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 cONgRuENtE bEtEkENIssEN  
bINNEN haNDbEREIk?

 Inleiding

In de vorige drie hoofdstukken zijn de drie casussen uitvoerig beschre-
ven, nu volgt de analyse aan de hand van de theorie die ik in hoofdstuk 
3 uiteengezet heb. In deze analyse staat in de eerste plaats de vraag 
centraal of in de drie gevallen sprake is van congruente betekenissen 
en onder welke voorwaarden deze betekenissen lijken te verschijnen 
en mogelijk weer verdwijnen. Vervolgens is de bedoeling van dit hoofd-
stuk om op grond van de analyse aanknopingspunten te vinden voor 
de vraag: hoe kunnen de verschillende actoren de totstandkoming van 
congruente betekenissen stimuleren? 

De drie gevallen vertelden het verhaal van de strijd om het bodemar-
chief in de praktijk van ruimtelijke planningsprocessen en lieten de 
confrontatie zien tussen de in de eerste twee hoofdstukken geschetste 
werelden van de archeologie inclusief de AMZ enerzijds en de ruimte-
lijke ordening anderzijds. De beschrijving richtte zich op het handelen 
van de actoren betrokken bij de uitvoering van het Vinexbeleid en de 
implementatie van het Verdrag van Malta in de gemeenten Elst, Arn-
hem en Nijmegen. De focus van dat handelen lag op de omgang met 
het lokale bodemarchief. Het onderzoek bewoog zich daarmee van een 
abstracte analyse van de twee denkwerelden naar een beschrijving van 
processen, het concrete niveau van de praktijk.

Het begrip ‘handelingstheorie’, zoals in hoofdstuk 3 uiteengezet, 
verbindt deze twee niveaus en fungeert als heuristiek om het empirisch 
onderzoek theoretisch inzichtelijk maken. Met behulp van het theoreti-
sche begrip ‘handelingstheorie’, zo is aan de hand van de kwestie Bos-
hoverheide geïllustreerd, kunnen de interacties tussen de verschillende 
actoren in een beleids- of planningsproces uiteengelegd worden in deel-
processen. Ik heb aannemelijk gemaakt dat archeologen en planners als 
beroepsbeoefenaars worden gekenmerkt door een handelingstheorie. 
Een analyse van de casus zal dat moeten bevestigen door de reconstruc-
tie van handelingstheorieën. 

7 )
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In §7.1 reconstrueer ik de handelingstheorieën van de betrokken acto-
ren aan de hand van een aantal episoden uit de drie gevallen waarin 
kansen op ontstaan van congruente betekenissen aanwezig leken.

In het geval van Elst zijn er twee episodes aan te wijzen waar die 
mogelijkheden aanwezig waren; tijdens de perikelen rond het monu-
ment De Hoge Hof en vervolgens tijdens de vondst van de tempelres-
ten. In Arnhem betreft het de episode waarin het adviesbureau Archeo-
Logic gaat deelnemen aan het planproces en aanspraak maakt op het 
kunnen formeren van congruente betekenissen. En in Nijmegen het 
moment waarop het gemeentebestuur de workshops cultuurhistorie 
instelt, daarmee een bewuste poging ondernemend congruentie van 
betekenissen tot stand te brengen. In al deze vier episodes blijft het 
echter bij aanzetten; uiteindelijk lopen deze aanzetten op niets uit.

De vraag naar het waarom van dit mislukken wordt in §7.2 beantwoord. 
Anders geformuleerd is de vraag wat de voorwaarden zijn waaronder 
congruente betekenissen wel een kans van slagen hebben. En wanneer 
en waarom aan welke voorwaarden wel of niet werd voldaan. Die voor-
waarden zijn van belang, omdat het begrip ‘congruente betekenissen’ 
niet alleen een theoretisch en analytisch instrument is, maar ook indi-
caties geeft voor toepassing in de praktijk.

Als het concept ‘congruente betekenissen’ deel gaat uitmaken van 
het begrippenkader van actoren, als actoren zich bewust zijn van het 
concept en het zich eigenmaken, kunnen ze het aanwenden en benutten 
in praktijkgevallen. In plaats van de wereld te interpreteren in termen 
van tegengestelde belangen en strijd, waarin alleen compromissen een 
oplossing bieden, kunnen congruente betekenissen gecoördineerd han-
delen bewerkstelligen.

In §7.3 volgen de conclusies waarin ik dit laatste verder zal uitwerken. 
Vanuit een breder perspectief dan – strikt genomen – mogelijk is op 
grond van het empirisch materiaal, bekijk ik hoe van de kant van de 
archeologen de kansen op het ontstaan van congruente betekenissen 
een reële mogelijkheid kunnen worden.

Ik zal beargumenteren dat de conclusie niet anders kan luiden dan 
dat vooral de denk- en werkwijze van de ROB verantwoordelijk is voor 
het niet tot stand komen van congruente betekenissen, omdat het blij-
vend vasthouden aan de wetenschappelijke betekenis van het bodemar-
chief het zicht ontneemt op andere betekenissen, zoals de culturele of 
de sociale betekenis.

Om er achter te komen of congruente betekenissen voorkomen in de 
drie gevallen, zal ik om te beginnen die handelingstheorieën van de 
betrokken actoren – beleidsmakers, planners en archeologen – recon-
strueren. Handelingstheorieën van de actoren in de drie casussen geven 
immers inzicht in de betekenissen die actoren toekennen aan het lokale 
bodemarchief.

Het belang van de handelingstheorieën is breder dan het inzicht in 
betekenissen. Handelingstheorieën zijn immers ook de uitdrukking van 
de achtergronden en rechtvaardiging van het handelen. Omdat we hier 
van doen hebben met actoren die gekenmerkt worden door ongelijk-
soortige handelingstheorieën, zullen rechtvaardigingen en achtergrond-
theorieën verschillen. Juist in die uiteenlopende achtergronden liggen 
de aanknopingspunten voor congruente betekenissen. Tegenstellingen 
die in eerste instantie onoplosbaar leken, kunnen door congruente 
betekenissen overwonnen worden, zoals in de Boshoverheide-kwestie 
duidelijk te zien was.

Wat onder congruente betekenissen verstaan moet worden is in 
hoofdstuk 3 besproken en ik herhaal dat hier nog eens voor een goed 
begrip. Van congruente betekenissen is sprake als elke actor een posi-
tieve betekenis toekent aan een stuk grond, het lokale bodemarchief, 
dat vanuit de eigen handelingstheorie als zinvol wordt ervaren en een 
perspectief biedt op een gewenste en realiseerbare uitkomst, terwijl 
al die verschillende betekenissen samen zicht geven op een gedeelde 
oplossingsrichting. Dat is het belang van congruente betekenissen, het 
ontstaan van een vorm van overeenstemming die gecoördineerd hande-
len binnen handbereik brengt.

In het geval Boshoverheide was de totstandkoming van congruente 
betekenissen een kwestie van serendipiteit: niet bewust naar gezocht, 
wel gevonden. Het theoretische karakter van het begrip ‘congruente 
betekenissen’ brengt met zich mee dat actoren in het algemeen niet in 
deze termen zullen denken. Daarom betekent de vraag naar het al of 
niet ontstaan van congruente betekenissen in de drie casussen, dat we 
dienen na te gaan of een onbewust streven naar zulke betekenissen is 
waar te nemen. Zoals gezegd, is uit de reconstructie en vervolgens de 
vergelijking van de handelingstheorieën van de verschillende actoren af 
te leiden of er sprake is van congruente betekenissen.
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bied. Het ruimtelijk concept moet zowel functioneel zijn in bijvoorbeeld 
de verkeerstructuur en de locaties van de voorzieningen, als esthetisch 
in compositie, doordat het verschillende functies verbindt. Zo kan het 
concept sfeer toevoegen en de nieuwe wijk uitstraling verlenen.

Wat de werkwijze (planningprincipe) betreft, betekent de verwezenlij-
king van het uiteindelijke doel – kwaliteit van de leefomgeving – dat de 
stedenbouwkundigen het masterplan niet opvatten als een blauwdruk, 
maar als een indicatief plan dat richting geeft aan de verdere planont-
wikkeling. Nieuwe ontwikkelingen en condities van de gemeente en 
andere betrokkenen kunnen steeds weer leiden tot herhaald overleg 
over alternatieven, aanpassingen en verbeteringen. Aan deze zienswijze 
liggen twee opvattingen over planning ten grondslag: ten eerste dat 
planning via sociale interactie tot stand moet komen en ten tweede dat 
oplossingen als tijdelijk te beschouwen zijn.

De oplossing die de stedenbouwkundigen kozen in het masterplan is 
een ruimtelijke hoofdstructuur waarin rekening is gehouden met het 
behoud van cultuurhistorische waarden, waaronder de archeologische 
monumenten. De Hoge Hof vormde daarbij een probleem, omdat het 
monument in de ‘centrale zone’ lag. De eis van de ROB om De Hoge 
Hof integraal te behouden, dwong de planners een hoofdstructuur te 
ontwerpen die De Hoge Hof vrij liet van elke vorm van bebouwing. Het 
eerder genomen besluit van de ROB om het monument met 2 ha aan de 
zuidzijde te verkleinen is niet meegenomen in het plan. De vorm van de 
ruimtelijke hoofdstructuur, een orthogonale opzet waarin de rechthoe-
kige vorm van De Hoge Hof goed past, is terug te vinden in de functie-
structuur (zie figuur 4.4).

De eis van de ROB aan het lokale bestuur en stedenbouwkundigen om 
de monumenten te ontzien, ontspringen aan de voorkeur voor de weten-
schappelijke betekenis van het bodemarchief. Handhaving van de monu-
menten heeft uiteindelijk archeologische kennisvermeerdering tot doel.

Uitgangspunt van de ROB was dat gemeentebestuur en planners in 
de fase van de planvorming rekening konden houden met de monumen-
ten, door integratie in het ruimtelijk plan. De achterliggende zienswijze 
is dat een dergelijke inpassing van vindplaatsen – behoud in situ – de 
essentie vormt van het Verdrag van Malta. De AMZ staat traditiegetrouw 
ten dienste van de wetenschap; het beleid van de ROB was gericht op het 
behoud van monumenten als authentieke kennisbronnen voor weten-
schappelijk onderzoek op een onbepaald tijdstip in de toekomst.

7.1 handelingstheorieën in de vier episoden

7.1.1 Elst-Westeraam

De Hoge Hof

In het geval van de uitbreidingslocatie Elst is de eerste episode waarin 
een aanzet tot congruente betekenissen tevoorschijn komt tijdens de 
totstandkoming van het masterplan. Dit is een belangrijke episode in de 
planontwikkeling, waarin de stap wordt gezet van ideeënvorming naar 
de vaststelling van de ruimtelijke hoofdstructuur. 

Het masterplan is de uitkomst van overleg en onderhandelingen tus-
sen betrokken actoren – het gemeentebestuur van Elst, de stedenbouw-
kundigen en de ROB – en tegelijkertijd het vertrekpunt voor verdere 
planontwikkeling, een fase in het proces dat tot het bestemmingsplan 
moet leiden.

Vanaf het begin van de planvorming is de gemeente Elst ervan over-
tuigd dat cultuurhistorische waarden een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en het welbevin-
den van de bewoners. Cultuurhistorische waarden hebben in de ogen 
van het gemeentebestuur de potentie om in de nieuwe woonwijk het 
karakter van Elst als dorp te behouden. De behoefte om afstand te hou-
den van het oprukkende Arnhem en Nijmegen gaf een extra stimulans 
om de eigen identiteit van Elst als ‘dorp in het Nederlandse rivieren-
landschap’ te bewaren en te benadrukken.

In de uitwerking van het masterplan (1996) is de intentie van het 
gemeentebestuur om het culturele erfgoed te benutten als identiteitsbe-
palend element bij het ontwerp van de nieuwe woonwijk duidelijk aan-
wezig. Bestaande historische structuren, zoals het Aamse pad, de daar-
aan gelegen boerderijen en monument De Hoge Hof, kunnen bijdragen 
aan de kwaliteit van de leefomgeving en de woonsatisfactie van de 
nieuwe bewoners. Van belang is wel dat het archeologische monument 
op de een of andere manier het verleden zichtbaar moet maken.

De stedenbouwkundigen van Buro 5 Maastricht ontwierpen een mas-
terplan op basis van voorkeuren en criteria van het gemeentebestuur. 
Hun eigen voorkeuren sloten hier goed bij aan. Kwaliteit van de leefom-
geving is voor de stedenbouwkundigen het uitgangspunt van het plan. 
Het realiseren van een kwalitatief hoogstaande leefomgeving betekent 
voor de stedenbouwkundigen qua vorm dat zij een ruimtelijk concept 
(inrichtingsprincipe) ontwikkelen dat past bij de aard van het plange-
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Element van handelingstheorie gemeente Elst

Oordelen over oplossingen Het Masterplan, waarin monument het Hoge Hof een 
open ruimte is waar elementen van het verleden zicht-
baar zijn, belooft op termijn de nieuwe dorpse woon-
wijk Westeraam op te leveren waar het aangenaam 
wonen is.

Oordelen over oplossingen Hoe te voorzien in de woning- behoefte, gebruikma-
kend van historische en landschappelijke elementen 
waaronder archeologische monumenten, zodat een 
attractieve leefomgeving ontstaat.
Betekenis monumenten: mogelijk middel als kwali-
teitsverhogend en identiteitsbepalend element in de 
dagelijkse leefomgeving.

Achtergrondtheorieën Cultuurhistorische waarden kunnen een bijdrage  
leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving.
Het benutten van dit vermogen vereist dat het imago 
van ‘dorp in het rivierenlandschap’ als een van de  
uitgangspunten voor het ruimtelijk ontwerp moet  
fungeren.

Gewenste inrichting van de samenleving Welzijn lokale samenleving bevorderen door het  
creëren van een goed woon- en leefklimaat.

Element van handelingstheorie Planners  Elst

Oordelen over oplossingen Het ontwerp van de ruimtelijke hoofdstructuur in het 
Masterplan, waarin bestaande historische structuren 
en elementen als uitgangspunt dienen en cultuurhisto-
rische waarden (waaronder de 3 monumenten) inge-
past zijn, zal bijdragen aan de kwaliteit van de leefom-
geving. 
Masterplan is stap op weg naar  bestemmingsplan.

Probleemdefinitie Het ontwerpen van een masterplan, rekening houdend 
met voorwaarden van de gemeente en eisen van de 
ROB, dat een goed woon-en leefklimaat kan genereren.
Betekenis monumenten: functie in het plan als open 
ruimte waar ‘archeologische kwaliteiten’ zichtbaar zul-
len  zijn. 

Achtergrondtheorieën Inrichtingsprincipe dat bijdraagt aan kwaliteit van de 
leefomgeving: ‘van cultuurlijk naar natuurlijk’.
Planningsprincipe: planning komt in sociale interactie 
tot stand via incrementele werkwijze.

Voorkeur voor de inrichting van de
samenleving, in het bijzonder de ruimte

Een goede inrichting van de ruimte draagt zorg voor 
de kwaliteit van de leefomgeving. 

figuur 7.1 Handelingstheorie gemeente Elst episode Hoge Hof. figuur 7.2 Handelingstheorie planners Elst episode Hoge Hof.
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Uit een vergelijking van de handelingstheorieën van ROB, gemeentebe-
stuur van Elst en planners blijkt dat er een fundamenteel onderscheid 
bestaat in het niveau waarop de betekenissen zich bevinden die de acto-
ren toekennen aan het gemeenschappelijk object van het handelen: de 
archeologische monumenten. De betekenis van de monumenten in de 
handelingstheorieën van zowel gemeentebestuur als planners is gesitu-
eerd op het tweede niveau en dus een eerste-ordenotie. Dat wil zeggen 
dat die betekenis situationeel is bepaald en de monumenten een instru-
mentele functie vervullen in de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. 
Voor het gemeentebestuur heeft monument De Hoge Hof een betekenis 
als middel in het planningsproces, dat beoogt de voorkeuren voor de 
inrichting van de samenleving te realiseren. Ook de betekenis die de 
planners toekennen aan de monumenten is een middel of functie die 
kan bijdragen aan de gewenste inrichting van de ruimte.

Voor de ROB echter ligt de betekenis, niet van de monumenten, maar 
van het bodemarchief in het algemeen op het vierde niveau van de han-
delingstheorie. De monumenten spelen zeker een rol op de eerste laag, 
maar vanuit het normatief ontologische niveau dat de leidraad vormt voor 
de evaluatie van het proces van kennisverwerving. De betekenis van het 
bodemarchief is het leidende beginsel voor het oordelen over oplossingen.

Gemeente en planners zijn dus in staat geweest om het monument 
De Hoge Hof een positieve betekenis toe te kennen, waardoor congru-
ente betekenissen tot de mogelijkheden gingen behoren. Voor gemeente 
en planners ligt die betekenis in de kwaliteitsverhogende en identiteits-
bepalende mogelijkheden van De Hoge Hof door het monument een 
historisch aanzien te geven. Voor de ROB is het voldoende dat De Hoge 
Hof ontzien wordt in het plan, waarmee de wetenschappelijke betekenis 
van het monument in stand gehouden wordt en behouden blijft voor 
toekomstige generaties archeologen.

Het blijft echter bij deze abstracte aanzet tot congruente betekenis-
sen, ideeën voor een concrete uitwerking laten lang op zich wachten. 
Het gevolg is dat later in het planproces de grond weer nodig is voor 
andere functies.

De tempel 

De ontdekking van de tempelresten was de tweede episode in het 
planningsproces waar congruente betekenissen tot de mogelijkheden 
behoorden. In dit geval lagen congruente betekenissen zo voor de hand, 
dat het verbazingwekkend was dat de effectuering uiteindelijk niet van 
de grond kwam.

Element van handelingstheorie ROb

Oordelen over oplossingen Handhaven van de bestaande monumenten waaron-
der de Hoge Hof door inpassing in het ruimtelijk plan, 
zal op termijn kennisvermeerdering opleveren.

Probleemdefinitie Het waarborgen van voortgaande kennisverwer-
ving door behoud van monumenten voor toekomstig 
wetenschappelijk onderzoek.
Betekenis van het  behoud van de monumenten is de 
veronderstelde bijdrage aan de vermeerdering van ken-
nis over het verleden.

Achtergrondtheorieën Essentie van het Verdrag van Malta is de voorkeur voor 
behoud in situ.
AMZ staat ten dienste van de wetenschap.

Geprefereerde betekenis van het 
bodemarchief

Bodemarchief is een authentieke bron voor het weten-
schappelijk onderzoek naar menselijke samenlevingen 
in het verleden, gericht op kennisvermeerdering.

figuur 7.3 Handelingstheorie ROB episode Hoge Hof.
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figuur 7.4 Handelingstheorie gemeente Elst episode tempel.

Element van handelingstheorie gemeente Elst

Oordelen over oplossingen
evaluatie

Vereiste aantal woningen en benodigde voorzieningen 
bouwen in de vorm van de nieuwe woonwijk Weste-
raam, waar het aangenaam wonen is
Behoud en zichtbaar maken van de tempel  door het 
schrappen van vier woonkavels. 

Probleemdefinitie Voldoen aan behoefte aan woningen op een zodanige 
manier dat in de nieuwe wijk een aantrekkelijk woon-
milieu ontstaat. 
Betekenis tempel: middel om identiteit van Elst te 
promoten als toeristische attractie en extra accent te 
geven aan kwaliteit leefomgeving .

Achtergrondtheorieën Cultuurhistorische waarden  kunnen een bijdrage leve-
ren aan kwaliteit leefomgeving door de potentie de 
identiteit van Elst als dorp te versterken.

Gewenste inrichting van de 
samenleving

Welzijn lokale samenleving bevorderen door het 
scheppen van een goed woon- en leefklimaat dat een 
eigen identiteit uitstraalt.

figuur 7.5 Handelingstheorie GEM episode tempel.

Element van handelingstheorie gEm

Oordelen over oplossingen
evaluatie

Opgraven van archeologische vondst om voortgang 
bouw niet te belemmeren en financiële strop te voor-
komen.

Probleemdefinitie Proces van ontwikkeling woonwijk financieel beheren 
en beheersen.
Betekenis archeologische vondst: obstakel.
Betekenis opgraven: grond wordt schoon opgeleverd.

Achtergrondtheorieën Opvattingen over management en risicobeheersing. 
Economische en financiële inzichten.
Archeologische wereld is voorstander van opgraven, 
niet van behoud. 

Voorkeuren Financieel haalbare/ winstgevende grondexploitatie. 
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Het probleem dat de vondst van de tempel veroorzaakte, domineerde in 
deze episode het debat tussen de diverse participanten – de ROB, GEM, 
de wethouder van Elst, de provinciale archeoloog van Gelderland – in 
het zoeken naar een oplossing van het vraagstuk hoe met de overblijf-
selen om te gaan. De kwestie verdeelde de partijen in adepten van het 
opgraven van de tempel en voorstanders van behoud en het zichtbaar 
maken van (delen) van het heiligdom. 

Een concreet perspectief op congruente betekenissen ontstaat wan-
neer de voormalige wethouder van Elst de tempel wil behouden en B&W 
van de gemeente Overbetuwe ervan kan overtuigen waarom dat zinvol 
is. De wethouder ziet opeens dat de tempel nieuwe kansen biedt voor 
Elst als een ‘Stonehenge in de Betuwe’. Het beeld van het religieuze cen-
trum dat Elst ooit was, kan gestalte krijgen met het behoud van zicht-
bare, authentieke tempelresten, aangevuld met de twee tempels onder 
de Grote Kerk in het centrum van Elst.

Anders dan monument De Hoge Hof, waar niets te zien is, biedt het 
tempelcomplex een buitengewone mogelijkheid het cultureel erfgoed op 
tastbare wijze te benutten met het oog op de kwaliteit van het leefmilieu 
voor bewoners, en eveneens om als toeristische attractie te fungeren.

Het is een mooie illustratie van hoe een goede professional of poli-
ticus volgens Schön te werk gaat. In een discussie met de situatie – ‘a 
reflective conversation with a unique and uncertain situation’1 – is de 
wethouder de tempelresten gaan zien als middel om de historische 
identiteit van Elst te versterken op het moment dat de gemeente niet 
meer autonoom bestaat. Het beeld van Stonehenge werkt als genera-
tieve metafoor, het zien als iets anders roept het gesprek met de situatie 
op en de situatie ‘talks back’, waardoor er oplossingen ontstaan die 
anders niet komen bovendrijven. De nieuwe betekenis van de vondst 
die de wethouder hier construeert, waarin de resten van tempel een 
functie vervullen in het publieke domein, raakt de kern van het Verdrag 
van Malta, waaraan de wethouder dan ook refereert ter ondersteuning 
van het behoud. De wethouder stelde voor vier kavels te schrappen om 
ruimte te scheppen voor het tempelcomplex.

Voor de ROB, die in alle Vinexlocaties het Verdrag van Malta trachtte 
te implementeren, was met het behoud van de tempel de wetenschap-
pelijke betekenis behouden gebleven voor toekomstige generaties 
archeologen. In plaats van deze ommezwaai in het standpunt van de 
gemeente met beide handen aan te grijpen, laat de ROB deze bijzondere 

1)  Schön 1983: 131-133. 

figuur 7.6 Handelingstheorie ROB episode tempel.

Element van handelingstheorie ROb

Oordelen over oplossingen Claim op tempelresten leggen vanuit nationaal belang 
door opgraven van de tempelresten- op kosten van de 
verstoorder.

Probleemdefinitie Het waarborgen van voortgaande kennisverwerving 
door gemeente dwingend tot opgraven aan te zetten; 
toevalsvondst noodzaakt tot een opgraving.
Betekenis van het opgraven van de tempelresten is 
de bijdrage aan de vermeerdering van wetenschappe-
lijke kennis over religieuze fenomenen in eerste eeuw 
na Chr.

Achtergrondtheorieën AMZ is een cyclisch proces dat tot een wetenschappe-
lijke synthese moet leiden. Voorkeur voor opgraven. 
Archeologen bepalen op grond van hun deskundigheid 
welke keuzes gemaakt worden met betrekking tot het 
bodemarchief.
Gemeenten worden geacht deze ‘adviezen’ van ROB 
op te volgen.
Toegankelijk maken voor publiek is geen taak van ROB.

Geprefereerde betekenis van het 
bodemarchief

Bodemarchief is een authentieke bron voor het onder-
zoek naar menselijke samenlevingen in het verleden, 
gericht op kennisvermeerdering.
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bezwaar, afgewogen tegen de kosten van een opgraving, die zij deels 
mee zouden financieren. Het voordeel van een voltooide opgraving is 
dat de grond schoon wordt opgeleverd, vrij van obstakels. Bovendien 
verkeerde GEM in de veronderstelling dat de meeste archeologen voor 
opgraven zouden zijn en dacht dat met een onderzoek onder archeolo-
gisch Nederland te kunnen bevestigen.

Een vergelijking van de handelingstheorieën van de belangrijkste 
actoren – ROB, gemeente en GEM – laat zien hoe de verschillende 
betekenissen die actoren toekennen aan de tempelresten, niet leiden 
tot congruente betekenissen en dus niet tot een gemeenschappelijk 
handelingsperspectief. Voor de ROB gaat het om de wetenschappelijke 
betekenis die kennisvermeerdering van het religieuze landschap ten 
tijde van Romeinen en Bataven op zal leveren. De betekenis die de GEM 
de archeologische vondst toekent is een obstakel bij het bouwen van de 
eerste woningen. Voor de gemeente hebben de tempelresten een soci-
aal-culturele betekenis en zijn ze een middel om de identiteit van Elst 
te promoten, het leefmilieu voor bewoners een extra accent te geven en 
een interessante plek voor toeristen te creëren. Door deze verschillende 
betekenissen die betrokkenen toekennen aan de tempel is een coördina-
tie van het handelen onmogelijk. Pas als de gemeente zwicht en besluit 
tot een opgraving is gezamenlijk handelen een reële mogelijkheid. Deze 
optie is voor het gemeentebestuur hoe dan ook een tweede keus. De 
gemeente krijgt er niets voor terug en moet tevreden zijn met een erf-
goedplan.

7.1.2 Arnhem-Schuytgraaf

De verschijning van twee nieuwe spelers op het toneel, het adviesbu-
reau ArcheoLogic en de GEM, markeert het begin van de enige periode 
in het planningsproces van Schuytgraaf waarin de mogelijkheid van 
congruente betekenissen werd onderzocht. De actoren die de hoofdrol 
spelen in deze episode zijn de ROB, GEM/ArcheoLogic en de gemeente 
(archeoloog).

GEM contracteert het archeologische adviesbureau ArcheoLogic om 
financieel en organisatorisch orde op zaken te stellen in het archeolo-
gische deel van het proces. Vooral vindplaats 10, een intussen door de 
ROB wettelijk beschermd monument, vormt een groot probleem. De 
ligging van dit monument precies in het centrum van de nieuwe woon-
wijk, op de duurste grond waar een dichte bebouwing van woningen, 
kantoren en voorzieningen moet zorgen voor een stedelijk aanzien, is 

kans op congruente betekenissen liggen, waarmee een gemeenschap-
pelijk handelingsperspectief verdwijnt en een conflict met het gemeen-
tebestuur opdoemt. 

Terwijl de gemeente de omslag maakte van opgraven naar behoud, 
ontpopte de ROB zich juist, anders dan verwacht, als een van de fer-
vente pleitbezorgers van een opgraving. De keuze voor deze oplossing 
is duidelijk een verandering van het tot dan toe, op de principes van 
Malta, gevoerde beleid. 

Naast de ROB zijn ook de provinciaal archeoloog van Gelderland, 
de GEM, de VU en Bureau Nijmegen voorstanders van een opgraving. 
Daarmee ontstaat een onverwachte en sterke gelegenheidscoalitie 
tussen alle betrokken archeologen en de GEM. Vanwege zijn voorkeur 
voor opgraven moet de ROB afzien van het machtsmiddel van de wet 
en moet de gemeente worden overtuigd op grond van argumenten. De 
ROB voert drie argumenten aan. In de eerste plaats wordt benadrukt 
dat de tempel een ‘toevalsvondst’ is, zoals archeologen een dergelijke 
vondst benoemen. Het fenomeen toevalsvondst heeft een lange tradi-
tie in het discours van de ROB, maar de vondst van de tempel is geen 
toevalsvondst in de zin van Van Giffen en Van Es (zie hoofdstuk 1). Het 
plangebied was immers al geïnventariseerd door RAAP, dat de funde-
ringsresten heeft gemist. Uit deze blunder van RAAP blijkt opnieuw dat 
archeologen methoden en technieken om het lokale bodemarchief te 
leren kennen niet goed onder controle hadden. Met alle gevolgen van 
dien. Het tweede argument dat de ROB – niet geheel vrij van oppor-
tunisme – in stelling brengt, is de redenering dat het planningsproces 
in een vergevorderd stadium verkeert en dat de binnen enkele weken 
ophanden zijnde aanvang van de bouw van de eerste huizen, het 
behoud van de tempel niet rechtvaardigt. De ROB voert in de derde 
plaats de onmogelijkheid aan van het bewaren van de stenen resten 
in de open lucht. Het is de vraag of dit standpunt empirisch houdbaar 
is. Met de huidige ter beschikking staande technologieën zou het toch 
mogelijk moeten zijn om resten zoals die van de tempel te fixeren en 
te conserveren. Dit argument wordt mede ingegeven door de voorkeur 
voor opgraven die de ROB en iedere archeoloog van oudsher beroeps-
halve heeft, vooral als het vanuit archeologisch perspectief om werkelijk 
unieke en bijzondere relicten van het verleden gaat die bijdragen tot 
belangrijke kennisvermeerdering. 

Ook de GEM verzet zich fel tegen het voornemen van B&W om de 
tempel te behouden. Voor de GEM als financieel manager en verkoper 
van de woningen, waren de hoge kosten –geraamd op enkele miljoenen 
guldens – die het opgeven van vier kavels met zich meebrengt een groot 
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figuur 7.7 Handelingstheorie ArcheoLogic.

Element van handelingstheorie archeologic

Oordelen over oplossingen Om fysieke bescherming van het monument te regelen 
is opstellen PvE –waarin vooraf randvoorwaarden wor-
den gesteld- in samenwerking met ROB een noodzake-
lijke maatregel.
Verleden zichtbaar maken. 

Probleemdefinitie Uitdaging is een balans te vinden tussen behoud 
monument en ontwikkeling Schuytgraaf. 
Fysieke bescherming betekent dat bepaalde bouw-
technische werken uitgevoerd kunnen worden zonder 
schade aan monument toe te brengen.
Maatschappelijk benutten van vindplaats 10 door 
geschiedenis zichtbaar te maken.

Achtergrondtheorieën Adviesbureau als spil om voortdurende communica-
tieve interactie gericht op consensus te bereiken.
“Trias archeologica”: scheiding van beleid, uitvoering 
en controle.
Accent op maatschappelijke betekenis van bodemar-
chief, naast wetenschappelijke. 

Voorkeuren aangaande de ideologie  
van bedrijf

Voorkeur voor het bedrijven van ‘goede archeologie’: 
niet alleen gericht op kennisvermeerdering, maar ook 
op het maatschappelijk benutten van archeologie bij 
ruimtelijke ontwikkelingen.

figuur 7.8 Handelingstheorie ROB.

Element van handelingstheorie ROb

Oordelen over oplossingen Vergunningenstelsel van de Monumentenwet is  
effectieve fysieke bescherming van vindplaats 10 als 
vergunningen achteraf verleend worden.

Probleemdefinitie Het waarborgen van voortgaande kennisverwerving 
door behoud van monument voor toekomstig weten-
schappelijk onderzoek.
Betekenis van vergunningenstelsel is bodemversto-
rende ingrepen tegen te gaan om kennisbron te behou-
den. 

Achtergrondtheorieën AMZ is een cyclisch proces dat tot een weten-
schappelijke synthese moet leiden. 
Voorkeur voor behoud in situ. 
Geloof in technologische en wetenschappelijke  
vooruitgang.

Geprefereerde betekenis van het 
bodemarchief

Bodemarchief is een authentieke bron voor het weten-
schappelijk onderzoek naar menselijke samenlevingen 
in het verleden, gericht op kennisvermeerdering.
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een immense complicatie voor gemeente en GEM, zowel financieel als 
kwalitatief. Bovendien loopt het enige ontsluitingstracé van de nieuwe 
wijk en de verbinding met Arnhem-Zuid over het monument en kruist 
de spoorlijn Arnhem- Nijmegen, waar een voorstadhalte van de NS is 
gepland.

Het debat tussen ROB, gemeentearcheoloog en ArcheoLogic in deze 
episode concentreert zich op de fysieke bescherming van het monument. 
De positie van ArcheoLogic in het debat is een andere dan die van ROB 
en gemeentearcheoloog. Alle drie van opleiding archeoloog vertegen-
woordigen ROB en gemeentearcheoloog de overheid, terwijl ArcheoLogic 
als private partij enerzijds de belangen van GEM ter harte moet nemen en 
anderzijds rekening moet houden met het beleid van de overheid.

Het interessante is dat ArcheoLogic vanuit deze zelfgekozen positie 
als missie heeft geformuleerd een missing link te willen zijn tussen de 
uiteenlopende belangen van de archeologie en de ruimtelijke ordening. 
Hoe ArcheoLogic beide belangen interpreteert, wordt duidelijk in de 
handelingstheorie. ArcheoLogic heeft een onmiskenbare eigen visie op 
het uitoefenen van de archeologie als vak en op de AMZ in Nederland 
onder het Malta-regime. Als adviesbureau wil ArcheoLogic een bijdrage 
leveren aan het bedrijven van ‘goede archeologie’. Goede archeologie 
behelst niet alleen het nastreven van kennis over het verleden, maar ook 
bezinning op de mogelijkheden om de resultaten van archeologisch 
onderzoek maatschappelijk te benutten en door ze bijvoorbeeld in te 
zetten als inspiratiebron bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze overtui-
ging impliceert een tweevoudige betekenis van het bodemarchief: een 
wetenschappelijke en een maatschappelijke. Om recht te doen aan 
deze dubbele betekenis van het bodemarchief hanteert ArcheoLogic de 
volgende veronderstellingen. Ten eerste zou het bestel van Nederlandse 
archeologie georganiseerd moeten zijn volgens de ‘trias archeologica’. 
Naar analogie van de intussen allang verouderde triasleer, die het poli-
tieke systeem scheidt in drie verantwoordelijkheden, de wetgevende, 
uitvoerende en rechterlijke macht, staat ArcheoLogic een stringente 
scheiding voor in de AMZ tussen beleid, uitvoering en controle.2 In de 

2)  De triasleer is niet alleen verouderd, de meeste juristen 

zijn van mening dat deze scheiding in het politieke systeem 

van Nederland nooit heeft bestaan, behalve de autonome 

positie van de rechterlijke macht; de praktijk bestaat uit een 

stelsel van ‘checks and balances’, Van der Pot & Donner 

1977: 315, 316. Algra & Jansen 1981 (290) merken op dat 

voorstanders van de trias de leer vaak aanroepen als 

argument ‘tegen exorbitante bevoegdheidsuitbreiding van de 

ene staatsinstelling op het terrein van de ander’.

figuur 7.9 Handelingstheorie GEM.

Element van handelingstheorie gEm

Oordelen over oplossingen Verkoopbare woningen opleveren tegen marktprijzen 
in aantrekkelijke omgeving 
Archeologisch adviesbureau inhuren om probleem 
met lokale bodemarchief op te lossen.

Probleemdefinitie Proces ontwikkeling woonwijk beheersen en vol-
doen aan randvoorwaarden en eisen om aantrekkelijk 
woningaanbod te kunnen doen.
Betekenis vindplaats 10: grote – financiële – belem-
mering bij realiseren woonwijk.

Achtergrondtheorieën Financiële en economische inzichten
Opvattingen over management en risicobeheersing.

Voorkeuren Grondexploitatie beheren 



3 0 2 E R O P  O F  E R O N D E R 3 0 3 H O O F D S T U K  7 :  C O N G R U E N T E  B E T E K E N I S S E N  B I N N E N  H A N D B E R E I K ?

Het door ArcheoLogic voorgestelde middel van het PvE is helemaal 
niet noodzakelijk voor een goede bescherming van het monument. De 
ROB kan elke ingreep die verstorend wordt geacht voorkomen door de 
gevraagde vergunning niet te verlenen. De ROB bepaalt – achteraf.  
Congruente betekenissen kwamen dan ook niet tot stand.

7.1.3 Nijmegen-Waalsprong

De episode waarin congruente betekenissen in aanzet verschijnen, 
begint als het gemeentebestuur van Nijmegen zich bezint op de kwestie 
‘wat te doen’ met de cultuurhistorische waarden in het plangebied, en 
besluit tot het instellen van de workshops. Naast het gemeentebestuur 
zijn de ROB, het Bureau Archeologie en de ontwerpers van de master-
plannen de actoren die in deze fase actief bij het proces betrokken zijn 
en die hier behandeld zullen worden.

Het gemeentebestuur van Nijmegen heeft, meer dan die van Elst en 
Arnhem, van meet af aan sterk ingezet op een ecologisch verantwoorde 
stedelijke ontwikkeling voor het nieuwe stadsdeel de Waalsprong. De 
gemeente wilde een op alle fronten duurzaam stadsdeel bouwen en 
ging daartoe te rade bij de wetenschap. De ecopolis-strategie, zoals 
ontwikkeld door Tjallingii en anderen in opdracht van de Rijksplano-
logische Dienst (RPD), vertegenwoordigde een visie die de gemeente 
sterk aansprak. De ecopolis-strategie is een nieuwe manier van denken 
over verstedelijking en duurzame ontwikkeling, die veel navolging heeft 
gevonden in binnen- en buitenland.

De denkwijze behelst een integrale benadering van de stad als eco-
systeem, waarin drie aandachtsvelden verbonden zouden moeten wor-
den in een samenhangend ruimtelijk beleid: ‘stromen’ (water, verkeer, 
energie, afval), ‘plekken’ en ‘participanten’, De metaforen ‘de verant-
woordelijke stad’, ‘de levende stad’ en ‘de participerende stad’, duiden 
de drie perspectieven aan van waaruit de aandachtsvelden benaderd 
kunnen worden.

In het Structuurplan Land over de Waal laat de gemeente Nijmegen 
zien dat het nieuwe stadsdeel bij uitstek geschikt is om de ecopolis-stra-
tegie uit te werken en toe te passen om een duurzaam, samenhangend 
beleid op het gebied van milieu, natuur en stedenbouw te voeren. De 
gemeente voegt daar zelf sociale duurzaamheid aan toe; een duurzame 
stad is een voorwaarde voor de kwaliteit van het bestaan. Met de ‘par-
ticiperende stad’ streeft de gemeente naar een sociaal en ecologisch 
duurzame samenleving waarin de verantwoordelijkheid voor het creëren 

tweede plaats, en samenhangend met de trias, is het onontbeerlijk actief 
om te gaan met de verschillende belangen door de communicatie en 
interactie op gang te houden tussen de actoren die de drie rollen ver-
tegenwoordigen. Te meer omdat de praktijk laat zien dat vooral tijdens 
de uitvoering steeds weer nieuwe problemen ontstaan en beslissingen 
genomen moeten worden.

Samenwerking en overleg over de archeologiebeoefening en AMZ 
zijn dus een belangrijke factor in de handelingstheorie van ArcheoLogic. 
Op basis van deze generieke inzichten en opvattingen probeert Archeo-
Logic de ROB, als uitvoerder van de Monumentenwet, te overtuigen van 
de noodzaak normen en randvoorwaarden op te stellen voor de fysieke 
bescherming van het monument.

Uit de vergelijking van de handelingstheorieën van ArcheoLogic, 
GEM en ROB blijkt dat de betekenis van het monument voor zowel 
ROB als ArcheoLogic een tweede-ordenotie is. Dit verklaart waarom in 
het overleg tussen deze twee partijen de betekenis van het monument, 
althans de wetenschappelijke betekenis, geen onderwerp van discus-
sie was. Voor ArcheoLogic was het feit dat vindplaats 10 een door de 
Rijksdienst beschermd monument is, een gegeven. ArcheoLogic zet wel 
vraagtekens bij de wetenschappelijke betekenis en de status als monu-
ment, maar dat is niet de inzet van het overleg met de ROB. De inzet is 
de maatschappelijke betekenis van het monument.

ArcheoLogic interpreteert de maatschappelijke betekenis op het 
eerste-ordeniveau als het arrangeren van de fysieke bescherming van 
het monument op een zodanige manier dat aan het probleem van 
beide partijen, ROB aan de ene kant en GEM/gemeente aan de andere 
kant. tegemoet wordt gekomen. ArcheoLogic stelt een onderzoek voor 
naar de fysieke bescherming van het monument door middel van het 
opstellen van een PvE, dat in samenwerking met de ROB uitgevoerd 
moet worden om de noodzakelijk geachte consensus op te leveren. Dit 
voorstel van ArcheoLogic is te begrijpen als een concrete poging om de 
mogelijkheid van congruente betekenissen op het materiële niveau te 
verkennen.

De handelingstheorie van de ROB laat zien hoe onmogelijk die 
opgave is. Ten eerste telt voor de ROB alleen de wetenschappelijke 
betekenis van het monument. Kennis van het verleden moet voor de 
toekomst bewaard blijven door het garanderen van het behoud van het 
monument. In de tweede plaats beroept de ROB zich op de procedures 
van de Monumentenwet. Het toepassen van het vergunningenstelsel 
en de Richtlijn vergunningen is voor de ROB een effectieve manier om 
het monument voor toekomstige generaties archeologen te bewaren. 
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figuur 7.11 Handelingstheorie ROB.

Element van handelingstheorie ROb

Oordelen over oplossingen Ontwerpers moeten rekening houden met te behou-
den vindplaatsen door ze op te nemen in de plannen.

Probleemdefinitie Het waarborgen van voortgaande kennisverwerving 
door behoud in situ van geselecteerde vindplaatsen.

Achtergrondtheorieën Essentie van het Verdrag van Malta is de voorkeur  
voor behoud in situ.
AMZ staat ten dienste van de wetenschap.

Geprefereerde betekenis van het 
bodemarchief

Bodemarchief is een authentieke bron voor het weten-
schappelijk onderzoek naar menselijke samenlevingen 
in het verleden, gericht op kennisvermeerdering.

figuur 7.10 Handelingstheorie Gemeente Nijmegen.

Element van handelingstheorie gemeente Nijmegen

Oordelen over oplossingen Workshops cultuurhistorie, om te onderzoeken wat  
de voorwaarden zijn voor het tot stand komen van 
betekenissen van het culturele erfgoed die kwaliteit 
leefmilieu versterken.

Probleemdefinitie Hoe cultuurhistorische waarden te betrekken bij het 
planproces voor het nieuwe stadsdeel Waalsprong 
zonder duurzaamheiddoelstelling te frustreren. 
Betekenis cultuurhistorische waarden: mogelijk middel 
om woon- en werkomgeving te verbeteren door identi-
teit te versterken en geschiedenis beleefbaar te maken.

Achtergrondtheorieën Uitputting van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling 
voorkomen. Zorgvuldig omgaan met natuur. Gaande 
houden van maatschappelijke dialoog over kwaliteit 
van leefomgeving
Cultuurhistorische waarden kunnen een betekenisvolle 
functie hebben als bijdrage aan kwaliteit van de leef-
omgeving. 

Gewenste inrichting van de samenleving Lokale overheid, burgers en private partijen dragen 
gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een duur-
zame samenleving, zowel in ecologisch als sociaal 
opzicht.
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en in stand houden van een leefbaar woon- en werkmilieu niet alleen 
een verantwoordelijk is van het lokale bestuur, maar van alle betrokke-
nen: burgers, publieke en private partijen.
Het realiseren van een duurzame samenleving vereist allereerst een 
goed beheer van ‘stromen’ om schone lucht, water en energie te produ-
ceren die een gunstige invloed hebben op de kwaliteit van plekken – de 
‘verantwoordelijke stad’. Een goed beheer en benutten van plekken 
betekent een ruimtelijke vormgeving die kwaliteit van de leefomgeving 
nastreeft in ‘de levende stad’.

Cultuurhistorische waarden speelden in eerste instantie geen rol van 
betekenis in de planvorming. Door de sterke concentratie op ecologi-
sche duurzaamheid ging het gemeentebestuur voorbij aan de culturele 
bijzonderheden van het plangebied. Hoewel er verschillende inventari-
saties, zoals de cultuurhistorische verkenning van de RDMZ, uitgevoerd 
zijn, kregen die geen duidelijke plaats en functie in het structuurplan. 
De bezwaren van de ‘stakeholders’ van de zichtbare cultuurhistorie 
tegen de veronachtzaming en de dreigende teloorgang van het karakte-
ristieke open landschap van de Betuwe met zijn kleine dorpen, bewoog 
de gemeente tot een bezinning over de positie van de cultuurhistorische 
waarden in de ruimtelijke ontwikkeling van de Waalsprong.

Dat ook het bodemarchief schade kon oplopen door de bouw van de 
nieuwe uitbreidingslocatie was natuurlijk wel bekend bij de gemeente. 
Het bestaan van een bodemarchief is immers geen nieuw fenomeen 
voor de gemeente. De lange traditie die in Nijmegen bestaat op het 
gebied van het archeologisch onderzoek heeft veel kennis over geschie-
denis van de stad gegenereerd. Nijmegen ontleent een belangrijk deel 
van haar identiteit aan het verleden. De gemeente heeft een eigen 
archeologiebeleid en een archeologische dienst en kent dus de proble-
matiek van het beheer van dat archief en het belang daarvan voor de 
vroege geschiedenis van stad en omgeving. 

De gemeente ontkende niet dat het structuurplan eenzijdig gecon-
centreerd was op natuur en milieu en zocht naar een middel om de 
discrepantie tussen natuur en cultuur te overbruggen. Het bestuur koos 
niet voor meer inventarisaties, maar voor een andere, een interactieve 
aanpak van de problematiek. Deze politieke keuze voor een participa-
tiebenadering laat de voorkeur van het bestuur zien voor interactieve 
beleidsvorming op het gebied van de omgang met cultuurhistorische 
waarden, een benadering die goed aansluit bij het concept van de ‘parti-
ciperende stad’ uit de ecopolis-strategie.

figuur 7.12 Handelingstheorie planners Nijmegen.

Element van handelingstheorie Planners Nijmegen

Oordelen over oplossingen Overleg en brainstormen in workshops met deskun-
digen op gebied van cultuurhistorische waarden.

Probleemdefinitie Strijdige belangen proberen te verbinden in  
het ontwerp van een masterplan, op basis van het 
Structuurplan.
Betekenis cultuurhistorische waarden: indien mogelijk 
benutten en/of als inspiratiebron voor ontwerp.

Achtergrondtheorieën Inrichtingsprincipe: strategie van de twee netwerken, 
water en verkeer als leidraad voor de inrichting.
Planningsprincipe: planning komt in sociale interactie 
tot stand via incrementele werkwijze.

Voorkeur voor de inrichting van de 
samenleving, in het bijzonder de ruimte

Een goede inrichting van de ruimte draagt zorg  
voor de kwaliteit van de leefomgeving. 
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De interactieve aanpak kreeg gestalte in het instellen van de workshops 
cultuurhistorie. De workshops die het gemeentebestuur formeerde, 
waren bedoeld om te onderzoeken hoe de culturele factor bij het plan-
proces betrokken kan worden zonder afbreuk te doen aan de duurzaam-
heiddoelstelling. En vervolgens welke bijdrage de cultuurhistorie aan de 
kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving kan leveren.

De gemeente creëerde met de workshops dus de expliciete moge-
lijkheid congruente betekenissen tot stand te brengen. Een dergelijke 
strategie kan echter alleen slagen als ook de andere participanten, 
zoals de ROB (en RDMZ), een noemenswaardige inzet leveren. Aan 
de belangrijkste voorwaarde voor het tot stand komen van congruente 
betekenissen is daarmee niet voldaan: de deelnemers moeten de moge-
lijkheden zien. Dit niet kunnen of willen zien is direct gerelateerd aan 
de zelfreferentialiteit van handelingstheorieën van actoren, die tweede-
ordereflectie bemoeilijkt, zoals in hoofdstuk 3 al is besproken.

De ROB claimt een voorkeurspositie die zijn oorsprong vindt in de 
toegekende betekenis aan het bodemarchief. Voor de ROB betekent 
het bodemarchief de onderzoeksbron voor archeologen die toeganke-
lijk moet blijven voor toekomstige generaties. Voor de ROB is het dus 
vooral de wetenschappelijke waarde die verdedigd moet worden tegen 
de belangen van de gemeente. De ROB probeert in de workshops de 
ontwerpers ervan te overtuigen dat de archeologische vindplaatsen van 
grote waarde zijn en zoveel mogelijk behouden moeten blijven. De ont-
werpers worden geacht daar rekening mee te houden door de vindplaat-
sen in te passen in de plannen. 

De ecopolis-strategie is meer dan een ontwerpmethode, zoals hier-
boven duidelijk is gemaakt. Het model bevat echter wel een organise-
rend principe of leidraad voor het ontwerp. Dit is de zogenaamde ‘stra-
tegie van de twee netwerken’, die de ontwerpers van het structuurplan 
toepasten. Volgens de inzichten van de ontwerpers moet het water- en 
verkeerssysteem de ruimte structureren in een functionele samenhang 
die bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Deze structuren ken-
nen wel een zekere flexibiliteit, vooral het watersysteem. Zo schuiven de 
ontwerpers met de locatie van de plassen om tegemoet te komen aan 
de belangen van de ROB en het monument Zuiderveld-west te ontzien. 
Het overleg in de workshops met de stadsarcheoloog is vruchtbaar, 
omdat het afspraken oplevert over welke vindplaatsen ontzien kunnen 
worden in bijvoorbeeld groenstroken en parken, en welke opgegraven 
moeten worden.

De vergelijking van de respectievelijke handelingstheorieën laat zien 
dat van gedeelde betekenissen van het gemeenschappelijk object van 
interesse tussen de betrokken actoren geen sprake is. Voor de gemeente 
zijn de cultuurhistorische waarden een mogelijk middel om de kwa-
liteit van het stedelijk leefmilieu en woonomgeving te verbeteren en 
zodoende bij te dragen aan de ‘levende stad’. De archeologische vind-
plaatsen hebben vooral de betekenis van leverancier van kennis over 
de geschiedenis van de stad. Cultuurhistorische waarden inclusief de 
archeologische vindplaatsen hebben voor de ontwerpers een instrumen-
tele betekenis als eventuele inspiratiebron voor het ontwerp.

De ROB kent het bodemarchief uitsluitend een wetenschappelijke 
betekenis toe, gericht op kennisvermeerdering voor toekomstige gene-
raties archeologen. Voor de stadsarcheoloog heeft het bodemarchief een 
tweeledige betekenis, in de eerste plaats een wetenschappelijke en daar-
naast een sociaal-culturele betekenis als het geheugen van de samenle-
ving en speciaal van het oude en nieuwe Nijmegen.

Het gemeentebestuur had zich al voor het instellen van de workshops 
gerealiseerd dat er geen ‘gedeelde betekenissen’ te vinden zouden zijn. 
B&W beseften dat de cultuurhistorici gemotiveerd zijn door betekenis-
sen die normatief ontologisch van oorsprong zijn, en dat de discussie 
en het conflict over het behoud van cultuurhistorische waarden zich op 
het tweede-ordeniveau afspeelde.

Juist daarom bedacht de gemeente de workshops: om de deskundi-
gen op het gebied van de cultuurhistorie de gelegenheid te geven tot het 
ontwikkelen van ideeën over een andere manier van omgaan met het 
erfgoed en deze ideeën te transformeren in constructieve en vooral con-
crete voorstellen en oplossingen. De gemeente geeft daarmee aan het 
proces belangrijk te vinden, naast de inhoud. Een proces waarin samen 
met de ontwerpers nagedacht kan worden over wat de beste manier van 
omgaan met de cultuurhistorische waarden is, met als uiteindelijk doel 
het verbeteren van de dagelijkse woon- en werkomgeving. De gemeente 
probeerde het debat daarom te verplaatsen naar het niveau van de eer-
ste orde en de discussie met de ontwerpers en landschapsarchitect te 
stimuleren om nieuwe inzichten op te doen die tot uitvoerbare oplos-
singen leiden. De uitkomsten van de workshops lieten echter zien dat de 
congruente betekenissen die de gemeente bewust probeerde boven tafel 
te krijgen niet tot stand kwamen. Het resultaat van de workshops was 
minimaal. Alleen de stadsarcheoloog gebruikte de workshops op een 
constructieve en productieve manier door met de ontwerpers en uitvoer-
ders af te stemmen om geselecteerde opgravingen te kunnen plannen.
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7.2 condities voor congruente betekenissen

In de vorige paragraaf hebben heb ik aannemelijk gemaakt dat er in alle 
besproken episodes gunstige omstandigheden aanwezig waren om 
congruente betekenissen te realiseren, die zich uiteindelijk echter niet 
materialiseerden. De vraag is nu waarom dat niet gebeurde. Om die 
vraag te beantwoorden is het zinvol de voorwaarden te traceren waar-
onder congruente betekenissen meer of minder waarschijnlijk zijn. Uit 
de episodes en de reconstructie van de handelingstheorieën van alle 
betrokken actoren zijn twee wegen te distilleren die naar congruente 
betekenissen kunnen leiden: de weg van de substantiële en de weg van 
de procedurele rationaliteit. Deze twee denkwijzen bevatten een aantal 
condities, waaraan voldaan moet zijn om een voedingsbodem te creë-
ren voor zulke congruente betekenissen.

7.2.1 Verschillende rationaliteiten

Van substantiële rationaliteit is sprake als handelen getuigt van inzicht 
in de samenhang van gebeurtenissen in een bepaalde situatie en de 
oordeelsvorming en keuzen voor oplossingen gebaseerd zijn op afwe-
gingen van waarden en betekenissen, die relevant zijn in die situatie.3

Dit komt overeen met de essentie over een handelingstheorie zoals 
in hoofdstuk 3 besproken: mensen handelen vanuit waarden en achter-
grondtheorieën. De onverwachte ontdekking van de tempel in Elst-
Westeraam opende de weg voor een substantiële benadering van het 
probleem dat door de vondst werd veroorzaakt. De verschijning van een 
artefact prikkelde de reflectie van diverse actoren en bracht verscheidene 
betekenis- en zingevingconstructies voort.

De wethouder, door het artefact een betekenis toe te kennen als 
zichtbaar, tastbaar en authentiek teken uit het verleden, construeert een 
samenhangende visie waarin het dorp Elst een historische identiteit 
krijgt toebedeeld die vooral het religieuze centrum dat Elst ooit zou zijn 
geweest, accentueert. De afwegingen voor de keuze om het artefact 
te behouden, berusten op zijn waarden en overtuigingen, dus op de 
achtergrondtheorieën van de wethouder. Een belangrijke waarde is het 
vormgeven aan de kwaliteit van de leefomgeving, waaraan het behoud 
van het artefact kan bijdragen. 

3)  Blokland 2001: 243, 244. De auteur bespreekt hier de 

substantiële rationaliteit volgens Mannheim.

Procedurele rationaliteit is een denkwijze waarbij naar oplossingen 
wordt gezocht via een proces van interactie tussen verschillende actoren 
door dialoog, deliberatie en debat. Het idee van het gemeentebestuur 
van Nijmegen om workshops op te zetten is een voorbeeld van een 
dergelijke rationaliteit. De bedoeling is dat zich een dialoog ontspint 
waarin nieuwe ideeën over de omgang met het lokale bodemarchief tot 
ontwikkeling kunnen komen en het traditionele denken in termen van 
behoud ontmoedigd wordt. De gemeente probeert zodoende een vorm 
van heen en weer denken te stimuleren tussen het abstracte en concrete 
niveau – het algemenere niveau van waarden en betekenissen enerzijds 
en de concrete situatie van specifieke vindplaatsen anderzijds.

Langs deze weg proberen B&W met de participanten van de work-
shops tot overeenstemming te komen over hoe cultuurhistorische en 
archeologische waarden een plaats te geven in het planproces. Met de 
workshops introduceert de gemeente een nieuwe, informele vorm van 
communicatie die een meerwaarde kan betekenen ten opzichte van 
formeel, ambtelijk overleg.

De twee routes van de procedurele en substantiële rationaliteit – via het 
artefact en via de dialoog, die beide naar congruente betekenissen kun-
nen leiden – laten zich samenvatten in een reeks van condities waaraan 
voldaan moet zijn, willen congruente betekenissen te voorschijn komen 
en beklijven. Deze condities behoeven een nadere explicitering en zijn 
van belang omdat het concept ‘congruente betekenissen’ weliswaar 
theoretisch van aard is, maar ook aangrijpingspunten biedt voor toepas-
sing in de praktijk. De voorwaarden geven inzichten die een richtsnoer 
kunnen vormen voor het praktisch handelen en wat de verschillende 
actoren kunnen doen om het ontstaan van congruente betekenissen te 
stimuleren.

7.2.2 Voorwaarden

Het artefact waar het allemaal om te doen is, zien we in de handelings-
theorieën terug in meer concrete begrippen, om recht te doen aan de 
nuances en verscheidenheid aan betekenissen die er bestaan. Archeolo-
gen denken in termen van het bodemarchief, een overkoepelend begrip, 
dat hoewel vaak beperkt tot Nederland, in principe geen geografische 
grenzen kent. In specifieke situaties waar het lokale bodemarchief is 
onderzocht, gebruiken archeologen concretere begrippen als ‘monu-
menten’, ‘vindplaatsen’ en ‘tempels’.
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Voor de gemeenten en planners die niet bekend zijn met archeologie is 
een vindplaats een onbekend verschijnsel. Voor hen is wat archeologen 
een vindplaats noemen in eerste instantie niet anders dan een terrein,  
waarvan door archeologen aannemelijk is gemaakt met de thans 
beschikbare middelen dat zich in de bodem sporen en overblijfselen 
uit het verleden bevinden. In strikte zin is er dus geen sprake van een 
‘gemeenschappelijk object’ van handelen; dat object moet eerst gecre-
ëerd worden.

Als we de handelingstheorieën van alle actoren in de drie gevallen 
nader bezien, blijkt dat het element betekenissen die actoren toeken-
nen aan het ‘gemeenschappelijk object van beleid’ zich op verschillende 
niveaus bevindt. Bij alle archeologen is de betekenis van het bodemar-
chief op het vierde niveau gesitueerd. Voor de gemeenten en planners 
ligt de positie van de betekenis van het lokale bodemarchief op het 
tweede, fenomenologische niveau en is dus een notie van de eerste 
orde. Dat wil zeggen dat toegekende betekenissen situationeel bepaald 
worden. Gedeelde betekenissen liggen dan ook niet voor de hand. In 
een specifieke situatie gaat het bij planners en gemeente om delen van 
het lokale bodemarchief, voor archeologen om vindplaatsen. Dat is waar 
de strijd over gaat.

De constatering dat de betekenissen die actoren toekennen aan het 
lokale bodemarchief op een verschillend niveau liggen van de respectie-
velijke handelingstheorieën is een belangrijk gegeven. Deze fundamen-
tele discrepantie is de uitdrukking van het feit dat we hier te maken 
hebben met actoren die gekenmerkt worden door ongelijksoortige han-
delingstheorieën.

Motieven voor het handelen en de argumenten om dat handelen te 
rechtvaardigen verschillen hemelsbreed. De ROB is gemotiveerd door de 
wetenschappelijke betekenis van het bodemarchief en de rechtvaardiging 
voor hun handelingen in specifieke situaties komt voort uit overtuigingen 
en veronderstellingen over wat AMZ is en behoort te zijn. Gemeenten en 
planners aan de andere kant handelen vanuit een visie op de inrichting 
van de samenleving respectievelijk de ruimte en rechtvaardigen hun han-
delen met argumenten die de kwaliteit van de leefomgeving bevorderen 
ten behoeve van de bewoners.

Actoren toetsen dus hun handelen aan de eigen achtergrondtheo-
rieën die voor gemeenten en planners enerzijds en de ROB anderzijds 
wezenlijk verschillen. Nu zijn het juist deze verschillen die ervoor zor-
gen dat er geen sprake is van rivaliteit, zoals wel het geval kan zijn bij 
beleidsmakers en politici die antagonistische opvattingen hebben over 
de inrichting van de samenleving en, bijvoorbeeld bij coalitievorming, 

compromissen moeten sluiten. In het geval van actoren met ongelijk-
soortige handelingstheorieën hoeven compromissen geen eerste optie 
te zijn. Het zijn voornamelijk de verschillen in achtergrondtheorieën 
en in de positie van betekenissen die het mogelijk maken voorwaarden 
voor het tot stand komen van congruente betekenissen te benoemen, 
zoals we nog zullen zien.

De tegenstellingen waarvan wel degelijk sprake is en die zich mani-
festeren op het eerste-ordeniveau in het claimen van voorkeursposities 
voor respectievelijk wonen of cultuur, kunnen echter overwonnen wor-
den door congruente betekenissen, althans als voldaan is aan de voor-
waarden die ik hieronder zal bespreken.

De condities voor het ontstaan van congruente betekenissen die impli-
ciet in de substantiële en procedurele denkwijzen en uit de reconstructie 
van de handelingstheorieën in §7.1 zijn af te leiden, zijn de volgende:

1 Gemeentebesturen en planners moeten in staat zijn archeologische 
 vindplaatsen als middel te identificeren in hun eigen beleid.
2 Gemeenten en planners kunnen een vindplaats alleen als middel zien 
 indien het verleden op het concrete niveau met evocatieve kracht tot 
 leven wordt gewekt.
3 Ideeën over ‘visualiseren’, het aanschouwelijk maken van het verleden, 

 zijn op zich niet voldoende; uitwerking en uitvoering moeten gegaran-
deerd zijn.

4 Eén actor neemt het initiatief tot een bewuste poging om ‘congruente 
 betekenissen’ te realiseren.
5 Actoren moeten bereid zijn tot reflectie en openstaan voor de 
 opvattingen van anderen. Met andere woorden: ze moeten de hande-
 lingstheorie van de ander leren kennen.

Deze condities zullen kort worden toegelicht om duidelijk te maken 
waarom ze belangrijk zijn voor de totstandkoming van congruente  
betekenissen. Vervolgens wordt voor de in §7.1 geselecteerde episodes 
aangeven aan welke condities in welke gevallen is voldaan. Eerst voor  
de eerste drie voorwaarden, later voor de vierde en vijfde.

De eerste drie voorwaarden, die vooral betrekking hebben op de 
gemeenten en planners, hangen onderling samen en moeten alle drie 
vervuld zijn om tot congruente betekenissen te komen.

De eerste voorwaarde is dat gemeentebesturen en planners in staat 
moeten zijn het lokale bodemarchief als middel te identificeren dat 
bijdraagt aan de einddoelen van het eigen beleid, binnen de reikwijdte 
van hun empirische en normatieve achtergrondtheorieën. De betekenis 
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van het lokale bodemarchief bevindt zich op het tweede, fenomenolo-
gische niveau van hun handelingstheorieën, waar verschijnselen een 
betekenis krijgen toegekend in het licht van het probleem. Gemeenten 
en planners beoordelen of een vindplaats een probleem bij het realise-
ren van de Vinexlocaties kan oplossen of omgekeerd vooral problemen 
veroorzaakt. De afwegingen die gemeenten en planners in deze maken, 
worden getoetst aan hun achtergrondtheorieën. Zij beoordelen situaties 
conform hun tweede-ordenoties. Gemeenten en planners moeten dus 
in staat zijn een betekenis aan het lokale bodemarchief te geven die 
bijdraagt aan het uiteindelijk effectueren van de kwaliteit van de leefom-
geving van de nieuwe woonwijken. Die betekenis moet tevens resulteren 
in het behoud van vindplaatsen die door de ROB zijn geselecteerd, 
waarmee congruentie in het verschiet ligt.

Om de stap te kunnen maken van probleem naar mogelijk middel dat 
bijdraagt aan de einddoelen van het eigen beleid is de tweede conditie 
noodzakelijk. Het artefact kan alleen een instrumentele functie vervul-
len bij het realiseren van de woningbouwlocaties als het zichtbaar is of 
zichtbaar wordt gemaakt. Dit kan bereikt worden langs de twee wegen: 
direct via een zichtbaar artefact of via de dialoog. Om het artefact te 
kunnen identificeren als middel is het essentieel dat het verleden op de 
een of andere manier aanschouwelijk wordt gemaakt. Alleen op deze 
manier kan het artefact een positieve betekenis als middel toegekend 
krijgen. De relatie met het eigen beleid, vooral met de achtergrondthe-
orieën, is daarmee heel inzichtelijk; voor gemeenten en planners is de 
kwaliteit van de leefomgeving er alleen mee gediend als archeologische 
fenomenen een visuele verschijningsvorm krijgen, het liefst tastbaar en 
authentiek, maar ook abstractere referenties aan het verleden kunnen 
een positieve bijdrage leveren aan de identiteit van de nieuwe stadsde-
len en woonwijken. De ontwikkeling van ideeën die nodig zijn om delen 
van het lokale bodemarchief te ‘visualiseren’ zal in de meeste gevallen 
niet alleen van de kant van gemeenten en planners kunnen komen. Om 
het verleden zichtbaar te maken, is een samenspraak geboden tussen 
planners, archeologen en ROB. Die laatsten zijn immers de deskundi-
gen en dus de aangewezen actoren om behulpzaam te zijn bij het con-
ceptualiseren van het verleden, door bijvoorbeeld verhalen en beelden 
over de geschiedenis aan te reiken.

De derde voorwaarde is echter dat ideeënontwikkeling op zich niet 
voldoende is. Ook al monden ideeën uit in een concreet ontwerp waarin 
iedereen zich kan vinden, de uitvoering van het ontwerp moet gegaran-
deerd zijn. Elk ontwerp moet dus in overeenstemming zijn met de ach-
tergrondtheorieën van alle betrokken actoren, die zich vervolgens daar-

aan moeten verbinden. Een ontwerp om iets van het verleden zichtbaar 
te maken kan de uitdrukking zijn van congruente betekenissen en een 
perspectief bieden op gecoördineerd handelen. Maar een idee, want elk 
ontwerp is niet meer dan een concrete representatie van een idee, moet 
uitvoerbaar en haalbaar zijn. Tussen ontwerp en uitvoering kan nog van 
alles gebeuren, staan wetten in de weg en andere verdragen.

Te voldoen aan al deze condities is nog niet eenvoudig voor met 
name de gemeenten en planners. Het gaat niet vanzelf en meestal niet 
in één keer; in het algemeen is daar een proces van leren en zingeving 
voor nodig, zoals de veelvuldige literatuur over dit onderwerp – leren 
– uitwijst.4 In het type leren dat hier bedoeld wordt, gaat het niet om 
het bekende ‘schoolse’ leren als kennisoverdracht, maar om ‘[…] een 
proces van bezinning op de eigen overwegingen en gedachten dat ertoe 
leidt alternatieve gedragsopties als zinvol te beschouwen. “Zinvol” wil 
daarbij zeggen: als een haalbare en acceptabele oplossing voor de door 
henzelf ervaren problemen.’5 Deze omschrijving van leren is onder meer 
gebaseerd op het werk van Schön, die al signaleerde dat reflectie op 
het eigen handelen een kenmerk is van een goede professional. Schön 
merkte daar echter bij op dat ‘reflection-in-action’ vaak beperkt is tot 
eerste-ordereflectie over probleemdefinities en oplossingsrichtingen. 
Bezinning op de eigen achtergrondtheorieën komt minder frequent 
voor. Die achtergrondtheorieën, bestaande uit normen en waarden, 
ervaringskennis behorende bij een bepaald beroep, vormen een con-
stante en zullen niet snel ter discussie staan (hoofdstuk 3). De besten-
digheid van al deze theorieën zorgt nu juist voor houvast en zekerheid 
bij het zoeken van oplossingen voor problemen. Schön geeft daarmee 
aan dat reflectie op het eigen ‘frame’, dus op de eigen tweede-ordeop-
vattingen, zeldzaam is en alleen onder bepaalde omstandigheden plau-
sibel is. Veranderingen in of van achtergrondtheorieën vergt dus een 
leerproces. 

Om te verklaren waarom aan de genoemde voorwaarden niet vol-
daan was, zal ik in de volgende paragraaf de condities vergelijken met 
de vier episoden die behandeld zijn in §7.1. De eerste drie condities heb-
ben betrekking op de substantiële rationaliteit, de vierde en vijfde op de 
procedurele rationaliteit.

4)  Sabatier 1987 en 1993. Eberg e.a., 1996. Loeber 2004b.

5)  Loeber 2004a. Zie ook Grin & Van de Graaf 1996a en 

1996b. Schön 1983.
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7.2.3  De eerste drie condities 

De Hoge Hof

Het geval van Elst illustreert hoe gemeente en planners in eerste instan-
tie in staat leken een instrumentele visie te ontwikkelen op het lokale 
bodemarchief, en het monument De Hoge Hof als een mogelijk middel 
in hun eigen beleid konden identificeren, en waarom dat uiteindelijk niet 
van de grond kwam.

Nadat het monument eerder in het planproces als complicerende 
factor werd ervaren, leerde de gemeente echter door de communicatie 
en confrontatie met de ROB min of meer begrijpen wat een archeolo-
gisch monument in de bodem voorstelt en veranderde de betekenis 
van het monument geleidelijk aan van probleem naar mogelijk middel. 
Dit begrip leidde tot reflectie, met als gevolg dat gemeente en planners 
gingen inzien dat ook archeologische waarden, naast de cultuurhistori-
sche, als identiteitsverhogend element kunnen fungeren en de woon- en 
werkomgeving kwalitatief kunnen verbeteren. Tegelijkertijd werden hun 
achtergrondtheorieën aangevuld met noties over de positieve bijdrage 
van archeologische fenomenen aan de kwaliteit van de leefomgeving. 
Nieuwe inzichten en interpretaties kunnen dus veranderingen bewerk-
stelligen in de achtergrondtheorieën. In de gemeente Elst is dit evident 
waarneembaar in de kwestie rond het wettelijk beschermde monument 
De Hoge Hof, dat uiteindelijk een betekenis kreeg als middel in een 
beleid, dat de kwaliteit van de leefomgeving beoogde te verwezenlij-
ken. De Hoge Hof werd gedacht als een open ruimte, als deel van het 
publieke domein.

Openbare ruimtes zijn in de visie van de stedenbouwkundigen in elke 
verstedelijkingslocatie een noodzakelijk bestanddeel van het plan, dus 
ook in Elst-Westeraam. In eerste instantie hebben deze openbare ruimtes 
nog geen concrete invulling, maar kunnen afhankelijk van de behoefte 
als ontmoetingsplaatsen in de vorm van bijvoorbeeld plein, brink of park 
fungeren. Zo worden de monumenten voorzieningen voor toekomstige 
bewoners in de sfeer van het publieke domein.

Aan de eerste voorwaarde was vooralsnog voldaan; gemeente en 
planners waren in staat geweest De Hoge Hof een functie te geven als 
een element dat bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daar-
mee was een aanzet aanwezig tot congruente betekenissen, omdat 
handhaven van het monument ook het behoud van de wetenschappe-
lijke betekenis voor de ROB garandeerde. Let wel, de gemeente was niet 

gemotiveerd om een bijdrage aan archeologische kennisvermeerdering 
te leveren, maar om de kwaliteit van de leefomgeving te bevorderen, 
waar het monument een hulpmiddel bij kon zijn.

Al snel bleek dat het idee van een open ruimte niet werkte en de plan-
ners de grond nodig hadden voor andere functies, omdat een braaklig-
gend stuk grond ten enenmale niet bijdraagt aan het creëren van een 
goede leefomgeving. De aanwezigheid van een onzichtbaar monument 
is op zich dus niet voldoende om de kwaliteit en identiteit van de nieuwe 
wijk een impuls te geven. De eerste voorwaarde op zichzelf volstaat dus 
niet.

Het gemeentebestuur wilde iets concreets zien en het is begrijpelijk 
dat daarbij een relatie gelegd werd met wat zich in de bodem bevindt. 
Hier komt dus de tweede voorwaarde tevoorschijn voor het ontstaan 
van congruente betekenissen: delen van het lokale bodemarchief die 
niet opgegraven worden, in tegenstelling tot de tempel, kunnen alleen 
een positieve betekenis toegekend krijgen als het verleden op de een 
of andere manier zichtbaar wordt gemaakt. ‘Visualiseren’ is de term 
die hiervoor gemunt is door ontwerpers en archeologen. Eenvoudig is 
dat nog niet, het wezen van een archeologisch monument bestaat er 
immers uit dat niet bekend is wat de bodem bevat. Althans niet empi-
risch aantoonbaar, maar archeologen vermoeden dat de bodem sporen 
herbergt van een Bataafse nederzetting.

Het ontwerp van de functiestructuur (figuur 4.4) laat zien hoe de plan-
ners denken over het zichtbaar maken van archeologische kwaliteiten. 
In deze visie moet het verbeelden van het verleden meer behelzen dan 
abstracte referenties. Het zijn in eerste instantie ‘vondsten’, concrete 
objecten, die op de een of andere wijze te benutten zijn bij de vormge-
ving van de open plekken als identiteitsbepalende elementen. De plan-
ners geven hoe dan ook blijk oog te hebben voor de culturele betekenis 
van het monument, anders dan de ROB, voor wie alleen de wetenschap-
pelijke betekenis telt. De ROB zou bovendien de planners behulpzaam 
moeten zijn met kennis om de geschiedenis toegankelijk te maken op 
een zodanige manier, dat zij een functie kan vervullen bij de vormgeving 
van de kwaliteit van de leefomgeving.

Een ander idee van de planners is om De Hoge Hof zichtbaar te 
maken als ‘lieu de mémoire’. De ingeving om van De Hoge Hof, niet 
voor niets eerder de Woerd genaamd, een ‘terp’ te maken als een aan-
schouwelijke herinnering aan de vroegere nederzetting, doet overigens 
recht aan de oorspronkelijke betekenis van het woord monument: 
gedenkteken.
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Het denken over het zichtbaar maken van authentieke overblijfselen 
en andere vormen van visualiseren is dus inderdaad een absolute 
voorwaarde voor het ontstaan van congruente betekenissen. De ideeën 
moeten echter omgezet worden in concrete ontwerpen en daadwerkelijk 
uitgevoerd, de derde conditie.

Of dat laatste gebeurd is, valt buiten de periode van dit onderzoek. 
Anno 2010 is er inderdaad een soort terp gecreëerd op het monument, 
waarin een rechthoekige groene speelweide is uitgediept. Op de zuid-
oostelijke hoek, langs het Aamse pad, staat een blauw kunstwerk, een 
kleine ‘uitkijktoren’, waar in stalen platen teksten zijn te lezen over het 
monument en de tempel. Vooralsnog lijkt de vormgeving een enigszins 
uitgeklede versie van het erfgoedplan (zie hoofdstuk 4).

De tempel

Als in een flits is aan de eerste twee condities voldaan in Elst tijdens 
de episode van de vondst van de tempel. De substantiële rationaliteit 
waarmee de wethouder het artefact benaderde, deed hem onmiddellijk 
de mogelijkheden zien om de identiteit van het dorp Elst te accentueren. 
Ook de derde conditie is voor een groot deel vervuld, als de authentieke 
tempelresten zichtbaar worden tijdens de opgraving. Cruciaal zou het 
kiezen van het juiste moment om de resten te conserveren, zijn geweest. 
Vervolgens had nog wel het een en ander moeten gebeuren, in de derde 
dimensie bijvoorbeeld, om het tempelcomplex werkelijk attractief te 
maken voor bewoners en andere bezoekers. Bovendien had het geheel 
onderbouwd moeten worden door een (wetenschappelijk) verhaal.

Zover komt het echter niet. De ROB besluit de tempel op te graven in 
plaats van in situ te behouden. De ROB blijkt niet geïnteresseerd te zijn 
in het toegankelijk maken van het erfgoed voor het publiek. Dat Reuvens 
deze mogelijkheid al zag, is niet in het collectieve geheugen van de ROB 
opgeslagen.

De verschillende betekenissen die gemeente en archeologen aan het 
artefact toekennen, vinden hun oorsprong in twee van elkaar verschil-
lende processen van toe-eigening. De wethouder verbeeldt het artefact 
als Stonehenge, benoemt Elst als een centrum in het religieuze land-
schap en verbindt het met het heden, de Grote Kerk, die zelf ook een 
geschiedenis heeft. Daarop volgt de herkenning van dat beeld, het derde 
element van het proces van toe-eigening volgens Frijhoff,6 als een zin-
volle representatie van Elst, dat zich onderscheidt van andere dorpen in 

6)  Frijhoff 1992: 614-634.

de omgeving. In dit proces van toe-eigening construeert de wethouder 
dus een identiteit van Elst en smeedt het artefact om tot erfgoed. De 
ROB eigent zich de tempel op een andere manier toe. Het artefact is 
aanleiding tot reflectie: hoe zien wij onszelf: als beleidsinstantie of als 
archeoloog, en wat doen wij als beroepsgroep: opgraven of behouden?

De voorkeur die archeologen delen voor de betekenis van het 
bodemarchief als onderzoeksbron, geeft de doorslag. Het streven naar 
kennisvermeerdering van het verleden is een zinvolle voorstelling van 
de beroepsgroep. In dit proces van toe-eigening gaat het om identi-
teitsbesef; het besef van de identiteit als archeoloog. Zo kan de omme-
zwaai die de ROB maakt verklaard worden: in het geval van de tempel 
gedraagt de ROB zich als ‘archeoloog’ die zich laat leiden door het 
wetenschappelijk discours en niet als een Rijksdienst die verantwoorde-
lijk is voor het implementeren van het Malta-beleid. 

7.2.4   De vierde conditie: een actor moet het initiatief nemen 

In het geval van De Hoge Hof lag het initiatief tot congruente betekenis-
sen bij de planners. Zij kwamen met ideeën om het verleden aanschou-
welijk te maken via het ontwerp. De wethouder was de initiatiefnemer in 
het geval van de tempel. Het zal duidelijk zijn dat iemand het initiatief 
moet nemen. Congruente betekenissen kunnen weliswaar bij toeval 
ontstaan, maar vereisen in het algemeen een speciale en extra inzet, het 
creëren van een forum waarin het debat gericht is op het bereiken van 
zulke betekenissen. Dat wil niet zeggen dat de uitkomsten van een der-
gelijk proces congruente betekenissen zal opleveren; daartoe moet ook 
aan de eerste drie voorwaarden voldaan zijn.

Het adviesbureau ArcheoLogic neemt het initiatief, in het geval van 
vindplaats 10 in Arnhem-Schuytgraaf, om ‘congruente betekenissen’ 
te bewerkstelligen. Een initiatief dat echter gedoemd is te mislukken. 
ArcheoLogic doet een poging om door de fysieke bescherming van het 
wettelijke beschermde monument mogelijkheden te zoeken voor meer-
voudig ruimtegebruik. De bedoeling is de ontwikkeling van het stedelijk 
centrum van de nieuwe woonwijk niet onnodig te belemmeren en tegelij-
kertijd schade aan het monument zoveel mogelijk te beperken. Kortom: 
‘archeologie sparend bouwen’.7 ArcheoLogic verwoordt op deze wijze de 
bezwaren van zowel de GEM als de gemeenteraad, die weliswaar positief 
adviseerde over de wettelijke bescherming, maar daaraan twee voorwaar-

7)  Isarin 2007.
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den koppelde, die inhielden dat het monument niet kon blijven liggen 
als een grote, lege en ongebruikte open ruimte.8 De fysieke bescherming, 
zoals ArcheoLogic zich die voorstelt, begint met een onderzoek dat ken-
nis moet opleveren over welke bouwtechnische ingrepen en maatregelen 
wel of niet kunnen plaatsvinden op en in de omgeving van het monu-
ment, vertaald in begrijpelijke randvoorwaarden voor ontwerpers en 
technici. De bedoeling is om op voorhand duidelijke criteria te verkrijgen, 
opdat ontwerpers slimme oplossingen kunnen bedenken.

ArcheoLogic ziet in dat een dergelijk onderzoek waarin een PvE een 
belangrijk instrument is alleen maar positieve resultaten kan opleveren 
als het in samenwerking en interactie met de ROB wordt uitgevoerd. 
Het streven is consensus. Het onderzoek dat ArcheoLogic voorstelt, is 
te begrijpen als een concrete poging op het materiële niveau naar de 
mogelijkheid van – in mijn termen – congruente betekenissen. In de 
handelingstheorie van ArcheoLogic zijn de motieven voor een dergelijke 
benadering te vinden in de nadruk op de maatschappelijke betekenis 
van de archeologiebeoefening. Die maatschappelijke betekenis bestaat 
in het denken van ArcheoLogic uit twee aspecten. Het eerste element 
bestaat uit het rekening houden met andere belangen dan het belang 
zoals de ROB dat percipieert, en het tweede uit het maatschappelijk 
benutten van ‘de archeologie’ door het verleden op de een of andere 
manier zichtbaar te maken. ArcheoLogic interpreteert de maatschap-
pelijke betekenis op eerste-ordeniveau als het arrangeren van de fysieke 
bescherming van het monument op een zodanige manier dat aan het 
probleem van beide partijen, ROB aan de ene kant en GEM/gemeente 
aan de andere kant, tegemoet wordt gekomen.

Het streven naar consensus loopt echter op niets uit. De reden 
wordt duidelijk door een vergelijking van de handelingstheorieën van 
de ROB en ArcheoLogic. In die handelingstheorieën bevinden zich de 
betekenissen die deze actoren toekennen aan het bodemarchief op 
hetzelfde niveau, op het vierde normatief ontologische niveau. Deels 
overlappend in de wetenschappelijke betekenis, zijn de respectievelijke 
handelingstheorieën tegelijkertijd ook rivaliserend, omdat ArcheoLogic 
naast de wetenschappelijke ook de maatschappelijke betekenis van het 
bodem archief erkent. Bovendien zijn er grote verschillen tussen de ach-

8)  De twee kanttekeningen die de gemeenteraad maakte bij 

het advies voor de wettelijke bescherming waren de volgende: 

de ontwikkeling van stedelijke functies in het centrumgebied 

moest doorgang kunnen vinden en men wilde weten wat de 

voorwaarden zijn waaronder ingrepen in de bodem wel of niet 

mogelijk zijn.

tergrondtheorieën van deze actoren. Dit verklaart de machtsstrijd die 
tijdens het overleg ontstaat. 

De ROB die geen kennis van het fysiek beschermen van monumen-
ten bezit en ook geen moeite doet om de benodigde expertise te verkrij-
gen, ziet zich de macht ontnomen worden door de als confronterend 
ervaren eisen die ArcheoLogic stelt. De ROB wil niet meedenken over 
de problematiek en gaat de dialoog uit de weg. De ROB blijft zich beroe-
pen op de wet met alle voorgeschreven procedures en verschaft zich 
zodoende een machtspositie. Hoewel ArcheoLogic probeert gunstige 
omstandigheden te creëren voor het bereiken van congruente betekenis-
sen, lukt het niet deze formalistische opstelling van de ROB te doorbre-
ken en de communicatie op gang te houden. Congruente betekenissen 
verdwijnen uit beeld.

De poging van ArcheoLogic was gedoemd te mislukken, omdat aan 
geen van de andere condities voldaan was. De ligging van vindplaats 
10 maakte het vrijwel direct na de ontdekking onmogelijk congruente 
betekenissen te bereiken. Christiaanse, de stedenbouwkundige, verant-
woordelijk voor het oorspronkelijke masterplan, zegt hier later over: ‘[…] 
Het eerste dat ik dacht was eerlijk gezegd: dat ruimen we binnenkort 
wel uit de weg. Een paar botjes en wat asresten uit een verleden tijd, 
waarvan de omvang en vorm niet duidelijk waarneembaar zijn. Moet je 
dat wel bewaren en miljoenen uitgeven om eromheen te bouwen?’9 Het 
probleem werd nog complexer toen de vindplaats steeds weer groter 
van omvang bleek dan gedacht. Omvang (circa 4 ha) en ligging, exact in 
de enige ontsluitingsweg en bij het NS-station, zorgden al voor onover-
komelijke problemen. Voeg daarbij de duurste grond van Schuytgraaf, in 
het centrum van de nieuwe woonwijk met de hoogste geplande bebou-
wingsdichtheid, en je praat over extreem grote verliezen voor gemeente 
en GEM.10 Het was dus onmogelijk voor gemeente en GEM om vind-
plaats 10 anders te zien dan een grote belemmering voor het realiseren 
van de eigen voorkeuren. Om de vindplaats en later het monument 
als middel te identificeren, als bijdrage aan de kwaliteit van de leefom-
geving, is nooit een optie geweest. De wettelijke bescherming van een 
monument blijkt congruente betekenissen juist in de weg te staan.

Duidelijk is dat het monument en de inrichting daarvan niet pas-
sen in de rationaliteit van de stedenbouwkundige en de GEM, terwijl 
in Elst precies het omgekeerde het geval was. Daar was de inrichting 

9)  GEM Schuytgraaf 2005: 18.

10)  Idem: 11.
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van De Hoge Hof juist wel rationeel, omdat ze paste in de achtergrond-
theorieën van de planners en het gemeentebestuur, die een historisch 
aanzien van het monument als bijdrage tot de kwaliteit van de leefom-
geving beschouwden. Daarmee wordt opnieuw geïllustreerd dat actoren 
handelen conform hun achtergrondtheorieën. De inrichting van vind-
plaats 10 kan dan ook geen invloed meer uitoefenen op het ontstaan 
van congruente betekenissen. 

Aan ideeën is in ieder geval geen gebrek in de brainstormsessies die 
georganiseerd worden op initiatief van ArcheoLogic om suggesties te 
doen voor de visualisering van het monument. Een archeologiepark is 
de eerste optie, een in die tijd vaker gehanteerde oplossing om wettelijk 
beschermde monumenten te ontzien, die dan vervolgens ‘ingericht’ 
moeten worden, maar vaak genoeg braak blijven liggen.11 De eerste 

11)  In Leiden-Roomburg bijvoorbeeld, waar intussen 

initiatieven ontwikkeld worden voor een Archeologiepark. 

Ook ‘Groot archeologiepark’ Leidsche Rijn, heeft er lang 

uitgezien als een ‘undulating meadow or a sporting ground’, 

Van Assche 2004: 138. De Vinexlocatie Leidsche Rijn heeft 

ideeën hebben nog betrekking op de steentijd en de jagers en verzame-
laars die daar vermoedelijk in tijdelijke kampementjes woonden. Later 
komt de beleving van het verleden centraal te staan en de vraag hoe dat 
vorm te geven. Een scala aan ideeën, van concreet naar abstract en van 
tijdelijke performances naar permanente reconstructies, passeert de 
revue, allemaal geput uit de omvangrijke geschiedenis van Arnhem, van 
Romeinen tot en met de Tweede Wereldoorlog. De vraag welk verleden 
de voorkeur verdient om verbeeld te worden en op welke gronden, blijkt 
gecompliceerd en blijft onbeantwoord. 

Dat uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog als thema is verkozen voor 
de inrichting van een archeologisch monument hoeft op zich niet te ver-
bazen. Veel inwoners zullen zich daar nog in herkennen. Het winnende 
ontwerp ‘De Landing’ van de door GEM Schuytgraaf uitgeschreven 
prijsvraag voor de inrichting van het monument verwijst naar de Slag 
om Arnhem, waarbij de parachutes als icoon bij uitstek fungeren van 
operatie Market Garden. (figuur 7.13 en 7.14). Een dergelijke verbeelding 

intussen een scala aan visualisaties en publieksgerichte 

activiteiten.

figuur 7.13 Referentiebeeld De Landing. figuur 7.14 Winnend ontwerp  De Landing.



3 2 4 E R O P  O F  E R O N D E R 3 2 5 H O O F D S T U K  7 :  C O N G R U E N T E  B E T E K E N I S S E N  B I N N E N  H A N D B E R E I K ?

van de geschiedenis roept echter ook vragen op. De relatie tussen monu-
ment en ‘inrichting’, het verband met de vindplaats – een steentijdloca-
tie – is volledig zoek geraakt. Alleen in de bovenkant van de relingen die 
her en der op het monument een plaats zullen krijgen, worden afbeel-
dingen van vondsten gegraveerd die uit andere opgegraven vindplaatsen 
komen. De plek krijgt daarmee iets willekeurigs. Het ontwerp zou, bin-
nen de fysieke grenzen van het gebied waar de operatie Market Garden 
plaatsvond, net zo goed ergens anders uitgevoerd kunnen worden. Ook 
is de aansluiting met het stedenbouwkundig ontwerp niet helder.

Christiaanse houdt oog voor de relatie met zijn ontwerp en met de 
achterliggende idee, het evenwicht tussen natuur en bebouwing. Hij 
stelt een simpele en wellicht de beste oplossing voor in de ontstane 
situatie: ‘Ik zou er natuur plannen, het is daar al zo dicht bebouwd. Ik 
zou de contouren van het archeologisch veld zichtbaar maken door 
inheemse planten, bijvoorbeeld koolzaad. En er steeds andere planten 
laten groeien, zodat er afwisseling in zit.’12

Gezien dit bizarre compromis en het ontbreken van congruente 
betekenissen is het zeer de vraag of het ontwerp voor ‘De Landing’ ooit 
uitgevoerd zal worden. GEM Schuytgraaf is van mening dat de hele loca-
tie geen cent extra meer mag kosten en omgekeerd geld zou moeten 
genereren.13 De beste oplossing voor deze kwestie zou daarom zijn om 
vindplaats 10 alsnog op te graven, en wel zo snel mogelijk.

7.2.5  De vijfde conditie: openstaan voor anderen

Ook de casus Waalsprong is een voorbeeld van hoe één actor, B&W van 
Nijmegen het initiatief nam om ‘congruente betekenissen’ teweeg te 
brengen door het organiseren van de workshops en tegerlijktijd voldeed 
aan de voorwaarde ‘open staan voor anderen’.

Zoals al eerder in dit hoofdstuk aan de orde is geweest, kozen B&W 
een procedurele en interactieve aanpak van de problematiek waarin 
karakteristieken van ‘governance’ te herkennen zijn. Governance is in 
de beleidswetenschappelijke literatuur een concept dat een vorm van 
sturing aanduidt gericht op samenwerking tussen overheid, marktpar-
tijen en maatschappelijke organisaties. Hoewel de overlegcultuur in 
Nederland een lange traditie kent, heeft governance betrekking op een 
nieuwe vorm van interactie tussen overheid en samenleving.14 In dit type 

12)  Christiaanse 2005: 18.

13)  GEM Schuytgraaf 2005.

14)  Hajer e.a. 2004: 11,12.

interactie, zo blijkt uit de literatuur, is het belangrijk dat actoren probe-
ren door een inhoudelijke uitwisseling van argumenten en visies oplos-
singen te zoeken voor concrete problemen. Dat lukt vaak alleen indien 
betrokkenen in staat zijn om traditionele en geïnstitutionaliseerde rol-
patronen te doorbreken en aangeleerde intellectuele reflexen af te leren. 
‘Leren’ gericht op veranderingen is een belangrijk element wil er van 
governance gesproken kunnen worden.15

Dit is precies wat het Nijmeegse gemeentebestuur beoogde. Door 
een proces op gang te brengen waarin aan de participanten de gelegen-
heid werd geboden de problematiek openlijk te bespreken, creëerde 
de gemeente een grote discursieve ruimte voor een uitwisseling van 
ideeën, gericht op uitvoerbare en voor iedereen aanvaardbare oplos-
singen. Op deze manier probeerde de lokale overheid congruente 
betekenissen te bewerkstelligen, en zodoende gecoördineerd handelen 
mogelijk te maken. De procedurele benadering begint dus niet op het 
concrete niveau waar een betekenis wordt toegekend aan een artefact, 
maar vertrekt als het ware vanuit de gewenste betekenis en zoekt daarbij 
een artefact.

Het uitgangspunt lag op het tweede-ordeniveau, bij de voorkeuren en 
achtergrondtheorieën van het gemeentebestuur: cultuurhistorische en 
archeologische waarden, zo is de veronderstelling, kunnen een bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving en betrokken worden in de 
voortdurende maatschappelijke dialoog hierover, die het opbouwen van 
een duurzame samenleving vraagt. De vraagstelling die hieruit voort-
vloeide voor de participanten in de workshops is welke cultuurhistori-
sche en archeologische fenomenen kunnen bijdragen aan de kwaliteit 
van de leefomgeving.

De voorkeur van het gemeentebestuur voor een duurzame samenle-
ving die een gedeelde verantwoordelijkheid zou moeten zijn van lokale 
overheid, burgers en maatschappelijke organisaties, geldt ook voor 
de rijksdiensten wanneer zij op lokaal niveau bemoeienissen denken 
te hebben met cultuurhistorische waarden en het bodemarchief. De 
samenstelling van de workshops weerspiegelde deze voorkeur: deelne-
mers zijn de rijksdiensten, het Gelders Genootschap, een maatschap-
pelijke organisatie, planners en landschaparchitecten. De burgers zijn 
vertegenwoordigd door de historische kringen, die een eigen platform 
kregen. De gemeente creëerde dus een forum waarin gezocht kon wor-
den naar een combinatie van de ecologische doelstelling met cultuur-
historische waarden, en de confrontatie van verschillende inzichten en 

15)  Hajer en Wagenaar 2003: 2,3.
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ideeën tot innovatieve oplossingen kon leiden; dit is een van de in de 
literatuur genoemde voorwaarden voor de reflectie die nodig is om tot 
congruente betekenissen te komen.16

De participanten in de workshops, met name de ROB en de RDMZ, 
bleken geen begrip voor deze opzet te hebben en gebruikten de work-
shops uitsluitend om hun eigen waarden en belangen voor het voetlicht 
te brengen. De ROB definieerde dit belang als ‘behoud in situ’. Ont-
werpers en planners werden geacht rekening te houden met het lokale 
bodemarchief door vindplaatsen te ontzien. 

De ROB had in deze periode geen oog voor het ‘behoud door ontwik-
keling’ van de Belvedere-benadering, die het gemeentebestuur voorstond. 
In de Belvedere-visie gaat het juist om het opheffen van de tegenstelling 
behoud versus vernieuwing door een synthese te verwerkelijken tussen 
ruimtelijke inrichting en cultuurhistorie. In deze verbinding tussen nieuw-
bouw en behoud, is een belangrijke rol weggelegd voor het ontwerp en 

16)  Schön 1983. Grin & Van de Graaf 1996a. Zie hoofdstuk 3 

dit boek.

het zoeken naar innovatieve en creatieve oplossingen. De voorbeelden 
hieronder tonen in twee recente visualisaties hoe Romeinse overblijfselen 
in de grond boven de grond zichtbaar gemaakt kunnen worden: de con-
touren van een Romeins badhuis in het horizontale vlak en een Romeinse 
villa in de driedimensionale ruimte (figuur 7.15 en 7.16).17

Vergelijkbare ideeën kwamen in de workshops niet naar voren. De 
gelegenheid die de gemeente gaf om te zoeken naar nieuwe betekenis-
sen van het cultureel erfgoed, werd duidelijk niet herkend door de parti-
cipanten en dus ook niet benut. De ROB zag die ruimte niet – noch de 
fysieke noch de discursieve – om kennis van het verleden in te zetten 
voor de kwaliteit van het plan. De ROB bleef gefixeerd op de betekenis-
sen die de wetenschappelijke waarde vertegenwoordigen en had geen 
oog voor de sociaal-culturele betekenis.

17)   De villa en het badhuis zijn beschermde monumenten. 

De ROB (toendertijd RACM) was bij deze twee projecten 

betrokken. De medewerking aan het visualiseren van het 

badhuis in Leidsche Rijn wordt door de ROB gezien als een 

pilotproject voor de toekomst, Groffen en Posthuma 2008.

figuur 7.15 Visualisatie Romeins badhuis in Leidsche Rijn, Utrecht. figuur 7.16 Visualisatie Romeinse villa bij Plasmolen, Limburg.
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Aan de belangrijkste voorwaarde voor het tot stand komen van congru-
ente betekenissen was daarmee niet voldaan: de deelnemers moeten de 
mogelijkheden zien. Dit niet kunnen of willen zien is direct gerelateerd 
aan de zelfreferentialiteit van de handelingstheorieën van actoren, die 
tweede-ordereflectie bemoeilijkt, zoals in hoofdstuk 3 is besproken.
In de literatuur over planning wordt de openheid van planprocessen 
gezien als een onmisbare voorwaarde om tot gezamenlijke besluiten 
en oplossingen te komen. Conflicterende claims op de ruimte zouden 
juist als uitgangspunt moeten dienen voor de discussie, waarin de 
deelnemers de eigen problematiek begrijpelijk en bespreekbaar maken 
voor anderen.18 Vooral dat laatste is belangrijk: congruente betekenissen 
kunnen alleen tot stand komen als participanten in het debat openstaan 
voor commentaar van anderen en hun schroom om zich op andermans 
terrein te begeven, laten varen. Over elkaars schouder meekijken zowel 
op theoretisch als op praktisch niveau .19 Alleen dan is gecoördineerd 
handelen mogelijk en kunnen compromissen vermeden worden.

Als archeologie een inspiratiebron moet zijn volgens het Belvedere-
gedachtegoed, dan zou de discussie niet moeten gaan over behoud en 
inpassen van vindplaatsen, maar over hoe de geschiedenis van de plek 
zichtbaar kan worden gemaakt in ten eerste het ontwerp, en ten tweede 
de concrete uitvoering van dat ontwerp. Ten derde is relevant welke 
kennis daarvoor nodig is en vervolgens of authentieke overblijfselen een 
noodzakelijke voorwaarde zijn. Verbeeldingskracht is hierbij een eigen-
schap die van archeologen verwacht mag worden, omdat zij toch al 
‘images of the past’ creëren om zich het verleden te kunnen voorstellen.

Congruente betekenissen kwamen niet tot stand, hoewel er twee 
initiatieven in die richting wezen. In Arnhem ging het initiatief uit van 
ArcheoLogic, in Nijmegen van het gemeentebestuur, dat een element 
toevoegde met de workshops. Deze initiatieven wijzen erop dat congru-
ente betekenissen tot de mogelijkheden behoren, als er tenminste  
openheid bestaat om te luisteren naar de andere actoren. Bij de ROB,  
zo moesten we constateren, was deze openheid niet aanwezig.

In alle episodes bleek het dilemma erop of eronder – behouden of 
opgraven – grote problemen op te leveren. De haalbaarheid en uitvoer-
baarheid van het ROB-beleid om overblijfselen van het verleden in de 
grond te laten zitten waren gering. Behoud in situ in stedelijke omgevin-
gen, anders dan door het inzetten van de wet, bleek vooral in Arnhem-
Schuytgraaf onhaalbaar. 

18)  Oosterbaan 2006: 195, 196. Hajer e.a. 2006. Fischer en 

Forester 1993.

19)  Nota Belvedere, 1999: 19.

7.3 conclusies 

‘Congruente betekenissen’ is weliswaar een theoretisch concept, toch 
is in de beleidspraktijk waar te nemen dat zulke betekenissen veelvuldig 
bij toeval ontstaan. Oplossingen vinden voor beleidsproblemen is een 
complex en heuristisch zoekproces, omgeven met veel onzekerheden 
en ambiguïteiten. Niettemin zijn actoren vaak in staat een creatieve 
synthe se te bewerkstelligen.20

Ook in het geval van de Boshoverheide was duidelijk zichtbaar hoe 
door een gelukkige samenloop van omstandigheden, verschillende 
initiatieven samenkwamen en resulteerden in gecoördineerd handelen. 
Deze vruchtbare samenwerking werd mogelijk op basis van de congru-
ente betekenissen die ontstonden door de combinatie van de verschei-
denheid aan betekenissen, die de betrokken actoren ieder voor zichzelf 
toekenden aan het artefact. Congruente betekenissen zijn dus zowel 
resultaat van een dynamisch proces van zingeving waarin betekenissen 
ontstaan en veranderen, als factor die dat proces mede beïnvloedt.

Dit brengt ons bij de praktische toepassing van het begrip ‘congru-
ente betekenissen’ in beleids- en planningsprocessen, zoals de drie 
casussen. Ik beperk me daarbij tot de vraag hoe van de kant van de 
archeologen in het algemeen en de ROB in het bijzonder de kansen op 
het ontwikkelen van congruente betekenissen vergroot kunnen worden.

Van het geval Boshoverheide is te leren wat een praktische toepas-
sing betekent: het ontstaan van congruente betekenissen niet aan de 
omstandigheden overlaten, maar het toeval orkestreren door rekening 
te houden met de condities (genoemd in §7.2) waaraan voldaan moet 
zijn, willen congruente betekenissen tot de mogelijkheden behoren. Met 
het besef dat deze condities vervuld moeten zijn om congruente bete-
kenissen binnen handbereik te brengen, ontstaat het perspectief om ze 
bewuster toe te passen. Dit betekent inderdaad een perspectiefwisse-
ling, waarin de werelden van de AMZ en ruimtelijke ordening niet langer 
geïnterpreteerd worden als belangen die tegengesteld zijn en slechts 
door het sluiten van compromissen uit de weg geruimd kunnen worden.

Als archeologen en ROB een beleid willen blijven voeren waarin 
behoud in situ het voornaamste doel is, dan zullen ze rekening moeten 
houden met de vijf, in de vorige paragraaf genoemde condities waar-
aan simultaan voldaan moet worden. Zo moet er een initiatiefnemer 
zijn, een gegeven dat op zichzelf echter niet voldoende is, zoals bleek 
in twee gevallen, Arnhem en Nijmegen. Dat wijst op de noodzaak van 

20)  Grin & Van de Graaf 1996a. Grin 2006.
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een boven de partijen staande actor, die een leerproces op gang brengt. 
Conform conditie 1-3 moeten gemeenten een te behouden artefact als 
een instrument kunnen identificeren dat de einddoelen van hun eigen 
beleid dichterbij brengt. Het is van belang te beseffen dat beleidsmakers 
en planners alleen een betekenis aan een artefact zullen toekennen die 
congruent is met die van de ROB, als die betekenis past binnen hun 
tweede-ordeopvattingen en dus niet in strijd is met hun achtergrond-
theorieën en voorkeuren.

Ten slotte is het openstaan voor andere zienswijzen en opvattingen 
een conditie, die neerkomt op het leren kennen van de handelings-
 theorieën van de andere actoren die bij de planningsprocessen betrok-
ken zijn. Samenwerking vereist het begrijpen van de motieven van de 
andere actoren en hoe die motieven doorwerken in het definiëren van 
problemen en het formuleren van doelen. Ook het reflecteren op het 
eigen handelen, op de eigen handelingstheorie dus en de gemaakte en 
te maken keuzes, is noodzakelijk voor het tot stand brengen van congru-
ente betekenissen.

In de vier episodes, zo bleek uit de vorige paragraaf, was aan deze 
condities niet voldaan; congruente betekenissen kwamen niet tot stand 
en dus geen oplossingen waar iedereen zich in kon vinden. Het was 
vooral de ROB die hier debet aan was. De ambitie om behoud in situ 
uitsluitend op grond van de wetenschappelijke betekenis te bewerkstel-
ligen, bleek in strijd met de kwaliteit van de leefomgeving, waar zowel 
gemeentebesturen en planners naar streven. Het blijven vasthouden 
aan de wetenschappelijke betekenis van het bodemarchief ontnam het 
zicht op de maatschappelijke betekenis.

De achtergrond van dit falen om gezamenlijke oplossingen te zoeken, 
is te vinden in de rolopvatting van de ROB en de positie van de AMZ, 
zoals in de drie gevallen duidelijk is gebleken. De handelingstheorie van 
de ROB, zoals ik die gereconstrueerd heb op basis van het empirisch 
materiaal, laat de opvattingen van de ROB zien over de AMZ gedurende 
de onderzoeksperiode. De erfenis van Van Es, de voormalige directeur 
van de ROB, is daar duidelijk in te herkennen.

In het reddingsdiscours, dat dominant was tijdens de periode Van 
Es, werd AMZ opgevat als een wetenschappelijke activiteit. In de visie 
van Van Es stond de AMZ ten dienste van de wetenschap, een visie 
die naadloos aansloot bij zijn streven de ROB te transformeren in een 
wetenschappelijke dienst. De wetenschappelijke betekenis van een 
monument is het enige motief voor wettelijke bescherming. Het behoud 
van een monument is niet bedoeld voor de eeuwigheid, maar altijd om 
toekomstige generaties archeologen in de gelegenheid te stellen opgra-

vingen te doen; niet omdat de opvolgers betere methoden en technie-
ken zullen hebben, maar andere vragen zullen stellen. Met het benoe-
men van opgraven als een vorm van AMZ, door te benadrukken dat alle 
opgravingen in feite ‘noodopgravingen’ zijn die kennisvermeerdering 
ten doel hebben, sloot Van Es de cirkel (hoofdstuk 1). Waarmee kennis-
vermeerdering dus niet alleen het uiteindelijke doel van de wetenschap 
was, maar ook van de AMZ. Het doen van onderzoek – het gesprek 
gaande houden met de mensen van het verleden – vormde in de ogen 
van Van Es de reden van bestaan van de hele beroepsgroep.21

Een dergelijke opvatting is niet onbegrijpelijk in het besef dat de 
Monumentenwet vooral bedoeld was voor de historische gebouwen, 
zowel het afzonderlijke bouwwerk, als stads- en dorpsgezichten. Het 
belang van behoud van gebouwen, het ‘museum op straat’, is veel 
inzichtelijker dan het nut van een onzichtbaar archeologisch monument 
in een korenveld of kersenboomgaard.

Van Es zelf wijst er later op dat niemand in die tijd ook maar enig 
idee had wat archeologische monumentenzorg kon betekenen,22 anders 
dan in de eerste plaats het beschermen van de zichtbare relicten uit 
het verleden en vervolgens de ondergrondse ‘oude woongronden’. 
Archeologische monumenten missen dan ook ten enenmale het ‘monu-
mentale’ dat zo duidelijk een rol speelt bij de selectie van historische 
bouwwerken.

De aandacht van de politiek ging vooral naar de gebouwen; de wets-
wijziging van 1988 betrof dan ook uitsluitend de gebouwde omgeving, 
waar een decentralisatie van de bevoegdheden plaatsvond naar de 
gemeentebesturen. De nieuwe wet op de AMZ, waarin de gemeenten 
een zelfstandige bevoegdheid kregen, kwam pas in 2007 tot stand. De 
AMZ kenmerkte zich in deze periode als een vrij gesloten beleidster-
rein, bevolkt door een kleine groep van archeologen, die objectgericht 
waren, en verder door een hiërarchische sturing en een beperkte visie 
op archeologische monumentenzorg.

Het Verdrag van Malta had daar verandering in kunnen brengen; een 
adequate paradigmawijziging kwam echter niet van de grond. De door 
Van Es geformuleerde visie op de AMZ, die jarenlang heeft standgehou-
den, is zo verankerd in het denken van de ROB over de omgang met het 
bodemarchief, dat de interne noodzaak daartoe niet werd gevoeld. Sinds 
Malta is het een moeizaam, tien jaar durend zoeken naar een nieuwe 
invulling en betekenis van de AMZ. Het debat in de vele symposia en 

21)  Van Es 1999: 29.

22)  Idem.
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conferenties die begin jaren negentig georganiseerd worden, laat zien 
dat de archeologen moeite hebben met het doordenken van de implica-
ties van Malta voor de omgang met het bodemarchief.

Een belangrijke verandering is het privatiseren van het ‘opgravings-
bedrijf’, dat niet rechtstreeks uit Malta voortvloeit, maar te maken heef 
met de ideologie van de ‘markt’ die in jaren negentig politiek dominan-
ter wordt. Alle archeologen kunnen dan onder bepaalde voorwaarden 
een opgravingbevoegdheid verkrijgen, in plaats van alleen de ROB, de 
universiteiten en de gemeentearcheologen. Zoals gebruikelijk gaan 
privatiseringen van overheidstaken vergezeld met het instellen van een 
toezichthouder, de Rijksinspectie Archeologie (RIA). De kwaliteit van 
de opgravingen die de inspectie moet bewaken, wordt vastgelegd in de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), een handboek waarin 
eisen en normen zijn vermeld waar opgravingen aan moeten voldoen.

Hoewel Malta aanleiding is geweest tot ingrijpende veranderingen 
in vooral het archeologisch bestel, kwam een nieuwe manier van den-
ken over AMZ niet tot ontwikkeling. De essentie van het verdrag werd 
gemist. Het Verdrag van Malta kan niet uitsluitend uitgelegd worden 
als behoud in situ en als opgraven op kosten van de verstoorder. Het 
Verdrag is een politiek statement dat het collectieve geheugen van 
Europa centraal stelt en daarmee een – veronderstelde – Europese iden-
titeit. Dus het gaat heel duidelijk over de culturele en maatschappelijke 
betekenis van het erfgoed. Deze cultuurpolitieke betekenis impliceert 
ook het toegankelijk maken van kennis van het (gemeenschappelijke) 
verleden en het doen van wetenschappelijk onderzoek dat daar voor 
noodzakelijk is. De taak van de overheid om zorg te dragen voor een 
goede bescherming van erfgoed in ruimtelijke planningsprocessen, zou 
dan ook moeten bestaan uit het zorgvuldig afwegen tussen maatschap-
pelijke en wetenschappelijke belangen.

De keuze van ministerie en ROB om wel sterk in te zetten op behoud 
in situ, past, afgezien van de financiële overwegingen, in het nieuwe 
‘behoudsoffensief’ dat in de jaren negentig van de vorige eeuw domi-
nant wordt. Cultureel erfgoed is de overkoepelende term die in gebruik 
raakt en niet beperkt wordt tot het traditionele erfgoed, dat wil zeggen 
de materiële cultuur zoals beeldende kunst, gebouwen, literaire nalaten-
schappen, volkskundige objecten, maar ook, zoals honderd jaar eerder, 
natuur, nu aangevuld met het landschap en immateriële cultuur.

Dat het cultuur- en stedelijk landschap voorkomt in dit rijtje is vooral 
te danken aan Belvedere. De Nota Belvedere geeft bovendien een 
belangrijke draai aan het behoudsdiscours door niet behoud centraal te 

stellen, maar ontwikkeling: behoud door ontwikkeling. Daarmee is het 
Belvedere die de draad van Malta oppakt; afwegingen in de ruimtelijke 
ordening moeten worden gemotiveerd door een ‘bewustzijn van het 
verleden’. Hoe daar vervolgens mee wordt omgegaan, is een kwestie 
van lokale plannen en omstandigheden.

In de praktijk van het Vinexbeleid van de ROB, een eerste poging om het 
Verdrag van Malta te implementeren, zagen we een dergelijke aanpak 
niet terug, zoals de drie casestudies aantoonden. Van de drie doelstel-
lingen die de ROB zich stelde, is de eerste geslaagd: het uitvoeren van 
inventarisaties van de plangebieden op kosten van de verstoorder.23 De 
tweede doelstelling, de integratie van (geselecteerde) in situ te behou-
den vindplaatsen door planologische bescherming werd echter niet 
gehaald. Ook het visualiseren, waar de ROB geen affiniteit mee bleek te 
hebben, van onzichtbare vindplaatsen, de derde doelstellig, kwam niet 
van de grond. Met een uitsluitend wetenschappelijk gerichte betekenis 
van het bodemarchief, lukte het niet gemeenten en planners te overtui-
gen van nut en noodzaak van behoud. Het implementeren van beleid, 
zoals onder anderen Lindblom en Wildavsky al vaststelden (hoofdstuk 
2), is inderdaad geen vanzelfsprekende aangelegenheid.

De argumenten die de ROB hanteerde om behoud in situ te beplei-
ten zijn niet erg sterk te noemen. Toekomstige generaties archeologen 
zouden ook nog wat te vinden moeten hebben in het bodemarchief en 
met eigen vraagstellingen opgravingen kunnen ontwerpen en uitvoeren. 
Bedoeld wordt het voortbestaan van het vak te garanderen – daarmee 
impliciet toegevend dat de archeologie vooral bestaat uit opgraven. Een 
argumentatie die gemeentebesturen en planners vrij snel doorzagen. 
Om toch de geselecteerde vindplaatsen te behouden, moest de ROB 
zijn toevlucht zoeken in de monumentenwet. In de drie gevallen fun-
geerde de wet vooral als instrument om niet te hoeven argumenteren.

Keuzes voor behoud of opgraven kunnen echter niet anders dan op 
een afweging van belangen berusten. De wet als zodanig beschermt 
tegen allerlei vormen van vandalisme, maar alleen al de mogelijkheid 
om de wet in te zetten, werkt als rem op een meer open en participa-
tieve omgang met het bodemarchief en verhindert het zoeken naar 
andere betekenissen dan de wetenschappelijke. Daardoor verminderen 
de kansen op het ontstaan van congruente betekenissen. 

23)  RAAP voert de feitelijke inventarisaties uit, maar onder 

auspiciën van de ROB.
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Door deze handelswijze boet de positie van de ROB aan geloofwaardig-
heid in, terwijl Malta alle kansen bood om de maatschappelijke positie 
van de Rijksdienst en van de archeologie in het algemeen te versterken. 
Maatschappelijke erkenning moet van twee kanten komen. D’Ancona, 
de voormalige minister van cultuur, benadrukte dat al op een van de 
symposia in de jaren negentig over de maatschappelijke positie van de 
archeoloog.

In alle debatten op openbare bijeenkomsten in die tijd blijkt hoeveel 
moeite archeologen, niet alleen de ROB, hebben om zich een meer 
maatschappelijke benadering van het vak en de AMZ voor te stellen. 
Elke vorm van vermaatschappelijking wordt gezien als mogelijkheid tot 
politiek misbruik en commercialisering, die principieel afgewezen moet 
worden24.

Vaessen heeft erop gewezen dat commercialisering van de cultuur 
al een eerder ingezet proces is, dat gepaard ging met de musealisering 
van de maatschappij. Vaessen ziet deze processen als twee structurele 
ontwikkelingen die samenhangen met het moderniseringsproces en het 
ontstaan van de kapitalistische productiewijze.25 Hij wil hiermee aange-
ven dat deze ontwikkeling geen nieuw fenomeen is en onder ongewij-
zigde maatschappelijke en economische verhoudingen ook niet tegen 
te houden is. De nieuwe ‘dirigenten van de herinnering’ zullen zich dus 
moeten aanpassen aan deze omstandigheden. Bestaande instituten 
en instituties die wetenschappelijk georiënteerd zijn, hebben er moeite 
mee hun taken te herdefiniëren. De defensieve en strijdbare houding 
van de ROB, waarin de nadruk ligt op het unieke en waardevolle van het 
bodemarchief voor de wetenschap, valt in dit licht te begrijpen.

Een meer innovatieve en op de huidige samenleving georiënteerde AMZ 
zou niet langer uitsluitend begrepen moeten worden als een activiteit 
die ten dienste staat van de wetenschap. Het behouden van delen van 
het bodemarchief voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek is niet 
de enig denkbare opvatting, de AMZ is veel eerder als een culturele en 
maatschappelijke activiteit te beschouwen. Het denken over de doelen 

24)  Zie bijvoorbeeld Knoop 1993.

25)  Vaessen 1986. Harvey (1989: 62, 63), in navolging 

van Hewison (1987), brengt de commercialisering van de 

geschiedenis en het ontstaan van een ‘erfgoedindustrie’ 

in verband met het postmodernisme, waarin de ‘cultural 

logic of late capitalism’ ervoor zorgde dat de productie van 

cultuur onderdeel is geworden van de warenproductie. Ook 

erfgoed is een product geworden en tevens product van deze 

ontwikkelingen.

van AMZ en van de wetenschappelijke discipline zou een slag moeten 
draaien. Het doel van de AMZ zou moeten zijn om kennis van het ver-
leden te produceren in de vorm van geschiedenis en deze kennis toe-
gankelijk te maken voor de samenleving, op een voor de samenleving 
toegankelijke wijze.

De archeologie als wetenschappelijke praktijk zou mede ten goede 
moeten komen aan de AMZ. Ook de universitaire archeologen hebben 
de plicht zich de vraag naar de maatschappelijke relevantie van hun vak 
te stellen. Een dergelijke reflectie hoeft niet onmiddellijk te leiden tot 
een slaafse dienstbaarheid aan politiek en publieke opinie, zoals Frijhoff 
van mening is, maar historici – en dat zijn archeologen in mijn ogen 
– hebben wel tot taak het verleden voor de samenleving inzichtelijk te 
maken, zonder daarbij aan wetenschappelijke normen in te leveren.26

Voor archeologen gaat dit des te meer op, omdat de bron van hun 
onderzoek zich in de bodem bevindt. De bodem is echter ook in gebruik 
door anderen en is geen eigendom van de archeologen, wat de archeo-
logen zelf nog wel eens willen vergeten. Het bodemarchief is een col-
lectief goed, misschien niet helemaal in de gebruikelijke economische 
betekenis, maar wel min of meer.27 Dat gegeven brengt een verantwoor-
delijkheid met zich mee voor de beroepsbeoefenaars in de archeologie, 
die meer inhoudt dan een beroep op het belang van de wetenschap.

De AMZ zou zich moeten richten op het bewerkstelligen van con-
gruente betekenissen, de rode draad van dit boek. Zoals eerder is 
opgemerkt, kunnen congruente betekenissen op twee manieren worden 
bereikt: via de substantiële of de procedurele rationaliteit. De AMZ-
cyclus, die meestal aanvangt bij een ruimtelijke ingreep op het lokale 
niveau, gaat uit van een substantiële denkwijze. Via het opsporen van 
het artefact worden keuzes tussen behoud of opgraven van delen van 
het lokale bodemarchief gemaakt, op grond van waarden en het toeken-
nen van betekenissen. Deze weg, zoals in de drie casussen gebleken is, 
leidde niet tot congruente betekenissen. De andere weg, de procedurele 
benadering, die het gemeentebestuur van Nijmegen koos, bracht welis-
waar ook geen congruente betekenissen voort, maar belooft niettemin 
een beter resultaat. Als tenminste rekening wordt gehouden met de vijf 

26)  Frijhoff 2007: 20.

27)  Volgens de econoom Van Mierlo (2005: 41-46) is de 

plaats van het ‘archeologisch erfgoed’, in de typologie van 

‘goederen en diensten’, tussen de zuiver collectieve goederen 

en de ‘club- of tolgoederen’ in. Onder dit laatste verstaat 

Van Mierlo zaken als telefoonnetwerken, zwembaden en 

infrastructuur.
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eerder genoemde condities. De procedurele denkwijze begint niet met 
het artefact, maar aan de andere kant, op het algemenere, abstracte 
niveau, en zoekt naar een zinvolle betekenis van een artefact.

De AMZ-cyclus zou dus omgedraaid moeten worden: niet beginnen 
met het inventariseren, het opsporen van het artefact, maar als het ware 
vertrekken vanuit de synthese. Dat wil zeggen, de vraag stellen: wat zou 
in dit geval, in deze specifieke situatie een synthese kunnen zijn? Deze 
omkering van het perspectief begint niet met het verleden, maar met het 
heden en vertrekt vanuit de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen 
voor het gebied in kwestie door vragen te stellen als: wat is de potentie 
van het bodemarchief hier in deze situatie en op deze plek, wat gaan we 
daar mee doen en hoe kan dat bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit? Een 
dergelijke benadering gaat niet van het primaat van de archeologie uit, 
noch van de ruimtelijke planning, maar is gericht op het creëren van een 
gemeenschappelijk object van beleid: een artefact. Het doel zou moeten 
zijn een proces in gang te zetten waarin de betrokken actoren congru-
ente betekenissen van het artefact tot stand brengen. Dit betekent dat 
bestuurders en planners voor wie het artefact een instrumentele bete-
kenis heeft, een artefact verwerven dat de gewenste betekenis heeft en 
voor archeologen mogelijkheden schept tot kennisverwerving nu of in 
de toekomst.

In de drie gevallen had die vraag kunnen zijn wat de mogelijkheden 
waren van het bodemarchief ter plekke om een bijdrage te leveren aan 
de kwaliteit van de leefomgeving. In een open debat met de betrok-
ken actoren had de ROB achter de voorkeuren van de gemeenten en 
planners kunnen komen en daarop in kunnen spelen. In de Vinex was 
dat ook expliciet de functie van de archeologie. Gebruikmaken van de 
archeologie zou de dreigende eentonigheid van landschap en dagelijkse 
leefomgeving tegen kunnen gaan, zo was de veronderstelling.

De procedurele denkwijze is ook terughoudend met het inzetten van 
de wet, een activiteit die de dialoog en dus het tot stand komen van 
congruente betekenissen juist verhindert, zoals uit de drie casussen 
bleek. Het accent in de procedurele benadering ligt op debat en dialoog, 
op het overleg met alle betrokkenen bij een ruimtelijke ingreep. In een 
dergelijke benadering is behoud in situ geen einddoel van het beleid en 
geen prioriteit. De bodem wordt niet gezien als ‘de beste bewaarplaats’, 
maar als een reservoir vol potenties voor het construeren van erfgoed. 
Pas als die mogelijkheden door een selectie worden geactiveerd, kan er 
zinvol erfgoed ontstaan.

Zinvol erfgoed is, in de visie van Frijhoff, ‘iets wat we in het heden met 
elkaar delen en gezamenlijk de moeite waard vinden om naar de toe-
komst door te geven’.28 De historicus A. Schuurman, deelt deze dyna-
mische opvatting van cultureel erfgoed. Bovendien denkt hij dat een 
culturele planologie gebaat zou zijn met een verbinding met de alge-
mene geschiedenis. Geschiedenis die niet blijft steken in de lokale of 
regionale historie, maar uitstijgt boven de bewoningsgeschiedenis van 
een plek door het vertellen van het grote verhaal – vertel, muze, vertel.29 
Het Belvedere-gedachtegoed kan op deze wijze een verdieping onder-
gaan, zo betoogt Schuurman, die het bij uitstek geschikt maakt voor 
de versterking van de civil society in een bepaalde regio: ‘voorwaarde 
scheppen voor vormen van gemeenschapsleven op de langere termijn 
op het niveau van de space of places; het versterken van betrokkenheid 
van mensen bij elkaar en bij het publieke domein’. Het bevorderen van 
de civil society gaat, in zijn ogen, goed samen met een open omgang 
met het verleden, waarbij niemand bij voorbaat van dat verleden wordt 
uitgesloten.30

In archeologische kring is het concept ‘biografie van het landschap’ 
ontwikkeld als alternatief voor traditionelere benaderingen.31 Het is een 
breed concept dat op verschillende manieren ingevuld kan worden32. Zo 
ziet Roymans de biografie als een verhaal, niet over het landschap op 
zichzelf, maar als een geschiedenis van de bewoners en hoe zij het land-
schap door de eeuwen heen hebben gebruikt, aangepast en veranderd. 
Hoe de bewoners zich verhielden tot het landschap, welke identiteit zij 
daaraan ontleenden en welke betekenissen de bewoners zelf aan het 
landschap toekenden vormen de kernpunten van een dergelijke biogra-
fie.33 Naast het verhaal heeft de biografie van het landschap de functie 
om als inspiratiebron te dienen voor de ruimtelijke (her)inrichting van 
het huidige cultuurlandschap en voor publiekspresentaties.34

Roymans, Kolen en Bazelmans signaleren de problemen met de 
afwegingen tussen opgraven of behoud – het archeologisch dilemma 
– die zich continu in ruimtelijke-ordeningskwesties voordoen, zoals in 
de drie door mij besproken casussen. Om een wetenschappelijk gefun-
deerd verhaal te vertellen, is opgraven noodzakelijk. Hetzelfde geldt 

28)  Frijhoff 2007: 19, 20.

29)  Schuurman 2003, Vertel, muze, vertel: 9-49. 

30)  Idem: 38,43.

31)  NWO-programma Bodemarchief in behoud en 

ontwikkeling, Bloemers e.a. 2001. 

32)  Kolen, Bosma & Renes 2010: 218-220. Zie ook Kolen 2005.

33)  Roymans e.a. 2010: 387-406.

34)  Roymans, Kolen & Bazelmans 2010: 29-39.
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voor het verhaal als inspiratiebron voor visualisaties: wat moet zichtbaar 
worden gemaakt als onbekend is wat de bodem bevat? Het niet kennen 
van het lokale bodemarchief kan bovendien nooit goede argumenten 
opleveren voor behoud. De auteurs pleiten dan ook voor een nieuwe 
behoudsfilosofie, ook als dat in strijd zou zijn met de Maltawetgeving.35 
Deze in het wetenschappelijke circuit ontwikkelde visies over erfgoed en 
de omgang met het bodemarchief, kunnen de AMZ ten dienste staan en 
sluiten aan bij een procedurele denkwijze die een open omgang veron-
derstelt met alle in het AMZ-proces betrokkenen.

De procedurele benadering ten slotte, verloopt incrementeel door de 
bewust toepassing van de ‘seriële en wederzijdse aanpassing’ van Lind-
blom (zie hoofdstuk 2 en 3). In het proces is een belangrijke plaats inge-
ruimd voor leren door trial-and-error en eveneens voor het openstaan 
voor de zienswijzen van anderen en daar rekening mee houden.

De afwegingen tussen behoud en opgraven, die in de ruimtelijke 
ordening gemaakt moeten worden, kunnen noch alleen het maatschap-
pelijk belang, noch uitsluitend het wetenschappelijk belang dienen. Alle 
bij deze overwegingen betrokken partijen zouden moeten erkennen dat 
beide belangen alleen in samenhang bekeken moeten worden en naar 
gelang de omstandigheden op hun merites beoordeeld.

De fricties, die ontstaan door het wetenschappelijk belang voorrang 
te geven, kunnen alleen vermeden worden als de afwegingen tussen het 
maatschappelijk en wetenschappelijk belang, van geval tot geval en in 
overleg met alle betrokkenen worden gemaakt. Alleen dan zijn congru-
ente betekenissen binnen handbereik; de enige manier om zonder con-
flict en strijd de uiteenlopende belangen bij elkaar te brengen.

35)  Idem: 38.


