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Leiden is een stad met een sleutelpositie in de archeologie. Hier 
immers was Caspar Reuvens de eerste hoogleraar Archeologie en 
hier staat de groeiende Faculteit Archeologie. Hier is bijna 200 jaar 
geleden het Rijksmuseum van Oudheden gebouwd en hier laat de 
gemeente, georganiseerd in Erfgoed Leiden en Omstreken, zien dat 
archeologie een integraal onderdeel is van haar erfgoed. We zijn 
daarom verheugd om dit jaar in Leiden te gast te zijn.

We zijn ook blij met de keynote speaker,  Professor Carenza Lewis. Als 
Professor of Public Understanding of Research aan de University of 
Lincoln, en bekend van het tv-programma Time Team, verenigt zij onze 
drie pijlers wetenschap, veld en publiek. Zonder goed onderzoek geen 
mogelijkheden voor synthese en geen goed verhaal. Wat ze ons vooral 
mee zal geven, is dat het publiek, en draagvlak, belangrijk is.

Maar welke verhalen vertellen we? Wat is onze nationale archeologie? 
Na onze succesvolle oproep tot een Nationaal Archeologiefonds 
tijdens de Reuvensdagen 2015, maken we de balans op. In de brief 
die Minister Bussemaker onlangs naar de Tweede Kamer stuurde 
staat dat het fonds een jaar wordt verlengd; in de tussentijd wordt 
gekeken naar een structurele oplossing. De Stichting Reuvens volgt 
de ontwikkelingen, samen met de rest van het veld, op de voet. Sinds 
2016 organiseren we namelijk het Groot Reuvensoverleg, waarin 
archeologische organisaties samenkomen, gezamenlijke standpunten 
innemen en actiepunten uitvoeren. Zo is afgelopen zomer een brief 
naar de Minister gestuurd over het Nationaal Archeologiefonds en 
hebben alle gemeentelijke griffies een pamflet ontvangen met de 
aanbeveling rekening te houden met archeologie in de gemeentelijke 
verkiezingsprogramma’s. Exercities waarbij we steeds meer het 
gezamenlijke belang inzien en er samen voor gaan! 

Terug naar de Reuvensdagen. Het congres staat of valt met jullie. 
Laten we er samen weer een paar mooie en inspirerende dagen van 
maken!

Welkom op de Reuvensdagen!

Foto: Wil Klarenaar

Foto: Erfgoed Leiden en Omstreken

Masja Parlevliet
Voorzitter Stichting Reuvens 
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Kennisstad, museumstad en 
studentenstad

Dat Leiden de Reuvensdagen organiseert is niet vreemd. Hier stond 
immers de wieg van de Nederlandse archeologie en nog steeds vormt 
de stad een belangrijk centrum voor onderzoek, publiekscommunicatie 
en opleiding. 

Brede aanpak archeologisch onderzoek
Archeologie in Leiden is de laatste jaren enorm veranderd. 
Erfgoed Leiden en Omstreken kiest voor een integrale aanpak. Het 
onderzoeksterrein van de archeologie heeft zich versterkt door 
een samenwerking met historische onderzoekers die archieven 
bevragen en bouwhistorici die monumentale panden onderzoeken. 
De resultaten van dit onderzoek komen niet alleen bij een lokaal, 
maar bij een nationaal en potentieel zelfs wereldwijd publiek terecht 
door slim gebruik te maken van digitale middelen en open data. De 
verbinding tussen archeologische, archivistische, bouwhistorische 
en audiovisuele bronnen zorgt dat in Leiden de archeologie altijd 
in zijn historische context te zien en te begrijpen is. Zo kunnen ook 
niet-archeologen meer in ons verleden ontdekken 

Foto: Leiden Marketing/Hielco Kuiper
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Voor oudheden naar Leiden
Voor het Rijksmuseum van Oudheden zijn deze Reuvensdagen in 
Leiden een aftrap voor de vele activiteiten in 2018 – voor vakgenoten 
en publiek – , die georganiseerd worden om het 200-jarig bestaan te 
vieren. In 1818 werd het museum opgericht door koning Willem I als 
nationaal centrum om kunst- en archeologische schatten van oude, 
‘verdwenen’ culturen bij elkaar te brengen, te tonen aan publiek en 
te bewaren voor nieuwe generaties. Het museum ging van start met 
een collectie van 150 Griekse en Romeinse beelden van de (destijds) 
Rijksuniversiteit Leiden, met de eerste hoogleraar archeologie ter 
wereld, Caspar Reuvens, als de eerste museumdirecteur. Gedurende 
de negentiende en de twintigste eeuw groeide de verzameling 
Nederlandse archeologie en werd het museum tevens de plaats waar 
de archeologie van heel het land onderzocht en getoond wordt. 
Hoe onlosmakelijk archeologie, oudheden en Leiden met elkaar zijn 
verweven laat het museum zien in de jubileumtentoonstelling ‘Voor 
Oudheden naar Leiden’ (25 april t/m 2 september 2018), over 200 jaar 
museumgeschiedenis.

Van Reuvensplaats naar Bio Science
In het historisch centrum werd in 1962 het Instituut voor Prehistorie 
Leiden geboren. In het embryonale stadium was ze gehuisvest in het 
RMO, maar  in de jaren zestig kreeg zij een zelfstandig onderkomen 
aan Breestraat 87 en aan het begin van de jaren tachtig een ruim en 
nieuw gebouw aan de “Reuvensplaats”. Omdat ook de decennialang 
bewoonde Reuvensplaats door alsmaar groeiende staf en student-
populaties uiteindelijk te klein werd, is archeologie nu gehuisvest 
in het Bio Science Park. In het Van Steenisgebouw vinden bachelor 
en master archeologiestudenten van ver over de landsgrenzen hun 
weg in een archeologie-vak met een zeer brede horizon. World 
Archeology, Archaeological Science en Heritage zijn de drie brede 
noemers van de opleiding. Het meeverhuisde straatnaambordje 
“Reuvensplaats” op de binnenplaats van het Van Steenisgebouw 
herinnert dat bij cutting-edge internationaal, florerend onderzoek 
voortgebouwd wordt op een stevige traditie. Ondanks dat in het jaar 
2017 ongeveer net zoveel studenten zijn afgestudeerd zijn als de 
drie eerste decennia van het instituut (1962-1992) samen, is de sfeer 
laagdrempelig en geniet de Faculteit der Archeologie nog altijd van 
de aanwezige kennisinfrastructuur in het Leidse en ver daarbuiten.

Erfgoed Leiden en Omstreken, het Rijksmuseum van Oudheden en de 
Universiteit Leiden heten u van harte welkom in Leiden. 
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Welkom in Leiden

In Leiden zijn we erg trots op de rijke geschiedenis van onze stad en 
gelukkig is veel daarvan nog steeds terug te vinden. Leiden heeft de 
oudste universiteit van ons land, de oudste schouwburg, vijf grote 
(waaronder het al bijna 200 jaar oude Rijksmuseum van Oudheden) 
en nog verscheidene kleinere musea. De Leidse binnenstad is prachtig 
en met rond de 3000 monumenten is Leiden één van de grootste 
monumentensteden in ons land. Dat de geschiedenis zo zichtbaar in 
de stad aanwezig is, maakt Leiden aantrekkelijk voor bezoekers en 
draagt er sterk aan bij dat het hier zo prettig wonen is.

Naast erfgoed is kennis een essentieel onderdeel van onze identiteit. 
Met de universiteit, de hogeschool, verscheidene kennisinstellingen, 
het grootste Bio Science Park van ons land en een hoog opgeleide 
bevolking is dat niet verwonderlijk. De stad is al eeuwenlang een 
internationale ontmoetingsplaats voor kennis. Samenwerking en 
kennis delen is belangrijk om vooruit te komen in de wetenschap. Als 
stad doen we dat op het terrein van archeologie en erfgoed volop.

De Reuvensdagen zijn bij uitstek een gelegenheid voor kennisuit-
wisseling over wat er speelt in de Nederlandse archeologie. Het is 
daarom met veel plezier dat ik archeologen en studenten uit heel 
Nederland en uit de Caribische delen van het Koninkrijk, welkom kan 
heten tijdens de Reuvensdagen in Leiden. Twee dagen lezingen en 
discussie over wat jullie bezighoudt. Ik kan me vervelender manieren 
bedenken om de dag door te brengen. De gemeente Leiden onder-
steunt dit congres dan ook van harte en ik wens jullie allen twee zeer 
inspirerende dagen toe.

Henri Lenferink 
Burgemeester van Leiden

Foto: gemeente Leiden
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Reuvenslezing

Carenza Lewis: Why instrumentalise excavation? 
The benefits of publicly engaged archaeology

Engaging with wider publics is an aspect of the archaeological 
process typically regarded as a ‘nice but non-essential’ extra which is 
not an integral part of project aims. This applies in commercial units 
and universities alike, and even museums often view their visitors as 
detached consumers rather than producers of heritage knowledge. 
Simultaneously, funding for heritage is being cut back across Europe 
as it is seen to be of marginal importance compared with tackling 
wider social issues, a perception with which electorates detached from 
their heritage are unlikely to disagree.

My paper will offer a new paradigm for engaging wider publics in the 
archaeological process, in which public engagement is recognised 
as performing an essential role by enabling archaeology both to 
contribute to wider societal aims and to generate new resources for 
archaeological investigation. In support of this, I will review new 
evidence showing the range of specific ways in which UK projects 
have benefitted people, communities and wider society. I will finish by 
considering how such approaches might be propagated in different 
countries.

Carenza Lewis is an archaeologist and Professor for the Public 
Understanding of Research at the University of Lincoln. She 
specialises in the medieval period and is particularly interested in 
rural settlement and childhood. Before moving to Lincoln in 2015, 
she was Director of Access Cambridge Archaeology, an outreach unit 
which she set up at the University of Cambridge (2004-15), Presenter 
on the long-running award-winning TV series Time Team (1993-2005) 
and Archaeological Investigator with the Royal Commission on 
Historical Monuments of England (1986-1999).

Foto: University of Lincoln 11



Museumvondsten – archeologie voor publiek in musea

Organisator: Tanja van der Zon, Rijksmuseum van Oudheden
Voorzitter: Wim Weijland, Rijksmuseum van Oudheden
Pijler: Publiek

Donderdag
Blok 1, sessie 1

Het museum is bij uitstek de plek waar kinderen en volwassenen 
kennismaken met geschiedenis en tastbare overblijfselen. Musea 
willen zoveel mogelijk bezoekers in aanraking brengen met 
archeologie, hen het belang laten voelen en hun enthousiasme 
vergroten. Hoe pakken musea als RMO en Thermenmuseum dat 
aan? Op welke manieren kun je het publiek bereiken en houd 
je balans tussen inhoud en vermaak? Welke rol kunnen digitale 
ontwikkelingen hierin spelen?

Karen Jeneson, Thermenmuseum: Ther-
menmuseum: van stof naar spektakel
Een Romeins badhuis tot leven brengen 
is de uitdaging voor het Thermenmuseum 
Heerlen. Het best bewaarde Romeinse 
gebouw van Nederland is volslagen 
onbekend bij het grote publiek, mede door 
de stoffige presentatie uit de jaren 70. 
Hoe wordt dit (kwetsbare) monument een 
levendig badhuis?

Wim Hupperetz, Allard Pierson Museum: 
ArcheoHotspots: van belofte naar uitvoe-
ring
Dit was de belofte in 2014: ‘ArcheoHotspots 
maakt archeologie voor iedereen aanraak-
baar en toegankelijk. Het zijn ontmoetings-
plaatsen waar vrijwilligers en professionals, 
liefhebbers en experts, jong en oud, elkaar 
online en on site treffen.’ Hoe staan we er 
drie jaar later voor?

Odette Straten, Museum Het Valkhof: Voel 
het verleden
Wanneer je een origineel object in je 
handen hebt, gaat het verleden leven. Je 
voelt de textuur, het gewicht, of het hard of 
zacht gebakken is en soms zie je zelfs de 
vingerafdrukken van de maker. Een potje of 
een scherf vertelt zo zelf zijn verhaal.

Wim Weijland, Rijksmuseum van Oudheden: 
Voorwerpen, verrassen, verwonderen
Voor wie maak je wat en hoe bereik je 
die groep? Deze vraag is belangrijker dan 
de ontwikkeling van producten. Het RMO 
bepaalt het aanbod omdat we de vraag 
kennen. Maar hoe kunnen we binnen de 
veld- en museumarcheologie samenwerken 
om aanbod en vraag aan te laten sluiten?

Foto: RMO Foto: Rob Overmeer12



Archeologie van historische tuinen

Organisator/voorzitter: Geert Overmars, Buro de Brug
Pijler: Wetenschap

Donderdag
Blok 1, sessie 2

Archeologisch onderzoek naar historische tuinen zoals (mid-
deleeuwse) stadstuinen, buitenplaatsen en parken, krijgt in 
Nederland nog weinig aandacht. Ondertussen worden in onze 
buurlanden publicaties geschreven en congressen georganiseerd 
over tuinarcheologie. Deze sessie is bedoeld als eerste aanzet om 
tuinarcheologie onder de aandacht te brengen bij Nederlandse 
archeologen.

Jan van Doesburg, Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed: Tuinarcheologie: graven 
in het park van kasteel Duivenvoorde
In 2014-2015 heeft de RCE een onderzoek 
uitgevoerd in het park van kasteel Duiven-
voorde. De spreker gaat in op de resultaten 
en de toegepaste methoden en technieken. 
Ook komt de waarde van tuinarcheologisch 
onderzoek aan de orde.

Froukje Veenman, gemeente Groningen: 
Tuinarcheologie in Groningen
De borg Ulgersmaborg-Zorgwijk (Groningen) 
beschikte in de achttiende eeuw over 
uitgebreide siertuinen en nutstuinen, 
singels, (vis)vijvers en zelfs een druiven-
kast. Het archeologisch onderzoek werd 
gecombineerd met archiefonderzoek en 
archeobotanisch onderzoek om meer grip 
op de tuinen te krijgen.

Kees Beelaerts van Blokland, Beelaerts 
Historisch Groen: Tuinarcheologie vanuit 
het perspectief van een erfgoedhovenier
Hoe komt een erfgoedhovenier in aanra-
king met archeologie in tuinen? Wat mag 
een hovenier, wat mag een hovenier niet 
en wat zou een hovenier willen bij het 
aantreffen van archeologische vondsten? 
Een verhaal uit de praktijk.

Geert Overmars, Buro de Brug: Tuinarcheo-
logie in Nederland: stand van zaken en 
toekomst
Deze lezing is een aanzet om de stand van 
zaken rond tuinarcheologie in Nederland 
in kaart te brengen. Tevens wordt een 
aantal problemen benoemd en een blik 
op de toekomst geworpen. Aansluitend 15 
minuten discussie.

Foto: RCE Foto: RMO 13



Donderdag
Blok 1, sessie 3

De stille digitale revolutie van de archeologische 
beroepspraktijk

Organisator/Voorzitter: Philip Verhagen, Vrije Universiteit
Pijler: Veld

In deze sessie willen we terugblikken op wat de ‘stille digitale 
revolutie’ de Nederlandse archeologie heeft gebracht: op welke 
terreinen is ‘digitaal’ de norm geworden, en (hoe) heeft dat de 
beroepspraktijk veranderd? Is de toenemende digitalisering ook 
altijd een vooruitgang te noemen? Waar liggen de uitdagingen 
voor de archeologie?

Henk van der Velde, ADC ArcheoProjecten: 
Archeologie gaat digitaal: en hoe nu ver-
der?

Henk Alkemade, Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed: De effecten van digitalisering 
op het werk van de RCE

Ronald Visser, Saxion: Digitale revolutie in 
de archeologie, een blik vanuit onderwijs

Richard Jansen en Walter Laan, Faculteit 
der Archeologie, Universiteit Leiden: Digi-
taal = Duurzaam?
De speurtocht naar een compleet digitaal 
archief voor de gemeente Oss.

Philip Verhagen, Vrije Universiteit: Verdrin-
kend in een zee van data?
De rol van digitale gegevens in synthetise-
rend wetenschappelijk onderzoek.

.

Fotocollage: SAXION14



Donderdag
Blok 1, sessie 4

Graven naar succes: banen in de archeologie

Organisator/Voorzitter: Femke Tomas, Faculteit der 
Archeologie, Universiteit Leiden
Pijler: Veld

Wat zijn de (on)mogelijkheden binnen de arbeidsmarkt van ar-
cheologie? Waar komen onze afgestudeerde archeologen terecht? 
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich? Wat verwachten we van de 
archeoloog van de toekomst? Gepresenteerd worden een kort 
onderzoek naar het werkveld van archeologen, 0-10 jaar na hun 
afstuderen, en een klein arbeidsmarktonderzoek naar de beno-
digde vaardigheden van de archeologen van de toekomst. Deze 
sessie is met name gericht op studenten.

Marjolein Kerkhof, Archeologie Delft:  
Beleidsarcheoloog

David Fontijn, Faculteit der Archeologie, 
Universiteit Leiden: Universiteit

Susan van Mensvoort, Vriens Archeo Flex: 
Projectmatig werken

Eugene Ball, BAAC: Commerciële archeo-
logie

Foto: Faculteit der Archeologie
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Donderdag
Blok 2, sessie 1

Kennis op de kaart!

Organisator: Roel Lauwerier, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Voorzitter: Jos Bazelmans, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Pijler: Veld

Onder dit motto is kennis gegenereerd die bijdraagt aan een zo 
effectief, doelmatig en transparant mogelijke inventarisatie en 
selectie van waardevolle archeologie. Het gaat om kaarten, data-
sets, methodieken, handreikingen, webtoepassingen etc. op het 
gebied van verwachtingen, verstoringen, gemeentelijke kaarten, 
prospectie, onderzoeksvragen en syntheses. Korte pitches van de 
producten; in de stand (met demo’s) praten we graag verder.

Bjørn Smit, Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed: Landgebruik in lagen
Een online-applicatie die informatie over 
landgebruik in het verleden presenteert, uit-
gesplitst naar periode en diepte. Samen met 
de Universiteit Utrecht, TNO en Deltares is de 
diepere ondergrond in kaart gebracht.

Michel Lascaris, Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed: Verstoringen in kaart
Presentatie van beschikbare bronnen die 
beschikbaar zijn over verstoringen door 
o.a. agrarisch gebruik, plus veldwerk om de 
kans op verstoring op perceelniveau nader 
in kaart te brengen.

Barbara Speleers, Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed: Gemeentelijke kaarten 
in beeld
Gemeenten bepalen zelf of ze archeologi-
sche kaarten ontwikkelen. Dit leidt tot een 
breed scala aan kaartbeelden. Voor vier 
regio’s zijn deze verschillen inzichtelijk ge-
maakt. Middels een webviewer tonen we de 
links naar gemeentelijke websites, informa-
tie over archeologiebeleid en kaartmateriaal.

Eelco Rensink, Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed: Prospectie op maat. Techniek 
en strategie van IVO?
De digitale toepassing ‘Prospectie op Maat’ 
voorziet in best practices van methoden 
van IVO. Adviezen over techniek (bijv. 
boordiameter) en strategie (bijv. boorgrid) 
maken vooralsnog geen deel uit van de 
toepassing. Wat zijn de ideeën en wensen 
van het archeologisch veld op dit punt?

Inge van der Jagt, Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed: Nationale Onderzoeksa-
genda Archeologie 2.0
De uitgangspunten, mogelijkheden en be-
perkingen van de nieuwe NOaA.

Monique Eerden, Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed: Syntheses: oogsten van 
kennis uit rapporten
De systematiek en de resultaten van het 
project ‘Oogst voor Malta’, waarin informa-
tie uit honderden rapportages van veld-
werk is gesynthetiseerd tot nieuwe kennis.

Beeld: RCE
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Donderdag
Blok 2, sessie 2

De burger aan de beurt: burgerwetenschap in de 
archeologie

Organisator: Tonnie van de Rijdt, AWN
Voorzitter: Roel Kramer, Saxion en Erfgoed Gelderland
Pijler: Publiek

Burgerwetenschap (Citizen Science) is de actieve participatie van 
niet-wetenschappers in wetenschappelijk onderzoek. De betrok-
kenheid vindt op verschillende momenten en niveaus plaats. 
In de archeologie hebben ‘amateurs’ van oudsher een actieve 
inbreng. We bespreken nieuwe varianten en welke meerwaarde 
die hebben voor archeologisch onderzoek. We laten zien wat je 
als professioneel archeoloog meer en beter kunt door participatie 
van burgers.

Fré Spijk, AWN/Werkgroep Archeologie Regio 
Staphorst: Op zoek naar een 13e-eeuwse 
militaire erebegraafplaats

Johan Verspay, Universiteit van Amsterdam 
en Universiteit van West Bohemen: Expeditie 
Liempde: burgerwetenschap in een Brabants 
dorp

Stijn Heeren, Vrije Universiteit: Detectorzoe-
kers en de archeologie: een nieuwe start met 
PAN

Marjolein Woltering, ArcheoHotspots: Archeo-
Hotspots en burgerwetenschap

Tonnie van de Rijdt, AWN: Burgerwetenschap 
nader bekeken

Foto: Weleer
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Alanis Hardoar en Joris Geboers (Honours studenten Faculteit der 
Archeologie, Universiteit Leiden)
Mayan Heritage: the importance of indigenous heritage 
(onderzoek van dr. Manuel May Castillo)

Dej Verbruggen, Pepijn Stet en Dominika Wardzinska (Honours studenten 
Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden)
Commercial Archaeology – interview met Tom Hamburg 
(directeur Archol)

Jan Dekker en Myrthe Sassen (Honours studenten Faculteit der 
Archeologie, Universiteit Leiden)
Amotopoan Trails: mobiliteit op micro-niveau in Amotopo, Suriname 
(onderzoek van dr. Jimmy Mans)

Inge van der Jagt, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Food for the deceased – Animal remains from the cemetery in Lent 
(Nijmegen)

Julia Chorus – Romeinse Vicus aan de Rijn
Het onderzoeksproject ‘Romeinse Vicus aan de Rijn’

Posters
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Stedelijk prospectief onderzoek wordt door complexe archeo-
logie, beperkt werkterrein en mogelijkheden en tegenvallende 
resultaten weinig verricht. Kan met de juiste vraagstelling, ver-
wachtingspatroon en methodiek, toch zinvolle informatie boven 
water gehaald worden? Vier sprekers met tegengestelde meningen 
worden gevolgd door een paneldiscussie met de zaal. Doel is 
het opzoeken van de grenzen van prospectief onderzoek in de 
stedelijke omgeving.

Donderdag
Blok 2, sessie 3

Prospectieonderzoek in het stedelijk gebied

Organisator: Joep Orbons en Harry Pape, ArcheoPro en 
Rubicon Erfgoed
Voorzitter: Eric Wetzels, gemeente Maastricht
Pijler: Veld

Dimitri Schiltmans, BOOR: Prospectieon-
derzoek in Rotterdam: vanzelfsprekend
Prospectieonderzoek in een stedelijke 
context is pas zinvol als voorafgaand aan 
het veldonderzoek specifieke onderzoeks-
vragen geformuleerd worden, die redelij-
kerwijs te beantwoorden zijn met behulp 
van de gekozen prospectiemethode(n). Het 
gaat dus om maatwerk.

Joep Orbons, ArcheoPro: Geofysisch onder-
zoek: ja of nee?
Geofysisch onderzoek in stedelijke context 
dient met een geheel andere onderzoeks- 
insteek te worden uitgevoerd. Verkennend 
en karterend onderzoek is weinig zinvol 
vanwege de vele lagen en het intensieve 
gebruik.

Philip Verhagen, Vrije Universiteit: Zin en 
onzin van verwachtingskaarten in het ste-
delijk gebied
In de stad is het risico op tijdrovende en 
dure archeologische onderzoeken veel 
groter dan in het buitengebied; er valt dus 
veel winst te boeken door verwachtingsmo-
dellen beter af te stemmen op de bestaan-
de prospectiemethoden.

Harry Pape, Rubicon Erfgoed: Prospecteer 
met beleid: stedelijke context bezien van-
uit de overheid
Elke gemeente in Nederland is anders 
en de archeologische beleidsvrijheid van 
deze gemeenten, veelal gevoed door de 
gemeentelijke of regio-archeoloog die de 
onderzoeken op zijn of haar toegewezen 
grondgebied toetst, maakt dat er verschil-
lende beleidsvisies zijn op de waarde van 
prospectie-onderzoek.

Foto: ArcheoPro
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In deze door studenten georganiseerde sessie wordt ingegaan 
op onzichtbare archeologie. Vaak vinden we maar een fractie van 
het oorspronkelijk aanwezige materiaal terug; we bespreken hoe 
we kunnen omgaan met deze gaten in het archeologisch bestand. 
Wat zeggen de fragmenten die de tand des tijds overleven over 
het leven in het verleden? We zoeken op creatieve wijze de gren-
zen van de archeologie op. 

Donderdag
Blok 2, sessie 4

Studentensessie: De archeologie van wat we missen

Organisator: Lasse van den Dikkenberg, Faculteit der Archeologie, 
Universiteit Leiden
Voorzitter: Lasse van den Dikkenberg & Timothy Stikkelorum, Faculteit 
der Archeologie, Universiteit Leiden
Pijler: Wetenschap

Yvonne van Amerongen, IDDS: De jacht 
naar het groen
Onderzoek naar plantconsumptie richt 
zich op de analyse van zaden en stuifmeel, 
delen die het meest resistent zijn tegen 
verval. Groene delen zoals stengels en 
bladeren blijven slecht bewaard, maar deze 
delen zijn wel belangrijk voor de gezond-
heid van de prehistorische mens. Hoe vin-
den we het groen?

Silke Lange, BIAX Consult: Een frisse kijk op 
archeologisch hout
De meeste houten voorwerpen vinden we 
terug in nederzettingssporen. Maar ook 
daarbuiten, in de ‘wetlands’, vinden we 
houten voorwerpen terug. De sporen- en 
vondstendichtheid is meestal laag, maar 
de informatiewaarde hoog. Ze verdienen 
daarom meer aandacht en waardering dan 
ze nu meestal krijgen.

Deandra de Looff, Faculteit der Archeolo-
gie, Universiteit Leiden: (On)zichtbare kleu-
ren in archeologisch textiel
Textiel is meestal bruin van kleur wanneer 
het wordt aangetroffen in archeologische 
context. De kleur zag er in het verleden 
echter mogelijk anders uit, aangezien tex-
tiel vaak geverfd was. Door de toepassing 
van natuurwetenschappelijke technieken 
kan de oorspronkelijke kleur achterhaald 
worden.

Monica Dütting, Fish remains and other 
stories: Kop noch staart? Visresten in de 
archeologie
Visresten: je hebt ze of je hebt ze niet. 
Welke onderzoeksvragen stel je eraan of 
beantwoord je ermee? In een rap tempo 
wordt een aantal aspecten van deze ma-
teriaalcategorie belicht. Ook het verschil 
tussen de materiaalcategorie ‘Visresten’ en 
het onderzoeksthema ‘Visserij’ komt aan 
bod.

Foto: David de Jong

Foto: Lasse van den Dikkenberg
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Donderdag
Blok 3, sessie 1

De hele wereld in Medel: over een spraakmakend 
project

Organisator/voorzitter: Henk van der Velde, ADC ArcheoProjecten
Pijler: Veld

Sinds twee jaar graven vijf bedrijven op in het bedrijventerrein 
Medel in Tiel, met bijzondere resultaten. Niet alleen haalden 
ontdekkingen regelmatig de nationale pers, maar ook ligt er bijna 
5000 jaar bewoningsgeschiedenis. De vindplaats wordt één van de 
key-sites voor onze nationale archeologie. In de sessie is aandacht 
voor de totstandkoming van zo’n groot project in tijden van crisis. 
Ook wordt ingegaan op de betekenis en de eerste resultaten.

Ilse Schuuring, gemeente Tiel: Medel, An 
Unexpected Journey
De archeologische reis van het omvangrij-
ke project Medel duurt inmiddels al meer 
dan 10 jaar. Hoe bereid je een project als 
dit voor? Hoe kom je tot een project dat 
binnen de kaders van tijd en geld blijft? 
Hoe zorg je voor de benodigde kwaliteit? 
Hoe werk je zo prettig en efficiënt mogelijk 
samen?

Theo ten Anscher, RAAP: Tiel-Medel in het 
neolithicum en de bronstijd: eerste bevin-
dingen
Bij het grootschalige onderzoek in Medel 
zijn stratigrafisch gescheiden nederzettin-
gen uit het vroege en midden-neolithicum 
gevonden, en uit de bronstijd. Het gaat bij-
voorbeeld om verreweg het grootste Swif-
terbant-nedezettingsterrein van ons land.

Jan van Renswoude en Johan van Kampen, 
Vrije Universiteit: Opgravingen in Medel, 
een bijzondere vindplaats in het achter-
land
Een overzicht van de opgravingsresultaten 
van VUhbs en een eerste bredere interpre-
tatie van de vindplaats binnen de context 
van het limes-achterland. Twee grafvelden, 
een dam, insteekhavens en een ritueel 
complex uit de Romeinse tijd.

Henk van der Velde, ADC ArcheoProjecten: 
Cirkelen om de Hoge Hof: Romeinse top-
vondsten en middeleeuwse boeren
In het plangebied ligt een monumentale 
verhoging waar sinds jaar en dag veel 
vondsten vandaan komen. De opgraving 
plooide zich om deze vindplaats heen. Het 
gevolg is prachtige vondsten, grote belang-
stelling maar een lastig verhaal. Wat ligt er 
op de Hoge Hof?

Foto: VUhbs Foto: ADC 21



Donderdag
Blok 3, sessie 2

Nieuws uit het neolithicum

Organisator/voorzitter: Luc Amkreutz, Rijksmuseum van 
Oudheden
Pijler: Wetenschap

Het neolithicum stond lang als redelijk gekend, maar ook als 
weerbarstig te boek. Ondanks een soms problematisch bodem- 
archief zijn er recente interessante ontdekkingen. Voor de band-
keramiek, de ongrijpbare midden-neolithische nederzettingen, 
de neolithiserende jager-verzamelaars van Swifterbant- tot 
Vlaardingen-cultuur en de socio-economische aspecten van 
het laat-neolithicum. Nederzettingen-archeologie, isotopen- en 
aDNA-onderzoek dragen daaraan bij.

Ivo van Wijk, Archol: Bandkeramiek-salami: 
diversiteit in de Nederlandse LBK
De diversiteit van de Bandkeramische 
cultuur wordt tegenwoordig steeds duide-
lijker, ook in Nederland. Aan de hand van 
voorbeelden uit onderzoek naar een aantal 
Bandkeramische nederzettingen worden 
aspecten met betrekking tot landgebruik, 
het nederzettingssysteem en bestaanseco-
nomie gepresenteerd.

Daan Raemaekers, Rijksuniversiteit Gronin-
gen: Nieuwe kansen voor onderzoek naar 
het midden-neolithicum
Sinds de jaren 70 van de 20e eeuw is de 
dataset die hoort bij de overgang naar het 
boerenbestaan in de Nederlandse delta 
stapsgewijs vergroot en blijkt het een pro-
ces dat vele eeuwen heeft geduurd. Dankzij 
nieuwe vindplaatsen en methoden neemt 
het onderzoek nu een verrassende nieuwe 
wending.

Harry Fokkens en David Fontijn, Faculteit 
der Archeologie, Universiteit Leiden: Mid-
den- en laat-neolithische boerengemeen-
schappen
Hazendonk, Swifterbant, Vlaardingen, 
Trechterbeker, Enkelgraf, Klokbeker. Iede-
re archeoloog kent de culturen en heeft 
er een beeld bij. Maar er valt nog veel te 
ontdekken, vooral met natuurwetenschap-
pelijke methoden, maar bijv. ook linguïsti-
sche. Hoe kunnen die een vernieuwd beeld 
opleveren?

Foto: GIA Groningen Tekening: Medy Oberendorff, Faculteit der Archeologie22



Donderdag
Blok 3, sessie 3

In deze sessie wordt een zaal gevuld met statafels, koffie/thee en 
een breed scala aan professionals werkzaam in de archeologie 
en aanverwante werkvelden. Studenten en professionals krijgen 
zo de kans om in een ontspannen setting vragen te stellen en in 
gesprek te gaan met mensen die in het dagelijks leven misschien 
minder toegankelijk zijn, bijvoorbeeld over toekomstige carrières 
of specifieke vondsten. Kom langs en ga in gesprek met!

In gesprek met . . . 

Organisator/voorzitter: Sasja van der Vaart-Verschoof, 
Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden

Rondleiding laboratoria Faculteit der 
Archeologie

Donderdag
Blok 3, sessie 4

De Faculteit der Archeologie heeft sinds enige tijd een nieuw 
onderkomen in het Van Steenisgebouw op het Bio Science Park, 
gelegen op een steenworp afstand van de congreslocatie. Het 
gebouw is uitgerust met onder meer een osteo-, zoö-archeolo-
gisch en botanisch lab, deze bezoek je alledrie. De labs heten je 
van harte welkom bij de rondleiding. 

Rondleiders: Tessa Bakker, Wouter Bonhoff, Erica van Hees, 
Menno Hoogland, Carli Peters, André Ramcharan en Sarah Schrader

Er kunnen drie groepjes van 15 mensen worden rondgeleid. Intekenen op 
de rondleiding kan bij de informatiebalie.

Foto: Faculteit der Archeologie 23







BLOK 1 11.30 - 12.45 uur Pijler
ECC Museumvondsten Publiek

Amsterdam Tuinarcheologie Wetenschap

Alkmaar Digitale revolutie Veld

Wassenaar Graven naar succes Veld

BLOK 2 13.45 - 15.00 uur Pijler

ECC Kennis op de kaart! Veld

Amsterdam Burger aan de beurt Publiek

Alkmaar Prospectieonderzoek stedelijk Veld

Wassenaar Studentensessie Wetenschap

BLOK 3 15.30 - 16.45 uur Pijler

ECC Medel Veld

Amsterdam Neolithicum Wetenschap

Foyer In gesprek met . . . 

Faculteit Laboratoria

DONDERDAG
09.00 - 10.00 uur Ontvangst en registratie

10.00 - 11.00 uur ECC Welkomstwoord Masja Parlevliet, Stichting Reuvens

ECC Opening Henri Lenferink, burgemeester Leiden

ECC 29ste C.J.C. Reuvenslezing

11.00 - 11.30 uur Koffiepauze en informatiemarkt

11.30 - 12.45 uur SESSIES BLOK 1

12.45 - 13.45 uur Lunch en informatiemarkt

13.45 - 15.00 uur SESSIES BLOK 2

15.00 - 15.30 uur Theepauze en informatiemarkt

15.30 - 16.45 uur SESSIES BLOK 3

17.15 - 18.30 uur Borrel, Rijksmuseum van Oudheden

20.00 - 01.00 uur Reuvensnacht, Scheltema
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BLOK 4 11.30 - 12.45 uur Pijler

ECC Pot met geld Wetenschap

Amsterdam Voor en na het jaar 0 Wetenschap

Alkmaar Archeologie in de klas Publiek

Wassenaar Oppervlak naar diepgang Wetenschap

BLOK 5 13.45 - 15.00 uur Pijler

ECC ‘De Toppers’

Amsterdam Stad Nieuwe tijd

Alkmaar Caribisch Nederland Wetenschap

Wassenaar Kies bewust! Wetenschap

VRIJDAG
09.00 - 09.30 uur Ontvangst en registratie

09.30 - 09.35 uur ECC Welkomstwoord

09.35 - 11.00 uur ECC Plenaire sessie gaststad

11.00 - 11.30 uur Koffiepauze en informatiemarkt

11.30 - 12.45 uur SESSIES BLOK 4

12.45 - 13.45 uur Lunch en informatiemarkt

13.45 - 15.00 uur SESSIES BLOK 5

15.00 - 15.30 uur Theepauze en informatiemarkt

15.30 - 15.55 uur ECC Uitreiking W.A. van Es-prijs met aansluitend presentatie door de winnaar

15.55 - 16.20 uur ECC Goed gevonden!  

16.20 - 16.30 uur ECC Afsluiting Reuvensdagen 2017, bekendmaking locatie Reuvensdagen 2018

16.45 - 18.00 uur Borrel, Faculteit der Archeologie

De programmacommissie van de Reuvensdagen 
voert dit jaar een experiment uit. Door elke sessie 
een (hoofd)pijler toe te kennen hopen we een 
beter gebalanceerd programma aan te kunnen 
bieden en het bezoekers gemakkelijker te maken 
sessies te selecteren en bij te wonen die hen 
interesseren. Deze pijlers een naam toekennen 
bleek uitdagend. Dit jaar hebben we wetenschap, 
veld en publiek gekozen, maar we erkennen dat 
deze misschien niet altijd de lading (kunnen) 
dekken. Suggesties voor verbeteringen voor 
volgend jaar zijn uiteraard welkom!

Wetenschap: onder deze pijler scharen wij ses-
sies die zich hoofdzakelijk richten op onderzoeks-
ontwikkelingen en/of de resultaten daarvan.

Veld: deze pijler kenmerkt sessies die zich richten 
op (ontwikkelingen in) veldtechnieken en/of de 
directe resultaten van veldwerk.
Publiek: dit zijn sessies die zich voornamelijk 
richten op publieksoverdacht van archeologie in 
brede zin.

Door deze pijlers te benoemen in het programma 
kan de bezoeker in één blik zien welke sessie 
voor hem/haar interessant zou kunnen zijn. 
We horen graag wat jullie van de pijlers vinden. 
Vormen ze een nuttige toevoeging en zijn er 
betere benamingen of alternatieven?

Pijlers
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Informatiebalie
Posters

1. MeetConsult BV 
2. Vriens Archeo Flex
3. T&A Survey
4. VU Amsterdam ACASA
5. Careerservice
6. EARTH Integrated   

Archaeology BV
7. ArcheoCare
8. AWN en LWAOW
9. ArcheoHotspots  
10. RCE 
11. SPA uitgevers

Plattegrond
ECC-zaal

Foyer II

Garderobe

1

3

2 8

28

9
65

4

29

16

11

14

12

7

10

17
18

13

15

22

21

25
24
26

23

19 20
27

30 31

3534 i

Amsterdam-zaal
Alkmaar-zaal
Wassenaar-zaal
restaurant

12. Erfgoed Leiden en omstreken
13. ADC ArcheoProjecten
14. Koeman en Bijkerk BV
15. ArbitrArch en 1Arch/  

Hazenberg Archeologie 
16. RAAP
17. DJ Laan
18. Salisbury Archaeology 
19. IDDS Recruitment
20. BAP/SAMPL
21. Groenestein Beheersoftware (do), 

Archeologistics (vr)

22. Gemeente Den Haag
23. Military Legacy
24. DIOVAE
25. BLKVLD Uitgevers 
26. Alef Groep
27. Sidestone Press 
28. Econsultancy 
29. Medusa Explorations
30. Bluetech Erfgoed 
31. Tijdlab
32. DANS
33. IDDS Archaeology 
34. Folderbuffet
35. Boekenruiltafel

Informatiemarkt

Entree
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Middels het folderbuffet stellen we alle deelnemers gratis 
in de gelegenheid om een actuele folder/brochure of een 
visitekaartje onder de aandacht te brengen van de andere 
congresgangers. Geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen en 
ontmoetingen, of wil je zelf iets neerleggen? Kom naar het 
folderbuffet, bij de informatiebalie.

Na een geslaagde eerste editie vorig jaar in Heerlen komt de 
boekenruiltafel in Leiden ‘op herhaling’. Heb je boeken met 
een archeologisch thema die je wilt afstaan of ruilen voor 
andere? Breng ze naar de boekenruiltafel, eveneens te vinden 
bij de informatiebalie. En zoek, indien gewenst, een ander 
boek uit natuurlijk…

Boekenruiltafel

Amsterdam-zaal
Alkmaar-zaal
Wassenaar-zaal
restaurant

Folderbuffet

Foto: Wil Klarenaar
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Voor de wandeling van Holiday Inn naar het Rijksmuseum van 
Oudheden voor de borrel op donderdag hebben de gastheren 
een speciale route voor je uitgezet. Onderweg passeer je 
interessante locaties!

A Wist je dat op een steenworp afstand de locatie ligt die ook wel ‘het tweede 
Dorestad’ genoemd wordt? 
Langs de oever van de Oude Rijn in Oegstgeest ligt het voormalige opgra-
vingsterrein van één van de meest compleet onderzochte nederzettingen uit 
de Merovingische periode. De site, tussen 2009 en 2014 onderzocht door de 
Leidse Faculteit der Archeologie, was gelegen op vier door waterwegen en 
depressies begrensde ‘eilanden’, waarop de bewoners huizen, bijgebouwen 
en waterputten geconstrueerd hadden. De waterwegen boden kansen voor 
het scheepvaartverkeer, maar vormden ook een risicofactor vanwege de grote 
kans op overstromingen. Om dit risico te verkleinen legde men dammen 
aan en vulde men doorbraakgeulen op met afval en grond. De nederzetting 
was ingebed in een veel groter uitwisselingsnetwerk, dat onder meer door 
de bekende ‘Schaal van Oegstgeest’ gesymboliseerd wordt. In het RMO is de 
schaal te zien, op de afdeling Archeologie van Nederland.

B Wist je dat hier in het Van Steenisgebouw de Faculteit der Archeologie 
gehuisvest is?
Morgen, vrijdag, vindt daar de borrel plaats.

C Wist je dat in de kelders van dit moderne gebouw de oudste geschreven 
documenten van Rijnland liggen? 
Op de voorzijde van het gebouw prijkt het wapenschild van het Hoogheem-
raadschap van Rijnland. Sinds de 13e eeuw is deze organisatie verantwoor-
delijk voor het waterbeheer in Rijnland. Een schitterende bibliotheek en 
(kaarten)archief worden hier bewaard.
 
D Wist je dat in het Pesthuis waarschijnlijk geen pestslachtoffers verpleegd 
zijn? 
De pest stak in alle steden vanaf het midden van de 14e eeuw de kop op. 
De slachtoffers van de pest werden in Leiden van oudsher verpleegd in de 
bestaande gasthuizen, binnen de stadsmuren. Het stenen pesthuis buiten de 
stad kwam pas gereed toen zo ongeveer de laatste pestgolf Leiden aandeed 
(derde kwart 17e eeuw). Het gebouw is later onder meer gebruikt als militair 
hospitaal en tegenwoordig onderdeel van museum Naturalis.

E Weet je wie hier ooit begraven lagen?
In 2016 vond het eerstejaarsveldpraktikum plaats in het Van Leeuwenhoek-
park. Naast sporen uit de Romeinse tijd zijn sporen, waaronder graven, gevon-
den die verband houden met het Pesthuis. De zestien individuen (waarvan het 
geslacht bepaald kon worden) zijn mannelijk, de meesten zijn tussen de 18 

Route naar RMO
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Holiday Inn
Haagse Schouwweg 10
2332 KG Leiden

Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg 28
2311 EW Leiden

en 30 jaar oud geworden. Ze hebben vrijwel allemaal irritatie/infectie van de 
luchtwegen en het merendeel heeft gerookt. Daarnaast vertoont een aantal 
individuen afwijkingen aan het skelet. Al met al lijkt het aannemelijk te stellen 
dat het op basis van leeftijd en geslacht eerder militairen waren dan slachtof-
fers van de pest, dat geen sporen op het skelet achterlaat.

F Wist je dat je hier vroeger de stad binnenging?
De Morspoort is één van de twee overgebleven stadspoorten van Leiden, de 
andere is de Zijlpoort. Beide poorten zijn ontworpen door Willem van der 
Helm. Als je onder de poort doorloopt kun je de sleuven in het metselwerk 
zien waar de houten deur heeft gezeten. Als je daarna bij de landzijde van de 
poort omhoog kijkt, zie je het jaartal.

1

2

4

Scheltema
Marktsteeg 1
2312 CS Leiden

Faculteit der Archeologie
Van Steenisgebouw
Einsteinweg 2
2333 CC Leiden

Burcht van Leiden
Burgsteeg
2312 JR Leiden

1

2

3

4

5

I B

3

5
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Tijdens de borrel in het Rijksmuseum van Oudheden op donderdag 
krijgen alle congresgangers gratis toegang tot de museumzalen, 
inclusief de nieuwste tentoonstelling ‘Nineveh - hoofdstad van een 
wereldrijk’. Uiteraard kun je ook de afdeling Archeologie van Nederland 
bezoeken, waar het onlangs aangekochte ‘Zwaard van Ommerschans’ te 
bewonderen is.Bo

rr
el

G Wist je dat hier in de Weddesteeg een 17e-eeuwse BN-er geboren is?
Een gevelsteen van het in de jaren tachtig opgetrokken appartementencomplex aan 
de linkerkant herinnert eraan dat Rembrandt van Rijn hier geboren is. Rond zijn vijf-
entwintigste levensjaar vertrok hij naar Amsterdam. Aan het einde van de Weddesteeg 
ligt de in 1825 opgerichte Wittepoortkazerne.

H Wist je dat hier aan de Reuvensplaats de oude locatie van de Faculteit der Archeo-
logie ligt?

I Wist je dat je nu voor het Rijksmuseum van Oudheden staat?
Het museum was hier niet altijd gevestigd, het zat eerst onder meer in de Houtstraat 
en later in de Breestraat. Het huidige pand werd in 1920 door het RMO in gebruik 
genomen, nadat het Museum voor Natuurlijke Historie eruit getrokken was. Op deze 
locatie lag in de 16e eeuw het Hof van Zessen, een Patriciërshuis met ingang aan 
de Papengracht. In 1582 kwam het in bezit van zes voorname nonnen van de abdij 
Leeuwenhorst aan het Rapenburg. In 1801 was het kort een dependance van de 
Universiteitsbibliotheek. In de nabijgelegen Breestraat woonde Reuvens, de eerste 
hoogleraar archeologie ter wereld en de eerste directeur van dit museum dat in 1818 
werd opgericht. Volgend jaar viert het RMO het 200-jarig bestaan.

Foto: RMOFoto: Rob Overmeer
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Vrijdag 09.35 - 11.00
Plenaire sessie

Is er (nog) toekomst voor een nationale archeologie?

Organisator: Gastheren Leiden  
Voorzitter: Annemarieke Willemsen, Rijksmuseum van Oudheden

De twee decennia sinds ‘Malta’ brachten grote veranderingen in 
de Nederlandse archeologie. Een kleinere rol van de rijksoverheid 
en een grotere van gemeenten en commerciële partijen leveren 
een ander, deels versnipperd werkveld op. Daarbij doemt de 
vraag op of nationale archeologie tot het verleden behoort. Wat 
zijn vondsten of vindplaatsen van nationaal belang, welke positie 
heeft een nationaal museum? Hoezeer zijn opleidingen nog op 
Nederland gericht?

Jos Bazelmans, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Jan Kolen, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden

Ariela Netiv, Erfgoed Leiden en Omstreken

Wim Weijland, Rijksmuseum van Oudheden

Dieke Wesselingh, Archeologie Rotterdam

Foto: Mike Bink34



Vrijdag
Blok 4, sessie 1

Een pot met geld voor nationale projecten. En nu 
de resultaten…

Organisator: Luc Amkreutz en Henk van der Velde, RMO en ADC
Voorzitter: Henk van der Velde, ADC ArcheoProjecten
Pijler: Wetenschap

Naar aanleiding van de toekenning van een subsidie voor archeo- 
logische vondsten van (inter)nationaal belang zijn enkele projec-
ten door NWO geselecteerd en is aanvullend wetenschappelijk 
onderzoek gestart. Wat zijn nu de eerste resultaten van dit on-
derzoek en in hoeverre heeft dit type onderzoek een meerwaarde 
voor de nationale archeologie?

Beeld: ADC

Wouter Waldus, ADC ArcheoProjecten: De 
3D-reconstructie van de IJsselkogge
In aansluiting op de lichting en de docu-
mentatie van de IJsselkogge is een team 
onderzoekers aan de slag gegaan met de 
reconstructie. In deze presentatie wordt het 
project stap voor stap toegelicht en komen 
de eerste bijzondere resultaten aan bod.

Helmer Helmers, Universiteit van Amster-
dam: Maritieme archeologie en cultuurge-
schiedenis: de jurk van Texel
In 2016 kreeg de spectaculaire inhoud van 
het palmhoutwrak bij Texel internationale 
bekendheid. Vooral de dure zeventiende- 
eeuwse japon en andere luxe-objecten 
kregen veel aandacht. Hoe gaan historici 
met archeologische vondsten om?

Henk van der Velde, ADC ArcheoProjecten: 
Dalfsen-Oosterdalfsen: van hunebed naar 
grafveld en weer terug
De opgraving in 2015 van een groot grafveld 
uit de trechterbekerperiode leverde nieuwe 
inzichten op over de wijze waarop het 
grafritueel werd vormgegeven. De subsidie 
van NWO bood de mogelijkheid hier tot in 
detail naar te kijken.
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Vrijdag
Blok 4, sessie 2

Voor en na het jaar 0

Organisator/voorzitter: Richard Jansen, Faculteit der Archeologie, 
Universiteit Leiden
Pijler: Wetenschap

De overgang van prehistorie naar ‘historie’ vanaf 19-12 v.Chr. wordt vaak 
beschouwd als een grens die een groot aantal veranderingen markeert; 
voor en na het jaar 0 is veel ‘anders’. Maar veranderde er echt zoveel, 
bijvoorbeeld voor de bewoners op het platteland direct ten zuiden van de 
grote rivieren? Hoe ingrijpend veranderden hun leefomgeving, hun voed-
seleconomie en hun levenswijze? En kwamen die veranderingen direct na 
het jaar 0?

Corrie Bakels en Inge van der Jagt, Faculteit 
der Archeologie, Universiteit Leiden en 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Dier 
en plant in rurale nederzettingen op de 
Brabantse zandgronden

Richard Jansen, Faculteit der Archeologie, 
Universiteit Leiden: Voor en na nul: rurale 
nederzettingen op de Brabantse zandgron-
den

Foto’s: Faculteit der Archeologie36



W.A. van Es-prijs 2017 

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. De prijs is vernoemd naar W.A. van Es, 
oud-directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemon-
derzoek. Deze archeologieprijs wordt afwisselend toegekend aan een 
proefschrift of een masterscriptie. In 2017 komen masterscripties in 
aanmerking. Aan de prijs zijn een bedrag van € 2000 en een oorkonde 
verbonden. De uitreiking vindt traditiegetrouw plaats tijdens de 
Reuvensdagen en aansluitend verzorgt de winnaar een presentatie.

Alexander Zagkotsis (Rijksuniversiteit 
Groningen)
Archaeonomics. A socio-economic approach 
to examine and improve the sustainability 
of the Dutch model of archaeology 

Eline Amsing (Universiteit Leiden)
Assessing all values and interests. Stake-
holder engagement in the development of 
archaeological site parks in The Netherlands

Ellen Edens (Rijksuniversiteit Groningen)
(In)Visibility Crowned? Research on ‘maiden 
crowns’: their presence and archaeological 
visibility in graves from Plechelmusplein, 
Oldenzaal

Erik Kroon (Universiteit Leiden)
A study of change. An integrated techno-
logical analysis of changes and continuity 
in ceramic technology during the Late 
Neolithic of the Dutch West Coast

Merel Koppelman (Universiteit Leiden)
Local Museums and the Limes. The role 
of local museums in enhancing support 
for the Dutch Roman Limes amongst local 
communities

Mette Langbroek (Universiteit Leiden)
All that is Gold does not Glitter. A study 
on the Merovingian use and exchange of 
Amber or ‘northern gold’ in the Benelux and 
the German Lower Rhine Area

Robert de Hoop (University of Southern 
Denmark)
The significance of Dutch WWII shipwrecks 
in the Java Sea. Dealing with the multiple 
values of the Dutch WWII warships Hr.Ms. De 
Ruyter, Java and Kortenaer

Valerio Gentile (Universiteit Leiden)
Martiality in Practice. An experimental ar-
chaeology and use-wear analysis approach 
to the study of the phenomenon of sword 
depositions in the southern Netherlands 
between the Late Bronze Age and the Early 
Iron Age

Wouter Kuip (Vrije Universiteit/Universiteit 
van Amsterdam)
Texel and its cultural memory of the Second 
World War. The handling of the war herita-
ge throughout time, the collective memory, 
and visions for the future

Wytze Stellingwerf (Universiteit Leiden)
The Patriot behind the pot. A historical and 
archaeological study of ceramics, glassware 
and politics in the Dutch household of the 
Revolutionary Era: 1780-1815
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Vrijdag
Blok 4, sessie 3

Meer en betere archeologie in de klas: van les naar 
leerlijn

Organisator: Iris Toussaint, TGV teksten & presentatie
Voorzitter: Evert van Ginkel, TGV teksten & presentatie
Pijler: Publiek

Geef je archeologieles op scholen, of wil je dit gaan doen? Beter 
inspelen op onderwijsmethoden met een professionelere aanpak? 
Traditionele benaderingen loslaten en meer weten waarom we les 
geven over archeologie? En waar in de ontwikkeling van culturele 
basisvaardigheden archeologie een rol kan spelen? We zetten de 
theorie van cultuureducatie naast de soms weerbarstige praktijk 
van alledag. Praat mee en vraag sprekers het hemd van het lijf!

Barend van Heusden, Rijksuniversiteit 
Groningen: De theorie van cultuureducatie
Barend van Heusden is hoogleraar cultuur 
en cognitie aan het University College 
Groningen.

Monique Deege, Communique: Tussen 
theorie en praktijk
Vanuit twee standpunten wordt het 
snijvlak van onderwijs en archeologie in 
de praktijk belicht: als docent archeologie 
én ICC-trainer vertelt Monique Deege hoe 
basisscholen in de praktijk hun cultuuron-
derwijs vormgeven.

Evert van Ginkel, TGV teksten & presenta-
tie: Uitwisseling met de zaal
Uitwisseling met de zaal n.a.v. de prak-
tijkvoorbeelden en thema’s die door de 
sprekers naar voren zijn gebracht. We 
hopen dat iedereen hierna geïnspireerd en 
met direct toepasbare voorbeelden aan de 
slag kan om archeologie en educatie naar 
een hoger plan te tillen in zijn/haar eigen 
werkomgeving.

Foto: gemeente AlmereFoto: TGV38



Vrijdag
Blok 4, sessie 4

Van het oppervlak naar de diepgang en het 
belang van samenwerking

Organisator: Simone Bloo, SAMPL/BAP
Voorzitter: Silke Lange, BIAX Consult
Pijler: Wetenschap

Spannende specialistenbijdragen zijn vaak sleutelstukken van 
archeologische studies. Door specialisten te betrekken bij het 
archeologische proces, zowel in de beginfase (PvE) als tijdens het 
onderzoek (veldbezoek/evaluatiefase/teamoverleggen) en in de 
eindfase (synthese) kunnen gewone vondsten tot bijzondere ver-
halen leiden. In de sessie zullen enkele resultaten van dergelijke 
cross-overs worden belicht middels lezingen en discussie.

Monica Dütting, Fish remains and other 
stories: Niet zeuren, (goed) aanpakken!?
“Specialistenonderzoek is duur en draagt 
niks bij”. “Wie heeft in vredesnaam deze 
onderzoeksvraag bedacht?” Monica gaat 
in op beeldvorming en praktijk rondom 
opgravingen, materiaal en onderzoek. Hoe 
komen we binnen budget en tijd tot een 
gedegen en geïntegreerd archeologisch 
onderzoek?

Lucy Kubiak-Martens, BIAX Consult: Not 
just seeds: study of cereal meals, garlic and 
plant fibres 
Botanical finds can exist and are potentially 
identifiable in the archaeological record. 
They offer a unique contribution to botani-
cal studies based usually on seed remains, 
and they should receive scholarly attention 
already in the early stage of archaeological 
research.

Hans Huisman, Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed: Cadeau van de paashaas?
Bij een toevalsvondst in Tilburg is een 
aantal eivormige keramische objecten uit 
de ijzertijd ontdekt. Het blijkt te gaan om 
een specifiek model smeltkroesjes. Nader 
technisch onderzoek leverde informatie 
hoe deze smeltkroesjes functioneerden, 
en wat voor soort brons-schroot erin werd 
gesmolten.

Foto: BAAC Foto: BIAX 39



Prijsvraag
Weg met die verstoorder!
Het veroorzakersprincipe ‘de verstoorder betaalt’ is inmiddels gemeengoed 
geworden in Nederland. Precies zoals ooit de bedoeling was van artikel 6 uit 
het Verdrag van Valletta. Maar stel: je bent die particulier die eindelijk een 
kavel heeft gevonden? Dan voel je je geen verstoorder, maar een bouwer van je 
droomhuis. Of die agrariër die voor een gezonde bedrijfsvoering een nieuwe stal 
moet bouwen? Dan voel je je geen verstoorder, maar een ondernemer.
Als archeologen staan we al met 1-0 achter als we deze initiatiefnemers conse-
quent ‘verstoorders’ blijven noemen. Daarom deze Reuvensdagen een nieuwe 
prijsvraag: bedenk een ander woord voor ‘verstoorder’ of, nog beter, verzin een 
alternatief voor de zinsnede ‘de verstoorder betaalt’. De winnaar mag in 2018 
gratis naar de Reuvensdagen en de Stichting Reuvens gaat haar best doen de 
nieuwe slogan net zo ingeburgerd krijgen.

In de congrestas zit een kaart waarop 
je jouw idee invult. De kaart kun je 
daarna inleveren bij de informatiebalie.

WEG MET DIE VERSTOORDER!

REUVENSDAGEN 2017
PRIJSVRAAG

Foto: Shutterstock
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Vrijdag
Blok 5, sessie 1‘De Toppers’

Organisator/voorzitter: Wouter Vos, Vos Archeo

In ‘De Toppers’ wordt een aantal opvallende, belangrijke, succes-
volle en inhoudelijke top-onderzoeken van de afgelopen tijd voor 
het voetlicht gebracht. ‘De Toppers’ beslaan verschillende archeo-
logische perioden en kunnen in diverse stadia van onderzoek het 
podium betreden: een eindpublicatie, een lopende opgraving, een 
toevalsvondst, een 3D-sensatie et cetera. Verbindend element is 
dat je dit niet wilt missen en na afloop weer helemaal bij bent!

Helle Molthof en Kirsten Leijnse, RAAP 
en BAAC: Nieuwegein - Het Klooster: de 
habitat, de hanger en de handelaars
In de winter en voorjaar van 2017 vond 
voor het eerst een grootschalige opgraving 
van een Swifterbantnederzetting in het 
rivierengebied plaats. Het onderzoek werd 
uitgevoerd door BAAC/RAAP in opdracht 
van de gemeente Nieuwegein. De sprekers 
geven een impressie van het veldwerk en 
de eerste resultaten.

Tom Hos, Econsultancy: Terug naar Haps!
In 2017 is Econsultancy gestart met de 
opgraving van een nederzetting uit de 
bronstijd/ijzertijd en een grafveld uit 
de ijzertijd in Haps. De opgraving is nog 
niet afgerond, maar de eerste resultaten 
kunnen al gedeeld worden. Ook wordt een 
eerste relatie gelegd met het 1,5 km verder 
gelegen Kamps Veld.

Peter Stokkel, gemeente Den Haag: Tunnel 
door het verleden van Den Haag (tracé 
Rotterdamsebaan)
Voor de Rotterdamsebaan is vanaf 2014 
onderzoek verricht door de gemeente 
Den Haag. Vooral de experimentele 
veldmethode is een groot succes. De 
velddata zijn verwerkt in VR-toepassingen 
voor het grotere publiek. Bezoek ons op 
de informatiemarkt om jezelf (weer eens) 
veldarcheoloog te voelen!

Stijn Heeren, Vrije Universiteit: De goud-
schat van Lienden
In Lienden is een verzameling gouden 
munten geborgen die spectaculair is door 
de datering (late 5e eeuw, slechts enkele 
jaren voor de val van het West-Romeinse 
rijk) en de omvang (voor Nederland de 
grootste). De vondst werd door detector-
zoekers gedaan, waarna een opgraving met 
verrassingen volgde.

Nils Kerkhoven, Ex-Situ: Expeditie Over de 
Maas, archeologie met de stroom mee

Jeroen Oosterbaan en Arthur Griffioen, 
DNA Archeologie/Saxion en AB Griffioen: 
Handel en belegering: onderzoek aan de 
Groote Markt in Vlissingen
Bij grootschalig stadskernonderzoek aan 
de Groote Markt in Vlissingen zijn resten 
in kaart gebracht die dateren van de 14e 
tot de 20e eeuw. Hiermee is 750 jaar aan 
stadsvorming inzichtelijk geworden. In de 
talrijke (ton)putten werd bovendien uit-
zonderlijk rijk en exotisch vondstmateriaal 
aangetroffen.

Foto: RAAP-BAAC 41



Vrijdag
Blok 5, sessie 2

Interdisciplinair onderzoek van de stad in de 
Nieuwe tijd

Organisator: Chrystel Brandenburgh, Erfgoed Leiden en Omstreken
Voorzitter: Michiel Bartels, Archeologie West-Friesland

Bij stadskernonderzoek leidt samenwerken tussen archeologen, 
bouwhistorici en archivisten tot aansprekende resultaten. Samen 
is het mogelijk een gedetailleerd beeld te krijgen van het leven 
in de stad, bewijzen de casussen. Daarbij kijken we ook naar hoe 
je de samenwerking organiseert. Vaak ontbreekt immers geld of 
tijd voor archiefonderzoek of bouwhistorische expertise. Wat kan 
elke actor in het bestel doen om de samenwerking tot stand te 
brengen?

Roos van Oosten, Faculteit der Archeologie, 
Universiteit Leiden: Leidse wevershuizen in 
seriebouw
In Leiden zijn grote delen van een 
17e-eeuws bouwblok opgegraven. Het 
onderzoek, waarbij archiefbronnen en 
bouwhistorische informatie zijn betrokken, 
geeft een verrassend gedetailleerd beeld 
van de projectontwikkeling in de Gouden 
Eeuw in textielstad Leiden.

Chrystel Brandenburgh, Erfgoed Leiden en 
Omstreken: De rol van het bevoegd gezag 
bij multidisciplinair onderzoek
Archiefonderzoek en bouwhistorisch 
onderzoek zijn niet verplicht in het huidige 
bestel en krijgen vaak geen plaats in 
archeologisch onderzoek in de stad. Welke 
middelen kan het bevoegd gezag inzetten 
om dit wel te doen?

Michel van Dam, IDDS: De rol van de bouw-
historicus
Bouwhistorisch onderzoek levert een 
belangrijke bijdrage aan archeologisch 
onderzoek in de historische binnenstad. 
Nog belangrijker is het uitvoeren van 
bouwhistorisch onderzoek voorafgaand aan 
de sloop van gebouwen of bouwblokken. 
Wie kan hierin het voortouw nemen?

Yolande Meijer, IDDS: Alphen aan den Rijn: 
onderzoek naar een oude dorpskern
Aan de hand van een casestudy van een 
drietal archeologische onderzoeken aan de 
Hooftstraat in Alphen aan den Rijn, komt 
de samenwerking tussen de archeologische 
aannemer en de bevoegde overheid aan 
bod.

Dieuwertje Duijn, Archeologie West-Fries-
land: Multidisciplinair onderzoek naar 
stolpboerderijen in West-Friesland
De noodzaak van gecombineerd bouwhis-
torisch en archeologisch onderzoek bij de 
sloop van oude gebouwen beperkt zich 
niet alleen tot de steden. In West-Friesland 
worden jaarlijks vijf tot tien stolpboerde-
rijen afgebroken. Deze lezing gaat in op de 
rol die Archeologie West-Friesland hierbij 
inneemt.

Jan-Willem Oudhof, Buro de Brug: Waarom 
moeilijk doen als het samen kan?
Over de rol van directievoering in het ma-
ken van keuzes in het archeologisch proces.

Foto: Erfgoed Leiden en Omstreken42



Vrijdag
Blok 5, sessie 3

Archeologie in Caribisch Nederland; Nederland’s 
bijzondere gemeenten

Organisator/voorzitter: Maaike de Waal, Faculteit der Archeologie, 
Universiteit Leiden
Pijler: Wetenschap

Op 10 oktober 2017 was het zeven jaar geleden dat de Caribische 
eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (kortweg: de BES) bij-
zondere gemeenten van Nederland werden. Sinds 2010 vallen de 
eilanden onder Europees-Nederlandse regel- en wetgeving en dat 
betekent dat ook het Verdrag van Malta geïmplementeerd moest 
worden. Deze sessie biedt ruimte te reflecteren op de huidige 
stand van zaken, op uitdagingen en mogelijkheden, en op de 
toekomst.

Gerda de Bruijn, Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed: Een dichtbij soort buitenland

Corinne Hofman en Menno Hoogland, Fa-
culteit der Archeologie, Universiteit Leiden: 
De archeologie van Caribisch Nederland 
toen en nu

De sprekers belichten een eeuw Leids 
onderzoek naar de oorspronkelijke bewo-
ning van Saba en Sint Eustatius.

Ryan Espersen, Saba Archaeological 
Center: Archaeology and Cultural Heritage 
Management on Saba Navigating Culture 
and Politics.

Esther Mietes, D7 archeologie: Nationale 
archeologie: 17+2=100

Foto: Ryan Espersen 43



Vrijdag
Blok 5, sessie 4

Kies bewust! Bevorderen van samenwerking, van 
opgraver tot specialist

Organisator/voorzitter: Sasja van der Vaart-Verschoof, Facul-
teit der Archeologie, Universiteit Leiden
Pijler: Wetenschap

In deze aansluitende sessie worden de ervaringen van restaura-
toren, onderzoekers en materiaalspecialisten gedeeld. Mogelijk-
heden in de toekomst worden beïnvloed door gemaakte keuzes in 
het heden (en verleden). Door hiervan bewust te zijn, vroeg in het 
proces van opgraving tot onderzoek en restauratie, kan samenwer-
king bevorderd worden, wat leidt tot betere resultaten. De nadruk 
ligt op het delen van voortschrijdend inzicht en praktische tips.

Sasja van der Vaart-Verschoof, Faculteit 
der Archeologie, Universiteit Leiden: 
Introductie: kies bewust!

Anniek Manshanden, Restauratieatelier 
Anniek Manshanden: Archeologisch 
restaurator: EHBO of materiaalspecia-
list?

Janneke van der Stok-Nienhuis, metals 
inc: Interdisciplinair onderzoekende 
metaalspecialist: kan dat?

Karin Abelskamp & Johan Langelaar, 
ArcheoCare: Vondsten met perspectief
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Rondleidingen Rijksmuseum van Oudheden – Rapenburg 28
In het Rijksmuseum van Oudheden zijn er rondleidingen over de 
afdeling ‘Archeologie van Nederland’, met speciale aandacht voor 
de tentoonstelling ‘Fibula’s’ en het onlangs verworven ‘Zwaard van 
Ommerschans’. Na afloop is er alle gelegenheid om de tentoon-
stelling ‘Nineveh – hoofdstad van een wereldrijk’ en de andere 
museumzalen te bekijken, al dan niet met een audiotour. Vergeet 
niet je Museumkaart mee te nemen.

Aanvang: 10.15 uur
Duur: 1 uur

Excursies

Op zaterdagochtend 18 november is er de mogelijkheid gratis deel te nemen 
aan een excursie. De excursies bieden de gelegenheid om de gaststad en het 
gastmuseum op verschillende manieren te bekijken. Zo zijn er verschillende 
rondleidingen in het Rijksmuseum van Oudheden, het nationaal archeologisch 
museum dat bijna 200 jaar bestaat. Maar ook kun je een wandeling door de 
stad maken onder begeleiding van niemand minder dan prof.dr. Dick de Boer, 
emeritus-hoogleraar middeleeuwse geschiedenis. Hij zal je Leiden van een heel 
nieuwe – of juist oude – kant laten zien. Tot slot kun je letterlijk afdalen in de 
Leidse geschiedenis tijdens een ondergrondse keldertocht.

Bij het ter perse gaan van dit boekje is niet duidelijk of er nog plaatsen beschik-
baar zijn: inlichtingen bij de informatiebalie.

Foto: Rob Overmeer
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Stadswandeling – verzamelpunt Rijksmuseum van Oudheden, 
Rapenburg 28

Dick E.H. de Boer, expert in stadsgeschiedenis, neemt je mee op een tocht 
door Leiden. Hij studeerde hier ooit geschiedenis en Nederlandse taal- en 
letterkunde en is inmiddels oud-hoogleraar middeleeuwse geschiedenis 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was onder meer lid van de Archeo- 
logische Begeleidingscommissie in Leiden en kent deze stad als geen 
ander. Hij schreef talloze publicaties, ook voor een breed publiek, en was 
redactielid van het tijdschrift ‘De Leidse hofjes’. Hij werkte mee aan de 
tv-series ‘Steden en hun verleden’ en ‘Steden des tijds’. Deze excursie 
biedt de kans om op stap te gaan met een echte Leidse stadskenner!

Aanvang: 10.15 uur
Duur: 2 uur

Leiden ondergronds met De Oudheidsfabriek 
verzamelpunt onderaan de trap naar de 
Burcht van Leiden (Burgsteeg)
Onder begeleiding van een archeoloog verken 
je de ondergrond van het centrum. Je daalt af 
in kelders uit de 14e en 15e eeuw. Hier wordt 
verteld over het ontstaan van Leiden, aan de 
hand van beeldmateriaal en authentieke ar-
cheologische vondsten. Na deze ondergrondse 
ontdekkingstocht bekijk je Leiden anders en 
besef je dat je in het centrum op twee meter 
archeologie en geschiedenis loopt.

Aanvang: 11.30 uur
Duur: ± 1,5 uur

Foto: De Oudheidsfabriek

Foto: Leiden Marketing
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Uitgave van de Stichting Reuvens voor de 47ste 
Reuvensdagen, 16, 17, en 18 november 2017, 
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Colofon
Foto: RMO
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LEIDEN

Twitter mee over de Reuvensdagen via:

Twitter @reuvensdagen en hashtag 

#reuvens2017

Like ons op Facebook/reuvensdagen

De Reuvensdagen 2017 worden mede 
mogelijk gemaakt dankzij fi nanciële 
bijdragen van:


