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 OvER DE NOODzaak vaN cONgRuENtE  
bEtEkENIssEN – haNDElINgsthEORIEëN 
aaN DE haND vaN DE PRaktIjk

 Inleiding

In de twee vorige hoofdstukken heb ik de ontwikkelingen in het denken 
en doen geschetst binnen de werelden van de archeologie en AMZ ener-
zijds en de ruimtelijke ordening en planning anderzijds. Deze diachrone 
analyse van de denkwerelden van archeologen en planners liet zien 
hoe veranderingen op het abstracte niveau van het denken van invloed 
waren op het concrete niveau van de praktijk. De verschuivingen in de 
motieven voor het handelen, die gepaard gingen met veranderingen in 
het handelen zelf, bij de archeologen en planners, wijst op een bepaalde 
‘gelaagdheid’ in het denken.

In het geval van de archeologie was een verschuiving waar te nemen 
in de beweegredenen om overblijfselen van het verleden te verzamelen, 
op te graven en te bewaren. De motieven van de vroege verzamelaars 
zijn vooral gericht op het object zelf, als getuigenis van het verleden dat 
een historische of een esthetische beleving kan opwekken. Concrete 
kwesties gaan over de vraag waar de artefacten het beste bewaard kun-
nen worden.

Als kennis over het vroege verleden en de oorsprong van het eigen 
volk de belangrijkste motivatie wordt en opgraven het middel bij uitstek 
hiertoe, ontstaat binnen het denken van de beroepsgroep de behoefte 
om regelingen te treffen op het praktische niveau, door bijvoorbeeld 
uitsluitend deskundigen toe te laten tot het veldwerk.

Met het verdwijnen van het identiteitsargument en het autonoom 
worden van de archeologie en prehistorie als academische discipline, is 
de drijfveer verschoven naar kennisvermeerdering, kennis om de kennis, 
volgens het neopositivistische model. Op praktisch niveau betekent dit 
het zoeken van situaties waar onderzoek van het bodemarchief mogelijk 
is door middel van opgraven. 

3 )
‘Hoe ziet u cultuur dan?’ vroeg Boks geïnteresseerd.
Maarten dacht heel even na. ‘Als de bevestiging van een tijdelijk  
sociaal-economisch evenwicht, die weer verandert als dat evenwicht  
verstoord wordt.’
‘En wiens theorie gebruikt u daarbij als model?’
De vraag verblufte Maarten. Hij keek Boks aan.‘Niemands theorie,’  
zei hij verbaasd. 

J.J. Voskuil, Het A.P. Beerta-Instituut, 1998, p. 902
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3.1 van bron van zorg tot een voor de hele gemeenschap  
‘levend’ cultuurmonument1 

3.1.1  Boshoverheide - de kwestie    

Eerste periode: 1967-1980

Eind jaren zestig herontdekken amateurarcheologen een omvangrijk 
urnenveld uit het eerste millennium voor Christus op de Boshoverheide 
bij de gemeente Weert in Limburg.2 De Boshoverheide is een stuifzand-
gebied begroeid met dennen waar nog veel grafheuvels boven het maai-
veld zichtbaar zijn. Het gebruik van het gebied als een militair oefenter-
rein heeft er echter voor gezorgd dat een flink aantal grafheuvels met de 
grond is gelijkgemaakt. De Boshoverheide maakt deel uit van het oefen-
terrein Budel, een van de militaire oefenterreinen die het ministerie van 
Defensie ter beschikking heeft. 

De ROB, op de hoogte gebracht door de amateurs, treft onmiddel-
lijk voorbereidingen om het grafveld wettelijk te beschermen. De reden 
voor de bescherming is de hoge wetenschappelijke waarde. Vanuit een 
wetenschappelijk perspectief is het urnenveld voor archeologen ‘een 
archeologisch object van de allergrootste importantie’.3 In overleg met 
het ministerie van Defensie worden ter plekke maatregelen genomen 
om het te beschermen gedeelte van het terrein zoveel mogelijk te vrijwa-
ren van handelingen die de grafheuvels aantasten. Later zal blijken dat 
het grafveld een grotere omvang heeft dan het inmiddels beschermde 
gedeelte.4

Gedurende deze periode probeert de ROB de wet te handhaven 
door af en toe controle uit voeren en Defensie te berichten over aan-
getroffen beschadigingen, die door de jaren heen veelvuldig worden 
geconstateerd. In 1980 wordt een Duits legeronderdeel, gelegerd in het 
Brabantse dorp Budel, waargenomen dat loopgraven aanlegt en kuilen 
graaft in het beschermde gedeelte. Voor de ROB is de maat is vol; bij de 
plaatselijke politie wordt aangifte gedaan van overtreding van de Monu-
mentenwet.

1)  Klok 1988: 191

2)  Eind negentiende eeuw zijn op de Boshoverheide al ‘urnen 

met uitgebrande beenderen’ gevonden. Bloemers 1988: 65.

3)  Bloemers 1967, brief d.d. 9 juni aan het Bureau van de 

Eerst Aanwezend Ingenieur van de Genie te Roermond.

4)  De wettelijke bescherming gaat in op 8 juli 1968 en betreft 

de percelen L 428, 760, 763, 764, 964 en 1461 in de gemeente 

Weert; Klok 1988: 173.

Eenzelfde ‘gelaagdheid’ in het denken is ook in de ruimtelijke ordening 
terug te vinden. De motieven van planners om te interveniëren in de 
ruimtelijke orde blijken door de tijd heen te bestaan uit het willen cre-
ëren van een goede leefomgeving en zijn als zodanig een constante 
factor. De opvattingen over wat een goede leefomgeving is en hoe die 
vormgegeven moet worden veranderden wel. Planners ontwikkelden 
diverse abstracte concepten – van tuinstad naar wijkgedachte tot com-
pacte stad bijvoorbeeld – die op het concrete niveau vertaald werden in 
een plan. Ook de denkbeelden over planning en waar een plan aan moet 
voldoen, verschoven: van eindbeeldplan via systeemplanning, naar plan-
ning als proces.

In dit hoofdstuk zal ik een methodiek ontwikkelen die deze gelaagdheid 
in het denken van de twee beroepsgroepen op systematische wijze kan 
ontleden en beschrijven. Het uiteindelijke doel is om een analysekader in 
handen te krijgen waarmee het handelen van de actoren in de drie casus-
sen kan worden verklaard. De drie gevallen (zie hoofdstuk 4 t/m 6) vor-
men het empirische deel en het concrete niveau van dit onderzoek. De 
gevallen beschrijven de gang van zaken rond het bodemarchief in drie 
door het rijk aangewezen Vinexlocaties, waarin archeologen, planners en 
beleidsmakers de hoofdrolspelers zijn. De gang van zaken beschouw ik 
als beleidsprocessen, als een deel van beleidsnetwerken die bestaan uit 
interactie en communicatie tussen de genoemde actoren.

De methodiek is dan ook ontleend aan inzichten uit de beleidsweten-
schappen en gebruikt theoretische concepten en modellen, zoals han-
delingstheorieën, gedeelde betekenissen, congruente betekenissen, die 
een nauwkeurige en omstandige uitleg behoeven. Daarom illustreer ik 
het theoretische begrippenkader aan de hand van een geval uit de AMZ: 
de Boshoverheide.

De denk- en werkwijze van professionals in algemene zin en beleid-
smakers in het bijzonder zal uiteengezet worden aan de hand van die 
casus. Daarop volgt een systematische beschrijving van de handelings-
theorieën van drie groepen professionals: archeologen, planners en 
beleidsmakers, en de conclusies die daaruit te trekken zijn met het oog 
op de analyse van de drie gevallen in hoofdstuk 7.
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3.1.2 boshoverheide - de analyse

Eerste periode Boshoverheide

De eerste stap in een beleidsanalyse of -evaluatie is na te gaan of de 
ingezette middelen ook daadwerkelijk tot de beoogde doelen geleid 
hebben. In het geval van het urnenveld is de vraag: hebben de wettelijke 
bescherming en de genomen maatregelen geleid tot een doeltreffend 
behoud van het urnenveld? De maatregelen bestaan uit de markering 
van het monument met rood/witte paaltjes die alleen aan de witte zijde 
gepasseerd mogen worden en het op sommige plekken installeren van 
takkenschermen om het uitstuiven van de grafheuvels te voorkomen. 
Een derde door de ROB voorgestelde maatregel is een verbod om graaf-
werk te verrichten in het gemarkeerde gedeelte en er doorheen te rijden 
met motorvoertuigen. Dit verbod wordt op waarschuwingsborden gezet 
en opgenomen in de Standaard oefenkaart van Defensie. De militairen 
ter plekke voeren deze werkzaamheden uit.

Het antwoord op de vraag naar een effectieve doelbereiking kan 
natuurlijk pas na verloop van tijd empirisch worden aangetoond. In ons 
voorbeeld is eenvoudig vast te stellen dat gedurende de eerste vijftien 
jaar de wettelijke bescherming niet effectief en de maatregelen niet effi-
ciënt waren. Hoewel de top van Defensie medewerking verleende, bleek 
het in de praktijk onmogelijk te zijn de maatregelen en voorschriften 
te handhaven. De militairen in het veld hielden zich niet aan de regels, 
waardoor er een eindeloze reeks van bewuste en onbewuste vernielin-
gen ontstond, steeds weer gevolgd door herstellingen en reparaties.

Veel analyses of evaluaties van beleid beperken zich tot deze doel-
middelrelaties en zijn vaak niet meer dan het meten van de (mate van) 
effectiviteit van de oplossingen aangevuld met een kosten-batenanalyse. 
De Amerikaanse politicoloog en bestuurskundige Frank Fischer heeft 
kritiek op de onvolledigheid van dergelijke standaardevaluaties waarin 
het normatieve en contextuele aspect ontbreekt, en heeft een theorie 
geformuleerd waarin de veronderstellingen en waarden achter de doel-
stellingen van een bepaald beleid een plaats krijgen, zodat een comple-
tere evaluatie kan worden uitgevoerd.7

Fischer heeft een algemene systematiek ontwikkeld waarin hij vier 
lagen onderscheidt die een fundamentele structuur en samenhang 
in het denken in beleid en politiek weergeven. Deze vier discursieve 

7)  Fischer 1995.

Tweede periode: 1980-1988

Het lijkt een hopeloze zaak om de bescherming van het urnenveld 
te handhaven, maar begin jaren tachtig doet zich een aantal nieuwe 
ontwikkelingen voor die uiteindelijk leiden tot een andere aanpak. De 
Vereniging Behoud Budeler- en Weerterbergen pakt de kwestie van het 
urnenveld op in haar verzet tegen de door Defensie en VROM voorgeno-
men uitbreiding van het gebied als militair oefenterrein en de intensive-
ring van het militaire gebruik.

De publieke belangstelling voor het urnenveld, die lokaal al was ont-
staan door de affaire met het Duitse legeronderdeel, neemt verder toe 
en uiteindelijk zal D66 zelfs Kamervragen stellen. De fractie van D66 
wil de Boshoverheide onttrekken aan Defensie en het hele terrein tot 
beschermd gebied verklaren. Ook de ROB is gaan beseffen dat militair 
gebruik en het in stand houden van een monument niet verenigbaar 
zijn. Het hoofd monumentenzorg, R. Klok, bepleit een ‘aangepast 
beheer, restauratie en gebruik gericht op de instandhouding van de 
wetenschappelijke en cultuurhistorische waarden […]’.5

J.H.F. Bloemers, voormalig provinciaal archeoloog van Limburg maar 
intussen hoogleraar aan het IPP van de UvA, grijpt deze ontwikkelingen 
aan om een langdurig project te beginnen dat zal uitmonden in een nieuwe 
benadering van de problematiek. De bedoeling is om jaarlijks een deel van 
het grafveld te onderzoeken en tegelijkertijd studenten in te wijden in de 
beginselen van het archeologische veldwerk. Naast deze op kennis gerichte 
activiteiten wil het project ook een bijdrage leveren aan het beheer en her-
stel van het urnenveld. Voor de uitvoering en organisatie van het project 
wordt een overleggroep ingesteld waar alle betrokkenen bij de Boshover-
heide aan deelnemen, zoals de ROB, de gemeente Weert en het ministerie 
van Defensie.6 De samenwerking werpt vruchten af. De overleggroep 
besluit om een TRAP-route (Toeristisch Recreatief Archeologisch Project) 
aan te leggen door en langs het urnenveld. Dit fietspad wordt in 1988 open 
gesteld voor het publiek. Langs de route zijn informatiepanelen geplaatst, 
twintig grafheuvels gerestaureerd en vier bronzen zuilen aangebracht 
waarop teksten te lezen zijn gebaseerd op de kennis van de opgravingen.

5)  Klok 1988, 181.

6)  Overige deelnemers waren: de provincie Limburg, de 

Kempense Zinkmaatschappij (eigenares van de grond), 

het Fysisch-geografisch Laboratorium van de UvA, 

het Streekgewest Midden-Limburg, het bungalowpark 

Weerterbergen en de Stichting Instandhouding Kleine 

Landschapselementen in Limburg.
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niveaus, ‘the logic of practical deliberation’, beslaan het hele spectrum 
van politieke oordeelsvorming in zowel empirische als normatieve zin.8 
Fischer verdeelt de vier niveaus in tweeën, in een vertoog van de eerste 
orde en een vertoog van de tweede orde. De argumentatie en discus-
sie op het niveau van de eerste orde gaan over een specifiek beleid dat 
afgeleid is van bredere beleidsdoelen en de waardesystemen waar die 
doelen mee verbonden zijn. Staat het waardesysteem zelf op het eerste-
ordeniveau niet ter discussie, in het vertoog van de tweede orde zijn 
die waarden en de algemenere beleidsdoelen die zij ondersteunen, wel 
onderwerp van debat en reflectie. Zowel het eerste-ordevertoog als het 
tweede- zijn weer onderverdeeld in twee lagen: het eerste-ordeniveau 
bestaat uit (1) technische verificatie en (2) situationele rechtvaardiging, 
de tweede orde uit (3) systeemondersteuning en (4) rationele keuze. 

Technische verificatie toetst de gekozen en ingezette oplossingen aan 
de vastgestelde doelen: is de oplossing een effectieve verwezenlijking 
van het doel? Situationele rechtvaardiging stelt het probleem en de situ-
atie centraal. Is uitgaande van de vigerende waarden en normen die 
ten grondslag liggen aan het beleid, het doel wel relevant in juist deze 
problematische situatie, of zijn er misschien meerdere doelen mogelijk? 
Systeemondersteuning stelt de waarde- en normensystemen ter discus-
sie en toetst deze aan de bestaande inrichting van de samenleving. 
De vraag is of de bredere beleidsdoelen en de achterliggende waarden 
en ideologieën een bijdrage leveren aan de samenleving als geheel. 
Rationele keuze ten slotte, reflecteert over de inrichting van de samen-
leving en stelt ter discussie of de grondslagen van die inrichting wel de 
gewenste zijn. In figuur 3.1 zijn deze basiselementen weergegeven.

Terugkerend naar de Boshoverheide kunnen we nu constateren dat 
de vraag op het eerste niveau van de technische verificatie al beantwoord 
is. De wettelijke bescherming leidde niet tot een effectief behoud van het 
urnenveld. De causale relaties van het eerste niveau zijn daarmee vol-
doende duidelijk en behoeven geen verdere explicitering.

Bij het volgende, complexere niveau van de situationele rechtvaardiging 
zal ik wat uitvoeriger stilstaan. Dit niveau betrekt de context waarin het 
probleem zich voordoet in de discussie en stelt de vraag of de doelen 
wel relevant zijn gezien de situatie. Daarmee verschuift de discussie van 
het causale naar het fenomenologische niveau. Het gaat nu niet meer 
om het empirisch vaststellen of een doel al dan niet is gerealiseerd, 
maar om het interpreteren van de problematische situatie waarin de 

8)  Idem: 17-23.

figuur 3.1 Vier niveaus van oordeelsvorming, naar Fischer 1995.

Niveau Onderwerp van argumentatie,  
reflectie en debat

Epistemologische aard van  
de argumenten

eerste orde

Technische  
verificatie

verificatie van een specifiek beleid
Centrale vraag: leiden de middelen 
tot de gestelde doelen?

Causaal

Situationele 
rechtvaardiging

Definitie van het probleem
Centrale vraag: is het doel relevant 
gezien de problematische situatie?

Fenomenologisch

tweede orde

Systeem-
ondersteuning

Reflectie over waarden- en  
normensystemen
Centrale vraag: draagt het bredere 
beleidsdoel bij aan de samenleving 
als geheel?

Hermeneutisch-interpretatief

Rationele  
sociale keuze

Debat over de geprefereerde  
inrichting van de samenleving 
Centrale vraag: zijn de waarden 
en ideologieën waarop de huidige 
samenleving is gegrondvest in staat 
om legitieme oplossingen te bieden 
aan strijdige oordelen?

Normatief-ideologisch
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de Standaard Oefenkaart over het gebruik van het terrein, een inbreuk 
betekenen op hun routine. De voorschriften hinderen de soldaten in het 
oefenen. De reden om zich niet aan de regels te houden is dat je niet 
goed kunt oefenen als je tussen de afbakeningen moet blijven en delen 
van het terrein niet in mag. Een goed denkbaar argument is dan vervol-
gens dat in een ‘echte’ oorlog er zeker geen rekening gehouden zal wor-
den met vergelijkbare obstakels. 

Systeemondersteuning is het eerste niveau van de tweede orde waar 
een fundamentele verschuiving plaatsvindt: van het bijzondere geval 
naar de meer algemene waarden, en van de handelingscontext naar 
denkbeelden en opvattingen. Systeemondersteuning gaat over het toet-
sen van bredere beleidsdoelen en de gevolgen daarvan voor de inrich-
ting van de samenleving als geheel, aan de achterliggende waarden en 
veronderstellingen. Op het volgende niveau van rationele keuze wordt 
die inrichting van de samenleving zelf ter discussie gesteld. Systeemon-
dersteuning vraagt naar het waarom van de doeleinden van een bepaald 
beleidsdomein en welke rol de doelen en middelen spelen in het onder-
steunen van het vigerende maatschappelijke bestel en het verwezenlijken 
van gangbare waarden en normen. Vervult het beleidsdoel een waarde-
volle functie voor de bestaande inrichting van de samenleving? Deze 
reflectie op de gehanteerde waarden- en normensystemen en hun bij-
drage aan de samenleving is van een hermeneutisch-interpretatieve aard.

In ons voorbeeld is de eerste vraag: waarom moet het bodemarchief  
in het algemeen en het urnenveld in het bijzonder eigenlijk worden 
beschermd? In het bredere perspectief van het cultuurbeleid gaat het 
om de vraag wat het beschermen van het cultureel (archeologisch) erf-
goed bijdraagt aan de samenleving als geheel.

In hoofdstuk 1 en 2 is besproken hoe de overheid sinds de Tweede 
Wereldoorlog een kunst- en cultuurbeleid voert waarin de belangrijkste 
doelstellingen zijn: het bevorderen van de participatie, spreiding en het 
toegankelijk maken van cultuur voor het grote publiek. In het recht van 
iedereen op zelfontplooiing dat hieraan ten grondslag ligt is de rechtvaar-
digheidsbenadering te herkennen. Ook in de ruimtelijke ordening zoals 
die zich ontwikkelde in de jaren vijftig en zestig zijn de waarden van de 
verzorgingsstaat te herkennen in het principe van de verdelende recht-
vaardigheid.

In hoofdstuk 1 heb ik laten zien hoe de ROB een theorie ontwikkelde 
over de samenhang tussen de archeologie als een wetenschappelijke 
discipline en de monumentenzorg. De monumentenzorg werd onder-
geschikt gemaakt aan de wetenschap, en het bodemonderzoek kreeg via 

doel-middelenrelaties zich voordeden. Er bestaat dus duidelijk een 
verband met de eerste laag, maar een belangrijk verschil is dat nu de 
perspectieven van betrokken actoren, in dit geval de archeologen en de 
militairen, in de analyse worden betrokken.

Of een doel relevant wordt geacht, is dus afhankelijk van het 
gezichtspunt van de betrokken actoren en hoe zij het probleem definië-
ren en de situatie beoordelen. Zowel de ROB als de militairen claimen 
delen van de ruimte. Deze conflicterende doelen ten aanzien van het 
ruimtegebruik komen tot uiting in hoe beide partijen op verschillende 
wijzen het probleem gewaarworden. Voor de ROB is het probleem het 
veiligstellen van het urnenveld en het voorkomen van verdere aantasting 
door militair gebruik en natuurlijke erosie. Het probleem is technisch 
beheersbaar als de maatregelen goed uitgevoerd worden en de militairen 
zich aan de regels houden. De militairen hebben een heel andere kijk op 
de situatie. Om te beginnen hebben zij vóór de wettelijke bescherming 
van kracht wordt helemaal geen probleem. De Boshoverheide is hun 
oefenterrein en de militairen zijn zich er niet van bewust dat ze de oefe-
ningen midden in een grafveld aan het uitvoeren zijn. Ook na de bescher-
ming van het urnenveld verandert de betekenis die het terrein voor de 
soldaten heeft niet – een mooi gebied om te trainen. 

De ROB rechtvaardigt het doel – behoud van het urnenveld – door 
het probleem bij de militairen te leggen. Door het probleem uitsluitend 
aan de militairen toe te schrijven is er voor de ROB geen noodzaak om 
te reflecteren op de relevantie van het behoud van het urnenveld. Vanuit 
een dergelijke redenatie is het ook niet verwonderlijk dat de ROB zich 
sterk maakt voor het handhaven van de Monumentenwet. De wet behoort 
immers garantie te bieden op bescherming van het urnenveld en het 
voorkomen van beschadiging en vernieling, desnoods met de sterke arm.

Een andere vraag op dit niveau is of er geen ander doel is dat beter bij-
draagt aan een oplossing. Zou een zinvoller doel niet zijn om meer te 
weten te komen over het grafveld door middel van opgraven, dat boven-
dien past in de opgravingscultuur van de ROB? De ROB heeft deze optie 
wel overwogen, maar niet als alternatief voor de wettelijke bescherming. 
Archeologen zijn in die tijd niet wetenschappelijk geïnteresseerd in graf-
velden, zodat opgraven niet de eerste keuze is. Kennisvermeerdering is 
niet opportuun op dat moment.9

Vanuit het gezichtspunt van de militairen die oefenen op het terrein 
is het probleem nu juist dat de door Defensie opgestelde bepalingen in 

9)  Bloemers 1988: 60.
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Tweede periode Boshoverheide

De veranderingen die zich in de tweede periode voordoen vragen om een 
hernieuwde reflectie op het niveau van de situationele rechtvaardiging, 
het niveau waar zich de veranderingen voordoen. De duidelijk waarneem-
bare omslag in de benadering van het probleem in de tweede fase is goed 
inzichtelijk te maken met de probleemtheorie van Hisschemöller.11

Vertrekpunt van Hisschemöllers betoog is dat problemen geen 
objectieve verschijnselen zijn, maar sociale constructies. Wat als een 
probleem gezien wordt, is afhankelijk van de menselijke waarneming 
en interpretatie van de (sociale) werkelijkheid. Het identificeren van een 
probleem is een kwestie van bewustwording die resulteert in een pro-
bleemkeuze, die vervolgens om een bepaalde oplossing vraagt. Om dit 
proceskarakter te benadrukken, spreekt Hisschemöller van het vinden 
van problemen. Hisschemöller geeft hier het voorbeeld van luchtveront-
reiniging, een verschijnsel dat al decennialang bestond voordat de over-
heid het problematiseerde. Dit is geen pleidooi om af te wachten tot een 
probleem ‘gevonden’ wordt, integendeel. Hisschemöller wil hiermee 
aangeven dat het vinden of structureren van een probleem een belang-
rijke strategie is om tot een ‘juiste’ probleemdefinitie te komen. In de 
beleidspraktijk blijkt maar al te vaak dat problemen te snel en ‘verkeerd’ 
worden gestructureerd met als gevolg dat de oplossingen inadequaat 
blijken te zijn.

Het proces van het vinden van een probleem en de probleemkeuze 
die daaruit voortvloeit, zo vervolgt Hisschemöller, kan niet anders dan 
samengaan met een bepaalde mate van eenzijdigheid en selectiviteit. 
Het is immers onmogelijk voor welke actor dan ook om alle feiten van 
een situatie te overzien. Problematische situaties kenmerken zich nu 
juist door een grote mate van complexiteit, onzekerheid en een veel-
heid aan informatie, waardoor het zicht op de situatie en een oplossing 
wordt beperkt. Bovendien lopen feiten en waarden in problemen sterk 
door elkaar en ze zijn vaak moeilijk te scheiden: ‘Wat voor de één feit 
is kan voor de ander een ideologische drogreden zijn.’ Deze verschil-
lende perspectieven op een probleem komen ook tot uiting in de nor-
men of waarden op grond waarvan een situatie als ongewenst wordt 
beschouwd. Wat voor de één belangrijke norm of waarde is, hoeft voor 
de ander eenvoudigweg niet te bestaan.12

11)  Hisschemöller 1993.

12)  Idem: 15. Zie ook Hoppe 1989.

het reddingsdiscours de status van monumentenzorg. De consequen-
ties van deze theorie zijn dat elke bedreigde en waardevolle vindplaats 
zowel in aanmerking komt voor een opgraving als voor bescherming 
volgens de Monumentenwet. De waarderingssystemen die de ROB han-
teert, zijn dan ook niet toegesneden op de monumentenzorg, maar zijn 
afkomstig uit de vakdiscipline. Vanuit het gezichtspunt van de weten-
schapper is elke vindplaats waardevol vanwege de mogelijke bijdrage 
van het gehele bodemarchief aan een grotere kennis van het verleden. 
Archeologen laten zich echter wel leiden door bepaalde voorkeuren voor 
wat zij willen onderzoeken en wat niet. Die voorkeuren zullen ingegeven 
worden door de betekenis die zij hun onderzoeksobjecten toekennen 
met het oog op het probleemoplossend vermogen ten aanzien van 
bepaalde vraagstellingen. Bij de keuze van hun onderzoeksprogram-
ma’s bepalen vigerende paradigma’s en heersende modes mede welke 
vragen bij voorrang opgelost dienen te worden.

De eerder gesignaleerde spanning tussen de betekenis van het 
bodemarchief als bron van kennis en als monument zien we op de 
Boshoverheide terug. Die dualiteit is goed herkenbaar in de keuzes die 
worden gemaakt en de verantwoording van die keuzes.

De wetenschappelijke waarde, weliswaar een van de wettelijke criteria 
voor bescherming maar niet het enige, is de legitimatie om het urnen-
veld te beschermen. De wetenschappelijke keuzes en voorkeuren gaan 
echter volgens de toenmalige trend uit naar nederzettingsonderzoek in 
voor die tijd kenmerkende grootschalige opgravingsprojecten, en niet 
naar het onderzoek van grafvelden. De genoemde dualiteit weerspiegelt 
zich in de rolopvatting van de ROB: in de rol van academisch opgeleid 
archeoloog, van deskundige, is de waardering voor het urnenveld laag, 
omdat het niet tot de gewenste kennis leidt, terwijl in de rol van over-
heidsdienst, als uitvoerder van de Wet het urnenveld een hoge waar-
dering krijgt toebedeeld en als monument wettelijk wordt beschermd. 
Bescherming is daarmee vooral het uitstellen van een opgraving naar de 
toekomst, het tijdelijk afsluiten van het archief.

De discussie op het niveau van rationele keuze is normatief onto-
logisch van karakter. Essentiële vragen zijn aan de orde over gewenste 
inrichting van de samenleving en ‘the good way of live’.10 De vraag is: 
hoe belangrijk vindt de samenleving het cultuurhistorische erfgoed en 
wat heeft die samenleving over voor ‘getuigenissen’ van het verleden? 
Moet de overheid zich bemoeien met cultuur en dit financieel steunen 
of overlaten aan de markt? 

10)  Fischer 1995: 156



1 2 2 E R O P  O F  E R O N D E R 1 2 3 H O O F D S T U K  3 :  O V E R  D E  N O O D Z A A K  V A N  C O N G R U E N T E  B E T E K E N I S S E N

Ongestructureerde problemen zijn complexe maatschappelijke vraag-
stukken die worden beheerst door grote onzekerheid over de feiten en 
politieke verschillen van inzicht over de in het geding zijnde waarden. 
Gestructureerde problemen vormen de tegenpool hiervan: consensus 
zowel over waarden als feiten. Kenmerk van het matig gestructureerde 
probleem is dat er consensus bestaat over de waarden en doelen, maar 
dat er onenigheid is over de in te zetten middelen: overeenstemming 
over het probleem, maar dissensus over de oplossing. Dit type proble-
men bestaat vaak uit verdelingsvraagstukken, zowel van schaarse finan-
ciële middelen als van de ruimte bijvoorbeeld. Het slecht gestructureerde 
probleem heeft als kenmerk blijvende onenigheid over de waarden en 
normen, maar consensus over de oplossing.14

De vier typen problemen blijken in de beleidspraktijk te corresponde-
ren met vier door de overheid gehanteerde ‘typen beleid’ of bestuurlijke 
strategieën. Deze strategieën ‘passen’ bij de probleemtypen, in die zin 
dat deze ook het meest geschikt zijn om het soort probleem op te los-
sen. Het gaat om beleid als respectievelijk leerproces, onderhandelen, 
pacificeren en regelen, waarbij de eerste drie strategieën vooral de 
interactie tussen de in een beleidsproces betrokken actoren typeren.15 
Deze theoretische conceptualisering van beleidsproblemen waarin het 
actorperspectief helder is uitgewerkt, gaat ervan uit dat in een bepaalde 
beleidskwestie de verschillende betrokken actoren het wel of niet eens 
kunnen zijn zowel over de probleemformulering als over de doelen en 
middelen van het beleid.

In de eerste fase van de Boshoverheide-kwestie veronderstelde de 
ROB bewust of onbewust dat er niet alleen consensus bestond over de 
doelen en waarden, maar ook over de te nemen maatregelen. De gehan-
teerde strategie komt overeen met ‘regelen’, een oplossing die past bij 
het type gestructureerd probleem. De veronderstelde overeenstemming 
bleek echter, zoals het voorbeeld liet zien, onterecht te zijn. Onterecht 
omdat de ROB geen rekening hield met de ‘twee gezichten’ van Defen-
sie. Het hogere echelon van Defensie stond weliswaar niet onwelwillend 
tegenover de bescherming van het urnenveld, maar van de militairen in 
het veld kon dat niet als vanzelfsprekend worden aangenomen. In zo’n 
geval spreekt Hisschemöller van een verkeerd gestructureerd probleem.

In de eerste fase is er sprake van een beleidsproces dat gedomineerd 
wordt door één beleidsactor bestaande uit een groep van deskundigen 
die zeggenschap claimt over het gebruik van de ruimte en anderen uit-

14)  Hisschemöller 1993: 26-30.

15)  Idem: 162-173.

Op basis van deze inzichten in het geconstrueerde karakter van beleids-
problemen, op de verschillen in perspectieven die kunnen bestaan bij 
de diverse bij een beleid betrokken partijen en de samenhang tussen 
problemen en oplossingen, onderscheidt Hisschemöller vier typen pro-
blemen op basis van twee ideaaltypische dimensies die hij relateert aan 
bestuurlijke strategieën (figuur 3.2).13 De dimensies zijn ideaaltypisch, 
omdat in problemen feiten en waarden nauw samenhangen; het aange-
brachte onderscheid dient een analytische functie.

De dimensies waarmee hij dit onderscheid aanbrengt, zijn aan de 
ene kant consensus over waarden en normen en aan de andere kant de 
zekerheid over de kennis die nodig is om het probleem op te lossen. 
Deze dimensies reflecteren de definitie van een probleem als een kloof 
tussen een norm of waarde en een perceptie van een bestaande of ver-
wachte situatie – de zekerheid over de benodigde kennis is gerelateerd 
aan een situatie. De vier typen beleidsproblemen kunnen nu als volgt 
gekarakteriseerd worden.

13)  Idem: 26-30.

figuur 3.2 Vier typen beleidsproblemen en corresponderende bestuurlijke strategieën.
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timiteit van het bestaan van verschillende waarden en normen. Waarden 
worden in dit type beleid, dat Hisschemöller ‘onderhandelen’ noemt, 
dus enigermate geobjectiveerd. Dat is ook noodzakelijk in dit beleids-
type, omdat anders een uitzicht op haalbare oplossingen blijft steken 
in al of niet openlijke waardeconflicten. De onderhandelingsruimte is 
daarmee wel beperkt; zo kan niet gesproken worden over het opgeven 
van het behoud van het urnenveld en staat ook het prijsgeven van het 
oefenterrein niet ter discussie.

De omslag in het beleid in de tweede fase, die ik heb beschreven als 
veranderingen in de structurering van het probleem, is daarmee echter 
nog niet verklaard. De vraag waarom die wijziging zich voordeed, is nog 
onvoldoende beantwoord. Het initiatief van de UvA-archeologen leverde 
een belangrijke bijdrage, zoveel is wel duidelijk: door het opgraven van 
een aantal grafheuvels kwam er immers kennis beschikbaar over het 
verleden. Het toegankelijk maken van die resultaten voor het publiek is 
vervolgens voor de gemeente Weert een belangrijke zaak, omdat zij het 
gebied een recreatieve betekenis wil geven.

Wat hier plaatsvindt, duiden bestuurskundigen aan met het begrip 
‘congruente betekenissen’, een concept dat ik in de rest van dit hoofdstuk 
nader zal uitwerken. Maar eerst bespreek ik het handelen van professio-
nals en vervolgens de begrippen ‘handelings-’ en ‘beleidstheorieën’.

3.2 Naar een handelingstheorie

Tot nu toe heb ik het verhaal van de Boshoverheide behandeld als een 
beleidsproces, een proces dat in gang werd gezet door het handelen van 
een beleidsactor, de ROB, die als uitvoerende dienst van het ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de Monumentenwet in 
werking stelde ter bescherming van het urnenveld. Dit besluit had gevol-
gen voor de militairen, waardoor er een proces van communicatie en 
interactie ontstond tussen Defensie en ROB.

We kunnen de actoren in dit proces, de archeologen en de militairen, 
echter ook opvatten als uitoefenaars van een beroep. Het is deze invals-
hoek die de Amerikaanse wetenschapsfilosoof Donald Schön kiest in The 
Reflective Practitioner, een empirische studie over hoe ‘professionals’ te 
werk gaan bij de uitoefening van hun vak.18 Onder een ‘goede’ professi-
onal verstaat hij iemand die problematische gevallen bewust beschouwt 

18)  Schön 1983.

sluit van participatie. Dit hoeft geen bewuste uitsluiting te zijn; het komt 
eenvoudig niet bij de ROB op dat andere betrokkenen iets zinnigs over 
de omgang met urnenveld kunnen beweren.16

De omslag in de benadering van het probleem in de tweede fase laat zich 
typeren als de overgang naar een matig gestructureerd probleem. Terwijl 
de ROB in de eerste fase niet erkende dat er sprake was van strijdige 
maar in principe gelijkwaardige belangen, is de Rijksdienst later gaan 
beseffen dat ook de militairen een legitieme claim op het gebruik van 
de ruimte kunnen doen gelden. Dit inzicht in het bestaan van conflicte-
rende doelen, leidt er in eerste instantie echter toe dat de ROB verlangt 
dat Defensie het beschermde gedeelte volledig opgeeft als oefenterrein, 
maar dat blijkt niet haalbaar. Wel is dit inzicht noodzakelijk voor het 
toekennen van een nieuwe betekenis aan de situatie. In het op initiatief 
van de UvA ingestelde samenwerkingsproject krijgt deze nieuwe bete-
kenis pas goed gestalte. De conflicterende doelen blijken omgebogen 
te kunnen worden naar een perspectief van integratie van meerdere, 
verschillende doelen, die een bredere betekenis van het urnenveld impli-
ceren. Naast de wetenschappelijke betekenis komt de cultuurhistorische 
waarde van het urnenveld prominent in beeld, waarmee de zichtbaarheid 
van de cultuurgeschiedenis een belangrijk element wordt dat op zijn 
beurt weer ingezet kan worden voor recreatie- en educatiedoeleinden 
en het toegankelijk maken voor het publiek. Maar ook de betekenis als 
oefenterrein blijft gehandhaafd, zij het dat het oefenen in het gebied van 
het urnenveld wordt beperkt.

Ons voorbeeld laat zien dat een participatiebenadering waarbij niet 
alleen de ROB en de militairen, maar meerdere deelnemers met verschil-
lende belangen zijn betrokken, zoals de archeologen van de UvA en de 
gemeente Weert, een vruchtbare synthese oplevert. Juist het openstellen 
van de discussie blijkt de kans op het ontstaan van nieuwe inzichten te 
vergroten, terwijl intuïtief de verwachting is dat het vinden van oplossin-
gen daardoor complexer en bemoeilijkt wordt.

Het beleidsproces is nu – in de tweede fase – in de termen van 
Lindblom een proces van ‘wederzijdse aanpassing’17 geworden, waarin 
andere perspectieven en visies op het beleidsprobleem aan bod kunnen 
komen en de mogelijkheid ontstaat alternatieve oplossingen te onder-
zoeken. Dit betekent dat de consensus niet zozeer betrekking heeft op 
de in het geding zijnde waarden zelf, maar op de erkenning van de legi-

16)  Schaap & Van Twist (2001: 255) typeren een dergelijke 

uitsluiting als ‘onbewust sociale geslotenheid’.

17)  Lindblom & Woodhouse 1968.
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Waarderingssystemen voorzien de professionele actor met het ‘gereed-
schap’ om in eerste instantie de problematische situatie te taxeren, 
waarmee het proces van reflection- in-action in gang wordt gezet. Opge-
bouwd uit ervaringen en de ‘kunst’ om nieuwe situaties te vergelijken 
met bekende gevallen in termen van overeenkomsten en verschillen, 
waarbij het bekende geval fungeert als metafoor of ‘exemplar’ in de zin 
van Thomas Kuhn, fungeert het stelsel van waarderingen als hulpmiddel 
bij een eerste, voorlopige definitie van het probleem.

Overkoepelende theorieën bestaan uit een taal, een manier van spre-
ken gerelateerd aan de scholing die een professional heeft doorlopen, 
waarmee een situatie in taal uitgedrukt kan worden. Ook het repertoire 
aan theoretische en praktische kennis afkomstig uit bijvoorbeeld een 
vakdiscipline behoort tot deze theorieën, terwijl een ander element 
ervan is hoe een professional afhankelijk van functie en institutionele 
context zijn rol definieert in bepaalde omstandigheden. Dit type theo-
rieën maakt het mogelijk de situatie in kwestie te beschrijven, te inter-

als unieke en complexe situaties, gekenmerkt door een grote mate van 
onzekerheid en ambiguïteit.

Schön baseert zich op observaties van professionals – ingenieurs, 
architecten, planners – tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden 
en komt tot opmerkelijke conclusies. Professionals in de meest uiteen-
lopende beroepen blijken op een vergelijkbare manier te werk te gaan. 
Geconfronteerd met een problematische situatie definieert een professi-
onal in eerste instantie het probleem op grond van een aantal opmerke-
lijke karakteristieken. De professional krijgt daarmee een eerste grip op 
de situatie, waardoor hij in staat is oplossingen voor zich te zien. Maar 
de situatie ‘praat terug’, zoals Schön dat noemt, en als de actor ‘luistert’ 
zal hij het probleem en de situatie opnieuw construeren. Op experi-
mentele wijze probeert hij de situatie te begrijpen én te veranderen. De 
onbedoelde gevolgen die deze experimenten kunnen veroorzaken, wor-
den niet op voorhand afgewezen als ‘foute’ uitkomsten, maar serieus 
genomen en gewaardeerd, waardoor de professional nieuwe betekenis-
sen kan vinden, die vervolgens weer kunnen leiden tot een nieuwe her-
structurering. Deze wisselwerking noemt Schön reflection-in-action.  
Zo komen steeds weer nieuwe oplossingen in beeld voor opnieuw 
gestructureerde problemen. Al doende bezint een professionele actor 
zich, denkt hij heen en terug tussen probleem en oplossing. Een actor 
is als het ware ‘in gesprek’ met de situatie tot zich een bevredigende 
oplossing voordoet.19

Een voorbeeld ter verduidelijking. De al eerder in hoofdstuk 2 
genoemde architect Oud worstelt met een probleem bij het ontwerp van 
een blok arbeiderswoningen in Hoek van Holland. Hij wil een bepaalde 
spanning aanbrengen in het huizencomplex die hij in zijn eerdere ont-
werpen miste. Het ontbreken van spanning waardeert hij dus negatief. 
Hij probeert hiervoor een oplossing te vinden door te experimenteren 
met de ronde vorm: ‘Ik heb weken zitten puzzelen hoe ik deze moeilijk-
heid kon oplossen (figuur 3.3). Het ronde had ik nodig, ter wille van het 
“universele” en de gespannenheid vanwege het heldere, dat daaruit 
resulteert. Ik probeerde van alles […]. Tot ik het vond!’20

Schön laat vervolgens zien dat een professional zich tijdens dit zoek-
proces laat leiden door allerlei waarden, ervaringen, kenniselementen 
en opvattingen. Dit geheel aan denkbeelden en ideologieën waarvan een 
actor zich niet altijd bewust hoeft te zijn, vat Schön samen in twee cate-
gorieën: ‘appreciative systems’ en ‘overarching theories’.21

19)  Idem: 78-104.

20)  Oud 1963: 54.

21)  Schön 1983: 270.

figuur 3.4 Studies voor woningbouw,  J.J.P. Oud.
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volgens overkoepelende theorieën en waarderingsystemen, in het geval 
van de architect een vierde element verschijnt: de voorkeur met betrek-
king tot de betekenis van een artefact. De denkbeelden over wat goede 
architectuur zou moeten zijn materialiseren zich in het wooncomplex 
en zijn daarmee de uitdrukking van de betekenis die de architect toekent 
aan zijn object. Deze betekenis is van normatief ontologische orde en 
geeft dus een voorkeur voor een bepaalde vormgeving weer.

Dit vierde element sluit goed aan bij de vier lagen van oordeels-
vorming van de theorie van Fischer. De problematische situatie en de 
oplossingen vormen bij zowel Fischer als Schön de twee niveaus van 
de eerste orde (de situationele rechtvaardiging en technische verifica-
tie). Het derde niveau (systeemondersteuning) bestaat in de theorie 
van Fischer uit de bredere beleidsdoelen en de waarden die zij verte-
genwoordigen, die Schön waarderingssystemen en overkoepelende 
theorieën noemt, gekoppeld aan een bepaald beroep. Het vierde niveau 
(rationele keuze), dat bij Schön dus enigszins impliciet bleef, kunnen 
we naar analogie van het werkproces van de architect benoemen als het 
niveau dat bestaat uit het toekennen van een betekenis aan het object of 
de zaak waarmee de betreffende beroepsgroep zich bezighoudt.

Om het professionele handelen van archeologen en planologen op een-
zelfde wijze te kunnen ontleden, is nog een theoretisch element nodig: 
het concept ‘handelingstheorie’. Op basis van de inzichten van Fischer 
en Schön hebben Grin en Van de Graaf het concept ‘handelingstheorie’ 
ontwikkeld, dat kort gedefinieerd luidt: een handelingstheorie is het 
stelsel van opvattingen van een actor dat richting geeft aan het handelen 
van die actor.25 Op basis van uitvoerig empirisch onderzoek hebben Grin 
en van de Graaf overtuigend beargumenteerd dat de handelingstheorie 
van zowel diverse beroepsgroepen als van beleidsmakers geconceptua-
liseerd kan worden volgens de structuur van de vier niveaus van Fischer 
en de inzichten van Schön.26

Een handelingstheorie van een professional bestaat uit vier lagen, 
onderscheiden in een eerste en tweede orde. De eerste orde bevat pro-
bleemdefinities en oplossingen van een specifiek (beleids)project in een 
bepaalde context, en de tweede orde kan worden begrepen als de blik, 
de meer generieke inzichten bestaande uit waarderingssystemen en 
overkoepelende theorieën, waarmee een actor die situatie beschouwt en 
op grond van die inzichten handelt.

25)  Grin & Van de Graaf 2001: 209. 

26)  Grin & Van de Graaf 1996a, 1996b.

preteren en uiteindelijk veranderingen te bewerkstelligen die voldoen.22

Nu wordt ook duidelijk wanneer een oplossing bevredigend is voor 
een professionele actor, en dat is een van de belangrijkste conclusies die 
Schön trekt, namelijk als de oplossing in overeenstemming is met zijn 
waarderingssystemen en overkoepelende theorieën.

De architect laat zich bij zijn zoektocht leiden door zijn denkbeelden 
over wat goede architectuur zou moeten zijn, die voortkomen uit zijn 
overkoepelende theorieën. In dit geval zijn dat esthetische theorieën, 
architectuurtheoretische inzichten en technische kennis en expertise 
aan de hand waarvan hij zijn experimenten uitvoert.

In Ouds esthetische theorie ontstaat spanning door het juiste gebruik 
van de elementen compositie, symmetrie en ritme, de (klassieke) basis-
principes voor de architectuur. Zijn architectuurtheorie houdt onder meer 
ideeën in over het universele, dat staat voor het ‘menselijke’, en de men-
selijke maat die harmonie moet brengen in de vorm van ‘het ronde’.23

De hoekoplossingen die Oud uiteindelijk vond, kenmerken zich door 
‘spanning-door-contrast’, een effect dat werd bereikt door een bepaalde 
combinatie van de rechte lijn en de ronde vorm: ‘Ik bracht op de gebogen 
hoekpartijen – en alleen daar! – een niet te grote uitkragende band aan. 
Daardoor had ik rechte en het gebogene gescheiden en toch doorgezet: er 
was nu spanning.’24

De architect Oud vertegenwoordigt een bepaalde richting of school 
in het denken over architectuur, in dit geval het modernisme, terwijl er 
in dezelfde tijdsperiode ook andere denkrichtingen zijn waar te nemen. 
Het bestaan van verschillende scholen in een bepaalde beroepsprak-
tijk wordt eveneens door Schön gesignaleerd. Dit neemt niet weg dat 
een beroepspraktijk in vele gevallen bestaat uit professionals die een 
opleiding in hetzelfde vak hebben gevolgd en daardoor overkoepelende 
theorieën zullen delen. We zullen hierna nog zien dat ook in de opleidin-
gen van archeologen en planologen verschillende ‘scholen’ bestaan en 
universiteiten verschillende accenten leggen in de opleiding.

Het interessante van het voorbeeld van de architect is, dat het laat 
zien dat naast de drie essentiële karakteristieken van het professionele 
handelen die Schön identificeerde, te weten: probleem, oplossing en ver-

22)  Idem: 268-283.

23)  Oud 1963: 52-55. De theoretische inzichten van Oud 

bestaan uit meer dan vormgevingskwesties; ook het 

functionele element speelt daarin een rol, maar dat laat ik hier 

buiten beschouwing.

24)  Oud 1963: 54, 55.
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vlak. Eenmaal herkend worden die sporen en de patronen die ze kun-
nen vormen geïnterpreteerd als een bekend fenomeen, bijvoorbeeld een 
paalkuil, een haardplaats of een kringgreppel. Het onderscheiden van 
een bepaalde configuratie van paalkuilen leidt dan tot de conclusie dat 
die configuratie een (plattegrond van een) huis of neutraler een gebouw 
voorstelt. Meerdere huizen vormen een nederzetting. Net zoals het 
voorkomen van meerdere kringgreppels wijst op een grafveld. Op dit 
niveau is dus al sprake van een overkoepelende theorie in de zin van 
Schön, een theorie die stelt dat een bepaalde cirkelvormige structuur, 
door archeologen een kringgreppel genoemd, in combinatie met een 
urn en/of crematieresten het overblijfsel is van een grafheuvel. Meer-
dere van deze structuren vormen een urnenveld.

De Canadese archeoloog Trigger noemt dit type theorieën ‘low level 
theories’, generalisaties van bepaalde vaak waargenomen patronen 
en structuren.29 In elke nieuwe situatie, een nieuwe opgraving pendelt 
de archeoloog tussen verschijnselen en algemene uitspraken op basis 
van bekende configuraties. Ook classificaties van artefacten – objecten 
inclusief grondsporen – door middel van typologische schema’s en 
dateringen behoren tot dit type theorieën. Zo kan een urnenveld geda-
teerd worden op grond van de vorm, het type urn of aan de hand van 
gevonden scherven. 

Een volgend type theorieën op een hoger niveau zijn de middle level 
theories, die vaak bestaan uit ontleningen aan andere wetenschappen, 
zoals de antropologie, biologie en geologie.30 Een voorbeeld hiervan is 
de interpretatie van Bloemers van het urnenveld op de Boshoverheide. 
Empirisch is vastgesteld dat het grafveld bestaat uit verschillende typen 
grafheuvels, ronde en langwerpige, de zogenaamde ‘langebedden’. Bin-
nen het type ronde grafheuvels komen kleinere en grotere heuvels voor. 
Nu gaat het erom deze verschillen in grootte te interpreteren in termen 
van de sociale structuur van de prehistorische gemeenschap die de graf-
heuvels opwierp. Bloemers interpreteert de verschillen als symptoom 
van een toenemende sociale complexiteit.31 Een dergelijke verklaring is 
gebaseerd op diverse veronderstellingen, in de eerste plaats dat de soci-
ale status (leeftijd, geslacht, verwantschap, functie) van een dode wordt 
gereflecteerd in de omgang met het lichaam na de dood.32 In de tweede 
plaats dat materiële verschillen, zoals het voorkomen van grotere en 
kleinere grafheuvels, erop wijzen dat materiële ‘goederen’ ongelijk zijn 

29)  Trigger 1989: 20, 21.

30)  Idem: 20-23.

31)  Bloemers 1993: 12-22. 

32)  Bloemers 1988: 61, 131-132. Zie ook Johnson 1999: 2-3, 49-50. 

Naar analogie van Grin en Van de Graaf zal ik later in dit hoofdstuk 
de ideaaltypische handelingstheorieën van archeologen, planners en 
beleidsmakers construeren, na eerst de elementen van de beroepen van 
respectievelijk archeologen en planners te behandelen die nodig  
zijn om de vier elementen van de structuur van de handelingstheorie  
‘in te vullen’.

3.2.1  Van beroep archeoloog

Als archeologen gevraagd wordt naar hun beroep in een situatie waarin 
dat niet onmiddellijk vanzelfsprekend is, zullen de meesten zeggen dat 
ze archeoloog zijn, in plaats van bijvoorbeeld ambtenaar of docent. 
Maar is het ook een beroepsgroep die voldoet aan de kenmerken die 
Schön onderscheidde?

Een beroepsgroep in de zin van Schön bestaat uit professionals die 
eenzelfde opleiding hebben gevolgd, een opleiding waarin de kennis en 
vervaardigheden worden verworven die noodzakelijk zijn voor de uitoe-
fening van het vak. Door het volgen van een dergelijke opleiding delen 
professionals een bepaalde categorie waarderingssystemen en overkoe-
pelende theorieën die inherent zijn aan het vak. Van belang is dat Schön 
hierbij aantekent dat een professional zich niet altijd bewust hoeft te zijn 
van deze koepel aan theorieën, Schön noemt dit – in navolging van M. 
Polanyi – tacit knowing, niet bewust gemaakte kennis en ervaring.27

Archeologen voldoen voor het grootste deel aan deze voorwaarden. 
Om te beginnen is er een universitaire opleiding die tot voor kort de 
enige onderwijsvorm was om het vak van archeoloog te leren.28 Zoals bij 
de meeste academische disciplines leidt de studie niet op voor een dui-
delijk omschreven beroep, behalve eventueel voor een functie aan een 
universiteit als docent en onderzoeker. ‘Onderzoek’ heeft in het taalge-
bruik van archeologen lang de betekenis gehad van opgraven waarbij 
dan ook het ‘uitwerken’ van de opgravingen hoort. Het leren opgraven 
is een elementair onderdeel van de opleiding, voor vele studenten zelfs 
het belangrijkste.

In de ‘veldcursus’ leren studenten het waarnemen van verschijnselen 
die voor archeologen relevantie bezitten, dat wil zeggen een betekenis 
hebben. Het begint met het waarnemen van verkleuringen in de grond 
en kleurverschillen leren herkennen zowel in het horizontale als verticale 

27)  Schön 1983: 52.

28)  1920 Groningen, 1951 Amsterdam, 1959 Nijmegen, 1962 

Leiden, 1971 VU. Sinds kort is er ook een hbo-opleiding.
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van de Stichting RAAP in 1985 was dan ook in eerste instantie bedoeld 
om werkeloze archeologen aan het werk te helpen. Omdat RAAP geen 
opgravingbevoegdheid toekwam, volgens de Monumentenwet, legde 
het zich toe op ‘archeologische veldverkenningen’ en specialiseerde het 
zich in de ontwikkeling en uitvoering van non-destructieve inventarisa-
tietechnieken en -methoden. Pas met het vrijgeven van de opgravingbe-
voegdheid eind jaren negentig zijn de beroepsmogelijkheden aanzienlijk 
uitgebreid.

De archeologische monumentenzorg is een taak van de ROB (zie 
hoofdstuk 1) en van de gemeente- en provinciaal archeologen. Terwijl 
recentelijk in sommige academische opleidingen AMZ als onderdeel 
is opgenomen en de mogelijkheid bestaat ‘erfgoedstudies’ te volgen, 
hebben veel van de archeologen werkzaam bij deze overheidsinstanties 
tijdens hun studie maar weinig geleerd over monumentenzorg. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat de ROB zich vooral toelegde op opgra-
ven en wetenschappelijk onderzoek, publicaties, enig educatief werk en 
voorlichting. In hoofdstuk 1 hebben we gezien hoe in de periode van Van 
Es de ROB getransformeerd werd in een wetenschappelijke dienst, en 
de monumentenzorg gemarginaliseerd tot het uitvoeren van de Monu-
mentenwet.

Om te bepalen welke vindplaatsen in aanmerking komen voor de 
monumentenstatus is een selectie noodzakelijk. Elke selectie vervolgens 
kan niet buiten een waarderingssysteem, een stelsel van criteria met 
behulp waarvan de waarde van een vindplaats wordt toegekend. De 
wetenschappelijke betekenis van het bodemarchief is de leidraad bij het 
toekennen van deze waarde. Het hoofd van de afdeling Monumenten-
zorg, Klok, zegt over selectie het volgende, na eerst het doel van de AMZ 
te hebben vastgesteld: 

Doel is geselecteerde oudheidkundige monumenten te reserveren 
voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek én als zij behalve van 
wetenschappelijke betekenis ook van cultuurhistorische betekenis zijn 
deze monumenten blijvend te behouden. Selectie vindt plaats op grond 
van de wetenschappelijke betekenis en de genoemde cultuurhistorische 
waarde. Wetenschappelijke betekenis ontleent een monument aan de 
verwachtingen die op grond van verworven gegevens – anders dan door 
volledig onderzoek – zijn gewekt. Deze gegevens kunnen betrekking heb-
ben op het karakter, de datering, de gaafheid, de situering, de onderlinge 
samenhang en/of de zeldzaamheid van het monument. De verwachtin-
gen betreffen, populair gezegd, de mogelijkheid door onderzoek een nog 
niet geschreven zinvolle bladzijde aan het boek der geschiedenis toe te 
voegen. Van cultuurhistorische waarde is sprake als het monument zicht-

verdeeld in een samenleving. Vervolgens wordt deze ongelijkheid direct 
in verband gebracht met sociale ongelijkheid. Al deze aannames, die 
zijn ontleend aan de antropologie, worden in dit geval als uitgangspun-
ten gehanteerd, maar zonder explicitering. 

In de academische archeologie bestaat geen consensus over de juiste 
methodologie. Een van de kwesties is of opgraven pure feiten naar boven 
brengt, zoals Binford stelt, en of die onafhankelijk zijn van theorie, of dat 
alles theorie is, een opvatting waar met name de Engelse archeologen 
Shanks en Tilley de protagonisten van zijn. De vraag is wat er precies in 
de grond zit: het ‘evidence for the past’ of ‘evidence about the past’? Er 
worden drie of vier posities onderscheiden die zich bevinden tussen een 
rigoureus positivisme aan de ene kant en een extreem sociaal constructi-
visme aan de andere kant.33

Duidelijk zal zijn dat taal als onderdeel van het repertoire van een pro-
fessional, zoals Schön al aangaf, een niet te onderschatten rol speelt in 
de opleiding en de praktijk van de archeoloog. Taal moet niet uitsluitend 
als vakjargon worden begrepen, maar als een taalpraktijk: al het spreken 
en schrijven in een bepaald wetenschappelijk domein. In de wetenschap-
pelijke praktijk fungeren beschrijvingen als basis. 

Naast taal leren de studenten ook een attitude aan, met betrekking 
tot de waarde van het vak en de betekenis van het bodemarchief en hoe 
daar mee om te gaan. Deze attitude wordt niet expliciet aangeleerd, 
maar komt eerder ‘stilzwijgend’ tot stand en wordt tacit knowledge door 
de manier waarop de docenten over het vak spreken. Studenten leren op 
deze manier de bodem van heel Nederland als vindplaats te beschou-
wen, en dat aan te geven met de metafoor ‘bodemarchief’.

Beroep

Het beroep is in de jaren zestig nog weinig gedifferentieerd en de 
beroepsmogelijkheden zijn dus ook zeer beperkt: universiteit of ROB en 
RMO en plaatselijke musea. In de jaren zeventig kwamen daar de func-
ties bij van stadsarcheoloog34 en provinciaal archeoloog.35 Het oprichten 

33)  Johnson 1999: 176-187. Trigger 1989.

34)  De eerste gemeente die een stadsarcheoloog aanstelde 

was Rotterdam in 1960, gevolgd door Amsterdam in 1971 en 

Utrecht in 1972. Van Es 1976.

35)  Acht archeologen aangesteld bij de ROB en voor de 

helft betaald door de provincie. Drie archeologen voor de 

noordelijke provincies, aangesteld bij de Rijksuniversiteit 

Groningen.
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Alle kenmerken die Schön identificeerde als elementen van het profes-
sionele handelen, blijken van toepassing te zijn op archeologen. Con-
frontaties met problematische situaties, het zoeken van oplossingen 
met behulp van overkoepelende theorieën en waarderingsystemen 
behoren tot de dagelijkse praktijk van de archeoloog. Al deze elementen 
vormen een onderdeel van de handelingstheorie van archeologen die nu 
geschetst kan worden.

Archeologen houden zich bezig met een onderzoeksproces dat ken-
nisvermeerdering van het verleden als doel heeft via het opsporen, waar-
deren en selecteren van vindplaatsen die zouden moeten bijdragen aan 
de noodzakelijk geachte of gewenste kennis.

De betekenis van het bodemarchief, die de voorkeur heeft, is de 
mogelijkheid tot de vermeerdering van kennis over het verleden; een 
voorkeur dus voor de wetenschappelijke betekenis. Op het niveau van 
de eerste orde draait het om het oordelen over de resultaten van het 
onderzoek dat moet leiden tot een selectie van waardevolle en ‘behou-
denswaardige’ vindplaatsen. De opsporing van mogelijke opgravingslo-

baar herinnert aan vroegere beschavingen. Deze waarde laat zich vaak in 
landschappelijke, educatieve, recreatieve of toeristische zin vertalen.36

In de praktijk blijken de genoemde criteria echter niet discriminerend 
te werken. Voor de academisch opgeleide archeoloog is alles immers 
waardevol, hoewel dit afhankelijk is van bepaalde voorkeuren.37 Zoals 
bij Boshoverheide bleek, hadden de archeologen in eerste periode 
geen belangstelling voor grafveldonderzoek. In de jaren tachtig vindt 
er een omslag plaats, geïnspireerd door de processuele benadering die 
algemene uitspraken wil doen over menselijke samenlevingen in het 
verleden, is het grafveldonderzoek opnieuw in de belangstelling van 
archeologen geraakt.38

De waarderings- en selectiecriteria die de ROB op verzoek van het 
ministerie ontwikkelt in de jaren negentig zijn dan ook niet geheel 
nieuw. Groenewoudt definieert een waarderingssysteem als ‘een pro-
cedure met behulp waarvan de verzamelde gegevens kunnen worden 
vertaald in een gekwantificeerd waardeoordeel’. De gegevens worden 
verzameld door inventarisaties van het bodemarchief. In de AMZ-
cyclus vinden we deze trits terug: inventariseren, waarderen, selectie. 
(zie hoofdstuk 1). Hij onderscheidt twee waardenstelsels: een op 
maatschappelijk-humanistische gronden gebaseerd stelsel waarbij 
het bodemarchief wordt opgevat als cultureel erfgoed, en een tweede 
regime op basis van academisch-wetenschappelijke waarden.

Een waarderingssysteem zou dan ook recht moeten doen aan zowel 
de maatschappelijke betekenis als de wetenschappelijke relevantie van 
archeologische vindplaatsen. Kwaliteit en potentiële informatiewaarde 
zijn normen die hieraan voldoen, omdat ze beide aspecten overkoepelen 
en een min of meer universeel karakter hebben Daarbij is de informatie-
waarde een afgeleide van de kwaliteit. De kwaliteit, waarmee uitsluitend 
de fysieke kwaliteit van archeologische overblijfselen wordt bedoeld, 
bepaalt namelijk in hoge mate of de potentiële informatie ook werkelijk 
betekenisvolle antwoorden kan genereren op wetenschappelijke en maat-
schappelijke vragen. De keuze voor kwaliteit als maatstaf is gebaseerd 
op het idee dat fysieke kwaliteit ‘objectief’ meetbaar is en daardoor te 
kwantificeren, ondanks het gegeven dat elk waardeoordeel een sociale 
constructie is.39. 

36)  Klok 1981: 33.

37)  Groenewoudt 1994.

38)  Bloemers 1988: 61.

39)  Groenewoudt 1994: 15.

Element van handelingstheorie archeologen

Oordelen over oplossingen Oordelen over behoud/bescherming 
dan wel opgraven gelet op de AMZ-
cyclus

Probleem definities Definiëring van het probleem:  
het verzekeren van voortgaande  
kennisverwerving 

Empirische en normatieve  
achtergrondtheorieën

Wetenschappelijke theorieën en 
waarderings- en selectiecriteria

Geprefereerde betekenis van het 
bodemarchief

Voorkeur voor de wetenschappe-
lijke betekenis van het bodemarchief: 
authentieke bron voor het doen van 
onderzoek gericht op kennisvermeer-
dering over het verleden

figuur 3.4 Handelingstheorie archeologen.
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deconcentratie’. Deze twee voorbeelden van een inrichtingsprincipe 
laten bovendien zien hoezeer sociale ideeën en ruimtelijke inrichting 
verbonden zijn. Heel duidelijk is dat in de wijkgedachte, waar sociale 
overwegingen de ruimtelijke vorm mede bepalen, maar ook de voor-
keur voor een regelmatige verstedelijking een sociale achtergrond heeft 
(hoofdstuk 2). De concepten vinden hun ultieme inspiratiebron in de 
kwaliteit van de ruimte en leefomgeving die planners nastreven.

De inrichtingsprincipes zijn goed beschouwd relatief constante 
opvattingen over een ‘goede’ inrichting van ruimte en samenleving en 
fungeren als waarderingssystemen. Taal, beeldtaal en metaforen spelen 
een belangrijke rol in de planconcepten, Randstad-Groene Hart bijvoor-
beeld. Het bijpassende inrichtingsprincipe is dan het open houden van 
het Hart. Hoe dat georganiseerd moet worden is een planningprincipe. 
In meer algemene termen is het handhaven van de stad-landdichotomie 
een van de constante inrichtingsprincipes. Planners lijken een voorkeur 
te hebben voor duidelijk herkenbare open ruimtes aan de ene kant en 
voor dichtbebouwde plekken aan andere kant. Het zoeken naar het 
juiste evenwicht tussen stedelijke en landelijke structuren is de kern van 
dit inrichtingsprincipe 41. 

Planningprincipes zijn denkbeelden over de voorbereiding, vorm, 
werking en het gebruik van plannen en maken deel uit van de overkoe-
pelende theorieën. Planningprincipes zijn dus enigszins een contai-
nerbegrip, waar onder meer planningtheorieën onder vallen, dus voor-
keuren voor bepaalde modellen van besluitvorming zoals het rationele 
model of een vorm van strategische planning. Ook de typen van plando-
cumenten behoren tot deze categorie (streekplan, structuurschets e.d.) 
en de al of niet gewenste participatie van het publiek bijvoorbeeld.42

Deze componenten van de planningdoctrine vertonen een sterke 
overeenkomst met de elementen van de tweede orde van Fischer en 
Schön en kunnen goed gebruikt worden bij de constructie van de hande-
lingstheorie van planners.

Opleiding

De beroepsgroep van planners bestaat niet alleen uit planologen, hoe-
wel die een groot deel van het beroep uitmaken, maar is breder van 
samenstelling. Een planoloog is niet automatisch een planner, een 
planoloog is een afgestudeerde in de planologie. Planologie is ook niet 

41)  Wissink 2000: 104-107.

42)  Van der Valk & Musterd (red.) 1998: 18-30. Faludi & Van 

der Valk 1994.

caties en potentiële monumenten vraagt vervolgens om een nieuwe 
keuze, een keuze tussen het opgraven of beschermen van de geselec-
teerde vindplaatsen. De reflectie op het eerste-ordeniveau behelst dus 
twee keuzemomenten: wat zijn de waardevolle vindplaatsen op deze 
locatie en hoe daarmee om te gaan. De gemaakte keuzes zijn de uit-
komsten van het oordelen over oplossingen. De selectie wordt getoetst 
aan de achtergrondtheorieën op het tweede-ordeniveau, die in het geval 
van de archeologen bestaan uit waarderings- en selectiesystemen en 
wetenschappelijke archeologische theorieën, aangevuld met inzichten 
uit andere wetenschappen, zoals de sociale en natuurwetenschappen. 
De betekenis die archeologen toekennen aan het bodemarchief is te 
vinden op het vierde niveau waar het om voorkeuren gaat met betrek-
king tot die betekenis.

3.2.2 Het van beroep planner 

Het denken over planning en hoe planning kan bijdragen aan de inrich-
ting van de ruimte is in hoofdstuk 2 aan de orde geweest. Denken over 
planning maakt deel uit van de overkoepelende theorieën en waarde-
ringssystemen van de professionals die het beroep van planner uitoefe-
nen en is een belangrijk deel van de opleiding in de ruimtelijke weten-
schappen, waarover later meer.

Planners hebben toegang tot een scala aan theoretische inzichten 
over de mogelijkheden en functies van planning. Ondanks de verande-
ringen in deze inzichten, die zich in de loop van de tijd hebben voorge-
daan, zijn er wel constant gebleven factoren aan te wijzen. Faludi en Van 
der Valk hebben het begrip ‘planningdoctrine’ geïntroduceerd als het 
geheel van samenhangende en duurzame denkbeelden over de ruimte-
lijke orde, de ruimtelijke ontwikkeling en de manier van aanpak om de 
gewenste inrichting te bereiken.40 Zij zien de doctrine als een dominant 
interpretatiekader, een gezaghebbende voorstelling van zaken, die pro-
fessionals in staat stelt de ruimtelijke en sociale werkelijkheid te begrij-
pen om vervolgens te kunnen handelen.

De duurzame denkbeelden krijgen vorm in inrichtings- en planning-
principes. Een inrichtingsprincipe omvat de manier waarop een plan-
gebied het beste kan worden ingericht volgens de planner en bestaat 
uit ruimtelijke planconcepten zoals de ‘wijkgedachte’ of ‘gebundelde 

40)  Faludi & Van der Valk 1994: 6-26. Van der Valk & Musterd 

1998: 19, 22. Zie ook Korthals Altes 1995.
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gegeven de mogelijkheden en beperkingen van complexe stedelijke en 
bestuurlijke constellaties. De definitie van ruimtelijke planning is als 
volgt: ‘de systematische voorbereiding van beleidsvormende en -uitvoe-
rende handelingen, die gericht zijn op het bewust interveniëren in de 
ruimtelijke orde, teneinde ruimtelijke kwaliteiten te behouden en waar 
mogelijk te verbeteren’.45

Nijmegen
Planologie is een wetenschap die onderzoekt hoe de beschikbare ruimte 
op maatschappelijk aanvaarde wijze kan worden verdeeld, ingericht en 
beheerd. De discipline heeft relaties met zowel de sociale als ruimte-
lijke wetenschappen. Het inrichten van de ruimte dient uiteindelijk een 
goede ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Studenten leren nadenken hoe 
ruimteconflicten op effectieve en efficiënte wijze en in samenwerking 
met andere betrokkenen aangepakt kunnen worden om dat doel te 
bereiken. Een planoloog wil bijdragen aan een duurzame samenleving.

Hoewel de accenten verschillen zijn invloeden van de theorievorming 
duidelijk aanwezig in de drie opleidingen: de overheid heeft geen centrale  
positie meer in het denken over planning, waar mogelijk interactieve 
planvorming, planning als proces en relatie tussen ruimtelijke en sociale 
structuren. Ook is duidelijk dat een wetenschappelijke discipline heel 
goed een normatieve component kan hebben. Het meest uitgesproken 
is Groningen; daar staat planning in dienst van het maatschappelijk 
welzijn.

Het normatieve karakter van de opleidingen is ook impliciet een erken-
ning van het politiek-ideologische karakter van de ruimtelijke ordening. 
Daaruit volgt weer dat planning geen neutraal apolitiek instrument is.

Handelingstheorie planners

Het is nu mogelijk om het beroep van planner nader te definiëren en de 
elementen van de handelingstheorie van planners te schetsen. Planners 
zijn professionals werkzaam in een beroep dat zich bezighoudt met 
de planning van de fysieke (en sociale) leefomgeving vanuit een visie 
op de inrichting van de ruimte. Planning is gericht op interventie in de 
ruimtelijke orde, omdat zich ergens problemen voordoen die ‘ruimtelijk’ 
van aard zijn en een oplossing behoeven of om een bepaalde situatie of 
toestand te verbeteren, waarbij herinrichting noodzakelijk wordt geacht. 

45)  De Roo & Voogd 2004 (1995): 13. De Roo en Voogd zijn 

beiden hoogleraar in Groningen.

hetzelfde als planning, onder planologie versta ik de wetenschappelijke 
discipline. Waar de discipline zich mee bezighoudt volgt hieronder.

Het brede karakter van het beroep weerspiegelt zich wel in verschil-
lende opleidingen, zowel universitaire als hbo-opleidingen.43 Sommige 
universiteiten hebben een Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen,44 
waarin planologie, demografie, economische en sociale en culturele 
geografie of fysische geografie bijeengebracht zijn. Andere universitei-
ten hebben studierichtingen planologie, vaak met gemeenschappelijke 
vakken met sociale geografie. De studie planologie heeft in de meeste 
gevallen een multidisciplinair karakter.

Hieronder volgen korte typeringen van de wetenschappelijke studie 
planologie, volgens de online studiegidsen van de universiteiten van 
Amsterdam, Groningen en Nijmegen uit 2009.

Amsterdam UvA
Planologie is een sociaal-ruimtelijke wetenschap die onderzoek doet 
naar de verhouding tussen de samenleving en de inrichting van de 
ruimte. De discipline bestudeert ruimtelijke problemen in hun maat-
schappelijke context. De student leert kennis creatief toe te passen om 
oplossingen voor ruimtelijke problemen te formuleren in gegeven maat-
schappelijke omstandigheden. Studenten leren vanuit twee dimensies 
naar de werkelijkheid te kijken, vanuit het ruimtelijk object en vanuit 
handelingspraktijken. Het ruimtelijk object wordt opgevat als het geheel 
van fysiekruimtelijke ontwikkelingen en planmatige veranderingen in 
de leefomgeving op micro- en macroniveau. Handelingspraktijken zijn 
complexen van instituties en planning, waarin publieke en private par-
tijen voortdurend initiatieven nemen tot handelen.

Groningen
Planologie is een wetenschap die onderzoekt hoe de fysieke leefomge-
ving kan worden beïnvloed op een manier die ruimtelijke kwaliteit, de 
kwaliteit van het leven en het maatschappelijk welbevinden bevordert. 
Studenten leren relevante theorieën, methoden en praktische vaardig-
heden, die nodig zijn om planologische vraagstukken te begrijpen, te 
ontleden, te verklaren in de fysieke, sociaal-maatschappelijke, bestuur-
lijke en historische context waarin ze plaatsvinden, om uiteindelijk in 
staat te zijn tot het doen van voorstellen voor planninggericht handelen, 

43)  Academische opleidingen in de planologie aan de 

universiteiten van Amsterdam, Nijmegen, Groningen, Utrecht 

en Wageningen.

44)  Groningen en Utrecht.
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De evaluatie wordt getoetst aan de overkoepelende theorieën en waar-
deringssystemen van het planningsubject en bestaat uit planningtheo-
retische inzichten, inrichtingsprincipes zoals vigerende planconcepten, 
en diverse kenniselementen. Ideeën over een goede inrichting van de 
ruimte behoren ook tot dit repertoire, evenals taal, beelden en metafo-
ren. Dit zijn de opvattingen en inzichten van de tweede orde (laag 3).

De uiteindelijke voorkeuren hebben betrekking op de inrichting van 
de samenleving, in het bijzonder de inrichting van de ruimte (laag 4). 

3.2.3 Handelingstheorie beleidsmakers 

Ook beleidsmakers hanteren een handelingstheorie die nog niet aan 
de orde is geweest. Beleidsmakers spelen echter een belangrijke rol, 
zoals bleek in de Boshoverheide-kwestie, waarin het gemeentebestuur 
van Weert een aanzienlijke bijdrage leverde aan de oplossing van de 
conflicten. Ook in de drie casussen zijn het de gemeentebesturen die 
verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de Vinexlocaties. Om het 
handelen van beleidsmakers inzichtelijk te maken is het dus zinvol hun 
handelingstheorie te schetsen. Voor de constructie van de handelings-
theorie van beleidsmakers baseer ik me op de beleidswetenschappelijke 
literatuur waarin het onderzoek naar het handelen van beleidsmakers 
volop in de aandacht staat. Dat het denken over doen van beleidmakers 
geconcipieerd kan worden als een beleidstheorie is al in de jaren tachtig 
terug te vinden in de literatuur.46 Bestuurskundigen hebben beredeneerd 
dat ook beleidsmakers te zien zijn als een beroepsgroep in de zin van 
Schön en dus gekenmerkt worden door een handelingstheorie.47

De handelingstheorie van beleidsmakers bevat weer de vier elementen 
die we bij de archeologen en planners zagen. Op het eerste niveau evalue-
ren beleidsmakers de doelen en middelen, waaronder de effecten en kos-
ten van een bepaald beleid zoals zij dat voorstaan. Het beleidsprobleem 
bevindt zich op de tweede laag en in de manier waarop beleidsmakers het 
probleem definiëren ligt de betekenis van de doelen en middelen van de 
eerste laag. In gevallen waarin de bodem een rol speelt omdat archeolo-
gen claimen dat het om een waardevol deel van het bodemarchief gaat, 
krijgen dergelijke terreinen op dit tweede niveau een betekenis toegekend.

46)  Hoogerwerf 1984. Ook in de Angelsaksische literatuur 

gebruikte bijvoorbeeld Sabatier (1987) een vergelijkbaar 

begrip: ‘policy beliefsystem’.

47)  Van de Graaf 1983. Van de Graaf & Hoppe 1989. Grin & 

Van de Graaf 1994, 1996a.

Planning is het plannen van ruimtelijke transformatieprocessen. Het 
object van planning kan als volgt worden omschreven: het object van 
planningprocessen is het formuleren van ruimtelijke ontwikkelings-
strategieën (plannen en programma’s) voor de leefomgeving die van 
invloed zijn op de aangetroffen ruimtelijke orde, op een manier die over-
eenstemt met de voorkeuren van het planningsubject voor de inrichting 
van de ruimte.

Reflectie op het niveau van de eerste orde gaat over de evaluatie van 
de planvorming, van de gevolgen en neveneffecten van verschillende 
ruimtelijke planningstrategieën (waaronder plannen en programma’s) 
en leidt tot een keuze voor een plan of ontwerp dat de kwaliteit van de 
leefomgeving het meest benadert (laag 1). De keuze is afhankelijk van 
het gebied en de situatie waarin het ruimtelijk probleem zich voordoet 
(laag 2).

Element van handelingstheorie Planners

Oordelen over oplossingen Oordelen over de gevolgen  
van verschillende ontwerpen en 
modellen van het plangebied

Probleem definities Het vinden van een bij de aard van 
het plangebied passende synthese 
van ruimtelijke concepten en het 
kiezen van een daarvoor geschikte 
werkwijze

Empirische en normatieve  
achtergrondtheorieën

Inrichtings- en planningsprincipes;
inzichten uit de sociale wetenschap-
pen

Normatief ontologische voorkeuren Gewenste inrichting van de  
samenleving in het bijzonder van  
de ruimte

figuur 3.5 Handelingstheorie planners.
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3.3 voorwaarden voor gecoördineerd handelen

Als in een sociale omgeving waarbij meerdere actoren betrokken zijn, 
bepaalde doelen moeten worden verwezenlijkt, is het noodzakelijk dat 
die actoren succesvol samenwerken. De kwestie is hoe te komen tot 
succesvolle samenwerking, hoe gecoördineerd handelen niet aan het 
toeval over te laten, en welke condities daarvoor nodig zijn.

Gecoördineerd handelen is mogelijk als actoren consensus bereiken 
op het niveau van de tweede orde. Consensus op dit niveau is weliswaar 
een voorwaarde die voldoende is, maar toch tot de uitzonderingen 
behoort. Daarom is het van belang na te gaan of er andere, minder 
strengere condities dan consensus te vinden zijn om gecoördineerd 
handelen mogelijk te maken. Daartoe vergelijken we de handelings-
theorieën van archeologen, planners en beleidsmakers en gaan we de 
verschillen en overeenkomsten na. De overeenkomst is dat alle drie de 
beroepsgroepen geïnvolveerd zijn in een heuristisch zoekproces, dat 
voorgesteld kon worden als een gelaagd proces van oordeelsvorming, 
zoals in het begin van dit hoofdstuk is uiteengezet met de theorie van 
Fischer. De structuur van dat proces, de opbouw in vier lagen met de 
onderscheiden elementen is hetzelfde, terwijl de inhoudelijke invulling 
verschilt. Dat betekent dat de drie beroepsgroepen zich onderscheiden 
door ongelijksoortige handelingstheorieën.

Beleidsmakers houden zich bezig met het ontwikkelen van beleidspro-
jecten die de toestand in de wereld zodanig trachten te beïnvloeden dat 
aan de voorkeur voor de inrichting van de samenleving zoveel mogelijk 
recht wordt gedaan. Voor planners geldt min of hetzelfde, behalve dat 
het in het bijzonder over de inrichting van de ruimte gaat. Daarentegen 
bestaat het object van het zoekproces van archeologen uit de evaluatie 
van de mogelijkheden tot voortgaande kennisverwerving die bijdraagt 
aan de geprefereerde betekenis van het bodemarchief.

In de respectievelijke handelingstheorieën zien we dit verschil terug 
in de positie die het begrip ‘betekenis toegekend aan het bodemarchief’ 
inneemt. Voor archeologen is het een normatief ontologisch concept – 
op het vierde, hoogste niveau van de handelingstheorie – waarmee de 
onderzoeksstrategieën worden beoordeeld of geëvalueerd. De betekenis 
van het bodemarchief is de drijfveer die de keuzes in het onderzoeks-
proces stuurt.

De twee niveaus van de tweede orde vormen het gezichtpunt van waar-
uit beleidsmakers de situatie en het specifieke beleid beschouwen, en  
ze vormen het toetsingskader voor de evaluatie van de doelen en midde-
len. De derde laag bevat de empirische en normatieve achtergrondtheo-
rieën, een meer algemene benaming voor de overkoepelende theorieën 
en waarderingssystemen van Schön. De voorkeuren voor de inrichting 
van de samenleving vormen de vierde laag van de handelingstheorie 
van beleidsmakers.48

48)  Ontleend aan Grin & Van de Graaf 1994, 1996a.

Element van handelingstheorie beleidsmakers

Oordelen over oplossingen Oordelen over effecten,  
neveneffecten en kosten van  
beleidsopties

Probleem definities Definiëring van het beleids probleem 
en het toekennen van een betekenis  
aan de beleidsdoelen en -middelen  

Empirische en normatieve  
achtergrondtheorieën

Waardensystemen en 
wereldbeelden ervaringskennis

Normatief ontologische voorkeuren Gewenste inrichting van de  
samenleving

figuur 3.6 Handelingstheorie beleidsmakers.
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Geen gedeelde betekenissen, toch gecoördineerd handelen

Het ligt dus niet voor de hand dat actoren met ongelijksoortige han-
delingstheorieën, zoals beleidsmakers en planners aan de ene kant en 
archeologen aan de andere, in staat zullen zijn om ‘gedeelde betekenis-
sen’ aan een stuk bodemarchief toe te kennen. Volgens Grin en Van de 
Graaf is dat ook niet noodzakelijk. De auteurs hebben op overtuigende 
wijze aannemelijk gemaakt dat ook actoren met ongelijksoortige hande-
lingstheorieën heel goed een gemeenschappelijk handelingsperspectief 
weten te ontwikkelen gericht op een resultaat dat zowel wenselijk als 
realiseerbaar is. Om een dergelijk resultaat te bewerkstelligen, is het niet 
noodzakelijk dat actoren streven naar consensus over de in het geding 
zijnde waarden, noch naar het bereiken van een compromis. Het begrip 

Het toekennen van een betekenis aan het bodemarchief bevindt zich bij 
zowel beleidsmakers als planners op de tweede laag van de respectieve-
lijke handelingstheorieën. Daarmee is het een begrip van de eerste orde 
en vervult het een functie in een bepaald beleid als middel of doel. De 
betekenis die het bodemarchief krijgt toegekend vloeit voort uit de voor-
keuren voor de inrichting van de samenleving, voor beleidsmakers en 
planners een normatief ontologisch concept. Die voorkeuren inspireren 
de ontwikkeling van het beleid of plan dat aan de orde is, waarvan delen 
van het bodemarchief slechts een element zijn en eventueel een beteke-
nis toegekend krijgen als bijdrage aan de oplossing van het beleidspro-
bleem zoals gepercipieerd door beleidsmakers. Voor archeologen is het 
bodemarchief echter de ultieme inspiratiebron en het richtsnoer voor 
het onderzoek.

Element van handelingstheorie archeologen

Oordelen over oplossingen Oordelen over behoud/bescherming 
dan wel opgraven gelet op de AMZ-
cyclus

Probleem definities Definiëring van het probleem:  
het verzekeren van voortgaande  
kennisverwerving

Empirische en normatieve  
achtergrondtheorieën

Wetenschappelijke theorieën en 
waarderings- en selectiecriteria

Normatief ontologische voorkeuren Geprefereerde betekenis van het 
bodemarchief

Planners beleidsmakers

Oordelen over gevolgen van 
verschillende ontwerpen en 
modellen van het plangebied

Oordelen over effecten, neveneffec-
ten en kosten van beleidsopties

Definiëring  van het plannings-
probleem en het toekennen van een 
betekenis aan de plannen, waaronder 
het toekennen van een betekenis aan 
de terreinen die archeologen claimen 
als bodemarchief

Definiëring van het beleidsprobleem 
en het toekennen van een betekenis 
aan de beleidsdoelen en -middelen,  
waaronder het toekennen van een 
betekenis aan de terreinen die archeo-
logen claimen als bodemarchief

Planningtheorieën, ruimtelijke  
organisatieprincipes, inzichten uit de 
sociale wetenschappen

Waardensystemen en 
wereldbeelden ervaringskennis

Gewenste inrichting van de samen-
leving in het bijzonder van de ruimte

Gewenste inrichting van de  
samenleving

figuur 3.7 Handelingstheorieën van archeologen, planners en beleidsmakers
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kan zijn voor anderen vanwege de functie als toeristisch of educatief 
interessante locatie. Om dergelijke gebieden beter te ontsluiten is een 
nieuw instrument bedacht, de fiets- en wandelroutes TRAP.

In de tweede fase blijft de betekenis van het terrein voor de militairen 
in de eerste plaats een oefenterrein. Zij stemmen echter wel in met een 
bepaalde mate van beperking van het oefenen door nu ook rekening 
te houden met de betekenis van het terrein voor anderen, de natuur- 
en archeologische waarden, de ‘archeologische inhoud’, zoals ze dat 
noemen. De negatieve betekenis die zij eerder aan het gemarkeerde 
gedeelte van terrein gaven, een obstakel, is omgedraaid in een matig 
positieve.

De gemeente Weert, die niet aanwezig was in de eerste fase, is nu 
bezig met de wijziging van het bestemmingsplan, onder andere in ver-
band met een nieuw aan te leggen luxe vakantiepark iets ten noorden 
van het urnenveld. De gemeente heeft een belangrijke inbreng. Omdat 
zij aan het gebied een recreatieve betekenis heeft toegekend, is de 
gemeente een groot voorstander van het benutten van de zichtbaarheid 
van het urnenveld en het toegankelijk te maken voor het publiek. Zeker 
omdat de resultaten van de opgravingen zich uitstekend lenen om een 
toepassing te vinden in de fietsroute.

Dit is een mooi voorbeeld van congruente betekenissen. Al deze 
verschillende, maar positieve betekenissen, toegekend door de verschil-
lende betrokkenen, brengen samengenomen een gemeenschappelijk 
handelingsperspectief voort, waardoor gecoördineerd handelen en een 
oplossing waarin iedereen zich kan vinden mogelijk worden.

Alle actoren zijn in staat geweest een bredere betekenis te geven 
aan de terreinen die archeologen claimen als bodemarchief, ook de 
archeologen zelf. Die bredere betekenissen zijn veranderingen op het 
eerste-ordeniveau en bleven binnen de grenzen van de tweede-orde-
opvattingen. Dat is precies waarom congruente betekenissen verschil-
len van gedeelde betekenissen of het najagen van gedeelde waarden.51 
Congruentie is een theoretisch concept, maar gericht op de praktijk, het 
praktisch handelen. Actoren zullen in het algemeen handelen in over-
eenstemming met de eigen tweede-orde-overtuigingen en zeker niet in 
strijd met de eigen handelingstheorie. Die overtuigingen en opvattingen 
zijn veelal een constante en zullen niet snel ter discussie staan.52

51)  Grin 2006: 122, 123.

52)  Schön 1983: 268-275.

‘congruentie’ is geïntroduceerd door Grin en van de Graaf als voor-
waarde voor de coördinatie van het handelen van actoren met ongelijk-
soortige handelingstheorieën.49

Het bewust op zoek gaan naar ‘congruente betekenissen’ volstaat in 
deze optiek om gezamenlijk gedragen oplossingen tot stand te brengen. 
Het begrip ‘congruente betekenissen’ duidt een vorm van overeenstem-
ming aan die wordt bereikt als de betrokken actoren ieder voor zich 
een positieve betekenis toekennen aan het gemeenschappelijk object 
van beleid, die tegelijkertijd zinnig en uitvoerbaar is in de ogen van alle 
betrokkenen.

Ik zal dit weer toelichten met het geval van de Boshoverheide, waar 
zich in de tweede fase zodanige veranderingen hebben voorgedaan in 
de betekenis die de betrokkenen toekennen aan het ‘terrein door archeo-
logen van waarde geacht’, dat er sprake is van congruente betekenis-
sen. In de tweede fase verandert de stellingname van de actoren. Voor 
een groot deel is dit op het conto te schrijven van de UvA, die nieuwe 
ontwikkelingen in gang zette. De UvA, een nieuwe actor in het proces, 
doorbreekt de impasse met het voorstel om een deel van het urnenveld 
op te graven en met proefsleuven te onderzoeken. De voorkeur voor 
onderzoek gericht op kennisvermeerdering die alle archeologen nastre-
ven heeft prioriteit gekregen. Deze verandering is ingegeven door de 
processuele archeologie, een neopositivistische benadering, die vooral 
geïnteresseerd is in langetermijnontwikkelingen en culturele processen. 
Grafvelden zijn in deze benadering bij uitstek geschikt om dergelijke 
ontwikkelingen te onderzoeken. Het resultaat is dat er een verhaal over 
het urnenveld kan worden verteld op de informatiepanelen langs de 
fiets- en wandelroute. Doordat bovendien de opgravingen een functie 
krijgen in het onderwijs, leren de studenten de technieken en methoden 
van het bodemonderzoek. Het bodemarchief in de betekenis als oefen-
terrein voor studenten in de archeologie is een van de nieuwe beteke-
nissen. Deze gelukkige combinatie van doelen opende in dit geval de 
mogelijkheid tot congruente betekenissen.

Niet verwonderlijk blijft de voorkeur van de archeologen voor de weten-
schappelijke betekenis van het bodemarchief dus recht overeind. Daar-
naast verschijnt de cultuurhistorische betekenis van het urnenveld, een 
betekenis die de ROB alleen hanteert voor zichtbare overblijfselen van 
het verleden.50 De ROB is gaan inzien dat juist die betekenis van belang 

49)  Grin & Van de Graaf 1994, 1996a. Grin 2006.

50)  Klok 1981: 33.
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Hoewel de veranderingen deels te danken waren aan een gelukkige 
samenloop van omstandigheden die de archeologen, militairen en 
gemeente Weert bij elkaar bracht, zijn die omstandigheden juist ook 
als oorzaak aan te merken van de bewuste poging om de situatie te 
verbeteren. De shock die ontstond door het optreden van het Duitse 
legeronderdeel, maar ook de cumulatieve effecten van de continue 
beschadigingen zette de reflectie op gang. De belangstelling die het 
urnenveld daardoor in de media kreeg, zal de urgentie om iets te doen 
hebben versterkt. Elementen van de omstandigheden geven een aan-
wijzing over de voorwaarden voor het ontstaan van congruente bete-
kenissen. Ook het besef dat bij het hoofd monumentenzorg van de 
ROB is doorgedrongen dat effectiviteit van de wettelijke bescherming 
in de praktijk te wensen overlaat, en de veranderende opvattingen over 
monumentenzorg, zullen meegeholpen hebben een andere aanpak voor 
te stellen. Het belang van restauratie en consolidering van grafheuvels 
is een van die veranderingen. Het initiatief van de UvA paste daar goed 
bij. Het opgraven en het leggen van de proefsleuven waren zowel een 
leermoment voor studenten, als de manier om kennis te genereren over 
de vroegere bewoners en hun grafrituelen. Bovendien leverde deze stra-
tegie kennis op die benut kon worden voor de restauratie en consolida-
tie van het urnenveld. Die kennis was voor de gemeente Weert op haar 
beurt belangrijk voor het publiekelijk toegankelijk maken van het gebied. 
Zo paste alles mooi in elkaar. 

Hiermee zijn de begrippen geïntroduceerd waarmee de casussen in de 
volgende drie hoofdstukken kunnen worden geanalyseerd. De centrale 
vraag daarbij is of ook in die gevallen kansen op het ontstaan van con-
gruente betekenissen ontstonden. Tevens gaan we na of en hoe die kan-
sen werden gegrepen, dan wel waarom ze niet benut konden worden.

Voor de militairen op de Boshoverheide heeft het oefenen in dienst van 
de verdediging van volk en vaderland in tijden van nood nooit ter dis-
cussie gestaan. Voor de gemeente Weert is het gebied waar het urnen-
veld ligt een middel dat meehelpt om bijvoorbeeld een goede lokale 
leefomgeving te realiseren. Zonder tot in detail de handelingstheorie 
van de gemeente te kennen, is duidelijk dat er in haar achtergrondtheo-
rieën ‘ruimte’ aanwezig is om het urnenveld en het toegankelijk maken 
ervan als een positieve bijdrage te zien. Voor de archeologen is de zicht-
baarheid van het urnenveld een reden de cultuurhistorische betekenis 
mee te laten spreken – een situationeel bepaalde verandering. De voor-
keur voor de wetenschappelijke betekenis van het bodemarchief blijft 
ongewijzigd.

Een andere oorzaak waarom actoren en professionals er maar spaar-
zaam toe komen om te reflecteren op het tweede-ordeniveau, is dat 
handelingstheorieën zelf-referentieel zijn en niet zelf-reflectief.53 Mensen 
in het algemeen zijn zich er lang niet altijd bewust van dat ze de wereld 
waarnemen door een referentiekader. Dat geldt ook voor professionals. 
Het vergt dus enige afstand voor archeologen of planners om te besef-
fen dat ze handelen vanuit een handelingstheorie.

Zeker als de actor handelt vanuit een positie in instituties en organisa-
ties die, naast wettelijke regels, gebonden zijn aan maatschappelijke nor-
men en waarden.54 Binnen deze instellingen kunnen bepaalde opvattin-
gen en visies over de werkelijkheid worden ‘geïnstitutionaliseerd’ in een 
handelingstheorie en als vanzelfsprekend worden ervaren.55 Actoren die 
werken in organisaties en instituties waarin een bepaalde handelingsthe-
orie is geïnstitutionaliseerd, reproduceren die achterliggende opvattingen 
steeds opnieuw, in de praktijk van hun handelen. Deze te geringe afstand 
tot de vanzelfsprekendheid van de eigen opvattingen en voorkeuren 
geeft in de praktijk steeds weer problemen, zoals in de eerste fase van 
de Boshoverheide duidelijk het geval was. Het eenzijdig handelen van 
de ROB leidde niet tot het gewenste resultaat. Congruente betekenissen 
zijn dan ook moeilijk uitsluitend vanuit de eigen invalshoek te bereiken. 
Meestal zullen daar anderen met andere gezichtspunten bij nodig zijn. 
De overleggroep met de diverse partijen die in het geval van de Bosh-
overheide tot stand kwam, fungeerde als een ‘forum’ waar geleerd kan 
worden.56

53)  Van Twist 1995, 186-195. Schaap & Van Twist 2001: 255.

54)  Van der Valk & Faludi 1998. Hajer 1995.

55)  Schön & Rein 1994: 29, 30.

56)  Grin & Van de Graaf 1996b: 356-358.


