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Welkom op de 44ste 
Reuvensdagen 

Als u dacht zich twee dagen onder te dompelen in inspirerende 
verhalen, onderhoudende gesprekken en gezellige borrels en 
zo te ontsnappen aan de waan van de dag, dan moeten wij u 
deels teleurstellen. De dagelijkse realiteit doet zijn intrede in 
de 44ste Reuvensdagen. Wij zijn dit jaar te gast in Den Haag, 
de internationale stad van Vrede en Recht, en besteden aan-
dacht aan erfgoed in oorlogsgebieden. Helaas op een moment 
waarop dit onderwerp actueler is dan ooit. We zijn blij dr. Joris 
D. Kila bereid te hebben gevonden de 26ste Reuvenslezing uit 
te spreken. Hij zal ons meenemen in de (inter)nationale wereld 
van de zorg om bedreigd erfgoed. 

Maar er valt nog veel meer te beleven in het rijke programma.  
Naast de vele sessies zijn er excursies om onze gastgemeente 
beter te leren kennen. Ook vertrouwde ingrediënten als de in-
formatiemarkt, posterpresentaties en het folderbuffet ontbre-
ken niet. Er worden twee prijzen uitgereikt en donderdagavond 
kan tot in de kleine uurtjes gepraat en gedanst worden tijdens 
de Reuvensnach. 

Wij voelen ons welkom in de Koninklijke Schouwburg in Den 
Haag, waar u heerlijk zittend in het rode pluche niet hoeft na te 
denken over wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Maar 
bij ons als bestuur kwam de realiteit onverwacht hard binnen en 
moesten wij een groot verlies betreuren. De coördinator van de 
Reuvensdagen, Caroline Leeflang, is op 25 september plotse-
ling overleden. De spin in het web, de drijvende kracht achter 
de oprichting van de Stichting Reuvens en het voortbestaan van 
de Reuvensdagen is ons ontvallen. Wat zullen we haar, haar ver-
halen, enthousiasme en tomeloze inzet ongelofelijk missen! Wij 
willen haar gedenken en een bijzondere plaats geven tijdens 
deze dagen. Er is een ruimte ingericht waar u een bericht, een 
mooie herinnering of anekdote kunt achterlaten voor haar na-
bestaanden. 

Terug naar de dagelijkse, of eigenlijk jaarlijkse, realiteit. Immers, 
the show must go on! En die realiteit bestaat wel degelijk uit 
mooie, inspirerende verhalen, inhoudelijke lezingen, onderhou-
dende gesprekken en gezellige borrels.

Onze dank gaat uit naar gastgemeente Den Haag, de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed, het organiserend comité en 
alle vrijwilligers. Ook is dit de plaats om onze waardering uit 
te spreken voor de inzet van de sessievoorzitters en de bijna 
honderd (!) sprekers die onder begeleiding van de program-
macommissie enthousiast hun bijdrage leveren. 

Dit alles maakt de Reuvensdagen tot wat ze zijn: een congres 
voor en door archeologen.

Wij wensen u veel plezier op de 44ste Reuvensdagen in deze 
mooie stad achter de duinen! 

Het bestuur van de Stichting Reuvens
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Namens het gemeentebestuur van Den Haag heet ik U van harte 
welkom op deze 44ste Reuvensdagen.  In 1998 was U ook in onze 
stad te gast, toen werd in de Grote Kerk één van onze kort daar-
voor opgegraven mijlpalen onthuld door burgemeester Deet-
man. Sinds die tijd is er veel onderzoek in onze stad uitgevoerd 
en is zelfs de archeologische geschiedenis deels herschreven.
Den Haag is een spannende stad waar het de archeologie be-
treft. Onze stad wordt al zo’n 5.000 jaar bewoond, dus u begrijpt 
dat wij U veel kunnen en willen laten zien. U zult dat vandaag 
en morgen ervaren tijdens de vele interessante sessies waar U 
zowel informatie krijgt over hoe onze archeologen bijvoorbeeld 
de aanleg van riolering begeleiden als de mooie resultaten van 
onderzoeken naar de Romeinse tijd en de steentijd. Daarnaast 
kunt U tijdens verschillende excursies ook kennis maken met het 
rijke verleden van onze binnenstad, een kijkje nemen in de on-
dergrondse bunkers of met een busrit de projecten bezoeken 
waar archeologie in nieuwbouw een plekje heeft verworven.
Sinds de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is het ar-
cheologiebeleid in Den Haag stevig verankerd in de ruimtelijke 
ordening. Door in bestemmingsplannen en in de Wabo proce-
dures archeologie te integreren loopt dat goed. En onze arche-
ologen zorgen ervoor dat er veel aan gedaan wordt om het pu-
bliek met archeologie op te voeden en te confronteren, sterker 
nog men kan er in onze stad bijna niet om heen!

Tijdens de receptie vrijdag kunt U de tentoonstelling ”Archeolo-
gie achter de duinen” in het Atrium van het stadhuis bezoeken, 
daar wordt u meegenomen langs de highlights die uit onze bo-
dem tevoorschijn zijn gekomen in de 32 jaar dat onze stad een 
eigen archeologische afdeling heeft. Maar ik laat U ook graag 
wat bijzondere vondsten zien die heel recent door onze arche-
ologen zijn opgegraven bij het onderzoek van de Rotterdamse 
baan, de nieuwe verbindingsweg die wordt aangelegd tussen het 
knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de centrumring van Den Haag. 
Den Haag staat bekend als de internationale stad van Vrede en 
Recht. Ook wat de archeologie betreft is daar een zeer actueel 
onderwerp aan te koppelen namelijk: hoe wordt er in deze tijd 
met het archeologisch erfgoed omgegaan in de rest van de we-
reld? Joris Kila houdt over dit onderwerp de Reuvenslezing. Ik zie 
daar zeker voor Den Haag in de toekomst nog wel een belang-
rijke rol in als het om de bescherming van archeologisch erfgoed 
gaat bijvoorbeeld in oorlogsgebieden. 
Geniet de komende dagen van onze stad en het archeologisch 
erfgoed!

Joris Wijsmuller, wethouder Stadsontwikkeling Wonen, 
Duurzaamheid en Cultuur, gemeente Den Haag

Welkom in Den Haag
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BLOK 1 11.30 - 13.00
Lezingen Grote Zaal Vici bij de Romeinse kust: de nieuwe 

stand van zaken
Ab Waasdorp, gemeente Den Haag

Lezingen Willem I Foyer Wol als rode draad Laura Kooistra, BIAX consult

Ronde tafel Paradijs Archeologie in de vuurlinie Corien Bakker, gemeente Den Haag

Ronde tafel Zolder Steentijd-vindplaatsen als ‘bijvangst’ Esther Vriens, Vriens Archeo Flex

BLOK 2 14.00 - 15.00
Lezingen Grote Zaal Wisselwerking archeologie en forensisch 

onderzoek I
Roos de Leeuwe, Nederlands Forensisch 
Instituut

Lezingen Willem I Foyer Hollands Glorie I Benno van Tilburg, RCE
Jeroen van der Vliet, Rijksmuseum

Lezingen Paradijs Inspiratiesessie publieksarcheologie Marjolein van den Dries, Stichting Arche-
ologie & Publiek

Workshop Zolder Den Haag Wateringse Binnentuinen en 
het Vlaardingenaardewerk

Simone Bloo, BAAC bv

BLOK 3 15.30 - 17.00
Lezingen Grote Zaal Wisselwerking archeologie en forensisch 

onderzoek II
Roos de Leeuwe, Nederlands Forensisch 
Instituut

Lezingen Willem I Foyer Hollands Glorie II Benno van Tilburg, RCE
Jeroen van der Vliet, Rijksmuseum

Paneldiscussie Paradijs Een toekomst voor artefacten en monsters Roel Lauwerier, RCE

DoNDERDag
09.00 - 10.00 Ontvangst en registratie

10.00 - 11.10 Grote Zaal Welkomstwoord Masja Parlevliet, Stichting Reuvens

Joris Wijsmuller, wethouder gemeente 
Den Haag

26ste C.J.C. Reuvenslezing Joris Kila

11.10 - 11.30 Koffiepauze

11.30 - 13.00 SESSIES BLOK 1

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.00 SESSIES BLOK 2

15.00 - 15.30 Theepauze

15.30 - 17.00 SESSIES BLOK 3

17.00 - 18.30 Borrel

20.30 - 02.30 Reuvensnach, Café Restaurant Rootz
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VRIJDag
09.00 - 09.30 Ontvangst en registratie

09.30 - 10.25 Grote Zaal Welkomstwoord Masja Parlevliet, Stichting Reuvens

Videoboodschap Corinne Hofman, Universiteit Leiden

Materie, theorie en methode van een 
archeologische vondst in Amsterdam 

Nienke Lameris, 
winnares SOJA-lezingen-concours 2014

Uitreiking W.A. van Es-prijs met aansluitend lezing over de winnende 
publicatie

10.25 - 10.45 Koffiepauze

10.45 - 12.15 SESSIES BLOK 4

12.15 - 13.15 Lunch

13.15 - 14.45 SESSIES BLOK 5

14.45 - 15.10 Theepauze

15.10 - 16.15 Grote Zaal Uitreiking Prijs der Nederlandse Publieks-
archeologie 

Stichting Archeologie & Publiek

Topvondsten onder leiding van Fred Zuiderwijk

Highlights uit de 44ste Reuvensdagen

Afsluiting Masja Parlevliet, Stichting Reuvens

16.30 - 18.00 Borrel in Atrium Stadhuis, aangeboden door de gemeente Den Haag

BLOK 4 10.45 - 12.15
Lezingen Grote Zaal Laat-Neolithicum en Vroege Bronstijd aan 

de kust en in Nederland: recent onder-
zoek, nieuwe ideeën? I 

Harry Fokkens, Universiteit Leiden
Everhard Bulten, gemeente Den Haag

Lezingen Willem I foyer Kennisontwikkeling archeologie van het 
rivierengebied en de grote wateren

Marjolein Verschuur en Bjørn Smit, RCE

Paneldiscussie Paradijs De marges van de ‘archeologische wer-
kelijkheid’

Evert van Ginkel, TGV teksten & presen-
tatie

Lezingen Zolder Zeepkistsessie Scriptieprijs Nederlandse 
Publieksarcheologie

Marjolein van den Dries, SAP

BLOK 5 13.15 - 14.45
Lezingen Grote Zaal Laat-Neolithicum en Vroege Bronstijd aan 

de kust en in Nederland: recent onder-
zoek, nieuwe ideeën? II

Harry Fokkens, Universiteit Leiden
Everhard Bulten, gemeente Den Haag

Lezingen Willem I Foyer Romeinse Limes als werelderfgoed Harold Koster, provincie Zuid-Holland

Paneldiscussie Paradijs Landschap en gemeentelijke AMZ Den 
Haag

Esther Wieringa, Valletta advies

Workshop Zolder Depotvondsten voorspeld, voorbij het 
‘nattevoetenmodel’

Bjørn Smit en Liesbeth Theunissen, RCE

Spa-Uitgevers is een uitgever en boekhandel van archeologische en histo-
rische publicaties. Onze internetboekhandel heeft meer dan 3500 titels in voor-
raad op het gebied van Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen en Postmid-
deleeuwen. 

Assendorperstraat 174-4   8012 CE  Zwolle   
+31 (0)38 7600126     www.spa-uitgevers.nl
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gRotE Zaal  10.00 uur
REUVENSlEZINg 2014

archeologie in oorlogsgebieden

Conflicten, oorlogen, gewapende strijd, ze zijn helaas van 
alle tijden. Mens en natuur zijn slachtoffer, maar ook cul-
tureel erfgoed kan enorme schade toegebracht worden 
wanneer de stabiliteit in een regio onder druk staat. Voor de 
bescherming van erfgoed in kwetsbare gebieden zijn inter-
nationale verdragen afgesloten en zijn op nationaal niveau 
juridische instrumenten aanwezig. Maar in de dagelijkse 
praktijk blijkt het niet altijd vanzelfsprekend dat erfgoed 
ontzien wordt. Bombardementen, beeldenstormen, het 
bouwen van militaire bases, illegale smokkel en verkoop van 
antiquiteiten tijdens perioden van chaos en anarchie, het 
vergt continue aandacht op ieder niveau. Lokaal vraagt het 
om bewustzijn, internationaal moeten verdragen gehand-
haafd worden en overtredingen aangepakt. Een archeoloog 
in oorlogsgebieden krijgt daar allemaal mee te maken. Dr. 
Joris D. Kila weet als geen ander wat het betekent om in de 
vuurlinie te staan en wat er voor nodig is om cultureel erf-
goed te beschermen.

Met het uitspreken van de 26ste Reuvenslezing spoort hij 
de Nederlandse archeoloog aan bij te dragen aan een we-
reldwijde zorg voor erfgoed. 

grote Zaal 11.30 – 13.00 uur     
lEZINgEN

Vici bij de Romeinse kust: de nieuwe stand 
van zaken 

Organisator en voorzitter: Ab Waasdorp, gemeente Den Haag

Mede door het Odyssee-project is de afgelopen jaren eindelijk 
gedegen onderzoek naar Romeinse vici in het kustgebied mogelijk 
geworden, met concrete resultaten als gevolg. Het gaat daarbij 
om Den Haag - Ockenburgh en Valkenburg – De Woerd in Zuid-
Holland en om Aardenburg in Zeeuws-Vlaanderen, maar ook om 
Oudenburg in het Belgische kustgebied.  Het wordt steeds duidelij-
ker dat het kustgebied  in de Romeinse tijd veel drukker bewoond 
is geweest dan vroeger gedacht en dat het Romeinse leger en de 
Romeinse vloot daar een rol in speelden die tot nu toe onderbe-
licht is gebleven.
Het onderzoek naar de vici in dit gebied heeft een verrassend 
nieuw beeld over het leven van hun bewoners, hun bezigheden, 
hun positie ten opzichte van het leger en hun handelsrelaties met 
het achterland opgeleverd. Tijd om een balans op te maken.

Bijdragen:
• Jeroen van Zoolingen (gemeente Den Haag):  De sporen en 

structuren van Ockenburgh: een anomalie in de duinen?
• Wouter Vos (Vos Archeo):  Rijtjeshuizen in een Romeinse woon-

wijk, de vicus Valkenburg-De Woerd
• Ester van der Linden (Archeofocus):  De vicus van Ockenburgh, 

een beeld aan de hand van het aardewerk
• Robert van Dierendonck (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland): 

Water en vuur in de vicus van Romeins Aardenburg
• Wouter Dhaeze (Stad Oudenburg), Sofie Vanhoutte (Agent-

schap Onroerend Erfgoed, Vlaamse Overheid), Tina Dyselinck 
(BAAC Vlaanderen): De vicus van Oudenburg (West-Vlaande-
ren-België), Synthese en enkele nieuwe inzichten na zeven jaar 
onderzoek

• Ab Waasdorp (gemeente Den Haag): Ockenburgh: van armelijk 
en Bataafsch tot militair en rijk. De transformatie van een slecht 
begrepen vindplaats
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Willem I Foyer 11.30 – 13.00 uur
lEZINgEN

Wol als rode draad

Organisator: Kinie Esser, Archeplan Eco
Voorzitter: Laura Kooistra, BIAX Consult

Wol heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis, maar 
laat door zijn vergankelijkheid weinig sporen na in het bodemar-
chief. Noodgedwongen richt de archeologie zich daarom op de 
processen die samenhangen met de wolproductie en de laken-
nijverheid. Maar hoe herkennen we deze processen archeologisch? 
Zijn die processen voor alle perioden dezelfde of veranderen ze in 
de loop van de tijd? En hoe kunnen we de rol van de wolnijverheid 
in de samenleving vatten? Heeft de archeologie daar handvatten 
voor, of kunnen we alleen maar varen op de historische bronnen?
Deze sessie is bedoeld om beter zicht te krijgen op de archeologi-
sche sporen van de wol- en lakennijverheid. Hierbij zijn niet alleen 
alle stadia van de wolproductie en wolverwerking interessant: van 
het houden van schapen en de daarvoor geschikte landschappen 
tot de methodieken en benodigde infrastructuur voor de verwer-
king van wol en schapenvachten, of het maken en verven van bij-
voorbeeld een wollen kleed. Ook de handel in schapen, wol en het 
eindproduct maakt onderdeel uit van de wolnijverheid.

Bijdragen:
• Alexander Lehouck (Abdijmuseum Ten Duinen, Koksijde (BE): 

Schapen en herenboeren in de Vlaamse kustvlakte: Koksijde 
omstreeks het jaar 1000, de eerste archeologische sporen van 
Adriaan Verhulsts historische bercariae (schapenboerderijen)?

• Kinie Esser & Joyce van Dijk (Archeoplan Eco): Veel geblaat en 
weinig wol? Wolnijverheid vanuit archeozoölogisch perspectief

• Dorothee Olthof (PRAE): Van schaap tot draad – spinnen met 
de spintol in archeologie, etnografie en experimenten (incl. 
tafel met replica’s, wol en de mogelijkheid tot een cursus spin-
nen met een spintol)

• Henk van Haaster (BIAX Consult): Botanisch en chemisch on-
derzoek aan een 17de eeuwse lakenververij in Gouda

• Chrystel Brandenburgh (Erfgoed Leiden en Omstreken): Het 
gebruik van wol in de vroege Middeleeuwen

Foto © J.D. Kila
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Zolder 11.30 – 13.00 uur
RoNDE taFEl 

Steentijd-vindplaatsen als ‘bijvangst’. Hoe 
gaan we er mee om en wat leren we ervan?

Organisator: Eelco Rensink, RCE
Voorzitter: Esther Vriens, Vriens Archeo Flex
 
In Nederland worden relatief weinig vindplaatsen uit de periode 
Paleolithicum-Neolithicum opgegraven. Hoewel verschillende ver-
klaringen kunnen worden genoemd, kan in ieder geval worden ge-
wezen op de specifieke (prospectie)kenmerken van vindplaatsen uit 
deze periode. Vooral kleine concentraties en dunne spreidingen van 
stenen artefacten zijn moeilijk te prospecteren. Dat steentijdvind-
plaatsen tijdens het Inventariserend Veldonderzoek (IVO) over het 
hoofd worden gezien, lijdt geen twijfel. Het onverwacht aantreffen 
van vondsten of grondsporen uit de steentijd, bijvoorbeeld tijdens 
een grootschalige opgraving van een nederzetting uit een latere 
periode of bij een archeologische begeleiding, is hiervan het bewijs.  
Gezien de regelmaat waarmee bovenbeschreven situatie optreedt, 
verdient de categorie van niet-gekarteerde steentijdvindplaatsen 
onze volle aandacht. In de workshop staan de volgende vragen 
centraal:
Wat zijn de kenmerken van steentijdvindplaatsen? 
Wat is (zijn) de reden(en) dat ze tijdens IVO niet als zodanig zijn 
herkend?
Hoe is er tijdens reeds lopende opgravingen mee omgegaan?
Wat leren we van onze ervaringen?  

Bijdragen:
• René Isarin (Crevasse Advies)
• Xavier van Dijk (RAAP Zuid-Nederland)
• Fokko Kortlang (ArchAeO)
• Leo Verhart (Stone Age) 

grote Zaal 
14.00 – 15.00 & 15.30 – 17.00 uur
lEZINgEN

Wisselwerking archeologie en forensisch 
onderzoek
 
Organisator en voorzitter: Roos de Leeuwe, Nederlands Forensisch 
Instituut

Sinds CSI op televisie is verschenen, is ook in Nederland forensisch 
onderzoek hot. Letterlijk betekent het ‘sporenonderzoek in het 
kader van een strafrechtelijk onderzoek’. Voor een archeoloog is 
het duidelijk: zowel archeologen als forensisch onderzoekers doen 
sporenonderzoek. Er zijn veel overeenkomsten tussen de vakgebie-
den en vastleggen is bij beide een zeer belangrijk onderdeel. Net 
als het maken van een reconstructie om te achterhalen wat er in 
het verleden gebeurd is. Forensische technieken worden al langer 
in de archeologie toegepast, denk maar aan het onderzoek naar 
de dood van de bekende farao Toetanchamon of ‘plaats delict: 
de Alkmaarse Paardenmarkt’, waarbij 16de-eeuwse musketkogels 
met forensische methoden werden onderzocht. Het is een wis-
selwerking, want archeologische methoden en technieken worden 
ook in forensisch onderzoek toegepast. Een voorbeeld hiervan is 
de forensische archeologie, waarbij archeologische methoden en 
technieken worden ingezet bij onderzoek naar clandestiene gra-
ven, vermiste personen en de datering van botmateriaal, Andere 
voorbeelden van archeologische toepassingen in een forensische 
context zijn gezichtsreconstructies op basis van de schedel en 
isotopen-onderzoek om de herkomst van een onbekende persoon 
te bepalen. Forensische technieken kunnen ook worden toegepast 
bij archeologisch onderzoek naar WOII- of massagraven.

Bijdragen:
• Mike Groen (NFI): Forensische archeologie in Nederland
• George Maat (LUMC): Human skeletal remains from Balkan war 

bodies recovered in Berisha, Kosovo, in 2001/2002
• Ivar Schute (RAAP): Graven naar de Holocaust
• Lisette Kootker, Laura Font Morales & Gareth Davies (VU): On-

zichtbare sporen: isotopenonderzoek 
• Maja d’Hollosy (UvA): gezichtsreconstructies
• Hans de Boer (AMC): Posttraumatische overlevingstijd in arche-

ologische en forensische context
• Adjudant Geert Jonker (hoofd Bergings & Identificatie Dienst 

van de Koninklijke Landmacht, BIDKL): Identificatie van Tweede 
Wereldoorlog slachtoffers

• Henk Kars (Vrije Universiteit, Amsterdam): Forensisch bodem-
onderzoek en geoarcheologie 
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RoNDE taFEl

archeologie in de vuurlinie
Organisator en voorzitter: Corien Bakker, gemeente Den Haag

Tijdens deze Ronde Tafelsessie willen we proberen om, naar aan-
leiding van de Reuvenslezing van Joris Kila, conclusies te trekken 
en aanbevelingen te doen die voortgaande aantastingen van cul-
turele eigendommen bij actuele conflictsituaties kunnen helpen 
voorkomen. Het zou mooi zijn als het lukt om vanuit Den Haag, de 
internationale stad van Vrede en Recht en de stad waar in 1954 het 
Haags Verdrag is ondertekend, hier een aanzet toe te geven voor 
de toekomst.

Petitie erfgoed in oorlogsgebied

Wij voelen ons geroepen om vanuit de Stichting Reuvens 
een gebaar te maken richting de internationale gemeen-
schap. Wanneer hebben we nu meer dan 500 archeologen 
bij elkaar? Een beter moment dan dit is er niet om een 
signaal af te geven.
Daarom ligt er bij de stand van de Stichting Reuvens, bij 
de A van Archeologie, vanaf de theepauze op donderdag, 
een petitie klaar om te tekenen. Een petitie waarin wij onze 
gezamenlijke zorg uiten over de bedreiging en teloorgang 
van erfgoed in oorlogsgebied en minister Bussemaker 
oproepen de aanbevelingen van Dr. Joris D. Kila ter harte te 
nemen.
Een petitie die wij na de Reuvensdagen op een geschikt 
moment zullen aanbieden.

Willem I Foyer
14.00 – 15.00 & 15.30 – 17.00 uur
lEZINgEN

Hollands glorie 

Organisatoren en voorzitters: Jeroen van der Vliet, Rijksmuseum en 
Benno van Tilburg, RCE

Van boomstamkano tot Zuiderzeewrak, de maritieme archeologie 
richt zich op het onderzoek van menselijke activiteiten op en rond 
het water door de eeuwen heen. Daarbij is van oudsher sprake van 
een brede kennisuitwisseling (multidisciplinaire aanpak) met de his-
torische wetenschappen en scheepsbouwkunde. In dit vervolg op 
de succesvolle sessie vorig jaar in Groningen, gaan we nader in op 
een specifiek aspect in de maritieme archeologie en geschiedenis: 
de materiële cultuur van de kustvaart, zeevisserij en andere vormen 
van (commerciële) exploitatie van de Nederlandse kust en de brede 
riviermondingen. 
Wij leven in het grootste deltagebied van Europa. Die delta is van 
oudsher een uiterst rijk en gevarieerd voedselwingebied gebleken, 
die al in de prehistorie groepen jagers-verzamelaars aantrok; de 
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Paradijs 14.00 - 15.00 uur
lEZINgEN 

Inspiratiesessie publieksarcheologie
Organisator: Stichting Archeologie & Publiek (SAP)
Voorzitter: Marjolein van den Dries, Stichting Archeologie & Publiek 

Ook het afgelopen jaar zijn veel projecten op het gebied van pu-
blieksarcheologie van start gegaan en zichtbaar geworden. In deze 
sessie passeert een keur aan projecten de revue. Zowel onder als 
boven de grond. Laat u inspireren door De Tijdtrap, de Archeo-
Hotspots, het Huis van Hilde, DOMunder en community archaeo-
logy in Oss. Het belooft een mooie mix te worden van projecten en 
in één sessie bent u weer bijgepraat. Dan staat er wellicht nog maar 
een ding te doen: binnenkort zelf een bezoekje brengen!

Bijdragen:
• Arnold Carmiggelt (Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotter-

dam): De Tijdtrap in de Rotterdamse Markthal
• Tijn Pieren (DOMunder):  DOMunder, een ondergrondse ont-

dekking 
• Dorien Fröling (ADC): Het Huis van Hilde, archeologiecentrum 

Noord-Holland
• Mette Langbroek (Universiteit Leiden): Community Archaeology 

in Nederland, project Oss 
• Wim Hupperetz (Allard Pierson Museum): ArcheoHotspots 

Paradijs 15.30 – 17.00 uur
PaNElDISCUSSIE

Een toekomst voor artefacten en 
monsters
Voorzitter: Roel Lauwerier, RCE

Bij archeologisch veldonderzoek worden niet alleen artefacten 
maar ook monsters en materialen voor specialistisch onderzoek 
geborgen. Echter, waar artefacten standaard worden geregistreerd 
en opgeslagen in de archeologische depots, is dit niet het geval 
voor zeefresiduen, slijpplaten, DNA-en isotopenmonsters etc. Die 
worden vaak na afronding van het onderzoek gedeselecteerd of 
blijven deels achter bij de specialisten in binnen- en buitenland, 
met als consequentie dat ze vaak zoek raken, worden weggegooid 
of dat hun bestaan wordt vergeten. Ook meetgegevens -zoals 
uitkomsten van chemische of isotopenanalyses of micromorfolo-
gische interpretaties- worden vaak niet gedeponeerd, waardoor 
deze onderzoeksgegevens ook gevaar lopen te verdwijnen. In deze 
sessie willen we deze problematiek behandelen en proberen oplos-
singen te zoeken. De sessie zal bestaan uit een aantal presentaties 
gevolgd door een paneldiscussie.

Bijdragen:
• Hans Huisman (RCE): Voorbeelden uit de micromorfologie
• Laura Kooistra (BIAXconsult): Wat gebeurt er met botanische 

monsters?
• Gerda de Bruijn (RCE): Wat zegt de wet?
• Esther Wieringa (SIKB): Wat is wel en wat is niet geregeld in de 

KNA m.b.t. monsters?
• Bjørn Smit (RCE): Reactie en reflectie vanuit ervaringen met 

Odyssee–projecten
• Martin Meffert (Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 

Noord-Brabant): Reactie en reflectie vanuit de depot praktijk

vele kreken, meren en riviertjes in het kustgebied bieden immers 
ruime mogelijkheden voor de jacht op vis en gevogelte. Tot in het 
begin van de 20ste eeuw blijft visserij de belangrijkste vorm van 
bestaan voor menig dorp langs de langgerekte Nederlandse kust, 
die tot de aanleg van de Afsluitdijk ook de vele plaatsen rond de 
Zuiderzee omvat. 
Het is ook hier dat de vroegste handelsnederzettingen ontstaan 
en de scheepsbouw zich ontwikkelt: vanaf de kust wordt de wijde 
wereld voorbij de horizon verkend. Op schilderijen uit de Gouden 
Eeuw is goed te zien hoe intensief de kust wordt gebruikt: handels-
schepen op weg naar Azië varen langs de kust, vissers brengen hun 
vis aan wal, regenten zoeken er vertier te paard of in een zeilwagen. 
De rede van Texel vormt tijdens deze bloeiperiode de grootste 
natuurlijke haven van Europa, de Zuiderzee een groot maritiem ver-
keersplein. Deze lijnen laten zich prima doortrekken naar het heden 
met Europoort, toerisme, oliewinning en windmolenparken op volle 
zee. Al deze verschillende activiteiten op het strand en in de kust-
wateren hebben hun sporen nagelaten, in deze sessie komen deze 
sporen uitgebreid aan bod.

Bijdragen:
• Benno van Tilburg (RCE): Inleiding
• Ad van der Spek (Deltares): Ontstaan en ontwikkeling van de 

Nederlandse kust
• Tim de Ridder (gemeente Vlaardingen): Is de Nederlandse delta 

een archeologisch woestijn?
• Wilma Gijsbers (RCE): Storm en ander onheil als oorzaak van 

scheepsrampen, in het bijzonder bij Texel
• Arent Vos (RCE): Onderwaterarcheologie op de rede van Texel

hiaten in en ze is gebaseerd op afwezigheid van bepaalde vormen. 
De typologie is daardoor moeilijk bruikbaar bij het determineren 
van het aardewerk. Nieuwe pogingen tot het opzetten van een 
chronologische typologie stranden door gebrek aan materiaal en 
goede dateringen. Ook is niet altijd duidelijk welke termen waar-
voor gebruikt worden (vormtype B versus VL1b versus midden-fase, 
bijvoorbeeld). Op de Steentijddag 2014 werden deze problemen 
besproken aan de hand van de Haagse Wateringse Binnentuinen, 
een grote vindplaats met meerdere huisplattegronden en enorm 
veel scherven. Tijdens de Reuvensdagen willen we een eenheid in 
het verhaal (over onder andere vormenrijkdom, verschraling, ver-
sieringstypen, aan- of afwezigheid van beker-aardewerk) en in de 
determinaties krijgen met als doel dat het aardewerk van diverse 
vindplaatsen makkelijker onderling te vergelijken is. Ook het Stein-
aardewerk uit Oost- en Zuid-Nederland willen we hierbij betrekken.
In een beperkt aantal lezingen zullen we de problematiek schetsen 
en daarna in de discussie een antwoord proberen te formuleren. Dit 
willen we dan meteen toetsen aan materiaal van diverse vindplaat-
sen, dat we ter plekke onderzoeken en vergelijken.

Bijdragen:
• Frank Wasmus: Voorschoten-De Donk: het aardewerk herzien
• Sandra Beckerman (Rijksuniversiteit Groningen): Nieuwe ideeën 

over de bewoning in het kustgebied in het midden- en laat-
Neolithicum.

• Erik Drenth (Archeomedia):  De typering van aardewerk van 
het Stein-Vlaardingencomplex als ijzertijdaardewerk uit Zuid-
Nederland! 

• Leo Verhart (Stone Age): Praatjes vullen geen gaatjes: Vlaardin-
gen in Limburg 

Zolder 14.00 – 15..00 uur
WoRKSHoP

Den Haag Wateringse Binnentuinen en het 
Vlaardingenaardewerk

Organisator: Simone Bloo, Universiteit Leiden

Het aardewerk van de Vlaardingencultuur is in het verleden re-
gelmatig onderzocht. Er is een typologie opgezet, gekoppeld aan 
stratigrafie uit de jaren zestig van de vorige eeuw, maar hier zitten 
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Donderdag 13.00 - 15.30 uur
Stadswandeling
Gids: Monique van Veen, archeoloog, gemeente Den Haag

Om 13.00 uur verzamelen we bij de inschrijfbalie waar iedereen 
die zich heeft opgegeven voor de stadswandeling een lunchpakket 
krijgt en alvast kan gaan eten en drinken.
Om precies 13.15 uur start de stadswandeling o.l.v. Monique van 
Veen met als thema: het grafelijk en stadhouderlijk hof. In het 
Haags Historisch Museum is een korte uitleg over de ontwikkeling 
van hof en dorp aan de hand van een groeikaart en een schilderij. 
Daarna lopen we naar de Gevangenpoort waar mevrouw Linck ons 
een rondleiding zal geven. De Gevangenpoort is de enige voor-
poort van het hof die nog over is. In zijn huidige vorm dateert de 
poort uit 1370. Vanaf de 15de eeuw zijn er uitbreidingen vanwege 
het gebruik als gevangenis voor het hof. 
Vervolgens gaan we het Binnenhof bekijken o.l.v. een rondleider 
van PRO DEMOS. Op donderdag is de Ridderzaal in gebruik, maar 
buiten valt nog genoeg te zien. We besluiten met een kort bezoek 
aan de voormalige vergaderzaal voor de Staten van Holland (nu: 
Eerste Kamer). Daar kunnen we de fraaie plafondschilderingen en 
wanddecoraties uit 1650-1660 bekijken. We zijn terug in de Konink-
lijke Schouwburg om 15.30 uur.

Donderdag 11.30 - 15.00 uur 
atlantikwall

Gids: Henk Ambachtsheer, Hoofd Monumentenzorg, gemeente Den 
Haag

De Duitse strijdkrachten waren er in de jaren 1940 en 1941 niet 
in geslaagd Engeland te verslaan. Na de aanval op de Sovjetunie 
op 22 juni 1941 nam de kans op de door de Duitsers gevreesde 
tweefrontenoorlog toe. Op 14 december 1941 besloot het Duitse 
opperbevel daarom tot de aanleg van een verdedigingslinie langs 
de bezette Europese westkusten. Dit werd de in 1942-1944 aange-
legde Atlantikwall. Den Haag kreeg als kustplaats met een haven 
en als bestuurlijk en militair centrum van de bezetter de op één 
na hoogste status binnen het Duitse verdedigingsconcept. De hier 
aangelegde verdedigingswerken, die een groot deel van het Haag-
se en een klein deel van het Wassenaarse grondgebied besloegen, 
kregen de naam ‘Stützpunktgruppe Scheveningen’, in de volksmond 
gewoon ‘vesting’.
De aanleg van de Atlantikwall greep diep in het leven van de bevol-
king in en bracht Den Haag grote schade toe. Vanaf 1942 werd het 
vestinggebied grotendeels ontruimd. Deze grootscheepse evacua-
ties troffen uiteindelijk ongeveer 140.000 inwoners, een kwart van 
de toenmalige Haagse bevolking. 
Ondanks de naoorlogse ‘opruimwoede’ zijn van de Atlantikwall nog 
veel sporen en restanten in de stad terug te vinden. In 1996 werden 
de voornaamste complexen en losse bunkers op de gemeentelijke 
monumentenlijst geplaatst.
Tijdens de excursie wordt een van de grootste bunkers en een 
complex bezocht. In beide gevallen is sprake van een nieuw ge-
bruik van de objecten.

Vrijdag 10.30 – 13.00 uur
archeologie in nieuwbouw 
Gids: Corien Bakker, stadsarcheoloog, gemeente Den Haag

Tijdens deze excursie maakt u kennis met diverse Haagse projecten 
waar archeologie geheel op eigen wijze in de nieuwbouw is inge-
past. 
Zo reist u langs de Haagse tramtunnel met de archeologische vloer 
en naar de nieuwbouwwijken Ypenburg en Wateringse veld, waar 
archeologische vondsten de landschapsarchitecten geïnspireerd 
hebben tot een net iets andere invulling van de openbare ruimte. 
Daarnaast bezoekt u onder andere de 13de eeuwse stenen kamer 
in Madestein, een enorme paardenschedel als klimobject bij de 
Uithofslaan en een vijf meter hoge kruik bij de Hubertustunnel. 

Ex
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Donderdag 13.00 en 13.30 uur
Koninklijke Schouwburg 

Vrijdag 12.15 en 12.45 uur
Koninklijke Schouwburg 
Korte rondleidingen door de Koninklijke Schouwburg. 
Kaartjes voor deze rondleidingen ophalen bij de inschrijfbalie. 
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grote Zaal 
10.45 - 12.15  & 13.15 - 14.45 uur
lEZINgEN

laat-Neolithicum en Vroege Bronstijd 
aan de kust en in Nederland: recent 
onderzoek, nieuwe ideeën?
Organisator: Everhard Bulten, gemeente Den Haag
Voorzitter: Harry Fokkens, Universiteit Leiden

Laat-Neolithicum en Vroege Bronstijd behoren tot de ‘onderge-
schoven kindjes’ van de archeologie. Weliswaar is er recent een 
aantal mooie boeken verschenen over laat-Neolithicum in Noord-
Holland, maar toch gaat het bij het meeste commerciële onderzoek 
vaak om ‘bijvangst’. Dat maakt het niet minder interessant. Deze 
sessie wil een platform bieden aan recent onderzoek van vindplaat-
sen met sporen uit Laat-Neolithicum en Vroege Bronstijd en nodigt 
sprekers uit om daaraan bij te dragen. In de discussie willen we 
graag de vraag aan de orde stellen hoe men denkt dat het komt 
dat we zo weinig (nederzettings)sporen uit deze periode ontdek-
ken.

Bijdragen ochtend:
• Harry Fokkens en Stijn van As (Universiteit Leiden): Laat-Neoli-

thicum en Vroege Bronstijd: trends en lacunes
• Jos de Moor (EARTH), Wilko van Zijverden (EARTH Integrated 

Archaeology & Universiteit Leiden, Prospectie van het Laat-
Neolithicum en de Vroege Bronstijd: nieuwe inzichten en 
nieuwe technieken

• Jørn Zeiler (Archaeobone): Vlees en vis in laat-neolithisch 
Noord-Nederland

• Sebastiaan Knippenberg (Universiteit Leiden): Een laat-neoli-
thisch akkerareaal in West-Friesland

• Jos Kleijne (MAK Onderzoek en Advies): Kennemerland in de 
Bronstijd

Bijdragen middag:
• Lucas Meurkens (Archol):  Een graf van de Enkelgrafcultuur in 

Twello
• Laura Kooistra (BIAX): Het laat-neolithische en Bronstijd-land-

schap van het Wateringse Veld (Den Haag)
• Everhard Bulten (gemeente Den Haag): Steentijd tussen Rijn 

en Maas
• Peter Stokkel (gemeente Den Haag): Wateringse Binnentuinen, 

een Vlaardingennederzetting

Willem I Foyer 10.45 - 12.15 uur
lEZINgEN

Kennisontwikkeling archeologie van het 
rivierengebied en de grote wateren
Organisatoren en voorzitters: Marjolein Verschuur en Bjørn Smit, 
RCE

Voor de ontwikkeling van verwachtingsmodellen en daarmee de 
verwachtingskaarten voor de zogenaamde aquatische gebieden 
bestaat er een kennisachterstand ten opzichte van terrestrische ge-
bieden. Mede doordat ze gebaseerd zijn op de bodemkaart en een 
beperkt aantal archeologische onderzoeken en gegevens, geven 
de verwachtingskaarten langs de huidige rivieren en in de grote 
wateren vaak een lage of onbekende verwachting. Toch worden 
ook in deze gebieden tijdens werkzaamheden met grote regelmaat 

Paradijs 10.45 - 12.15 uur
PaNElDISCUSSIE

De marges van de “archeologische 
werkelijkheid”
Voorzitter: Evert van Ginkel, Archeologisch publicist, TGV

Paneldiscussie over de marges van de “archeologische werkelijk-
heid” met leden afkomstig uit diverse segmenten van het his-
torisch/archeologisch veld. Aan de panelleden wordt een aantal 
vragen gesteld over een hypothetische casus, waarin dilemma’s 
zichtbaar worden t.a.v. de inhoud en maatschappelijke uitwerking 
van een vondst. Door vraagstelling zullen deze dilemma’s afgepeld 
worden om meer zicht te krijgen op de manier waarop archeologen 
ageren en reageren op reacties van collega’s en de `buitenwereld’ 
– media, publiek, politiek. Wat zijn de inhoudelijke en ethische 
marges waarbinnen de archeoloog kan handelen? Creëren archeo-
logen voldoende mogelijkheden voor feedback en zo ja, op welke 
momenten? Hoe zit het met de mate van openheid en introspectie 
van het archeologisch veld, en met de interne en externe commu-
nicatie?

Panelleden:
Onderzoek en theorievorming
• David Fontijn, Associate prof. Europese Archeologie, Universi-

teit Leiden
• Mike Groen, Onderzoeker Nederlands Forensisch Instituut

Beleid en Maatschappij
• Henny Groenendijk, prof. Archeologie en Maatschappij en 

provinciaal archeoloog van Groningen
• Nathalie Vossen, voorzitter Nederlandse Vereniging van Ar-

cheologen

Erfgoed verhaal
• Jona Lendering, historicus, docent en auteur van verscheidene 

populair-wetenschappelijke boeken
• Lou Lichtenberg, directeur Bedrijfsfonds voor de Pers, hoofdre-

dacteur Archeologie Magazine

V
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g belangwekkende vindplaatsen ontdekt. Er worden daarom, met 
nieuwe methodieken, nieuwe verwachtingskaarten ontwikkeld voor 
deze gebieden (Uiterwaarden Rivierengebied, Maasdal, Marker-
meer en IJsselmeer, Waddenzee, Havengebieden, Estuaria). Tijdens 
de lezingensessie willen we aandacht besteden aan nieuwe inzich-
ten in de archeologie van het rivierengebied en de grote wateren, 
aan nieuwe producten en de gebruiksmogelijkheden voor archeo-
logische professionals en gemeenten. Deze lezingensessie is tevens 
een mooie gelegenheid voor archeologen en fysisch geografen 
werkzaam in de aquatische gebieden om de laatste stand van ken-
nis te bespreken. 

Bijdragen:
• Stijn Arnoldussen (Rijksuniversiteit Groningen): Archeologische 

verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied
• Kim Cohen (Universiteit Utrecht GEO-FG; Deltares BGS-TGG, 

Utrecht), W. Toonen (Universiteit Utrecht; Deltares BGS-TGG; 
Aberystwyth University), H. Weerts (RCE): Rivierarcheologie en 
zeldzaam-grote overstromingen

• Jurrien Moree (Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam): 
Mesolithisch onderzoek in het havengebied van Rotterdam

• Jan Roymans (RAAP-zuid): ‘Een geluid van de werkvloer’: een 
bijdrage uit de praktijk van archeologische begeleiding bij de 
uitvoering van baggerprojecten in het Grensmaasgebied

• René Isarin (Crevasse Advies/Provincie Limburg): De Geo-
morfogenetische Kaart van de Maasvallei als basis voor een 
gebiedsdekkende archeologische verwachtingskaart van de 
Maasvallei tussen Eijsden en Mook     
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Zolder 10.45 – 12.15 uur
lEZINgEN

Zeepkistsessie Scriptieprijs Nederlandse 
Publieksarcheologie 
Organisator: Stichting Archeologie & Publiek (SAP)
Voorzitter: Marjolein van den Dries, SAP

De SAP stelt dit jaar de Prijs der Nederlandse Publieksarcheologie 
beschikbaar voor een BA- of MA-student die een scriptie schreef 
over een onderwerp in de publieksarcheologie. Op deze manier 
wil SAP onderzoek op dit vlak bevorderen en dit onderzoek een 
podium bieden. Voor de Scriptieprijs zijn 5 scripties genomineerd. 
Tijdens de Zeepkistsessie vertellen de studenten over hun onder-
zoek en scriptie. Waarom hebben ze voor dit onderwerp gekozen? 
Wat zijn de aanbevelingen, wat heeft het onderzoek opgeleverd? 
De jury beoordeelt de scripties op hun inhoudelijke, onderzoeks- 
en maatschappelijke waarde. 

Jury:
Doreen van Elst (directie E&K, ministerie OCW), Benoît Mater (con-
servator archeologie en geschiedenis Limburgs Museum), Marten 
Verbruggen (directeur RAAP), Leo Verhart (publieksarcheoloog) en 
Joris Wijsmuller (wethouder Cultuur, gemeente Den Haag). 

Genomineerde scripties en bijdragen:
• Natasja van der Heijden (Universiteit Leiden): Exhibiting to 

fight the illicit trade  - BA-scriptie
• Roel Kramer (Saxion Hogeschool): Liever met je kop in het 

zand dan in de krant? Analyse van een selectie van Neder-
landse krantenartikelen over archeologie uit de jaren 2006, 
2008 en 2010 - BA-scriptie    

 
• Celine Pas (Universiteit van Amsterdam) Supporting Archae-

ology. Defining public support for Dutch Archaeology - MA-
scriptie

• Chiem Westenberg (Universiteit van Amsterdam): Een inven-
tarisatie van de frames in regionale historische canons. Grote 
archeologische verhalen en regionale identiteit anno 2014 - 
BA-scriptie

• Amanda Wolters (Reinwardt Academie): Onverwachte bij-
vangst. Een kwalitatief onderzoek naar de bewustwording 
van cultureel erfgoed onder water onder Nederlandse vissers 
- BA-scriptie
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Zolder 13.15 - 14.45 uur
WoRKSHoP

Depotvondsten voorspeld, voorbij het 
‘nattevoetenmodel’
Organisatoren en voorzitters: Bjørn Smit en Liesbeth Theunissen, RCE

De meeste verwachtingsmodellen zijn gericht op het voorspellen 
van de ligging van prehistorische nederzettingen en (in mindere 
mate) de ligging van grafvelden in het huidige landschap. ‘Rituele’ 
aspecten van prehistorische gemeenschappen komen in deze mo-
dellen niet of nauwelijks aan bod. Toch kennen we tal van depot-
vondsten waar in landschappelijke zin een bepaalde wetmatigheid 
in lijkt te schuilen. Watergerelateerde locaties, beekdalen, restgeu-
len of kwelzones, hebben daarbij de overhand, maar dit soort land-
schapsdelen krijgt vaak een lage verwachting. 
Doel van de workshop is bediscussiëren in hoeverre de locatie waar 
depotvondsten liggen te voorspellen is. Na een korte inleiding 
waarin een overzicht wordt geboden van minimaal zeven typen 
depositielocaties (landschappelijke zones waar depotvondsten 
gedaan zijn) volgt een actieve discussie. De discussie focust zich op 
deposities uit de prehistorie die gedaan buiten nederzettingscon-
text, niet op deposities binnen nederzettingsterreinen en ook niet 
op het grafritueel. Deze actieve workshop (‘snelkookpan’) vraagt 
expliciet input van deelnemers met een frisse blik en een open 
geest. Na afloop liggen er bouwstenen voor een eerste agenda; 
een volgende stap in de ontwikkeling van het voorspellen van 
depotvondsten. 

Maximaal aantal deelnemers: 10-15 personen, waarbij nadrukkelijk 
wordt gesteld dat bij deze bijeenkomst de aanwezigheid van mini-
maal vijf studenten op prijs wordt gesteld. Gezien de aard van de 
beoogde workshop (actief) is een limiet gesteld aan het aantal deel-
nemers, die dienen zich dan ook vooraf aan te melden, waarbij geldt: 
wie het eerst komt, wie het eerst maalt en vol is vol. Aanmelden voor 
de workshop: b.smit@cultureelerfgoed.nl

Paradijs 13.15 – 14.45 uur
PaNElDISCUSSIE

landschap en de gemeentelijke amZ in 
Den Haag: archeologische begeleiding als 
instrument
Organisatoren: Monica Alkemade en Christiaan Rieffe, gemeente 
Den Haag)
Voorzitter: Esther Wieringa, Valletta Advies

In deze sessie wordt voortgeborduurd op de Reuvensdagen-sessie 
van vorig jaar:  “Een nieuwe leefomgeving voor de prospectiear-
cheologie” en het gelijknamige artikel in Archeobrief. De stelling 
was: door de vindplaatsgerichte AMZ dreigt de kenniscyclus te 
stagneren. Er werd gepleit voor een nieuwe waardering voor het 
landschap in alle fasen van de AMZ-cyclus. Zodat we nieuwe, be-
tekenisvolle kennis genereren over de aanwezigheid van de mens 
daarin, door tijd en ruimte heen. De afdeling Archeologie van de 
gemeente Den Haag laat zien hoe zij kansen benut om via de ge-
meentelijke AMZ de informatiewaarde van het landschap in te zet-
ten. Voorbeelden illustreren hoe archeologische begeleiding wordt 
ingezet om inzicht te verwerven in het landschap in de brede zin 
van het woord (biotisch/biologie en abiotisch/geo(morfo)logie) en 
hoe de resultaten daarvan worden doorvertaald naar het gemeen-
telijke beleid en de uitvoering daarvan. In de discussie daarna bui-
gen we ons over de vraag: verdient de Haagse aanpak navolging? 
Wat is ervoor nodig? En is dat overal haalbaar?

Bijdragen:
• Esther Wieringa (Valletta Advies): Welkom en inleiding
• Monica Alkemade (hoofd Beleid & Beheer, afdeling Archeolo-

gie Den Haag): Haagse AMZ en de informatiewaarde van het 
landschap

• Christiaan Rieffe (geoloog, team Uitvoering&Onderzoek afde-
ling Archeologie Den Haag): Archeologische begeleiding in de 
Haagse praktijk

Willem I Foyer 13.15 - 14.45 uur
lEZINgEN

Romeinse limes als werelderfgoed
Organisator: Sigrid van Roode, provincie Gelderland
Voorzitter: Harold Koster, province Zuid-Holland

De Nederlandse Limessamenwerking bereidt het nominatiedossier 
voor de voordracht van de Limes als werelderfgoed voor. Begin 
november 2014 is daartoe een belangrijke stap gezet, door de 
hoofdlijnen van de nominatie aan het Rijk aan te bieden. Op basis 
van deze informatie zal het Rijk de volgorde van de in te dienen 
werelderfgoedkandidaten bepalen.
In deze sessie belichten we hoe het werelderfgoedtraject eruit ziet. 
Wat houdt een werelderfgoednominatie in en welke aspecten ko-
men daarbij kijken? Hoe definiëren we de Limes? Hoe selecteren 
we de terreinen die straks voorgedragen worden? Hoe verhoudt 
inhoudelijke onderbouwing zich tot ruimtelijk-economische moge-
lijkheden? En wat heeft de maatschappij er eigenlijk aan?

Bijdragen:
• Cees van Rooijen (RCE): Wat is de achtergrond van de beoog-

de nominatie en de verbondenheid met de politiek op (inter)
nationaal niveau? 

• Tamar Leene (programmamanager Nederlandse Limessamen-
werking): werelderfgoednominatie Limes: hoe doe je dat?

• Erik Graafstal (Universiteit Leiden/gemeente Utrecht): Wat is er 
zo bijzonder aan de Nederlandse Limes? 

• Kirsten van Dijk (Buro de Brug): Terreinen selecteren, een hele 
klus!

• Manon Henzen (Stichting Romeinse Limes Nederland): Ro-
meinse Limes: kun je dat eten?
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De NVvA is de enige beroepsvereniging van en 
voor iedereen die in de  Nederlandse archeologie 
werkzaam is: van veldarcheoloog tot fysisch 
geograaf tot materiaalspecialist. De NVvA zet 
zich in om de professionaliteit, kwaliteit en ethiek 
binnen de Nederlandse archeologie te behouden 
en te versterken. Ontwikkeling en uitwisseling van 
vakkennis en communicatie tussen archeologen 
onderling en de ‘buitenwereld’ staan hierbij centraal.

Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen 
en buiten de Nederlandse archeologie? Ben je 
nieuwsgierig naar hoe andere archeologen zich 
opstellen in het huidige werkveld? Word dan nu lid en 
betaal pas vanaf 2015. Je kunt je aanmelden op www.
nvva.info. De NVvA is ook te volgen op twitter: https://
twitter.com/Archeologen

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van 
Archeologen bestaat uit Nathalie Vossen,
Suzanne van der A, Wendy Deitch, Marjolein 
Woltering en Jacqueline de Wilde.

NVvA: de site to be!

Po
St
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S

W.a. VaN ES-PRIJS 2014
De W.A. van Es-prijs is een aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed voor jong onderzoekstalent op het 
gebied van de Nederlandse archeologie. Deze wordt bij roulatie 
toegekend aan een proefschrift , een masterscriptie of een ander-
soortige opmerkelijke publicatie (artikel, rapport, monografie). Dit 
jaar wordt de prijs uitgereikt voor een proefschrift. Aan de prijs zijn 
een bedrag van € 2000,00 en een oorkonde verbonden. 

Genomineerden: 
• Ann van Baelen, Kesselt-Op de Schans (Limburg, Belgium) 

and the Lower / Middle Palaeolithic transition in Northwestern 
Europe (KU Leuven 2014)

• Quentin Bourgeois, Monuments on the horizon: the formation 
of the barrow landscape throughout the 3rd and 2nd millen-
nium BC, (Universiteit Leiden 2013)

• Roos van Oosten, De stad, het vuil en de beerput. Een arche-
ologisch-historische studie naar de opkomst, verbreiding en 
neergang van de beerput in stedelijke context (13de tot 18de 
eeuw), (Rijksuniversiteit Groningen 2014)

• Mans Schepers, Reconstructing vegetation diversity in coastal 
landscapes, (Rijksuniversiteit Groningen 2014)

De jury bestond dit jaar uit: Stijn Arnoldussen, Ton Derks (voorzit-
ter), Wim van Es, Annelou van Gijn, Roel Lauwerier en Johan Nico-
lay.

W.a. VaN ES-PRIJS

A
De a van archeologie

Het afgelopen jaar werd op meerdere momenten duidelijk dat de 
Nederlandse archeologie een platform mist. Een platform dat door 
ons allen gedragen wordt, maar ook een platform waar we allemaal 
op willen en kùnnen staan. De A van Archeologie: vanuit alle ver-
schillende achtergronden is het de archeologie die ons samenbindt. 
Achter de schermen wordt hieraan gewerkt door de Stichting Reu-
vens. Wij doen dit niet allen, maar trekken hierin samen op met de 
Nederlandse Vereniging van Archeologen (NVvA). Wij verkennen 
hoe dit platform vorm moet krijgen. Daarbij zijn we benieuwd naar 
uw mening. Wat betekent de A van Archeologie voor u? Kom in de 
pauzes naar deze A, treed in gesprek en laat uw mening achter! 

BAAC bv. 
Michel van Dam 
glas uit afvalkuilen, Bogarden versus burgers

BAAC bv. 
Michel van Dam 
onderzoek aan kerken in Nederland. De Sint Clemenskerk in 
merkelbeek uitgelicht

e-depot Nederlandse Archeologie 
Hella Hollander 

Gemeente Den Haag, afdeling Archeologie
Robert van der Mijle Meijer 
Drones, een toegevoegde waarde aan archeologisch onderzoek

Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten
Joep Hendriks 
Nijmegen in de merovingische periode

Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten
Joep Hendriks 
onderzoek in Ulpia Noviomagus

Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten
Katja Zee 
Nijmegen graaft!

Honours Traject Archeologie, Universiteit Leiden
Carli Peters, Donna de Groene, en Laura van Westbroek 
grafheuvellijnen

Honours Traject Archeologie, Universiteit Leiden
Naomi Vlieks en Jill Rieff  
Indigenous and Public archaeology

Honours Traject Archeologie, Universiteit Leiden
Timothy Stikkelorum en Nina Elliott
monoliths of Central Nicaragua

Honours Traject Archeologie, Universiteit Leiden
Felix van Gelderen en Casper van Dijk 
Culturele perceptie bepaalt materiële cultuur

Honours Traject Archeologie, Universiteit Leiden
Fred Nederlof en Leon Timmr 
lidar onder een drone. meerwaarde voor de archeologie?

Honours Traject Archeologie, Universiteit Leiden
Alexander Jansen en Tobias Akerboom
De schatten van Benin. Enkel voor ons, of ook voor de Nigeri-
anen?

weleer
Marie-France van Oorsouw
grondtonen
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Uitgave van de Stichting Reuvens voor de 44ste 
Reuvensdagen, 20 en 21 november 2014, Den Haag
Stichting Reuvens
Postbus 11078
2301 EB Leiden
www.reuvens.nl
info@reuvens.nl

Bestuur Stichting Reuvens
Masja Parlevliet (CGA), voorzitter; Henk van der 
Velde (NVAO), penningmeester; Marjolein van den 
Dries (SAP), secretaris; Luc Amkreutz (RMO), 
Marjolein Woltering (NvvA).

Programmacommissie Reuvensdagen 2014 
Luc Amkreutz (Stichting Reuvens), Corien Bakker 
(gemeente Den Haag), Jan van Doesburg (RCE), Nina 
Gerritsen (SoJa), Martin Meffert (provincie Noord-
Brabant), Wim Schennink (AWN), Esther Vriens 
(Vriens Archeo Flex), Marjolein Woltering (Stichting 
Reuvens)

Organisatie Reuvensdagen 2014 
Carla Jansen (Marbles)
Marie-France van Oorsouw (weleer)

Vormgeving
SPA Uitgevers, Hidde Heikamp

Redactie
Carla Jansen, Marie-France van Oorsouw

Druk
Èpos press, Zwolle

Foto voorpagina: Kelvin Wilson; Batterij Sche-
veningen Nord, de vuurleidingspost van het type S 
1414 in 1992 (foto REO)

Overig beeldmateriaal, tenzij anders aangege-
ven: gemeente Den Haag

De Reuvensdagen worden mede mogelijk gemaakt 
dankzij de financiële bijdragen van gastgemeente 
Den Haag en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. 

Sociale Media
Twitter mee over de Reuvensdagen via:
Twitter @reuvensdagen en gebruik #reuvens2014 
Like ons op Facebook/reuvensdagen
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2. Koninklijke Schouwburg
Korte Voorhout 3
2511 CW Den Haag

1. Den Haag Centraal

3. Café Restaurant Rootz
grote marktstraat 14
2511 BJ Den Haag

4. Stadhuis van Den Haag
Spui 70
2511 Bt Den Haag


