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Met zo’n opdelving was

het maar afwachten wat

er boven de grond kwam.

Voor hetzelfde geld

helemaal niets

waren de gaten weer opgevuld met zand en andere grond, met een verkleuring als

gevolg. Aan de hand van die verkleuringen kon Schuchhardt oude plattegronden

vaststellen. ‘Niks duurzamer dan een mooi gat’, placht de Duitser te zeggen – een

constatering waar de Nederlandse archeologie tot op de dag van vandaag van profi-

teert. 

Spanningsveld De misvatting bij buitenstaanders dat het bij archeologie, alsof het

een kunstuiting is, vooral gaat om mooie potjes en pannetjes, die eenmaal

opgegraven in een museum mooi uitgelicht tentoongesteld moeten worden,

bestaat al lang. Dat zorgt na al die tijd ook voor een spanningsveld tussen de

Nederlandse overheid – bestuurders zijn in het gunstigste geval ook alleen maar

geïnteresseerde leken – en archeologen. 

Dat begon al met koning Willem I, die begin negentiende eeuw het nieuwe

koninkrijk in de vaart der volkeren wilde opstoten en de wetenschapsbeoefening

propageerde. In 1818 benoemde hij Casper Reuvens, een jonge talentvolle classicus

en jurist, tot hoogleraar archeologie aan de universiteit in Leiden – de eerste hoog-

leraar niet-klassieke archeologie ter wereld, zeggen ze hier in Nederland. In één

moeite door maakte de koning hem directeur van het nieuwe Kabinet der

Oudheden. Bij een volwaardige natie hoorde per slot van rekening ook een collectie

oudheden uit Italië, Griekenland en Egypte – kijk maar naar Frankrijk en Engeland en

hun collecties in respectievelijk het Louvre en het British Museum. Wilde het

Koninkrijk der Nederlanden serieus genomen worden, dan moest het ook zoiets

bijeenbrengen. Daar had Willem I wel enkele tienduizenden guldens voor over, en in

een heel speciaal geval zelfs meer dan honderdduizend gulden. Het werd Reuvens’

taak om de verwerving van die oudheden in goede banen te leiden. 

Maar Reuvens wilde meer dan alleen collecties verwerven. Hij wilde ook zelf

onderzoek doen in de gronden van Nederland, hij wilde opgraven. Niet zomaar voor

de lol of om kunstschatten te vinden, maar puur om wetenschappelijke vragen te

kunnen beantwoorden, zoals de vraag waar de Romeinse stad Forum Hadriani had

gelegen. Op wat nu het landgoed Arentsburg bij Voorburg heette of toch ergens

anders? ‘Interessant, ga uw gang’, was de eerste reactie van Willem I en zijn

bestuurders, zo blijkt uit de in Leiden bewaard gebleven correspondentie tussen

Reuvens en D.J. van Ewyck, de hoogste ambtenaar van de afdeling ‘Onderwijs,

Konsten en Wetenschappen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het

wachten was alleen op de aankoop van het leegstaande landgoed en de kap van de

aanwezige bomen. Maar in een jaar kan veel gebeuren. De economische situatie van

het koninkrijk ging achteruit en bij de Haagse en Brusselse bestuurders begon twijfel

over de zin van de opgraving op te komen. Moesten ze nu wel geld uitgeven aan iets

onzekers, vroeg Van Ewyck zich retorisch af. Was het niet beter ten halve te keren

dan ten hele te dwalen? Het uitgespaarde geld – ongeveer vijfduizend gulden per

jaar – konden ze dan gebruiken voor de aankoop van een kunstcollectie. Dan wisten

ze tenminste zeker wat ze hadden, want met zo’n opdelving was het maar

afwachten wat er boven de grond kwam. Voor hetzelfde geld helemaal niets. 

Reuvens antwoordde per omgaande. Het ging Zijne Edele Van Ewyck – en indirect

dus ook Willem I, die alles besliste – te veel om losse oudheden, penningen, urnen

en beelden. Reuvens kon het niet vaak genoeg herhalen – daar ging het niet om in

Een vlo in een benen kam

geeft een inkijkje in het

dagelijks leven aan boord

van schepen in de

zestiende en zeventiende

eeuw

In Tate Modern in Londen staat een grote dubbelzijdige kabinetskast. Met aan

iedere bovenzijde vier grote glazen deuren en daaronder acht brede laden en vijf

dichte kastdeuren. Het is een kunstwerk van de Amerikaan Mark Dion. In opdracht

van het Londense museum heeft hij in 1999 als een archeoloog materiaal langs de

oevers van de Thames verzameld. Net als de verzamelaars in de negentiende eeuw

stopte hij zijn vondsten keurig geordend in een pronkkast. 

Het grote publiek is als het om archeologie gaat nog steeds zo objectgericht. Het

associeert archeologie met spectaculaire vondsten en stroomt pas in groten getale

toe als er iets tastbaars is te zien, zoals een Romeins schip, muren van een middel-

eeuwse versterking of glanzend goud. Dus als het Rijksmuseum van Oudheden in

Leiden en de Nieuwe Kerk in Amsterdam met een archeologietentoonstelling willen

scoren, halen ze kunstschatten uit Egypte, China of Thailand. 

Maar Dion toont in zijn kabinetskast onooglijke, alledaagse dingen als briefjes,

telefoonkaarten en glasscherven. Zo laat hij zien dat archeologie vooral aan de hand

van op het oog nietszeggende voorwerpen het verhaal van het verleden probeert te

vertellen. Dat geldt helemaal voor de Nederlandse archeologie, die het meestal niet

moet hebben van piramiden, stenen tempels en graftomben. 

De Nederlandse archeologische schatten bestaan onder meer uit afvallagen vol

vogelbotjes en visgraten, die bijvoorbeeld vertellen over jacht, leefwijzen en eetge-

woonten in de natte delta van vijf- tot zevenduizend jaar geleden. Een vlo in een

benen kam geeft een inkijkje in het dagelijks leven aan boord van schepen in de

zestiende en zeventiende eeuw. Verkleuringen in de grond, nauwelijks zichtbaar

voor ongeoefende ogen, geven informatie over de plattegronden en inrichtingen

van boerderijen uit de brons- en ijzertijd. De Nederlandse archeologen mogen

daarom de Duitse archeoloog Carl Schuchhardt, de ontdekker van het paalgat,

eeuwig dankbaar zijn. Forten, huizen en palissaden die niet van steen maar van hout

en aarde zijn gemaakt, laten geen tastbare resten achter. Schuchhardt had ontdekt

dat in vlakgeschaafde zandgrond soms donkere ronde gaten te zien waren, overblijf-

selen van wat ooit houten palen waren geweest. Nadat de palen waren vergaan,
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te onderscheiden, een patroon dat ook voorkomt op kerkelijke voorwerpen uit Zuid-

Duitsland en Zwitserland. Was de broche die op de bodem van een oude waterput is

gevonden, vroeger eigendom van een rijke vrouw? Is een vrome Frankische edelman

de gelukkige bezitter geweest? Of heeft de broche als sluiting van de mantel van

een hoge geestelijke gediend? De archeologen weten het niet zeker. Hoe dan ook,

de broche ondersteunt in ieder geval het nieuwe totaalbeeld dat de opgravingen

van Dorestad hebben opgeleverd, namelijk dat van een stad die commercieel, kerke-

lijk en bestuurlijk het belangrijkste centrum in het Kromme Rijngebied van de

achtste en negende eeuw was. En zo is de broche meer dan een mooi kunstobject.

De ROB heeft ruim twintig jaar kunnen genieten van zijn status als primus inter

pares, waarbij de universitaire archeologische instituten de rol van de gelijken

vervulden. Maar op een goede dag gingen Hotke en Yperlaan met pensioen en

kwam Ted Meijer als topambtenaar op het ministerie, dat intussen WVC heette. 

Hij boog zich over de relatie tussen het ministerie en de buitendiensten, zoals de

ROB. Een mooie taak voor Bob Lodder, van huis uit socioloog, en naar eigen zeggen

een man zonder verstand van archeologie, maar wel met een kijk op openbaar

bestuur. De kernvraag die hij moest beantwoorden, was: wat is de hoofdtaak van de

ROB, een dienst die opereerde op het snijvlak van onderzoek en cultuur?

Wetenschap of erfgoedbeheer? Het antwoord: als onderdeel van het ministerie dat

over cultuur gaat, moet de dienst stoppen met het zuiver wetenschappelijk onder-

zoek van het verleden en zich meer met archeologische monumentenzorg gaan

bezig houden. En dus ging Van Es en kwamen er reorganisaties en nieuwe direc-

teuren.

Gescheiden werelden De ROB is nu een monumentenzorgdienst, waarvan het

onderzoek in dienst staat van cultureel verantwoord erfgoedbeheer. Archeologische

vindplaatsen worden nog wel in kaart gebracht, maar niet zozeer om te

onderzoeken als wel om te behouden voor latere generaties. En dat is op zich goed,

want zonder behoud van vindplaatsen valt er straks niets meer te onderzoeken. Het

probleem is dat ook elders het wetenschappelijk archeologisch onderzoek in het

gedrang is gekomen. Want ook de archeologische instituten aan de universiteiten

hebben hun gloriedagen achter de rug. Het meeste archeologische onderzoek dat

nu nog aan de universiteiten wordt gedaan – en daar zit heus onderzoek van

internationaal niveau tussen – is het werk van goedkope aio’s en oio’s. Maar als ze

klaar zijn, is er meestal voor hen geen plaats, want geen geld meer. De vaste

medewerkers komen nauwelijks nog aan onderzoek toe, omdat ze het te druk

hebben met onderwijs geven en studenten begeleiden: daar ligt nu de nadruk,

omdat de universiteiten worden afgerekend op het aantal studenten dat ze

afleveren. Met als kwalijk gevolg dat de door Cultuur zo gewenste verhalenvertellers

er straks niet meer zijn.

Dit gebeurt juist terwijl Cultuur en Wetenschappen weer samen in één ministerie

zitten. Maar helaas zijn het twee gescheiden werelden. Bij Cultuur zouden ze

De enige manier om

archeologie voor een

groot publiek zichtbaar

te maken was verhalen

vertellen over hoe het in

het verleden geweest

was. Dat kon alleen door

wetenschappelijk

onderzoek

de wetenschap die archeologie heet. Het belangrijkste doel van de opgraving was

vaststellen of onder Arentsburg de resten van Forum Hadriani lagen. Maar Reuvens

kon het toch ook niet laten om in te spelen op wat Van Ewyck en de koning onder

archeologie verstonden. Hij hield hun een vette worst voor: op het landgoed was

een paar jaar eerder een hand van een monumentaal bronzen beeld gevonden,

waarschijnlijk afkomstig van een groot beeld van een Romeinse keizer. En het zou

heel goed kunnen dat hij de rest van het beeld tijdens de opgraving zou tegen-

komen. Zelfs in Italië was een dergelijke vondst een zeldzaamheid. 

Het hielp, Reuvens mocht zijn gang gaan. Uiteindelijk groef hij zeven jaar lang, tot

de regering in 1834, na de Belgische afscheiding, besloot dat het nu echt genoeg

was. Reuvens had toen wel al vast weten te stellen dat op de bewuste plek inderdaad

Forum Hadriani had gelegen. O ja, van een monumentaal bronzen beeld geen spoor. 

Verhalen vertellen De Nederlandse overheid is archeologie ook na Reuvens meer

als een kunst-en-cultuurzaak dan als een wetenschap blijven zien. Dat blijkt uit het

feit dat, toen het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen uit elkaar

werd gehaald, de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) onder

de C van eerst CRM en later WVC viel. Op het ministerie van CRM waren mannen als

Hotke en Yperlaan de hoogste ambtenaren, gentlemen die niet bijster geïnteresseerd

waren in archeologie. Sloot de Directie Domeinen van het ministerie van Financiën

contracten met commerciële bergers om VOC-schepen leeg te halen? Mooi toch,

want de spullen die zo boven water kwamen, konden musea als het Rijksmuseum

dan op veilingen kopen. Yperlaan had zelf een mooie vijzel uit het VOC-schip

Hollandia op zijn kamer staan. De heren lieten de ROB dan ook vooral zijn eigen

gang gaan. 

Dat kwam Wim van Es, begin jaren zestig directeur van de dienst geworden, goed

uit. Hij wist dat de meeste archeologie in Nederland onzichtbaar onder de grond

zat. De enige manier om archeologie voor een groot publiek zichtbaar te maken was

verhalen vertellen over hoe het in het verleden geweest was. Dat kon alleen door

wetenschappelijk onderzoek en dus moest in de ogen van Van Es de ROB, die ook

documentatie, educatie en archeologische monumentenzorg in zijn takenpakket

had, vooral wetenschap bedrijven. En hij maakte van de dienst in ruim twintig jaar

het grootste wetenschappelijke archeologische instituut van Nederland. 

Een van de grootste projecten van de ROB was de opgraving van de vroeg-middel-

eeuwse handelsstad Dorestad in Wijk bij Duurstede. De spectaculairste vondst was

een gouden, ruim acht centimeter grote broche, ingelegd met parels, almandijn

(een rode halfedelsteen), groen glas en email. Aan de vrijwel gave kostbare broche,

die nu een van de topstukken is van de Nederlandse afdeling van het Rijksmuseum

van Oudheden, is esthetisch genoegen te beleven – ook door archeologen, want

ook hun is niets menselijks vreemd. Maar zij beleven minstens zoveel genoegen aan

de mogelijke interpretaties van de afbeelding op de broche. De versiering in het

midden lijkt op een andreaskruis, verder vallen gestileerde vogels en de levensboom
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Het Muizengaatje is een

mooi voorbeeld van een

interdisciplinair

kunstwerk in de

stedelijke ruimte waarbij

de kunstenaars als

onderzoekers te werk

zijn gegaan

In 1997 werden drie beeldend kunstenaars uitgenodigd een kunstwerk te maken

voor Het Muizengaatje, een rommelige restruimte onder een viaduct bij Rotterdam-

Noord. Vier jaar later was het af. Wie nu op die plek onder het viaduct gaat kijken,

ziet geen sculptuur, geen beeldenfontein, geen interactieve media-installatie.

Eigenlijk zie je er, wanneer je niet weet wat je moét zien, bar weinig. Een soort

betonnen plein, wat groen – niets bijzonders. Toch is dit het kunstwerk dat Q.S.

Serafijn, Hans Snoek en Jeroen van Westen, onder leiding van tentoonstellingsmaker

Maarten van Wesemael, voor de Rotterdamse gemeente realiseerden.

Hun kunstwerk bestond uit het bedenken van een nieuwe functie voor Het

Muizengaatje. Het leverde een ecologische en planologisch weldoordachte oplos-

sing op. De kunstenaars lieten onder het viaduct een spaarbekken aanleggen waarin

overtollig rioolwater kan worden opgevangen. Langs de randen van het beton plaat-

sten ze zogenoemde risiconatuur, planten die in het vervuilde water en midden in de

uitlaatgassen van de snelweg moeten zien te overleven, en die tegelijkertijd het

gebied zuiveren omdat ze het gif uit het water filteren. En ’s avonds wordt het

gebied op een speciale manier verlicht, zodat er – zij het maar voor een paar uur –

toch iets te zien is. 

Biozuiveraars Het Muizengaatje is een mooi voorbeeld van een interdisciplinair

kunstwerk in de stedelijke ruimte waarbij de kunstenaars als onderzoekers te werk

zijn gegaan. De oplossing voor het probleem van Het Muizengaatje zochten ze in de

wetenschap: bij de ecologie, de planologie, de (landschaps)architectuur en de

techniek. Serafijn, Snoek en Van Westen maakten gebruik van die wetenschappelijke

kennis en combineerden deze vervolgens met hun eigen ideeën over wat een

kunstwerk moet zijn en hoe het eruit kan en mag zien. Bovendien beïnvloedden de

kunstenaars op hun beurt de wetenschap en de inrichting van het stedelijke

landschap in Nederland. Het ministerie van VROM riep het project uit tot

voorbeeldproject, en gaf het drietal de opdracht ook andere restruimten te

veranderen in biozuiveraars. Deze manier van werken, waarbij de kunstenaar zich op

allerlei verschillende, wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke, gebieden

Bruggen slaan in de Zuidas

In de openbare ruimte maken sculpturen en fonteinen steeds vaker

plaats voor ‘onzichtbare’ functionele kunstwerken. Zo bedacht de

kunstenares Meinke Horn voor de Amsterdamse Zuidas het Vrije

Ruimte-project. ‘Het is belangrijk om tegenover die grootstedelijke

ontwikkeling een door cultuur gedragen netwerk te stellen.’

Merel Bem

moeten beseffen dat de wetenschappers degenen zijn die de bouwstenen leveren

voor het verhaal van het verleden, dat ze aan het grote publiek willen vertellen, en

bij Wetenschappen zouden ze er eer in moeten scheppen de voorwaarden te

creëren voor minstens één instituut dat hoogstaand zuiver wetenschappelijk arche-

ologisch onderzoek doet. 

Overigens kan het geen kwaad als de archeologen de kunstwerken van Mark Dion

en andere moderne kunstenaars, die commentaar op onze maatschappij geven,

gaan bekijken. Gewoon om hun geest flexibeler te maken en erachter te komen dat

ook zij, met hun wetenschappelijke theorieën en keuzes van wat in een museum

komt, kinderen van hun tijd zijn. Want archeologie is cultuur is wetenschap is

cultuur is wetenschap… 

Theo Toebosch is freelance journalist 
voor o.a. NRC Handelsblad en auteur 
van Grondwerk: 200 jaar archeologie 
in Nederland (2003).
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De vaste medewerkers

komen nauwelijks nog

aan onderzoek toe,

omdat ze het te druk

hebben met onderwijs

geven en studenten

begeleiden
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