
 
 
 

1E	GROOT	REUVENSOVERLEG	-	CONCEPTVERSLAG	
	
Datum	 Donderdag	3	maart	2016	
Tijd	 15.00	–	17.00	(afgesloten	met	een	borrel)	
Locatie	 Se7en,	Mariaplaats	7,	Utrecht		
 
Aanwezig 
Anja van Zalinge, CGA 
Anneleen Van de Water, NVvA 
Annemarieke Willemsen, RMO 
Bjørn Smit, RCE 
Boudewijn Goudswaard, VOiA 
Carla Jansen (verslag) Stichting Reuvens 
Esther Wieringa, SIKB 
Eugene Ball, NVAO 
Henk van der Velde (vz), Stichting Reuvens, NVAO 
Isabel van der Velde, Stichting Reuvens, AWN 
Joost Kuggeleijn, OCW 
Luc Amkreutz, Stichting Reuvens, RMO 
Maarten Wispelwey, CGA 

Marjolein Verschuur, RCE 
Marjolein Woltering, Stichting Reuvens, NVvA 
Mieke Hissel, Erfgoedinspectie 
Nathalie Vossen, VOiA 
Quentin Bourgeois, Archon 
Raphael Panhuysen, BAP 
Renger van de Hoef, Archeologie 3.0 
Sandra Beckerman, SAMPLE 
Simone Bloo, SAMPLE 
Suzanne Boogert, Erfgoedinspectie 
Tonnie van de Rijdt, AWN 
Yannick Raczynski-Henk, Archeologie 3.0 
Yvonne Lammers, Stichting Reuvens, SAP 

 
Afwezig met bericht 
Masja Parlevliet, Bestuur Stichting Reuvens, CGA 
Bart Moonen, Interprovinciaal Vakberaad Archeologie 
 

1.  Opening 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom 
 

2.  Mededelingen en voorstelrondje 
De voorzitter meldt dat Masja Parlevliet wegens familieomstandigheden niet aanwezig kan zijn. Hierna 
volgt het voorstelrondje 
 

3.  Stichting Reuvens en Groot Reuvensoverleg 
De voorzitter geeft een introductie: In 2012 is de Stichting Reuvens opgericht door CGA, NVAO, VOIA, 
NVvA, SAP, RMO. Inmiddels heeft ook de AWN zich aangesloten.  
Bij de oprichting was het belangrijkste doel: de organisatie van de Reuvensdagen. Al snel kwam er een 
vrij algemeen gevoelde roep om meer eenheid binnen het archeologische veld. In november 2013 is 
daarom in Groningen een platformbijeenkomst georganiseerd. Eén van de conclusies van die 
bijeenkomst was dat er binnen het archeologisch veld behoefte is aan een platform voor gezamenlijk 
overleg, maar niet aan in extra (koepel)organisatie (iets als een SNA2.0). De Stichting Reuvens wil dit 
platform bieden, zodat we als archeologisch veld op een regelmatige basis bij elkaar kunnen komen 
om vrijelijk over alles kunnen praten waaraan behoefte is. Immers, vanuit een gevoel van onderling 
vertrouwen en begrip voor elkaars standpunten staan we als archeologisch veld sterker naar buiten toe 
en daar vaart ook de archeologie wel bij.  



 2 

De voorzitter benadrukt dat in principe alles bespreekbaar moet zijn, al kan natuurlijk iedere 
vertegenwoordiger/organisatie om welke reden dan ook op elk moment besluiten om voor een 
bepaald onderwerp ‘te passen’.  
 

4.  Nationaal Archeologiefonds 
Joost Kuggeleijn geeft tekst en uitleg:  
• Na een succesvolle lobby is er eind 2015 middels een amendement een (in principe eenmalig) 

Nationaal Archeologiefonds ingesteld door het rijk. 
• Het fonds is bedoeld voor ‘Archeologie van uitzonderlijk belang’.  
• In het fonds zit € 250.000. Dit bedrag moet in 2016 worden toegekend + uitgegeven. Vooral 

vanwege dat laatste zal het gaan om projecten vrijwel afgesloten zijn.  
• Voor 2016 is dat fonds gekoppeld aan gemeenten, zij kunnen dus een aanvraag indienen.  
• Om praktisch/technische redenen fungeert de RCE als loket voor de aanvragen. 
• Voor de kwalitatieve beoordeling van de ingediende aanvragen wordt een ad hoc commissie 

binnen de Raad voor Cultuur benoemd.  
Hij vervolgt met aan te geven dat: 
• Het om relatief weinig geld gaat. 
• Aangezien het bedrag in 2016 moet worden uitgegeven er niet gewacht kan/moet worden of zich 

later dit jaar een heel bijzondere/uitzonderlijke vondst voordoet. 
• Het loket voor de indiening van aanvragen in mei open gaat, na indiening van de aanvraag zal er 

binnen een maand een beslissing genomen worden.  
• Gezien de hoogte van het totaal beschikbare budget zal het waarschijnlijk om 3 à 4 toekenningen 

gaan.  
Aangezien het fonds alleen voor 2016 beschikbaar is gesteld en vondsten van uitzonderlijk belang zich 
vaker voordoen is er sprake van een korte termijn oplossing voor een lange termijn probleem. Op dit 
moment is er geen geld voor de lange termijn en het is alles behalve vanzelfsprekend dat zulk geld er 
komt. Om kans te maken op een meer structurele oplossing moet het archeologisch veld aan de 
politiek laten zien dat het fonds functioneert + in een behoefte voorziet.  
Dalfsen heeft min of meer gefunctioneerd als vliegwiel. Onder andere hierdoor lijkt het nu een 
gemeentegerelateerd probleem, terwijl het natuurlijk gaat om het probleem van verstoorders die een 
geweldige vondst doen! Hoewel er in 2016 gekozen zal moeten worden voor een project dat al bijna 
afgesloten is, zou er voor de langere termijn gedacht kunnen worden aan een koppeling met de NOA. 
Joost benadrukt dat het amendement deel uitmaakt van een fonds van 10 miljoen, waarin veel meer 
organisaties/clubjes/vakgebieden zitten, zoals bijvoorbeeld de podiumkunsten. En al deze in 2016 
eenmalig begunstigden zullen gaan lobbyen voor structurele bijdragen.  
Annemarieke Willemsen ziet op termijn een fonds voor zich dat structureel wordt gevoed met geld, 
maar waar alleen iets wordt uitgehaald als zich een werkelijk uitzonderlijke vondst voordoet. Het zal 
niet eenvoudig zijn om hier goede criteria voor te bepalen.  
Voor 2016 is aangegeven dat het moet gaan om vondsten van nationaal belang. De presentatie van 
vondsten speelt hierbij een rol van betekenis. Het is daarom vreemd dat er blijkbaar geen rol is 
weggelegd voor de musea. Immers, een deel van dat gevraagde nationale belang kan juist liggen in 
de presentatie, dus de musea.  
Tonnie van de Rijdt werpt de vraag op welke kosten redelijkerwijs ten laste zouden moeten komen van 
de verstoorder. Zij zou graag zien dat er extra fondsen kunnen worden ingezet als blijkt dat er extra 
onderzoek noodzakelijk is.  
Henk van der Velden geeft aan dat Dalfsen een aantal zaken duidelijk heeft gemaakt: Zo blijkt het 
moeilijk om precies te bepalen wat wel en niet bij de basisrapportage hoort. Daar moeten hanteerbare  
criteria voor komen. Ook is het lang niet altijd zonneklaar of iets van nationaal belang is of bijvoorbeeld 
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van provinciaal belang. En als archeoloog van dienst zul je altijd het zodanig trachten in te kleden dat 
je rechten kunt doen gelden op een beschikbare pot met geld.  
Luc Amkreutz stelt voor om ten behoeve van de kwalitatieve toetsing op de lange termijn een brede 
groep samen te stellen. Al naar gelang de aard van de vondst kan dan per aanvraag een snel een 
passende kleine commissie inhoudelijk/kwalitatief toetsen. 
Sandra Beckerman merkt op dat –om goed overzicht te krijgen- er eerst een stap terug moet worden 
gezet. Als archeoloog ben je op zoek naar iets waarvan je niet wist dat je het kwijt was. En als je het 
dan vindt blijkt het af en toe wel heel erg duur te zijn! Ze geeft aan dat ze graag zou zien dat er geld 
vrij komt voor synthetiserend onderzoek.  
Maar om geld te kunnen besteden moet het er eerst zijn! Daar is een goede lobby voor nodig. Dan 
doemen meteen de eerste kwesties op, nl. hoe + op welk moment te lobbyen? 
Ze memoreert hoe bijzonder het amendement is. Het rijk geeft daarmee aan op dit gebied een 
verantwoordelijkheid voor zichzelf te zien, en dat in een tijd waarin decentralisatie het toverwoord lijkt 
te zijn. Het is de moeite waard om met de andere begunstigden uit ‘de pot van 10 miljoen’ te bekijken 
of we niet samen kunnen en moeten optrekken. Het is logischer en zinvoller om elkaar niet te 
beconcurreren maar juist samen te werken om zo sterker te staan.  
Voor een succesvolle lobby is momentum noodzakelijk. Er zijn op dit moment drie momenten 
denkbaar:  
• Bij de brief van OCW. Deze wordt in mei verwacht.  
• Bij de behandeling van de voorjaarsnota. 
• Bij het vaststellen van de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen. Die verkiezingen 

zijn begin 2017, maar de programma’s worden nu al voorbereid.  
Joost Kuggeleijn benoemt het traject als een drietrapsraket:  
1. De brief van mei, die hangt samen met het amendement en 2016. 
2. De toekenningsperiode 
3. Cultuurbegroting (begin november) 
Luc Amkreutz merkt op dat de toekenningen voor 2016 zodanig moeten zijn dat ze in ons voordeel 
werken voor 2017 en verder. 
Maarten Wispelwey benadrukt dat als het gaat om archeologie van nationaal belang, het ook nationaal 
te zien dient te zijn.  
Sandra Beckerman vult aan dat publieksbereik prominent in het amendement is opgenomen.  
Boudewijn Goudswaard is van mening dat als het publieksbereik zo belangrijk is dat publiek er ook iets 
van zou moeten mogen vinden. 
Yvonne Lammers merkt op dat dat een zeer nobel streven is, maar er hoogstwaarschijnlijk op uit zal 
draaien dat het project met de beste lobby wint.  
Annemarieke Willemsen antwoordt met het idee om het publiek niet mee te laten beslissen, maar wel 
mee te laten kijken. Zo ontstaat er een beleving van en een band met de vondst.  
Joost Kuggeleijn reageert door op te merken hij niet weet of publieksparticipatie voor 2016 haalbaar 
is, maar dat wel zeker is dat het niét werkt als er projecten voor 2016 worden gekozen waar dan 
vervolgens het hele archeologische veld over valt omdat men het niet eens is met de gemaakte 
keuzes. Dat zou een volkomen verkeerd signaal geven richting politiek.  
Nathalie Vossen pakt dit op en stelt dat het archeologisch veld zelf een preselectie zou moeten maken 
om vervolgens gezamenlijk de aanvragen in te dienen.  
Over het criterium ‘nationaal belang’ merkt Quentin Bourgeois  op dat dat lang niet altijd op voorhand 
goed te bepalen is. Je weet immers vaak pas in een later stadium wat een bepaalde vondst toevoegt 
aan het totaalplaatje. Daarnaast vindt hij dat de Nederlandse archeologie op zich een goed verhaal te 
vertellen heeft, maar dat behoorlijk slecht verkoopt. Dit resulteert in een slechte inbedding. In een 
aantal buitenlanden, bijvoorbeeld Engeland, doen ze dat veel beter. We zouden wat meer over de 
grenzen moeten kijken.  
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Joost Kuggeleijn is van mening dat het belang van een vondst niet altijd is gelegen in het belang van 
het verhaal waarin deze past. Bij sommige vondsten kan het gaan om het belang van de vondst op 
zich! 
Luc Amkreutz vult aan dat projecten die geld uit het fonds willen krijgen op meerdere facetten goed 
zouden moeten scoren.  
Henk van der Velde vraagt zich af of er wellicht ook privaat geld te krijgen is via organisaties als de 
Postcodeloterij. 
Boudewijn Goudswaard merkt op dat het niet meer van deze tijd is om van de overheid te verwachten 
om iets volledig te financieren. Er zal altijd geld uit andere bronnen bij moeten.  
Annemarieke Willemsen meldt dat er vaak wordt gedacht dat het voor een museum vrij makkelijk is om 
extra gelden te werven, maar dat valt de laatste jaren erg tegen. Het wordt namelijk juist steeds 
moeilijker om gelden van fondsen te krijgen en de bijdrage per fonds neemt ook nog eens af. Zij gaat 
er van uit dat als een groot en gerenommeerd museum als het RMO hier al last van heeft, het  voor 
kleinere, onbekendere musea waarschijnlijk nog moeilijker zal zijn. Ook om die reden is het zinvol om 
samen op te trekken, om te voorkomen dat we elkaar wegconcurreren .  
Het valt haar op dat het in Engeland vaak lukt om een gevoel te creëren dat een uitzonderlijke vondst 
van iedereen is. Hierdoor is het makkelijker om ‘iedereen’ te mobiliseren om zich in te zetten voor die 
vondst. In Nederland zijn we nog niet zo ver, hier loopt het –met name binnen het archeologisch veld- 
nog te vaak uit op een concurrentieslag, waar niemand beter van wordt.  
Ze vervolgt met de melding dat het British Museum veel ervaring heeft met het werven van gelden 
voor vondsten die vanuit de Treasure Act als ‘treasure’ worden gekwalificeerd, bijvoorbeeld via Lottery 
Funds. Ze biedt aan hier bij het BM navraag naar te doen. De vergadering reageert positief op dit 
aanbod.  
Besluit: 
 Annemarieke Willemsen steekt haar licht op bij het BM. 
 
Annemarieke Willemsen vindt het van groot belang dat uitzonderlijke vondsten uit reguliere 
opgravingen snel en goed toegankelijk gemaakt worden. Die investering wordt juist gedaan omdat 
bekend is/vermoed wordt dat het resulteert in een belangwekkend verhaal.  
Tonnie van de Rijdt zou graag zien dat ook toevalsvondsten onder de regeling vallen.  
 
Sandra Beckerman stelt voor om een Groot Archeologiedebat te organiseren, met o.a. ook politici en 
leden van de beoordelingscie van de Treasure Act. De vergadering reageert positief op dit voorstel.  
Henk van der Velde vraagt zich af of dit een onderwerp is voor de RCE om samen met de Stichting 
Reuvens op te pakken. Marjolein Verschuur vindt het in ieder geval een goed idee om verder over 
door te denken. Yannick Raczynski-Henk en Sandra Beckerman bieden hun  hulp aan.  
Besluit 
Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een groot archeologiedebat te organiseren. Zo ja dan komt 
de Stichting Reuvens er samen met de organisator op terug bij de deelnemers mbt een hulpverzoek. 
 
Joost Kuggeleijn benadrukt de in zijn ogen belangrijkste punten: 
• zorg dat je het onderling eens bent over de gemaakte keuzen 
• doe het niet alleen, zoek samenwerking met andere groeperingen (zoals Kunsten ’92) 
• hou je eigen gezicht. 
Joost geeft ook aan het een goed idee te vinden als de basis voor een structureel fonds uit het veld 
komt en de overheid daar vervolgens aan bijdraagt.  
Esther Wieringa merkt op dat dit vergelijkbaar is met hoe het in Frankrijk werkt.  
Quentin Bourgeois vult aan dat het niet zinnig is om opnieuw het wiel uit te vinden. We moeten –ook 
voor dit onderwerp- over de grenzen durven kijken naar hoe andere landen het aanpakken. Als 
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voorbeelden noemt hij de Deense Carlsberg Foundation voor vondsten van nationaal belang, en de 
manier waarop Volkswagen in Duitsland opereert.  
 
Sandra Beckerman verwoordt het dilemma:  
• als archeologisch veld willen we een zich structureel vullend fonds waar we uit kunnen putten op 

momenten wanneer we daar aanleiding toe zien.  
• In de politiek werkt het zo niet. Die wil graag ‘waar voor zijn geld’, en meteen zien wat er met het 

geld is gedaan. Zij hebben snel concrete resultaten van hun investering nodig (en een slapende 
pot geld voor noodgevallen is niet erg aansprekend).  

Ze vervolgt dat het van groot belang is om het juiste momentum te kiezen voor onze lobby, in haar 
optiek zou dat begin juni moeten zijn of uiterlijk begin september.  
De voorzitter roept de aanwezigen op om zich (vandaag of later) te melden voor deelname aan de 
werkgroep die de lobby gaat voorbereiden.  
Yannick Raczynski-Henk biedt zijn hulp aan. 
Besluit 
Eenieder die wil aansluiten bij de werkgroep kan zich alsnog melden via info@reuvens.nl  
 
Marjolein Verschuur benadrukt dat het van belang is om goed onderscheid te blijven maken tussen het 
bestaande fonds voor 2016 en een eventueel structureel fonds op en voor de langere termijn.  
 

5.  De agenda voor de komende jaren 
Tijdens de Reuvensdagen in Zwolle is aan deelnemers gevraagd wat zij de komende jaren ‘op de 
agenda’ zouden willen hebben. De –gerubriceerde- reacties worden ter vergadering verspreid (en zijn 
als bijlage bij deze conceptnotulen gevoegd).  
De voorzitter geeft een korte introductie: de lijst is samengesteld op basis van 58 ingeleverde kaartjes 
(zo’n 10% van de aanwezigen op de Reuvensdagen).Hierdoor zullen sommige onderwerpen te veel 
nadruk krijgen en andere wellicht te weinig of helemaal niet zijn genoemd. Tijdens de komende 
discussie zullen de rubrieken worden besproken, niet de letterlijke inhoud van de ingediende kaartjes.  
 
Na de inleiding splitsen de aanwezigen zich in een aantal subgroepen die ieder 1 onderwerp 
bediscussiëren en het resultaat vervolgens met de rest van de vergadering delen:  
 

Groep:	Algemeen	
Als archeologisch veld willen we zowel zelf tevreden zijn als anderen tevreden stellen. Het 
archeologisch onderzoek is al in de markt gezet, maar daarnaast zitten we ook nog vast aan RO-
bepalingen en –processen. Hier lopen we vaak klem. 
Er heerst veel ontevredenheid over hoe processen nu verlopen, en dat is vaak terecht. Om hier 
verandering in te brengen zouden we elkaar er op aan moeten kunnen spreken, niet alleen onderling 
maar ook richting bevoegd gezag. We streven immers allemaal naar een kwalitatief goed niveau.  
Als archeologisch veld zouden we ons niet te snel bij zaken neer moeten leggen. Om dit te bereiken 
zou er bijvoorbeeld een instantie moeten komen waar we terecht kunnen.  
Op de agenda 
Bekijken of zo’n instantie er inderdaad zou moeten komen.  
 

Groep:	Vertegenwoordiging/lobby/samenwerking/draagvlak	
• Onder andere door de versplintering lopen we het risico om de boot te missen. 
• Het is van belang om 1 gezicht naar buiten te tonen en 1 gezamenlijke stem te laten horen. Dit is 

niet alleen belangrijk voor ons gevoel van saamhorigheid, maar o.a. ook richting de politiek. 
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• We zouden als archeologen een –door iedereen gedragen- antwoord moeten hebben op de 
vragen:  
1. wat bindt ons? 
2. waarom is archeologie belangrijk? 

Met name het antwoord op de tweede vraag (te vatten in 1 zin) is van groot belang in al onze 
contacten, zowel binnen het archeologisch veld als naar buiten. Het is tevens de basis van onze lobby, 
en moet daarom boven aan onze agenda staan. Vanuit die ene zin kunnen we immers verder. 
Annemarieke Willemsen vult aan dat we als archeologen tot nu toe niet genoeg duidelijk kunnen 
maken richting politiek en publiek waarom archeologie belangrijk is, en dat breekt ons regelmatig op. 
Dalfsen is daar een voorbeeld van.  
Vanuit die ene zin kunnen we verder, zowel binnen de eigen organisatie als naar buiten.  
Op de agenda 
We gaan op zoek naar die ene zin waar we ons allemaal achter kunnen scharen en van waaruit we de 
lobby kunnen opstarten. 
 
Groep: Financiën 
• Het is van belang om een keer structureel te kijken naar alle financieringsbronnen binnen de 

archeologie.  
• Ook dient te worden geëvalueerd of een %-regeling werkt (bij elke verstoring wordt geld in een 

fonds gestort, hier kan uit worden geput in het geval van uitzonderlijke vondsten).  
• Er moet aandacht komen voor alternatieve manieren van financiering. In de landen om ons heen 

bestaat daar al ervaring mee (Carlsberg/Volkswagen). Wellicht is Shell een goede partner.  
• Ook zou moeten worden bekeken of het zinvol is om aan te haken bij bestaande organisaties (zoals  

Natuurmomenten).  
• Het antwoord op de vraag Waarom is archeologie belangrijk? moet duidelijk maken wat het 

belang is voor de buitenwereld, pas dan zullen er gelden loskomen. Mensen willen immers pas 
voor iets betalen als ze het belang ervan inzien. 

• Bjørn Smit vult aan dat archeologie misschien wel te goedkoop is, en daardoor niet op waarde 
wordt geschat. De prikkel om niet te bouwen op archeologisch belangrijke terreinen blijkt immers 
ook niet (voldoende) te werken.  

Op de agenda 
De financieringsmogelijkheden binnen de archeologie dienen te worden onderzocht. Ook moet 
worden bekeken of archeologie niet te goedkoop is, en daardoor niet op waarde wordt geschat. 
 
Groep: Publieksbereik 
• Hoewel er veel gebeurt op dit vlak en je het op veel plaatsen tegenkomt is dat behoorlijk 

versnipperd en incidenteel. Er zou meer gestructureerd aandacht moeten zijn.  
• Ook bij publieksbereik is het van belang om niet allemaal op ons eigen eilandje te blijven zitten. 

Juist het koppelen van initiatieven, zoals bijvoorbeeld Nationale Archeologiedagen en 
Archeohotspots kan veel opleveren.  

• Archeologie zou ook in het basisonderwijs een duidelijke plek moeten krijgen. Sandra Beckerman 
vult aan dat in Engeland een aantal onderwerpen uit de canon in het curriculum voor de scholen 
staat. Scholen moeten er dus iets mee, zo ontstaat er vanzelf vraag.  

• Er moet meer archeologie in de geschiedenis. 
• Denk ook aan goede populairwetenschappelijke boeken, zoals het onvolprezen Verleden Land 
• De Nationale archeologiedagen zijn een geweldig initiatief, maar wel een gemiste kans om ze in 

oktober te organiseren, wanneer er weinig opgravingen zijn. Waarom kan dat niet in de zomer, als 
er veel meer te zien is?  

Op de agenda 
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• Bekijken of het publieksbereik structureler kan worden aangepakt.  
• Proberen om bestaande initiatieven te koppelen 
• Contact opnemen met Nationale Archeologiedagen om te bespreken of er wellicht voor een 

andere periode kan worden gekozen.  
 
Groep: Arbeidsomstandigheden/loon archeologen/kosten archeologisch werk 
• Het Groot Reuvensoverleg is een goed gremium om dit soort zaken te agenderen, omdat het hele 

archeologische veld vertegenwoordigd is. 
• Er moet evenveel aandacht gaan naar de positie van schoolverlaters als naar die van senior-

archeologen.  
• Niet alleen de NVvA, maar ook de VOiA en de NVAO hebben een rol in deze. 
• Het is zinvol om dit onderwerp breder te trekken, er aandacht aan te besteden tijdens een 

archeologie-debat/een Reuvenssessie. 
• Suzanne Boogert geeft aan een relatie te zien met de opmerking van Bjørn Smit. Archeologie is 

wellicht te goedkoop omdat archeologen gewoonweg te weinig verdienen! Ze benadrukt dat deze 
ongewenste situatie in de loop der tijd zo is gegroeid. Er is niet één schuldige aan te wijzen.  

Op de agenda 
• Bekijken of dit onderwerp ter sprake kan komen tijdens een archeologiedebat en/of een 

Reuvenssessie 
 
Groep: Periodes/soorten onderzoek/manieren van presentatie 
• De roep om meer aandacht voor bepaalde soorten onderzoek/periodes/manieren van presentatie 

is te veel intern gericht, ieder zit op zijn eigen eilandje.  
• Als archeologisch veld zouden we veel meer over onze eigen schaduw heen moeten kijken, ook en 

vooral als het gaat om periodes en disciplines. We zouden juist wat af moeten van dat 
navelstaarderige en wat breder gaan kijken. 

• Waar houdt interdisciplinair onderzoek op, ook qua gebruikte technieken? 
• Yanncik Raczynski-Henk vult aan dat niet alleen ARCHIS bij de Nederlandse grens stopt, maar 

Nederlandse archeologen dat ook doen. De verplichting om in het Nederlands te publiceren 
beperkt ons. Er is immers zelden genoeg tijd en geld om die Nederlandse publicatie alsnog te 
vertalen. We moeten naar buiten kijken in alle betekenissen van het woord.  

 
6.  Actuele zaken 

Tonnie van de Rijdt neemt het woord en geeft een korte introductie en terugblik op de kwestie Delft. 
Ze meldt dat de rechter alleen het proces heeft getoetst en niet de inhoudelijke kaders. Momenteel 
wordt bekeken of en zo ja wat er in Delft nog te redden valt. Geprobeerd wordt om de kerk alsnog te 
bewegen om iets te doen, maar ook een gang naar de Raad van State wordt overwogen. Tonnie 
vraagt zich af of er – om zaken als deze in de toekomst te voorkomen- niet iets wettelijks geregeld zou 
moeten/kunnen worden.  
Henk van der Velde vraagt zich af of de wet niet voldoet of dat het wellicht schort aan de 
uitleg/toepassing van die wet. Tonnie van de Rijdt antwoordt dat het opbouwen van passende 
jurisprudentie ook een van de doelen van de huidige zaak is. Voor Delft wordt overigens ook gekeken 
naar mogelijkheden om via een civiele procedure –met een verwijzing naar Malta- de Nederlandse 
Staat aan te klagen, maar dat lijkt een zeer ingewikkeld en heikel proces.  
Renger van de Hoef geeft aan dat Archeologie 3.0 sowieso de AWN wil steunen en vraagt om aan te 
geven waar precies behoefte aan is. Tonnie van de Rijdt meldt dat de AWN de beschikking heeft over 
goede juridische adviseurs, die zich om niet voor deze zaak inzetten. Die kant van de zaak is dus goed 
gedekt. Dat geldt nog niet voor de publieke opinie en de politiek. Er zou een gevoel moeten ontstaan 
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dat wat er nu gebeurt not done is. Het mooiste zou natuurlijk zijn als dat voor Delft nog iets oplevert, 
maar zo niet dan hopelijk voor toekomstige zaken.  
Henk van der Velde merkt op dat een gemeente de vrijheid heeft om dit soort beslissingen te nemen. 
Herbegraven en later alsnog onderzoeken is een mogelijkheid. Tonnie van de Rijdt en Yannick 
Raczynski-Henk melden dat het geen goed onderbouwd / afgewogen besluit is.  
Volgens Sandra Beckerman ziet het brede publiek bij Delft alleen een ingewikkelde ruzie, concludeert 
dat de waarheid wel ergens in het midden zal liggen en gaat over tot de orde van de dag. Het is aan 
ons om het belang van goed archeologisch onderzoek over het voetlicht te krijgen. Dat moet op een 
positieve manier, mopperen helpt niet. Wat wel kan werken is een ludieke actie, bedoeld voor en 
geschikt voor het grote publiek. Het doel van de actie is om het brede publiek te mobiliseren en als 
dat lukt met die ‘achterban’ naar de politiek gaan.  
Teneur van de actie: archeologie is te belangrijk om uit te wissen. Concreet gaat het om een 
ansichtkaartenactie bedoeld voor een breed publiek. Zie http://www.wiewatbewaart.com. De kaart –
met daarop een halfuitgewiste toren- moet zichtbaar maken dat archeologen stenen een gezicht geven 
en Nederland/Delft zonder archeologie een stuk minder leuk is.  
Yvonne Lammers vraagt zich af waarom er niet gekozen is voor het Straatje van Vermeer. Dat sluit 
beter aan bij idee dat je stenen een gezicht geeft. Bovendien blijft een toren voor veel mensen een 
toren, ook al is er maar een stompje van over.  
Bjørn Smit grijpt in (nadrukkelijk als inwoner van Delft)  
• Het Straatje van Vermeer komt binnenkort naar museum Het Princenhof, daar wordt een grote 

campagne omheen gebouwd. Delftenaren snappen hoogstwaarschijnlijk de link niet tussen de 
ansichtkaart en de opgraving.  

• De gemeente Delft staat er financieel slecht voor. Als de gemeente de portemonnee zou hebben 
getrokken voor de opgraving had waarschijnlijk de bevolking in opstand gekomen (waarom 
hiervoor wel geld, en voor heel veel andere dingen niet). 

De voorzitter stopt op dit punt de discussie, omdat deze –voor dit overleg althans- teveel de diepte in 
gaat. Hij benadrukt dat er tijdens de borrel ruimte is om verder van gedachten te wisselen over dit 
onderwerp.  
 

7.  Rondvraag en sluit ing 
Luc Amkreutz (enthousiast bijgevallen door het gros van de aanwezigen): Heel blij dat iedereen er is en 
dat het zo goed gaat. 
Maarten Wispelwey: Als het kalf verdronken is Delft men de put  
Suzanne Boogert: De omgevingswet komt eraan, als we iets in de melk te brokkelen willen hebben 
moet het nu. Hoeveel momentum wil je hebben!? Het moet nu op de agenda, met stip! (een aantal 
aanwezigen geeft duidelijk aan het hier volkomen mee eens te zijn).  
Joost Kuggeleijn geeft ter overdenking mee dat het draagvlak voor erfgoed goed is en dat het 
archeologisch veld zich moet afvragen of archeologie daar een prominentere plaats in wil gaan 
innemen of een heel eigen draagvlak wil creëren.  
De voorzitter dankt de aanwezigen, geeft aan dat info@reuvens.nl open staat voor eenieder die nog 
iets toe te voegen heeft, sluit de vergadering om 17.20 uur en nodigt alle aanwezigen uit voor de 
borrel.  
 

8.  Komende overleggen 

2e Groot Reuvensoverleg donderdag 9 juni 2016 15.00 – 17.30 uur 
3e Groot Reuvensoverleg donderdag 29 september  15.00 – 17.30 uur 
 


