierde eeuw na Christus. De tuniek werd gevonden in de gletsjer van Lendbreen in Noorwegen. Het kledingstuk is in het ijs uitzonderlijk goed bewaard gebleven.

Linkerbladzijde: Een reconstructie van de rok en mantel die gedragen werden door een vrouw die in een ven in Huldremose (Denemarken) gevonden werd. C14 datering dateerde het veenlijk in de ijzertijd, tussen 160 voor en 340 na Christus. Hieronder: De kleding van het
meisje van Egtved uit de bronstijd. De overblijfselen van de jonge vrouw werden in 1921 in het gelijknamige Deense dorp gevonden.

WORD NU ABONNEE! 

breder publiek. Dat betekende een omslag van een kleine, intieme conferentie voor textielexperts naar een grootschalige bijeenkomst met onderzoekers vanuit allerlei andere disciplines,
zoals kunsthistorici, natuurwetenschappers, conservatoren en
experts op de meer ambachtelijke onderdelen, als spinnen en
weven. In Hallstatt waren meer dan 220 deelnemers, uit 25 landen, bijeengekomen. Volgend uit het symposium verschijnt er
iedere drie jaar een flinke publicatie met daarin allerlei bijdragen die de volle breedte van het textielonderzoek bestrijken.

Een tweede belangrijke impuls voor het onderzoek en de
daaruit volgende publicaties is de oprichting van onderzoeksinstituten en de aanstelling van textielexperts aan universiteiten in de ons omringende landen. In Denemarken is in 2005
het Centre for Textile Research opgericht, dat verbonden is
aan zowel de Universiteit van Kopenhagen als het Nationaal
Museum. Door de diverse projecten die dit instituut heeft opgezet, is in de laatste jaren meer aandacht besteed aan natuurwetenschappelijke toepassingen binnen het textielonderzoek,
theoretische benaderingen en archeologisch experimenteel
onderzoek.

Textielonderzoek in Nederland
In Nederland is een klein aantal textielspecialisten werkzaam.
De meesten van deze specialisten werken bij overheden en
hebben een bredere werkopdracht waar textiel veelal een klein
onderdeel van is. Een van de eerste ontdekkers van textilia was
Jaap Ypey (1916-1986). Als hoofd van het conserverings- en restauratielaboratorium voor bodemvondsten bij de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek zag hij tal van objecten waarbij hij af en toe textiel herkende. Het langst actief
in Nederland is Sandra Comis, die al vele artikelen heeft geschreven over textielvondsten uit Nederlandse steden. Haar
proefschrift over de kleding die op Spitsbergen is gevonden,
zal binnenkort verschijnen. Nog vrij onbekend in Nederland,

38

De wondere wereld van textiel

39

Over kleur, kleding en identiteit

‘The art of prehistoric textile making’

Sla dit boek open en betreed de wondere wereld van
textiel. Karina Grömer, Oostenrijks textielspecialiste,
schreef een fascinerend overzichtswerk over prehistorisch textiel in de breedste zin van het woord. De
inhoud is gericht op archeologen, historici, kledingontwerpers en anderen die geïnteresseerd zijn in
handwerk en vakmanschap. Zeker voor de Nederlandse prehistorici is haar werk een must read.
In ruim vijfhonderd pagina’s schetst Grömer een
zeer gevarieerd beeld van het textiele ambacht, fraai
geïllustreerd door tal van vondsten. Niet alleen leverden Deense boomkistgraven, Oostenrijkse zoutmijnen
en de oevernederzettingen rondom de Bodensee vele
concrete textilia op, ook de meer subtiele – je zou
kunnen zeggen indirecte – aanwijzingen passeren de
revue. Zo bieden de mensfiguren op aardewerk en
bronzen situla’s uit de vroege ijzertijd een blik op de
kleding van toen.
Intrigerend zijn de ontwikkelingen die uit de vele
ontdekkingen naar voren komen. De vroege landbouwers gebruikten allerlei weef- en naaitechnieken
die tot op de dag van vandaag worden toegepast.
De bronstijd wordt door Grömer gekenschetst als dé
periode van vernieuwing, met de eerste keperbindin

Reconstructie van de grafkleding van een vrouw uit de vroege bronstijd, rond 2000 voor
Christus. Het rijke vrouwengraf werd in de jaren tachtig gevonden in Franzhausen, graf
110. De stof bestond uit zeer fijn geweven linnen en is een van de vroegste vondsten van
gestreepte stof in Midden-Europa.

maar internationaal juist hoog aangeschreven is het Textile
Research Centre (TRC) dat in Leiden is gevestigd. Dit instituut
wordt geleid door Gillian Vogelsang-Eastwood en draait vrijwel
volledig op vrijwilligers. Het TRC is een internationaal centrum
voor de studie van textiel. Het heeft een grote verzameling van
meer dan dertienduizend stuks textiel uit zowel Europa als het
Midden-Oosten en een goed gevulde bibliotheek met meer dan
tweeduizend titels over dit onderwerp. Vanuit de hele wereld
komen textielrestauratoren, museummedewerkers en promovendi uit diverse studierichtingen naar het TRC voor cursussen
en workshops. Directeur Vogelsang-Eastwood geeft daarnaast
les aan de universiteit Leiden, waarbij eerstejaarsstudenten



Een re-enactor verft wollen stof met meekrap. De wortels van
deze plant geven een rode kleurstof. De plant werd na drie jaar
geoogst, waarna met de gedroogde wortels geverfd kon worden.

zowel college als practicum in archeologisch textiel krijgen. Als
gevolg hiervan zijn er steeds meer Leidse studenten die onderzoek doen in deze richting. Hannah Zimmerman onderzocht
het zestiende-eeuwse textiel dat in een tijdspanne van twintig
jaar in grote hoeveelheden in een gracht van het fort van Alva
in de stad Groningen is gedumpt. De stadsarcheologen van
Groningen groeven dit fort op en het textiel werd door Zimmerman nauwkeurig gedocumenteerd. Haar onderzoek resulteerde in 2007 in een zeer leesbaar proefschrift, getiteld Textiel in
context. In dit boek beschrijft ze niet alleen de weefsels en de
naai- en breitechnieken van de gevonden kledingstukken. Ook
geeft ze een overzicht van de veranderingen in de textielproductie en de ontwikkeling van de mode van met name de gewone burgers van de stad.
Ook Maarten van Bommel (Universiteit van Amsterdam),
Ineke Joosten (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Chrystel Brandenburgh (Erfgoed
Leiden en Omstreken) waren de afgelopen jaren betrokken bij (vaak internationale) onderzoeksprojecten.
We laten hieronder een aantal van
deze projecten de revue passeren.

WORD NU ABONNEE! 
grafvelden zich met hun kleding van elkaar onderscheiden. Het
bleek daarbij niet alleen mogelijk om in grote lijnen te reconstrueren hoe mensen in de vroege middeleeuwen in het graf
gekleed waren. Er waren ook regionale verschillen tussen de
grafvelden en tussen mannen- en vrouwenkleding. Alleen in
de vroegchristelijke grafvelden bij de Sint-Servaaskerk en het
Vrijthof in Maastricht bleken er geen verschillen tussen mannen en vrouwen. In deze grafvelden waren alle individuen in
hetzelfde type weefsel begraven. De linnenbinding mag hier
worden beschouwd als een voorloper van eenvoudige dodengewaden en lijkwades in (vroege) christelijke graven.

“In kleding uit vroegmiddeleeuwse graven
zijn regionale verschillen en verschillen
tussen mannen- en vrouwenkleding te zien”

gen, het verven van stoffen en het aanbrengen van kleur- en
spinpatronen. Het produceren van echt verfijnd textiel bereikt
zijn hoogtepunt in de ijzertijd, de Hallstatt-periode. De stoffen zijn van zeer hoge kwaliteit, gemaakt van dunne draden,
en visueel aantrekkelijk vanwege de verrassende decoraties
in kleurpatronen, weefstructuren en elegant afgewerkte stofranden. Grömers boek is een duidelijk antwoord op de algemene misvatting dat de wereld van prehistorisch textiel primitief zou zijn. De inhoud inspireert. Tal van nieuwe onderzoeksvragen borrelen op; we moeten aan de slag!

Naast gemineraliseerde resten onderzocht Brandenburgh ook
de textilia die in het begin van de twintigste eeuw bij het afgraven van de Friese en Groningse terpen en wierden werden gevonden. Deze fragmenten zijn niet gemineraliseerd en door de
natte en zure omstandigheden in de bodem vaak goed bewaard
gebleven. De doorgaans redelijk grote lappen stof vertonen vaak
naaisporen van bijvoorbeeld naden en zomen. Hierdoor vormen
ze een belangrijke informatiebron voor het reconstrueren van
de manier waarop in de vroege middeleeuwen kleding werd
gemaakt. In sommige gevallen kon zelfs het complete kledingstuk worden gereconstrueerd.
Dit brengt ons bij de eerste mythe rondom textiel: het is zeldzaam. Dat blijkt eigenlijk best mee te vallen. Toegegeven, textiel
komt minder voor dan bijvoorbeeld hout of leer en blijft alleen
bewaard bij de juiste zuurgraad en onder natte omstandigheden. Zo blijft wol alleen bewaard onder zure omstandigheden
terwijl plantaardige weefsels in een basisch milieu het langste
meegaan. Onder ideale omstandigheden kan echter wel tot
70 procent van de opgegraven metalen objecten uit vroegmiddeleeuwse graven resten van textiel bevatten. Dat dit in Nederlandse opgravingen niet altijd het geval is, is deels het gevolg
van de lokale bodemgesteldheid. Toch is er meer bewaard gebleven dan velen denken, omdat gemineraliseerde organische
resten met het blote oog vaak niet herkend worden. Door die
slechte herkenbaarheid zijn ze tijdens de restauratie van objecten vaak ongezien verdwenen. Dat is jammer, want de informatiewaarde van deze onooglijke kleine stukjes gemineraliseerd
textiel is vrijwel even groot als van de forse lappen die we kennen uit de terpen en wierden uit het noorden van het land. Het
loont daarom om elk metalen object onder een microscoop te
leggen en de positie van het textiel zorgvuldig vast te leggen,
zodat het tijdens het conserveren van het metaal niet wordt
verwijderd. Immers, door onwetendheid verdwijnt vaak meer
informatie dan je als textielexpert zou willen.

Vroegmiddeleeuws textiel uit Nederland
Je komt het af en toe tegen: metalen objecten waar een stukje
textiel op lijkt vastgeplakt. In feite is dit geen textiel meer, maar
een deels of volledig gemineraliseerde afdruk ervan. Chrystel
Brandenburgh deed zes jaar lang onderzoek naar dit soort
vondsten en promoveerde in mei 2016 op het proefschrift getiteld Clothes make the man. Dit proefschrift behandelt de resten
van vroegmiddeleeuws textiel in het gebied dat we nu definiëren als Nederland in de periode van 400 tot 1000 na Christus. De
textielfragmenten zijn de zeldzame overblijfselen van kleding,
huishoudelijk textiel, zeilen en verpakkingsmaterialen. Een belangrijk kenmerk van kleding is, dat zij niet alleen functioneel
is, maar vaak ook uitdrukking geeft aan de identiteit of sociale
positie van de drager ervan. Daarom zijn met name de kledingresten uit de vroegmiddeleeuwse graven in detail onderzocht
en is gekeken of de verschillende individuen en groepen in deze



Op metalen vondsten kunnen soms gemineraliseerde stukjes textiel
gevonden worden. Links een duidelijk voorbeeld op een schildknop,
rechts slecht zichtbaar gemineraliseerd textiel.
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Reconstructies van vrouwenkleding uit de vroege middeleeuwen.

Kleren maken de vrouw (en man)

Kleurenonderzoek Halstatt-textiel
In de Oostenrijkse zoutmijn van Hallstatt zijn veel fragmenten
textiel bewaard gebleven. Ze dateren van 1400 tot 400 voor
Christus. Tussen voedselresten, afgebroken puntjes van bronzen werktuigen, stukjes touw van berkenbast en een houten
trap zijn hier meer dan tweehonderd restjes textiel gevonden,
waaronder drie zeer fijn geweven bandjes. De meeste fragmenten vallen niet te herleiden tot kledingstukken. Sommige komen
van draagzakken, waarmee de arbeiders het zout de mijn uit
droegen. Het bijzondere van dit prehistorische textiel is dat niet
alleen het materiaal, maar ook de kleuren nog steeds in een
relatief goede conditie zijn. Dat is uniek voor Midden-Europa en
heeft drie oorzaken. Het materiaal is doordrenkt met zout dat
conserverend werkte, het klimaat in de mijn is constant en het
textiel is duizenden jaren niet aan licht blootgesteld. De meeste
fragmenten hebben nog kleur, namelijk geel, groen, olijfgroen,
bruin, roodbruin, blauw en zwart. De fragmenten bevinden zich
tegenwoordig in het Naturhistorisches Museum in Wenen (NHM).
Een multidisciplinair onderzoeksteam bestaande uit onderzoekers van de Weense Universität für angewandte Kunst, de
Universität für Bodenkultur, het NHM en de Rijksdienst voor het
Cultureel erfgoed (RCE) heeft zich in de afgelopen jaren gebogen
over de vraag hoe het textiel gemaakt is en of de huidige kleuren ook de oorspronkelijke zijn. Het weefsel is uitgebreid bestudeerd met onder andere een Energie Dispersieve X-ray spectrometer (EDX), een elektronenmicroscoop (SEM) en vloeistofchromatografie. Sommige vezels zijn gescheurd en gebroken.
Het is helaas onmogelijk om vast te stellen of die scheuren en
breuken tijdens het gebruik en verblijf in de mijn zijn ontstaan
of dat ze pas na de opgraving kapot gegaan zijn. Chemische
analyse laat zien dat sommige textielfragmenten in de prehistorie geel geverfd zijn met wouw, andere met bessen. Wouw is
door de eeuwen heen voor gele verf de meest gebruikte plant
en groeit in heel Europa. De meeste rode kleurstoffen in de
mijnfragmenten konden niet worden herleid tot nu bekende





Diamantkeper uit de vindplaats Sellingen/Zuidveld. De oorspronkelijk rode kleur is nog duidelijk zichtbaar.



Wollen weefsel met driekleurig ruitpatroon uit Zutphen. Het stuk
stof werd gevonden in de vulling van een dertiende-eeuwse gracht.

WORD NU ABONNEE! 

Riembeslag uit het
grafveld van Posterholt met een
fragment gemineraliseerd textiel in linnenbinding. Bij dit type weefsel gaat de inslagdraad
afwisselend over en onder één kettingdraad door.

Tegenwoordig is het heel gewoon dat kleding een verlengstuk
is van iemands identiteit. Door middel van kleding laat je zien
wie je bent of bij welke groep je hoort, of wil horen. Dat was in
het verleden niet anders. Het is niet voor niets dat het spreekwoord ‘Kleren maken de man’ al heel vroeg in de geschiedenis
zijn intrede deed. In vroegmiddeleeuwse graven werden mensen volledig gekleed begraven en kregen bovendien grafgiften mee. Zowel de kleding als de grafgiften werden voor
deze gelegenheid uitgezocht om de sociale status, leeftijd of
het geslacht van de overledene weer te geven, te bevestigen
of te versterken. Door dit grafritueel kunnen we de sociale
kanten van kleding in de vroege middeleeuwen opnieuw ontdekken. Het geslacht en soms ook de leeftijd van de begravenen is vaak bekend en we weten nauwkeurig waar de textilia ten opzichte van het lichaam hebben gelegen. Op basis
van al deze informatie is het mogelijk om de grafkleding te reconstrueren. Zowel mannen als vrouwen droegen een onderkleed met daarover een tweede kledingstuk zoals een tuniek
of een jurk die in de taille werd aangesnoerd met een riem.
Aan de benen droeg men hosen of beenwindsels van grof
geweven stoffen, die met gespjes werden vastgemaakt. Over
de riem droeg men vaak nog een mantel. De hoofden werden
bedekt met mutsen, sluiers of omslagdoeken.
Uit afbeeldingen en archeologische bronnen uit de omringende landen weten we dat mannen en vrouwen verschillende soorten kleren droegen. De vondsten bewijzen bovendien
dat mannenkleding van grover geweven stoffen gemaakt waren, terwijl vrouwen fijnere weefsels droegen. Bovendien werden voor kleren van mannen en vrouwen meestal verschillende stoffen gebruikt. In Rhenen en Wijchen droegen vrouwen
bijvoorbeeld liever weefsels van linnenbinding. De mannenkleding werd hier vooral gemaakt van keperweefsels. In andere grafvelden zien we andere voorkeuren, maar het onderscheid tussen mannen en vrouwen is bijna overal aanwezig.
De vraag hoe dit alles verklaard kan worden, blijft voorlopig
onbeantwoord.
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Een onderzoeker van de universiteit van Glasgow demonstreert
de werking van Ultra High Pressure Liquid Chromatography (UPLC)
om verfstoffen mee te analyseren. Een identiek apparaat is in
beheer bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

planten. In een enkel geval was het rood afkomstig van schildluizen, waarschijnlijk Poolse cochenille of kermes. Dit zijn soorten die niet in de Hallstatt-regio voorkomen. Ze zijn uit Polen
en omstreken of uit het Middellandse Zeegebied geïmporteerd.
Opvallend was de vondst van orseille, een korstmosachtig
plantje, dat een paarse kleurstof afgeeft met een slechte lichtechtheid. De kleur is toch bewaard gebleven door de donkere
condities in de mijn. Waarschijnlijk zijn ook kamille, duizendblad, zangerskruid en sint-janskruid gebruikt om de wol mee te
verven. De meeste van de gebruikte verfstoffen werken alleen
met een beits. Met EDX kon de aanwezigheid van de chemische
elementen aluminium, ijzer en koper op de vezels worden aangetoond. Dat kunnen de beitsmiddelen geweest zijn. Maar de
laag in de mijn waar de wol in begraven lag, bevatte ook aluminium, ijzermineralen en resten van bronzen werktuigen. Het is
helaas niet mogelijk om nu nog onderscheid te maken tussen
bewust beitsen en dit onbedoelde nabeitseffect. Aluminiumzouten veranderen de kleur van geverfd textiel niet zo veel,
maar ijzer- en koperzouten maken de rode en gele beitsverfstoffen en ook de tannineverfstoffen donker.

“Met een interdiscipliniaire aanpak is het
mogelijk de kleuren van textiel tot in detail
te reconstrueren”
Deze casestudy laat zien dat een interdisciplinaire aanpak onmisbaar is. Door de resultaten van verschillende technieken te
combineren, is het mogelijk een kleurrijk verleden tot in detail
te reconstrueren. De mythe ‘iedereen kan textielonderzoek
doen’ is vervlogen, goede kennis van de mogelijkheden en
beperkingen van de verschillende technieken is onmisbaar.

Textiel in de huidige
Malta-praktijk

Textielresten zijn zeer kwetsbaar en lastig te herkennen;
ze zijn klein en hebben vaak
dezelfde kleur als het materiaal waaraan ze zijn vastgekoekt of ingebed. Alertheid
op het vinden en herkennen
is nodig. Ook de behandeling
van het materiaal tijdens de
vondstverwerking en conservering vraagt om kennis en ervaring. Toch valt het op dat er
steeds meer aandacht is voor
textiel, zo blijkt uit de vele onderzoeksrapporten die in het
huidige bestel het licht zien.
Vandaag de dag zijn het
vooral de vroegmiddeleeuwse
grafvelden en de steden waar allerlei textilia worden herkend,
uit laatmiddeleeuwse of jongere context. Beerputten, ophogingslagen en graven op kerkhoven zijn dé plekken waar textiel tevoorschijn kan komen. Zijden strikken en linten, fragmenten
wollen keperstof of fijne linnen weefsels passeren de revue als
je de opgravingsrapporten erop naslaat. Bijzonder is de ontdekking van een 24 centimeter lang stuk laken, los geweven,
dat in Zutphen werd gevonden in de vulling van een dertiendeeeuwse gracht. Het weefsel bestaat uit drie kleuren wol die in
een tartanachtig ruitpatroon zijn geweven. Een opgraving op
het terrein ‘Elfhuizen’ in de binnenstad van Dordrecht bood
een interessante inkijk in de wereld van textiel en het verven.
Naast getwijnd vlasdraad, wollen draden met linnenbinding en



Fragment geverfd textiel uit
de zoutmijn van Hallstatt.
De kleuren van de textielfragmenten die in de zoutmijn gevonden zijn, zijn nog
in relatief goede conditie.
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De wondere wereld van textiel
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Een re-enactor is bezig met het maken van een kaartweefsel.
Op haar hoofd draagt ze een exacte reconstructie in de juiste
kleuren van de muts uit Dokkum.

Het verleden ingekleurd

Heel af en toe worden er complete kledingstukken gevonden
in de Nederlandse bodem. Zo bevinden zich in de collecties
van het Rijksmuseum van Oudheden, het Fries Museum en het
Groninger Museum zes hoofddeksels uit de vroege middeleeuwen die bijzonder goed bewaard zijn gebleven. Kleurenonderzoek naar deze mutsen heeft uitgewezen dat kleding
in die periode wel kleurrijker was dan we denken. Zo was de
muts uit Oostrum (Fries Museum) oorspronkelijk lichtrood
geverfd. De naden en randen waren met borduursteken in een
donkerder kleur rood versierd. Hetzelfde zien we ook terug
bij het hoofddeksel uit Dokkum, dat zich in het RMO bevindt.
Dit was namelijk donkerbruin geverfd en de naden waren versierd met siersteken in helder witte kleur.



De mutsen uit Oostrum (links) en Dokkum-Berg-Sion (rechts).
Nu zijn ze donkerbruin, maar oorspronkelijk waren het kleurrijke
kledingstukken.



Zijden mannenkousen, gevonden in een wrak bij Texel. Voor
nader onderzoek naar het textiel uit het wrak kan beginnen,
moet het eerst geconserveerd worden.

WORD NU ABONNEE! 

wat ouderwets model is. Dit is opvallend
in een tijd waarin de
elite zich van haar
beste kant wilde laten
zien maar blijkbaar niet
altijd de financiële middelen had om de mode
‘bij’ te houden. Door
een gedetailleerde
analyse van de kledingstukken kunnen we de
hele biografie van de
garderobe achterhalen.
Vragen die hierbij een rol
spelen zijn bijvoorbeeld:
hoe werden de kledingstukken gemaakt? Hoe
intensief werd de kleding
gedragen? En is er sprake
van het oprekken van de
levensduur door ingrijpende reparaties of niet?
Deze kennis, aangevuld met
informatie uit historische bronnen uit die tijd, kan ons een ongekende inkijk geven in het rijke leven in de zeventiende eeuw.



Uit een wrak bij Texel werd een zeventiende-eeuwse zijden jurk
opgedoken. In het wrak werden meer dan honderd stukken textiel gevonden.

Informatiewaarde

een gevilt stoffragment met konijnenhaar troffen de opgravers
duizenden zaden van wouw aan. Wouw (Reseda luteola) is een
plant waaruit gele kleurstof werd gewonnen, die veel gebruikt
is bij het verven van textiel. Deze ontdekking sloot naadloos aan
bij de uitkomsten van het historisch onderzoek dat uitwees
dat de eigenaren van de percelen, met name in de zeventiende
eeuw, relatief veel textiel-gerelateerde beroepen uitvoerden,
zoals ververs, wevers, vollers en passementwerkers.

De zijden jurk van Texel
De ontdekking van het scheepswrak BZN 17 bij Texel is in het
voorjaar van 2016 breed uitgemeten in de internationale pers.
Duikers troffen in dit wrak unieke en tot de verbeelding sprekende objecten aan: een complete zijden jurk, zijden mannen-

kousen, boekbanden en een zilveren schaal zijn slechts enkele
topstukken die we hier kunnen noemen. Het zijn zeventiendeeeuwse stukken die wijzen op vooraanstaande eigenaren, het
is geen gebruiksgoed voor het gewone volk.
Het onderzoek naar de meer dan honderd stukken textiel
uit het scheepswrak is eigenlijk nog niet begonnen. Eerst zijn
de conserveringsspecialisten nog een tijd bezig om de weefsels te stabiliseren. Daarnaast kan materiaal-technisch onderzoek licht werpen op de kwaliteit van de kleding en de historische achtergrond. Het moge duidelijk zijn dat de analyse van
de gevonden garderobe het werk zal worden van meerdere
specialisten op het gebied van textiel en historische kostuums.
Ook de inbreng van historici is hier nodig om de vondsten te
interpreteren. Zo lijkt het erop dat de jurk een voor die tijd

Het moge duidelijk zijn; textiel uit archeologische context is
een fascinerende materiaalgroep. Textiel duikt op in verschillende vormen, van complete jurken en mutsen tot onooglijk
kleine fragmenten wol en bruine aankoeksels op metaal. Al
deze vondsten vormen bouwstenen voor een wondere wereld
aan verhalen over het leven. De informatiewaarde van textielvondsten is groot. Als je goed kijkt, kan je het hele productieproces van vezel tot weefsel reconstrueren. Ook aspecten die
hiermee te maken hebben zoals arbeidsspecialisatie, handel
en transport zijn af te leiden van het materiaal. Het gebruik van
textiel spreekt misschien nog wel meer tot de verbeelding. Kleding was in het verleden – net als nu – een manier om je identiteit tot uitdrukking te brengen. Verschillen in status of rijkdom,
leeftijd of gender konden allemaal tot uiting worden gebracht

in de manier waarop iemand zich kleedde. Het reconstrueren
van kleding uit het verleden en het vastleggen van de variatie
daarin kan ons daarom inzicht geven in de manier waarop
men zijn positie tot uitdrukking bracht.
De informatiewaarde mag dan groot zijn, het is niet altijd
eenvoudig om deze verhalen af te lezen in de kleine restjes
die door de eeuwen heen in de bodem bewaard zijn gebleven.
Gespecialiseerde kennis is nodig van textiel en natuurwetenschappelijke methoden en technieken. Een interdisciplinaire
aanpak is daarbij vaak onmisbaar om het hele verhaal boven
water te krijgen. Gelukkig zijn deze kennis, ervaring en de benodigde onderzoeksfaciliteiten ook in Nederland aanwezig en
gebeurt er door het huidige netwerk van specialisten al meer
onderzoek dan velen zullen vermoeden.
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Flevoland

Yftinus van Popta, Koen Blok en Tineke Heise-Roovers

AWN en RUG onderzoeken
groot scheepswrak
Flevoland is een waar scheepskerkhof.
Na de inpoldering zijn hier op en in de
bodem van de voormalige Zuiderzee vele
honderden scheepswrakken gevonden.
Nog altijd worden onbekende scheepsresten aangetroffen. Onlangs werd een
achttiende-eeuws schip van zeewaardig
formaat gevonden toen een boer er in
vast kwam te zitten met zijn ploeg. Bij
het onderzoek naar dit vaartuig leverde
de Afdeling Flevoland van de AWN een
belangrijke bijdrage, zowel financieel als
in de vorm van praktische ondersteuning.

De vondst
In februari 2016 kwam een agrariër in de
Noordoostpolder bij het bewerken van

het land met de ploeg vast te zitten in de
grond. Met behulp van een graafmachine
werd getracht het obstakel te verwijderen,
waarbij een grote hoeveelheid scheepshout naar boven kwam. De vondst werd
volgens de officiële weg gemeld, waarna
de coördinator van het Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland en
de beheerder van het Provinciaal Depot
voor Bodemvondsten Flevoland samen
gingen kijken. Tussen het verwijderde hout
lagen verschillende duidelijk herkenbare
constructieonderdelen van een houten
schip. Het oog viel daarbij met name op
twee lange balken, één voorzien van sponningen aan de zijkant en een tweede met
op de bovenkant een achthoekige inkeping:
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Groot scheepswrak in de Noordoostpolder

een deel van de kielbalk en een gedeelte
van het zaathout met het mastspoor. Op
basis van de breedte en de dikte van de
balk kon al worden geconstateerd dat het
om een groot schip moest gaan.
In overleg met de pachter werd besloten het onbekende scheepswrak, aangeduid als NK 47-II, te verkennen in de herfst
van 2016. Daarbij werd een samenwerking
aangegaan tussen de AWN Vereniging van
Vrijwilligers in de Archeologie afdeling
Flevoland en onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut
voor Archeologie (GIA). Bij de uitvoering van
het onderzoek zorgde de Afdeling Flevoland voor financiële ondersteuning, materiaal en mankracht, en het Groninger Instituut voor Archeologie GIA voor wetenschappelijke onderbouwing en eveneens
mankracht.

Scheepsverkenning
Het archeologisch veldonderzoek, geplaatst onder de vlag van de International
Fieldschool for Maritime Archaeology Fle-

WORD NU ABONNEE! 

Hoofdrol voor AWN bij onderzoek

Naar aanleiding van een noodoproep van
de beheerder van het Provinciaal Depot
voor Bodemvondsten in Flevoland heeft
onze AWN-afdeling in oktober vorig jaar
besloten om een initiatief van onderzoekers aan de Rijksuniversiteit Groningen
te steunen om een veldverkenning op
het scheepswrak uit te voeren. De nodige
financiële middelen ontbraken en de boer
had het wrak al aangeploegd. We hebben
direct budget vrijgemaakt waarmee ze uit
de voeten konden.
Al in 2009 was bekend dat er iets in de
grond zat, omdat de ploeg van de boer
steeds vastliep in hout. In Flevoland gaat
het dan al snel om een schip. Veldcoördinator Dick Veldhuizen prikte de plek af en
kwam tot de conclusie dat er een groot
scheepswrak in de bodem moest liggen.
De zaak kwam echt aan het rollen toen
hij bericht kreeg dat de ploeg weer eens
was vastgelopen. Een verkenning door de
AWN was veelbelovend, maar pogingen
om financiering te vinden strandden op
dat moment.
De Afdeling Flevoland vond nader
onderzoek zó belangrijk, dat wij zelf 1500

euro op tafel hebben gelegd. Daarmee
was het mogelijk onderzoek te doen in
drie proefputjes, alles met de hand, zonder graafmachine. Zeven mensen van
onze afdeling hebben er aan meegewerkt
en het resultaat mocht er zijn: wij vonden
zulke grote stukken hout, dat duidelijk
werd dat het schip veel groter moest zijn
dan gedacht. Wij denken nu aan een lengte van tussen de 30 en 40 meter.
Ook over de ouderdom van het schip
kunnen we al wat meer zeggen. Een paar
kookpotten zijn gedateerd op eind achttiende eeuw. Onze afdeling laat twee dendromonsters onderzoeken, ook op eigen
kosten, maar het resultaat daarvan is nog
niet bekend. In historische bronnen wordt
gezocht naar aanwijzingen welk schip het
is. Wij vonden overigens nog veel meer
dan scheepshout, zoals schoenen, houten
vaten, een emmer vol steenkool en een
jufferblok, dat deel uitmaakt van de tuigage.
Het schip blijkt gebouwd van eikenhout, maar onder de waterlijn was op de
huid van het schip een naaldhouten dubbeling geplaatst. Dit natuurlijk vanwege
de paalworm, die beter het goedkope
naaldhout aan kon vreten dan de kostba-

re eiken scheepshuid zelf. Dat naaldhout
werd zo nodig vervangen. Tussen eikenhout en naaldhout zat breeuwsel dat wij
ook vonden, waarschijnlijk wol. Alles bleef
hier heel goed bewaard in de grond.
Hoe nu verder? De Rijksuniversiteit
Groningen denkt aan een opgravingscampagne van drie maanden, waar wij
graag een AWN-graafkamp aan willen verbinden. Het is de bedoeling dat het hele
schip dan wordt vrijgelegd, waarna wordt
bekeken of het weer wordt toegedekt.
Of en hoe het allemaal doorgaat, hangt
uiteraard af van de beschikbare financiën.
Helaas is er veel bezuinigd op maritiem
onderzoek. Museum Nieuwland, de Bataviawerf en de afdeling Scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed zijn samengevoegd tot Batavialand en dat moet het met minder mensen
doen. Voor een zeevarende natie als
Nederland valt dat wat tegen. De mensen
die er wel zijn, zijn nu nog druk met de
IJsselkogge. Maar straks krijgen ze hopelijk veel vondsten van ons.

Jan Boes1

dekplank

voland, naar het scheepswrak op kavel K 47
is uitgevoerd in de periode van 26 september tot en met 7 oktober 2016. Aangezien
nog geen primaire gegevens over het schip
bekend waren, zoals type en datering, werd
besloten om een verkenning uit te voeren
door middel van proefsleuven. De locatie
van het wrak was voorafgaand aan het onderzoek al nauwkeurig bepaald met behulp
van een prikstok en enkele gutsen. Het
scheepshout lag op een diepte die varieerde van 30 tot 150 centimeter onder
maaiveld en op basis van de hieruit gegenereerde overzichtstekening werden drie
proefputten uitgezet. In de eerste put, met
afmetingen van 3 bij 2 meter, lag een deel
van de scheepsconstructie die behoort tot
het voorschip. Belangrijke indicaties hiervoor waren onder andere taps toelopende


Storm op de Zuiderzee voor Medemblik, door Johannes Petrus Schotel, 1840. Op de bodem
van de voormalige Zuiderzee zijn vele honderden scheepswrakken teruggevonden.



wegeringsplanken en strak naast elkaar
gelegen inhouten. Dwars door de put en
het scheepshout liep een drainagebuis,
die ervoor had gezorgd dat een deel van
de scheepshuid bovenop de wegering
was terechtgekomen. Aan de buitenkant
van dit deel van de huid was duidelijk het
restant van een naaldhouten dubbeling
zichtbaar.2
De tweede proefput, eveneens met afmetingen van 3 bij 2 meter, bevatte een
uniek deel van de bakboordzijde van het
schip. Zo waren bijna complete dekknieën
en delen van een dekbalk met lijfhout bewaard gebleven. De wegering was aan de
binnenkant betimmerd met naaldhouten
planken. In deze put werden ook delen van
de scheepsinventaris (aardewerk, steengoed), tuigage (blokken, touw) en lading

dekknie

lijfhout

dekbalk
balkweger
huidgangen
spant

©YvP2016
©YvP2016
©YvP2016

wegeringsgangen
oplanger

©YvP2016

Interpretatie van de scheepsconstructie aan de bakboordzijde van het scheepswrak. Grofweg bestaat een schip uit drie lagen:
de buitenkant (huid), het geraamte (spanten/inhouten) en de binnenkant (wegering). Een dekknie is een ondersteunend spant,
bevestigd aan de binnenkant van het schip, waarop de dekconstructie rust. Horizontale dwarsscheepse balken (dekbalken),
ondersteunen de dekplanken, waarvan het lijfhout de langsscheepse plank is die direct aan het boord grenst.

berghout
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Overzichtsfoto van werkput 2 met daarin een deel van de bakboordzijde van het scheepswrak.


(houten tonnen, lasthaken) aangetroffen.
Bij scheepsarcheologisch onderzoek worden wel vaker delen van de zijden van
schepen aangetroffen, maar slechts zelden zijn de constructiedelen zo compleet
en gaaf als bij dit scheepswrak. Daarbij
moet ook meteen de sterk bedreigde status
van het scheepshout worden benadrukt:
de dekknieën liggen slechts 20 tot 30 centimeter beneden maaiveld, zijn blootgesteld aan zuurstof en zijn al eerder beschadigd geraakt. Op een van de knieën is een
duidelijk spoor van een woelpoot zichtbaar. In de derde proefput, met afmetingen
van 5 bij 1 meter, werd gestuit op een deel
van het vlak van het schip. Duidelijk zichtbaar waren de wegeringsplanken, inhouten
en een deel van de huid (ook hier voorzien
van een naaldhouten dubbeling). De inhouten die in put 3 zichtbaar waren, bestonden
niet alleen uit leggers, maar mogelijk ook
uit zitters en/of oplangers. Het is dus goed
mogelijk dat in deze put de kim aan stuurboordzijde is vrijgelegd.
Wanneer de drie proefputten met elkaar worden vergeleken, valt het een en
ander op. In de eerste plaats heeft het
scheepshout (eikenhout) overal dezelfde
oriëntatie, waardoor kan worden geconcludeerd dat het schip grofweg noord-zuid
ligt met het voorschip richting het zuiden.
De huid van het schip is (beneden de
waterlijn) voorzien van een naaldhouten
dubbeling en de wegering is benedendeks
(deels) bekleed met naaldhouten binnenbetimmering.

Voorlopige conclusie en toekomstperspectief
Op basis van enkele vondsten, waaronder
aardewerkfragmenten, steengoed en een
messing ketel, wordt het schip voorlopig
gedateerd in de eerste helft van de achttiende eeuw. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn twee monsters voor dendrochronologisch onderzoek genomen,
waaronder een monster van de kielbalk.
Naar verwachting leveren deze monsters
een exactere datering van de bouw van het
schip. Het eerder genoemde samenstel
van onder andere dekknie met het lijfhout,
komt sterk overeen met de manier waarop
de Nederlandse scheepsbouwer Nicolaes
Witsen de constructie van deze onderdelen
beschrijft.3 Deze vergelijkbare constructie
in NK 47-II zou dus kunnen duiden op een
Nederlandse bouwwijze en mogelijk Nederlandse herkomst van het schip.

Op basis van het proefsleuvenonderzoek
is het nog niet mogelijk om een scheepstype aan het wrak toe te kennen. In de achttiende eeuw waren in Nederland meerdere scheepstypen in omloop die passen binnen de categorie ‘grote zeegaande schepen’. Want NK 47-II is, als wordt gekeken
naar de afmetingen van de kielbalk, de
dikte van de huid, naaldhouten dubbeling
en andere constructie-elementen, het
wrak van een groot zeegaand schip. Hierbij
moet worden gedacht aan een schip met
drie masten en een geschatte lengte over
de stevens tussen de 30 tot 40 meter. De
functie van het schip is na de korte verkenning nog onduidelijk. Hoewel het op
basis van de aangetroffen houten vaten
en metalen lasthaken om een vrachtschip
lijkt te gaan, kunnen dergelijke objecten
bijvoorbeeld ook op een oorlogsschip worden aangetroffen.
De hoger gelegen delen van het wrak
worden op dit moment zeer ernstig bedreigd door natuurlijke degradatiepro-

WORD NU ABONNEE! 
A

Het jufferblok met putting (ijzeren bevestiging aan het boord van het schip)
dat in het scheepwrak werd aangetroffen. Door de drie ogen van het blok liep
een touw (talreep) dat bevestigd was
aan een tweede jufferblok. Hiermee kon
het want (de touwen die van bovenin de
mast naar dekniveau liepen ter ondersteuning van de mast) op spanning worden gebracht en gehouden.

cessen en de agrarische werkzaamheden
die op de kavel plaatsvinden. Omgekeerd
vormen de wrakdelen natuurlijk ook een
obstakel voor deze werkzaamheden. In
de toekomst zal het wrak relatief gezien
steeds hoger in de bodem komen te liggen.
NK 47-II, net als de overige wrakken in Flevoland, rust namelijk op het relatief ondiep
gelegen pleistocene dekzand en zakt hierin
niet weg. De kleiige en venige lagen die op
het dekzand zijn afgezet, klinken echter in.
Ten eerste raakt het wrak hierdoor steeds
verder aangetast en gaat de archeologische waarde verloren, ten tweede zal het
wrak steeds meer een obstakel gaan vormen bij de agrarische activiteiten. Voor NK
47-II geldt dat behoud in situ alleen mogelijk is, als verregaande maatregelen worden
getroffen, zoals inkuilen.4 Dit houdt in dat
de directe omgeving van de wraklocatie
niet meer voor akkerbouw kan worden gebruikt. Archeologisch onderzoek, waarbij
het wrak wordt opgegraven en na documentatie wordt verwijderd, is natuurlijk een
zeer complexe en kostbare zaak. Op dit
moment wordt met verschillende partijen,
waaronder de gemeente Noordoostpolder,
de Rijksuniversiteit Groningen en de AWN
afdeling Flevoland, onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor verder archeologisch
onderzoek naar dit bijzondere wrak.

Verantwoording
Voor de totstandkoming en uitvoering van de opgraving gaat onze dank uit naar Dick Velthuizen,
Sander Tiebackx, Archie Ermans, Saskia Thijsse,
Jan Werschkull, Jan Boes en André van Holk.
Noten
1 Jan Boes is voorzitter van AWN Afdeling Flevoland en nauw betrokken bij dit onderzoek.
2 Een dubbeling is in feite een tweede huid van
het schip, als bescherming van de eigenlijke
huid tegen paalworm en slijtage. Vaak werd
een goedkope houtsoort (grenen) gebruikt.
Vos (2012), 326.
3 Hoving (1994), 120-123.
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In Flevoland zijn enkele wrakken door middel
van inkuilen in situ beschermd. Bij het inkuilen
wordt een extra grondlaag, soms in combinatie met kunststoffolie, op de vindplaats aangebracht om de grondwaterstand ter plaatse
te verhogen en zo de natuurlijke degradatie
van de scheepswrakken tegen te gaan.
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Samen voor ons eigen

rcheologen, dat is een vaststaand feit, zijn
de fijnste mensen die er bestaan. Ze zijn
slim en genuanceerd, ze zijn tolerant en
hebben gevoel voor humor, ze weten veel van
alles, ze zijn lief voor dieren, planten, ouden van
dagen en kleine kinderen. Ze kunnen goed opschieten met veel oudere en veel jongere collega’s. Archeologen houden van de
goede dingen van het leven maar zijn niet materialistisch. Wie een bijeenkomst
van archeologen bijwoont, en daarna de borrel bezoekt die daar onvermijdelijk
op volgt, voelt zich ondergedompeld in een schuimbad van hartelijk- en opgewektheid. Waar vind je binnen een beroepsgroep zoveel warmte, zoveel gedeelde gevoelens en passies?
In deze lading slagroom, die ik vol overtuiging in het glimlachende gezicht van
de lezer spuit, zit natuurlijk een lange grijze haar. En wel deze: archeologen zijn
ook stronteigenwijs, de schrijver niet uitgezonderd. Dat vertaalt zich voor een
deel in betweterigheid, voor een deel in inhoudelijke en zakelijke kinnesinne, en
ten slotte – en daar geeft de haar echt een hinderlijk gevoel in de mond – in verdeeldheid. Zo hecht als we in kleine sociale kring zijn, zo gescheiden zijn we als
we opereren op breder maatschappelijk terrein. Met vervelende gevolgen, waar
we allemaal de nadelen van ondervinden.
Ik was ooit (duo-)voorzitter van de VOiA, de eerste archeologische ondernemersvereniging. Daar is later een tweede bij gekomen, wat al genoeg zegt gezien
de omvang van de beroepsgroep, maar daar gaat het nu niet om. Zo sociabel als
de leden onderling waren bij vergaderingen en, jawel, bij de borrels achteraf,
zo hard konden de collega’s elkaar in de privésfeer afvallen, als de betrokkenen
er niet bij waren, tenminste. Díe leverde geen kwaliteit, díe werkte onder de prijs,
díe werd oneigenlijk voorgetrokken door de overheid, díe leverde zich uit aan
verkeerde marktpartijen. Eenzelfde bijten en krabben (maar nooit openlijk) ervoer ik als academische, gemeentelijke en provinciale archeologen zich over het
archeologisch bedrijfsleven uitlieten, en vice versa. Studeerkamergeleerden en
ambtenaren versus commerciële geldwolven. Misschien is dat elders niet anders
of beter, waarschijnlijk is het er erger. Maar ik stond er vaak wel van te kijken: we
zijn toch geen aannemers of politici, dacht ik, als de ene vakbroeder/zuster de
ander weer eens de maat nam. De bril waardoor ik onze kleine cercle bekijk, heeft
kennelijk felroze glazen.
Het zou allemaal niet zo erg zijn, deze houding van kikkers in een kruiwagen,
en zelfs wel amusant, als we het ons konden veroorloven. Maar dat kunnen we nu
juist niet. We zijn een kleine groep die opereert in een maatschappelijke omgeving die ons alleen welgezind is, als we met leuke spullen komen aanzetten die
veel waard zijn maar niks kosten. We hebben geen steun van betekenis van onze
commerciële opdrachtgevers, van de politiek, van de wereld van opiniemakers.
We hebben er ook geen contacten op hoog niveau. De koepel die we ooit hadden
– op zich geen voorbeeld van een soepel lopende organisatie – is al jaren geleden
ingestort. We spreken dus nooit meer uit één mond.
Er zijn gelukkig nieuwe, enthousiaste kernen waar we ons omheen zouden kunnen groeperen en die als onze spreekbuis naar buiten kunnen fungeren. Eens kijken… de Stichting Reuvens… de Nationale Archeologiedagen… Archeologie 3.0…
Archeologie in Nederland…
Eh… dat zijn er alweer vier…

Evert van Ginkel
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René de Kam

Kasteel Vredenburg
zichtbaar voor publiek
In het najaar van 2016 is een grote parkeergarage geopend in het nieuwe stationsgebied in Utrecht. De garage ligt
deels op de plek waar in de zestiende
eeuw het imposante kasteel Vredenburg
stond. Tijdens de werkzaamheden is er
in 2014 archeologisch onderzoek gedaan,
waarbij de fundamenten van de vroegere
hoofdpoort en enkele resten van de zuidwesttoren van het kasteel zijn gevonden.
Daarmee zijn inmiddels de meeste nog
overgebleven delen van Vredenburg
onderzocht.

Een burcht om te intimideren
Toen de Habsburgse keizer Karel V in 1528
de macht in Utrecht overnam, leek het hem
verstandig om de Utrechtse bevolking duidelijk te maken dat de tijden voorgoed ver-



anderd waren. De stedelingen moesten
beseffen dat ze onderdeel waren geworden van een groot wereldrijk en dat samen
met hun zelfstandigheid nu ook een einde
moest komen aan hun onderling gekonkel.
Al eeuwenlang was er in de stad namelijk
een strijd gaande tussen verschillende partijen die regelmatig over elkaar heen buitelden in een poging de macht naar zich
toe te trekken. Dat ging soms met behoorlijk wat geweld gepaard. De Utrechtse bisschop die tot de machtsovername van Karel de landsheer was, had daar regelmatig
zijn handen aan vol. En soms meer dan dat.
Zo was in de Stichtse Burgeroorlog van
1482-1483 de toenmalige bisschop door
een van de partijen zelfs op een mestkar
de stad uitgereden. En was het niet electbisschop Hendrik van Beie- ren zelf ge-

De beste plaats om in 1529 de nieuwe dwangburcht Vredenburg te bouwen was op het
Catharijneveld, naast de gelijknamige stadspoort. Op deze prent, die overigens van
later datum is, is het kasteel afgebeeld zoals het er in de hoogtijdagen heeft uitgezien.
De kappen van de westelijke torens (links) zijn echter nooit op deze manier gebouwd.
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weest die vanwege de interne onlusten
in 1528 de Habsburgers om hulp had gevraagd, ook al zette hij zichzelf daarmee
uiteindelijk buitenspel? Om duidelijk te
maken hoe de nieuwe verhoudingen lagen, wilde Karel V een dwangburcht in de
stad bouwen. Een gebouw dat zo imposant en intimiderend was dat niemand het
in zijn hoofd zou halen om in opstand te
komen tegen het nieuwe regime. En daar
moest de naam ook naar verwijzen: Vredenburg. In maart 1529 werd bepaald dat
de beste plaats voor het te bouwen kasteel het Catharijneveld was, naast de gelijknamige westelijke toegangspoort in de
stad. Op die plaats stond echter het johannieterklooster. Om plaats te maken, moesten de johannieters verhuizen naar het
karmelietenklooster op de Lange Nieuwstraat. De karmelieten dienden op hun
beurt te verkassen naar het Nicolaaskerkhof.

WORD NU ABONNEE! 

geschaft. Maar het nieuwe kasteel was
vooral een bakstenen gebouw en aangezien de productie van bakstenen veel tijd
vroeg, waren deze niet zomaar even snel
voorhanden. Naast bestaande voorraden
die bij steenbakkers werden opgekocht,
werd er ook naar andere middelen gezocht.
Zo werd er druk uitgeoefend op het stadsbestuur van Culemborg dat stenen had
liggen voor de bouw van een nieuwe stadsmuur. Ook werd er gekeken of tweede-



Op deze reconstructie van
de schootsvelden is te zien
dat elke meter rondom Vredenburg met kanonvuur
was te verdedigen.

Een moeilijke opgave
Dat de nieuwe machthebbers de bouw van
de dwangburcht zeer serieus namen, blijkt
wel uit het tempo waarmee alles in gang
werd gezet. Al in april 1529 werd er met de
werkzaamheden begonnen. Dat was een
niet mis te verstane opgave, want voor de
bouw van het kasteel waren niet alleen
veel arbeiders nodig, maar ook heel veel
bouwmaterialen. Bovendien moest er eerst
ook nog een ontwerp worden gemaakt. Uit
verschillende bronnen blijkt dat er in die
eerste maanden zo’n 1500 arbeiders aan
het werk waren. Om die niet voor elkaars
voeten te laten lopen, was er een heldere
organisatie nodig. Daarvoor werd een hiërarchische structuur in het leven geroepen
met zo’n vijf à zes lagen van leidinggevenden. Dat was dus heel wat anders dan het
bouwbedrijf van de Utrechtse Dom, dat
omstreeks dezelfde tijd uit slechts 15 à
20 arbeiders bestond en dat logischerwijs
een veel plattere organisatie kende. En dan
was het nog noodzakelijk om aan voldoende materialen te komen om al die mensen
aan het werk te houden. Wat betreft de benodigde kalk en natuursteen was dat niet
zo’n probleem, die konden vrij gemakkelijk
bij verschillende handelaren worden aan

Reconstructie van kasteel Vredenburg van kort na 1535, waarbij duidelijk is te zien dat een deel van de oude
gebouwen van het johannieterklooster in het nieuwe kasteel zijn opgenomen. Het linkerdeel is gebouwd in de
jaren 1534 en 1535 en maakte deel uit van de Utrechtse stadsverdediging. Tot 1543 hadden deze torens noodkappen van stro en riet.
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Voorafgaand aan de bouw van Muziekcentrum Vredenburg vond er in 1976 een uitgebreid
archeologisch onderzoek plaats, waarbij zowel sporen van kasteel Vredenburg als het
johannieterklooster tevoorschijn kwamen.



Vredenburg voor het publiek

de zware opzet – tijdens archeologisch
onderzoek zijn muren waargenomen van
14 meter dik, waarvan 4 meter baksteen
aan de buitenkant en 1 meter aan de binnenkant en de rest opgevuld met klei –
geen eenvoudig karwei. Pas in 1581 was de
klus geklaard en bleef alleen het westelijk
deel van het kasteel over. De laatste boven-

grondse delen zouden uiteindelijk aan het
begin van de twintigste eeuw worden gesloopt. Tot in de jaren zestig van de vorige
eeuw was het fundament van het kasteel
echter nog vrijwel compleet in de grond
aanwezig. Maar door de bouw van Hoog
Catharijne, Muziekcentrum Vredenburg en
de aanleg van de Catharijnebaan zou ook

Tijdens het onderzoek in 2014 zijn ook enkele brugliggers gevonden waarop de houten brug naar de hoofdpoort rustte.



Reconstructie van de brug naar de toenmalige hoofdpoort van
kasteel Vredenburg.

WORD NU ABONNEE! 

hands stenen beschikbaar zouden kunnen
komen door de afbraak van verschillende
gebouwen, zoals de Catharijnepoort in
Utrecht, kasteel Ter Horst in Rhenen en
het kasteel van Abcoude. Ondanks deze
logistieke problemen bleken de bouwers
in staat om al midden oktober, dus binnen
zo’n zeven maanden, een verdedigbaar
kasteel op te leveren. Dat was gezien de
grootte van het werk een behoorlijke prestatie. In 1532 werd nog de slotgracht aan de
oostzijde verbreed, waarna in 1534 en 1535
het westelijk deel van het kasteel werd gebouwd, dat onderdeel was van de Utrechtse stadsverdediging. In de jaren daarop
zouden er nog verschillende werkzaamheden volgen.

Ondanks dat het kasteel groots en intimiderend was, zou het niet lang bestaan. Op
11 februari 1577 eindigde een zeven weken
durende belegering van Vredenburg door
de Utrechtse bevolking. Kort nadat de
Spaanse troepen de aftocht hadden geblazen, begon de sloop. Dat was gezien
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daar veel van verdwijnen. Anno 2017 zijn
er dan ook nog maar enkele delen van het
fundament over, die tegenwoordig zijn beschermd als rijksmonument. Bij de inrichting van het nieuwe stationsgebied is er in
de afgelopen jaren dan ook zo zorgvuldig
mogelijk met deze overblijfselen omgegaan. Daarnaast is er gekeken hoe de laatste stukken van het ooit zo imposante kasteel voor het publiek toegankelijk gemaakt
konden worden. In 2011 zijn de noordoostelijke of Vlaamse toren met het onderste
schietgat en een deel van de oostelijke
kasteelmuur opgenomen in een fietsenstalling niet ver van Tivoli/Vredenburg.
Daar wordt ook de geschiedenis van het
kasteel en die van het johannieterklooster
in het kort verteld. Het fundament van de
hoofdpoort dat in 2014 aan de zuidzijde
van het kasteel is teruggevonden, heeft
een plaats gekregen in de nieuwe parkeergarage. Helaas kon het fundament niet in
situ blijven liggen, en na veel onderhandelingen werd besloten het in stukken te
zagen en tijdelijk op te slaan. Tijdens de
bouw van de parkeergarage is het vervolgens zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke plaats teruggezet. Op de nieuwe
plek is, net als bij de fietsenstalling, een
publiekspresentatie ingericht waar het
verhaal van Vredenburg – en dat van de
hoofdpoort in het bijzonder – wordt verteld. Naast het fundament is er ook een
deel te zien van de eveneens in 2014 ge-



vonden eikenhouten brugliggers, waar de
grote houten palen van de toegangsbrug
naar de hoofdpoort ooit op rustten. Verder
zijn er nog enkele voorwerpen te zien die
in de loop der jaren bij Vredenburg zijn
gevonden, zoals pispotten, drinkbekers,
gereedschappen en kanonskogels. En om
het publiek te laten begrijpen waar dat
grote bakstenen fundament ooit onderdeel van was, is er een korte animatie gemaakt.

Invullen van de witte vlek
Ook op andere plekken in het nieuwe stationsgebied zullen er verwijzingen komen
naar kasteel Vredenburg. Zo worden de
contouren van de oostzijde van het kasteel
in de nieuwe bestrating van het plein opgenomen. En een gedeelte van de zuidwesttoren is eveneens in stukken gezaagd en
afgelopen jaar herplaatst. Het zal straks
deels in de nieuwe gracht komen te liggen
die onder het nieuwe Hoog Catharijne door
gaat stromen, maar voor het winkelend
publiek zal het ook zichtbaar zijn door een
glazen vloer. Het zou helemaal mooi zijn
wanneer er ook nog een overkoepelend
verhaal komt, waarin de verschillende
overgebleven delen van het kasteel met
elkaar worden verbonden. Op die manier
zou het publiek in de openbare ruimte
kunnen ervaren hoe groot het toenmalige
kasteel was. Ook de precieze betekenis van
dit voor die tijd zeer moderne bouwwerk,

In 2014 werden tijdens de bouw van een nieuwe parkeergarage ook de resten van de
zuidwestelijke toren onderzocht. Via het poortje kon water in en uit de kasteelgracht
in de stadsbuitengracht worden overgepompt met een speciaal daarvoor aangebracht
waterrad.

dat ingericht was op het gebruik van de
toen nog vrij nieuwe vuurwapens, zoals
kanonnen en musketten, zou nog beter
voor het voetlicht kunnen worden gebracht.
Dat geldt ook voor de Utrechtse geschiedschrijving waarin kasteel Vredenburg tot nu
toe een redelijk witte vlek is geweest. Het
is dan ook een mooi moment om, nu de
voorlopig laatste onderzoeken worden uitgewerkt, een goed onderbouwd publieksboek over het kasteel te gaan maken. Een
boek waarin zowel de bouw als de betekenis, de belegering en de sloop van Vredenburg aan de orde komen. En dat aan de
hand van zoveel mogelijk archeologische
en historische bronnen. Want naast de
enorme hoeveelheid aan archeologische
gegevens, ligt er ook een schat aan informatie in Het Utrechts Archief. Voormalig
gemeentelijk archeoloog Tarq Hoekstra, die
in 1976 de opgravingen leidde, heeft al een
goed begin gemaakt met het onderzoek
naar deze bijzondere historische bronnen.
Kortom, het wordt tijd om de pen ter hand
te nemen, zodat het hele verhaal van Vredenburg wordt verteld!

Verantwoording
Over de auteur
René de Kam is coördinator publieksbereik Erfgoed gemeente Utrecht
Met dank aan Annette Bakker en Jeroen van der
Kamp
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Antea eerste met certificaat voor
archeologisch onderzoek

I

ngenieurs- en adviesbureau Antea Group
is als eerste bedrijf in Nederland gecertificeerd voor het uitvoeren van archeologische werkzaamheden volgens de nieuwe
Beoordelingsrichtlijn Archeologie (BRL SIKB
4000). Certificatie-instelling Hobéon reikte
het certificaat op 24 november 2016 uit.
Onderzoek van Antea naar sporen van de
laatmiddeleeuwse moerasburcht van Werkendam was daarmee een van de eerste
archeologische projecten die volgens het
nieuwe systeem is beoordeeld.
De nieuwe Erfgoedwet verplicht certificering voor het uitvoeren van archeologisch inventariserend veldonderzoek (boren en proefsleuven) en opgravingen vanaf 1 juli 2017. Certificering vervangt de oude


Kuil met potten bij Grijpskerke is grote offerplaats
opgravingsvergunning, waarmee bedrijven
en instellingen tot nu toe archeologisch onderzoek mogen uitvoeren. De nieuwe wettelijke regeling moet de kwaliteit van archeologisch onderzoek beter waarborgen.
Met de certificering heeft Antea aangetoond te werken volgens de Kwaliteitsnorm
Archeologie (KNA). Ook het kwaliteitsmanagementsysteem van het bureau voldoet
aan de nieuwe eisen. ‘Als ingenieursbureau
hebben we al veel ervaring binnen het vakgebied archeologie, maar ook met het
werken volgens protocollen en managementsystemen. Die combinatie hebben
we ingezet voor de certificering van onze
archeologische activiteiten’, aldus archeoloog Hans Koopmanschap van Antea.
Certificatie-instelling Hobéon controleerde met audits, zowel in het veld als op

Archeologen van Antea Group voerden onderzoek uit naar de voormalige moerasburcht
in Werkendam.

NWO financiert onderzoek Dalfsen en Texel

D

e Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft
besloten de onderzoeken naar twee vondsten van (inter)nationaal belang te
financieren. Het gaat om het grafveld van Oosterdalfsen en het Texels scheepswrak BZN 17. Vondsten uit het grafveld Oosterdalfsen (bij Dalfsen, Overijssel) bieden voor het eerst de mogelijkheid de samenleving van de Hunebedbouwers
(Trechterbekercultuur) in Nederland te reconstrueren. Met behulp van nieuwe
technieken wordt in dit project onderzoek gedaan naar familierelaties en samenlevingsvormen in een van de eerste landbouwculturen in Nederland. Dit
project staat onder leiding van dr. H.M. van der Velde (ADC ArcheoProjecten) en
prof.dr. D.C.M. Raemaekers (RUG). Begin 2016 werden uit het Texelse wrak BZN 17
honderden zeventiende-eeuwse objecten gehaald, waaronder een volledig gave
japon, zilveren kandelaars, en met bladgoud versierde boekbanden. Het onderzoek naar deze rijke vondst is gericht op de achtergrond ervan, die nieuw licht
kan werpen op Engels-Nederlandse culturele en politieke relaties. Het project
wordt geleid door dr. H.J. Helmers (UvA) en dr. N.N.W. Akkerman (UL). 



kantoor, of Antea aan de gestelde normen
en eisen voldoet. In dat proces was in september vorig jaar een belangrijke rol weggelegd voor in opdracht van de gemeente
door Antea uitgevoerd archeologisch onderzoek op het terrein van de voormalige
moerasburcht in Werkendam. De opgravingen leverden sporen op van een ingenieus
stelsel van vaarten en mogelijke grachten
rondom de burcht. Mogelijke resten van
het kasteel zelf waren onbereikbaar, omdat die onder een parkeergarage en achtertuinen van woningen liggen.
De resultaten zijn echter voldoende
aanleiding om een beter beeld te krijgen
van dit Hollandse kasteel en zijn directe
omgeving. Archeologie speelt daar een
belangrijke rol in, omdat historische gegevens over en afbeeldingen van de burcht
uiterst schaars zijn. Antea veronderstelt,
dat de burcht ooit fier oprees te midden
van zijn grachten, omringd door de waterrijke graslanden van de komgebieden. De
natuurlijke barrières van deze laaggelegen
komgebieden, het omringende water en
de dikke kasteelmuren moeten voor de
Graaf van Holland de verzekering zijn geweest, dat het gebied Hollands was en voorlopig ook Hollands zou blijven. Na de SintElizabethsvloeden aan het begin van de
vijftiende eeuw veranderde er veel en
kreeg de Hollandse grensburcht in de visie
van Antea een andere rol. Uiteindelijk
verkocht de laatste bewoner het terrein in
1822, waarna toen nog bestaande bebouwing op het kasteelterrein is gesloopt. 

Een van de vondsten uit het scheepswrak BZN 17 is
dit zijden etui met borduursel van zilverdraad,
waarin een benen kam zat. Het etui heeft versieringen die typisch zijn voor rond het tweede kwart
van de zeventiende eeuw.

WORD NU ABONNEE! 

e locatie bij Grijpskerke waar in 2003
ruim tweehonderd potten werden gevonden, blijkt een offerplaats te zijn. De offerkuil is de grootst bekende uit de ijzertijd
in een veengebied in Noordwest-Europa.

De potten en ander materiaal zijn in de kuil
achtergelaten nadat er een ritueel was uitgevoerd. Het offerritueel moet in 185 voor
Christus hebben plaatsgevonden, mogelijk na een natuurramp. Voor Omroep Zee-

land verklaarde archeoloog Robert van
Dierendonck van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ): ‘Het lijkt erop dat
deze mensen dit offer hebben gedaan om
de bovennatuurlijke krachten gunstig te
stemmen, zodat ze daarna hun boerenleven weer konden voortzetten’. Tussen het
gevonden materiaal bevond zich ook het
bekken van een man. ‘Het is uitgesneden
uit een al ontbindend lichaam. We denken
dat het hiertussen is gelegd als vruchtbaarheidssymbool, als hoop voor een vruchtbare toekomst’. Tot de overige vondsten
behoren een vergiet, braadspitten en aangekoekte voedselresten van rundvlees en
groenten. De voorwerpen waren te zien
tijdens de Nationale Archeologiedagen
2016, toen het depot in Middelburg was
opengesteld. 

Ziekenhuis in Goes scant vroegmiddeleeuws skelet

666 en 778. Voor het verdere skeletonderzoek is eerst de ligging van de botten in
de grond en de vorm van de plank gedocumenteerd met behulp van een structured light scanner. Door het CT-onderzoek
kan informatie worden verzameld over het
geslacht, de leeftijd en eventuele ziekten,
zonder dat dit bijzondere graf ontmanteld
moet worden. De uitgevoerde scans zullen
ook gegevens opleveren over de plank, die
afkomstig lijkt van een schip, wat zou verklaren hoe het hout uit het Duitse Rijnland

aan de Nederlandse kust is terechtgekomen. De overige onderzoeken zijn of worden uitgevoerd met financiering van de
provincie Zeeland, de Stichting Nederlands
Museum voor Anthropologie en Prehistorie,
de Society for Medieval Archaeology, de
Viking Society for Northern Research en
de Medieval Settlement Research Group.
De onderzoeksresultaten worden op korte
termijn bekend gemaakt. Vanaf zomer 2017
is het skelet op de plank te zien in het
Zeeuws Museum in Middelburg. 



Een deel van de tot nu toe 67 gereconstrueerde potten uit de offerkuil uit de late ijzertijd van Grijpskerke-Kievitshoekweg.

D

H

et Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
(ADRZ) in Goes heeft met een CT-scanner een bodem met skeletresten van een
vroegmiddeleeuwse grafkist onderzocht.
De scan vond plaats in het kader van een
internationaal onderzoek van de menselijke resten uit de belangrijke vroegmiddeleeuwse nederzetting Walichrum op Walcheren, tussen Domburg en Oostkapelle.
Onder de vondsten zijn vijf begravingen:
drie uit Domburg en twee van het strand
van Oostkapelle. Omdat van de menselijke
resten nog maar weinig bekend was, is door
de Universiteit van Oxford en de SCEZ het
project ‘Investigating the Dead in Early
Medieval Domburg’ gestart. Inmiddels zijn
in Oxford met de radiokoolstofmethode de
nog ontbrekende dateringen van de skeletten vastgesteld en is met behulp van stabiele isotopenonderzoek bepaald waar de
begraven personen vandaan kwamen en
welk voedsel het meest werd genuttigd.
De twee bodemplanken met menselijke
resten zijn in 1921 en 1923 ontdekt op het
strand van Oostkapelle-Berkenbosch en
maakten deel uit van een kleine begraafplaats. Het gescande graf is nog min of
meer in de staat van 1923. Jaarringenonderzoek van de plank heeft aangetoond
dat de boom op zijn vroegst is gekapt tussen 681 en 703 in het Duitse Rijnland. Het
skelet zelf is ruim gedateerd (C14) tussen



In het ziekenhuis in Goes is een vroegmiddeleeuws skelet gescand in een CT-scanner.
Links op de foto Robert van Dierendonck, rechts Raphael Panhuysen.
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Marloes Rijkelijkhuizen en Marquita Volken

WORD NU ABONNEE! 

Laatmiddeleeuwse
leren harnasonderdelen
uit Dordrecht
In het archeologisch depot in Dordrecht
bevinden zich talloze voorwerpen van
leer. Ze zijn reeds jaren geleden opgegraven en wachten op herontdekking.
Tot voor kort was de functie van enkele
van deze leren voorwerpen onbekend.
Nader onderzoek wees uit dat ze dienden ter bescherming van het lichaam
en onderdeel uitmaakten van een laatmiddeleeuws harnas.

Een leren harnas?
Bij een harnas denkt iedereen al snel aan
glimmende pantsers gedragen door stoere
middeleeuwse ridders en niet aan de donkere leren lappen die uit opgravingen tevoorschijn komen. Militaire lichaamsbescherming in de middeleeuwen bestond
uit een lang vest gemaakt van kleine metalen ringetjes, de maliënkolder. Aan het
einde van de middeleeuwen is er een overgang te zien in de ontwikkeling van harnassen. Er werd meer en meer gebruik
gemaakt van metalen platen in plaats van
metalen ringetjes. En juist in deze overgangsperiode in de veertiende eeuw zien
we het gebruik van leren harnasonderdelen. Dit fenomeen is vrij onbekend, omdat
leer niet altijd bewaard blijft in de bodem.
Daarnaast worden de leren harnasonderdelen vaak niet meteen herkend of niet
gepubliceerd. Daarom zijn er maar weinig
leren harnasonderdelen bekend in Europa.

Handbescherming
De bescherming van handen en armen is
erg belangrijk in gevecht. In Dordrecht zijn
verschillende onderdelen van leer gevonden die de handen en armen moesten beschermen, al dan niet gebruikt in combinatie met metalen harnasonderdelen.1
Er zijn hier maar liefst drie unieke leren
vingeronderdelen van pantserhandschoenen opgegraven. Er zijn geen vergelijkbare
vondsten bekend uit Noordwest-Europa.
Deze vingeronderdelen waren op een
flexibele handschoen genaaid en beschermden de bovenzijde van de vingers.
Om enige bewegingsvrijheid te krijgen,
waren halfronde inkepingen gemaakt ter
hoogte van de knokkels. Waarschijnlijk
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werden deze leren vingeronderdelen
gebruikt in combinatie met een metalen
handbescherming.
Twee vingerdelen zijn gevonden bij de
opgraving op het Statenplein en zijn te
dateren in de veertiende eeuw. Het eerste
vingeronderdeel is gevonden in een ophogingslaag in de nabijheid van een leerbewerker. De tweede is in een afvallaag op
het zijerf van het huis van de leerbewerker
gevonden.2
Het eerste vingeronderdeel betreft een
fragment van circa 75,5 millimeter lang en
23 tot 25 millimeter breed. De huidige dikte
van het leer is 5 millimeter. Langs de randen zijn stikselnaden te zien. Aan de voorzijde van de vingerdelen was de draad verzonken in een geultje, zodat de draad niet
kon slijten bij gebruik van de handschoen.
Een tweede vingeronderdeel van het
Statenplein is aanzienlijk dunner. Het was
oorspronkelijk bevestigd met een tunnelsteek aan de onderliggende handschoen,
zodat er geen draden aan de bovenzijde
van de handschoen aanwezig zijn. Dit leren
vingeronderdeel is compleet teruggevonden en heeft een lengte van 16,5 centimeter en is circa 20 tot 32 millimeter breed.
Een derde vingeronderdeel is gevonden in de Heer Heymansuysstraat en kon
niet worden gedateerd. Dit onderdeel is
vergelijkbaar met het eerste vingeronderdeel van het Statenplein, maar dan is het
compleet. De lengte is 10,5 centimeter en
de breedte 22,5 millimeter. Het topje van
deze vingerbescherming was afgesneden
en daarna waarschijnlijk er weer aan genaaid. Onder welke omstandigheden deze
beschadiging is ontstaan, is echter niet te
bepalen.

Reconstructietekening van een volwassen man met leren harnasonderdelen. Hij draagt
leren onderarmbeschermers met metalen platen en nagels, gebaseerd op de opgegraven onderarmbeschermer uit Leiden en leren bovenarmbeschermers met metalen
nagels, gebaseerd op de verdwenen bovenarmbeschermer uit Dordrecht.

Onderarmbescherming
De onderarmen konden ook beschermd
worden door een leren harnasonderdeel.
In Dordrecht is een complete leren onderarmbeschermer opgegraven.3 De Dordtse
armbeschermer is net als twee van de drie
vingerbeschermers gevonden bij opgravingen op het Statenplein en is te dateren
tussen 1250 en 1350. De vondst werd al gedaan in 1997, maar de functie bleef onbekend, totdat het materiaal van het Statenplein recentelijk opnieuw werd onderzocht.
Ook de onderarmbeschermer is gevonden
in een ophogingslaag in de nabijheid van
het huis van de leerbewerker.4
De armbeschermer is circa 22 centimeter lang en gemaakt van dik en gehard
leer. Door middel van twee riempjes met
gespen werd de armbeschermer aan de
onderarm bevestigd. Restanten van de
afgesneden riempjes zijn nog altijd aanwezig. Gaten langs de randen van de armbeschermer dienden waarschijnlijk ter
bevestiging aan de kleding of aan andere
harnasonderdelen.
Vergelijkbare armbeschermers zijn eerder in Nederland gevonden. In 1937 vond
een visser in de Schelde een houten kist
met daarin verschillende voorwerpen van
leer, hout en metaal, waaronder fragmenten van maliën en leren harnasonderdelen. De leren harnasonderdelen betreffen
een paar onderarmbeschermers en waarschijnlijk twee beenbeschermers. De voorwerpen uit de kist zijn waarschijnlijk in de
veertiende eeuw te dateren.5 De voorwerpen zijn helaas niet meer te onderzoeken,
omdat de schuur waarin ze waren opgeslagen, gebombardeerd is in de Tweede
Wereldoorlog, waardoor het meeste verloren is gegaan. Op een foto van de voorwer



Linksboven: Eén van de drie laatmiddeleeuwse vingeronderdelen van leer die in Dordrecht gevonden zijn. Dit complete vingeronderdeel is gevonden bij opgravingen op het
Statenplein en is gedateerd in de veertiende eeuw. Dergelijke vingeronderdelen waren
bevestigd op een flexibele handschoen van bijvoorbeeld leer of textiel en werden mogelijk in combinatie met metalen handbescherming gebruikt. Middenboven: Compleet en
ongedateerd vingeronderdeel van gehard leer gevonden in de Heer Heymansuysstraat
(voor- en zijaanzicht). Het topje was afgesneden en mogelijk later weer aangenaaid. De
lengte is 16,5 centimeter en de breedte circa 20 tot 32 millimeter. Aan de voorzijde zijn
geultjes aanwezig waarin de stikseldraad verzonken was ter voorkoming van slijtage van
de draad. Rechtsboven is een reconstructie te zien van de vingerbescherming op een
handschoen genaaid, met en zonder metalen handbescherming.

pen is te zien dat er oorspronkelijk waarschijnlijk metalen strippen op de leren harnasonderdelen bevestigd zaten. Ook in
Leiden is een complete onderarmbeschermer gevonden. De Leidse armbeschermer
was gemaakt uit twee lagen leer en voor-

zien van metalen strippen met metalen
knoppen. De lengte is circa 28 centimeter.6
Twee onderarmbeschermers uit Estland,
een linker en een rechter, hebben, net als
de Leidse armbeschermer, metalen strippen met metalen knoppen.7

Een fresco van Giacomo Jaquerio uit 1430, getiteld Salita al Calvario in de abdij St. Antonio di Ranverso, Buttigliera
Alta, Turijn. De soldaat die Jezus naar het kruis leidt, draagt een paar rijk gedecoreerde bovenarmbeschermers, vermoedelijk van leer. De leren riemen zijn niet zichtbaar, maar wel de T-vorm van de bovenarmbeschermers. Ook draagt
hij mogelijk leren onderbeenbeschermers. De rijk versierde beschermers zijn in contrast met de rest van zijn kleding.
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De bekering van Paulus, door Lorenzo Veneziano (Italië, veertiende eeuw). De personen dragen verschillende harnasonderdelen die zijn bevestigd door middel van riempjes. Zowel de bovenarmbeschermers als de onderarmbeschermers zijn bevestigd door middel van twee riempjes. Het is echter niet duidelijk welk materiaal hier afgebeeld wordt.



Bovenarmbescherming
In het British Museum in Londen is een
prachtig versierd leren voorwerp aanwezig.
Het is T-vormig en versierd met ranken en
groteske dieren. De interpretatie van de
functie van dit mysterieuze voorwerp is in
de loop der tijd nogal wat keren veranderd,
maar tegenwoordig staat het bekend als
een bovenarmbeschermer. Er werd lang
gedacht dat dit het enige exemplaar in
Europa was, maar men wist niet wat er verborgen lag in het Dordtse depot. Hier lagen
maar liefst twee vergelijkbare exemplaren!
Die zijn niet zo mooi versierd als het Britse
exemplaar, maar uniek zijn ze zeker. Eén is
gevonden bij de opgraving Tolbrug-Waterzijde in 1969 en één bij de opgraving Heer
Heymansuysstraat in 1975. Daarnaast is
in Vilnius, Litouwen, ook een bovenarmbeschermer opgegraven. Deze was, in tegenstelling tot de Engelse en Dordtse exemplaren, verstevigd met metalen strippen
en nagels.8
Beide Dordtse beschermers zijn T-vormig, waarbij het smalle (naar rechts wijzende) deel om de arm geslagen werd en met
een riem kon worden bevestigd. Aan de
boven- en onderzijde zijn gaten aanwezig,
mogelijk voor de bevestiging aan de maliënkolder, de onderkleding of andere beschermende elementen.
De bovenarmbeschermer van de Heer
Heymansuysstraat is niet gedecoreerd en
is bijgesneden voor hergebruik, mogelijk
voor een jonger of kleiner persoon. Er zijn
langs enkele randen duidelijk sporen te
zien van het bijsnijden van de bovenarmbeschermer, die hierdoor bovendien een
onregelmatige vorm gekregen heeft. Na
het bijsnijden moesten er opnieuw gaten
in gemaakt worden. De onderste twee paar
gaten en een paar gaten aan de bovenzijde zijn latere aanpassingen.
Het exemplaar van de Tolbrugstraat is
gedateerd tussen 1325 en 1450
en is versierd met een grotesk figuur in een cirkel,
bestaande uit een
hoofd met twee
olifantspoten.
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Dit soort groteske figuren komt vaak voor
op middeleeuwse schilderijen en manuscripten en had mogelijk behalve een decoratieve ook een symbolische functie. Langs
de randen van de bovenarmbeschermer is
een dubbele ingedrukte lijn aanwezig en
op het gehele oppervlak zijn series horizontale lijnen aanwezig. De ontstane horizontale banden zijn verdeeld door middel
van korte verticale lijnen, bestaande uit
een rij ronde stempels. Deze ronde stempels zijn ook gebruikt voor de achtergrond
van de groteske figuur. De afmetingen van
deze bovenarmbeschermer zijn 25 bij 19,5
centimeter.
Mogelijk ligt er een derde exemplaar
verborgen in het depot. Op een oude dia is
een derde exemplaar te zien dat afkomstig
zou zijn uit Dordt. Dit is bezet met metalen
nagels langs de randen. Wie weet wordt
deze bijzondere bovenarmbeschermer
nog eens teruggevonden.



Rechtsboven: Reconstructie van de T-vormige bovenarmbeschermers uit Dordrecht. Het
smalle, naar rechts wijzende deel werd om de arm geslagen en de beschermer werd door
middel van riempjes met gespen bevestigd om de bovenarm. De gaten aan de boven- en
onderzijde waren mogelijk voor de bevestiging aan het maliën, de onderkleding of andere
beschermende elementen.

WORD NU ABONNEE! 



Linksonder: De in 1969 opgegraven bovenarmbeschermer
uit de Tolbrugstraat-Waterzijde. De beschermer van gehard
leer is gedateerd tussen 1325 en 1450 en is versierd met ingedrukte lijnen en rijen ronde stempels. In het midden is
een groteske figuur aanwezig. Inzet: detail van de groteske
figuur.



Rechtsonder: De ongedateerde bovenarmbeschermer van
gehard leer uit de Heer Heymansuysstraat. Deze onversierde
beschermer is in een later stadium bijgesneden voor hergebruik door een kleiner of jonger persoon. Zes van de acht
gaten moesten hierbij opnieuw gemaakt worden.
Inzet: detail van het fragment van de
leren riem.

Makers en dragers
Harnasonderdelen van leer werden ongetwijfeld gemaakt door een gespecialiseerde leerbewerker. Vondsten van het Statenplein tonen aan dat op deze locatie een
leerbewerker heeft gewerkt.9 Er zijn grote
hoeveelheden leerafval aangetroffen,
waaronder bijzondere en versierde leervondsten.
Wie droegen dergelijke harnasstukken
van leer? Opgegraven harnasonderdelen
en historische bronnen maken duidelijk
dat deze niet door arme mensen werden
gedragen. Deze harnasstukken waren dus
geen alternatief voor een metalen harnas,
maar eerder was het zo dat de leren harnasonderdelen pasten in de ontwikkeling
van de gevechtsuitrusting. Ook konden de
leren harnasonderdelen in combinatie
gebruikt worden met metalen onderdelen.
De leren uitrusting kon worden gebruikt
op het slagveld, maar bijvoorbeeld ook bij
toernooien. Ze werden lang gebruikt en
ook hergebruikt. Dat blijkt uit het feit dat
de bovenarmbeschermer van de Heer
Heymansuysstraat na aanpassingen hergebruikt zou kunnen zijn door een jongen
voor zijn training.

De Dordtse onderarmbeschermer is gevonden bij de opgravingen op het Statenplein en dateert tussen 1250 en
1350. Het is een van de twee onderarmbeschermers die
in Nederland opgegraven zijn. De restanten van de leren
riempjes, waarmee de beschermer aan de arm bevestigd
werd, zijn nog te zien.
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Huis van Hilde en de Cultuurcompagnie Noord-Holland fuseren tot
kenniscentrum voor het erfgoed.

WORD NU ABONNEE! 
I
Een stem voor archeologie

Fusie Huis van Hilde en Cultuurcompagnie Noord-Holland

H

uis van Hilde en Cultuurcompagnie
Noord-Holland willen fuseren tot
een kenniscentrum voor het erfgoed in
Noord-Holland. Zij bundelen daartoe hun
expertise op het gebied van publieksbereik en advies over en ontwikkeling van
Noord-Hollands erfgoed. Op 6 juli werd
hiertoe een intentieovereenkomst getekend. De twee organisaties vullen elkaar
aan. In Huis van Hilde, het archeologiecentrum Noord-Holland worden de bodemschatten van de provincie voor publiek
toegankelijk gemaakt. Cultuurcompagnie
adviseert over Noord-Hollands erfgoed
en is, in opdracht van de provincie en de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het
provinciale Steunpunt voor Monumenten
en Archeologie. Eén kenniscentrum kan
een belangrijke bijdrage leveren aan de
beleidsdoelstellingen van de provincie
Noord-Holland op het gebied van cultuurhistorie en heeft ook organisatorische
voordelen. Dorien Fröling, namens het
Nationaal Museum Fonds (NMF), zegt op



de website van Huis van Hilde: ‘Het eerste
jaar was qua publieksbereik een groot succes. We willen nu verbreden en uitbreiden
met een kennis- en adviesfunctie, zodat
Huis van Hilde tot een echt kenniscentrum
voor Noord-Holland kan uitgroeien. Daarnaast kijken we samen met universiteiten
of er een leerstoel aan Huis van Hilde kan
worden gekoppeld.’ Christel Portegies,
directeur van Cultuurcompagnie, voegt
toe: ‘We zijn, na een grote reorganisatie
in 2015, een kleine flexibele organisatie
met een groot netwerk binnen de NoordHollandse gemeenten, zowel bestuurlijk
als ambtelijk. Veel gemeenten hebben
onze ondersteuning in de vorm van een
regioarcheoloog. Dat willen we vanuit Huis
van Hilde organiseren. Daarnaast richten

Een team van archeologiestudenten en archeologen deed in november in de bossen
van de Utrechtse Heuvelrug onderzoek naar wallen en grafheuvels uit de bronstijd.

Onderzoek naar grafheuvels en wallen op de Utrechtse Heuvelrug

I

n de bossen van de Utrechtse Heuvelrug tussen Leersum en Amerongen liggen ronde
heuvels en wallen. Om de aard en oorsprong van deze aardwerken vast te stellen
heeft een team van archeologen en archeologiestudenten van 21 tot en met 25 november 2016 veldonderzoek gedaan, meldt Nieuwsblad De Kaap. Vermoed wordt dat het
om grafheuvels uit de bronstijd (circa 2000 tot 800 voor Christus) gaat en de wallen
de begrenzingen van akkers vormden. Bij het veldonderzoek is informatie verzameld
door grondboringen te zetten en kleine kijkgaten te graven. Het werk is uitgevoerd
door het onderzoeksbureau Archol, in samenwerking met de faculteit Archeologie
van de Universiteit Leiden, de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de provincie Utrecht,
Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer. In de omgeving van het onderzochte gebied
zijn eerder sporen van bronstijdmensen gevonden, zoals een groep van zes grafheuvels
in het Zuilensteinse Bos. 

we ons op de verhalen over erfgoed, van
belang voor draagvlak voor beheer en behoud. Die koppeling van publiek aan erfgoed sluit weer mooi aan bij de publieksfunctie van Huis van Hilde.’ In Huis van
Hilde is ook het provinciaal depot van
Noord-Holland ondergebracht. De provincie onderzoekt of het depot kan worden
verzelfstandigd en ook deel kan uitmaken
van de nieuwe organisatie. Volgens Fröling
en Portegies zal dat tot nog meer schaalvoordeel en inhoudelijke versterking
kunnen leiden. Cultuurcompagnie bekijkt
met onder andere Mooi Noord-Holland en
Landschap Noord-Holland of projecten,
die niet als vanzelfsprekend bij Huis van
Hilde kunnen worden ondergebracht, bij
hen een toekomst kunnen krijgen. 

Prehistorische schedel

B

ij de Zandmotor, een kunstmatige zandbank tussen Ter Heijde en Kijkduin, zijn
menselijke schedelresten gevonden van
achtduizend jaar oud. In het opgespoten
zand dat afkomstig is uit de Noordzee wordt
vaker botmateriaal gevonden. Het stuk
schedel werd gevonden door een wandelaar die het fragment naar de politie bracht.
Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
onderzocht de ouderdom door middel van
koolstofdatering. Wanneer blijkt dat het
botmateriaal van na 1920 is, wordt het DNAprofiel opgenomen in de database van vermiste personen. In dit geval bleek het fragment zeker achtduizend jaar oud te zijn.
‘Het gebeurt niet vaak dat zulke oude menselijke botfragmenten gevonden worden
in Nederland’, vertelt Roosje de Leeuwe,
forensisch archeoloog van
het NFI. 



Bij graafwerkzaamheden in Breda werden
resten van een gemetseld riool gevonden.

Gemetseld riool in Breda

B

ij graafwerkzaamheden op het Kasteelplein in Breda is een gemetseld riool
gevonden, meldt Breda Vandaag. Het graafwerk vond plaats in verband met de aanleg van een fontein en waterspeelplek op
het plein. Archeologisch onderzoek was al
ingepland omdat de verwachtingen voor
deze plek hoog waren. Het riool werd op
ongeveer een meter onder het huidige
maaiveld aangetroffen en liep van de Cingelstraat richting Valkenberg. De archeologische vondsten eruit dateren van de
zeventiende tot de negentiende eeuw.
Uiteindelijk werd de opgravingsput bijna
3 meter diep en daarbij kwamen middeleeuwse sporen en vondsten aan het licht,
waaronder aardewerkscherven. Enkele meters onder het maaiveld troffen de archeologen naast paalsporen, een grote kuil en
een greppel ook een waterkuil aan. 

Dertiende-eeuws muurwerk in
Roermond opgegraven

B

ij opgravingen in de tuin van het Commandantshuis, een voormalig stadspaleis aan de Markt in Roermond, is muurwerk van middeleeuwse bebouwing gevonden. Op die plaats was geen historische bebouwing bekend. ‘Je trekt als het ware een
boek open op een bladzijde waarvan je
niet had kunnen voorstellen dat het zo’n
verhaal zou worden’, vertelde een van de
archeologen voor de Limburgse omroep
L1. De resten, die voor een deel uit de late
dertiende eeuw dateren, bestaan uit funderingen, kelders, cisternes en beerputten.
Volgens de Stichting Ruimte Roermond
gaat het om een van de grootste en meest
onverwachte opgravingen in de binnenstad van Roermond in de afgelopen tientallen jaren. Als gevolg van de opgraving is
de verbouwing van het Commandantshuis,
waar een grote winkel van H&M wordt gevestigd, tijdelijk stilgelegd. 

n de voor-Malta tijd waren vrijwillige archeologiebeoefenaren onmisbaar als ogen en oren
van de archeologie. Geldt dat nog nu we vrijwel
overal archeologische waardenkaarten hebben en
bij grondverstoringen vooraf rekening moet worden gehouden met archeologie? Ik zie dat meer
en meer onze stem belangrijk is. De Erfgoedwet is in werking met waarborgen
voor de kwaliteit van het archeologisch onderzoek. De huidige regels voor
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen worden opgenomen bij de
Omgevingswet. In procedures is archeologische bescherming goed geregeld.
Toch gaat het soms mis. Een kwetsbaar punt is het selectiebesluit. Daar is niets
over vastgelegd, het bestaat wettelijk niet eens. Het bevoegd gezag bij ruimtelijke plannen, meestal de gemeente, bepaalt hoe er met vindplaatsen zal worden
omgegaan. Uiteraard geldt de regel van goed bestuur, zo’n besluit moet deugdelijk worden onderbouwd. Het vreemde vind ik dat het belang van nieuwe kennis
over onze geschiedenis wordt afgewogen in het kader van ruimtelijk kwaliteit.
Het is dan een vraag over al of niet behoud van een stukje verleden en wordt
te weinig gezien als een archief dat nog ontsloten moet worden. Heeft de gemeente de deskundigheid om het wetenschappelijk belang te beoordelen?
Als AWN hebben wij bij de voorbereiding van de Erfgoedwet vergeefs gepleit
voor inhoudelijke kaders voor de belangenafweging en blijven dat ook bij de
Omgevingswet doen. We doen dat ook bij de kwestie van de Nieuwe Kerk in Delft.
Mag een gemeente, vanwege de kosten voor de verstoorder, de adviezen van
deskundigen over de waarde van een vindplaats naast zich neer leggen? Dat is
voor ons de kernvraag. Ik krijg van sommigen het verwijt dat vrijwilligers alles
willen opgraven en zich niet willen neerleggen bij een door de gemeente genomen besluit. Mijn vraag is dan, zijn de lokale vrijwilligers vooraf betrokken bij
dat besluit? Wanneer dat niet of nauwelijks gebeurd is, is de kans niet benut om
samen met betrokken burgers tot een waardebepaling te komen. Dan zullen wij
op andere wijzen onze stem laten horen.
In maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In de verkiezingsprogramma’s komt erfgoed niet of beperkt aan bod. Waar het aan bod komt, ligt het
accent op culturele waarden en veel minder als bron van kennis. Dat is wat we
ook gezien hebben bij de discussie over de erfgoedwet. Daarom wil ik inhoudelijke kaders voor de belangenafweging waarbij een deskundige beoordeling van
de wetenschappelijke waarde verzekerd is. Mijn stemkeuze zal daar niet door
bepaald worden, het leert mij wel waarover en tot wie wij ons deze nieuwe regeringsperiode moeten wenden. Er is nog genoeg te doen. Hoe bepaal je het wetenschappelijk belang? Kun je nationaal en regionaal belang daarbij wel scheiden?
Klopt ons financieringsmodel wel, waarbij de verstoorder niet alleen het behoud
ex situ moeten betalen, maar ook verder wetenschappelijk onderzoek en het toegankelijk maken van die kennis voor het publiek?
Het archeologische veld horen we hierbij weinig. Mijn hoop is dat we met nu
een gezamenlijk tijdschrift elkaar meer vinden en een gezamenlijke stem kunnen
laten horen. Wij gaan graag het gesprek aan.

Tonnie van de Rijdt – van de Ven
landelijk voorzitter AWN
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NIEUWS
ErfgoedEvent

Samenwerking RCE en PRW bij bescherming wrakken Waddenzee

D

e Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Programma
naar een Rijke Waddenzee gaan samen verkennen hoe de
bescherming van scheepswrakken kan worden gecombineerd
met natuurontwikkeling. Er liggen in de Waddenzee naar schatting zo’n 1700 wrakken, waarvan een deel van cultuurhistorisch
belang is. Verschillende van die wrakken zullen in de nabije toekomst bloot komen te liggen, waardoor ze zeer snel beschadigd
zullen raken. Momenteel worden voor de bescherming de wrakken fysiek afgedekt met speciale netten en ‘kunstmatig zeegras’
die het zand moeten vangen en vasthouden op de wrakken. Het
streven bij de nieuwe samenwerking is nu de bescherming te koppelen aan natuurontwikkeling, bijvoorbeeld met echt zeegras in
plaats van kunstmatige stroken. Ook schelpdierbanken kunnen
helpen en het is de bedoeling van de wrakken kunstmatige riffen
te maken die de scheepsresten beschermen en de biodiversiteit
bevorderen. 

AGENDA
WORD NU ABONNEE! 

plaats

Brabanthallen ’s-Hertogenbosch

datum

5, 6 en 7 april 2017

info

www.erfgoed-event.nl

De Nederlandse Restauratiebeurs heeft een
metamorfose ondergaan en wordt voortgezet onder de nieuwe naam Erfgoed-Event.
Die naam moet beter aansluiten op de inhoudelijke doelstelling als vakevenement
voor de hele erfgoedsector. Erfgoed wordt
breed opgevat, van roerend tot onroerend
en van materieel tot immaterieel. Het evenement biedt de mogelijkheid waardevolle
kennis te delen, inspirerende ideeën uit te
wisselen, bestaande contacten te bestendigen en nieuwe contacten te leggen. 


Er wordt verkend hoe de bescherming van wrakken kan samengaan met natuurontwikkeling.

Archaeology and Theory Symposium
plaats

Rijksuniversiteit Groningen,
Groninger Instituut voor Archeologie

DOMunder in Utrecht ontvang
honderdduizendste bezoeker

O

p donderdag 3 november 2016 heeft
DOMunder, het ondergrondse bezoekerscentrum over de archeologie en geschiedenis van het Utrechtse Domplein,
Utrecht en Nederland de honderdduizendste bezoeker ontvangen sinds de opening
in juni 2014. Mevrouw Riet Giesen, geboren
in Utrecht en wonend in Rotterdam, werd
verrast door directeur Bas Pickkers met


een bloemetje en een taart. De bezoekers
van de prijswinnende historische attractie
worden altijd door vrijwilligers begeleid
op de ontdekkingstocht in DOMunder. De
enthousiaste groep van 75 vrijwilligers is
dan ook trots. ‘Iedere vrijwilliger heeft zijn
eigen motivatie om mee te doen en daar
is ook ruimte voor binnen de organisatie.
Ik kan bijvoorbeeld mijn werkervaring inzetten om een positieve bijdrage aan cultuur en toerisme in Utrecht te leveren.

DOMunder ontving in november 2016 haar honderdduizendste bezoeker.

Jongeren kunnen veel leren en bouwen zo
aan hun CV’, zegt vrijwilliger Arjen Gerritsen die de ontdekkingstocht van mevrouw
Giesen begeleidde. DOMunder is populair
bij jong en oud. Meer dan een derde van
de bezoekers is student of kind. Daarnaast
vinden zowel Utrechters, Nederlandse bezoekers van de stad alsook buitenlandse
toeristen steeds beter de weg naar het
Domplein en de attracties DOMunder, de
Domtoren en de Domkerk. 

Archeologiestudent meeste
risico op ‘crepeersalaris’

V

olgens de Keuzegids 2017 voor studenten lopen afgestudeerden in kunst- en
cultuurstudies, onder wie archeologiestudenten, het meeste risico op een ‘crepeersalaris’. Daarmee wordt een baan met een
bruto-inkomen van nog geen 900 euro per
maand bedoeld. 15 procent van de afgestudeerden komt in die situatie. Tandheelkunde biedt de beste vooruitzichten en
de archeoloog blijft gemiddeld het langst
werkloos. Volgens de Keuzegids is Wageningen de beste universiteit, met twaalf
‘topopleidingen’, terwijl de UvA en VU in
Amsterdam de laagste plaats delen, na
Delft. De beoordeling betreft alleen de onderwijskwaliteit, want vanwege hun wetenschappelijke waarde staan de UvA en Delft
juist hoog op internationale ranglijsten. 

datum

7 april 2017

info

www.archaeologicaldialogues.nl

Stichting Archaeological Dialogues organiseert op 7 april het Archaeology and Theory
Symposium in Groningen. Het symposium
is bedoeld als een platform waar onderzoekers over de theoretische aspecten van
hun werk discussiëren. Het overkoepelende thema is in 2017 ‘Power and Authority
– an archaeologist’s friend or foe?’ De volgende drie thema’s staan centraal: ‘From
data to hierarchies’ (hoe interpreteren we
data naar de sociale realiteit van het verleden), ‘Power to the people’ (hiërarchieën
kunnen de sociale realiteit vertekenen)
en ‘Selling the elite to a modern audience
(translating theory to the public)’ (elites
krijgen vaak een centrale rol in het overbrengen van een beeld van het verleden
in musea). 

Limburgse Archeologie Dag
plaats

Limburgs Museum,Venlo

datum

8 april 2017

info

www.limburgsmuseum.nl

Op 8 april 2017 vindt de negende editie van
de Limburgse Archeologie Dag plaats. De
dag wordt gevuld met lezingen over archeologie in Limburg, van de vroegste prehistorie tot en met de nieuwe tijd. Daarnaast is
de verkiezing van de archeologisch top-5,
een archeologiequiz en wordt de Guillon-

penning uitgereikt. Deze penning die is
vernoemd naar de Roermondse verzamelaar en amateurarcheoloog Charles Guillon, wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, stichting of vereniging, die zich heeft
ingezet voor de Limburgse archeologie. 

BNA-dagen 2017
plaats

De Zwarte Doos, Gentbrugge (België)

datum

18 en 19 mei 2017

info

www.gvsalm.be

De BNA-dagen worden georganiseerd door
Stadsarcheologie Gent en de Stichting Promotie Archeologie (APA). De locatie voor de
beide dagen is De Zwarte Doos in Gentbrugge, waar Stadsarcheologie en Stadsarchief
Gent zijn gevestigd. Voorlopig zijn volgende thema’s geselecteerd: leder (sites en
productie), middeleeuwse stadsversterkingen, middeleeuwse ontginningen, maritiem
archeologisch onderzoek en actualiteit –
recente archeologische bevindingen. 

EAA 23rd Annual Meeting
plaats

MECC, Maastricht

datum

30 augustus t/m 2 september 2017

info

www.eaa2017maastricht.nl

De 23ste jaarlijkse bijeenkomst van de European Association of Archaeologists wordt
in 2017 in Maastricht gehouden. Het is dan
25 jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht werd getekend. De langetermijneffecten van dit verdrag en van het Verdrag
van Malta, dat ook uit 1992 dateert, worden
tijdens dit congres besproken. Er zijn vijf
hoofdthema’s vastgelegd: 1. Twenty-five
Years after Maastricht: Archaeology and
Europe’s future; 2. The Valetta Convention:
the next 25 year; 3. Trans- and Metadisciplinairy Approaches in Archaeology; 4. The
‘Third Science Revolution’ in Archaeology;
5: Comparing Archaeology Across Regions
and Periods. Aanmelding is mogelijk vanaf
januari 2017. 


Een van de zes thema’s op de bijeenkomst van de EAA is de ‘Third Science
Revolution’ in de archeologie. Welke
impact heeft de digitalisatie van gegevens en op de archeologie. Hier wordt
met behulp van een digitale meetarm
de constructie van een scheepshuid in
drie dimensies opgemeten.
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Defilet, M. en M. Dupont, m.m.v. J. van Dalfsen
en J. Vredenberg (2016)

De Arnhemse gasfabriek.
Geschiedenis en archeologie van
de gasvoorziening
Uitgeverij Matrijs | Utrecht
ISBN 978 90 5345 520 3

Arnhems jongste woonwijk, het Nieuwe
Kadekwartier, wordt gebouwd op het terrein van de voormalige gemeentelijke gasfabriek aan de Westervoortsedijk. Vanuit
deze fabriek is de stad honderd jaar van gas
voorzien. Vervuilende bijproducten van
het productieproces zijn grotendeels opgevangen en voor zover mogelijk verkocht,
maar een deel is in de ondergrond achtergebleven. Voorafgaand aan de bouw van de
nieuwe wijk is het terrein in 2013-2014 onder archeologische begeleiding gesaneerd.
In ons land heeft nog maar weinig historisch
en nagenoeg geen archeologisch onderzoek naar gasfabrieken plaatsgevonden.
Dat laatste hangt samen met de vaak zware
bodemverontreiniging en de – voor archeologen – ‘recente’ aard van gasfabrieken.
Maar hoewel de vervuiling beperkend werkt
op het verrichten van onderzoek, is dit op
aangepaste wijze wel degelijk mogelijk en
levert archeologisch-historisch onderzoek
van gasfabrieken veel relevante kennis op
over een voor steden in het algemeen belangrijke industrie. 

eeuw ontstond, kon in nauwe samenwerking
met de beroepsarcheologen veel worden
gered. Bovendien groeide in die jaren een
samenwerking tussen historici en archeologen, professionals én vrijwilligers. Het
was een doorbraak, want langzaam gingen
de deuren van de ivoren torens open en
werd de weg geëffend naar een breed geïnteresseerd publiek dat op een begrijpelijke
manier kennis wilde nemen van de resultaten van historisch-archeologisch onderzoek.
Aan de hand van een negental biografische
portretten wordt in dit boek een beeld gegeven van het enthousiasme waarmee deze ‘pioniers’ een bijdrage leverden aan het
behoud van het cultureel erfgoed en aan de
vertolking ervan voor een breed publiek.
Gekozen is voor vier ‘amateurs’, vier professionals en één uit beide kampen. Hun netwerk, de gedeelde idealen en de wederzijdse betrokkenheid vormen de rode draad in
dit boek . 

WORD NU ABONNEE! 

A. Koster en S. Mols (2016)

L. van der Tuuk (2016)

Uitgeverij Vantilt | Nijmegen

Omniboek | Utrecht

Oudheden | Leiden

ISBN 978 94 6004 303 1

ISBN 978 94 0190 912 9

ISBN 978 90 71201 31 8

Gladiatoren: we kennen ze uit films, strips
en boeken. Ze fascineren ons, de woestelingen die leefden om te vechten. Maar
hun verhaal is genuanceerder dan het
beeld van de vechtende en stervende
filmheld. Gladiatoren leefden onder een
ijzeren discipline. Dit boek biedt een blik
achter de schermen van de wereld van
brood en spelen. Ook wordt aandacht
besteed aan het Nijmeegse amfitheater
en vondsten uit Nederland. Dit boek verscheen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling, die nog tot en met
5 maart 2017 in Museum Het Valkhof in
Nijmegen is te zien. 

Terwijl van de late middeleeuwen een geromantiseerd beeld bestaat van ridders en
jonkvrouwen, zijn de vroege ‘donkere’ middeleeuwen lange tijd onderbelicht gebleven.
Luit van der Tuuk brengt daar verandering in.
In zijn nieuwe boek over de Franken in België
en Nederland legt hij uit hoe de Frankische
tijd juist een periode van grote verandering
was, waarin zich een nieuw elan aftekende.
Van der Tuuk schetst het optreden van bekende vorsten als Karel de Grote en Pippijn
de Korte, maar ook van minder bekende
Frankische heersers van de Nederlanden. 

Langs de kust van de Noordzee woonden in
de Romeinse tijd verschillende stammen,
waaronder de Friezen, de Cananefaten en
de Menapiërs. Zij kregen te maken met Romeinse soldaten, Romeins bestuur en een
Romeinse kust- en grensverdediging. In een
paar eeuwen ontstond een rijke samenleving
van militairen en handelaren. Een virtuele
voettocht in het jaar 200 na Christus leidt de
lezer langs deze rijke geschiedenis van Texel
naar Aardenburg in Zeeuws-Vlaanderen. Dit
boekje biedt, gebaseerd op recent onderzoek, een actueel overzicht van de Romeinse
kust, de daar levende stammen en hun omgang met het Romeinse leger. 

L. van der Tuuk (2016)

het beeld dat Van der Tuuk schetst van de
Nederlandse scheepvaart in de vroege middeleeuwen, waarin volgens hem de basis
werd gelegd voor de ‘echte’ Gouden Eeuw.
Luit van der Tuuk is gespecialiseerd in middeleeuwse scheepvaartgeschiedenis . 

Gladiatoren. Helden van het Colosseum

Franken in België en Nederland.
Heersers in de vroege middeleeuwen

T. Hazenberg en T. van der Zon (2016)

Romeinse kust

Hazenberg Archeologie en Rijksmuseum van

TGV teksten & presentatie (eindred., 2016)

De archeologische kroniek van NoordHolland 2015
Haarlem, ISSN 2210-2280

Het kalenderjaar 2015 was weer een drukke
periode voor het archeologische onderzoek
in de provincie Noord-Holland. Spectaculair
zijn de vondsten die zijn gedaan bij de aanleg van de N23, beter bekend als de Westfrisiaweg. Daar is onder andere een prachtige
bronsschat gevonden, evenals het skelet van
een meisje uit de Bronstijd. Naast korte impressies van het archeologische onderzoek
in achttien Noord-Hollandse gemeenten bevat de kroniek artikelen over uiteenlopende
zaken. Al dat boeiende is ook digitaal na te
lezen op http://collectie.huisvanhilde.nl/
kroniek.aspx. 

E.H.P. Cordfunke (2016)

Het verleden op de schop.
Ontmoetingen op het grensvlak
van geschiedenis en archeologie,
1950-1980
WalburgPers | Zutphen
ISBN 978 94 6249 099 4

De jaren 1950-1980 vormden voor ons land
een periode van grote veranderingen.
Wegenaanleg, stadssaneringen en stadsuitbreidingen vonden plaats op een schaal
als nooit tevoren. Het grondverzet dat daarmee gepaard ging, vormde echter een ernstige bedreiging voor de sporen van bewoning uit het verleden. De in 1947 opgerichte
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek was door gebrek aan geld en
mankracht niet in staat adequaat op deze
ontwikkelingen in te spelen. Maar door een
goed georganiseerd netwerk van vrijwilligers dat in de jaren vijftig van de vorige

F.C.W.J. Theuws en D. Tys (hoofdred., 2016)

Medieval and Modern Matters 4 (2013).
Early Towns and Artisan Production
in the Low Countries (500-1200)
Brepols Publishers | Turnhout
ISBN 978 2 503 53108 3

In 2016 is deel 4 van Medieval and Modern
Matters verschenen, met als speciaal thema
‘Early Towns and Artisan Production in the
Low Countries (500-1200)’. De bundel bevat,
na een inleidend hoofdstuk van F. Theuws
en J. Bouwmeester, de volgende bijdragen:

T. Bellens, ‘Early Medieval Antwerp Revisited.
Traces of Artisan Production’; W. Dijkman,
‘Artisanal Activities in Merovingian Maastricht’; J. van Doesburg, ‘Some New Ideas
on the Role and Scale of Artisan Production
in Dorestad’; M. Groothedde, ‘Charcoal and
Iron Production at and around Zutphen (ad
850-1200); V. Herrmann, ‘Medieval Artisans’
Quarters and the Duisburg Imperial Palace’;
T. Holtken, ‘Early Medieval Crafts in Cologne’;
M.-C. Laleman, ‘Ghent (East Fanders, Belgium) in the Discussion about Early Towns
and Artisan Production’; S.N. Sindbak, ‘Crafting Networks in Viking Towns’; L. van Wersch,
‘Merovingian Ceramic and Glass in Early
Towns of the Middle Meuse Valley’; J. Bouwmeester, D. Tys en F. Theuws, ‘Reflections
on the Role of Artisan Production in Urban
Development in the Low Countries between
ad 500-1150’. 

De eerste Gouden Eeuw. Handel en
scheepvaart in de vroege middeleeuwen
Omniboek | Utrecht
ISBN 978 94 0190 843 6

In de Gouden Eeuw werd volop overzeese
handel gedreven. In dit boek vertelt Van der
Tuuk dat de basis hiervoor al tijdens de middeleeuwen werd gelegd. In de dertiende
eeuw ontstond de Hanze, een succesvol
samenwerkingsverband van diverse handelsplaatsen. Uit deze periode is een groot
aantal scheepswrakken teruggevonden, die
ons informatie verschaffen over de scheepsbouw uit die tijd. Uit de vroege middeleeuwen is dergelijk materiaal nauwelijks voor
handen. De weinige bronnen die er zijn,
zijn fragmentarisch. Des te verrassender is

F.C.W.J. Theuws en D. Tys (hoofdred., 2016)

Medieval and Modern Matters 5
(2014)
Brepols Publishers | Turnhout
ISBN 978 2 503 55092 3

Deel 5 van Medieval and Modern Matters
bevat de volgende bijdragen: B. Groenewoudt, R. van Beek en Michel Groothedde,
‘Christianisation and the afterlife of pagan
open-air cult sites. Evidence from the northern Frankish frontier’; A. Huijbers, ‘House

building in the Meuse-Demer-Scheldt region
ad 850-1250 explained. A “dynamic dual
approach’’ to the concept of building tradition’; R.M.R. van Oosten, ‘The “great sanitary
awakening” questioned. Is there a solid
argument in favour of the “filthy Medieval
city” hypothesis?’; M.A. Roxburgh, H.D.J.
Huisman en B. van Os, ‘The Cross & the
Crucible. The production of Carolingian disc
brooches as objects of religious exchange?’;
M. van Cant, ‘Working to the Bone. A Comparative Health and Occupational Study of
the Skeletal Remains from Rural Moorsel
(c. ad 1000-1860). 
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TENTOONSTELLINGEN
Gezicht op middeleeuws Haarlem.
Oog in oog met Cornelis

Wasser für Roms Städte

plaats Archeologisch Museum Haarlem

datum t/m 18 juni 2017

datum 14 oktober 2016 t/m 16 april 2017

info

info

www.archeologischmuseumhaarlem.nl;
023-5420888

Bij de aanleg van ondergrondse vuilcontainers zijn op verschillende plaatsen in de
Haarlemse binnenstad ruim honderd middeleeuwse skeletten gevonden. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het
Archeologisch Museum Haarlem is een
van de skeletten met forensische technieken gereconstrueerd en heeft een middeleeuwse Haarlemmer zijn gezicht terug-

plaats LVR-RömerMuseum Xanten, Duitsland
www.apx.lvr.de

Aquaducten worden als meesterwerken van
de Romeinse bouwkunst en de technische
vooruitgang bewonderd: tot wel 50 meter
hoge bruggen waarover schoon, stromend
water werd vervoerd. Maar de Romeinse
waterleidingen omvatten nog veel meer:
kilometers lange tracés met voor het oog
verborgen tunnels voerden bijvoorbeeld
het water vanuit de Eifel naar Keulen. Fascinerend zijn niet alleen de bouwwerken,
maar ook de technische prestaties: 20 miljoen liter water wisten de Romeinen per
dag naar Keulen te leiden. Daarmee was er
per persoon vijf keer zo veel drinkwater
beschikbaar als voor de tegenwoordige inwoners. Met vondsten, foto’s en maquettes
worden de bezoekers geïnformeerd over
de verbazingwekkende precisie waarmee
de Romeinse ingenieurs het water in de
steden brachten. 

Fibula’s
plaats
datum
info

RMO, Leiden
28 januari 2017 t/m 7 januari 2018
www.rmo.nl

Bijna vierhonderd fibula’s, kledingspelden
van brons en edelmetaal zijn te bewonderen in de tentoonstelling ‘Fibula’s. In de
oudheid en de middeleeuwen werd de fibula door zowel mannen als vrouwen ge

Van een van de in Haarlem gevonden
skeletten is met forensische technieken
deze gezichtsreconstructie gemaakt. De
man heeft de naam Cornelis gekregen.

gekregen. De opgraving van de skeletten
heeft ons in contact gebracht met tientallen mannen, vrouwen en kinderen die
rond 1450 in Haarlem hebben rondgelopen.
Door onderzoek zijn we veel te weten gekomen over deze middeleeuwers: vooral
over hun gezondheid, de heersende ziektes en kwalen, de rituelen en hoe werd omgegaan met leven en sterfte van jong en
oud. Voor de reconstructie is gekozen voor
het skelet van een man van tussen de 35
en de 45 jaar met een opmerkelijk gezicht.
De onbekende man is Cornelis genoemd,
een naam die in de vijftiende en de zestiende eeuw in Haarlem veel voorkwam. 
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bruikt om kleding, vooral mantels, mee
dicht te spelden. Het is de meest gebruikte
en meest gevonden kledingaccessoire. Uit
Nederland zijn er al minstens 25.000 exemplaren bekend, met name uit Nijmegen en
het Rivierengebied. Vaak zijn het vakkundig
gemaakte en prachtige voorwerpen, die
veel vertellen over de mode van eeuwen
geleden. 

Met je poten in de modder. Vijftig jaar
graven in de gemeente Houten
plaats Oude Station Houten
datum 22 november 2016 t/m 28 november 2017
info

www.archeologiehouten.nl

Op deze expositie van de Archeologische
Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ en de Historische Kring tussen Rijn en Lek zijn voorwerpen, tekeningen en kaarten uit de gemeentelijke, provinciale en particuliere
collecties te zien en uit de eigen collectie
van de Archeologische Werkgroep. Er is
onder meer aandacht voor de volgende
thema’s: de rol van burgemeester Haefkens, de geboorte van de werkgroep en
de stichter, Leen de Keijzer, de mooiste
stukken van de belangrijkste opgravingen
van de afgelopen vijftig jaar, de mooiste
vondst van de leden van de werkgroep en
het digitaal toegankelijk maken van lokale
archeologische informatie. De overzichtstentoonstelling biedt de bezoeker onder
meer een interactief programma waar
men zelf kan bekijken wat waar is gevonden. 



Het klooster van de Congregatie van het Heilig Sacrament in de Nijmeegse wijk Brakkenstein werd in de gevechten van september 1944 zwaar beschadigd. Britse troepen
groeven in de kloostertuin een onderkomen uit van 11 bij 4,5 meter. In 2016 werd het
onderkomen bij toeval ontdekt en door archeologen opgegraven, nadat de munitie
was geruimd.

Opgegraven Strijd. Archeologie van de oorlog
plaats Het Noordbrabants Museum,
’s-Hertogenbosch
datum 28 januari 2017 t/m 14 mei 2017
info



Een Romeinse fibula, in de vorm van
een haas. Deze mantelspeld
dateert van tussen 150 tot
300 na Christus.
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De interesse voor de archeologie van moderne oorlogen groeit de laatste jaren zowel op professioneel- als amateurniveau.
Het Noordbrabants Museum besteedt als
eerste museum in Nederland – in samenwerking met archeoloog Evert van Ginkel
(TGV producties) en Arjen Bosman, specialist militair erfgoed van de twintigste eeuw
(Military Legacy) – uitgebreid aandacht
aan deze boeiende tak van het bodemonderzoek. In een presentatie waarin
objecten worden afgewisseld met multimedia-toepassingen en waar het vaak
dramatische, menselijke verhaal achter
de voorwerpen centraal staat, wordt de
bezoeker wegwijs gemaakt in de oorlogsarcheologie. Wat vind je zoal terug van

strijdgebieden en wat voegt het toe aan
wat we weten over het oorlogvoeren?
Voorwerpen uit heel Nederland uit de
periode 2000 voor Christus tot 2000 na
Christus, met de nadruk op de Tweede
Wereldoorlog, worden voor de gelegenheid samengebracht. De variatie is enorm:
prehistorische skeletten, Romeinse slingerkogels, middeleeuws geschut, vuurwapens uit de Slag om Arnhem, maar ook
kleine alledaagse objecten uit Napoleontische legerkampen en Duitse concentratiekampen. Ieder voorwerp heeft zijn
eigen, indringende verhaal, of het nu de
geschonden schedel is van een gesneuvelde soldaat uit het beleg van Alkmaar,
de begraven schatten van een Joodse
familie die nooit naar Nederland is teruggekeerd, een gesmolten naaimachine uit
een kelder in verwoest Nijmegen of een
brief van een verontruste moeder aan
haar dienstplichtige zoon tijdens de Koude Oorlog. 
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