
 

 

Projectplan boek “Vijftig jaar Nederlandse archeologie 1971-2020 in de context van de 
Reuvensdagen” 
 
Inleiding 
De 'Reuvensdagen' is het jaarlijkse tweedaagse congres voor de archeologische vakwereld in Nederland 
en tevens het grootste congres voor de archeologie.  Het congres is genoemd naar Caspar Reuvens (1793-
1835), de eerste hoogleraar in de archeologie ter wereld. De eerste editie van de Reuvensdagen vond 
plaats in 1971 op initiatief van een aantal vakarcheologen. De organisatie was vanaf begin jaren ’80 tot 
2006 in handen van de Stichting voor de Nederlandse Archeologie. Vanaf 2007 vond de organisatie plaats 
vanuit de Stichting Erfgoed Nederland. Toen Erfgoed Nederland als gevolg van de stopzetting van 
rijkssubsidie in 2012 werd opgeheven, werd de Stichting Reuvens opgericht. Belangrijkste taak van de 
Stichting is de organisatie van de Reuvensdagen. In de stichting zijn zes archeologische partijen 
vertegenwoordigd.  
In de loop van 50 jaar zijn de deelnemers van een handjevol hoogopgeleide academische archeologen 
uitgegroeid naar honderden professionals, studenten, amateurarcheologen en andere belangstellenden. 
 
Aanleiding 
In 2020 zullen voor de 50e keer de Reuvensdagen plaatsvinden. Dit jubileum vormt de aanleiding om de 
geschiedenis van de Reuvensdagen als reflectie op de ontwikkelingen in het vakgebied te ‘schrijven’ en 
als afspiegeling van ontwikkelingen in de maatschappij.  Een dergelijk omvattend overzicht ontbreekt tot 
op heden. 
De focus ligt daarbij op “50 jaar Reuvensdagen in de context van de geschiedenis van de Nederlandse 
archeologie”. De geschiedenis van de `bemensing’ en organisatie, de wetenschappelijk-inhoudelijke  
aspecten en de verhouding tot de maatschappij van de Nederlandse archeologie tussen 1971 en 2020, 
vervlochten met en geïllustreerd door episodes uit de landelijke congressen `de Reuvensdagen’.  
Het moment voor een dergelijke ‘reflectie’ wordt mede ingegeven door het feit dat veel betrokkenen van 
het eerste uur hun kennis en ervaring met ons kunnen delen. Ook is het binnenkort 25 jaar geleden dat 
het Verdrag van Valletta werd ondertekend: een ‘game-changer’ in de Nederlandse archeologie. 
 
Doel 
Het doel van het project is om middels een goed en leesbaar bronnenboek voor de komende decennia 
een overzicht van de Nederlandse archeologie, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk, te geven. 
Grote lijnen worden geschetst, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk. Doelgroepen zijn 
beleidsmakers, erfgoedbeheerders, studenten archeologie, historici, en andere belangstellenden. 
Vanuit het perspectief van de (bestudering van ) de geschiedenis van de Nederlandse archeologie aan de 
hand van de Reuvensdagen is het noodzakelijk om achterliggende documenten te traceren, te bundelen, 
en te ontsluiten. Het archief van de Reuvensdagen is onvolledig en versnipperd: deels terug te vinden in 
het Nationaal Archief, deels bij individuele archeologen en deelnemers aan de Reuvensdagen. De 
informatie die wordt verzameld om dit boek te kunnen schrijven, de ‘bijvangst’, zal tevens worden 
ontsloten en openbaar (digitaal) toegankelijk gemaakt, in ieder geval via het  al bestaande Wikipedia-
lemma 'Reuvensdagen'. 
 
Organisatie 
De organisatie is in handen van een projectteam. De leden van het team zijn allen archeoloog, en werken 
op persoonlijke titel aan het project mee.  



 

 

In alfabetische volgorde zijn dit: prof. dr. J.G.A. Jos) Bazelmans, drs. A. (Arnold) Carmiggelt, drs. E.J. (Evert) 
van Ginkel, drs.J.R. (Renée) Magendans, drs. M.F. (Marie-France) van Oorsouw, dr. E.M. (Liesbeth) 
Theunissen, drs. N.F.H.H. (Nathalie) Vossen. 
Initiatiefneemster en eerste aanspreekpunt is Renée Magendans. 
Voor het schrijven van het boek zal een kritische klankbord-/leescommissie van ca. 3 mensen worden 
aangezocht. 
 
Planning en doorlooptijd 
Fase 1 (initiatieffase) Afgerond 
November 2016 – Maart 2018 
Voorbereidende werkzaamheden 
Archiefonderzoek in Nationaal Archief (SNA-archief en privé archief van prof.dr. Modderman) 
Doorspreken mogelijkheden, beperkingen 
Aanscherpen en afbakenen van het doel 
 
Fase 2  (haalbaarheidsonderzoek)  
Maart 2018 – September 2018 
Opstellen projectplan, opzetten contouren van het boek, financiering rondkrijgen 
 
Fase 3 (uitvoering en realisatie) 
Oktober 2018 - November 2020 
Houden van interviews 
Schrijven van het boek 
In deze fase worden alle bijdragen & aanvullingen tegelijk opgenomen in Wikipedia 
Deze fase eindigt met de presentatie van het boek 
 
Fase 4 (afronding) 
November – December 2020 
Addenda n.a.v. reacties op de publicatie beoordelen en in los insteekvel toevoegen 
Eindverantwoording aan sponsors & subsidiegevers 
Bedankjes versturen 
 
Begroting 
Manuscript: 
De beoogd auteurs (Van Ginkel, Van Oorsouw en Theunissen)  zijn in gezamenlijkheid gekomen tot een 
bedrag van € 40.000,-- excl. BTW voor het schrijven, incl. interviews, bijdragen aan beeldredactie etc. 
Boekuitgave: 
Voor de uitgave van het boek is, op basis van vergelijking van drie offertes, gekozen voor de Stichting 
Matrijs. Haar offerte komt uit op € 24.360,-- aan productiekosten, waarvan € 7.540,--als uitgeefrisico 
wordt genomen (zie bijlage 2). 
 
Informatie 
Aan de vakwereld: 

Tijdens de Reuvensdagen 2018 – aankondiging, evt. verzoek om ontbrekende info 
Tijdens de Reuvensdagen 2019 – voortgang 
Via ArchWeb, social media, website & Facebook-pagina van Stichting Reuvens 

Aan de fondsen en sponsors: 



 

 

 Zomer 2019 voortgangsrapportage (indien gewenst) 
 November 2020 eindrapportage (indien gewenst), inclusief present-exempla(a)r(en) 
 
 

Bijlage 1 Opzet van het boek  
Bijlage 2 Offerte Stichting Matrijs 
 


