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 ONDER DE gROND OF bOvEN  
DE gROND – aRchEOlOgIE, musEa  
EN zORg vOOR mONumENtEN

1.1 Ontdekking van de voorgeschiedenis 
 
In het museum is de wetenschap niet de alleenheerscheres, die met  
minachtend schouderophalen neerziet op het profanum vulgus, maar de 
dienaar, de opvoeder, die trachten moet juist den eenvoudige een oogen-
blik uit het alledaagsche leven op te voeren tot een voelen en begrijpen 
van menschelijke beschaving, in het eeuwig wisselend proces van rijzen  
en dalen, tot een genieten van menschelijke kunst, die niet meer is van 
onze tijd.1

Zo typeert J.H. Holwerda, directeur van het Rijksmuseum van Oudhe-
den (RMO) in Leiden en lector in de prehistorie en Romeinse archeo-
logie, in 1926 de taak en functie van zijn museum.2 In het debat in de 
jaren twintig over de ‘museumkwestie’ werden de betekenis en de posi-
tie van het museum herhaaldelijk ter discussie gesteld.3 De beeldend 
kunstenaar en lid van de Museumcommissie4 Jan Veth stelde bijvoor-
beeld voor een Egyptische grafkamer tentoongesteld in het RMO af te 
breken, omdat de grafkamer als historisch object in zijn totaliteit minder 
indrukwekkend zou zijn dan de esthetische waarde van de afzonderlijke 
reliëfs. Deze reliëfs zijn ‘wonderen van schoonheid’ in zijn ogen en 
zouden dan ook beter tot hun recht komen in een apart museum, een 
kunstmuseum.5 Veths uitgesproken voorkeur voor de esthetische  
benderingswijze staat recht tegenover de opvattingen van Huizinga,6  

1)  Citaat in Eickhoff 2003: 190.

2)  Holwerda werd tot conservator benoemd in 1903  

en tot lector aan de Leidse Universiteit in 1910. In 1919 werd 

hij directeur van het RMO.

3)  Eickhoff 2003: 185-190. Zie voor een analyse van het  

debat over de museumkwestie: Meijers 1977.

4)  Rijkscommissie van advies inzake de reorganisatie  

van het Museumwezen hier te lande, ingesteld in 1919.

5)  Veth beargumenteerde zijn stellingname in 1921,  

in De Gids 85, dl. IV 110, 111, Tibbe 1994: 352.

6)  Tibbe 1994: 349.

1 )
Every step and every movement of the multitude, even in what are  
termed enlightened ages, are made with equal blindness to the future; 
and nations stumble upon establishments, which are indeed the result  
of human actions, but not the execution of any human design.

Adam Ferguson, An Essay on the History of Civil Society, 1767
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Dit moderne tijdsbewustzijn, door Koselleck geschichtliche Zeit 
genoemd, creëert zowel een opening naar de toekomst als naar het 
verleden.11 Het geleidelijk aan op de achtergrond raken van de christe-
lijke eschatologie schept ruimte voor een lineaire tijdsopvatting met 
een open toekomst. Het begrip ‘vooruitgang’ krijgt daarmee een nieuwe 
inhoud, doordat het nu veel meer de mogelijkheid uitdrukt dat het men-
selijk handelen zelf invloed kan uitoefenen op de toekomst en ook een 
planning van die toekomst in zicht komt.12 Aan de andere kant raakt het 
verleden steeds verder weg, de wereld wordt ouder en het concept van 
een voorgeschiedenis ontstaat. De prehistorie wordt ontdekt.13

Van der Woud demonstreert de opkomst van wat Koselleck beschrijft 
als het concept van de geschichtliche Zeit aan de hand van drie Neder-
landse oudheidkundigen: Reuvens, Westendorp en Jansen. C. Reuvens, 
zowel eerste directeur van het Rijksmuseum van Oudheden als eerste 
hoogleraar in de archeologie, verbindt geschiedenis met de astrono-
mie en geologie en dus met de ouderdom van de ruimte en de aarde: 
‘Deze Oudheidkunde, naast de Sterrekunde en Geologie, is de meest 
geschikte wetenschap, om het geloof aan de geschrevene geschiedenis 
sterk op de proef te stellen, in vele deelen te bevestigen, in sommige te 
doen wankelen, dat zij, daarenboven, menigmaal geheel nieuwe bron-
nen van kennis opent’.14

N. Westendorp, tijdgenoot van Reuvens, is een predikant en ama-
teur-oudheidkundige die is geïnteresseerd in hunebedden. Hunebed-
den eisen wetenschappelijke bestudering, omdat ze ouder zijn dan ‘de 
schriftelijke oorkonden en charters’ en daarom ‘de eerste bladen onzer 
geschiedenis grondiger en fraajer’ [...] beschrijven’. Westendorp pro-
beert de hunebedbouwers in de Bijbelse chronologie te plaatsen, maar 
hij trok er toch per rijtuig op uit om de hunebedden zelf waar te nemen, 
net zoals Reuvens voor hem had gedaan.15 F. Jansen, conservator van 
het RMO van 1835-1863, gebruikt voor het eerst het begrip ‘voorgeschie-
denis’ en bedoelt daarmee een tijdperk dat geen geschreven bronnen 
kende. Jansen is ook op de hoogte van het door Deense archeologen 
ontwikkelde drieperiodensysteem (steentijd, bronstijd, ijzertijd), maar 
heeft moeite om dat op Nederlandse bodemvondsten toe te passen. 
Toch bleven ook de Denen, ondanks het evolutionaire perspectief op de 

11)  Koselleck, besproken door Doorman 2004: 76-78  

en Doorman 1997: 31, 32.

12)  Doorman 2004: 76, 77.

13)  Van der Woud 1998b: 49.

14)  Idem.

15)  Van der Woud 1998b: 41, 42, 48, 49.

die zich evenals Holwerda onder de tegenstanders van zulke voorstellen 
tot herinrichting van de musea bevindt.7

De collectie van het RMO bestond naast voorwerpen uit de klassieke 
oudheid in ruime zin ook uit Nederlandse bodemvondsten. Een van de 
plannen die de reorganisatie van de musea tot onderwerp heeft, stelde 
voor om deze collectie oudheden een bestemming te geven in een 
nieuw op te richten Nederlands historisch museum, waar de objecten 
zouden kunnen bijdragen aan het inzicht in de vroegste periode van de 
Nederlandse geschiedenis.8

De verdelings- en herindelingsplannen van de commissie, waarvan 
we de leden met recht ‘dirigenten van de herinnering’ kunnen noemen, 
zoals De Jong de culturele en museale elite aanduidt, impliceren dat 
verandering van context ook een wijziging van de betekenis van de voor-
werpen met zich meebrengt.9 Door voorwerpen los te maken van hun 
context kan de oorspronkelijke betekenis, als die betekenis tenminste 
duidelijk is, in sommige gevallen onherkenbaar worden, zoals in het 
geval van de grafkamer.

De discussie uit de jaren twintig belicht een aspect van het beheer van 
wat nu het culturele erfgoed genoemd zou worden, in dit geval de vraag 
of overblijfselen van het verleden als kunst begrepen moeten worden of 
als voorwerpen met een historische betekenis, en in welk type museum 
ze vervolgens geëxposeerd moeten worden. Daarmee staat ook de 
functie van het museum ter discussie en tot welk publiek het zich moet 
richten. Heeft het museum tot taak de schoonheid te democratiseren,10 
de educatie van het volk te bevorderen of moet het een oord zijn van 
wetenschappelijke reflectie?

Dit debat over de betekenis van het culturele erfgoed gaat uiteindelijk 
terug op veranderingen die zich eind achttiende eeuw hadden voorge-
daan in het denken over tijd en ruimte. Hierdoor waren nieuwe begrip-
pen en onderscheidingen ontstaan, die zich ontwikkelden tot autonome 
kennisdomeinen. In het nieuw ontstane besef van tijd werd geschiede-
nis steeds meer gezien als een dynamische ontwikkeling en een samen-
hangend proces.

7)  Eickhoff 2003: 189, 190.

8)  Eickhoff 2003: 188.

9)  De Jong 2006: 21. Hij heeft deze term ontleend aan de 

cultuursocioloog Henk Overduin (1988).

10)  Meijers 1977.
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naar het landschap in, waar nu oude sporen van het verleden ‘zichtbaar’ 
worden en herkend als mensenwerk. Door de ontdekking van bijvoor-
beeld de megalithische monumenten krijgt het landschap een voorals-
nog ‘vage’ geschiedenis en wordt de beleving van het landschap een 
mythische, historiserende ervaring.21 Het schilderij Spaziergang in der 
Abenddämmerung van Caspar David Friedrich (figuur 1.1) is een typisch 
voorbeeld van deze mythologisering van de ruimte.

Tegelijkertijd is een gevolg van de veranderende perceptie van tijd en 
ruimte dat de ervaring juist niet meer bemiddeld hoeft te worden door 
het geschilderde landschap, waar de horizon vastligt. De potentie om 
er zelf in rond te dwalen maakt het landschap tot een tastbare en oor-
spronkelijke belevenis, waarin het perspectief steeds wisselt en de hori-
zon opschuift. De romanticus wandelt, zo zegt Doorman, waar hij vroe-
ger ploeterde: ‘Waar in andere culturen of tijden de mens eerder loopt, 
zwoegt of sluipt, daar wandelt de westerse mens sinds de romantiek.’22

21)  Ickerodt 2004: 53, 54.

22)  Doorman 2004: 11.

ontwikkeling van vroege beschavingen, binnen de traditionele zesdui-
zend jaar die de wereld geacht werd te bestaan na de Schepping.16

Een ander kenmerk van de nieuwe beleving van de tijd is de ‘gelijktij-
digheid van het ongelijktijdige’, zoals Koselleck dat aanduidt.17 De con-
tacten met en de toenemende aandacht voor primitieve samenlevingen 
gaven aanleiding tot een historische vergelijking met de eigen cultuur 
en vroegen om een verklaring van het fenomeen van het voorkomen op 
hetzelfde moment maar in een andere geografische ruimte, van verschil-
lende ontwikkelingsstadia in de menselijke beschaving.

Ook dit is bij de Nederlandse oudheidkundigen waar te nemen. 
Westendorp ziet de overeenkomst van de stenen werktuigen van de 
hunebedbouwers en die van de nu nog levende ‘woeste Amerikaanse 
volksstammen’. Hij vraagt zich af: ‘Hoe zullen wij deze gelijkheid, op 
zulk eenen verbazende afstand en op plaatsen door zoo vele zeeën 
gescheiden, verklaren?’ Zijn reflectie voert tot het idee van een heel 
vroeg en gedeeld verleden, tot de oudste mensen in een nog ‘onvol-
tooide staat’ en, binnen het Bijbelverhaal ‘nog door geenen torenbouw 
van een gereten’.18

Niet alleen de prehistorie werd ontdekt, ook het landschap werd met 
andere ogen bekeken als enerzijds een voortvloeisel van het moderne 
tijdsbesef en anderzijds met een door Romantiek geïnspireerde andere 
waarneming van de ruimte. De geschichtliche tijdsopvatting staat al snel 
onder druk van de Romantiek, waarin een cyclisch begrip van de tijd – 
groei, bloei, verval – overheerst, en niet de kennis maar de beleving van 
het verleden van grote waarde wordt geacht.19

Koselleck benoemt dit aspect met de begrippen Erfahrungsraum en 
Erwartungshorizont, twee abstracte categorieën die een verandering van 
de onderlinge relatie tussen verleden en toekomst aanduiden. Het ver-
leden wordt meer als een geheel ervaren waarin verschillende tijdslagen 
naast elkaar kunnen bestaan.

De veranderde tijd-ruimtewaarneming kenmerkt zich zowel door de 
behoefte aan een rationele ordening en het systematisch in kaart bren-
gen van de ruimte, als door de herontdekking van de historische dimen-
sie van het landschap.20 De metafoor van ‘Das Schöne Denkmal’ moet 
deze historisering van het landschap duidelijk maken. Het ontstaan van 
dit ‘landschappelijk bewustzijn’ houdt een nieuwe manier van kijken 

16)  Trigger 1993: 73-86.

17)  Doorman 1997: 32, 33.

18)  Van der Woud 1998b: 48.

19)  Doorman 2004: 87.

20)  Ickerodt 2004: 6-7, 52-53, 153. Harvey 1990: 240-259.

figuur 1.1  Caspar David Friedrich, Spaziergang in der Abenddämmerung, 1830-1835.
 Olieverf op doek, 33 x 43 cm, privé collectie.
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Het is op dezelfde Arentsburg, waar Holwerda en de bioloog A.E. van 
Giffen, die als grondleggers van de moderne Nederlandse archeologie 
beschouwd worden, een eeuw later, in 1911, gezamenlijk een opgraving 
uitvoeren. Holwerda heeft de leiding van de opgraving, Van Giffen is zijn 
assistent. Hier ontstaat ook het eerste conflict, de voorbode van een 
machtsstrijd om de beheersing van het bodemarchief die hun leven lang 
zal duren. De ruzie in Arentsburg ging over opgravingstechnieken, het 
wel of geen kennis hebben van de geologie en interpretatie van profie-
len.27 In de kern kwam het neer op de kwestie van waarnemen: van juist 
of onjuist waarnemen.

De empirische traditie van het zelf waarnemen, die bij de eerdere 
oudheidkundigen, zoals Westendorp en Reuvens, al begon te ontluiken, 
zal door Van Giffen, zelf opgeleid in het empirische natuuronderzoek, 
tot de enige goede manier van kennisvergaring worden verklaard. Zijn 
als positivistisch te kwalificeren benadering van het vak kenmerkt zich 
door een groot vertrouwen in de mogelijkheid van ware kennis, als de 
juiste methoden zoals waarneming, classificatie en systematiseren, 

27)  Verhart 2005: 65-73.

Een van die wandelaars, de Nederlandse predikant en filantroop O.G. 
Heldring, trekt te voet door de Betuwe op zoek naar nog zichtbare spo-
ren in het landschap van de oude culturen van Romeinen en Bataven, 
maar ook vol belangstelling voor legenden, volksgebruiken en -verha-
len.23 Behalve dat Heldring oprecht geïnteresseerd is in de historische 
functie van de woerden, de in de Betuwe zogenoemde verhogingen in 
het landschap, ontdekte hij de ‘charmes van het lokale volksgeloof’, 
zoals Bank en Van Buuren opmerken24. Toch is hier sprake van een 
beginnende ‘volkskundige blik’.25 Naast de geografische ruimte, wordt 
nu ook de sociale ruimte ontdekt.

In deze ontdekking van de voorgeschiedenis heb ik een aantal aspec-
ten belicht van het culturele erfgoed die blijvend van belang blijken te 
zijn voor de archeologie als wetenschappelijke discipline en voor de 
monumentenzorg. De verschillende en uiteenlopende betekenissen en 
functies die in de loop van de tijd aan de overblijfselen van het verleden 
worden toegekend door de ‘dirigenten van de herinnering’ zijn nog 
steeds aanleiding tot discussie en strijd. Het bodemarchief zelf, voor 
archeologen de bron van kennis over het verleden, is ook lange tijd 
onderwerp van conflict geweest. Bodemvondsten moeten, voor ze even-
tueel in een museum terechtkomen, wel eerst worden opgegraven.

1.2 bodemonderzoek

Reuvens’ opgraving op het landgoed Arentsburg, waar al eerder over-
blijfselen uit de Romeinse tijd waren gevonden, was de eerste groot-
schalige opgraving in Nederland en een groot succes. De vele vondsten 
waren een aanwinst voor het museum. Dat een opgraving zelf ook een 
museale functie kan vervullen, was een lumineus idee van Reuvens. 
Na het blootleggen van de overblijfselen van het daar vermoede Forum 
Hadriani wilde hij de opgraving twee jaar open laten liggen voor het 
publiek. Het concept van een museum in de open lucht, misschien 
geïnspireerd door de opgravingen van Pompei, was nieuw in Nederland, 
maar heeft weinig navolging gevonden. Voor Reuvens hebben de uit-
gegraven resten de status van een monument met een hoog educatief 
gehalte; hij ziet ‘het opgedolvene als een gedenkstuk en als een vermo-
gend middel tot aankweking van geschied en oudheidkunde.’26 

23)  Heldring 1838. Heldring is een neef van L.J.F. Jansen, 

conservator van het RMO (Brongers 1976).

24)  Bank & Van Buren 2000: 81.

25)  Frijhoff 1994: 251-256.

26)  Brongers 2002: 99.

figuur 1.2 Reuvens op Arentsburg (1827). Reuvens zelf, op de voorgrond, bestudeert  
een tekening van de opgraving. Achter hem (met hoed) waarschijnlijk zijn latere 
opvolger Leemans. Rechts van Reuvens (met pet) de tekenaar.
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Holwerda’s klassieke beschavingsideaal staat hier lijnrecht tegenover, 
zoals in §1.1 aan de orde is geweest, en representeert de historisch-inter-
pretatieve of hermeneutische traditie. Holwerda stelt zich ten doel het 
verhaal van het verleden te vertellen en vindt de ‘historische sensatie’ 
van groot belang. De betekenis van een vondst is voor hem een authen-
tiek bericht uit het verleden, dat die ervaring mogelijk maakt. De mate-
rialiteit van het object verschaft in deze denkwijze een directe toegang 
tot het verleden en brengt ook immateriële waarden met zich mee, zoals 
geestelijke verrijking en inspiratie.

Niemand heeft deze gedachte zo magnifiek in beeld gebracht als 
Rembrandt in zijn schilderij van Aristoteles met de buste van Homerus 
(figuur 1.4). Het directe contact met het verleden door het fysiek aanra-
ken met de hand van het hoofd van Homerus geeft dit klassieke bescha-
vingsideaal prachtig weer.31 Om deze klassiek humanistische idealen te 
verspreiden, is voor Holwerda een beschavingsinstituut als het museum 
bij uitstek de plaats.

31)  Ontleend aan Grijzenhout 2007: 3.

worden toegepast.28 Feiten zijn objectief vast te stellen en moeten 
gescheiden worden van de interpretatie: ‘Die Tatsachen bleiben, die 
Interpretation schwankt.’29 Het is meer dan een wetenschappelijke 
methode; zijn grote geloof in de waardenvrijheid van de wetenschap 
is een levensfilosofie en belichaamt daarmee, zoals Eickhoff zegt, een 
‘beschavingsideaal’.30

De conflicten in de paar jaar dat Van Giffen in Leiden werkt, lopen 
zo hoog op dat hij wordt ontslagen en zijn werkterrein verlegt naar het 
noorden van het land, eerst naar Groningen, later ook Friesland en 
Drenthe. In 1921 krijgt Van Giffen een eigen afdeling aan de Universi-
teit van Groningen, het Biologisch Archeologisch Instituut (BAI). Daar 
perfectioneert hij zijn opgravingstechnieken, vooral de kwadrantenme-
thode, die hem internationaal bekend maken (figuur 1.3). 

28]  Eickhoff 2003: 74, 75.

29)  Met dit motto, dat Van Giffen (1913) zijn dissertatie 

meegaf, zijn vele generaties studenten in de archeologie 

grootgebracht. Slofstra 1994: 13.

30)  Eickhoff 2003: 75, 105.

figuur 1.3 Een grafheuvel op de Lunterse Berg, opgegraven volgens de kwadrantenmethode  
van Van Giffen.

figuur 1.4 Rembrandt van Rijn, Aristoteles met de buste van Homerus, 1653.
 Olieverf op doek, 143,5 x 136,5 cm, Metropolitan Museum, New York.
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Evenals zijn vader Holwerda sr., die in de historische ervaring een anti-
dotum tegen de overheersing van de uitsluitend op praktisch nut geori-
ënteerde natuurwetenschappen zag, moest Holwerda jr. niets hebben 
van het positivisme.32 Beiden geloven niet in de wetmatigheden van de 
geschiedenis, zoals Auguste Comte poneerde met zijn model van de 
verschillende stadia in de ontwikkeling van de mensheid. De archeologie 
heeft dergelijke modellen niet nodig, omdat het exacte historische weten-
schap is. Wetenschap staat ten dienste van educatie en niet alleen in het 
museum. Holwerda jr. publiceert ook populairwetenschappelijke boeken 
en platenatlassen voor het geschiedenisonderwijs op de scholen. Zijn 
idee om een hunebed in Drenthe toegankelijk te maken voor toeristen en 
een breed publiek, roept reminiscenties op aan Reuvens’ museum in de 
open lucht. De bestuurders van de provincie zijn daar op dat moment in 
de jaren tien van de twintigste eeuw echter niet ontvankelijk voor. Jaren 
later, in 1958, zal Van Giffen zich dit idee van Holwerda toe-eigenen en 
een ander, volledig verstoord hunebed in Drenthe, de Papeloze kerk, 
reconstrueren met behulp van stenen die van elders kwamen.33

Er speelt nog een andere problematiek rond het bodemarchief rond 
de eeuwwisseling. De conflicten tussen de amateurs, allerlei regio-
nale genootschappen, lokale oudheidkundige verenigingen en musea 
enerzijds en de professionele beoefenaars van het vak anderzijds gaan 
over de kwestie wie waar mag graven, wie de beschikking krijgt over 
de opgravinggegevens en waar de vondsten naartoe gaan.34 De toene-
mende belangstelling voor de eigen lokale geschiedenis leidde ertoe dat 
tegen het einde van negentiende eeuw het verzamelen van voorwerpen 
die getuigen van deze geschiedenis een hoge vlucht nam. De objecten 
zelf namen vaak een centrale plaats in en dé manier om deze objecten 
te bemachtigen was door ze op te graven. Er ontstond een vorm van 
schatgraven waar de meer professionele instanties bezwaar tegen had-
den, omdat de ‘vondstomstandigheden’ daarbij verloren gingen: ‘Men 
organiseert als het ware urnenjachten voor logees, waarbij dan het 
gevangen wild gespaard en als curiositeit bewaard blijft, echtheid en 
herkomst dikwijls moeilijk zijn na te gaan en vast te stellen.’35

Omdat iedereen kon opgraven en dat ook deed, werd er veel gevon-
den. Ook de beginnende industrialisatie en de aanleg van infrastructuur 
zorgden ervoor dat oudheidkundige relicten aan de oppervlakte kwa-

32)  Eickhoff 2003: 21-23, 78.

33)  Van Ginkel, Jager & Van der Sanden 2005: 145-150.

34)  Eickhoff 2003: 181.

35)  Gratama 1901: 13-17.

men. Veel waardevolle vondsten, zoals gouden sieraden, werden ver-
kocht en verdwenen naar het buitenland. Om dit te voorkomen had de 
overheid in 1866 een regeling uitgevaardigd die bepaalde dat ingenieurs 
bij Rijkswaterstaat en de Staatsspoorwegen vondsten van wetenschap-
pelijk of kunstzinnig belang moesten melden bij een van de rijksmusea. 
In een volgende circulaire van 1887 werden burgemeesters verplicht 
bodemvondsten binnen de gemeentegrenzen te melden bij het RMO.36

Het gebrek aan samenwerking en een slechte arbeidsdeling tus-
sen de betrokken instanties en personen maakten de situatie rond het 
bodemarchief in het begin van de twintigste eeuw chaotisch en onge-
controleerd. De verschillende inzichten van Van Giffen en Holwerda 
speelden mee bij de strijd om de beheersing van het bodemarchief. Voor 
alle betrokkenen bij het opgraven en het museumwezen was het echter 
wel volstrekt duidelijk dat er een verordening noodzakelijk was om de 
bevoegdheid tot opgraven en de verdeling van de vondsten te reglemen-
teren. Bij het uitblijven van een dergelijke bepaling, voor een groot deel 
veroorzaakt door het conflict tussen ‘Leiden’ en ‘Groningen’, bleef de 
regeling van 1887 geldig. In mei 1940, vlak voor de Tweede Wereldoorlog 
uitbreekt, wordt een regeling getroffen die bepaalde wie bevoegd zijn tot 
opgraven.37 Na de oorlog zal een monumentenwet tot stand komen.

1.3 wetgeving en cultuurbeleid 

1.3.1 De Monumentenwet van 1961

De Monumentenwet, die in 1961 tijdens de regeringsperiode van het 
kabinet De Quay (1959-1963, samengesteld uit confessionelen en VVD) 
in het Staatsblad wordt afgekondigd, heeft lang op zich laten wachten.38 
Het wetsontwerp was ingediend in 1955 tijdens de voorafgaande kabi-
netsperiode door minister Cals van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen. De wet wordt wel gezien zien als een mijlpaal, het moment waarop 
de overheid haar verantwoordelijkheid erkent voor de monumentzorg, 
na ‘een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed’.39 De wet legt de 

36)  Eickhoff 2007: 132.

37)  Eickhoff 2003: 202-206.

38)  Wet houdende voorzieningen in het belang van het 

behoud van Monumenten van Geschiedenis en Kunst 

(Monumentenwet 1961). Met de inwerkingtreding van de 

Monumentenwet wordt de Tijdelijke Wet Monumentenzorg 

van 1950 ingetrokken.

39)  Duparc 1975. Tillema 1975.
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bevoegdheid om beschermde gebouwen – onroerende monumenten – 
aan te wijzen bij de Rijksoverheid, en niet onbelangrijk, zij bepaalt wat 
een monument is.

De wet noemt drie redenen om gebouwen die ten minste vijftig jaar 
oud zijn als monument van algemeen belang aan te wijzen: vanwege 
hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap en hun volkskun-
dige waarde. Ook terreinen waar die elementen aanwezig zijn en stads- 
en dorpsgezichten kunnen op grond van de drie genoemde criteria 
een monumentenstatus toegewezen krijgen. Hetzelfde geldt voor alle 
zaken en terreinen, ook die jonger zijn dan vijftig jaar en van algemeen 
belang, door de daaraan verbonden geschiedkundige herinneringen.40 
Een beschermd monument is volgens de wet een onroerend monument 
dat ingeschreven is in de registers die daarvoor in elke gemeente zullen 
worden aangelegd.

De Monumentenraad is de adviserende instantie die per gemeente 
voorstelt, met redenen omkleed, welke monumenten voor wettelijke 
bescherming in aanmerking komen. De minister beslist, en wijst, na de 
Monumentenraad gehoord te hebben, monumenten aan als beschermd 
monument.41 De raad bestaat uit vijf afdelingen waaronder de Rijkscom-
missie voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Rijkscommissie 
voor de Monumentenzorg.42

De wet verbiedt een beschermd monument te beschadigen of te 
vernielen. Zonder vergunning van de minister is het verboden een 
beschermd monument af te breken of te wijzigen op straffe van betaling 
van de kosten voor het herstel. Bovendien kan de minister voorwaarden 
verbinden aan een vergunning in het belang van het monument.43

In de artikelen 22 tot en met 25 van de wet wordt het opgraven en het 
beheer van vondsten geregeld. De bevoegdheid tot opgraven wordt door 
de minister verleend aan diensten, instellingen en personen, zonder 
deze met name te noemen. Zonder deze bevoegdheid is het iedereen 
verboden ‘graafwerk te verrichten dat ten doel heeft het opsporen of 

40)  Art. 1. Deze wet verstaat onder: b. monumenten: 1. alle 

vóór ten minste vijftig jaar vervaardigde zaken, welke van 

algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis 

voor de wetenschap of hun volkskundige waarde; 2. terreinen, 

welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken 

als bedoeld onder 1; 3. alle zaken en terreinen, welke van 

algemeen belang zijn wegens de aan die zaken en terreinen 

verbonden geschiedkundige herinneringen.

41)  Art. 8 en 9.

42)  Art. 3-5.

43)  Art. 14, 15, 17-19.

onderzoeken van monumenten’. Een eigenaar van een terrein moet 
opgravingen van bevoegde instanties toestaan. De wet maakt een 
verschil tussen een vondst als voorwerp en als roerend monument. 
Vondsten die aan de drie criteria van de wet voldoen, zijn roerende 
monumenten, maar kunnen niet beschermd worden op grond van deze 
wet. Roerende monumenten zijn eigendom van de instanties onder wier 
verantwoordelijkheid wordt opgegraven. Iemand die een voorwerp vindt 
waarvan hij vermoedt dat het een monument is, moet dat melden bij de 
burgemeester.

Gemeenten en provincies die zelf al een eigen monumentenverorde-
ning kunnen vaststellen, houden deze bevoegdheid, maar de wet heeft 
voorrang boven deze verordeningen.44 In de wet worden ook verschillende 
procedures geregeld die gevolgd dienen te worden alvorens er besluiten 
worden genomen, zoals het uitvoerige en strikt gereglementeerde vergun-
ningenstelsel, dat vooral van toepassing is op de beschermde gebouwen. 
Vervolgens een aantal verbodsbepalingen en de uitzonderingen daarop, 
alsook regels voor vergoedingen en schadevergoedingen.

Een gevolg van het in werking treden van de Monumentenwet is dat 
ook veranderingen worden doorgevoerd in de Woningwet. Gemeenten 
worden verplicht binnen een jaar nadat een stads- of dorpsgezicht de 
monumentenstatus heeft gekregen beschermende maatregelen op te 
nemen in de uitbreidingsplannen. 

Voor wie de wetstekst begint te lezen, zal niet onmiddellijk duidelijk 
zijn dat de wet ook de mogelijkheid biedt ‘archeologische momenten’ te 
beschermen. Artikel 1 doet op het eerste gezicht zeker niet vermoeden 
dat de genoemde terreinen als delen van het ‘bodemarchief’ geïnterpre-
teerd moeten worden. ‘Bodemarchief’ en ‘archeologische momenten’ 
zijn geen termen die in de wet voorkomen; de wet spreekt over ‘oud-
heidkundig bodemonderzoek’. Dat wordt pas duidelijk in artikel 3, waar 
de Rijkscommissie voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (RCOB) 
wordt genoemd naast een aparte Rijkscommissie voor de monumenten-
zorg. Vervolgens blijkt hoofdstuk V, getiteld ‘Opgravingen en vondsten’, 
regelingen te bevatten aangaande het bodemonderzoek.

De wet met de officiële benaming ‘Wet houdende voorzieningen 
in het belang van het behoud van Monumenten van Geschiedenis en 
Kunst’ draagt in velerlei opzichten, niet alleen in de naam, de sporen 
van het negentiende-eeuwse denken over monumenten en reflecteert 
daarmee ook de ontstaansgeschiedenis van de overheidsbemoeienis 
met de monumentenzorg. Voor een beter begrip van de wet is het nuttig 

44)  Art. 32.
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om in te gaan op de negentiende-eeuwse opvattingen over geschiedenis  
en (bouw)kunst en de relatie tussen overheid en ‘cultuur’. In het klimaat 
van het politieke liberalisme en de periode Thorbecke45 was de heersende  
opvatting dat kunst en wetenschap geen domeinen zijn waar de over-
heid verantwoordelijk voor is: ‘Maar het is gene zaak van de regering. 
De Regering is geen oordeelaar van wetenschap en kunst’, zoals de veel 
geciteerde uitspraak van Thorbecke luidt.46 Deze uitlating van Thorbecke 
had echter expliciet betrekking op het steunen van contemporaine  
kunstenaars en zegt dus niets over het behoud van kunst en cultuur. De 
kwestie of de overheid een verantwoordelijkheid draagt voor het behoud 
en de bescherming van historische gebouwen of dat deze zaak aan het 
particulier initiatief overgelaten moet worden, bleef lang onbeslist. In de 
pleidooien vóór overheidsbemoeienis zijn drie invalshoeken te onder-
scheiden: esthetisch (schoonheid), geschiedkundig-wetenschappelijk en 
volkskundig.

Schoonheid

J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889), de Amsterdamse koopman en litera-
tor, is een van de eerste ‘particuliere’ maar ook publieke aanklagers die 
ageert tegen het verval, de vernieling en sloop van historische gebouwen, 
en een van de eerste pleitbezorgers van ‘de in-stand-houding onzer 
monumenten’.47 Gedurende een kleine veertig jaar bestookt Thijm zijn 
lezerspubliek met artikelen onder de titel ‘Wandalisme’ (een term afkom-
stig uit de Franse revolutie), waarin hij het verdwijnende stadsschoon 
uit esthetische en historische motieven aan de orde stelt en oproept tot 
behoud.48

45)  1849-1853 en 1862-1866.

46)  Geciteerd uit Winsemius 1999: 1, 2. Uit het vervolg van 

de discussie in het parlement in 1862, waar Thorbecke de 

geciteerde uitspraak deed, blijkt dat Thorbecke hedendaagse 

kunstenaars niet met geld wil ondersteunen, omdat het gebleken 

is ‘dat naarmate men kunst en wetenschap rijker wilde maken, 

zij zijn achteruitgegaan [...].’ Voorwaarden scheppen waarin de 

kunstproductie gedijen kan, is wel een regeringszaak.

47)  Thijm in Een brief aan de Vierde Klasse van het Koninklijk 

Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten 

(Utrecht 1848). Krabbe 2007: 161.

48)  Thijm publiceert deze artikelen vanaf 1847 tot 1884 met 

name in de Dietsche Warande, een door hemzelf opgericht 

tijdschrift. Tibbe 2005: 73-92. 

Naarmate de eeuw vordert en de industrialisatie op gang begint te 
komen, verhaalt Thijm steeds opnieuw over een afbraak, een onjuiste 
restauratie, een lelijk nieuw ontwerp of verfoeilijke nieuwbouw, en wijt 
al deze ‘wandalismen’ aan een gebrek aan schoonheidszin. Thijms 
interesse voor de bouwkunst van zijn eigen tijd vertoont nog een ander 
aspect van zijn ijver voor behoud, een educatief en ideologisch gemo-
tiveerde voorkeur voor een bepaalde ‘stijl’ van nieuwbouw. Omdat 
architectuur in Thijms opvattingen de ‘volkomen plastische uitdruk-
king van de volksgeest’ is en ‘een der voornaamste, der belangrijkste, 
der onwraakbaarste getuigen van de geschiedenis van den volksgeest’ 
moesten ook eigentijdse gebouwen die volksgeest uitstralen.49 Zijn refe-
rentiebeeld is de oud-Hollandse stad en vooral het zeventiende-eeuwse 
Amsterdamse stadsbeeld dat voor hem het volkskarakter en de Hol-
landse identiteit bij uitstek uitdrukte.50

De voortdurende oproep van Thijm tot cultureel ontwaken van zowel 
zijn medeburgers als de overheid en de uitdrukkingsvorm die hij zoekt 
in het gedeeld gedachte verleden van de Gouden Eeuw, maken hem tot 
een exponent van het in de jaren 1860 opkomende cultureel nationa-
lisme. Met ‘cultureel nationalisme’ wordt een groeiend natiebewustzijn 
bedoeld, een besef onderling verbonden te zijn door een gemeenschap-
pelijke cultuur en taal, waardoor men zich één natie kon voelen.51 In de 
traditie van Thijms ‘Wandalisme’-serie ligt de aanklacht ‘Holland op 
zijn smalst’ in De Gids van 1873, gepubliceerd door Victor de Stuers, de 
latere referendaris voor Kunsten en Wetenschappen bij het Departement 
van Binnenlandse Zaken.

Wetenschap

Hoewel Victor de Stuers in het algemeen gezien wordt als degene die 
het initiatief nam tot de monumentenzorg, de regering bestokend met 
de idee dat de zorg voor monumenten een taak van de overheid is,52 
was het een archeoloog die in 1859 het voortouw nam. Dat was de egyp-
toloog C. Leemans (1839-1891), directeur van het RMO te Leiden, die 
binnen de gelederen van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen 

49)  Tibbe 2005: 88.

50)  Idem: 85.

51)  Bank 1990.

52)  Tillema 1975: 253- 264. Bergvelt 1998 (dl. II, 88 noot 

36)  wijst erop dat Tillema en Duparc ten onrechte het 

Nederlandse cultuurbeleid bij De Stuers laten beginnen, 

omdat zij de ontwikkelingen die aan de periode De Stuers 

voorafgingen niet behandelen.
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aandrong op een plan om met morele en financiële steun van de over-
heid ‘de nog bestaande overblijfselen der oud-vaderlandse kunst op te 
sporen en voor een geheelen ondergang te bewaren’.53 De Akademie 
benoemde een commissie van vier, onder wie Leemans zelf. Leemans,  
veel meer een man van de wetenschap dan Thijm, bepleitte een syste-
matische en wetenschappelijke aanpak.54 Eerst moest er een plan 
komen, dan een inventarisatie van de overblijfselen (gebouwen, maar 
ook schilder- en beeldhouwkunst, muurschilderingen en voorwerpen 
van kunstnijverheid) en vervolgens moest worden bezien wat voor 
behoud in aanmerking kwam.55

Het idee van Leemans viel in goede aarde en paste binnen de opvat-
tingen van de tijd over staatsbemoeienis met kunst en cultuur. De Aka-
demie was een wetenschappelijke instelling, die weliswaar door de staat 
gesubsidieerd werd, maar niet van de staat was.56 De morele steun waar 
Leemans om vroeg, kan groot zijn geweest, de financiële hulp bleef daar 
ver bij achter.57

Uit de beschrijving van de taakcommissie, door Leemans als voorzit-
ter uiteengezet voor een breder publiek in de Dietsche Warande in 1860, 
blijkt dat zijn motieven vooral wetenschappelijk van aard zijn en dat 
die wetenschap de geschiedenis is. Hij stelt dat de beoefening van de 
geschiedenis afhankelijk is van overblijfselen uit het verleden, zowel om 
kennis te verkrijgen van ‘de zeden en gebruiken van het voorgeslacht’, 
als om zich, zo vervolgt Leemans, ‘eene heldere voorstelling te vormen 
van de ontwikkeling van vroegere beschaving en kunst […]’. Om die 
kennis te bevorderen is elke bijdrage, hoe gering ook, waardevol. De 
bijdragen en pogingen moeten ertoe leiden dat, waar mogelijk, alles in 
het werk wordt gesteld ‘gebouwen en gedenkteekens, waaraan zich de 
herinnering van roemruchtige feiten of groote mannen verbindt, tegen 
ondergang of verwaarlozing te bewaren’.58

53)  Tillema 1975: 219-244. Pots 2000: 480 noot 15.

54)  ‘Commissie tot het opsporen, het behoud en het 

bekend maken van overblijfselen der Vaderlandsche kunst 

uit vroeger tijden’. Leden zijn naast Leemans, de theoloog 

en kerkhistoricus W. Moll, W.N. Rose, architect en vanaf 

1858 rijksbouwmeester, en L.J.A. van de Kun, ingenieur. Een 

‘multidisciplinaire’ commissie.

55)  De commissie schreef brieven aan diverse instellingen, 

kerkbesturen, maatschappijen en genootschappen en later 

aan gemeente- en schoolbesturen met de vraag waar zich 

interessante gebouwen en voorwerpen bevonden.

56)  Krul 2005: 3-22. Citaat op 9.

57)  Tillema 1975: 219-244. Krul 2005: 9.

58)  De Dietsche Warande 5 (1860), geciteerd bij Krabbe 2007: 173. 

De resultaten van het werk van de commissie stelden teleur, ook voor 
de leden zelf. Naast geldgebrek, het ontbreken van personeel – de 
commissie bestond uit vier leden – bleek het te gecompliceerd om via 
correspondenten in het land de gewenste gegevens voor de inventari-
satie te verzamelen.59 Een groot probleem vormde de selectie: moest 
bijvoorbeeld ‘een koperen sleutel, onder de grond in Katwijk gevonden’ 
bewaard worden?60

Toch was het allemaal niet voor niets: hoewel de commissie weinig 
heeft weten te behouden kwam er een inventaris, zij het een beperkte, tot 
stand. Het beste resultaat ligt misschien wel op een ander vlak. Juist door 
de problematiek veroorzaakt door de werkwijze van de commissie werden 
de commissieleden geconfronteerd met de vraag: wat is een monument 
nu eigenlijk? Een vraag die tot dan toe door niemand was gesteld.

In het eindverslag van de commissie doet Leemans een poging een 
definitie te formuleren van een monument en wat de criteria zijn voor 
behoud. De commissie is daar niet uitgekomen, maar legt de kwestie 
aan de lezers voor:

Het is zeer de vraag […] of uitsluitend bouwkunstige verdiensten en eigen-
schappen voor het blijvend bestaan van een gebouw of eenig gedenk-
teeken in rekening gebragt moeten worden, dan wel of ook eenig overwe-
gend gewigt mag worden toegeschreven aan geschiedkundige herinnerin-
gen, aan zulk een gebouw verbonden; aan eene schilderachtige werking, 
in verband tot den omtrek, waarin het zich bevindt, of aan de behoefte, 
om ook van tijden, waarin de bouwkunst in een minder gelukkige tijdperk 
verkeerde, eenige proeven van hare voortbrengsels te blijven bezitten.61

Een eeuw later vinden we dezelfde redenen terug in de Monumenten-
wet: schoonheid, geschiedenis, herinneringen, stads- en dorpsgezich-
ten, zonder een hiërarchie tussen de criteria.

In de praktijk van de laatste helft van de negentiende eeuw konden 
de genoemde criteria echter als tegenstrijdig worden gezien. Dat was 
nu juist het probleem van de commissie. Schoonheid en historische 
waarde konden tegen elkaar uitgespeeld worden: ‘Iets kon historisch 
interessant zijn, maar niet mooi, en als het door sommigen mooi 
werd gevonden, kon het toch worden afgebroken omdat de historische 
waarde gering was.’62

59)  Krul 2007: 9, 10. Krabbe 2007: 173.

60)  Tillema 1975: 222.

61)  Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 

1866, cxi; geciteerd in Krul 2005: 17.

62)  Krul 2005: 17.
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Het laatste criterium van de commissie Leemans is wat tegenwoordig 
als ‘representativiteit’ zou worden herkend en in de huidige praktijk van 
de momentenzorg ook wordt toegepast, hoewel het niet voorkomt in de 
wet. Omgekeerd is voor de commissie de volkskundige waarde uit de 
Monumentenwet nog geen begrip en dus geen grond om een ‘gedenk-
teeken’ te representeren en te beschermen. De ‘volkskundige waarde’ 
van objecten wordt in andere kringen ontwikkeld. 

Volkskunde 

Belangstelling voor de volkscultuur is een aan de Romantiek gerelateerd 
verschijnsel dat zich in heel West-Europa voordoet en het studieobject 
vormt van de opkomende volkskunde. Volkscultuur is een breed onder-
zoeksdomein dat uiteenlopende fenomenen bevat zoals volksverhalen 
en -liederen, legenden en sprookjes maar ook kleding en haardrachten, 
naast religieuze opvattingen en gebruiken, kortweg de zeden en gewoon-
ten – de cultuur – van het eigen volk.63 De eerste ‘onderzoekers’ of liever 
dilettanten, geleerde amateurs, gaan van de vooronderstelling uit dat de 
eigentijdse dagelijkse cultuur van het volk authentiek is en als zeer oud 
en traditioneel beschouwd kan worden. De in de late achttiende eeuw in 
Duitsland tot ontwikkeling gekomen Germanenforschung, die zocht naar 
de wortels van het eigen volk en door Johann Herder en de gebroeders 
Grimm werd gepropageerd, had ook in Nederland haar invloed.64

De Groningse dominee Westendorp, die wilde weten welke volken 
de hunebedden hadden gebouwd en in welke tijden, was ook geïnte-
resseerd in de sagen en legenden die onder het volk de ronde deden, 
naast de literaire bronnen en de bodemvondsten, om meer inzicht te 
krijgen in oude religies en heidense gebruiken.65 Westendorps brede, 
door Germaanse oudheidkunde geïnspireerde belangstelling, is een 
voorbeeld van hoe de oudheidkunde en volkskunde in het begin van de 
negentiende eeuw hand in hand gaan en zelfs in één persoon kunnen 
samenvallen.

63)  De Jong 2006: 13. Zie voor een geschiedenis van de 

Nederlandse volkskunde: Dekker 2000: 13-65. Voor een 

inzicht in het internationale debat over ideologische kwesties 

rond de studie van volkscultuur: Roodenburg 2000: 66-110.

64)  Roodenburg 2000: 67.

65)  Dekker 2000: 19. Van der Woud 1998b: 110.

Deze aandacht voor de veronderstelde continuïteit van gebruiken en 
gewoonten van het volk opent wat Frijhoff de ‘sociale ruimte’ noemt.66 
Hoe ook de fysieke ruimte wordt ontsloten, blijkt uit de nieuwe blik op 
het landschap, waardoor de heuvels in het vlakke land zoals de terpen, 
wierden en woerden nu gezien worden, daar waar ze eerder ‘onzicht-
baar’ waren.67 De terpen en wierden in het Noord-Nederlandse kustge-
bied waren al opgemerkt door hun economische functie, maar krijgen 
nu een nieuwe betekenis.68 Westendorp legde ze uit als grafheuvels; dat 
deze interpretatie onjuist is en later zal blijken dat het woonheuvels zijn, 
is niet van belang. Het besef dat de terpen door mensenhanden zijn 
gemaakt evenals de scherven en andere oude voorwerpen die zich erin 
bevinden, maken ze tot getuigenissen van een oud voorgeslacht, tot 
materiële resten van een voorbije cultuur. 69

J. Halbertsma (1789-1869), bekend Fries taal- en letterkundige, is ook 
geïnteresseerd in zowel oudheid- als volkskunde. Hij ziet oudheden als 
voorwerpen die het karakter van een volk inzichtelijk maken: ‘Oudheden 
van een volk zijn zigtbare vormen, waarin de volksgeest zich geuit heeft, 
en nog na honderden van jaren aan ons kenbaar maakt. Al deze kleinig-
heden en bijzonderheden leiden tot algemeene en groote uitkomsten 
nopens het karakter van eeuw en volk.’ Halbertsma verzamelt zelf en 
schenkt zijn collectie aan het Friese kabinet van oudheden, gesticht in 
1853 door het provinciale bestuur van Friesland om de verzameling van 
het Fries genootschap een plaats te geven.70 Die verzameling was sinds 
de jaren dertig enorm gegroeid vooral door de grote hoeveelheden oud-
heidkundige vondsten uit de terpen (zie figuur 1.5). Over de betekenis 
van de voorwerpen die niet direct een duidelijke functie hadden, zoals 
de potten, werd in de bijeenkomsten van het genootschap intens gede-
batteerd. Hoe moest het bot van een rund (nummer 32 op de figuur) 
met gaatjes erin worden geïnterpreteerd? Als het bot uiteindelijk geïden-
tificeerd wordt als een ‘glis’, een schaats, stammend uit de prehistorie, 
waarmee de voorouders zich met behulp van prikstokken over het ijs 

66)  Frijhoff 1994: 256.

67)  Van der Woud 1998b: 110. Zie ook 56, 57.

68)  Jensma & Knol 2005. Terpen werden als waardevol 

beschouwd vanwege de vruchtbaarheid van de aarde. Het 

afgraven van de terpen om die grond vervolgens duur te 

verkopen, was een bekende praktijk, 35-42.

69)  Jensma & Knol 2005: 35.

70)  Het Fries Genootschap is opgericht in 1827 door Wopke 

Eekhoff. De officiële naam is: Friesch Genootschap voor 

Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
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bewogen, spreekt dat heel erg aan, want het ‘stimuleerde gevoelens  
van eigenheid in het ook toen al schaatsgekke Friesland’.71 De schaats 
en de discussie daarover is een voorbeeld van waar het de verzamelaars 
en liefhebbers eigenlijk om ging: het achterhalen van het eigene en de 
oorsprong van de Friezen.

Het identiteitsmotief komt dus meer op de voorgrond bij het verza-
melen en bijeenbrengen van voorwerpen in musea, waarbij vooral uit 
Hindeloopen afkomstige artefacten als exemplarisch gezien werden als 
identiteitsdragers van de hele Friese natie. De musealisering waarvan 
hier sprake is – het uit de oorspronkelijke, lokale context halen van 
objecten en deze tentoonstellen in een kabinet of museum – wordt 
gelegitimeerd als een reddingsactie, omdat ze anders in situ zouden 
verdwijnen.72 Het redden heeft volgens De Jong een cultuurpolitiek  

71)  Jensma & Knol, 2005. De discussie over de ‘glissen’  

vond plaats in 1846, niet over de schaats op de afbeelding, 

maar over een in de terp van Irnsum gevonden bot. Er werden 

zeer veel van dergelijke ‘glissen’ gevonden, 43.

72)  De Jong 2006: 21-22, ontleent het begrip ‘musealisering’ 

doel: het attenderen op het belang van de eigen Friese identiteit.73

Na de toe-eigening van de lokale Hindelooper cultuur op een ‘natio-
nale’ Friese schaal op de Historische tentoonstelling in 1877 te Leeuwar-
den, wordt een jaar later de Hindelooper cultuur en speciaal de Hinde-
looperkamer, nu op internationaal niveau, op de wereldtentoonstelling 
van 1878 in Parijs door de Nederlandse overheid gerepresenteerd als 
nationale volkscultuur en symbool van de Nederlandse identiteit. Dit 
was geen uitsluitend Nederlands verschijnsel; overal in Europa werd de 
volkscultuur gebruikt bij de constructie van een nationale identiteit en 
bevordering van nationaal gevoel.74

Het Nederlandse paviljoen was opgetrokken in de oud-Hollandse stijl, 
waar Thijm niet ontevreden over zal zijn geweest, omdat het overeenkomt 
met zijn opvattingen over esthetica en architectuur. Het naast elkaar 
voorkomen van in tijd en plaats verschillende cultuuruitingen die toch als 
uitdrukkingen van Nederlandse symbolen konden worden gezien, werd 
niet als incongruent gezien. Integendeel, de Gouden Eeuw, representant 
van het ‘roemrijk verleden’ en de tijdloze en authentiek gedachte volkscul-
tuur konden beide als ‘typisch Hollands’ worden ervaren.75

Concluderend wil ik opmerken dat historische gebouwen, volkscultuur 
en oudheidkundige objecten in de negentiende eeuw naast hun waar-
dering op esthetische gronden vooral van betekenis worden door het 
verhaal dat zij kunnen vertellen over de geschiedenis van het eigen volk. 
Zo kunnen ze als samenbindend middel fungeren in de constructie van 
een nationale identiteit.

De materiële overblijfselen uit het verleden krijgen dus een nieuwe 
cultuurpolitieke betekenis toegekend, die de voornaamste beweegreden 
vormt om deze cultuuruitingen te redden, te beschermen en te bewaren 
als ‘erfgoed’. ‘Erfgoed’ is weliswaar geen begrip in die tijd, maar geeft 
wel precies de inhoud aan waar de betekenisverandering van de mate-
riële cultuur in deze context om draait. Het proces van het construeren 
van erfgoed bestaat uit twee factoren, waarvan de eerste de toe-eigening 

aan Jan Vaessen 1986: 255-268, die het weer van de Zwitserse 

filosoof Herman Lübbe (1983) heeft overgenomen. De Jong 

gebruikt ‘musealisering’ vooral in beperkte zin: objecten die 

van betekenis veranderen door ze in een museum te plaatsen. 

De andere twee auteurs hanteren een bredere betekenis van 

het begrip: musealisering van de samenleving als een proces 

dat verband houdt met de modernisering.

73)  De Jong 2006: 61.

74)  Idem: 578, 579.

75)  Idem: 579.

figuur 1.5 D. Cannegieter, Vondsten uit de wierde te Hallum, 1870.
 Aquarel, Fries Museum, Leeuwarden.
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van het verleden is door bepaalde groepen of door de natie in haar 
geheel, en de tweede het doorgeven aan het nageslacht van de bewijzen 
van die identiteit.76 De ‘dirigenten van de herinnering’ waren zich goed 
bewust dat dit proces alleen maar slagen kon als het ‘erfgoed’ door 
zoveel mogelijk mensen gezien en beleefd kon worden, dus toeganke-
lijk werd gemaakt voor een breed publiek. Musea en tentoonstellingen 
vervulden daar een belangrijke functie in, zoals met de voorbeelden is 
aangegeven.

De grondslag van de drie criteria van de Monumentenwet – weten-
schappelijke, esthetische en volkskundige waarden – om monumenten 
te beschermen heeft een kleuring die terugwijst naar de negentiende-
eeuwse discussie. In het klimaat van het cultureel nationalisme, dat 
rond 1900 een hoogtepunt bereikt, is het ontstaan van de bemoeienis 
van de overheid met cultuur te situeren.

1.3.2 Cultuurbeleid

Na 1900 verandert het politieke klimaat. Ook de overheid komt in de 
ban van het cultureel nationalisme en heeft behoefte aan symbolen van 
nationale eenheid, waar vooral de liberalen naarstig naar op zoek zijn.77 
De liberalen – althans de sociaalliberale groepering – zijn gaan inzien 
dat het principe van staatsonthouding niet meer volledig gehandhaafd 
kan worden. De erkenning dat individuen niet altijd zelf verantwoorde-
lijk zijn voor de verdrukking waarin zij verzeild raken, vormt de legitime-
ring voor een positieve waardering van het ingrijpen door de staat.78 De 
opkomst van het socialisme speelt onmiskenbaar een rol in de wijzigin-
gen van oude vormen en gedachten. Door de ‘sociale kwestie’ verleggen 
de liberalen hun prioriteiten naar de volksgezondheid en volkshuisves-
ting.79 De Gezondheids- en Woningwet, tot stand gekomen tijdens het 
kabinet Pierson, zijn daar onder meer het resultaat van (zie hoofdstuk 
2). Wetgeving op het gebied van cultuur komt echter niet tot stand. Van 

een actieve cultuurpolitiek is nog geen sprake.

76)  De Jong 2006: 68. Zie ook Frijhoff 1992 en 2007.

77)  Pots 2000: 121-122. Te Velde 1922: 121-122, besproken in 

De Jong 2003: 156, 157.

78)  Bank & Van Buuren 2000: 36. Van Schendelen 1997: 75. 

76. Zowel Bank & Van Buuren als Van Schendelen baseren 

zich op Stuurman 1992.

79)  Bank & Van Buuren 2000: 35. Van Schendelen 1997: 76, 77.

Naast het beschavingsoffensief komt er ook een breed beschermings-
offensief vanuit de particuliere hoek op gang: de Natuurbescherming,  
de Bond Heemschut, de Vereniging Hendrik de Keyser, maar ook diverse 
provinciale schoonheidscommissies worden in het eerste decennium 
van de twintigste eeuw opgericht.80 

Het eerste voorstel voor een ontwerp van een wet ter bescherming 
van historische gebouwen is dan ook geen politiek initiatief, maar komt 
van de Nederlandse Oudheidkundige Bond (NOB, sinds 1949 KNOB), 
een particuliere instelling. De NOB, opgericht in 1899, heeft als doel 
coördinatie en ordening aan te brengen in de activiteiten van lokale en 
regionale oudheidkundige genootschappen en verenigingen, en wil als 
een soort koepel fungeren om al die bezigheden op landelijk niveau te 
behartigen. De activiteiten van de NOB beslaan een breed werkterrein, 
want naast de bescherming van historische gebouwen, waar al een halve 
eeuw voor is gepleit, komt ook de zorg voor de natuur, de oudheidkunde 
en de volkskunde onder de aandacht.

In het ‘wetsvoorstel’ van 1910 komt ook het bodemonderzoek voor, 
de eerste keer dat het op nationaal niveau aan de orde is. C.W. Vollgraff, 
classicus en zelf onderzoeker van de bodem, was lid van de commissie  
die zich bezighield met het voorstel, en verantwoordelijk voor het onder-
deel oudheidkunde, waar ook de volkskunde ondergebracht was. Een 
wet is vooral nodig, volgens Vollgraff, om wetenschappelijk bodemon-
derzoek te waarborgen. Over de principes van een wet en het verschil 
met de historische gebouwen merkt hij op: ‘Recht moet berusten op 
een door ieder te aanvaarden zedelijk beginsel; bodemschatten waaraan 
de kennis der geschiedenis onzer voorouders hangt, zijn een nationale 
zaak. Het belangrijkste is de te verwerven kennis, in die zin zijn bodem-
schatten niet met het algemene monumentenbezit gelijk te stellen.’81 
Omdat ‘de archeologie steun, sympathie en medewerking nodig heeft’, 
is Vollgraff tegen wettelijke bepalingen die de publieke affiniteit zouden 
kunnen verspelen. Beter is het om begrip te kweken voor vrijwillige 
medewerking: ‘Maak slechts gebruik van dwangmaatregelen in uiterste 
noodzaak.’82

80)  De Jong 2006: 219-230. Zie bijvoorbeeld De Klerk (1998), 

waar de provinciale schoonheidscommissie van Zuid-Holland 

aan de orde komt en Segers (1994) over Gelderland en 

de bemoeienissen van het Gelders Genootschap met de 

gebouwde omgeving.

81)  Tillema 1975: 503. Het citaat is een parafrase van het 

betoog van Vollgraff door Tillema.

82)  Idem: 503.
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De vele pogingen die (na 1910) zijn ondernomen om het parlement te 
bewegen tot wetgeving op het gebied van monumenten en archeologie 
zijn allemaal mislukt. Het kan zijn dat de museumkwestie de gemoede-
ren bezighield en ook de kwestie Leiden versus Groningen, het conflict 
tussen Van Giffen en Holwerda, heeft het tot stand komen van een rege-
ling voor het bodemonderzoek ongetwijfeld vertraagd.83 De begripsver-
warring en onduidelijkheid over wat archeologie is, spelen daar ook een 
rol in.

In dezelfde vergadering waarin Vollgraff zijn opvattingen over een 
monumentenwet te berde brengt, spreekt Berlage nog over archeologie 
zoals de architecten daar gedurende de hele negentiende eeuw over 
spraken: archeologie als oudheidkunde en archeologen als oudheid-
kundigen, dat wil zeggen: kenners van oude architectuur: ‘De moderne 
architecten kunnen dus met dezelfde piëteit tegenover de oude monu-
menten vervuld zijn als de archaeologen, maar meenen bovendien deze 
bij de uitoefening van hun beroep als bron van studie en leering niet te 
kunnen missen.’84

Kort daarvoor had Abraham Kuyper in 1896 tijdens een debat in de 
Tweede Kamer over de benoeming van een nieuwe hoogleraar archeologie 
in Leiden – A.E.J. Holwerda was de beoogde kandidaat – het verschil uitge-
legd zoals dat in zijn ogen bestond tussen archeologie en oudheidkunde:

De oudheidkunde begint, waar de archaeologie hare taak vervuld heeft. 
De oudheidkunde is eene systematische wetenschap, die de gegevens, haar 
door de archaeologie geboden, samenneemt, combineert en tot zulk een 
geheel opbouwt, dat men een inzicht krijgt in het geheele leven en den 
toestand van een volk. De archaeologie […] ligt daar achter, en mist elk 
systematisch karakter, maar bedoelt een onderzoek dat zich eenvoudig 
richt op het leeren kennen van hetgeen uit het leven van een weggestorven 
volk nog overbleef of in het verborgen schuilt, en houdt zich dus bezig niet 
alleen met monumenten, maar ook met opschriften en geschriften […].85

In het onderscheid dat Kuyper maakt tussen oudheidkunde en archeo-
logie is de archeologie ondergeschikt aan de oudheidkunde. Onder 
archeologie verstaat hij het bodemonderzoek, het opsporen van de 
overblijfselen van vroegere bewoners, van volken die ooit in Nederland 
gehuisd hebben.

83)  Eickhoff 2003: 179-202.

84)  Tillema 1975: 503.

85)  Eickhoff 2007: 247-249. Citaat op 249. De leerstoel was 

na de dood van Reuvens tot dit moment niet meer vervuld.

Het verzamelen van deze bronnen is een middel en staat in dienst  
van de oudheidkunde, de wetenschap die op systematische wijze de 
eenmaal verzamelde bronnen interpreteert met het doel kennis over de 
levensomstandigheden van volken die nu niet meer bestaan te verwer-
ven. Opvallend is dat Kuyper ook het inzicht in de sociale dimensie van 
het ‘geheele leven’ noemt, waarbij het laatste het tijdsaspect is en dus 
de historische dimensie. Kuyper lijkt hier wetenschap op te vatten als 
sociale geschiedenis. Duidelijk is wel dat zijn definitie, door de schei-
ding tussen het bodemonderzoek en de interpretatie van de resultaten 
van dat onderzoek, een zekere spanning behelst.

In de Monumentenwet van 1961 is diezelfde spanning terug te vinden. 
De wet, die de bescherming mogelijk maakt van bepaalde gebouwen 
en terreinen, geeft in de eerste plaats het belang aan dat de overheid 
hecht aan cultuur en geschiedenis. Het beschermen van delen van het 
bodemarchief als monument en het regelen van het bodemonderzoek 
en de vondsten staan dan ook niet op zichzelf, maar worden geacht dat 
belang te dienen.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat de criteria voor bescher-
ming als monument, dat wil zeggen de wetenschappelijke, esthetische  
en volkskundige waarde, ook van toepassing zullen zijn op het 
bodemarchief. De volkskundige waarde verwijst zoals gezegd naar de 
uit de negentiende eeuw stammende interesse in de ‘oorsprong van 
het eigene’ en regionale en nationale identiteitsvorming die daarmee 
gepaard ging.

Hoe de ‘volkskundige waarde’ anno 1961 geïnterpreteerd moet wor-
den, zegt de wet niet, en zij laat dat over aan de deskundigen, maar 
deze waarden accentueren wel de sociale component. ‘Geschiedenis’ 
wordt in de wet niet als zodanig genoemd, de titel van de wet geeft daar 
kennelijk voldoende duidelijkheid over: ‘Monumenten van Geschiedenis 
en Kunst’. De wet spreekt zich daarmee indirect uit over wat archeologie 
als vakdiscipline zou moeten inhouden.

J. Cals zelf, de instigator van het wetsvoorstel, heeft daar expliciet een 
opvatting over. In het voorwoord van Honderd Eeuwen Nederland is hij 
van mening dat het oudheidkundig bodemonderzoek vooral geschiede-
nis betreft en zich een plaats heeft verworven te midden van de histo-
rische wetenschappen. Hij juicht de uitgave van harte toe, omdat deze 
‘voor brede kringen geschikt en aantrekkelijk’ is en ‘in het bijzonder van 
belang zal zijn voor het onderwijs in de geschiedenis’.86 Dit past in het 
cultuurbeleid van het ministerie, waarin cultuureducatie en sociale en 

86)  Bogaers e.a. 1959: 6.
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geografische spreiding van culturele waarden een belangrijk element 
vormen, evenals het stimuleren van de behoefte aan schoonheid en  
het bevorderen van een actieve kunstbeoefening en de volkskunst.87  
Cals ziet het cultuurbeleid als onderdeel van ‘maatschappelijke defen-
sie’, het redden van de hele westerse beschaving.88

De toepassing van de wet op het bodemarchief is niettemin proble-
matisch. Delen van het bodemarchief kunnen op grond van de drie crite-
ria een status als monument krijgen. Dit ondergrondse archief is echter 
pas te kennen door een opgraving – een opgraving die duidelijk maakt of 
de criteria van de wet van toepassing zouden zijn geweest. Iedere opgra-
ving heft echter de monumentenstatus op, omdat het monument wordt 
vernietigd. Alleen de vondsten zijn dan mogelijk een roerend monument. 
Terwijl zonder opgraven moeilijk aannemelijk is te maken en zeker niet 
empirisch aantoonbaar, dat een deel van het bodemarchief voldoet aan 
de wettelijke criteria voor een monument. Dit is een blijvend dilemma 
voor de archeologische monumentenzorg en met name voor de Rijks-
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), die zowel de 
taak heeft monumenten te beschermen als bodemonderzoek te doen. 
Archeologische monumentenzorg is en blijft een ambigu begrip. Hoe de 
ROB met deze ambiguïteit omgaat, komt in de volgende paragrafen aan 
de orde.

1.4 De Rijksdienst voor het Oudheidkundig bodemonderzoek 

Tijdens de bezetting is de oprichting van de Rijksdienst voor het Oud-
heidkundig Bodemonderzoek (ROB) voorbereid door het ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en Van Giffen. De taken van de 
in 1947 opgerichte dienst, het doen van opgravingen en het bijhouden 
van een centrale vondstadministratie, zijn vrijwel conform de nota die 
Van Giffen op verzoek van het ministerie had geschreven.89 Uit de nota 
Splitsing oudheidkundig bodemonderzoek en museumwezen, achtereen-
volgens monumentenzorg, blijkt dat Van Giffen van de ROB een centrale 
opgravingdienst wilde maken, die ook de opgravingstaak van de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) zou moeten overnemen.90 In 
de praktijk blijkt het alleenrecht op opgraven van de ROB een papieren 

87)  Pots 2000: 261.

88)  Idem: 261-264.

89)  Zie Eickhoff 2003 voor de archeologiebeoefening en de 

problemen die dat met zich meebracht tijdens de bezetting.

90)  Van Es 1975: 385.

monopolie, de andere instituten blijven zelf opgraven.91 Ook de in 1946 
ingestelde RDMZ behoudt de eigen opgravingdienst en ook nu blijven 
conflicten over wie waar mag opgraven niet uit.92 De oplossing wordt 
gezocht in het verdelen van de buit. De Voorlopige Monumentenraad 
(1946), waar Van Giffen deel van uitmaakt, bepaalt dat gebouwen vanaf 
300 na Christus tot het terrein van de RDMZ behoren en die uit de peri-
ode daarvoor onder de (toekomstige) ROB zullen valle.93 Hoewel zijn for-
mele argumenten voor een centrale dienst van economische aard zijn – 
het oogmerk is kostenbesparing en doelmatigheid –, is ook het machts-
streven van Van Giffen niet te onderschatten, stelt Eickhoff. Van Giffen 
werd benoemd tot hoofd van de dienst en kon op die positie eindelijk de 
Nederlandse archeologie beheren en beheersen. Hij zal die positie ech-
ter niet lang houden. Hooglopende conflicten met het ministerie over de 
vestigingsplaats van de nieuwe dienst leiden ertoe dat hij in 1949 wordt 
ontslagen.94 Het ministerie besluit de dienst in Amersfoort te vestigen, 
met Glazema als directeur.95 De ROB bestond in het begin vooral uit 
mensen van de RDMZ en het BAI met speciale belangstelling voor his-
torische gebouwen. In de wederopbouwperiode, toen naast nieuwbouw 
ook veel restauraties plaatsvonden, lag het accent op het opgraven van 
de vele kerken en kastelen die beschadigd of geruïneerd waren door de 
oorlog, een unieke kans voor archeologen om erbij te kunnen.96

1.4.1 De herleving van het reddingsdiscours (1965-1990)

Als W. van Es, opgeleid in Groningen, in 1965 directeur wordt van de 
ROB ziet hij zich gesteld voor de opgave die het uitvoeren van de Monu-
mentenwet met zich meebrengt. Het ‘graafinstituut’, zoals Van Es de 
ROB – het geesteskind van Van Giffen – typeert, is opgezadeld met de 
erfenis van Holwerda. Het is een taak die niet gewenst is en volgens Van 
Es de ROB is ‘opgedrongen’ door het ministerie, maar dat een regeling 
voor archeologische monumentenzorg samen met de zorg voor histo-
rische gebouwen in een en dezelfde wet worden opgenomen, is zeker 

91)  Idem: 387.

92)  Halberstma 1992: 134, 135.

93)  Tillema 1975.

94)  Het ministerie had in eerste instantie, in maart 1947, 

beslist dat de dienst in Leiden zou worden gevestigd.

95)  Eickhoff 2003: 206-209. 

96)  Bijvoorbeeld de Grote Kerk van Elst. Van Es 1972: 127. Zie 

ook Bogaers 1955 en Moorman 2003.
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geen ‘volstrekt novum’ zoals Van Es beweert.97 In ieder geval is hij zich 
onmiddellijk van het probleem bewust. De wet kent immers een zekere 
spanning tussen het bodemarchief als kennisbron voor de vakdiscipline 
en het bodemarchief als monument (zie §1.3). Voor de vakdiscipline heeft 
het bodemonderzoek de functie van het verzamelen van de bronnen 
om ze op wetenschappelijke wijze te interpreteren en zodoende kennis 
van het verleden te produceren. Aan de andere kant staat de wettelijke 
bescherming, waar de wet criteria voor heeft gestipuleerd. Hoe gaat Van 
Es om met die dualiteit?

Van Es moet dus twee vraagstukken oplossen. Ten eerste moet hij de 
monumentenzorg een zodanige plaats en functie geven dat het eigen-
lijke werk ongestoord doorgang kan vinden. En ten tweede moet hij een 
antwoord formuleren op de vraag: wat is archeologie?

Om een oplossing te vinden voor het eerste probleem zoekt Van Es 
naar een overtuigende redenering, een mogelijkheid om de archeologie 
te verbinden met de monumentenzorg. Het ‘reddingsdiscours’ komt 
hem te hulp om de monumentenzorg te kunnen integreren met het 
wetenschappelijk onderzoek. 

Van Es ontwikkelt de gedachte dat noodopgravingen in feite ook een 
vorm van monumentenzorg zijn. Een onderzoek naar wat zijn voorgan-
gers met het begrip ‘noodopgravingen’ bedoelden blijkt verhelderend. 
Van Giffen bijvoorbeeld gebruikt de term ‘noodopgravingen’ niet, maar 
in plaats daarvan ‘toegepaste’ opgravingen, ter onderscheiding van de 
‘vrije’ opgraving, de Lustgrabung, zoals de Duitsers dat zo mooi uitdruk-
ken. Een vrije opgraving is systematisch, want die wordt uitgevoerd ‘vol-
gens een van te voren beraamd algemeen plan, op de geïnventariseerde 
oudheid- en geschiedkundige monumenten […]’. Toegepast bodemon-
derzoek daarentegen bestaat uit opgravingen ‘geboden door het toeval. 
Te doen op incidentele vondsten, hoe dan ook te voorschijn gekomen of 
gebracht’.98

Sommigen verstaan onder ‘noodopgraving’ een beperkte opgraving 
op kleine schaal die plotseling noodzakelijk is geworden door een toevals-
vondst bij grondwerkzaamheden.99 Dat het grondwerkzaamheden betreft 
die door andere actoren worden uitgevoerd, is een belangrijke legitimatie 
voor het opgraven: het redden van informatie die anders verloren zou 
gaan. Zodoende creëert Van Es een voorstelling van zaken waarin de 

97)  Van Es 1975: 385.

98)  Idem: 391 noot 25.

99)  Onder anderen sommige leden van de Rijkscommissie 

voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Van Es 1975: 390, 

391 noot 15 en 16. 

Rijksdienst door de grondverstorende activiteiten van anderen in een 
positie wordt gedwongen om op te graven. Het reddende opgraven krijgt 
hiermee de status van Monumentenzorg en is te vergelijken met de vijf-
voor-twaalfgedachte die de volkskunde in het begin van de negentiende 
eeuw hanteerde. De motivatie is hetzelfde: het redden van een ‘schat’ die 
anders voorgoed verloren zou gaan.100 Het verzamelen van de overblijf-
selen van volkscultuur ging echter gepaard met het musealiseren van de 
geredde objecten terwijl de bodemvondsten, eenmaal opgegraven, geen 
beschermd monument meer zijn en meestal in kasten, dozen en depots 
verdwijnen. Als ze al niet weggegooid werden, zoals Glazema tientallen 
dozen met scherven uit een raam van de Mariënhof – het gebouw waar 
de ROB destijds was gehuisvest – kieperde.101 Geen onrechtmatige han-
deling, want volgens de Monumentenwet zijn vondsten het eigendom 
van de opgravende instantie. Vondsten komen slechts in beperkte mate 
in een museum terecht en vooral als het spectaculaire voorwerpen zijn en 
van een bijzondere schoonheid, zoals de fibula, in figuur 1.6, gevonden 
in Wijk bij Duurstede tijdens een opgraving van Van Es. In de visie van 
Van Es is opgraven het instrument om wetenschappelijke kennis over het 
verleden te produceren. Om het onsystematische karakter van de nood-
opgravingen enigszins te beperken, zijn bewuste keuzes nodig op grond 
van wetenschappelijke overwegingen.102

Dit betekent dat elke opgraving een antwoord moet kunnen geven op 
een actuele, wetenschappelijke vraagstelling en uitsluitend bedreigde 
vindplaatsen voor opgraven in aanmerking komen. Daarmee is de cirkel 

100)  Roodenburg 2000: 80. Van der Laarse 2005: 12.

101)  Halbertsma 1992: 140, 141.

102)  Van Es 1981: 9.

figuur 1.6  Fibula gevonden tijdens de opgravingen van de ROB in 1969 in  
Wijk bij Duurstede (Dorestad), datering: 755-800, diameter 8,5 cm.  
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.
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het vele opgraven wordt erdoor gelegitimeerd en de wettelijke bescher-
ming kan uitsluitend op het criterium ‘wetenschappelijk waarde’ worden 
gebaseerd. Het enige doel van de monumentenzorg dat uit de theorie 
voortvloeit, ‘de bescherming van archeologische monumenten’, is ‘altijd 
behoud voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek’.106

Het tweede probleem waar Van Es aandacht aan moest schenken, 
was de vraag: wat voor wetenschap is archeologie? Vanaf het begin van 
de twintigste eeuw was de ‘cultuurhistorische benadering’ het heersende 
paradigma in de vakdiscipline. Deze beoefening van het vak is historisch 
genoemd, omdat archeologen overal in Europa op zoek gingen naar de 
herkomst van de Europese beschaving. In het eigen land betekende dit 
veelal de vraag naar de ontstaansgeschiedenis van het eigen volk, de 
‘oorsprong van het eigene’. Eickhoff noemt deze benadering dan ook 
terecht ‘cultuurhistorisch-etnische archeologie’.107 Een ‘cultuur’ is in deze 
benadering het geheel van materiële resten die dezelfde kenmerken heb-
ben en op een bepaalde plaats tegelijkertijd en regelmatig voorkomen. 
De aanname is dat een dergelijke ‘archeologische cultuur’ wijst op een 
groep, stam of volk, en dat op grond van hun artefacten onderscheid kan 
worden gemaakt met andere groepen, stammen of volken. De uit Austra-
lië afkomstige en invloedrijke archeoloog V. Gordon Childe (1892-1957) 
formuleerde dit in 1929 zo:

We fi nd certain types of remains – pots, implements, ornaments, burial 
rites, and house forms – currently recurring together. Such a complex of 
associated traits we shall term a ‘cultural group’ or just a ‘culture’. We 
assume that such a complex is the material expression of what today 
would be called a ‘people’.108

Hoewel Van Es erkent dat de archeologie begonnen is als historische 
wetenschap – ‘de archeologie is opgegroeid in het huis der geschiede-
nis’ –, kleven er vele problemen aan deze benadering van het vak.109 Zelf 
geschoold in het ‘empirisch’ bastion van Van Giffen, wijst hij erop dat 
de kritiek van historici op het wetenschappelijk karakter van het werk 
van Holwerda een ‘gevoel van onbehagen’ in de archeologische wereld 
teweegbracht. Deze spanning tussen archeologie en geschiedenis, die 
Van Es constateert, ligt niet zozeer in de kritiek op Holwerda,110 maar 

106)  Van Es 1988: 54.

107)  Eickhoff 2003: 14.

108)  Childe 1929 V-VI, in Johnson 1999: 16. Trigger 1993: 170.

109)  Van Es 1976: 296.

110)  Jan en Annie Romein bijvoorbeeld in De lage landen bij de zee 

(1976, oorspr. 1934) hebben milde kritiek op sommige interpretaties 

rond en is de monumentenzorg ingelijfd bij de wetenschap. Weten-
schappelijk (bodem)onderzoek en monumentenzorg zijn nu ‘onlos-
makelijk verbonden’. Zij kunnen niet zonder elkaar, zoals Van Es stelt, 
‘zij vormen slechts twee aspecten van een ondeelbare grootheid en het 
verbindend element is de documentatie’.103 Deze driedelige taak van de 
ROB heeft een cyclische samenhang: ‘elk van hen is tegelijk voorwaarde 
en gevolg van de twee anderen’;104 de voorloper van de AMZ-cyclus ziet 
het licht (fi guur 1.7).

‘De reconstructie van het menselijk verleden in al zijn aspecten’ is 
het doel van het verzamelen van gegevens. Het resultaat van al die 
activiteiten ‘zal vermeerdering van de archeologische kennis zijn’.105 
Het geheel aan denkbeelden, zoals geformuleerd door Van Es, is een 
theoretische constructie over de samenhang van archeologie als weten-
schap en als monumentenzorg. De theorie verandert niet wezenlijk 
tijdens zijn bewind, wel zorgt de invloed van de praktijk voor nuances 
en verhelderingen. De theorie heeft twee consequenties voor de praktijk: 

103)  Van Es 1975: 388.

104)  Van Es 1981: 5.

105)  Idem: 9. Van Es 1988: 109.

figuur 1.7 Cyclische opvatting van de monumentenzorg (naar Van Es).
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Omgekeerd waren de argumenten van Glazema voor Van Es niet door-
slaggevend om de archeologie uitsluitend als een historische discipline 
te beschouwen. De natuurwetenschappelijke richting van Van Giffen 
won na de oorlog aan kracht, volgens Van Es, waardoor zich een zekere 
mate van dualisme heeft ontwikkeld: de meer op geschiedenis georiën-
teerde Leidse richting en de Groningse ecologische en landschappelijke 
benadering.113

Daarnaast, stelt Van Es, zijn er archeologen, die zich minder als his-
toricus en meer als socioloog of cultureel antropoloog zijn gaan zien,  
en de ‘culturele ontwikkeling van de menselijke soort in zijn totaliteit 
bestuderen’.114 Ondanks deze verschillende tendensen ziet Van Es toch 
een eenheid in tot dan toe gehanteerde onderzoeksmethodes.

In de jaren tachtig spreekt Van Es zich duidelijker uit voor een  
opvatting van het vak als een van menswetenschappen, waarmee de 
cultuurhistorische benadering terrein verliest.115 Deze ommezwaai van 
de cultuurhistorische benadering naar een sociale wetenschap heeft 
kennistheoretische implicaties.

Het zoveel mogelijk verzamelen van kennisbronnen, waar de ROB zich 
altijd al mee bezighield, komt nu in een ander, theoretisch licht te staan. 
Opgraven is geen doel op zich meer, maar een middel om menselijk 
gedrag in het verleden te verklaren. Ook dan zijn veel gegevens nodig. 
Alleen als er voldoende ‘gegevens-feiten’ zijn verzameld, kan een zin-
volle analyse worden uitgevoerd, die vervolgens tot een synthese moet 
leiden. Een van de consequenties is echter dat het vele opgraven weinig 
zichtbare resultaten oplevert. Door de jaren heen moet Van Es steeds 
weer constateren dat er een negatieve discrepantie bestaat tussen het 
aantal opgravingen en de hoeveelheid publicaties. Publicaties die boven-
dien meestal niet meer zijn dan opgravingverslagen.116

Een aantal grootschalige en langdurige regionale onderzoekspro-
jecten, georganiseerd rond een thema, moet het onderzoek een meer 
wetenschappelijke fundering geven.117 Van nieuwe methodes om gege-

113)  Van Es 1976: 297.

114)  Idem: 299.

115)  Van Es 1981: 9. Idem 1988: 306-7. Zie ook Slofstra 1994: 

9-33 voor de kennistheoretische ontwikkelingen van het vak. 

Ook Van der Leeuw 1994: 133-164.

116)  Van Es 1972, 1981, 1988.

117)  Idem 1981: 11-15. De onderzoeksprojecten zijn: project 

Noord-Holland, project Kromme Rijngebied, project oostelijk 

Rivierengebied, project Urbanisatie in de Middeleeuwen. 

Opvallend is dat alleen het laatste project een thema heeft: 

heeft eerder te maken met de door historici gehuldigde opvatting dat 
archeologie een hulpwetenschap van de vakdiscipline geschiedenis is, 
evenals de epigrafie en de numismatiek. Een opvatting die Kuyper al 
verkondigde (zie §1.3.1). Het zijn historici, bijvoorbeeld Romein in De 
Lage Landen bij de zee, die geschiedenis schrijven met de gegevens die 
de archeologie heeft opgeleverd. De archeologen zelf doen dat niet.

Een belangrijk argument voor Van Es om het vak niet als geschiede-
nis te begrijpen, is de toe-eigening van de representatie van het vroegste 
verleden door de nationaalsocialisten in Duitsland, om hun Blut und 
Boden-ideologie wetenschappelijk te legitimeren. Dat heeft een smet 
op de archeologie nagelaten. Door archeologie als geschiedenis op te 
vatten, ontstaat het gevaar dat de politieke betekenis van het vak te veel 
nadruk krijgt. Voor Van Es is ‘het compromitterende echec van de his-
toriserende archeologie in Nazi Duitsland’, een aanwijzing dat ‘het his-
torische pad […] bezaaid was met voetangels en klemmen’.111 Voor Van 
Es’ voorganger Glazema vormden deze argumenten echter geen enkele 
reden het vak niet als een historische wetenschap op te vatten:

Eerst in de geschiedwetenschap komt (het verleden) tot een nieuw leven, 
echter in een andere, aan de cultuur van ons heden gebonden en beto-
verde gestalte. In het heden, dat, om met Romein te spreken, als een 
onvoltooid verleden kan worden beschouwd, en dat onverbrekelijk met 
het verleden verbonden is, wordt dit verleden herschapen tot een nieuwe 
werkelijkheid. In dit licht is het in archeologische kringen gehuldigde 
motto: ‘Die Tatsachen bleiben, die Interpretation schwankt’, een naïef 
realisme dat bij kennis-theoretische doordenking geen stand houdt.112

Met zijn laatste opmerking doelt Glazema natuurlijk op Van Giffen, die 
een strikte scheiding tussen feiten en interpretatie voorstond, waarin 
ook Van Es lijkt te geloven. Opvallend ‘post- positivistisch’ is Glazema’s 
visie op de beoefening van de geschiedenis, waarin hij zich bewust is 
van de positie van de historicus, die deel uitmaakt van het historisch 
proces en dus slechts een beeld kan construeren van het verleden, een 
‘nieuwe werkelijkheid’.

van Holwerda, maar zijn ‘Vroege geschiedenis’ wordt wel vermeld, 

naast publicaties van o.a. Van Giffen en Byvanck.

111)  Van Es 1976: 296.

112)  Glazema in een rede bij de opening van Mariënhof, het gebouw 

waar de ROB gevestigd wordt in 1950, geciteerd door Van Es 1976: 294.
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De resultaten van al het onderzoek bleven echter mager, een werkelijke 
synthese te bewerkstelligen bleek niet eenvoudig. Dat lijkt een ander 
gevolg te zijn van het opvatten van archeologie als sociale wetenschap. 
Het menselijk gedrag dat archeologen bestudeerden, speelde zich wel-
iswaar af in het verleden, maar de kennis die dat opleverde had vaak 
weinig historische cohesie en bleef daardoor fragmentarisch. Zoals de 
historicus Harmsen al zei: ‘De stenen bijl is in zichzelf inderdaad een 
stenen voorwerp maar een historisch feit, dat wil zeggen een stuk infor-
matie over een prehistorische cultuur, wordt het pas binnen de samen-
hang van het historisch denken.’121 

Historische kennis, in de zin van het grote verhaal zoals historici dat 
construeren, ligt niet binnen het bereik van archeologen, volgens Van Es. 
Hooguit is er het kleine verhaal te vertellen van de ‘bewoningsgeschiede-
nis’.122 Archeologen zelf spreken niet voor niets van ‘archeologische ken-
nis’, kennis die wetenschappelijk gezien interessant is voor archeologen, 
maar vraagtekens oproept over de maatschappelijke relevantie.

De consequentie van de neopositivistische wetenschapsopvatting raakt 
ook de AMZ; Van Es had immers de theorie van de eenheid tussen de 
monumentenzorg en wetenschap geconstrueerd. Vanuit deze visie is 
het verklaarbaar dat het beschermen van monumenten uitsluitend werd 
gebaseerd op het wettelijke criterium wetenschappelijke waarde en 
alleen bedoeld is om deze monumenten later, op een tijdstip dat het de 
archeologen uitkomt, op te graven. De monumentenzorg zoals ontwik-
keld in de periode Van Es heeft een zeer specifieke en dus beperkte bete-
kenis. De sociaal-culturele component van de monumentenzorg blijft in 
deze interpretatie buiten het gezichtsveld.

Het streven van Van Es naar de verwetenschappelijking van de 
archeologie geeft aan hoe moeizaam de vakdiscipline zich na de Tweede 
Wereldoorlog emancipeerde van het nationalisme en tot autonome 
wetenschap uitgroeide. Het klassiek beschavingsideaal was met Van Gif-
fen al verdwenen, in de periode Van Es is het historisch denken tussen 
haakjes geplaatst en daarmee het belang dat een samenleving hecht aan 
haar ontstaansgeschiedenis. De band met de geschiedenis wordt niet 
helemaal doorgeknipt, maar op een zijspoor gezet. Een teken van de 
blijvende dubbelzinnigheid in de relatie tussen archeologie en geschie-
denis.

121)  Harmsen 1968: 32.

122)  Van Es 1976: 298, 301.

vens te verzamelen, zoals de streekverkenning en de steekproef, is de 
verwachting hoog. Bij een streekverkenning wordt een gebied systema-
tisch verkend op het voorkomen van oppervlaktevondsten. De steek-
proef duidt op nieuwe theoretische inzichten ontleend aan de sociale 
wetenschappen. De theorie dat menselijk gedrag zich kenmerkt door 
wetmatigheden en dus voorspelbaar is, maakt het volledig opgraven 
van een vindplaats niet meer noodzakelijk, omdat een statistisch verant-
woorde steekproef volstaat.118

De opgraving blijft echter het zwaartepunt van het archeologisch 
onderzoek waar de deductieve methode – verklaren van verschijnselen 
uit algemene wetmatigheden – ook van toepassing is. Het vooraf formu-
leren van hypothesen, die vervolgens in het veld worden getoetst, moet 
het onderzoek op een hoger wetenschappelijk niveau brengen: ‘het 
eigenlijke wetenschappelijke werk bestaat uit het verklaren van wat in en 
op grond over het menselijk verleden te lezen valt’, met als uiteindelijk 
doel ‘de reconstructie van het menselijk verleden in al zijn aspecten’.119

Het gebruik van de kwantitatieve methode van dataverzameling  
en het deductieve model wijst op een neopositivistische wetenschaps-
opvatting. Dat is niet verwonderlijk, omdat de sociale wetenschappen in 
deze tijd zelf georiënteerd zijn op het model van de natuurwetenschap-
pen en ‘sociologie als science’ wordt begrepen.120 De verwetenschap-
pelijking van de archeologie, die Van Es nastreeft, is gebaseerd op dit 
model. Het neopositivisme, een aangepaste vorm van het oorspronke-
lijke positivisme, blijft zich kenmerken door een empirisch ideaal, een 
geloof in waardenvrijheid en het nastreven van een zo groot mogelijke 
objectiviteit. Het erkennen van de onmogelijkheid van een totale objec-
tiviteit is een van die aanpassingen. Ook de scheiding van feiten en 
interpretatie is niet meer zo absoluut. Wel bestaat er nog steeds een 
grote terughoudendheid ten aanzien van interpretaties, een erfenis van 
Van Giffen.

urbanisatie. De andere projecten lijken vooral gekozen 

vanwege de archeologische perioden. 

118)  Van Es 1981. Deeben, Van Doesburg & Van Kregten 2004.

119)  Van Es 1981: 15.

120)  Zijderveld 1987: 63. Ook de Amerikaanse archeoloog 

Lewis Binford baseerde zijn wetenschapstheorie op dit model 

van de sociale wetenschappen. Met zijn fameuze leuze 

‘Archaeology is anthropology or it is nothing’ zette hij in de 

jaren zestig een debat in gang over de kennistheoretische 

grondslagen van de archeologie, dat ook naar Nederland 

overwaaide. Zijn model is bekend geworden als de ‘New 

Archaeology’, Trigger 1989: 294-303.
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Deze nieuwe introductie van een bestaand begrip moet wel gevolgen 
hebben voor de manier van omgang met dit erfgoed. Erfgoed heeft, 
afgezien van de betekenis die eraan wordt toegekend, in ieder geval een 
maatschappelijke connotatie, het suggereert dat de nalatenschap van 
vorige generaties voor de samenleving als geheel van belang is.127 In de 
herziene Monumentenwet zelf komt het begrip ‘erfgoed’ niet voor en 
dus ook geen indicaties hoe ermee om te gaan.

Het is aan Willems de monumentenzorg om te buigen naar een 
maatschappelijke activiteit en dus ook een antwoord te formuleren op 
de vraag ‘wat is AMZ?’. Vanaf het begin wordt de AMZ bekeken in het 
verlengde van de wet en in de eerste plaats opgevat als beschermen 
en behouden. Een eerste omschrijving van de AMZ is het behoud en 
beheer van het bodemarchief. De kwestie van de maatschappelijke 
relevantie van deze activiteiten wordt begin jaren negentig veelvuldig 
besproken op diverse symposia en congressen. Willems blijkt een 
tweeslachtige houding te hebben: enerzijds ziet hij in dat de maatschap-
pelijke kant van de archeologie van belang is, anderzijds heeft hij een 
sterke voorkeur voor de wetenschappelijke potentie van het bodemar-
chief. Zijn korte definitie van erfgoed: ‘erfgoed is materiële nalaten-
schap uit het verleden’, blijft dicht bij de oorspronkelijke betekenis van 
overgeërfd goed. Deze erfenis bevindt zich in de bodem, dus het hele 
bodemarchief bevat in deze visie erfgoed. Het maatschappelijke aspect 
van het erfgoed is het verhaal over het verleden dat archeologen moeten 
vertellen. Een tweede betekenis is dat het erfgoed ook de drager is van 
informatie, die goed behouden moet worden om later op te graven.128 
Deze reflectie op erfgoed, het verhaal en de beeldvorming van het ver-
leden verdwijnt echter al snel naar de achtergrond, omdat meer prakti-
sche en pragmatische zaken de aandacht vragen129.

De minister van WVC Hedy d’Ancona (november 1989-juli 1994) 
maakt van de archeologische monumentenzorg een zelfstandig beleid-
sterrein en gaat een eigen beleid voeren. Dat beleid zal zich richten op 
het behoud en beheer van het bodemarchief waarbij de prioriteit zal 
liggen op de selectie, omdat duidelijk is dat niet alles onder alle omstan-
digheden bewaard kan blijven.130 Goed gemotiveerde keuzes zullen moe-

127)  Grijzenhout 2007: 1-4.

128)  Willems 1993: 54-58.

129)  Zo zal de ROB in de komende jaren twee maal 

een ingrijpende organisatie ondergaan. Het syteem van  

provinciaal archeologen zal veranderen. Convenanten  met 

belangrijke spelers in de ruimtelijke ordening zoals de NS en 

de provincies worden gesloten.

130)  Investeren in cultuur, 1992. Nota Cultuurbeleid 1993-1996.

1.4.2 Monumentenzorg: het behoudsdiscours (na 1990)

Als W.J.H. Willems in 1989 Van Es opvolgt als directeur, staat hem een 
zware opgave te wachten. Gedurende zijn directieschap zal de omge-
ving waarin archeologie en AMZ functioneren, sterk veranderen. De 
veranderingen hebben gevolgen voor de ROB zelf; in plaats van een 
wetenschappelijke dienst moet de ROB een erfgoeddienst worden. De 
verwetenschappelijking van de archeologie ten tijde van Van Es moet 
nu het veld ruimen voor een maatschappelijk georiënteerde AMZ. Deze 
ontwikkeling staat niet op zichzelf. Andere terreinen van het cultuur-
beleid van de overheid hebben eerder dergelijke operaties ondergaan, 
bijvoorbeeld de musea, waar dit proces van vermaatschappelijking in de 
jaren zeventig is ingezet.123

Willems ziet zich geconfronteerd met de eerder al besproken ambi-
guïteiten en ambivalenties van de monumentenzorg. Het ministerie 
van WVC schrijft in de Memorie van Toelichting bij de Vervanging van 
de Monumentenwet uit 1988 dat voor de bescherming van archeologi-
sche terreinen – het onzichtbare bodemarchief – vooral het criterium 
wetenschappelijke waarde van toepassing is; de codificering van de 
monumentenzorgpraktijk onder Van Es.124 Tegelijkertijd heeft hetzelfde 
ministerie het voornemen van de ROB een dienst te maken gericht op 
de zorg voor het erfgoed. Het begrip ‘erfgoed’ duikt op in de memorie 
van toelichting op de wet van 1988 als algemene term voor historische 
gebouwen, voorwerpen en archeologische terreinen.

Ondanks deze hernieuwde aandacht voor erfgoed worden de ‘plaat-
sen van herinnering’ uit de wet geschrapt. Les lieux de mémoire van 
Pierre Nora, een serie van zeven delen, die verschijnt van 1984-1992, 
begint dan net aan zijn grote succes en zal veel navolging vinden.125 Het 
idee van de wetgever is dat de vervanging van het beschermingscrite-
rium volkskundige waarde door ‘cultuurhistorische’ waarde, dit verlies 
zal goedmaken.126

123)  Vaessen 1986.

124)  Tweede Kamer 1986-1987, 19881, nr.3.

125)  In Nederland vanaf 2005, een initiatief van de historicus 

Wesseling. O.a.: Blockmans & Pleij 2007.

126)  Memorie van toelichting bij de Vervanging van de 

Monumentenwet. Tweede Kamer 1986-1987, 19881, nr.3. 

Andere wijzigingen van de wet die betrekking hebben op de 

archeologische monumentenzorg zijn dat vondsten eigendom 

van de Staat worden en een plaats moeten krijgen in de in te 

stellen provinciale depots.
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als ‘oernatuur’ en ‘wilde’ natuur, roept naast groot enthousiasme ook 
weerstanden op. De herwaardering voor het cultuurlandschap die daar 
het gevolg van is heeft als referentiebeeld ‘het lege land’, het land-
schap zoals het in de periode voor het moderniseringsproces gedacht 
wordt.134 Hoe het was weten we vooral uit de literatuur. Het besef van de 
vergankelijkheid van het leven en het landschap en de weemoed die dit 
oproept zijn door niemand beter verwoord dan door Nescio:

En aan ‘t einde der weiden zag je nog even den dijk van de Zuiderzee, het 
land was zoo weemoedig in die Novemberschemering, de vierkante toren 
van Randsdorp in de verte en de rij van nietige huisjes aan weerszijden  
er van, ze scheidden zoo noode van den dag dat ‘t was alsof ‘t na deze 
schemering niet licht meer zou worden, zoo zou ‘t wezen als wij stierven,  
nog maar een korten tijd dan zou alles afgeloopen wezen, en wij waren 
zeer droevig. Maar Bavink zei, dat hij eerst nog ‘t een en ander uitrichten  
wilde.135

Op het RAAP-symposium manifesteert zich voor het eerst een omslag 
in het denken over de omgang met het bodemarchief door de publieke-
lijke erkenning van de problematische relatie tussen de archeologische 
monumentenzorg en de ruimtelijke ordening. Een ander nieuw element 
is de verbreding van het perspectief op het bodemarchief dat niet meer 
uitsluitend gezien wordt als een geïsoleerd fenomeen, maar als onder-
deel van het cultuurlandschap, het ‘cultuurhistorisch bodemarchief’. De 
culturele betekenis van het bodemarchief, op zich al een oude ‘Leidse’ 
traditie komt nu meer op de voorgrond. De ‘cultuurhistorische benade-
ring’ is dus terug in een moderne gedaante waar de identiteit van het 
landschap een belangrijke plaats inneemt. Het behouden van die identiteit 
is voor Waterbolk, hoogleraar in de archeologie in Groningen, het doel 
van de monumentenzorg: ‘Monumentenzorg en natuurbehoud zijn 
beide zijn van vitaal belang. We willen ons thuis blijven voelen in dit land 
en dan moeten we het ondanks alle niet te vermijden veranderingen ook 
kunnen blijven herkennen. Onze lokale, regionale en nationale identiteit 
wordt niet alleen door onze geschiedenis en taal bepaald, maar ook door 
de omgeving, waarin we zijn opgegroeid of waarin we werken’.136

134)  Van der Woud, 1998a. De Pater (1994) legt de grens 

rond 1870, als begin van het proces van industrialisatie en 

verstedelijking en aantasting van het landschap. Hij relativeert 

de keuze van een dergelijk tijdstip echter ook.

135)  Nescio z.j.(1933).

136)  Waterbolk 1984: 101. Het artikel is een verkorte versie van de 

Kroonvoordracht gehouden op 23 maart 1984. Waterbolk was ook 

aanwezig op het symposium met een vergelijkbaar verhaal. Ook  

ten worden gemaakt, omdat ook privébelangen in het geding zijn wan-
neer er beperkingen aan het grondgebruik worden opgelegd. Ook hecht 
de minister aan de belevingswaarde van de zichtbare archeologische 
monumenten voor de bewoners en het toegankelijk maken daarvan voor 
het publiek in het algemeen.

De minister was naast andere prominente sprekers uit de acade-
mische en beleidswereld aanwezig op het symposium in 1990 over de 
toekomst van het bodemarchief. Het door de Stichting RAAP georga-
niseerde symposium is een belangrijk moment in de ontwikkeling van 
het denken over archeologie en monumentenzorg, door de inbreng 
van nieuwe elementen, zoals de titel van de conferentie al aangeeft: 
Cultuurhistorie en milieu in 2015. Op weg naar een landschap zonder 
verleden?131 De keuze voor dit thema was ingegeven door de ernstige 
bedreiging van het bodemarchief. Een eerder rapport over de bedreiging 
van het bodemarchief in binnensteden was nog geen aanleiding geweest 
tot reflectie op het eigen handelen en is niet aangegrepen om na te 
denken over wat archeologische monumentenzorg zou kunnen zijn.132 
Eind jaren tachtig moeten archeologen steeds vaker constateren dat 
het bodemarchief in een snel tempo aan het verdwijnen is, terwijl het 
onmogelijk is om alles te redden. De opgravingcapaciteit van de ROB en 
de universiteiten is daartoe ten enenmale ontoereikend. Ook de hausse 
aan nieuwe beleidsplannen is een aanleiding voor het symposium. Rond 
1990 verschijnt er een groot aantal beleidsnota’s van de rijksoverheid op 
het gebied van de ruimtelijke ordening – de Vierde nota over de ruimte-
lijke ordening –, natuur- en milieubeleid en landinrichting, die in prin-
cipe allemaal bedreigend kunnen zijn voor het bodemarchief.133

Niet alleen het bodemarchief, maar ook het Nederlandse cultuur-
landschap is in hoog tempo aan het verdwijnen. In het kielzog van de 
zorg om het milieu krijgt eerst het natuurbeleid een flinke beleidsimpuls 
met het Natuurbeleidsplan en vervolgens het landschap. De nadruk in 
het Natuurbeleidsplan op natuurontwikkeling met referentiebeelden 

131)  Bloemers, Van Pelt & Perk 1990.

132)  Van Es e.a. (red.) 1982. Het rapport definieert 

monumentenzorg als het bewaren van overblijfselen van 

het verleden om later op te graven, nu aangevuld met 

‘planologische maatregelen’ door waardevolle archeologische 

terreinen een aangepaste bestemming te geven, zoals 

groenvoorzieningen, volkstuinen en parkeerplaatsen.

133)  Zoals Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (1989), 

Vinex (1990), Natuurbeleidsplan (1990), Structuurnota 

Landbouw (1990), Derde Nota Waterhuishouding (1991), 

Structuurschema Groene Ruimte (1992), Nota Landschap 

(1992). 
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den. Het selectiebeleid dat ontwikkeld moet worden, dwingt de ROB 
om na te denken over wat waardevol is en waarom. Zeker nadat de 
European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage 
ondertekend was door de Europese lidstaten in Valetta op het eiland 
Malta in 1992. Het verdrag zal de geschiedenis ingaan als het Verdrag 
van Malta. De politieke strekking van het verdrag is duidelijk. Door het 
centraal stellen van het archeologisch erfgoed als bron van het Europese 
collectieve geheugen krijgt het erfgoed opnieuw een cultureel-politieke 
betekenis, nu om een – veronderstelde – Europese identiteit uit te dra-
gen die de Europese eenheid kan versterken. Maar ook het vaderlandse 
verleden wordt in Nederland door de regering van belang geacht. Ken-
nis van het vroegste verleden kan tot inzicht leiden in de eigen cultuur, 
‘juist omdat het niet alleen de hoogtepunten laat zien, maar ook hoe we 
tot die hoogtepunten zijn gekomen en vanuit welke tradities een volk is 
geworden tot wat het is.’141 Naast deze politieke betekenis is het archeo-
logisch erfgoed van wezenlijk belang voor de kennis van de geschiede-
nis van de mensheid (preambule) en daarmee een ‘instrument for histo-
rical and scientific study’ (artikel 1.1).

In Nederland ligt het zwaartepunt vanaf het begin van het debat over 
de implementatie van het Verdrag, dat achttien artikelen bevat, op de 
artikelen 5 en 6. Archeologisch erfgoed zou indien haalbaar onder de 
grond – in situ – behouden moeten worden (artikel 4); om dit bereiken 
is een participatiebenadering gewenst; archeologen zouden in de diverse 
stadia van ruimtelijke planprocessen moeten participeren om een even-
wichtige strategie voor het behoud en beheer van archeologische vind-
plaatsen te verzekeren (artikel 5). Artikel 6 behandelt financiële zaken en 
wordt geïnterpreteerd als het verstoorder-betaalt-principe: degene die 
als veroorzaker van ingrepen in de bodem kan worden aangemerkt, is 
financieel verantwoordelijk voor de kosten van vooronderzoek, opgravin-
gen en voor de publicatie van de resultaten van deze onderzoeken. In het 
verdrag zelf komt het begrip ‘verstoorder’ niet voor; zowel overheden als 
private actoren worden geacht de kosten van archeologische werkzaam-
heden voor hun rekening te nemen.

De keuze om de artikelen 5 en 6 als de kwintessens van het verdrag 
te beschouwen, getuigt van een zekere mate van tweeslachtigheid bij het 
ministerie en de ROB. Het veroorzaker-betaalt-beginsel zal ongetwijfeld 
een stimulans tot opgraven teweegbrengen, terwijl niet opgraven maar 
behouden als beleidsuitgangspunt geldt. Die ambivalentie wordt vervol-
gens alleen maar versterkt als tijdens het bewind van staatssecretaris 

141)  Memorie van Toelichting Tweede Kamer 1993-94. 

In het voorstel van J.H.F. Bloemers om een Nationaal Archeologische 
beleidsplan plus (NAP+) te ontwikkelen, moeten kennis van de cultuur-
historie en beleid gericht op de ruimtelijke ordening op ‘dynamische 
wijze’ met elkaar worden verbonden. Daarom is een conceptuele ver-
nieuwing op twee fronten nodig: de interne integratie van de drie vakdis-
ciplines (archeologie, historische bouwkunde en historische geografie) 
en de externe integratie (cultuurhistorie en ruimtelijke beleid).137 Het 
concept voor de eerste ligt al klaar: ‘cultuurlandschap’, en zal later de 
‘biografie van het landschap’ worden.138 Een goed concept vinden voor 
de externe integratie is veel lastiger, omdat kennisvermeerdering en 
ruimtelijk beleid in een inhoudelijk samenhangend geheel geconceptua-
liseerd moeten worden. In deze visie blijft kennisvermeerdering, hoewel 
breder dan ‘archeologische’ kennis, centraal staan.

De voorstellen voor een nieuwe benadering, gedaan op het RAAP-
symposium, hoewel op zichzelf een succes, konden geen consensus 
genereren over de meest geschikte oplossingen. Het archeologische 
beleidsplan, het NAP+, komt dan ook niet van de grond. De ROB pakt 
deze draad niet op en het ministerie ontwikkelt zijn eigen beleid met 
de Cultuurnota 1993, Investeren in Cultuur. Ook de verbreding van het 
behoud van vindplaatsen naar de bescherming van cultuurhistorische 
waarden, valt bij de ROB niet in vruchtbare aarde. De Cultuurhistorische 
Hoofdstructuur, door Bloemers voorgesteld als tegenhanger van de 
Ecologische Hoofdstructuur, haalt het niet. De ROB laat wel een onder-
zoek doen naar een AHS, een Archeologische Hoofdstructuur, maar ook 
die blijkt geen haalbare kaart.139 Evenals een plan voor het behoud van 
‘grotere samenhangende gebieden’ waarin de relatie met de cultuurhis-
torie wel wordt gelegd.140 Dergelijke plannen behelzen duidelijke keuzes 
voor het beschermen c.q. behouden van bepaalde terreinen, maar de 
consequenties van die keuzes zijn, in de visie van de ROB, dat de nog 
onbekende vindplaatsen vogelvrij worden verklaard. Deze angst voor 
‘witte vlekken’ leidt tot een voorkeur om alle opties open te houden.
De opvatting dat alles waardevol is, is echter niet meer staande te hou-

J.M. Bos, archeoloog, verbonden aan het voormalige IPP, pleitte al 

eerder voor het in stand houden van het cultuurlandschap. Waterland 

bijvoorbeeld is volgens Bos een cultuurmonument en ‘zou eigenlijk 

een Archeologisch Landschapspark moeten worden’. Wel met oog op 

opgravingen in de toekomst, Bos 1984: 73; 1985: 9-12.

137)  Bloemers 1990: 69,70.

138)  NWO-programma Bodemarchief in Behoud en Ontwikkeling  

(2001-2009), Bloemers e.a. 2001.

139)  Eerden 1993.

140)  De Zwart 1996.



6 2 E R O P  O F  E R O N D E R 6 3 H O O F D S T U K  1 :  O N D E R  D E  G R O N D  O F  B O V E N  D E  G R O N D

hier dus erkend, naast de wetenschappelijke betekenis. In de visie van 
OCW en ROB kan de culturele dimensie als geheugen van de samenle-
ving echter alleen tot leven komen door wetenschappelijk onderzoek dat 
immers het schrijven van geschiedenis tot doel heeft en de basis vormt 
voor het vertellen van verhalen. 

In de tweede plaats introduceert de ROB de AMZ –cyclus, een con-
ceptualisering van de procesgang van alle taken op het gebied van de 
AMZ.145 Via inventariseren en waarderen wordt een selectie gemaakt van 
vindplaatsen die waardevol genoeg zijn om te behouden. Na de selectie 
volgt het cruciale moment in de cyclus: het oordelen over bescherming 
(behoud in situ) of opgraven (behoud ex situ) van de vindplaatsen, 
ook wel het selectiebesluit genoemd. Behoud in situ heeft de voorkeur, 
opgraven vindt alleen plaats als behoud in situ niet haalbaar is. Onder 
bescherming wordt zowel wettelijke als planologische bescherming – 
het inpassen van geselecteerde vindplaatsen in het ruimtelijk (bestem-
mings)plan – verstaan. De wetenschappelijke interpretatie en synthese 

145)  Willems 1999: 12, 13. ROB/OCW 1995.

Aad Nuis (1994-1998) de gevestigde monopolies op het verrichten van 
opgravingen wegvallen door het opgraven aan de markt over te laten.142

Voor de ROB betekenen al deze ontwikkelingen een cultuuromslag. De 
ROB moet omschakelen van opgraven naar behoud, van wetenschap 
naar beleid. Vragen over de eigen positie in een veranderend bestel en 
over wat AMZ zou moeten inhouden, maken deze nieuwe opgave niet 
eenvoudig. In de beleidsnota het Verleden Zeker. Naar een meer effec-
tieve archeologische monumentenzorg in Nederland, presenteren OCW 
en de ROB een visie op de AMZ, een eerste voorzet die zal leiden tot 
een grondige wijziging van het archeologisch bestel.143

Deze visie bestaat in de eerste plaats uit het beleidsvoornemen om 
de zorg voor het erfgoed te decentraliseren; een effectieve zorg voor het 
bodemarchief zou een gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten zijn 
van de drie bestuursniveaus.144  Provincies en gemeenten zullen taken 
van de ROB over moet nemen, zodat de ROB zich kan terugtrekken op 
kerntaken. Het uitvoeren van de wet is een van die taken evenals de zorg 
voor het erfgoed dat van ‘nationaal belang’ is. De verwachting is dat 
deze verbreding van de zorg een betere bescherming van het erfgoed zal 
opleveren – niet alleen in kwantitatief, maar ook in kwalitatief opzicht. 
Een betere zorg is nodig omdat het bodemarchief sterker dan ooit onder 
druk staat en het archeologische erfgoed van belang wordt geacht voor 
de samenleving als geheel. De legitimering van de overheidszorg wordt 
gezocht in het identiteitsmotief. Kennis van het verleden kan in deze 
visie voldoen aan de behoefte van burgers aan binding, die de bewinds-
lieden signaleren als het gevolg van de toenemende globalisering van de 
samenleving. De sociaal-culturele betekenis van het bodemarchief wordt 

142)  Brief van Nuis aan de Tweede Kamer, 1997. Tweede Kamer (1996-

1997) 23821 nr.8: 9-11. Nuis is een voorstander van scheiding van beleid 

en uitvoering: hij wil de capaciteit van de uitvoering (opgraven) doen 

toenemen en daartoe ruimte scheppen voor private instellingen. Nuis 

heeft ook het voornemen om de opgravingactiviteiten van de ROB te 

verzelfstandigen per 1 januari 1998. Zie voor een uitvoerige bespreking 

van de implementatie van het Verdrag van Malta en de opvattingen van 

de verschillende staatssecretarissen die zich daarmee bezighielden: 

Eickhoff 2005: 21-27.

143)  OCW/ROB 1995.

144)  Het al door minister van WVC, Elco Brinkman (1982-1989) 

ingezette streven naar een complementaire taakverdeling tussen de 

drie overheden in het cultuurbeleid werd door zijn opvolgers voortgezet 

en sinds D’Ancona ook in de archeologische monumentenzorg. 

Pots 2000: 331-333. Brinkman was ook verantwoordelijk voor de 

decentralisatie van de taken van de RDMZ zoals in de herziene 

Monumentenwet van 1988 is vastgelegd. 

figuur 1.8 De AMZ-cyclus
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De AMZ, opgevat door Willems als een dynamisch managementproces, 
behoeft voortdurend onderzoek naar beleidsinstrumenten die de kwali-
teit van alle fasen van de AMZ-cyclus zullen verbeteren. 147 Op den duur 
zal dat uitgroeien tot een veelomvattend en complex kwaliteitssysteem 
voor de archeologiebeoefening en de AMZ in Nederland waar de hele 
beroepsgroep bij betrokken is. Zo regelt de Kwaliteitnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), bijvoorbeeld de uitvoering van opgravingen en het 
overige veldwerk, terwijl de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 
(NOaA) een uitvoerig overzicht geeft van de stand van kennis (en ken-
nislacunes) en de vragen die de beroepsgroep op dat moment belang-
rijk vindt. Doel van de NOaA is samenhang in het wetenschappelijk 
onderzoek te bevorderen en samenwerking te bewerkstelligen tussen 
onderzoekers en is te gebruiken bij het opstellen van onderzoeksvragen. 
In de AMZ-cyclus speelt de NOaA expliciet geen rol bij het selectiebe-
sluit, wel in de fase ‘waardering’ en in gevallen dat tot opgraving beslo-
ten wordt kan de NOaA een inspiratiebron en hulpmiddel zijn bij het 
formuleren van onderzoeksdoelen.

De geschetste visie op de AMZ krijgt zijn vervolg in beleidsplannen 
die nadere uitwerkingen van het voorgestane beleid bevatten.148 Hoge 
prioriteit krijgt het ontwikkelen van non-destructieve methoden en tech-
nieken gericht op een preventief beleid. Een van de eerste resultaten is 
de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW), een verwach-
tingskaart die de aanwezigheid van archeologische relicten voorspelt.149 
Het inhoudelijk vormgeven van het kenniscentrum dat de ROB zich 
voorneemt te worden is een andere prioriteit.

De relatie met de ruimtelijke ordening wordt uitgewerkt in de Leidraad 
voor de ruimtelijke ordening.150 Sleutelbegrippen in het behoudsdiscours 
zijn ‘vroegtijdige inbreng in de ruimtelijke ordening’ en ‘rekening 
houden met’. De inbreng bestaat uit het aanleveren van de resultaten 
van de fases inventarisatie tot en met selectie, waarmee planners en 
bestuurders vervolgens rekening dienen te houden en op te nemen in 
bestemmingsplannen. Naar analogie van de ruimtelijke ordening die 
voorgesteld wordt als hiërarchisch systeem waarin het beleid van het 
rijk geacht wordt door te werken naar de lagere overheden151, wil de ROB 

147)  Willems 1999.

148)  ROB 1997: Beleidsplan 1997-2000. ROB/OCW 1999: 

Beleidsvoornemens 2001-2004.

149)  Deeben e.a. 1997.

150)  ROB 1998.

151)  Planologen denken daar anders over, zie Korthals Altes 

van data verkregen uit het doorlopen van de cyclus leveren nieuwe infor-
matie op die toegepast kan worden om beleidsinstrumenten te ontwik-
kelen voor de AMZ, om kennislacunes op te sporen en om wetenschap-
pelijk onderzoek mogelijk te maken. De interactie met de maatschappij 
- educatie, publicatie en voorlichting over de waarde en het belang van 
het archeologisch erfgoed gericht op het vergroten van het draagvlak- 
sluit de cirkel. Deze specifieke zienswijze op de AMZ, een voortzetting 
van het cyclische denken van Van Es, roept een aantal vragen op over de 
inhoudelijke consistentie en de consequenties voor de praktijk. 

De nadruk op behoud in situ doet de vraag rijzen wat de positie is 
van de kennis van het verleden die immers juist door opgraven verkre-
gen wordt. Is de ROB nog verantwoordelijk voor het produceren van die 
kennis, of zullen vooral de universiteiten de interpretatie en synthese 
van de cyclus op zich moeten nemen? En hoe is dit te rijmen met de 
gesignaleerde maatschappelijke behoefte aan kennis van onze geschie-
denis? De onuitgesproken verwachting lijkt te zijn dat de mogelijkhe-
den tot duurzaam behoud beperkt zullen blijven, waardoor er genoeg 
bodemarchief opgegraven kan worden om de benodigde kennis van het 
verleden te generen. Het archeologisch dilemma, is onmiskenbaar aan-
wezig in de AMZ-cyclus. Hoe de keuze tussen behoud of opgraven ook 
uitvalt, het achterliggende motief blijft de wetenschappelijke waarde van 
het bodemarchief. De cyclus is daarmee eenzijdig toegespitst op kennis-
vermeerdering, maar nu ook op kennis van de bodem en het bodemar-
chief als zelfstandige categorieën. 

Door de focus op kennisvermeerdering heeft de cyclus geen aan-
dacht voor de opgaven en taken van het ruimtelijk beleid. De relatie met 
de ruimtelijke ordening blijft buiten beeld; de AMZ-cyclus is niet gericht 
op een participatieve benadering van het ruimtelijke ordeningsproces. 

De voorstelling van de cyclus als een grotendeels gesloten systeem 
betekent ook een grote mate van hiërarchie; de uitvoering van en con-
trole op het proces veronderstelt een centrale positie van de overheid. 
De synthese die de AMZ-cyclus beoogt, is anders ook moeilijk denkbaar. 
Het ambigue karakter van de AMZ blijkt ook hier: een centrale instan-
tie verhoudt zich slecht met de voorgenomen decentralisatie van het 
bestel. 146

146)  Dit blijkt eens te meer uit de opvatting dat het    

 – toekomstige – beleid van de ROB moet ‘doorwerken’  

naar provincies en gemeenten. OCW/ROB 1995. ROB 1998.
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1.5 tot besluit

Het Verdrag van Malta compliceert het traditionele denken over de 
archeologie en de AMZ. De AMZ-cyclus creëert het archeologisch 
dilemma: elke op grond van de wetenschappelijke waarde geselecteerde 
vindplaats komt zowel in aanmerking voor bescherming als opgraven. 
De ontwikkelingen die geleid hebben naar de nu ingezette opvattingen 
over de AMZ, gekoppeld aan een sterke voorkeur voor een beleid dat 
behoud in situ als grondslag heeft, demonstreren de voortdurende 
ambivalentie tussen de maatschappelijke en wetenschappelijke waarde 
van het bodemarchief. Vooral dat laatste veroorzaakt spanningen met 
de ruimtelijke ordening.

In het volgende hoofdstuk komt onder andere de Vinex aan de orde, 
waarin naast andere zaken aandacht wordt geschonken aan de beteke-
nis die het bodemarchief kan hebben voor de kwaliteit van de dagelijkse 
leefomgeving. De aanleiding voor de ROB om in 1995 een ‘Vinexbeleid’ 
te gaan voeren, ligt echter vooral in de bedreiging die de woningbouw in 
de Vinexlocaties vormt voor het bodemarchief.155 Met Malta in de hand 
verwacht de ROB een beleid gericht op behoud in situ te kunnen imple-
menteren door op alle locaties volgens de AMZ-cyclus te werk te gaan 
en zoveel mogelijk geselecteerde vindplaatsen in te passen in bijvoor-
beeld groenvoorzieningen. Vervolgens is het streven om archeologische 
‘sporen’ te visualiseren. Van alle Vinexlocaties is een globale archeolo-
gische verwachtingskaart gemaakt in termen van hoge, middelhoge en 
lage verwachtingen in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht.

155)  Wentink & Van Marrewijk 1995. Knoop 1996. 

provinciale en gemeentelijke ruimtelijke plannen gaan controleren en 
formeel toetsen op de doorwerking van het rijksbeleid.152

De culturele betekenis van het bodemarchief en het belang van een 
geïntegreerd cultuurhistorisch beleid, in Het Verleden Zeker al erkend, 
blijven echter onderbelicht. De staatssecretarissen van OCW houden 
vast aan het belang van deze betekenis. Na Nuis stelt Van der Ploeg 
(1998-2002) opnieuw het identiteitsmotief aan de orde en daarnaast 
de behoefte aan zingeving -het ideologisch motief- die in het huidige 
Nederland steeds meer zichtbaar wordt. Vragen over de kwaliteit van 
het bestaan en de zin van het leven, zijn vragen over de eigen identiteit. 
Een identiteit die in toenemende mate aan het verleden wordt ontleend. 
Deze groeiende behoefte aan kennis over het verleden betekent dat van 
archeologen antwoorden verwacht mogen worden die aansluiten bij de 
maatschappelijke keuze- en afwegingsvraagstukken in de ruimtelijke 
ordening. Van der Ploeg verwijst naar het Belvederebeleid (zie Hoofd-
stuk 2) waarin de inrichting en kwaliteit van de leefomgeving een essen-
tiële opgave vormt van de cultuurhistorie.153

De ROB vult de culturele opgave in door toepasbare kennis ter 
beschikking te stellen van planners en ontwerpers en het recreatief 
‘medegebruik’ van monumenten te stimuleren als tenminste ‘vanuit de 
inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het erfgoed, het beheer van het 
monument op verantwoorde wijze gegarandeerd is’.154 De ‘inrichting’ 
van monumenten is dus het sluitstuk van de AMZ-cyclus voor zover 
het de wettelijke bescherming van monumenten betreft. Pas nadat een 
monument beschermd is, komt als een afterthought inrichting en vorm-
geving aan de orde.
 
De door Nuis voorgenomen marktwerking in de archeologie, die tijdens 
het bewind van Van der Ploeg geëffectueerd werd, betekent een ingrij-
pende wijziging in bestel. Opgraven en ander veldwerk kunnen nu door 
daartoe gecertificeerde bedrijven plaats vinden die volgens de Europese 
aanbestedingsregels dienen te werken. Ook adviesbureaus verschijnen 
op het toneel, zelfstandig of gekoppeld aan opgravingsbedrijven. De 
opgravingsdienst van de ROB wordt verzelfstandigd in het Archeolo-
gisch Dienstencentrum (ADC).

1995, Siraa e.a. 1995, Brussaard 1986. 
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