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De Eeuwige Stad

I n dit laatste nummer van het jaar brengen wij u verschillende verhalen over de 
Romeinse cultuur en in het bijzonder over Rome, ook wel bijgenaamd de  Eeuwige 
Stad. Deze aanduiding is de vertaling van ‘Urbs Aeterna’, de naam waarmee 
Latijnse schrijvers, in navolging van ‘Roma Aeterne’ van Tibullus (54-19 v.Chr.), 

de stad beschreven. Een terechte naam, om meerdere redenen. In de klassieke oudheid 
was het de superieure hoofdstad van het Romeinse Rijk, het werd ook het door pausen 
bestuurde centrum van de christelijke/rooms-katholieke wereld en later eveneens de 
hoofdstad van het verenigde Italië. En het is de stad waar je, ook zelfs letterlijk, struikelt 
over uiteenlopende imposante overblijfselen uit allerlei fasen van zijn historie en cultu-
ren. Een stad om nooit te vergeten en die je, na een eerste bezoek, het eeuwige verlangen 
meegeeft om weer zo snel mogelijk terug te keren. De Duitse schrijver, dichter, weten-
schapper enz. enz. Johann Wolfgang von Goethe zou in 1788 zelfs gezegd hebben dat 
het mooier was in Rome dood te zijn dan om in Duitsland te leven. Zijn zoon August 
vond hier zijn laatste rustplaats. Maar ook archeologen en Engelse dichters als Keats en 
Shelley. Deze laatste duidde de stad Rome eens aan als ‘een tombe waar keizerrijken en 
godsdiensten begraven liggen in de ravage die zij hebben aangericht’. 
Een markante uitspraak, maar enigszins bezijden de realiteit van vandaag. ‘Want al ligt zij 
vol heilige en profane graven, de Eeuwige Stad is allesbehalve een graftombe’, zo merkte 

de hoogleraar kunsthistoricus Frits van der 
Meer in 1982 terecht op. En hij vervolgde: 
‘Al dat opeengestapelde verleden spreekt veel 
meer van leven dan van dood. De mensen, die 
deze Stad gemaakt hebben, hielden nooit op 
met bouwen, ordenen, herstellen en wetten 
maken: wat wil zeggen dat zij nimmer de hoop 
opgaven en de waardigheid van de mens nooit 
verloochenden. (…) Alleen al de onover-
zienbare menigte kunstwerken en geestrijke 
inschriften welke de Stad vult, getuigt hoe de 

Romeinen altijd het vermogen bewaard hebben om te bewonderen, na te denken, en uit 
bewonderende erkentenis te scheppen: wat het menswaardige leven bij uitstek kenmerkt. 
Rome is echter oneindig meer dan een haard en een monument van menselijke schep-
pingskracht. Het is ook een haard van onophoudelijke geestelijke renaissances geweest, 
en de volgende renaissance was telkens groter dan de voorgaande’. 
Er valt zoveel in Rome aan overblijfselen uit een rijk verleden te zien, dat je door tijd-
gebrek altijd weer moet constateren dat je aan vele aanlokkelijke bezienswaardigheden 
niet bent toegekomen. Rome, aldus prof. Van der Meer, ‘is de indrukwekkendste maar 
ook moeilijkste der steden. Zij vraagt voortdurend bezinning en 
inspanning: hoe meer men weet, hoe beter men proeft. Voor de 
onnadenkelijke is er in Rome weinig te beleven, al is er veel te 
zien’. Een typering die me uit het hart is gegrepen.

Lou Lichtenberg, hoofdredacteur
loulichtenberg@gmail.com
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De sproeikop van een 

15e-16e-eeuwse  gieter. 

( COLLECTIE EN FOTO: 

 RIJKSMUSEUM VAN 

 OUDHEDEN)
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Coverfoto:
Hét icoon van Rome, het 
 Colosseum, bij avond. 
(FOTO:  CORAL PRESS)

 Resten van de triomfboog voor  Titus 
uit 81 n.Chr. in het Circus  Maximus. 
(FOTO: CORAL PRESS)
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 enthousiaste Heerlense wethou-

der die al bijna acht jaren onder 

meer cultuur en erfgoed in zijn 

portefeuille heeft. Deze voorma-

lige geschiedenisleraar hebben 

we in de loop der tijd leren 

kennen als een inspirerende en 

vernieuwende pleitbezorger 

voor Heerlens erfgoed. Ook nu 

weer, als we hem vragen naar de 

actuele situatie. ‘Ik ben er meer 

dan ooit van overtuigd dat onze 

aandacht voor het rijke verleden 

van Heerlen van grote beteke-

nis is voor deze stad’, brandt 

hij los. Die historie is pluriform, 

variërend van Romeinen, ker-

ken, tot kastelen en mijnen. De 

aandacht hiervoor kan zorgen 

voor een diepere verbinding 

tussen de inwoners en de stad 

als geheel. Ik heb de afgelopen 

tijd steeds vaker gezien dat een 

groeiende groep inwoners, van 

kinderen tot en met bejaarden, 

zich daarmee bezighouden en 

erdoor gepakt worden. Het kan 

helpen in het beter begrijpen 

van wat deze stad in het ver-

leden heeft doorgemaakt en 

inspireren voor de toekomst. We 

putten er ook in toenemende 

mate trots uit: kijk eens naar 

de prestaties in het verleden, 

wat we hebben moeten over-

winnen om zover te komen. Die 

trots had en heeft Heerlen hard 

nodig, zeker na de sluiting van 

Heerlen blijft verrassen

de mijnen begin jaren zeventig 

van de vorige eeuw. Het verlies 

aan werkgelegenheid hakte 

er hard in, voor veel mensen 

kwam het leven op de tocht te 

staan en voor historie was er al 

helemaal geen plaats: men had 

andere dingen aan het hoofd. 

Na het dieptepunt in de jaren 

negentig, waarin criminaliteit, 

drugsoverlast, straatprostitutie 

en dergelijke hoogtij vierden, 

heeft Heerlen gelukkig weer 

de weg naarboven gevonden. 

Het Maankwartier is er een 

mooi bewijs van: nu een van de 

fraaiste bezienswaardigheden 

op de plaats waar zich in die 

malaisetijd ooit de rotste plek in 

de appel bevond. Maar ook ziet 

men steeds meer andere ver-

beteringen in de stad nu allerlei 

plannen tot uitvoering komen 

en dat alles draagt bij tot een 

groeiend zelfbewustzijn en trots. 

Een stad die er steeds meer in 

gelooft, ook al hebben veel men-

sen het nog zwaar, zeker in deze 

corona-ellende’.

Romeins Kwartier
‘Heerlen is nu dus als geheel 

aardig aan het opkrabbelen 

en we staan duidelijk aan de 

 Impressie van de tentoonstelling 
‘Expoditie Euregio met de Romeinen’ 
in het Thermenmuseum.  
(FOTO: THERMENMUSEUM)

 Jordy Clemens, wethouder Cultuur 
en Erfgoed, gemeente Heerlen.  
(FOTO: CORAL PRESS)

gebouw kwam het Provinciale 

Archeologisch Depot met in de 

kelder het restauratie atelier Res-

taura. Inmiddels hebben deze 

instellingen met de overheden 

hun krachten gebundeld in De 

Vondst, centrum voor archeo-

logie in Limburg, met het doel 

het archeologisch proces ‘van 

vondst tot vitrine’ inzichtelijk 

te maken voor iedereen, waar 

je via permanente en tijdelijke 

exposities alles kunt horen, zien 

en beleven op archeologisch 

gebied. Het oudste gebouw 

van Nederland: de Thermen 

(het Romeinse badhuis) werd 

de afgelopen jaren minutieus 

onderzocht en gerestaureerd. 

Eveneens op andere plaatsen 

in de omgeving daarvan – het 

Romeinse Kwartier – vonden 

diverse archeologische onder-

zoeken plaats. Ook werden in de 

gemeentebegroting gelden vrij-

gemaakt voor nieuwbouw van 

het Thermenmuseum. Plannen 

werden voorbereid voor deze 

nieuwbouw en het Romeinse 

Kwartier.

Groeiend 
 zelfbewustzijn
Op zoek naar antwoorden 

vooral op de vraag naar de 

stand van zaken van deze 

plannen gingen we opnieuw 

te rade bij Jordy Clemens, de 

O 
pnieuw komen 

er berichten uit 

Heerlen over de 

bijzondere wijze 

waarop de stad investeert in het 

koesteren en oppoetsen van zijn 

verleden. In vorige afleveringen 

van ons magazine (Archeologie 

Magazine nr 1 van 2018 en nr 2 

van 2020) stonden we al eer-

der stil bij enkele opmerkelijke 

ontwikkelingen op dit gebied. 

Uit recente nieuwtjes leiden 

we af dat daar wat dit betreft 

de komende tijd nog veel meer 

positiefs te gebeuren staat. We 

zetten hier een en ander even 

op een rijtje. 

Eerdere 
 ontwikkelingen
Eerst nog maar eens de belang-

rijkste ontwikkelingen van de 

laatste jaren in een notendop. 

Heerlen kreeg een groots nieuw 

winkel- annex wooncentrum 

plus nieuw station op de plaats 

van het oude trein- en bus-

station: het Maankwartier. Dat 

verbindt ook de noordelijke 

en zuidelijke delen van de stad 

met elkaar en in de architectuur 

daarvan zijn bouwstijlen uit de 

belangrijke perioden van mijn-

bouw en het Romeinse verleden 

verwerkt. Het stadhuis kreeg een 

aangrenzend nieuw Stadskan-

toor. In een ander aangrenzend 
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NIEUWS LAGE LANDEN

vooravond van een nog betere 

toekomst’, vervolgt hij. Die 

voorspelling baseert hij op de 

volgende voorgenomen activi-

teiten. Allereerst het Romeins 

Kwartier: het gebied rond het 

stadhuis en het Thermen-

museum, ‘het gebied waar je 

bij elke spade in de grond altijd 

wel op iets Romeins stuit’, aldus 

Clemens. ‘Dat moet ook boven 

de grond zichtbaar en voelbaar 

worden gemaakt. Samen met 

bewoners en ondernemers 

hebben we de afgelopen tijd 

plannen daarvoor gemaakt en 

de komende weken gaan we 

daar uitvoering aan geven, door 

nieuwe bestrating – bestaande 

uit gebakken klei in warme, 

zachte tinten - meer groen, 

fonteintjes, andere waterele-

menten, bankjes, speciale ver-

lichting en dergelijke die doen 

terugdenken aan het Romeins 

verleden. We hebben inmiddels 

ook de architect gekozen voor 

de nieuwbouw van het Romeins 

Museum De Thermen. Die 

nieuwbouw, die in 2025 gereed 

moet zijn, gaat bestaan uit twee 

delen. Allereerst een groot 

nieuw museumgebouw – qua 

hoogte en breedte in vergelijk-

bare verhouding tot het nieuwe 

Stadskantoor - met een witte 

keramische bekleding waarin 

contouren van potten zijn aan-

gebracht, verwijzend naar de 

bloeiende pottenbakkersindus-

trie van Romeins Heerlen. En 

met een open glazen onderkant 

waardoor je meteen ziet dat je 

hier met een Romeins museum 

te maken hebt. Daarnaast komt 

de ombouw van het monument 

zelf, de Thermen, een bakstenen 

ommuring opgemetseld met 

bogen en kleuren in klassieke 

Romeinse stijl. Je betreedt 

straks deze nieuwbouw via de 

witte hoogbouw, gaat naar-

boven, begint een spannende 

rondtocht langs tentoonstellin-

gen naar beneden waarna als 

apotheose de restanten van het 

badhuis lonken’. 

Om een indruk te krijgen van 

wat daar straks mogelijk te bele-

ven valt is een bezoek aan de 

huidige tentoonstelling ‘Expodi-

tie Euregio met de Romeinen’ in 

het Thermenmuseum zeker aan 

te bevelen. Daar maak je kennis 

met het leven in de Romeinse 

Euregio in allerlei aspecten 

van 2000 jaar geleden. Rond-

uit imposant daar is een ruim 

28 meter lange en 3 meter 

hoge projectiewand, waarop 

het Romeinse landschap van de 

huidige Euregio in een versneld 

tijdsverloop van ochtend tot 

nacht wordt getoond. Je raakt 

niet uitgekeken op het scherm: 

het leven van de Romeinen trekt 

aan je voorbij, soldaten rusten 

uit in het badhuis, de pottenbak-

ker is druk in de weer, boeren 

bewerken het land… 

Museumkwartier
Het Romeins Kwartier gaat zoet-

jesaan toegroeien naar een heus 

museumkwartier, zo lijkt het. 

Want komende maanden opent 

het Nederlands Mijnmuseum zijn 

deuren ook in het voormalige 

mijnwerkerswarenhuis Kneep-

kens aan de dr Poelsstraat, vlak-

bij het Thermenmuseum. Bezoe-

kers kunnen daar over vier ver-

diepingen en in een eigentijdse 

vorm – met een knipoog naar 

de oorspronkelijke warenhuis-

functie van het gebouw - allerlei 

facetten van het mijnverleden 

ervaren. De oorspronkelijke 

locatie van het Mijnmuseum, 

het monumentale schacht- en 

ophaalgebouwtje van de Oranje- 

Nassaumijn I, blijft daarnaast 

 
Meer info:  
www.thermenmuseum.nl;  
www.nederlandsmijnmuseum.nl

Tekst: Lou Lichtenberg

   Ontwerp voor het nieuwe Thermenmuseum in Heerlen.  
(FOTO’S: KRAAIJVANGER ARCHITECTS / PLOTVIS)

functioneren als museumlocatie 

waar je objecten uit het onder-

grondse mijnbedrijf kunt zien en 

beleven. Clemens meldt ook dat 

de route tussen beide locaties, 

net als de straten in het Romeins 

Kwartier, binnenkort ook her-

kenbaar verfraaid zullen worden 

met specifieke, op de mijnen 

toegespitste street art. ‘Zo willen 

we ook dat mijnenverhaal van 

Heerlens verleden bovengronds 

laten zien en kleur geven’. En 

met klem: ‘We moeten beslist 

doorgaan op deze weg van 

vertellen van verhalen over ons 

verleden. Die ambitie en inves-

teringen daarin zijn het alleszins 

waard om Heerlen meer bewust 

te blijven maken van zijn bijzon-

dere verleden en daarmee van 

zijn eigen identiteit’.

Bij het ter perse gaan van 

dit nummer bereikte ons het 

bericht dat Kasteel Hoensbroek, 

nog zo’n belangrijke pilaar van 

Heerlens verleden, de Vrienden-

Loterij Museumprijs 2021 heeft 

gewonnen. Onze felicitaties voor 

deze terechte pluim!  
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I 
n hartje Berlijn is een nieuwe attractie geopend: 

het Humboldt Forum, op een plaats waar 

oorspronkelijk de grandioze barokke winter

residentie van de markgraaf, keurvorst, koning 

van Pruisen en de Duitse keizer stond en daarna het 

DDR Palast der Republik. Het is een markante nieuwe 

bezienswaardigheid geworden dat een bezoek aan de 

Duitse hoofdstad een nieuwe impuls geeft.

Van Stadtschloss naar 
 Schlossmuseum
Waar zich thans het stadsdeel Mitte in Berlijn bevindt en 

toen het onbeduidende dubbelstadje BerlinCölln, legde 

keurvorst Friedrich II de eerste steen voor het eerste 

stadskasteel. Dat vormde onderdeel van zijn poging om 

de macht van de burgers in te perken en BerlinCölln 

de hoofdstad van de Mark Brandenburg te maken. In 

1451 kon hij zijn intrek in het slot nemen, dat ook vanaf 

1470 als de vaste residentieplaats van de Hohenzollern 

ging fungeren. En in de jaren die volgden onderging dit 

Stadtschloss meerdere malen verbouwingen en uit

breidingen. Medio 16e eeuw werd door de toenmalige 

keurvorst stevig in de architectuur daarvan ingegrepen, 

waarbij delen van het bouwwerk door Renaissance 

architectuur vervangen werden en ook een westelijke 

vleugel werd geplaatst. Na de Dertigjarige Oorlog gedu

rende de eerste helft van de 17e eeuw werd het door die 

oorlog stevig beschadigde slot herbouwd, deels ook 

met barokke architecturale elementen en met een lust

tuin. Na de benoeming van keurvorst Friedrich III begin 

18e eeuw tot de eerste koning Friedrich I in Pruisen 

besloot deze daarbij het Stadtschloss om te bouwen 

tot residentie en hofzetel in de vorm van een koninklijk 

barokpaleis naar Italiaans voorbeeld. Later, na het uit

De verrijzenis van het 
Berlijnse Stadtschloss

roepen van het Duitse Rijk in 1871 met Berlijn als hoofd

stad, werd het Stadtschloss van koninklijke residentie 

een keizerlijke residentie. Die residentiële status behield 

het tot aan de Weimarer Republiek in 1918. Het bouw

werk ging daarna functioneren als Schlossmuseum en 

tevens als onderkomen voor andere instellingen uit de 

wereld van overheid, kunst en wetenschap. 

Van afbraak naar Palast der Republik
Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd 

het bouwwerk door bommen fors beschadigd, waarbij 

vooral het interieur het moest ontgelden. Dat brandde 

nagenoeg volledig uit, maar de architectuur van het 

slot was op wat stevige verwoestingen na, grotendeels 

toch intact gebleven. Het DDRregiem kreeg de regie 

over het bouwwerk in handen, maar had weinig trek 

om dit zogenoemde restant van het imperialisme van 

de Hohenzollern op te knappen. Wel gingen de ruimten 

die nog redelijk intact waren dienen voor de opslag van 

kunst en andere collecties van Berlijnse musea en werd 

een van de grotere zalen zodanig gerenoveerd, dat er 

tijdelijke tentoonstellingen konden worden gehouden. 

In juli 1950 sprak DDRregeringsleider Walter Ulbricht 

op het partijcongres van de SED zich uit voor volledige 

vernietiging van de slotruïne om het vrijkomende 

gebied in het stadscentrum inclusief de Lustgarten 

voortaan beter te benutten voor grote volksdemonstra

ties. Ondanks grote, ook wereldwijde, protesten daar

tegen werd hieraan in de daaropvolgende maanden 

uitvoering gegeven door de restanten grondig op te 

blazen, de gehele ruimte plat te walsen en om te dopen 

in de MarxEngelsPlatz waar vanaf 1951 periodiek 

 allerlei grote bijeenkomsten plaatsvonden. 

In de jaren ’60’70 werd er in Berlijn volop gebouwd, in 

de DDR vooral om de regering aan betere huisvesting 

te helpen. Tussen 1962-1964 verrees in Berlijn het eerste 

 
Meer info:  
www.humboldtforum.org

Tekst en overige foto’s: 
Lou Lichtenberg

 Het nieuwe Humboldt 
Forum met zicht op twee 
van de drie herbouwde 
barokfaçaden van het 
vroegere Stadtschloss. 

 Het Berliner Stadtschloss 
anno 1900. (FOTO: WIKIPEDIA)
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regeringsgebouw sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat 

werd de ambtszetel van de DDR-Staatsraad aan de zuid

oostzijde van het plein, met in de façade het bewaard 

gebleven originele portaal IV van het oude Stadsslot, 

maar zonder het embleem van de Hohenzollern. 

Onder Ulbrichts opvolger Erich Honecker werd in 1973 

besloten aan de noordoostkant van het terrein van het 

vroegere Stadsslot aan de Spree een architectonisch 

symbool te bouwen waarmee de staat en het volk zich 

zouden kunnen identificeren. Dit werd het Palast der 

Republik, een in 1976 geopend opzichtig goudgeel 

glazen DDRsymbool met daarin zalen voor onder 

meer het DDRparlement, de Volkskammer, de massale 

partijcongressen van de SED, andere bijeenkomsten, 

concerten en een caférestaurant. In het interieur werd 

de verlichting verzorgd door talrijke grote bolvormige 

lampen, waardoor het bouwwerk in de volksmond al 

gauw de naam ‘Erich Honecker’s Lampenladen’ kreeg.

Van afbraak naar Humboldt Forum
Na de Wende in 1989 ontstond hevige discussie over 

dit uithangbord van de DDR. Inmiddels was ook vast

gesteld dat zich talrijke asbestplaten in het gebouw 

bevonden. In september 1990 werd het Palast daarom 

vanwege gezondheidsredenen gesloten. In de daarop

volgende jaren spitste de discussie zich toe over de 

verschillende mogelijkheden om dit vraagstuk op te 

lossen, variërend van asbestsanering om het Palast te 

behouden tot volledige afbraak daarvan en herbouw 

van het Berliner Stadtschloss. In 1997 werd besloten 

tot asbestsanering, waardoor het Palast der Republik 

uiteindelijk tot aan de ruwbouw werd gestript. Daarop 

volgde in 2006 het besluit om het bouwwerk volledig 

te slopen en die sloop was eind 2008 voltooid. Daar

mee was dit stukje hart van Berlijn voor de tweede 

maal geheel veranderd in een kale vlakte. Maar dat zou 

dit keer niet lang gaan duren, want intussen hadden 

de Duitse bondsregering en het Berlijnse stadsbestuur 

in 2002 het principebesluit genomen om het Stadt

schloss te herbouwen. Op dat principebesluit volgde in 

december 2007 het definitieve besluit tot nieuwbouw 

van het Humboldt Forum met drie historische barok

façaden en een nieuwe façade aan de Spreezijde. 

Archeologisch onderzoek 
Aan de bouw hiervan en de vernieuwing van de infra

structuur in de omgeving ging meerjarig archeologisch 

onderzoek vooraf. Dat onderzoek, waarmee in mei 

2008 werd begonnen en dat tot in 2015 zou duren, 

richtte zich vooral op het in kaart brengen van erfgoed 

uit alle voorafgaande tijdperken van deze bouwplaats. 

Daarbij onderzochten de archeologen het gebied 

waar sinds de 12e eeuw bebouwing stond, waaronder 

het rond 1300 gestichte Dominikanenklooster onder 

het slotplein (waarvan de kloosterkerk als de eerste 

Berlijnse Dom en grafkelder van de Hohenzollern fun

geerde), de bewaard gebleven fundamenten van drie 

vleugels van het slot rondom de grote binnenplaats en 

die binnenplaats zelf met onder meer sporen van de 

Berlijnse historie vanaf de 12e eeuw t/m de 20e eeuw. In 

2013 werd de eerste steen van de nieuwbouw gelegd 

en die is nu uitgemond in een gloednieuw Humboldt 

Forum. Daarmee heeft Berlijn een aantrekkelijke 

nieuwe bezienswaardigheid gekregen: qua uiterlijk 

deels de herbouw van de vroegere barokke  residentie, 

maar ook een nieuw onderkomen voor vooral de 

nietEuropese verzamelingen van de Berlijnse musea, 

de boekencollecties van de HumboldtUniversiteit, 

tijdelijke tentoonstellingen en de stadsbibliotheek. Met 

in (kelder)ruimten, echte resten van het verdwenen 

Stadtschloss en van vroegere bebouwing. En met op de 

vierde etage een restaurant annex dakterras compleet 

met uitzicht over hartje Berlijn.  

 Opgravingen op het 
plein voor het vroegere 
Stadtschloss in 2011. Op de 
achtergrond het gebouw 
waarin de burelen van de 
DDR-Staatsraad waren 
gevestigd, met in de façade 
het bewaard gebleven 
originele portaal IV van het 
Stadsslot.

 Schlosskeller van het 
Humboldt Forum. In deze 
kelder zijn originele muren 
en andere vondsten uit de 
Middeleeuwen tot heden 
te zien die door opgravin-
gen op het terrein werden 
blootgelegd. Op de foto 
kraters en brokstukken die 
zijn overgebleven na het 
opblazen van de restanten 
van het Stadtschloss door 
de DDR-regering in 1950.

 Het (op dat moment 
reeds gesloten) Palast der 
Republik in 2005.
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TIPS VAN ONZE PARTNERS

TV-serie Het Verhaal van Nederland 
vanaf 2 februari 2022 op NPO 1

Wist u dit? 
Deze zeer zeldzame zilveren dena-

rius van keizer Septimius Severus 

(192-211 na Christus) toont op de 

keerzijde Circus Maximus. In het 

midden staat een schip en daarom-

heen bevinden zich allerlei dieren. 

Op de zevende en laatste dag van 

Severus’ Spelen in 204 vond daar 

het paarden rennen en een jacht 

plaats. In totaal werden er 700  dieren 

gedood, van elk soort 100. Op de 

munt kunt u duidelijk zien om welke 

dieren het gaat: leeuw, leeuwinnen, 

panters, beren, bizons, wilde ezels 

en struisvogels.  Het schip diende 

als uitvalbasis voor de dieren. Deze 

gebeurtenis is uitgebreid beschreven 

door Cassius Dio en op inscripties 

die tussen 1870 en 1930 gevonden 

werden. Op de keerzijde van de munt 

valt te lezen: LAETITIA  TEMPORVM. 

Vreugdevolle tijden, maar niet voor 

de arme dieren, helaas.  

LEZERSACTIE:
Bezit nu een echte Romeinse munt met 10% 
korting. Ga naar www.romancoinshop.com 
en vul bij het afrekenen de code archeo21 
in (aanbieding geldig t/m 01-01-2022).

een app met ‘gps-gestuurde 

audio tours’ met wandelin-

gen op verschillende locaties 

in  Nederland.  

naast een NPO 1-serie ook 

een kinderserie voor Zapp.

nl, een podcast met Diederik 

van Vleuten en een podwalk; 

H et Verhaal van 

Nederland ver-

telt het verhaal 

van het land waarin we 

wonen, vanaf het moment 

dat de eerste bewoners 

zich er vestigden tot nu. 

In een 10-delige televisie-

serie, vanaf 2 februari om 

20.30 uur op NPO 1, neemt 

acteur en verteller Daan 

Schuurmans de kijker 

mee langs de hoogte- en 

dieptepunten van onze 

geschiedenis. Zijn rol als ver-

teller maakt dat hij elke plek 

van betekenis bezoekt en 

soms midden in het drama 

opduikt. 

Het Verhaal van Nederland 

brengt geen losse feitjes 

of stoffige geschiedenis-

lessen, maar aangrijpende 

verhalen, waarin historische 

gebeurtenissen tot leven 

komen. We staan op het 

slagveld als de Bataven 

onder leiding van Julius 

Civilis in opstand komen 

tegen de Romeinen en zien 

we hoe Floris de Vijfde de 

waterschappen organiseert, 

die ons 750 jaar later nog 

steeds beschermen. Gere-

nommeerde archeologen 

en historici vertellen over de 

meest recente wetenschap-

pelijke inzichten. Over de 

gouden bergen, maar ook 

de zwarte bladzijden. Ver-

halen over strijd en verzoe-

ning, over vroeger en nu die 

laten zien wie we zijn en hoe 

we zo zijn geworden.

Het Verhaal van Nederland is 

een transmediaal project met 
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 Oudheden Onderzoekt!
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ANNEMARIEKE 
WILLEMSEN

Conservator Middeleeuwen

LUC AMKREUTZ
Conservator Prehistorie

& JASPER DE 
BRUIN

Conservator Nederland in 
de Romeinse Tijd

allen werkzaam bij 
het Rijksmuseum van 

Oudheden, gaan op zoek 
naar nieuwe verhalen over 

oude objecten

Het heet ‘serendipiteit’: 
iets belangrijks vinden, 
terwijl je iets heel anders 

zocht. Het bekendste voorbeeld 
is natuurlijk Columbus, die op 
weg was naar India, maar in Zuid- 
Amerika aanmeerde. 

Hij was overigens (ook) op zoek naar het 

Aardse Paradijs, de zelfvoorzienende tuin 

die volgens de toenmalige wetenschap nog 

bestond; in Venezuela, met dat weelderige 

oerwoud vol geurend fruit en kleurrijke 

vogels, dacht Christoffel ook even dat hij de 

paradijstuin gevonden had.

Zonder nummer
Serendipiteit komt vaak voor in bibliothe-

ken, tenminste als de boeken daar open 

opgesteld staan – hele wetenschappelijke 

carrières zijn gestuurd door ‘het boek dat 

ernaast stond’. En er is vaak sprake van in 

museumdepots, zelfs nu die grotendeels 

goed geïnventariseerd en ontsloten zijn. Zo 

maakte ik onlangs in ons steendepot een 

‘verzameldoos’ open, waarin een met gezich-

ten versierde stenen stamper (voor in een 

vijzel) moest zitten die uit de 10e-11e eeuw 

zou stammen. Die zat wel in ons systeem, 

maar zonder foto. Raar ding. Maar ernaast 

zat in de doos iets anders: een oranje-

rode, ronde, bolle schijf ter 

grootte van een bierviltje met 

allemaal gaten erin. Juist, 

de sproeikop van een 

gieter! En wel van 

een 15e-16e-eeuwse 

gieter van aarde-

werk met hengsel, 

zoals we die in 2019 

als blikvanger van 

de tentoonstelling 

‘Middeleeuwse tui-

nen’ gebruikten.

Dat was jammer – maar 

Een eigen gieter

laat ik dat even uitleggen. Natuurlijk is het 

leuk om een stuk van een gieter in de col-

lectie te hebben. Zoveel zijn er daar niet 

van. Twee complete gieters (Boijmans en 

Antwerpen) en een losse sproeikop (Delft), 

dan heb je het in de Nederlanden wel gehad. 

Maar waarom komen we hier twee jaar na 

onze tuinen-tentoonstelling pas achter? Had 

ik dit ding niet wat eerder toevallig kunnen 

tegenkomen? En waar komt het eigenlijk 

vandaan? Er staat geen inventarisnummer 

op en er was geen foto van. Waarschijnlijk is 

het restcollectie, ooit met iets anders meege-

komen. Maar ik kan er dus niet zoveel (meer) 

mee – behalve nu aan u laten zien.

Beredeneerd toeval 
Toen ik deze column op de computer 

opsloeg, bleek dat ik tien jaar geleden ook al 

eens over serendipiteit schreef, toen ik onze 

– inmiddels beroemde – Romeinse pop uit 

Voorburg had gevonden in zo’n fatale ‘doos 

met diverse benen voorwerpen’. Voor u nu 

vragen gaat stellen: ja, we nemen ons na zo’n 

vondst altijd voor om gericht naar dit soort 

dingen te gaan zoeken... wat dus eigenlijk 

niet kan. En nee, ik denk én hoop niet dat we, 

nu zoveel gedigitaliseerd is, nooit meer iets 

zullen vinden in het depot dat we niet zoch-

ten – of in een bibliotheek.

Van Dale zegt al dat serendipiteit 

méér is dan iets anders vin-

den dat je zocht, het is ook 

de waarde inzien van 

wat je hebt gevonden. 

Deze gieter was 

handig geweest om 

de tentoonstelling 

over middel-

eeuwse tuinen 

te maken, maar 

evenzeer was die 

tentoonstelling blijk-

baar nodig om onze 

eigen gieter te vinden.  

 De sproeikop van een 
15e-16e-eeuwse  gieter. 
( COLLECTIE EN FOTO: 

 RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN)



museumschokland.nl

leven met water
Museum Schokland vertelt het eeuwenoude 
verhaal van leven met water. Over de eerste 
bewoners in de prehistorie, de eilanders en 
hun gedwongen vertrek in 1859 en over de 

inpoldering van de Zuiderzee.

De vele archeologische vondsten, afkomstig 
van Werelderfgoed Schokland, nemen ons 

mee terug in de tijd. Ontdek de verhalen in de 
vaste tentoonstelling. Wat betekent het om 
met het water te leven en hoe gaan we daar 

in de toekomst mee om?

TIJD VOOR 
TIJDSCHRIFTEN

TIJD VOOR 
TIJDSCHRIFTEN

“De webshop voor tijdschriften 
met karakter”

Met deze korting 
heb je al een 

jaarabonnement 
voor €9,95

Schrijf je in voor 
de nieuwsbrief 

en ontvang direct 
€5,00 korting!

www.tijdvoortijdschriften.nl
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NIEUWS MUSEUMPARK ARCHEON

Hout, eeuwenoud 
èn actueel

gaat die steel veel langer mee, 

want essen is langvezelig, taai 

en sterk. Daar kun je flink wat 

klappen mee geven.

Renovatie
Er worden ook grotere projec-

ten gemaakt, vooral voor het 

onderhoud van de collectie 

gereconstrueerde  gebouwen. 

Dit jaar is de hutkom van 

Emmen aangepakt, een recon-

structie uit 1994 naar een 

archeologische vondst uit 1962 

in de bouwput in Emmen voor 

winkelcentrum De Weiert en 

het belastingkantoor.

Het oude houten frame is nog 

goed. De wanden worden 

vervangen door gekloofde 

‘driehoeks’-planken. Dat kloven 

gaat zo: bij de kop van een 

flinke eikenstam sla je met een 

moker een wig in het hout. Het 

hout splijt. Nu is het belangrijk 

dat de scheur precies verder 

trekt zoals je dat wilt. Daarom 

moet je na een paar slagen een 

nieuwe wig plaatsen. Doordat 

het hout zijn natuurlijke loop 

behoudt, worden zulke planken 

erg sterk.

Een eeuwenoude, vergeten 

techniek…  misschien ook iets 

voor hedendaagse  projecten.  

Tekst: Annenies Keur, conservator Middeleeuwen Museumpark Archeon; 
foto’s: Archeon

In Museumpark Archeon ervaar je de oudste geschiedenis van Nederland in levenden 
lijve. Je wandelt vanaf de middensteentijd via de metaaltijden en de Romeinse bezetting 
tot in de Middeleeuwen. Onderweg ontmoet je vuursteen
smeden, hunebedbouwers, priesteressen en stadswachten. 
Ze ontvangen je graag en vertellen honderduit over de 
tijd waarin ze leven. Bovendien kun je van alles zelf doen. 
Of je ziet demonstraties van vaardigheden uit die periode, 
van tingieten en leer bewerken tot  boogschieten, kaarsen 
 maken, exerceren of gladiatoren gevechten. Adres: Archeon
laan 1, 2408 ZB Alphen aan den Rijn;  telefoon: 0172-447 744; 
website: www.archeon.nl. Archeon is een erkend museum; 
met Museumkaart gratis toegankelijk.

NAPOLEON – LANG LEVE DE KEIZER –
Archeon sluit het Napoleonjaar 2021 af met een grote 
tentoonstelling over het leven en de betekenis van 
deze bijzondere man. Tot op de dag van nu is zijn werk 
van belang. In zijn eigen tijd kwam hij precies op het 
goede moment op de juiste plaats. De tijd van adel was 
voorbij, maar de tijd van revolutie ook. In vele oorlogen 
was Napoleon een strateeg zonder gelijke. Hij wist 
harten te veroveren. Toen, maar zelfs nog nu.
De komende kerstvakantie v.a. 18 december 2021 t/m 20 
maart 2022, Romeins badhuis in Museumpark Archeon

 Levende houtvakken in Museumpark Archeon

 De gereedschappen van de 
schrijnwerker zijn beitels, zagen, 
schaven, lepelboor, winkelhaak, 
passer en schietlood.

 De schrijnwerker.

De geschiedenis herhaalt zich. Bouwend Nederland onderzoekt mogelijk
heden om circulair te bouwen en focust daarom op moderne houtbouw. 
In Museumpark Archeon zie je dat we ooit nauwelijks anders deden.

eeuwen handig voor allerlei; 

het waren de containers voor 

al je bezit en je kon de grotere 

ook als tafel of bankje gebrui-

ken. Wij zouden die kistenma-

ker eerder een meubelmaker 

noemen, want hij maakte ook 

tafels en bedden.

Maar hoe hij ook heette, hij 

gebruikte nooit spijkers of 

schroeven. Hij werkte uitslui-

tend met houtverbindingen als 

pen-en-gat en zwaluwstaart. 

Zijn gereedschappen waren 

beitels, zagen, schaven, lepel-

boor, winkelhaak, passer en 

schietlood. Hij gebruikte allerlei 

inheemse houtsoorten, soms 

meerdere in één werkstuk.

Alles dat in het Archeon wordt 

gemaakt, wordt ook werkelijk 

gebruikt. Veel mensen weten 

wel uit een boekje dat een bijl-

steel van essenhout moet zijn, 

maar hier doen ze dat ook wer-

kelijk, en weten ook waarom: zo 

D 
e kolossale boer-

derij van de Eerste 

Boeren van de 

Lineaire Bandkera-

miekcultuur vormt het begin 

van een lange bouwtraditie 

van vakwerkhuizen die door-

loopt tot in de Middeleeuwen. 

Alleen de invasieve Romeinen 

doorbraken dat en zetten een 

ander soort gebouwen neer. 

Maar toen de legers vertrokken, 

pakten de bewoners van de 

Lage Landen de draad van hun 

eigen traditie weer op. Lang-

gerekte huizen met ingangen 

op de korte zijden.

Houtverbindingen
Het werken met hout hoort bij 

de praktijk van Archeon. Je ziet 

het in verschillende ambachten 

zoals de hout- en beenbewer-

ker en de schrijnwerker. Het 

woord schrijn betekent kist. En 

kisten, die waren in de Middel-
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 Deel 2: van Oostburg naar Knokke
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Tekst en foto’s: Ruurd Kok

I k overnacht in een wederopbouw
pand in het centrum van Oost
burg, in Hotel De  Eenhoorn. 
De eerste herberg van die naam 
werd in 1713 gebouwd en 
raakte tijdens de oorlog zwaar 
beschadigd. Vanwege het nieuwe 

stratenplan verdween het pand volledig om 
plaats te maken voor het Eenhoornplant
soen, dat sinds 1952 wordt opgesierd met 
een bronzen beeld van het fabeldier. Het is 
‘nu het symbool van de moed en geestkracht 
der bevolking, betoond bij de wederopbouw 
der gemeente en symboliseert tevens in zijn 
opgaande houding de zoveelste heropgang 
van Oostburg’, zo lees ik in de hotellobby op 

een gekalligrafeerde oorkonde, opgesteld ter 
gelegenheid van het 250jarig bestaan van het 
etablissement in 1963.
Een ander mythologisch wezen zie ik aan 
het begin van het tweede deel van mijn wan
deling, een uit z’n as herrijzende feniks op 
een gedenkteken uit 1944 op de Algemene 
Begraafplaats. De eenhoorns kom ik weer 
tegen op een rotonde als ik Oostburg via 
een fietstunnel achter me laat. Graffiti op de 
tunnelwanden toont andere rampspoed die 
de plaats in het verleden heeft getroffen: een 
stadsbrand in 1600 en de watersnoodramp 
in 1953.
Het zwaargehavende Oostburg kreeg op 13 
maart 1945 bezoek van Koningin Wilhelma, 

Langs de Canadese 
Bevrijdingsroute

‘De Slag om de Schelde’ wordt ook wel de vergeten slag genoemd. Van die zware 
strijd in najaar 1944 lijkt de bevrijding van West Zeeuws-Vlaanderen het meest 

vergeten. Deel 2 van een wandeling door deze zwaar getroffen regio langs de 
Canadese Bevrijdingsroute, van Oostburg naar Knokke.

 Links het eerste huis in 
bevrijd Nederland dat  koningin 
Wilhelmina bezocht op 
13 maart 1945; rechts op de 
gevel een foto van dat bezoek.
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op de dag dat ze weer terugkeerde op vader
landse bodem en bij het plaatsje Eede de 
grens was overgestapt. Het eerste huis dat ze 
in bevrijd Nederland bezocht was dat van de 
waarnemend burgemeester van Oostburg, 
een bezoek waaraan een gevelsteen op dat 
pand herinnert. Een foto van die gelegen
heid is aangebracht op een blinde zijgevel 
aan de overzijde van de straat.

De Beschieting
Op weg naar Zuidzande passeer ik een 
gereconstrueerd bastion van de Hans Vriese
schans, het eind zestiende eeuw door de 
Spanjaarden aangelegde verdedigingswerk 
werd in 1604 heroverd door de Staatse troe
pen en vormde onderdeel van wat nu wordt 
aangeduid als de StaatsSpaanse Linies (‘stille 
getuigen van een woelige strijd’). Bijna drie
eneenhalve eeuw later werd Zuidzande 
op 29 oktober 1944 ‘relatief snel bevrijd’, 
zo meldt een herdenkingsbrochure van de 
gemeente Sluis. De Canadezen wisten echter 
niet dat de Duitsers al waren vertrokken, 
‘dus bleef men Zuidzande beschieten’, aldus 
de brochure. De typische wederopbouw
architectuur van het kerkgebouw aan het 
dorpsplein toont dat Zuidzande niet onge
schonden uit de strijd is gekomen. Tijdens 
‘De Beschieting’ vielen in het dorp negentien 
dodelijke slachtoffers. Hun namen staan op 
de sokkel van een even eenvoudig als aan
grijpend monument: een gehavende keuken
stoel in brons. Van papier gevouwen bloemen 
herinneren nog aan Dodenherdenking.
De bevrijdingsroute is niet historisch maar 
symbolisch; historische informatie is langs 
de route ook niet te vinden, anders dan 
enkele oorlogsmonumenten. Onderweg zal 
ik me een paar keer afvragen waar ik aan 
ben begonnen. Waarom twee dagen lopen 
over een route die met de auto zonder stops 
binnen een uur te rijden is? Ik geloof niet in 
pogingen te ervaren wat die mannen toen 
ervaren moeten hebben. Het pijntje door 
een steentje in mijn schoen is onmogelijk 
te vergelijken met de ontberingen van de 
Canadezen. ‘Ze waren wekenlang tot op de 
huid nat en vochten minstens zo hard tegen 
de zuigende modder en de kou als tegen de 

vijand’, meldt het in 2019 verschenen boek 
‘Slag om de Schelde 1944’.
Als ik al wandelend iets heb ervaren, dan zijn 
het de dijken in het open polderlandschap 
van ZeeuwsVlaanderen. De eerste dag 
brandt de zon genadeloos op een schaduw
loze dijk; de tweede dag bieden knotwilgen 
amper beschutting tegen de miezer. Lopend 
over een dijk is altijd wel een andere dijk te 
zien, met bomen gemarkeerde lijnen tussen 
akkers en weilanden. Als jaarringen in het 
landschap geven ze de opeenvolgende inpol
deringen aan. Dijken waarover ik op kilome
ters afstand auto’s of wielrenners zie bewegen. 

 Het in november 2004 
onthulde monument voor de 
negentien slachtoffers van 
‘De Beschieting’ in Zuidzande.

 Marker 11 aan de 
Terhofstede dijk, op 3 km van 
 Retranchement.
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Dat zal in die driekwart eeuw toch nauwelijks 
zijn veranderd: die onbeschutte polders. Na 
ZeeuwsVlaanderen werd ‘Polder Fighting’ 
een nieuw begrip in het Canadese leger.

Krijgsgevangenen
Via met grillige knotwilgen omzoomde 
dijken loop ik richting Retranchement. 
Het dorp dankt naam en oorsprong aan de 
versterkingen die hier in de Tachtigjarige 
Oorlog op de noordoever van Het Zwin 
werden aangelegd. Langs de wallen van Fort 
Nassau wandel ik het dorp binnen en zo een 
oorlogsfoto in. Hier, naast de Nederlandse 
Hervormde kerk in de Dorpsstraat werd na 
de bevrijding op 30 oktober 1944 een grote 
groep Duitse krijgsgevangenen gefotogra
feerd met op de modderige straat een bren 
carrier van de bevrijders. De huizen op de 
foto zijn vrijwel allemaal herkenbaar, een 
leeg perceel is inmiddels bebouwd.

Die foto roept de herinnering op aan een 
bijzonder object in Oorlogsmuseum Switch
back te Oostburg: een stuk muur met een 
administratie van krijgsgevangenen. Met 
krijt zijn op het behang drie rijtjes getallen 
geschreven, met tijdstip en datum. Het 
onderste rijtje meldt voor 2 november, om 
22 uur, maar liefst 11.500 krijgsgevangenen; 
een aantal dat dicht in de buurt komt van 
de in totaal 12.800 Duitsers die gedurende 
Operatie Switchback krijgsgevangen werden 
gemaakt. Museumeigenaar Erik Adriaansen 
had het stuk zelf netjes uit de muur geslepen 
van een huis in IJzendijke.

Hickman
In de nacht na de inname van Retranche
ment trachtten de Canadezen het Uitwate
ringskanaal over te steken, voor de laatste 
kilometers naar Knokke. Hiervoor werd 
door Canadese engineers een baileybrug 
aangelegd, die tijdens de bouw onder vuur 
werd genomen door Duitse mortierschut
ters. Daarbij kwam sergeant Hickman om 
het leven. Het verhaal van de brug hoor ik 
na afloop van mijn wandeling in het For 
Freedom Museum in Ramskappelle bij 
Knokke. De audiotour vertelt hoe het mor
tiervuur pas ophield, nadat de Canadezen 
vier Duitse krijgsgevangenen op de brug 
hadden geplaatst ‘in strijd met alle conven
ties’. De latere brug op die plek werd in 
1986 naar Hickman vernoemd. Tijdens de 
41e Canadese Bevrijdingsmars in 2014 werd 
door nichtjes van hem een foto onthuld.
In het For Freedom Museum vertelt de 
audiotour bij het diorama ‘De paardenstal 
van boer Adriaenssens’ hoe een Canadese 
eenheid op 31 oktober 1944 oprukt door 
de Hazegraspolder en ‘hongerig, zwaarver
moeid en drijfnat’ aankomt bij boerderij 
De Grote Stelle van boer Adriaenssens, ‘ze 
merken niks bijzonders op en leggen zich 
te slapen’ in de paardenstal. Als de twintig
jarige zoon Gerard de volgende ochtend de 
paarden komt voeren, ontdekt hij niet alleen 
de Canadezen in de stal, maar ook drie 
Duitse militairen die de nacht hebben door
gebracht op de hooizolder. De zoon weet de 
Duitsers te overtuigen zich over te geven.

 Dorpsstraat in Retranchement 
met de daar gemaakte foto van 
Duitse krijgsgevangenen.

 Marker 13 tegen de voorma-
lige Gemeenteschool aan de 
Markt in Retranchement.

• Routebeschrijving:
www.tracesofwar.nl/themes/69/
Canadese-Bevrijdingsroute.htm 

• Meer zien:
www.museumswitchback.nl
www.forfreedommuseum.be 

• Meer lezen:
Tobias van Gent en Hans 

 Sakkers, ‘Slag om de Schelde 
1944’, Marberg Media, 2019.

INFO
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ZEELAND NEDERLAND

Bij het horen van de boerderijnaam realiseer 
ik me dat ik daar eerder die middag langs 
ben gelopen, langs de Hazegrasstraat, het 
laatste lange stuk naar Knokke tussen mar
ker 14 en 15. Daar waar de auto’s moeten 
afremmen voor een stuk met kasseien, staat 
langs de polderweg een groep fraai gerestau
reerde boerderijen en bijgebouwen, waar je 
hoeveijs kan krijgen en kan overnachten. 
Onderdeel van het beschermd dorpsgezicht 
is ook een complex met paardenstallen, waar 
een overwoekerde bunker tussen staat.

Overgave
De stem vertelt hoe boerenzoon Gerard later 
die dag een silhouet ziet opdoemen vanuit 
de polder: ‘een soldaat die een gekwetste op 
de rug draagt’, als ze dichterbij komen her
kent hij het kaki van de Canadees en  Feldgrau 
van de Duitse gewonde. De verzorging van 
de gewonde tegenstander in de paardenstal 
wordt verbeeld in het diorama. ‘Het mense
lijke overstijgt hier het vijandelijke’, aldus 
de audiostem. De volgende ochtend, op 
1 november, trekken de Canadezen verder 
op naar Knokke en staan om 10 uur in het 
centrum van de badplaats, waarmee ook de 
laatste gemeente in België is bevrijd.
Later die dag wordt de Duitse generaal 
majoor Eberding voor de overgave van zijn 
troepen overgebracht naar het hoofdkwar
tier van de North Nova Scotia  Highlanders, 
gevestigd op het Hazegras, de hoeve naast 
de Grote Stelle. Daarmee is operatie 
Switch back na drie weken ten einde en de 
zuidelijke Scheldeoever bevrijd. De strijd 
om de noordelijke Scheldeoever moet dan 
nog de laatste fase in gaan. Het zou nog tot 
28 november duren, voordat het eerste schip 
de haven van Antwerpen kon binnenvaren.
Het is boerenzoon Gerard Adriaenssens die 
in 1973 het initiatief neemt voor de eerste 
Canadese Bevrijdingsmars. ‘Hij kwam ook 
op het idee de brug bij Retranchement 
‘Hickmanbridge’ te noemen alsook de 
route met arduinen herdenkingsstenen af 
te  bakenen’, aldus een in memoriam op de 
website zwinstreek.eu. Adriaenssens over
leed op 87jarige leeftijd op 3 november 
2011,  midden in de Canadaweek.  

 De naar een gesneuvelde 
Canadese engineer 
genoemde Hickmanbrug 
bij Retranchement.

 Marker 15 onder 
een esdoorn op 
het Oosthoekplein 
in Knokke.

 Laatste marker van de 
Canadese Bevrijdingsroute 
voor het gemeentehuis 
van Knokke-Heist.
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Sjouwen, 
sjoemelen 
en sjacheren
De eerste helft van jaren zeventig was 
toch een bijzondere tijd. Voor jongens als 
ik waren er geweldige mogelijkheden. Ik 
werkte als praktikant bij een architekten
buro in Delft. Zo schreef je dat toen.

B
ij Technische Hoge-

school in die stad 

heerste een progres-

sieve sfeer. Daar had de 

democratisering vaste voet 

aan de grond gekregen. Er 

was een grote vrijheid. Je 

kon zonder student te zijn 

aanschuiven bij colleges. Zo 

volgde ik colleges culturele 

prehistorie van Jan Slofstra. 

Wat een fantastische docent 

was en is dat. Hij liet ons 

kennis maken met een heel 

ander verleden dan ik kende 

uit het enige actuele boek 

wat er toen zo ongeveer 

was: De voorgeschiedenis 

van de Lage Landen door 

W. Glasbergen en S. De Laet. 

Zo maakte ik kennis met 

de New Archaeology, met 

ideeën dat de prehistorische 

mens een actieve relatie had 

met zijn omgeving en dat je 

kritisch de archeologische 

gegevens moest benade-

ren. Jan kon niet alleen mij 

overtuigen, maar ook de 

studenten bouwkunde die 

misschien toch wel wat 

verder af stonden van de 

prehistorie. 

Wat ook bijzonder was: dat 

je uit de universiteitsbiblio-

theek boeken kon lenen, 

zonder dat je je hele doop-

cel moest lichten, je moest 

identificeren door middel 

van een paspoort en andere 

attributen. Het vertrouwen 

in de mens was in die jaren 

groot. 

Sjouwen
Een van de publicaties die je 

bij de bibliotheek kon lenen 

was een boek over hune-

bedden van A.E. van Giffen. 

Ik had erover gelezen in De 

voorgeschiedenis van de 

Lage Landen en tot mijn ver-

bazing hadden ze het in de 

collectie van de TH. Nadat je 

in een kaartenbak het num-

mer had opgezocht, kon je 

het boek met een, naar ik 

meen blauw briefje, aan-

vragen. Na een klein kwar-

tiertje ging ik naar het loket 

uitleen en daar de legde 

een jongedame twee dikke 

publicaties op het houten 

balieblad. Toen bukte ze 

zich en hees met twee han-

den een enorm derde deel 

naar boven dat ze naast de 

twee andere boeken legde. 

Dit was het standaardwerk 

over hunebedden dat Van 

Giffen tussen 1925 en 1927 

had gemaakt. Het derde 

deel, de atlas, meet 51 bij 

33 cm, bij elkaar is het een 

kleine tien kilo. Gelukkig 

had ik een grote tas bij me 

en voorzichtig nam ik het 

mee naar huis. Ik ging het 

gebruiken voor mijn scriptie 

die ik moest maken voor 

de avondopleiding die ik 

volgde aan de kunstacade-

mie in Rotterdam.

Een scriptie over de 
prehistorie
In 1973 mocht je je scriptie 

nog met de hand schrijven 

en afbeeldingen moest je 

of zelf tekenen of kon je 

 kopiëren met de eerste 

generatie kopieermachines 

die een vettig glad papier 

gebruikte waarop een 

zwartwit plaatje was te 

zien, meestal van slechte 

kwaliteit. Daarvoor moest 

je bij speciale zaken zijn en 

die konden alleen maar een 

A4-velletje afdrukken. 

De platen in de atlas en 

tekeningen waren van een 

onreproduceerbaar groot 

formaat. Om de getekende 

plattegronden in de scrip-

tie op te nemen, moest je 

ze overtekenen. Een paar 

weekenden was ik zoet met 

het overtrekken van de 

platte gronden op calque-

papier. Die konden bij een 

lichtdrukbedrijf afgedrukt 

worden en met een ring-

band in de scriptie worden 

ingebonden. Bij dat tekenen 

moet de waardering voor 

het boek zijn ontstaan. 

Het bleek ook nog zeer 

zeldzaam te zijn en onge-

looflijk duur. Ik was blij dat 

je het zomaar kon lenen, 

want de aankoop ervan zou 

 Door Leo Verhart

 Het boek De Hunebedden in Nederland van A.E. van Giffen. 
(FOTO: JAAP BEUKER)
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Archeoloog Leo Verhart was 30 jaar conservator van de collectie Nederlandse prehistorie bij het Rijksmuseum van Oudheden, beter 
bekend als presentator van de TELEAC-serie ‘Nederland in de prehistorie’. In deze rubriek vertelt hij over wat hij heeft meegemaakt in 
de archeologie, wat hem raakte, fascineerde en verbaasde. In Nederland of daarbuiten en vaak over zijn grote liefde: de prehistorie.
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ik me met mijn kleine stage-

vergoeding nooit kunnen 

veroorloven. Laat staan dat 

ze te krijgen waren, want 

ze waren en zijn vreselijk 

zeldzaam.  

Hernieuwde 
 belangstelling
Bijna veertig jaar later kwam 

het boek weer op mijn pad. 

Tien jaar daarvoor had 

ik het via een bevriende 

antiquair voor een ‘zacht’ 

prijsje kunnen aanschaffen. 

Inmiddels werkte ik aan de 

biografie van Van Giffen, dus 

vond ik dat dit werk dan ook 

in mijn boekenkast moest 

staan.  In werkelijkheid ligt 

het, want het past op geen 

enkele plank. Ik wilde het 

ook hebben omdat Van 

Giffen voor dit boek en zijn 

andere boek met als titel 

Die Bauart der Einzelgräber 

in 1931 de Meesterschaps-

prijs had ontvangen. Een 

vreemde beslissing, want 

om nu te zeggen dat beide 

publicaties lezen als een 

trein is niet echt het geval. 

Van Giffen was geen ras-

schrijver, zal ik het maar 

voorzichtigjes zo noemen. 

Andere prijswinnaars waren 

bijvoorbeeld Jac. van Looy 

(1921), P.C. Boutens (1925), 

Henriette Roland-Holst 

(1934), Simon Vestdijk (1964) 

en Ida Gerhardt (1979). De 

Meesterschapsprijs van de 

Maatschappij der Neder-

landsche Letterkunde werd 

echter ook aan historici 

toegekend en de Commissie 

voor Geschied- en Oudheid-

kunde had de werken van 

Van Giffen voorgedragen 

met als motivatie dat veel 

werk was verzet, de bewon-

dering voor grote ijver van 

de schrijver en de opmer-

kelijke uitvoeringen van de 

publicaties. Over het  literaire 

talent van Van Giffen werd 

niet gesproken. De toewij-

zing was niet unaniem. Ik 

heb overigens niet kunnen 

achterhalen wie tegen was. 

Er was geen plechtigheid 

voor de overhandiging van 

de toch forse geldprijs van 

fl. 1000,-. Die werd gewoon 

op bankrekening van Van 

Giffen gestort. Dat kon hij 

best gebruiken. 

Sjoemelen
Het boek is de weerslag 

van een staatsopdracht die 

hij in 1919 kreeg. Die was in 

meer opzichten opmerkelijk. 

Het is goed in dit verband 

te vertellen dat Van Giffen 

van 1912 tot 1917 bij het 

Rijkmuseum van Oudheden 

had gewerkt en na een vijf 

jaar durende ruzie met J.H. 

Holwerda was vertrokken 

naar Groningen. Daar kreeg 

hij later een eigen instituut 

en zou hij zich richten op 

de terpen die de aandacht 

niet kregen die ze verdien-

den. Al snel wierp hij echter 

zijn begerige blik op andere 

delen van het noorden van 

het land om archeologisch 

onderzoek te doen. 

In 1918 kreeg hij de kans om 

in opdracht van de Commis-

saris van de Koningin van 

Drenthe een rapport samen 

te stellen over de hunebed-

den in die provincie. Dat 

was vreemd, want hij had 

er geen ervaring mee en 

Holwerda had er de jaren 

ervoor een aantal opge-

graven waarover hij snel 

nationaal en internationaal 

gepubliceerd had. Nog 

vreemder was dat Van Giffen 

in dat rapport ook aandacht 

moest besteden aan de 

Rijkshunebedden, toch 

min of meer het exclusieve 

 terrein van ‘Rijksarcheoloog’ 

Holwerda. Die probeerde 

bij de  minister nog het tij te 

keren, maar ving bot.

 A.E. van Giffen rond 1930. 
(FOTO: PARTICULIERE COLLECTIE) 

 J.H. Holwerda startte vanuit het RMO met het onderzoek van hunebedden in Nederland met de 
opgraving van de twee hunebedden bij Drouwen in 1912. (FOTO: RMO)
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Voor het rapport was een 

budget van fl. 150,- begroot, 

maar Van Giffen gaf uitein-

delijk bijna fl. 950,- uit. Bij 

de aanbieding sprak hij de 

wens uit dat het rapport 

in boekvorm zou worden 

uitgegeven. Hij kreeg daar 

inderdaad de opdracht voor.

Ambities te over 
Nog voor hij de toestem-

ming had gekregen was 

Van Giffen al aan de slag. In 

tegenstelling tot het door 

de minister gevraagde boek 

met het rapport, pakte Van 

Giffen het veel breder aan. 

Van een particulier had hij 

een bedrag van fl. 4000,- 

gekregen en begon hij met 

het opgraven van enkele 

hunebedden. Het geld ging 

er al snel doorheen en hij 

moest bij de minister tot 

tweemaal toe om meer geld 

vragen en kreeg dat ook. 

Verder ging het werk en 

eind 1922 was het onder-

zoek uitgevoerd. Van Giffen 

had inmiddels zijn belang-

stelling verlegd naar het 

uiterste zuiden van Neder-

land. In Limburg, Holwerda’s 

land, begon hij met het 

onderzoek van de vuur-

steenmijnen. Een rapport 

over de hunebedden was er 

echter nog niet.

In Den Haag vroeg de 

minister in mei 1923 hoe 

het met het rapport stond. 

Van Giffen antwoordde dat 

hij er hard mee bezig was, 

maar er gebeurde niets. 

In november reageerde 

de minister opnieuw, want 

er waren vragen over het 

rapport in de Tweede Kamer 

gesteld. Van Giffen stuurde 

vlak voor oudjaar antwoord 

met een omslachtige brief 

en een getypte versie van 

het rapport. 

Een gedrukte versie was 

er nog niet en dat had zijn 

redenen. Van Giffen had het 

te druk met andere zaken en 

hij had geen geld meer. Dat 

was allemaal uitgegeven aan 

opgravingen. Hij beloofde de 

minister dat het in de zomer 

van 1924 kon verschijnen. 

Sjacheren
Hoe aan geld te komen 

om het boek te laten druk-

ken? De beoogde uitgever, 

A. Oosthoek in Utrecht, zou 

het drukken voor het door 

Van Giffen  ontvangen sub-

sidiebedrag van fl. 2000,-, 

maar het werk was in 

omvang uitgedijd en Van 

Giffen voerde alsmaar 

nieuwe veranderingen door. 

De kosten liepen verder 

op, uit de hand zelfs. Van 

Giffen moest op zoek naar 

geld en ging onderhandelen 

met de uitgever. Hij schreef 

een serie bedelbrieven aan 

particulieren, vrienden en 

organisaties die misschien 

een bijdrage zouden kunnen 

doen. Met veel moeite kreeg 

hij bijna tweeduizend gulden 

bij elkaar geschraapt, een 

deel als echte giften en een 

ander deel als uitgestelde 

voorschotten.  

De kosten bleven echter 

oplopen en het drukproces 

liep meer en meer vertraging 

op. De spanningen met de 

drukker namen ook toe en 

leek er een voortijdig einde 

aan het project te komen, 

maar eind 1926 konden het 

eerste tekstdeel en de atlas 

gedrukt worden, al stond 

1925 vermeld als jaar van 

uitgave. Het tweede tekst-

deel verscheen pas in 1927.

Het is een monumentaal 

werk waar Van Giffen zijn 

naam vestigde. Een groot 

commercieel succes zou het 

niet worden. Het was ook te 

duur. Het kostte in de boek-

winkel 35 gulden. Het aantal 

gedrukte exemplaren is niet 

bekend, maar kan geschat 

worden op ongeveer 

 honderd.  

 De uitgeverij Oosthoek had in het begin van de 
jaren twintig van de vorige eeuw in Utrecht een 
nieuw pand betrokken aan de Domstraat nummer 
1-3. In het pand zijn nu winkels en kantoren gevestigd. 
(FOTO: LEO VERHART) 

 De folder voor het boek was nogal weten
schappelijk naar de huidige  maatstaf. Zo zag 
de voorpagina eruit en op de  achterzijde 
stond de prijs, inmiddels 45  gulden. 
(FOTO: LEO VERHART)

NOG MEER LEZEN:
Verhart, L.B.M., 2016: 

Een  monument voor de 
 archeologie, een monument 

voor zichzelf. Het hunebedden
boek van A.E. van Giffen. 

Nieuwe Drentse Volksalmanak 
133, 187-220.

INFO
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NIEUWS RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED

Een bootje vol troep

H et bootje is in 1973 ontdekt en in 

1982 door middel van proefsleuven 

onderzocht. Daarbij is vastgesteld 

dat het bootje ongeveer 17 bij 4,6 meter mat 

en geladen was met ‘stadsafval’. Op basis van 

de vondsten is het bootje in de late 19e-begin 

20e eeuw gedateerd. Vanaf 2004 is duidelijk 

dat het scheepshout in kwaliteit achteruitgaat. 

Daarom is in 2019 besloten het bootje gedeel-

telijk op te graven. De opgraving is onderdeel 

van de Fieldschool Maritieme Archeologie 

voor  studenten uit Groningen, Leiden en 

Deventer. De gecombineerde opgravingen 

laten zien hoe het leven aan boord was en wat 

voor lading er werd vervoerd. 

In de roef
Op het achterschip bevond zich een verblijfs-

ruimte van ongeveer 6 bij 4,6 meter: de roef. 

Hierin lag een haardplaats. Deze diende 

niet alleen als warmtebron, maar ook om te 

koken. De samenstelling van het kookgerei 

en serviesgoed wijst op een kleine bezetting, 

mogelijk alleen een schipper met een knecht. 

Het servies is een samengeraapt allegaartje. 

Het totaal maakt een armelijke indruk. Opval-

lend is dat er twee deksels van luxe thee-

potten zijn, waarvan de pot zelf ontbreekt. 

Sterker nog, er is helemaal geen theepot. 

Mogelijk zijn de deksels uit de lading gevist 

en in de roef hergebruikt. Dit geldt ook voor 

enkele andere spullen.

Troep met een ‘geurtje’
Ook de lading is interessant. Deze bestaat uit 

grond vermengd met aardewerkscherven, 

bot- en visresten, schelpen, delen van kleipij-

pen, afbraakpuin, glazen flesjes, voorwerpjes 

van been en metaal, maar vooral slakken, 

cokes en stukken verbrande leisteen.

Het aardewerk uit de lading is duidelijk van 

rijkere milieus dan dat uit de roef. Hier  vinden 

we onder andere Chinees porselein en 

Europees porselein met goudbeschildering. 

Doordat er vaak meerdere stukken van één 

servies zijn, lijkt het erop dat het om afval van 

een of enkele huishoudens gaat. Op basis van 

het aardewerk en de pijpenkoppen kan het 

wrak rond 1870 worden gedateerd. De ana-

lyse van slijpplaten en geochemische grond-

monsters leert dat de lading niet de inhoud 

van beerputten is. De grond bevat hiervoor te 

weinig organisch materiaal. Wel zijn er zeer 

hoge waarden lood, koper en zink. De hoge 

waarden zware metalen wijzen op industrieel 

afval. In combinatie met de talrijke slakken, 

cokes en stukken verbrande leisteen wordt 

gedacht aan afval van een gasfabriek. 

In de loop van de 19e eeuw werd in Neder-

land op grote schaal overgeschakeld op gas. 

Gasfabrieken schoten als paddenstoelen uit 

de grond, vooral rond grote steden. In deze 

fabrieken werd steenkool in stappen omge-

zet tot steenkoolgas. Het productieproces 

leidde tot veel afval, vooral slakken, cokes, 

verbrande leisteen en vervuilde grond. De 

gascokes werden verkocht als brandstof. Het 

andere afval was lastiger te slijten. Veel hier-

van is, vaak vermengd met stadafval, afge-

voerd naar veengronden, onder andere in 

het Groene Hart. Hier werd het uitgestrooid 

als grondverbetering. Deze gronden staan 

bekend als toemaakdekken. 

Groene hart is ‘loden’ hart?!
Eén conclusie van het onderzoek is dat de 

bodem in delen van het Groene Hart met toe-

maakdekken zwaar is vervuild. Er zou vanuit 

de archeologie meer onderzoek moeten wor-

den gedaan naar de ruimtelijke verspreiding 

van toemaakdekken en hun samenstelling 

en herkomst. Het kan ons veel leren over hoe 

vroeger met industrieel afval werd omge-

gaan en levert lessen voor de toekomst.  

Tekst: Jan van Doesburg en Menno van der Heiden RCE; foto’s: RCE

 Opgraving van een afvalpraam bij Zeewolde

In de zomer van 2019 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Zee-
wolde een houten bootje gevuld met ‘troep’ opgegraven. Aanleiding voor het 
onderzoek voor was de slechte staat van conservering van de houten boot. 
Het onderzoek levert onverwachte resultaten op, met name over de lading.

 Toemaakdekken in het centrale deel van het 
Groene Hart.

 Gasfabriek en scheepstimmerwerf in Harderwijk. 
Prentbriefkaart uit het begin van de 20e eeuw, 
vervaardigd door E. Schilder (BRON: COLLECTIE

GELDERLAND.NL: STADSMUSEUM HARDERWIJK). 

 Het veldwerk in volle gang in de roef met in het 
midden de haardplaats.

 Drone-opname van de scheepsresten met 
rechts de roef met haardplaats tijdens de 
 opgraving in 2019.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE), onderdeel van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voert 
onder rechtstreekse verantwoordelijkheid 
van de minister wet- en regelgeving en 
erfgoedbeleid uit. Ook ontwikkelt de dienst 
praktisch toepasbare kennis en geeft advies 
over (archeologische) rijksmonumenten, 
landschap en roerend erfgoed. In Archeo-
logie Magazine verzorgt de RCE een pagina 
met nieuws en achtergrondinformatie.



Van Oppidum Batavorum tot Van Oppidum Batavorum tot 
Romeins Fort Vechten Romeins Fort Vechten 

OPGRAVINGSVERSLAGEN VAN EEN HOBBY-ARCHEOLOOGOPGRAVINGSVERSLAGEN VAN EEN HOBBY-ARCHEOLOOG

ARCHEOLOGIEONLINE.NL /OPPIDUMARCHEOLOGIEONLINE.NL /OPPIDUM

Van Oppidum Batavorum tot Romeins Fort Vechten •
Opgravingsverslagen van een hobby-archeoloog • € 19,95 • ISBN 978 94 91141 256

Dick Roetman (1949) werkte tot zijn pensioen bij een bank, maar in zijn vrije tijd hielp hij mee bij talloze opgravingen, 
met name rond Nijmegen, ooit de Romeinse hoofdstad van de Lage Landen. Hij was getuige van specta culaire vondsten, 

en verzamelde veel kennis over de Romeinen in Nederland én over het métier van de archeoloog. Van 2017 tot 2020 
schreef hij daarover de populaire rubriek ‘Memoires van een amateur-archeoloog’ in Archeologie Magazine. Zijn verhalen 

zijn nu gebundeld in een prachtig vormgegeven, full colour boek. Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in 
 Romeinse sporen in de Nederlanden, én een must voor (hobby-)archeologen.

U kunt dit boek bestellen via

nieuwnieuw

‘Informatieve 
ontboezemingen 

die zich als een boeiend 
dagboek laten lezen.’
Lou Lichtenberg, hoofdredacteur 

van Archeologie Magazine

GEEN 
VERZEND-
KOSTEN!
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DOMITIANUS’ ROME INLEIDING Tekst en overige foto’s: Lou Lichtenberg

 Feiten en beschouwingen over de laatste Flavische keizer

D omitianus (Titus Flavius Domitia-
nus) kwam in het jaar 51 na Chris-
tus in Rome ter wereld als zoon van 
Vespasianus (de latere Romeinse 
keizer van 69-79 en de eerste van 

de drie keizers van de Flavische Dynastie) en Flavia 
Domitilla (Domitilla de Oudere). Een belangrijk 
deel van de eerste decennia van zijn leven bracht hij 
door in de schaduw van zijn 12 jaar oudere broer 
en succesvolle militair commandant Titus, die hem 
als tweede keizer van de Flavische Dynastie van 79 
tot 81 voorging. Zelf bracht Domitianus het na een 
plotselinge dodelijke ziekte van Titus in 81 tot derde 
en tevens laatste Flavische keizer, tot aan zijn dood 

Domitianus?
In deze special staan de Romeinse 

keizer Domitianus en de 
intrigerende hoofdstad van het 
Romeinse Rijk, Rome centraal. 

In vier onderdelen gaan we 
achtereenvolgens in op wie hij 

was, zijn aspiraties plus reputatie, 
wat er in het huidige Rome nog 
aan hem herinnert en tenslotte 

hoe dit alles ook in Leiden op de 
tentoonstelling ‘God op aarde 
- Keizer Domitianus’ in het 

Rijksmuseum van Oudheden tot 
en met 22 mei 2022 te zien en 

te beleven valt.

Wie was 
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(door moord) in 96. Zijn adviseur Nerva, die moge-
lijk betrokken was bij het complot rond die moord, 
volgde hem meteen als keizer op. 

Domitianus’ imago
Kenmerkend voor zijn vijftienjarige bewind als 
keizer is allereerst zijn dadendrang op terreinen 
van economie, stedenbouw en oorlogvoering. Hij 
zorgde onder meer voor revaluatie van de Romeinse 
munt, een stevig bouwprogramma voor het volk 
annex werkgelegenheid en vermaak in Rome en 
stabilisering van de rijksgrenzen na oorlogen in 
Britannia en Dacia. Maar eveneens karakteristiek 
voor zijn bewind waren zijn totalitaire en soms 
ook wrede trekken en zijn persoonlijkheidscultus, 
waarin hij zichzelf als de nieuwe Augustus en als 
meester en god (dominus et deus) etaleerde. Zoals 
hierna in deze special nog verder zal worden toe-
gelicht was het gevolg van dit alles enerzijds een 
groeiende populariteit bij zijn onderdanen en zijn 
leger, maar anderzijds ook een groeiende impopula-
riteit onder de elite en het hof. Hoe die twee imago- 
stromingen groeiden en zich uiteindelijk tot elkaar 
hebben verhouden, is onderwerp van (wetenschap-
pelijk) debat vooral onder historici. Feit is hoe dan 
ook dat aan zijn bewind een einde kwam doordat 
medewerkers van het keizerlijk hof hem in 96 ver-
moordden. Feit is ook dat hij na zijn dood door de 
Senaat veroordeeld werd tot een ‘uitbanning uit het 
geheugen’ (damnatio memoriae), dat resulteerde in 
vernietiging van wat nog aan hem aan herinnerde 
in de vorm van bijvoorbeeld portretten en inscrip-
ties met zijn naam. En tot de politieke en sociale 
elites behorende auteurs als Tacitus, Plinius de 
Jongere, Suetonius en Dio publiceerden historische 
 werken waarin Domitianus wordt neergezet als een 
wrede, perverse en paranoïde tiran (zie ook kader). 

Daar staan overigens meer positieve uitingen van 
andere auteurs uit Domitianus’ tijd tegenover, zoals 
 bijvoorbeeld Martialis en Statius.

Nuanceringen
Was Domitianus nu echt zo’n meedogenloze tiran, 
in meerdere mate dan andere Romeinse - vaak niet 
minder tirannieke - keizers die toch een  positiever 
imago hebben? Hedendaagse historici komen 
steeds meer tot de opvatting dat het imago van deze 
laatste Flavische keizer nuanceringen behoeft. Prof. 
dr. Eric Moormann, emeritus-hoogleraar klassieke 
archeologie en gastconservator van genoemde ten-
toonstelling in het RMO, tekent aan dat Domitianus 
in de geschiedenis en archeologie een onderbelichte 
keizer is, waardoor we eigenlijk nog maar betrekke-
lijk weinig over hem weten. ‘Voor zijn persoon als 
zodanig en als keizer was in het verleden ook in 
wetenschappelijke kringen nauwelijks aandacht en 
zeker niet in de vorm van een eigen tentoonstelling 
zoals nu in het RMO. Tegelijk dacht men toch een 
goed beeld van hem te hebben, namelijk dat hij een 
monster was, een gek. Die tegenstrijdigheid voedt 
de groeiende – ook wetenschappelijke - belang-
stelling voor zijn doen en laten, om nu eindelijk 
eens goed te weten in hoeverre dat beeld van de 
man nu waar of onwaar is. Bij dat debat sluit de 
expositie ook goed aan. Daarin trachten we voor 
een breed publiek te visualiseren hoe de Romeinse 
keizer in zijn hof in het algemeen functioneerde en 
welke aspecten in Domitianus’ leven in positieve 
en negatieve zin meespeelden en zijn bestaande 
imago bevestigen dan wel ontkennen. Uitdagende 
thema’s daarbij zijn onder meer: het leven van zo’n 
vorst, zijn absolute macht als alleenheerser, machts-
gebruik, machtsmisbruik. Soms kan je dat in een 
tentoonstelling door middel van voorwerpen laten 

 Keizer Domitianus 
(51-96, keizer 81-96), 
marmeren buste 
 vervaardigd meteen 
na zijn aantreden in 
81 n.Chr. Collectie Altes 
Museum Berlin.

 Keizer Vespasianus 
(9-79, keizer 69-79). 
Collectie Museo 
 Archeologico Nazio
nale, Napels.

 Keizer Domitianus, 
portret in Musei 
 Capitolini, Museo del 
palazzo dei Conserva
tori Inv. Nr. MC 1156. 

 Keizer Titus (39-81, 
keizer 79-81). Collectie 
Galleria Borghese, 
Rome. (FOTO: WIKIPEDIA) 
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zien, soms zal dat ook moeilijker zijn, maar 
het materiaal in deze tentoonstelling is in ieder 
geval in sommige opzichten heel aansprekend’.
Welk imago van Domitianus is uit dit alles tot 
dusver als het meest aannemelijke beeld naar 
voren gekomen? Moormann begint met als 
voorbeeld te noemen de militaire activiteiten 
van deze keizer. ‘Daarvan laten we uitzonderlijk 
goed in modderlagen bewaard materiaal zien uit 
garnizoensplaatsen in Engeland en Nederland, 
waaronder kleding, schoeisel, correspon dentie 
op houten schrijfplankjes. Daaruit valt bijvoor-
beeld af te leiden dat de keizer een stokje steekt 
voor de verdere opmars van een zeer  ambitieuze 
generaal om nog meer land op het Britse 
 continent te veroveren. Ook bij zijn oorlogs-
voering langs de Donau probeert hij conflicten 
in de hand te houden en de rust binnen de 
grenzen van het rijk te bewaren. In dat opzicht 
was hij niet slechter dan andere keizers. Neem 
bijvoorbeeld eens in ogenschouw wat zijn 
vader  Vespasianus en zijn broer Titus in Judea 
aanrichtten en waarbij volgens de schrijver 
Flavius Josephus maar liefst een miljoen mensen 
zouden zijn omgekomen. Klaarblijkelijk weet 
Domitianus dergelijke escalaties in zijn militaire 
activiteiten te vermijden. Ook economisch weet 
hij te scoren, getuige de bouw van rijke monu-
menten in Rome en in andere plaatsen evenals 
de herbouw van forten in onze contreien. De 
toelevering van graan was goed gegarandeerd, 
de zee nagenoeg vrij van piraten en andere 
tegenstanders. En binnen de rijksgrenzen 
beheersten de Romeinen op redelijk vreedzame 
wijze hun gebieden. Rome was in de periode 
van zijn heerschappij ondanks grote verschillen 
tussen rijk en arm redelijk welvarend’.  

 Keizer Nerva (30-98, keizer 96-98). Collectie  Museo 
Nazionale Romano – Palazzo Altemps, Rome.

ROMEINSE BRONNEN OVER DOMITIANUS
Over de regeerperiode van keizer Domitianus zijn twee wat uitgebreidere 
historische teksten overgeleverd van personen die vanuit de standpunten van 
de Romeinse elite van een halve tot bijna twee eeuwen later op die periode 
en vooral de rol van de keizer terugkijken. De eerste is van de hand van Gaius 
Suetonius Tranquillus (ca. 70  ca. 130) die belangrijke functies in de keizerlijke 
administratie onder de keizers Trajanus en Hadrianus vervulde. De tweede is 
geschreven door de Griekstalige senator Lucius Cassius Dio (ca. 164 – na 229). 
Hun teksten over Domitianus zijn bij elkaar geplaatst in het recent verschenen 
boek ‘Wreed & pervers. De Romeinse bronnen over Keizer Domitianus’. Als 
voorbeeld van zo’n tekst volgt hierbij een passage uit het manuscript van 
Suetonius (‘Wreed & persvers’, pag. 18):

‘In de tijd van zijn keizerschap had hij de gewoonte zich elke dag een paar 
uur af te zonderen. Daarin deed hij niets anders dan vliegen vangen en die 
met een scherpe pen vastprikken. Op iemands vraag of er iemand bij Caesar 
binnen was antwoordde Vibius Crispus daarom feitelijk juist: “Nog geen vlieg”.
Later heeft hij zijn vrouw Domitia, van wie hij een zoon had gekregen tijdens 
zijn tweede consulaat en in het tweede jaar <…> de titel Augusta verleend. Toen 
zij hopeloos verliefd was op de toneelspeler Paris verstootte hij haar. Maar hij 
kon de scheiding niet verdragen en na korte tijd haalde hij haar terug, zoge
naamd op dringend verzoek van het volk.
Inzake het bestuur van het rijk betoonde hij zich 
enige tijd wisselvallig, met ook een evenwichtige mix 
van fouten en deugden. Totdat hij ook zijn deugden 
tot fouten liet ontsporen. Voor zover we kunnen 
nagaan speelde er meer mee dan zijn natuurlijke 
karaktertrekken: gebrek maakte hem inhalig, angst 
wreed.’ 

‘Wreed & pervers. De Romeinse bronnen over Keizer 
Domitianus’, toegelicht en vertaald door Olivier 
Hekster en Vincent Hunink (uitgave van Sidestone 
Press, Leiden, paperback: ISBN 978-94-6426-065-6; 
PDF ebook: ISBN 978-94-6426-066-3).

 Prof. dr. Eric M. 
Moormann. 
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KEIZERTIJD DOMITIANUS’ ROME

K eizer Domitianus (51-96, keizer 
tussen 81 en 96) was hierin 
maar ten dele succesvol. Vooral 
zijn relatie met de senatoren 
was ronduit slecht, zeker in de 

laatste jaren van zijn bewind. Die slechte ver-
houding vormt tegelijkertijd de belangrijkste 
reden waarom Romeinse schrijvers Domitianus 
na diens dood uiterst negatief hebben geportret-
teerd. Deze schrijvers waren zelf afkomstig uit 
de hoogste sociale klassen, net als hun publiek.
Wat was nu het voornaamste probleem? Domi-
tianus presenteerde zichzelf niet langer als 
‘ eerste onder de gelijken’ (primus inter pares) 
maar als ‘heer en god’ (dominus et deus). 
Daarmee trad hij de senatoren niet met het 
gepaste respect tegemoet. Als dominus stelde 
hij zich boven hen en de identificatie van een 
heerser met een god was bij leven not done in 
de Romeinse wereld (vergoddelijking van een 
keizer of keizerin ná de dood kwam wel voor). 
Bovendien zou Domitianus, volgens de bron-
nen, in de laatste jaren van zijn bewind senato-
ren na schijnprocessen ter dood hebben laten 
brengen en hun bezit geconfisqueerd. Daarom 
wordt Domitianus in diezelfde antieke teksten 
afgeschilderd als een mateloos en wreed mon-
ster en zijn regering als een schrikbewind dat 
door  terreur en willekeur werd gekenmerkt. De 
tentoonstelling God op aarde: keizer Domitianus, 
die vanaf 17 december in het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden te zien zal zijn, plaatst 
daar kanttekeningen bij. Niet om Domitianus 

 Van goddelijke aspiratie naar gebroken reputatie

Domitianus’ keizertijd
nader belicht

Romeinse keizers hadden de absolute macht. Maar om langere tijd succesvol te 
zijn moest een keizer de verhoudingen met verschillende groepen in de samenleving 

wel goed zien te houden. Senatoren, soldaten, en het ‘gewone volk’ in Rome en 
daarbuiten hadden allemaal hun verwachtingen die waargemaakt moesten worden. 

Sommige keizers slaagden daarin duidelijk beter dan anderen.

 Portret van keizer Domitianus. Musei Capitolini, Museo del palazzo dei 
 Conservatori Inv. Nr. MC 1156. (FOTO: JOSÉ LUIZ BERNARDES RIBEIRO)
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te rehabiliteren, maar wel om te begrijpen hoe 
een keizer die met een regeerperiode van vijf-
tien jaar relatief lang aan de macht was, alsnog 
met zo’n inktzwarte reputatie de geschiedenis 
is ingegaan. Welke mechanismen speelden 
daarbij een rol? Hoe was Domitianus’ beleid 
op allerlei terreinen, en hoe zag het leven in 
Rome eruit aan het eind van de eerste eeuw? 
Door niet alleen de literaire bronnen te laten 
spreken,  teksten die zonder uitzondering zeer 
negatief van toon zijn, maar ook naar materiële 
resten (voorwerpen en gebouwen), inscripties 
en munten te kijken, kunnen we toch een wat 
diverser en genuanceerder beeld schetsen van 
deze laatste keizer van de Flavische familie, van 
zijn beleid en van zijn entourage.

Bevelhebber en ‘vader des 
vaderlands’
Soldaten verwachtten een actief en vooral suc-
cesvol militair beleid en gingen dan ook door 
het vuur voor keizers die daarin slaagden. Geen 
wonder dat soldaten na de moord op Domitia-
nus eisten dat hij zou worden vergoddelijkt, wat 
overigens niet gebeurde. Daar stak de Senaat 
een stokje voor. De positieve houding van veel 
soldaten kan verklaard worden uit het feit dat 
Domitianus de eerste keizer was sinds lange tijd 
die zelf als actief bevelhebber mee ten strijde 
trok. Vooral in Germanië en het Donaugebied 
was Domitianus actief en zijn militaire beleid 
werd hier rechtstreeks door Trajanus (een 
‘goede’ keizer die tussen 98 en 117 regeerde) 
voortgezet. Dat laat zich niet rijmen met de sma-
lende opmerkingen die we bij auteurs lezen over 
Domitianus’ militaire activiteiten. Die opmer-
kingen lijken dan ook geen recht te doen aan zijn 

capaciteiten op dit vlak. Hij verordende boven-
dien aanzienlijke verhogingen van de soldij.
De bevolking van Rome, zeker de armere groe-
pen uit de samenleving, hoopten op een keizer 
die oog had voor hun noden en als een vader 
(pater patriae, ‘vader des vaderlands’) voor hen 
zorgde. Met graanuitdelingen, werkverschaffing, 
aandacht voor leefbaarheid in de stad en met ver-
maak kon een keizer zijn populariteit vergroten. 
Schoot hij tekort, dan keerde de bevolking zich 
vroeg of laat tegen hem. ‘Men houdt zich koest 
en vraagt alleen nog maar twee dingen: brood en 
spelen!’, dichtte een iets jongere tijdgenoot van 
Domitianus, de spotdichter Juvenalis. Overigens 
werd het gedicht waaruit deze bijtende regels 
stammen pas na Domitianus’ dood gepubliceerd.

Bouwen voor het volk
Domitianus volgde met zijn graanuitdelingen en 
aanbod van gladiatorengevechten en wagenren-
nen exact dezelfde lijn als de keizers voor hem. 
Ook zij probeerden het ‘plebs’ voor zich te win-
nen met vermaak en ook met grote bouwprojec-
ten die voor werkgelegenheid zorgden. De Duitse 
archeoloog Paul Zanker muntte de uitdrukking: 
‘De keizer bouwt voor het volk’. Het ging daarbij 
niet alleen om keizerlijk prestige en het scheppen 
van banen, maar vooral om gebouwen waar de 
bevolking van Rome vermaak vond. In navolging 
van de eerste keizer Augustus (63 v.-14 n. Chr.; 
keizer 27 v.-14 n. Chr.) zetten Domitianus’ vader 
Vespasianus (9-79; keizer 69-79) en broer (39-
81; keizer 79-81) enorme projecten als de bouw 
van het Colosseum in gang en breidden zij het 
Circus Maximus uit. Zo waren de Romeinen 
verzekerd van schitterende accommodaties voor 
de geliefdste vrijetijdsactiviteiten, het kijken naar 

Tekst: dr. Nathalie de 
Haan (universitair docent 
Oude Geschiedenis, 
Radboud Universiteit 
Nijmegen) & prof. dr. Eric 
M. Moormann (emeritus- 
hoogleraar Klassieke 
Archeologie). Beiden 
zijn gastconservatoren 
van de tentoonstelling 
‘God op aarde. Keizer 
 Domitianus’ in het Rijks-
museum van Oudheden

 Het Amphitheatrum 
Flavium waarvan de bouw 
werd begonnen door 
Vespasianus en voltooid 
door Domitianus. (FOTO: 
NATHALIE DE HAAN)

 Grafmonument van 
Quintus Sulpicius Maximus. 
Rome, Musei Capitolini, 
Centrale Montemartini. Inv.
nr. MC 1102/s. (FOTO: ZENO 
COLANTINI).
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DOMITIANUS’ ROME KEIZERTIJD

dieren- en gladiatorengevechten in het amfi-
theater en naar wagenrennen in het circus. Ver-
spreid over het jaar waren er in deze gebouwen 
tientallen dagen gevuld met spelen die tegen een 
kleine vergoeding of zelfs gratis konden worden 
bijgewoond.
Domitianus breidde het Colosseum uit met een 
hogere verdieping. Hij voegde ook een nieuw 
ensemble voor volksvermaak toe, een klein 
theater en een atletiekstadion. Deze twee gebou-
wen dienden voor Griekse atletieknummers 
en verfijnde voordrachtskunst, waarschijnlijk 
vooral in het Grieks, onder de aandacht van een 
waarschijnlijk select publiek. Er is wel gezegd 
dat de import van Griekse festiviteiten tegen de 
Romeinse tradities zou indruisen, maar de keizer 
volgde, net als vader en broer, een bestaande 
traditie: Augustus had zulke spelen in Napels 
geïntroduceerd (de Sebasta) en Nero deed met 
de Neronia hetzelfde in Rome. Domitianus liet 
deze spelen niet naar zichzelf noemen, maar 
verbond het festival met oppergod Jupiter: de 
Capitolia werden genoemd naar de Jupiter- 
tempel op het Capitool, het Capitolium. De 
Capitolia, die iedere vijf jaar werden gehouden 
in Rome (ook na Domitianus’ dood) presen-
teerden sportevenementen in Griekse stijl, naar 
het voorbeeld van de traditionele festivals in de 
Griekse wereld, waarvan de Olympische Spelen 
de bekendste zijn.
Professionele sporters uit het gehele Romeinse 
Rijk probeerden overwinningen te behalen op 
verschillende plekken, net als in de moderne 
grand slam-tennistoernooien of golf- en 
Formule 1-kampioenschappen. Naast die 
al bestaande spelen bleven de Capitolia nog 
 eeuwen op de internationale wedstrijdkalender 
van het Romeinse Rijk staan. Het stadion is 
behouden in de huidige Piazza Navona en omge-
ving: het plein is de oude arena, de gebouwen 
rondom staan bovenop de onderste rijen van de 
zitbanken in travertijn en marmer. Er waren ook 
kunstwerken opgesteld, zoals een beeldengroep 
van Theseus die de Minotaurus heeft gedood. 
Deze beelden prijken op de tentoonstelling.
Tijdens de Capitolia vonden ook wedstrijden 
plaats in voordrachtskunst, met name het voor-
lezen van nieuwe dichtwerken. Van het hiervoor 
bestemde overdekte theater, het odeion, zijn geen 
resten bewaard behalve de halfronde buitenkant, 

 Palazzo  Massiomo 
alle Colonne in 
Rome. De rooilijn 
van dit latere palazzo 
volgt de contouren 
van het odeion uit de 
tijd van Domitianus. 
(FOTO: LIDY PETERS)

 Leeuw van graniet 
afkomstig uit het 
Iseum op het Mars
veld in Rome, nu aan 
de voet van de trap 
naar het Capitool in 
Rome. (FOTO: WIKI 
COMMONS)

 Deel van de benedenverdie
ping van Domitianus’ paleis op 
de Palatijn, die deels in de heuvel 
werd ingegraven. In het midden 
ligt een grote fontein die op 
 warme zomerdagen voor ver
koeling en akoestische effecten 
zorgde. (FOTO: STEPHAN MOLS)
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DOMITIANUS’ ROME KEIZERTIJD

die zichtbaar is in de façade van het latere Palazzo 
Massimo alle Colonne. Een grafmonument uit 96 
getuigt van de deelname van een elfjarige jongen, 
Quintus Sulpicius Maximus. Hij is kort na zijn 
optreden gestorven en zijn ouders lieten het door 
hem voorgedragen Griekse gedicht op de voor-
kant beitelen, zodat Quintus tot in de eeuwigheid 
– en nu dus in Leiden - herdacht wordt.
Het odeion en stadion werden op het Marsveld 
(Campus Martius) gebouwd. In de directe 
omgeving zijn resten van verschillende andere 
monumenten van Domitianus te zien, naast een 
aantal door hem gerestaureerde gebouwen. Voor 
de voedseluitdelingen waren er loketten in een 
kantoor vlakbij vier tempels die op het huidige 
Largo Argentina zijn gesitueerd. Deze heilig-
dommen vertonen ingrepen uit de regeringstijd 
van Domitianus, toen vanwege overstromingen 
van de Tiber het loopniveau van het plein én de 
gebouwen werd opgehoogd. Aan dit tempelcom-
plex grensden heiligdommen voor twee door 
Domitianus speciaal vereerde godinnen, Isis en 
Minerva, beide verbonden met de goedgeefsheid 
van de keizer. Vooral de van origine Egyptische 
Isis moet tot de verbeelding hebben gesproken. 
Net als in andere steden genoot het Iseum een 
grote populariteit bij de plaatselijke bevolking. 

Obelisken, Egyptische beelden of namaaksels 
daarvan, palmen en fonteinen creëerden de 
suggestie van een Nijllandschap. Op de tentoon-
stelling getuigen objecten uit Pompeii, Rome en 
Benevento van die fascinatie. In Benevento ston-
den zelfs portretten van Domitianus als farao in 
het in die tijd opgerichte Isisheiligdom.

Verguisd
Al die bouwprojecten vormden zinvolle en 
belangrijke aanvullingen op de toch al indruk-
wekkende infrastructuur van Rome en zullen 
bij iedereen die er woonde in de smaak zijn 
gevallen. Maar toen de Senaat uiteindelijk van de 
keizer af wilde, keerden die monumenten zich 
als het ware tegen hem: zij werden bestempeld 
als uitdrukkingen van grootheidswaanzin. Met 
name zijn paleis op de Palatijn werd als teken 
van Domitianus’ mateloosheid gezien en als 
symbool van verkwisting. De keizer werd door 
intimi vermoord en de relatief oude senator 
Nerva (30-98; keizer 96-98) werd als keizer 
geïnstalleerd. De Senaat veroordeelde Domitia-
nus postuum tot een radicale ‘uitbanning uit het 
geheugen’ of damnatio memoriae, wat inhield dat 
sporen in de vorm van portretten en inscripties 
met zijn naam uit het publieke domein moesten 
verdwijnen. Veel van de genoemde bouwwer-
ken gingen de geschiedenis in als schenkingen 
van Nerva: Domitianus’ Forum Transitorium, 
bijvoorbeeld, heet tot op de dag van vandaag 
Forum van Nerva, en een luxehotel ernaast 
draagt dezelfde naam. Vooral beelden en portret-
ten waren het mikpunt van vernietigingsdrang, 
een fenomeen dat we natuurlijk ook uit latere 
tijd kennen: Mussolini, Hitler, Saddam Hussein 
– we vinden ze niet meer in het straatbeeld van 
Italië, Duitsland of Irak.
Marmeren koppen van Domitianus bleven dan 
wel weer relatief vaak bewaard, zij het in een 
andere vorm: portretten van de wat dikkige en 
opgeblazen Domitianus werden ‘omgekat’ naar 
de veel magere nieuwe heerser Nerva. Zo wil 
de ironie van de geschiedenis dat er eigenlijk 
helemaal niet weinig portretten van  Domitianus 
bekend zijn. De in de traditie dus onbeminde 
keizer blijkt aansprekende activiteiten te  hebben 
ontwikkeld waarmee hij niet onderdoet voor 
veel van zijn collega’s. De moeite van het 
 bekijken waard!  

 Reconstructie van 
de troonzaal in de 
 Domus Flavia. (FOTO: 
2021 LEARNING SITES, INC.)
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S 
tandbeelden in 

Rome van allerlei 

groot- en kleinhe-

den te over, maar 

nergens in deze eeuwige 

stad of daaromheen is er op 

straat een beeld te herken-

nen van keizer Domitianus. 

Of je moet musea als Musei 

Capitolini of de Vaticaanse 

musea bezoeken, waar 

wel enkele beelden van 

hem worden bewaard en 

getoond (als ze al niet zijn 

uitgeleend). Niettemin 

is Domitianus in Rome, 

ondanks zijn ‘uitbanning 

uit het geheugen’ door de 

Senaat vlak na zijn dood, 

niet geheel uit de herinne-

ring weggepoetst. Zo toont 

bijvoorbeeld een grafreliëf 

(van de Tombe van de 

Haterii) monumenten die 

onder Domitianus werden 

gebouwd. Maar ook op de 

hiernavolgende plaatsen 

zijn er, al dan niet op nog 

duidelijk zichtbare wijze, 

herinneringen aan zijn werk 

als keizer (waarvan som-

mige al in het voorgaande 

deel van deze special wer-

den aangestipt). 

Capitool
Op deze citadel Capitolium 

vonden onder Domitianus 

diverse interventies in de 

bouw en verfraaiing van 

vooral tempels gewijd aan 

de hoofdgoden Jupiter, Juno 

en Minerva plaats, waaron-

der een grote tempel gewijd 

aan Jupiter Conservator. 

Delen van deze tempels 

bevinden zich onder en in de 

vleugels van de Capitolijnse 

Musea. De grote Jupiter- 

tempel strekte zich uit tot 

langs de huidige Via del 

Tempilo di Giove, waar op 

een parkeerterrein – maar 

overigens ook in de Capito-

lijnse Musea – nog enkele 

bouwfragmenten van te zien 

zijn. Bij de kerk Santa Maria 

in Aracoeli aan de noordkant 

van het Capitool zijn nog 

Domitianus’ 
erfenis
Zoals in het voorgaande is toegelicht werd Domi
tianus na zijn dood door de Senaat veroordeeld 
tot een ‘uitbanning uit het geheugen’ (damnatio 
memoriae). In concreto resulteerde dat in ver
nietiging van wat nog aan hem aan herinnerde, 
vooral portretten en inscripties met zijn naam. 
Desondanks zijn er nog wel plaatsen in Rome 
en daarbuiten te zien voor de bouw waarvan 
 Domitianus opdracht gaf of die anderszins nog 
aan hem gerelateerd zijn en zijn nagelaten. Hier 
een impressie van wat vandaag de dag nog 
 daarvan in Rome en omgeving te zien is.

 Reliëf uit de Tombe van de Haterii, daterend uit 79-80 n. Chr., gevonden in 1848 bij de Porta Maggiore in Rome. De Haterii broers waren 
aannemers in de Flavische periode. De reliëfs van deze tombe behoren thans tot de collectie van de Vaticaanse Musea.

 Impressie van sporen van de keizer in hedendaags Rome

Tekst en overige foto’s: Lou Lichtenberg.  
Met dank aan prof. dr Eric M. Moormann en dr Claire Stocks
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restanten te zien van een 

1e-eeuwse stadsmuur die met 

de naburige tempel van Isis 

verbonden was. 

Circus Maximus
Ook dit bouwwerk, dat 

gebruikt werd voor wagen-

rennen, atletiekwedstrijden 

en gevechten met wilde 

dieren, werd onder Domitia-

nus uitgebreid. Het bood op 

de tribunes ooit plaats voor 

ca. 300.000 toeschouwers, 

maar hiervan resteren nu 

nog slechts een groot en 

lang wandelpark langs de 

Palatijn en een klein gedeelte 

van de tribunes in de zuid-

oostelijke hoek met een aan-

tal van de onderste arcaden. 

Ook zijn daar nog resten te 

zien van een triomfboog 

gewijd aan Titus uit het jaar 

van zijn overlijden in 81. Deze 

overblijfselen kwamen aan 

het licht bij een opgraving 

in de jaren ’30 van de vorige 

eeuw en opnieuw in 2015 

(Circo Maximo Experience 

nabij metrostation Circus 

Maximus).

Colosseum
De bouw van dit iconische 

monument van Rome, 

vroeger genaamd het 

Amphi theatrum Flavium, 

werd in gang gezet door 

Domitianus’ vader Vespasia-

nus en broer Titus. Het werd 

gebouwd op de plaats waar 

het stagnum, een kunst-

matig meer, lag van Nero’s 

Domus Aurea. Domitianus 

liet er nog een hogere ver-

dieping op plaatsen als-

mede verdiepingen onder 
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de arena voor dieren kooien 

en wachtruimten voor 

gladia toren. En hij voegde 

er nog een klein theater, een 

atletiekstadion, een grote 

gladiatorenschool (de Ludus 

Magnus) en een fontein 

(de Meta Sudans) aan toe 

die een nieuwe versie was 

van een fontein uit de tijd 

van Augustus die Nero ten 

behoeve van diens  gouden 

huis afgebroken had. Het 

Colosseum  ontleent zijn 

 huidige naam aan een 

35 meter hoog bronzen 

beeld (de colossus) dat er 

ooit naast stond, oorspron-

kelijk met een portret van 

Nero, maar later dat van de 

zonnegod Sol.

Forum Romanum
Keizer Domitianus liet in 81 

op het hoogste punt van de 

Via Sacra de Boog van Titus 

oprichten als triomfboog ter 

ere van zijn broer Titus en 

hun vader Vespasianus om 

hun overwinningen in Judea 

te herdenken. De reliëfs in 

de boog herinneren aan het 

neerslaan van de joodse 

opstand in Palestina en 

aan de verwoesting van 

Jeruzalem. Twee gebeurte-

nissen uit de triomftocht zijn 

op de grote reliëfvlakken in 

de doorgang van de boog 

afgebeeld. De zuidzijde 

toont Romeinse legioensol-

daten die de kostbaarste 

stukken van de buit met 

zich meedragen. Op de 

andere zijde staat Titus 

in de door de stadsgodin 

Roma aangevoerde wagen 

en wordt door de overwin-

ningsgodin Victoria gelau-

werd. In het gewelf wordt 

Titus op de rug van een 

adelaar ten hemel gedragen 

en zo vergoddelijkt. Verder 

liet Domitianus op dit forum 

tempels neerzetten ter 

ere van zijn vergoddelijkte 

vader en Titus, waaronder 

de Tempel van Vespasianus 

(waarvan onder meer drie 

zuilen resteren) aan de 

westzijde van het Forum, 

nabij het Capitool.

Forum Transitorium
Dit forum is van oudsher 

beschouwd als een door 

keizer Nerva gebouwd 

forum en draagt nu ook zijn 

naam, maar is eigenlijk een 

door Domitianus verder 

uitgebouwd verbindings-

stuk tussen het Forum 

Romanum en de Suburra, 

tussen het Templum Pacis 

(zie hierna) en het door 

Augustus gebouwde forum. 

Daarin verrees ook een 

Minerva- tempel, waarvan 
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thans vooral het podium, 

 Korintische zuilen en een 

fries met enkele aan Minerva 

verbonden mythische voor-

stellingen resteren.

Largo Argentina
De vier tempels op het 

huidige Largo Argentina 

werden in de keizertijd van 

Domitianus aangepast na 

overstromingen van de 

Tiber. Die aanpassingen 

omvatten ophogingen 

van het loopniveau van 

het plein en restauraties 

van de gebouwen. Hij 

liet in de buurt van dit 

tempelcomplex nog heilig-

dommen bouwen voor 

twee van zijn favoriete 

godinnen: Minerva en de 

van oorsprong Egyptische 

Isis (het Iseum Campense, 

waarvan onder meer enkele 

beelden in de Capitolijnse 

Musea, een obelisk op de 

Piazza Navona en waar-

schijnlijk ook de voet van 

een kolossaal standbeeld in 

de Via del piè di marmo - Via 

di Santo Stefano del Cacco – 

resteren). 

Markthallen van 
 Trajanus
Met de bouw van onder-

delen van dit complex van 

winkels en kantoren werd 

reeds onder Domitianus 
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begonnen, maar het com-

plex kreeg pas later, begin 

2e eeuw, gestalte in de 150 

winkels en kantoren die in 

vijf niveaus tegen de zuide-

lijke helling van de Quirinaal 

waren aangelegd. Volgens 

moderne inzichten zijn deze 

ruimtes geen ‘ markthallen’, 

maar gebouwen voor 

administratie en bestuur 

geweest.

Odeion
In het kader van zijn pogin-

gen om het volk voor zich 

te winnen door vermaak en 

werkgelegenheid te bieden 

zorgde Domitianus ook voor 

wedstrijden in voordrachts-

kunst en voor de bouw 

van een hiervoor bestemd 

overdekt theater, het Grieks 

gestileerde Odeion, dat 

met het stadion van het 

huidige Piazza Navona één 

complex vormde. De resten 

van de halfronde buitenkant 

hiervan zijn nog zichtbaar 

in de façade van het latere 

Palazzo Massimo alle 

Colonne aan de Corso Vitto-

rio Emanuele II. Een enkele 

zuil uit het theater staat nog 

op het nabijgelegen kleine 

Piazza de’ Massimi. 

Palatijn
Aan de voet van de Palatijn 

zijn op het Forum  Romanum 

resten te zien van een 

aula, een ingang met ont-

vangstruimte uit de tijd 

van Domitianus, waarvan 

een deel aan Minerva was 

gewijd. Bovenop de Pala-

tijn liet hij een reusachtig 

luxueus paleizencomplex 

bouwen, het Palatium, 

waarin hij ook  residentiële 

bouwwerken van zijn voor-

gangers integreerde. Het 

paleis bestond uit twee 

vleugels: een voor officiële 
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ontvangsten (Domus Flavia) 

en een met privévertrekken 

(Domus Augustana). Tevens 

werd er bij de bouw hiervan 

een soort van reusachtig 

stadion aangelegd, waarvan 

niet vaststaat of het voor 

wedstrijden diende of als 

tuin functioneerde. Van dit 

paleizencomplex zijn nog 

imposante overblijfselen te 

zien, al is een deel van de 

Domus Augustana (nog) 

niet voor bezoekers toe-

gankelijk maar wel zijn van 

bovenaf het ‘stadion’ en 

de Fontana delle Pelte te 

bewonderen.

Piazza Navona
Het huidige bekende ovale 

plein is de oude arena 

van het enorme indruk-

wekkende stadion van 

Domitianus, gebouwd tus-

sen 85 en 86. De fundamen-

ten van de huidige gebou-

wen werden opgetrokken 

op de restanten van de 

tribunes van dit stadion. Het 

had twee lange parallelle 

zijden en twee korte zijden, 

een rechte en een gebogen. 

Hierin werden de Capitolia 

gehouden, de vijfjaarlijkse 

sportevenementen in 

Griekse stijl, genaamd naar 

de Jupiter-tempel op het 

Capitolium. Het bouwwerk, 

dat plaats bood aan zo’n 

30.000 personen, werd 

gemaakt van travertijn 

blokken en bakstenen, en 

de zitplaatsen van traver-

tijn en marmer. Een deel 

van de gebogen zijde is op 

4,5 m diepte ondergronds 

te bezoeken (Stadio di 

Domiziano Piazza Navona 

Underground Experience, 

Via di Tor Sanguigna 3).

Quirinaal
Op deze heuvel bevond 

zich een tempelcomplex, 

de Tempel voor de familie 

der Flaviërs (het Templum 

 Gentis Flaviae). De tempel 

werd gebouwd in opdracht 

van Domitianus op de plaats 

van het huis van Flavius 

Sabinus, de broer van Ves-

pasianus. In dit huis was 

Domitianus zelf geboren 

in 50 n.Chr. De tempel had 

een ronde vorm en was 

bedoeld als mausoleum 

voor de Flavische familie. De 

laatste antieke vermelding 

van het gebouw is uit de 

4e eeuw, hierna is de tempel 

waarschijnlijk vervallen en 

afgebroken. In het midden 

van de 16e eeuw verrees 

op deze plek een zomer-

residentie van de pausen. 

Na de eenwording van Italië 

werd dit paleis de officiële 

residentie van de koning en 

in 1947 van de president van 

de republiek.

Templum Pacis 
(Foro della Pace)
In 70 n.Chr., vlak na de 

overwinningen in Judea, 

lanceerde Vespasianus een 

intensief bouwprogramma 

dat met behulp van de 

oorlogsbuit gefinancierd 

werd. Dat programma 

voorzag in de bouw van 

het Colosseum, maar ook 

van het monumentale 

complex van de Templum 

Pacis, een voor het publiek 

toegankelijke plaats bij 

het Forum Transitorium 

waar volgens geschreven 

bronnen de mooiste en 

bekendste kunstwerken van 

het Romeinse Rijk, waar-

onder ook de menora uit 

de Tempel van Jeruzalem 

en kunstschatten uit het 

Domus Aurea van Nero, 

bewonderd konden worden. 

In het complex verrezen 

eveneens een tempel, een 
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bibliotheek en administra-

tieve gebouwen. Opgravin-

gen sinds 2000 brachten 

inmiddels resten van het 

tempel podium en marme-

ren vloeren aan het licht.

Villa’s Domitianus in 
omgeving Rome 
De keizer beschikte ook 

buiten de stad Rome over 

 villa’s, waarvan sommige al 

in het bezit van de keizer-

lijke familie waren. Van 

tenminste zeven villa’s 

wordt aangenomen dat die 

een relatie met Domitianus 

hebben: in Albanum, Tuscu-

lum, Antium, Caieta (Gaeta), 

Circeo (Circeii), Anxur (Ter-

racina) en Baiae. We namen 

een kijkje in de overblijfse-

len van twee daarvan: een 

in Nationaal Park Monte 

Circeo aan de kust en een 

in Alba Longa of Albanum, 

het huidige Castel Gandolfo, 

onder en bij het pauselijke 

paleis Villa Barberini.  

Domitianus’ villa in Monte 

Circeo is deels opgebouwd 

via hergebruik van struc-

turen van een oudere, 

laat- republikeinse villa. Het 

villacomplex aan de voet van 

de heuvel omvatte 45 hec-

tare. Op meer dan honderd 

plekken zijn resten aange-

troffen van dit lustoord, waar-

van het meeste nog onder de 

grond ligt. Wat wel is opge-

graven zijn een uitgebreid 

thermencomplex en onder-

grondse waterreservoirs. 

Een reconstructietekening 

ter plaatse laat zien dat deze 

villa ook een imposante sta-

tuur moet hebben gehad. Die 

in Castel Gandolfo zal beslist 

niet minder zijn geweest, 

getuige de thans nog zicht-

bare indrukwekkende resten 

daarvan. Het villacomplex 

besloeg zes vierkante 

kilometer en bevatte een 

theater, een renbaan en half 

onderaardse reusachtige 

wandelgangen. Daar komt 

in dit pittoreske pauselijke 

oord overigens nog bij dat 

de overblijfselen in een wer-

kelijk schitterende omgeving 

met prachtige uitzichten te 

bewonderen zijn.  

GERAADPLEEGDE 
 LITERATUUR:

• Aurora Raimondi Cominesi, 
Nathalie de Haan, Eric M. Moor

mann & Claire Stocks, ‘God 
on earth: Emperor Domitian. 
The re-invention of Rome at 

the end of the 1st century AD’, 
Palma 24, Sidestone Press, 

ISBN 9789088909542. 
• Marta Chiara Guerrieri, Nunzio 
Giustozzi, Matteo Cadario (ed.), 
‘Archaeological Guide to Rome’, 

Mondadori Electa,  
ISBN 9788837093686.
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God op aarde

Keizer 
Domitianus

Tekst en foto’s: RMO

De komende maanden wordt in het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden een 

grote, internationale tentoonstelling over keizer 
Domitianus gehouden. Daarin wordt het 

verhaal verteld van zijn jeugd tot zijn weg naar de 
top en de onmiskenbare bloeiperiode onder zijn 

heerschappij, tot zijn genadeloze val. Waarom was 
deze keizer dit lot beschoren? Wie 
was Domitianus als keizer, 
staatsman, politicus en 

mens? De tentoonstelling 
laat dit aan de hand 
van zijn levensloop 
zien, waarbij ook 

verschillende aspecten van 
het leven in het Romeinse 

Rijk de revue passeren.
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‘God op aarde – Keizer Domitianus’, 
t/m 22 mei 2022 in het Rijks museum 

van Oudheden, www.rmo.nl. 
Na Leiden zal de tentoonstelling in Rome 

te zien zijn, in de Mercati di Traiano (de 
Markthallen van Trajanus). Bij de expositie ver
schijnt een gelijknamig publiekboek, geschre

ven door Nathalie de Haan en Eric M. Moormann. 
Het boek wordt uitgegeven door Sidestone Press 

(ISBN 9789464260724).  

A an de hand van een aan-
tal hoofdthema’s (jeugd, 
volwassen worden in de 
schaduw van Vespasia-

nus en Titus, Domitianus als keizer 
- bouwwoede, belangstelling voor 
literatuur en theater, legerverplaat-
singen, vrouwen aan het hof -, luxe 
leven, schrijven voor de keizer, Heer 
en God, dood en vergeten) wordt op 
deze vragen in de tentoonstelling ant-
woord gegeven. Bovendien met hulp 
van zo’n 275 objecten uit binnen- en 
buitenland, alsmede audio’s, video’s 
en animaties.
Bij die objecten is een keur aan top-
stukken te zien uit de eerste eeuw na 
Christus, de hoogtijdagen van het 
Romeinse rijk, waaronder portretten 
en standbeelden van Domitianus 
en leden van de keizerlijke familie, 
fragmenten van muurschilderingen 
en mozaïeken uit chique villa’s en 
 paleizen, beelden van goden en 

godinnen, sie-
raden van 

goud en 

edelstenen, luxe glaswerk, servies en 
grafmonumenten van de elite. Maar 
ook meer dagelijkse zaken, zoals 
de schoenen en schrijfstiften van 
Domitianus’ soldaten liggen in de 
vitrines. Wandvullende projecties 
en reconstructies geven een beeld 
van het leven in Rome, in de eer-
ste na Christus een stad met spec-
taculaire nieuwe monumenten. 
Tegelijk met de expositie ver-
schijnt ook het spel Domitianus. 
God op aarde, gratis te downloa-
den via de App Store en Google 
Play Store (een spel dat je terug-
voert naar de dag voor de aan-
slag op de keizer in het jaar 96, 
voor spelers vanaf 15 jaar). Van 
20 t/m 22 januari 2022 is in 
het RMO en in de Universiteit 
Leiden nog een wetenschappe-
lijk congres gepland. Verder is 
er een lezingenreeks en speelt 
theatergroep Aluin de voorstel-
ling ‘Een keizer sterft niet in 
bed’ over Domitianus in het museum. 
Een overzicht van deze en andere 

activiteiten staat op de website 
van het RMO.  

INFO
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150 jaar geleden werd 
de schat van Eigenbilzen 
ontdekt. Hij bewijst dat de 

Kelten niet vies waren van forse 
hoeveelheden alcohol.

Eigenbilzen ligt zo’n 10 km ten westen van 

Maastricht. In 1871 was het niet meer dan een 

dorp waar varkens nog op straat liepen. Maar 

op 20 juli vernam pastoor Joannes Verjans dat 

arbeiders bij het repareren van een gemeente

weg een ontdekking hadden gedaan. 

Wijnemmer als urn
De pastoor snelde erheen. Een bronzen kan 

met de teut in de vorm van een snavel lag er 

compleet ongeschonden; de onderste helft 

van een tweede bronzen kan, een bronzen 

emmer met ribben op de wanden en een 

band van goud hadden schade opgelopen 

maar leken even boeiend.

Prompt riep mijnheer pastoor de hulp in van 

archeologen uit het nabije Luik. Zij zagen het 

meteen: hier lag een Keltisch brandgraf uit 

400 v.Chr. De snavelkan (bedoeld voor wijn) 

kwam uit het gebied van de Etrusken, meer 

dan 1000 km ver. Via tussenpersonen was 

de kan tot in Eigenbilzen beland, waar een 

plaatselijke aristocraat hem in bezit nam. Of 

hij (of zij) toen al wijn kende, valt te betwij

felen maar in elk geval moet hij trots op de 

kan zijn geweest. Hij kon ermee kon duidelijk 

maken dat hij contacten had met verafge

legen gebieden. Wat van ver komt is altijd 

beter, wisten ook de Kelten.

De tweede kan kwam waarschijnlijk van een 

plaatselijke bronsgieter. Maar de emmer met 

ribben stamde opnieuw uit het verre Italië: 

het betrof een cista, een vat waarin wijn met 

water werd aangelengd. Maar hier staken de 

crematieresten van de overleden aristocraat 

erin. Wellicht hadden ze in Eigenbilzen geen 

idee waarvoor een cista was bedoeld, maar 

zag hij er chique uit. Dat volstond om hem 

als urn te gebruiken.

Gouden band rond Keltische drinkhoorn

Plant voor waarzegsters
Het absolute topstuk van de schat was 

echter de gouden band. Die bestond 

uit filigraanvlechtwerk vol door elkaar 

 kronkelende plantenmotieven. Een hoog

tepunt van Keltische edelsmeedkunst. 

Oorspronkelijk zat de band rond een drink

hoorn maar die was na zoveel eeuwen 

vergaan. Merkwaardig: resten van een 

drinkhoorn samen met drinkkannen in een 

graf leggen. Hadden ze samen deel uitge

maakt van een begrafenisfeest? Of wilde 

men aangeven dat de overledene best wat 

alcohol lustte?

Misschien school er nog veel meer achter. 

Keltenprofessor Peter Schrijver uit Utrecht 

linkt etymologisch de plaatsnaam ‘Bilzen’ 

aan bilzenkruid. Deze giftige en hallucino

gene plant, verwant met doornappel, was 

reeds bij de waarzegsters van Delphi bekend. 

Uit antieke teksten weten we dat de Kelten 

graag zulke geestrijke kruiden door hun bier 

mengden. Als ze dat vlak voor een gevecht 

opdronken, knokten ze nog woester en 

 dapperder dan normaal. 

Was Bilzen een productiecentrum voor 

dit plantje? Hielden de drinkhoorn en het 

wijnservies in het graf daar verband mee? 

Of zoeken we het nu te ver? Eerlijk: we zul

len het nooit weten, maar nadenken is niet 

verboden. En àls er een verband was met 

bilzenkruid, moet het begrafenismaal in een 

bijzonder wild feestje zijn uitgemond.  

 Eigenbilzen. Gouden band drinkhoorn. 
(FOTO: H. CLERINX)

Op 25 februari 2022 vindt in 
het Gallo-Romeins Museum 
van Tongeren een studiedag 
plaats over de vondsten van 

Eigenbilzen (www.gallo-
romeinsmuseum.be)

INFO
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 De meest belegerde vestingstad van Nederland
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Tekst en overige foto’s: Ad van Schaik

Grave
pittoreske schoonheid 

aan de Maas
Met zeven zware belegeringen door onder meer Spanjaarden, Fransen en het leger 

van stadhouder Willem III is Grave de meest belegerde vestingstad van ons land. De 
turbulente geschiedenis dankt deze vergeten Noord-Brabantse schoonheid aan de Maas 

aan haar strategische ligging op de grens van Brabant en Gelre. Ondanks alle vernielingen 
in de loop der eeuwen valt er veel te genieten van de historische sporen in Grave.
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W einig kerken in 
ons land hebben 
zo geleden als de 
hoge laat gotische 
kruiskerk Sint 
Elisabeth in 

Grave. Watersnood, storm, blikseminslag 
maar bovenal oorlogen teisterden dit bouw-
werk, dat de grootste kruiskerk was van ons 
land na een verbouwing die voltooid werd in 
1577. Haar verleden weerspiegelt de weer-
barstige geschiedenis van de stad. De kerk, 
vanaf 1250 gebouwd door de katholieken 
van Grave, wordt in 1577 protestant als de 
Spaanse bezettingsmacht wordt verdreven. 
Dan, tussen 1586 en 1602, is Grave weer 
Spaans en de kerk katholiek, waarna ver-
volgens prins Maurits de stad verovert en 
de kerk opnieuw protestants wordt. Bij de 
belegering van 1674 gaat niet alleen bijna 
de hele stad verloren, maar wordt eveneens 
een deel van het schip weggebombardeerd, 
waardoor een situatie ontstaat als bij de 
Dom in Utrecht met een nog bestaand 
hoogkoor en een dwarsschip. In 1799 krij-
gen de katholieken de kerk weer terug. 
‘Oorspronkelijk stond hier een laat- romaanse 
kerk uit de 13e eeuw, waarvan de resten niet 
meer zichtbaar zijn’, vertelt historica Leny 
van Lieshout, kenner van de geschiedenis 
van deze stad en mede-auteur van de Canon 
van Grave. ‘Al in 1250 was Grave een com-
plete nederzetting met burgemeester en 
schepenen, waarna deze rond dezelfde tijd 
stadsrechten kreeg’, aldus Leny. Met haar 
bekijk ik de indrukwekkende kerk die in de 
16e eeuw 16 altaren telde. ‘Uit de 13e eeuw 
stammen nog de relieken van beschermhei-
lige Sint-Elisabeth van Thüringen. Enkele 
van haar kleine botjes worden bewaard in 
een reliekschrijn’. Dat is een eenvoudige kist 
die niet opvalt in het rijke barokke interieur 
met veel schilderijen. Ze wijst bijvoorbeeld 
op de weelderige bloemenallegorie van de 
Antwerpse schilder Daniël Seghers. 
Het feestelijke interieur is te danken aan de 
Belgische bisschop van Velde de  Melroy, 
die tussen 1802 en 1811 vanuit Grave 
werkt nadat Napoleon het bisdom Roer-
mond had opgeheven. ‘Hij herstelt de kerk 

en richt haar opnieuw in met Vlaamse 
kunstschatten’. Zo vond hij in Antwerpen 
de preekstoel van beeldhouwer Lodewijk 
Willemsen en de kopie van de kruisiging 
door Antoon van Dyck in het marmeren 
hoogaltaar. Maar schijn bedriegt, zo weet 
Leny van Lieshout: ‘Wat je ziet is geen 
kostbaar marmer maar geverfd hout’. Het 
grootse kerkinterieur is nog geen schim 
van de vroegere glorie, toch maakt het nog 
altijd indruk, ook op de samenstellers van 
het standaardwerk ‘Kerkinterieurs in Neder-
land’. Zij gaven de Sint-Elisabethkerk maar 
liefs vier  bladzijden.

 Het oudste niet zichtbare 
deel van de St. Elisabethkerk 
stamt uit de 13e eeuw. Uit die 
tijd zijn ook de relieken van 
de heilige Sint-Elisabeth van 
Thüringen, de beschermheilige 
van de kerk, waarvan relieken 
in deze kist worden bewaard.

 De St. Elisabethkerk van Grave 
was bij de voltooiing in 1577 de 
grootste kruiskerk van ons land.

 Interieur St.-Elisabethkerk. 
Het indrukwekkende gemar-
merde hoogaltaar bevat een 
kopie van de kruisiging door 
Antoon van Dyck.
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Stratenplan
Op een zonnige dag wandel ik door de smalle 
straten van het pittoreske Grave: wat een 
feest. In de Gasthuisstraat is de bestrating met 
kasseien teruggebracht naar de situatie van 
voor 1900. De straat is krom; in het straten-
plan komt vrijwel geen rechte straat voor. De 
bewoners zouden daardoor beter beschermd 
zijn geweest tegen rechtdoorgaand vijandelijk 
geschut. De stijlvolle 16e en 17e-eeuwse hui-
zen wijzen op welvaart, die mede te danken 
was aan de tolvrijheid die de Gravenaren 
genoten in Holland, Zeeland en Gelre. 
Grave telt 175 Rijks- en 135 Gemeentemo-
numenten. Op nummer 50 sta ik voor een 
bijzonder exemplaar: de grote voormalige 
Latijnse school uit 1575, wellicht het oudste 
huis van de stad, dat zou moeten blijken uit 
de cijfervormige muurankers. Bijna ieder 
huis in Grave vertelt een verhaal. Zoals ‘De 
Eenhoorn’ aan het begin van de straat waar 
in 1811 Napoleon ‘een wijle vertoefd zou 
hebben’. Markant vind ik het oude stadhuis 
met resten uit de 13e eeuw en een toren met 
kantelen. In de Korte Rogstraat op de hoek 
zie ik de Synagoge uit 1871 en iets verder het 
Sint-Catharinagasthuis, al gesticht in 1291.
Dan beklim ik De Kat: de elf meter hoge 
kunstmatige berg, die is opgeworpen op de 
resten van het 13e-eeuwse kasteel van de 
Heren van Cuijk, waaromheen Grave ont-
stond. Eenmaal boven zie ik het uitgestrekte 
Arsenaal uit de 18e eeuw met daarin het 
vroegere wapenhuis uit de 16e eeuw. 

Bekaf
Twee jaar van 1672 tot 1674 duurde het 
zware beleg door het Staatse leger (van Stad-
houder Willem III), waarbij slechts een paar 
huizen overeind bleven. Dus bijna alles wat ik 

hier zie is gebouwd na 1674. Er ontstaan rond 
die tijd plannen voor een verbetering van de 
vesting Grave. Het resultaat is een vernieuwde 
stadsmuur aan de Maas met de (de nog altijd 
bestaande) Maaspoort, op de weg naar Cuijk 
de verdwenen Brugpoort en richting ’s-Herto-
genbosch de huidige Hampoort. ‘Die nieuwe 
vesting kreeg een stervormig patroon met vijf 
bolwerken, verder vier ravellijnen (versterkte 
eilanden) en onder meer een buitenwal. De 
poorten zijn vermoedelijk ontworpen door 
de Fransman Emmanuel L’Étang, een leerling 
van de befaamde Vauban’, aldus Leny van 
Lieshout. Aan de overkant van de Maas ont-
wierp Menno van Coehoorn het Kroonwerk 
dat de stad vandaar moest verdedigen. De 
nu verwaarloosde Kroon is de enige overge-
blevene van Van Coehoorn in ons land. Er 
bestaan plannen om die te verhogen en zo 
beter zichtbaar te maken.

 In 1664 gaat bij een belege-
ring door Willem III het schip 
van de kerk verloren. Delen van 
de kerkmuur staan nog over-
eind, ook deze kapel.

 De Gasthuisstraat in Grave, 
waar de bestrating is terug-
gebracht zoals voor 1900. Op 
huisnumer 50 een van de 
 oudste huizen van de stad. 
In de 16e eeuw was hier de 
 Latijnse school in gevestigd.

 In de 12e eeuw bouwden de 
Heren van Cuijk aan de mon-
ding van de Raam een kasteel. 
Mensen vestigden zich rondom 
het kasteel en zo ontstond 
 Grave. Dit is Kasteel Grave, 1690.
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In de 19e eeuw werden de vestingwallen afge-
broken, ook de drie bastions Oranje, Kasteele 
en Hartenaas. Een goede indruk van de wal-
len krijg ik later in het Stadsmuseum Grave 
waar ik een volledige maquette zie. Welke 
andere vestingsporen zijn er nog? Leny 
noemt als eerste De Kat: kanonnen konden 
vandaar over de bolwerken schieten; verder 
de oude buitengracht die bestaat uit de loop 
van het riviertje de Raam. Ook valt de naam 
Bekaf, een half bastion. Het mooist noemt 
ze echter de nog bestaande Hampoort in de 
Nederlandse barokstijl met de zogenaamde 
Palladiaanse pilasterorde.

Hampoort
In de voorgevel van de Hampoort bevindt 
zich de gebeeldhouwde wapens van de Repu-
bliek en van opdrachtgever Prins Willem III. 
De uit rode bakstenen uitgevoerde Hampoort 
bood wacht- en slaapruimten aan maar liefst 
1300 soldaten. Er waren tijden dat het 1500 
inwoners tellende stadje zesmaal zoveel solda-
ten huisvestte, meestal bij de burgers thuis. 
In de Hampoort bezoek ik het vernieuwde 
Stadsmuseum Grave, een stad- en streek-
museum met de vaste expositie ‘Vensters op 
het Graafs erfgoed’, waar ik kennis maak met 
de geschiedenis van Grave van de steentijd 
tot nu. Het museum verrast me, vooral de 
archeologische vondsten met hun bijzondere 
verhaal. In het museum wacht Gravenaar 
Martien Koolen (73) me op bij de grote 
stadsmaquette van de stad in 1845, op schaal 
van 1 op  400, die hij maakte samen met zijn 
broer. Martien speelde een belangrijke rol 
bij de totstandkoming van het attractieve 
archeologische deel van het museum.
Iedereen in Grave en omgeving kent Martien 
vanwege zijn fascinatie voor de geschiedenis 

voor de stad. Ik luister naar hem en val van 
de ene verbazing in de andere. In vijftig jaar 
tijd deed hij in Grave en omgeving zeld-
zame hier tentoongestelde archeologische 
vondsten. Het begon 54 jaar geleden toen 
hij op straat een bijzonder steentje vond. 
‘Dat bezat de afdruk van een zeelelie en was 
350 miljoen jaar oud’, aldus Martien. Vanaf 
dat moment was hij in de ban van bodem-
schatten. ‘Ik had in Grave en omgeving het 
rijk alleen. Niemand had hier interesse in 
bodemvondsten’. Zijn collectie groeide snel. 
Eerst mocht hij die in het voormalig stadhuis 
tentoonstellen. ‘De vitrines maakte ik zelf; ik 
was immers meubelmaker’.

Romeinen
In de omliggende dorpen Gassel, Escharen 
en Velp (Gemeente Grave) vond hij sporen 
van de eerste agrarische nederzettingen, 

 Het eerste stadhuis werd 
op deze plek in de 13e eeuw 
gebouwd. Grave kreeg in die 
eeuw stadsrechten. Dit stadhuis 
aan de Markt stamt uit onge-
veer 1650 en bezit een toren 
met kantelen. Nu is er een 
toeristisch informatiepunt in 
gevestigd.

 Bij de oude vestingmuur 
aan de Maas staan deze twee 
 kanonnen uit de Napoleon-
tische tijd. Aan de overkant 
ontwierp Menno van Coehoorn 
het Kroonwerk dat de stad 
vandaar moest verdedigen.

 Kaart van Grave rond 1649 in 
Atlas van Loon. (FOTO: WIKIPEDIA)
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ontstaan in de nieuwe steentijd. Hij wijst op 
zijn oudste vondst die stamt uit het Paleoli-
thicum: een vuistbijl en schrabber. ‘Ze 
lagen op 29 meter diep en ze zijn ongeveer 
125.000 jaar oud’. Uit het Mesolithicum 
(11.000 – 4500 voor Chr.) vond hij pijlpun-
ten en enkele gave urnen in een veld met 
honderd urnen.
Amateurarcheoloog Koolen deed aan zelf-
studie en leerde veel bij de AWN (Archeo-
logische Werkgemeenschap Nederland). 
‘Vandaar dat ik bij iedere bodemvondst 
professioneel tewerk ga’. Dan lopen we 
naar vondsten uit de Romeinse tijd. Niet 
ver van Grave in Cuijk (Ceuclum) bouw-
den de Romeinen een castellum en in het 
naburige Gassel een villa. In een  waterput 
in het naburige Escharen stuitte op hij 
een deel van een zeldzame Romeinse 
bronzen plaat met daarop ‘Ti (berio) 
(cl) AUDIO ( drusi-ge) Rmani F(ilio)’. 
Martien: ‘ Waarschijnlijk is het een frag-
ment van een tabula-patronatus, een plaat 
met de naam van de beschermheer van 
een  nederzetting’. In het aangrenzende 
 Escharen groef hij een gave nokpan (dak-
pan) op, de grootste gevonden nokpan in 
Noordwest- Europa.
De strategische ligging van Grave krijgt 
in het museum uiteraard veel aandacht, 
net als het befaamde Blindeninstituut en 
de ‘Waterstanden’ op de radio met daarin 
‘Grave beneden de Sluis’, zelfs genoemd in 
het gedicht Radiobericht van Ida Gerhardt. 
Grave heeft door de langdurige belege-
ringen veel geleden, maar de inwoners 
krabbelden steeds overeind. Het stadslied 
vertelt vol trots: ‘Keer op keer herrees zij 
weer in vrijheid onze fiere stad.’  

www.stadsmuseumgrave.nl;  
www.beleefhistorischgrave.nl

BRONNEN:
• ‘Kerkinterieurs in Nederland’, uitgave van 
Wbooks in samenwerking met Museum 

 Catharijneconvent en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, Utrecht 2016.

• Leon Vankan, Leny van Lieshout, ‘De Canon van 
Grave’, uitgave Stichting Graeft Voort, Grave 2012.

 Het bastion Bekaf is een 
van de overgebleven bas-
tions van de vesting Grave. 
Tot 1875 kende Grave drie 
bastions: Oranje, Kasteele 
en Hartenaas en twee 
halfbastions aan de Maas 
waaronder Bekaf.

 De Hampoort, 
stadspoort van Grave anno 
1688. (FOTO: ROGER VERING-

MEIER, WIKIPEDIA)

 De archeologische col-
lectie in het Stads museum 
Grave is afkomstig van 
amateurarcheoloog, Mar-
tien Koolen, de hier staat 
bij een schrabber (links) en 
een vuistbijl van vuursteen 
uit de Oude Steentijd.

 Deel van Romeinse 
bronzen plaat gevonden 
in Escharen bij Grave. 
Waarschijnlijk is het een 
fragment van een tabula- 
patronatus, een plaat met 
de naam van de bescherm-
heer van een nederzetting.

MEER  
INFO

NEDERLAND GRAVE
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Prehistorische vraagstukken 
in zuidelijk Afrika

D e rotsschuilplaats in 

kwestie heet Umhlatu-

zana. Dit is één van de 

weinige sites waarin de zoge-

naamde Midden tot Late Steen-

tijd transitie zichtbaar is, bijvoor-

beeld in de gevonden artefacten. 

Waar de gereedschapskist van 

de Midden-Steentijd-mens vooral 

stenen met scherpe punten 

bevatte, had de Late-Steentijd-

mens toegang tot een groot 

repertoire van grote en kleine 

stenen werktuigen. En niet alleen 

dat, de latere bewoners van de 

rotsschuilplaats lieten een grote 

hoeveelheid organische artefac-

ten achter, zoals bewerkte slag-

tanden van zwijnachtigen, kralen 

van struisvogeleieren, visgerei 

en houten voorwerpen.

Het verschil tussen beide 

periodes lijkt te duiden op een 

ingrijpende wijziging van de 

manier van leven, waaronder 

van de organisatie van het dage-

lijks leven, voedselvergaring, 

jachtstrategieën, het verzamelen 

van grondstoffen en het gebruik 

van land. Maar het blijft ondui-

delijk wat de transitie getriggerd 

heeft.

Vraagstukken
In de wetenschappelijke discus-

sie over de Midden tot Late 

Steentijd transitie staan een 

aantal vraagstukken centraal. 

Zou het bijvoorbeeld kunnen dat 

de transitie samenhangt met kli-

maatsverandering in de aanloop 

naar de meest koude periode 

Tekst: Faculteit Archeologie 
Universiteit Leiden

 Wat veroorzaakte de transitie van Midden naar Late Steentijd?

De Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden gaat niet 
alleen door voor het grootste academische centrum voor archeo
logie in continentaal Europa, maar is ook actief in onderzoek op 
vrijwel alle continenten. Hier en in komende afleveringen worden 
verschillende van die onderzoeksprojecten belicht.

De vroege mens in prehistorisch zuidelijk Afrika maakt tussen 50.000 
en 20.000 jaar geleden een enorme sociale en technologische 
verandering door. De redenen hierachter zijn veelal nog onduidelijk. 
Om meer licht te werpen op deze mistige periode onderzoekt de 
Leidse archeoloog Dr. Viola C. Schmid stenen artefacten afkomstig uit 
een unieke prehistorische rotsschuilplaats in ZuidAfrika.

 Opgraving in de rotsschuilplaats 
Umhlatuzana. 

 Stenen artefacten uit de Midden 
Steentijd.

 Dr. Viola C. Schmid

Dit artikel verscheen 

eerder als blogpost op 

www.leidenarchaeologyblog.nl

in de laatste ijstijd (ongeveer 

24.000-18.000 jaar geleden)? 

Daarbij is het nog niet duidelijk 

of deze gedragsverandering 

overal in de regio gelijktijdig 

optrad. En, tenslotte, de vraag 

of de transitie abrupt was of 

 geleidelijk ontstond.

Transitie op heter-
daad betrapt
Het is goed mogelijk dat verder 

onderzoek naar de Umhlatuzana 

rotsschuilplaats deze vragen zal 

kunnen beantwoorden. Het bij-

zondere van deze site is dat deze 

continu bewoond is geweest 

voor een periode van 70.000 

jaar. Hierdoor is het mogelijk 

om de transitie op heterdaad 

te betrappen. Schmid richt zich 

in haar onderzoek vooral op de 

technologie achter de gevonden 

stenen artefacten van beide 

periodes en de strategieën die 

gebruikt werden door de makers 

van deze artefacten. Een beter 

beeld van de ontwikkeling van 

deze technologie zal hopelijk 

leiden tot een beter beeld van 

de overgang tussen de Midden 

Steentijd en de Late Steentijd.  
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 Heeft eten altijd hetzelfde geroken?
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Z
ouden wij ons kun-

nen voorstellen hoe 

een banket aan het 

hof van Versailles rook, laat 

staan een doordeweekse 

pot met pap in een groot 

18e-eeuws weeshuis? We 

kunnen geuren niet opgra-

ven, maar als we goed kij-

ken zijn de sporen van het 

verleden overal: met wat 

speurwerk én het nodige 

inlevingsvermogen komen 

we een heel eind. 

Period nose
Geur heeft de onoverko-

melijke eigenschap zeer 

vluchtig te zijn, ongrijpbaar 

en slechts met chemische 

 foefjes te vangen in een 

potje. Maar dat is niet 

haar enige nadeel als we 

de geschiedenis van geur 

onderzoeken. We hebben 

namelijk ook vaak de ingre-

diënten niet meer om het 

precies na te maken, door-

dat bepaalde producten zijn 

uitgestorven, of omdat ze 

veredeld zijn naar iets onher-

leidbaars. Ook zijn invloed-

rijke omgevingsgeuren 

veranderd – andere parfums, 

andere straatgeur, én de 

geur van plastic is overal. 

Daarbij moeten we rekening 

houden met de period nose; 

ofwel de sociaal-economi-

sche, culturele en wellicht 

religieuze of politieke con-

text van de ontvangende 

neus, die door de eeuwen 

heen als dag en nacht kan 

verschillen. Kortom: we 

zullen ons erbij neer moeten 

leggen dat we alleen kunnen 

zoeken naar een versie van 

historische geuren. 

Historische geuren
Geur neemt een belangrijke 

plaats in bij de culinaire 

geschiedenis: kookboeken 

door de eeuwen heen 

staan erom bekend ook de 

geur van een bereiding te 

benoemen. En dat is niet 

verwonderlijk: 80% van 

wat je proeft is afkomstig 

van het aroma, oftewel de 

geur die via de neus wordt 

waargenomen. De tong is 

slechts het keukenhulpje, 

die de vijf basissmaken kan 

herkennen: zout, zoet, zuur, 

bitter en umami. De neus 

vertelt ons niet alleen of het 

lekker is, maar ook of iets 

nog niet bedorven is: zeer 

belangrijk in een tijd zonder 

koelkasten. 

Marcel Prousts 
 geurtheorie
Even terug naar Proust. Als 

we in onszelf graven op 

zoek naar geur (archeolo-

gie van de herinnering, zo u 

wilt) komen we belangrijke 

momenten uit onze jeugd 

tegen. Dat komt omdat we 

als kind constant betekenis 

geven aan de wereld, om 

te leren hoe we in situaties 

moeten handelen. Wat 

betekent een geur voor 

ons? Brandgeur? Vlucht! 

Lelietjes van Dalen parfum? 

De veilige boezem van oma. 

Dit is de reden dat we zo nu 

en dan als het ware in één 

klap worden teruggebracht 

naar het verleden bij het 

ruiken van een bepaalde 

geur. Deze geurherinne-

ring werd door Marcel 

Proust omschreven als 

de mémoire involontaire. 

Men herbeleeft hierdoor 

soms herinneringen op 

zeer intense en ongeplande 

wijze. Geur en herinne-

ring zitten als het ware in 

dezelfde lade opgeborgen 

in de hersenen. Deze ver-

bondenheid van herinne-

ring aan geur is door vele 

kunstenaars, maar ook 

politieke stromingen als 

kans aangegrepen om de 

reikwijdte van hun bood-

schap te vergroten en te 

intensiveren, zoals de futu-

risten deden. 

De Italiaanse Futuris-
ten (vanaf 1917)
De futuristen verheerlijkten 

de reuk, maar vooral als 

rebelse daad om zich tegen 

oude artistieke en filosofi-

sche tradities af te zetten. 

Ze meenden dat instanties 

zoals de kerk, musea en 

overheidsinstellingen 

stonken naar schimmels 

en muffigheid. De neus 

werd verheven tot  hoogste 

zintuig, om nieuwe en 

moderne ervaringen op te 

doen. Ze experimenteerden 

Vervlogen 
erfgoed
De geur van een versgebakken madeleine-
cakeje: meer was er niet nodig om bij de 
hoofdpersoon in Marcel Prousts roman 
À la recherche du temps perdu een stroom 
herinneringen los te maken. Het toont de 
kracht van geur, die van groot belang is om 
eten te kunnen waarderen. Maar heeft eten 
altijd hetzelfde geroken?
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Saskia Beertsen is een schrijvende kok met voorliefde voor de eetbare natuur en voedselgeschiedenis. 
Ze geeft voorlichting over food-waste en organiseert bier-historische wandelingen door Utrecht.

met parfumwolken tijdens 

kunstexposities, theater-

stukken en banketten. 

Geurhistoricus Caro Ver-

beek deed onderzoek naar 

deze “pranzi” (lunches). 

‘Hierbij kwamen alle denk-

bare artistieke disciplines 

en zintuigen samen in een 

ultieme poging het leven 

en kunst met elkaar te laten 

versmelten in een Gesamt-

kunstwerk’. Deze pranzi 

moeten een sensorische 

overmacht geweest zijn. 

Verbeek: ‘Er waren flesjes 

in de vorm van een vrouw 

met een gaatje tussen 

de benen (“ Pisseuses”), 

waar geur uit werd gespo-

ten zodra gasten met 

hun hoofd van hun bord 

omhoog kwamen (bestek 

was verboden)’. 

Synesthesie - alle 
 zintuigen tegelijk 
Verbeek vertelt van een 

beroemde amuse: ‘[Men 

kreeg] in de rechterhand 

een hapje van zwarte 

olijven, artisjokharten 

en chinotten (kleine 

citrusvruchten uit Ligurië), 

terwijl hij met zijn linker-

hand een tactiel gedicht 

van zijde, schuurpapier en 

fluweel, lichtjes en herhaal-

delijk beroerde. Vanuit de 

keuken kwam gelijktijdig 

het geluid van een vlieg-

tuigmotor, gecombineerd 

met een “ dismusica” 

(muziek die conflicteert 

met een gegeven geluid) 

van Bach. Ondertussen 

werd een “violento con-

profumo” (zeer intens 

parfum/ intense geur in 

harmonie met het voedsel) 

van anjers verspreid door 

de obers’. Volgens oogge-

tuigen was het een gegil 

van jewelste, wat precies de 

bedoeling was: oproer en 

dissonantie. 

De laatste jaren zien we een 

opleving van de interesse 

in de futuristische keuken. 

Met de huidige technologie 

waarbij je in een handom-

draai producten tot poeder 

kan malen, stucturen imi-

teren, in pilvormen gieten 

of in plastic printen, zijn er 

fantastische ervaringen te 

Als de protagonist uit À la 
recherche du temps perdu een 
madeleine eet, bezorgt Marcel 
Proust deze cakejes eeuwige 
literaire roem. De heerlijke geuren 
die de bereiding van deze aroma-
tische gebakjes voortbrengt, zal 
eventuele passanten zich wellicht 
even in een Frans bakkerijtje doen 
wanen.

INGREDIËNTEN  
(VOOR +/- 30 STUKS)
•  4 eieren
•  150 gr kristalsuiker
•  40 gr bruine basterdsuiker
•  1 tl vanille extract
•  180 gr boter +20 gr voor 

 invetten
•  180 gr bloem
•  5 gr bakpoeder
•  snuf zout

RECEPT 
Neem 80 gram boter en maak 
beurre noisette (letterlijk vertaald: 
hazelnootboter). Dit doe je door 
de boter op laag vuur te smelten, 
net zo lang tot het verkleurt van 
geel naar donkergoud. Zodra je 
de geur van hazelnoten ruikt, haal 
je de pan van de warmtebron. 
Doe de eieren, alle suiker, het 
vanille-extract en zout in een kom 
en klop het luchtig op. Voeg de 
bloem en het bakpoeder eraan 
toe, spatel het er doorheen en 
meng tot slot de gesmolten boter 
door het beslag. Zet het minimaal 
één uur afgedekt in de koelkast. 
Verwarm de oven op 200 °C en 
vet een madeleinevorm in met 
boter en bestuif met bloem. 
Vul elk vormpje voor de helft met 
beslag. Bak ze in 8 à 10 minuten 
af, afhankelijk van je oven. Haal ze 
uit de vormpjes als ze afgekoeld 
zijn. Bon appétit.

RECEPT

creëren. Maar vaak gebeurt 

dit toch met een andere 

inslag dan de oorspronke-

lijke futuristen, die vervuld 

waren van oorlogsenthou-

siasme, patriottisme en 

agressie. Tegenwoordig ligt 

de focus meer op het oplos-

sen van de problemen die 

onze voedselconsumptie 

veroorzaken. Zo organiseert 

Caro Verbeek geregeld 

“Odorama”: ‘Een platform 

voor geurcultuur dat [ze/

ik] samen met Mediamatic 

oprichtte. Voor het publieke 

programma worden er 

wetenschappers en kun-

stenaars samengebracht 

rondom een thema of dis-

cipline gerelateerd aan de 

reuk, zoals onder meer psy-

chologie, taal, marketing, 

gender, kunstgeschiedenis, 

erotiek, antropologie, duur-

zaamheid en design’.

Onze neus brengt ons dus 

niet alleen de mogelijkheid 

om extra te genieten van 

eten, maar verschaft ons 

ook nieuwe inzichten in de 

wereld. Mits we ‘m goed 

gebruiken.  

 De beroemde 
madeleines. (FOTO: 

SASKIA BEERTSEN)

 La Cucina Futu-
rista, het beroemdste 
futuristische kook-
boek uit 20 januari 
1931. Geschreven 
door F. T. Marinetti, 
een vooraanstaande 
futurist.

 Pisseuse à parfum 
- Auteur onbekend, 
onderdeel van de 
expositie Du comp-
toir au Boudoir van 
Musée International 
de la Parfumerie in 
Grasse, laat 19e eeuw.
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al nog stonden. In de literatuur wordt 

vaak gezegd dat het antieke Rome in 

de Middeleeuwen ‘vooral een idee’ was, 

maar de fysieke aanwezigheid van de 

ruïnes maakt dat onmogelijk. In het 

Rome van rond 1000 blijkt het Rome van 

duizend jaar eerder nooit ver weg.

Route: langs Capitool en theater van 

Marcellus richting de Tiber.

2 Casa dei Crescenzi, 
Via Petroselli 54

Dit opvallende huis, waarin het Centro 

Studi per la Storia dell’Architettura zetelt, 

is de best bewaarde residentie uit de 

11e eeuw in Rome, vol met antieke bouw-

fragmenten. Boven de onnodig brede 

deur draagt een hergebruikte Romeins 

marmeren balk een lange inscriptie, die 

Rome rond het Jaar 1000

vermeldt dat het huis tussen 1040 en 

1065 is gebouwd door Niccolò, zoon van 

Crescenzio en Teodora, “Roma veterem 

renovare decorum”: ‘om de antieke luister 

van Rome te vernieuwen’. De Crescenzi 

zijn in de 11e eeuw een van de belang-

rijkste families van Rome. Het huis was 

oorspronkelijk minstens twee keer zo 

groot, zoals te zien is op de tekeningen 

die Maarten van Heemskerck er begin 

16e eeuw van maakte.

Route: langs het Forum Boarium naar de 

Tiber, over de brug

3 San Bartolomeo al’l’Isola, op het 
Tibereiland

De basiliek op het Tibereiland, waarin 

(zoals de gevel schreeuwt) het lichaam 

van de apostel Bartholomeus ligt, is 

Tekst en foto’s: Annemarieke Willemsen, conservator collectie 
Middeleeuwen, Rijksmuseum van Oudheden Leiden

 Een wandeling langs enkele middeleeuwse hoogtepunten

Duizend jaar geleden leidden alle wegen ook al naar Rome. De eeuwige stad was in de 10e en 11e eeuw 
een van de belangrijkste bestemmingen van pelgrims en de plaats waar bisschoppen werden gewijd en 
keizers gekroond. Otto III wilde zelfs zijn Heilige Roomse Rijk weer vanuit Rome regeren en stichtte er een 
paleis, een klooster en een kerk. Binnen het onderzoek naar ‘Het Jaar 1000’ wordt vanuit het RMO actief 
over de Alpen gekeken. Voor wie benieuwd is naar hoe Rome er duizend jaar geleden uitzag, volgt hier 
een wandeling die te voet of in de geest kan worden afgelegd.

 Huizen op Forum van Nerva. (FOTO: A. WILLEMSEN)  Casa dei Crescenzi. (FOTO: WIKIMEDIA COMMONS)

1 Beginpunt: Rome, Via dei Fori 
Imperiali, uitzichtspunt over 

Forum van Nerva
Op het Forum van Nerva zijn rond het 

jaar 2000 onder leiding van  Riccardo 

Santangeli Valenzani twee 9e/10e-eeuwse 

huizen opgegraven, die duidelijk vanaf 

de weg te zien zijn. Het linkse heeft een 

porticus met vijf bogen, het rechtse een 

stenen trap. Dit type huis met tenminste 

één verdieping, dat ook elders in Rome is 

opgegraven, wordt een domus solarata 

genoemd. Beide huizen zijn in de 11e eeuw 

verlaten. Tussen de huizen ligt de weg die 

er in de 10e eeuw ook lag. 

> Kijk hier ook even naar het Colosseum, 

de zuil van Trajanus en de andere hoge 

gebouwen uit de Romeinse tijd en reali-

seer je dat die er rond het jaar 1000 ook 
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gesticht door keizer Otto III. Er is een 

crypte van kort voor 1000, helaas in res-

tauro, met Ottoonse kapitelen versierd 

met adelaars. In de kerk valt meteen de 

putmond (puteal) in de trappen voor het 

altaar op, waarop tussen zuilen Christus, 

Bartholomeus, bisschop Adalbertus van 

Praag en keizer Otto III zijn afgebeeld. 

Otto had een bijzondere verering voor 

deze bisschop, wist in Praag relieken van 

hem te verwerven en stichtte meerdere 

kerken op eilandjes, die refereren aan 

het levensverhaal (vita) van Adalbert. 

De putmond geeft nog altijd toegang 

tot een geneeskrachtige bron onder 

de kerk, die teruggaat op een Romeins 

asklepios- heiligdom hier, en er zijn nog 

altijd een ziekenhuis en een apotheek 

op het eilandje. In de kerk is ook nog een 

enorme bronzen schaal tegen de muur 

bevestigd, die met Otto wordt geassoci-

eerd en uit de 10e eeuw zou dateren.

Route: over de brug naar Trastevere

4 San Crisogono in Trastevere, 
Piazza Sidney Sonnino 44

Bij de opgravingen onder deze  basiliek 

zijn fresco’s uit de 10e en 11e eeuw bloot-

gelegd, die bij een bezoek aan de scavi 

zijn te bewonderen. Met name het frag-

ment met de heilige Benedictus die een 

lepralijder geneest is goed herkenbaar. 

De personen zijn van namen voorzien, 

ook de ‘leprosus’. Typerend zijn de 

architectonische omlijstingen van de 

scènes, met imitaties van hangende 

doeken (velae) in de onderzone. In de 

vloer zijn lange smalle wandscherven 

van Romeinse amforen herkenbaar, die in 

deze periode werden gebruikt om muren 

en vloeren te verstevigen. 

Route: door Trastevere en de Borgo 

richting de Sint-Pieter

5 Friezenkerk (SS Michele e Magno), 
Borgo Santo Spirito 21/41

De ‘Nederlandse’ kerk in Rome is het 

enige overblijfsel van de Schola Frisonum, 

de opvangplaats voor pelgrims uit wat nu 

Nederland is. Sinds de Karolingische tijd, 

eind 8e eeuw, waren er tussen de Tiber 

en de Sint-Pieter vier scholae, voor de 

Friezen, Franken, Saksen en Longobarden, 

elk met hun eigen kerk en begraafplaats. 

Dit deel van Rome wordt de civitas Leo-

ninum genoemd, de Leo-stad, nadat het 

halverwege de 9e eeuw onder paus Leo 

IV ommuurd was. Het werd door soldaten 

uit de buitenlandse scholae verdedigd. 

 
Meer info over het project Het Jaar 1000:  
https://www.rmo.nl/onderzoek/onderzoeks
projecten/hetjaar1000onderzoek/

MEER KUNST VAN ROND 1000 IN ROME ZIEN?
Op diverse plaatsen in Rome zijn 
fresco’s uit de 10e en 11e eeuw 
bewaard. De belangrijke cyclus 
in de San Sebastiano al Palatino 
is helaas moeilijk toegankelijk. In 
de cryptes van de Santa Puden
ziana, de San Saba en de Sant’
Urbano alla Cafferella zitten ook 
schilderingen van rond 1000. Het 
meeste is zichtbaar in de onder
kerk van de San Clemente, waar 
volledige wanden uit de 11e eeuw 
zijn geconserveerd. Hierop zijn 
heiligenverhalen te zien, met ook 
vrouwen, kinderen en zelfs een 
pelgrim die terugkeert in Rome. 
Dit deel van de kerk kun je bij 
een bezoek aan de scavi eronder 
(met het bekendere Romeinse 
mithraeum) gewoon zien.  Fresco’s in San Clemente. (FOTO: A. WILLEMSEN)

 Friezenkerk voor de SintPieter, M.C. Escher 1932. 
(FOTO: WWW.GMEENTEMUSEUM.NL)

 Fresco met Benedictus in San Crisogono. 
(FOTO: WIKIMEDIA COMMONS)

 San Bartolomeo all’Isola met 
putmond. (FOTO: A. WILLEMSEN)

Niet altijd succesvol, blijkt uit de aanval 

door Vikingen in 1084, waarbij ook de 

oorspronkelijke Friezenkerk verwoest is. In 

het huidige, 17e-eeuwse gebouw zijn bouw-

elementen zichtbaar uit de eerste kerk en 

bovendien een inscriptie van ene ridder 

Hebe, ‘gens Frisonum’ (‘uit het geslacht van 

de Friezen’) die hier in 1002 is begraven.

> Aan het einde van de straat kun je de 

Sint-Pieter zien, de eindbestemming 

van elke bezoeker aan Rome. Rond het 

jaar 1000 kon je vanuit de schola van de 

 Friezen door een overdekte zuilengang 

met winkeltjes, de porticus Santi Petri, 

naar de Sint-Pieter lopen, met in de voor-

hof het graf van keizer Otto II.  



SPANJE SPOREN BURGEROORLOG

 Archeologisch onderzoek nuanceert oorlogsverhalen
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Tekst: Theo Toebosch

W ie naar Madrid vliegt ziet 
bij de landing ten oosten 
van het vliegveld Barajas 
een groot wit kruis tegen 
een stenige heuvel. Welke 

Nederlandse passagier zal weten dat het kruis 
en de nabijgelegen begraafplaats een monument 
zijn uit de Spaanse Burgeroorlog? Wie heeft wel 
eens gehoord van het Bloedbad van Paracuellos, 
waarbij tussen 7 november en 4 december 1936 
ongeveer 2500 Nationalistische gevangenen zijn 
geëxecuteerd en in zes massagraven gegooid?

Nieuwe inzichten in

Spaanse 
Burgeroorlog
Dit jaar is het 85 jaar geleden dat de Spaanse 

Burgeroorlog uitbrak. Ooit gehoord van het 
bloedbad in 1936 in Madrid waarbij 2500 

Nationalistische gevangenen werden geëxecuteerd 
en in massagraven gegooid? Zelfs de Spaanse 

archeoloog Alfredo González-Ruibal wist tot voor 
kort weinig tot niets van deze burgeroorlog. In 

dit interview licht hij toe welke nieuwe inzichten 
archeologie opleverde in ‘opa’s oorlog’.
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Geen nood, zelfs de Spaanse archeoloog Alfredo 
González-Ruibal (1978) wist tot 2005 weinig 
tot niets van het conflict. Het interesseerde hem 
zelfs eigenlijk niet. Jonge Spanjaarden hadden 
er een uitdrukking voor: het was opa’s oorlog. 
Dat veranderde voor González-Ruibal toen hij 
als 29-jarige postdoc naar Stanford University 
vertrok. Als leesvoer voor onderweg had hij 
The Civil War van Hugh Thomas meegenomen. 
Na lezing van de dikke pil, die in 1965 is versche-
nen en nog steeds als een klassieker geldt, besefte 
de archeoloog dat hij in feite van niets wist. 
Bij terugkomst in Spanje viel hem op hoeveel 
sporen er her en der nog waren. Reden voor hem 
om te beginnen die resten op te graven. Het zat 
toen zeker in de lucht, want hij was niet de enige 
Spaanse archeoloog die zich met het onderwerp 
ging bezighouden. Sindsdien is er zoveel archeo-
logisch onderzoek naar de Spaanse Burgeroorlog 
gedaan dat González-Ruibal, werkzaam bij het 
Instituto de Cencias del Patrimonio van de Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, in 2020 bij 
de vooraanstaande Britse wetenschappelijke uit-
geverij Routledge het handboek The Archaeology 
of the Spanish Civil War kon presenteren. 
Het boek vertelt de geschiedenis van de Spaanse 
Burgeroorlog, maar deze keer op basis van 
archeologisch onderzoek. Ook dan winnen de 
Nationalisten de oorlog en komt Franco als 
dictator aan de macht, maar toch levert deze 

 Resten van Belchite, een dorp in de Spaanse provincie Zaragoza in de regio 
Aragón. Tijdens de burgeroorlog werd dit toen in die regio relatief belangrijke 
dorp - het herbergde onder andere twee kloosters en meerdere kerken - door 
hevige bombardementen verwoest. Franco besloot het dorp opnieuw te  bouwen 
naast de resten van het verwoeste dorp, om de ruïnes zo te behouden als 
 herinnering aan het gevecht. Voor de bouw van het nieuwe dorp in 1940-1945 
werden voornamelijk Republikeinse gevangenen gebruikt die gehuisvest werden 
in een concentratiekamp in de buurt. De resten van dit kamp zijn ook nog steeds 
zichtbaar. (FOTO: DAVID F. SABADELL)

 Ruïnes van het oude dorp Belchite. (FOTO: WIKIMEDIA COMMONS)

 Archeoloog Alfredo González-Ruibal bij de opgraving nabij Belchite. 
(FOTO:  ALVARO MINGUITO PALOMARES)
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SPANJE  
SPOREN BURGEROORLOG

benadering een ander verhaal op. Ze geeft 
inzichten in wie de mensen waren die voch-
ten, wekt vergeten slagen opnieuw tot leven 
en maakt duidelijk dat de Spaanse Burgeroor-
log meer is dan de drie jaar waarin twee legers 
tegen elkaar streden. ‘Het gewapende conflict 
duurde tot 1952’, stelt González-Ruibal via 
een videoverbinding. ‘De staat van oorlog 
werd pas in 1948 beëindigd en pas in de 
jaren vijftig werden de laatste dwangarbeids-
kampen gesloten en de anti-Franco guerrilla 
onderdrukt.’ Aan het einde besteedt hij ook 
nog aandacht aan het erfgoed van de oorlog 
en hoe daarmee na Franco is omgegaan.

Begin burgeroorlog
Voordat de burgeroorlog uitbrak, was het 
al jaren onrustig geweest in Spanje. In 1931 
was koning Alfonso XIII vertrokken en 
hadden linkse partijen de eerste verkiezin-
gen van de nieuwe republiek gewonnen. 
Daarna was er tussen linkse, anarchistische, 
communi stische, falangistische, carlistische 
en monarchistische partijen over en weer 
geweld geweest: kerken en kloosters werden 
geplunderd, stakingen werden met geweld 
 beëindigd en afscheidingsbewegingen werden 
de kop ingedrukt. Volgens enkele legerofficie-
ren, met name van het Spaans-Marokkaanse 
leger, dreigde zelfs anarchie en dat was voor 
hen reden om op 17 juli 1936 een staatsgreep 
te plegen. Aangezien de marine zich niet 
bij hen aansloot zat een groot deel van de 
opstandige troepen vast in Marokko. Franco, 
hoofd van het Spaanse Vreemdelingenlegioen 
in Afrika, riep toen de hulp in van Hitler en 
Mussolini en zij regelden een luchtbrug naar 
Burgos en daarmee het Spaanse vasteland.
In het begin van de oorlog vonden zeer 
veel executies en moorden plaats, blijkt uit 
de opgravingen van provisorische (massa)
graven. Tussen 2000 en 2018 zijn in 700 
graven de stoffelijke resten van 10.000 
individuen ontdekt. Verreweg de meeste 
opgegraven slachtoffers, zeventig procent, 
waren mannen tussen de 18 en 50 jaar, maar 
in de graven zijn ook de stoffelijke resten 
gevonden van vrouwen, kinderen en bejaar-
den. De archeologen hebben bijna alleen 
slachtoffers van de Nationalisten gevonden. 
‘Direct na de oorlog heeft Franco de meeste 

Nationalistische slachtoffers laten opgraven 
en herbegraven,’ legt González-Ruibal uit. 
‘Maar dat is zo snel en systematisch gedaan 
dat veel wetenschappelijke informatie ver-
loren is gegaan.’ De  eerste vijf maanden 
zijn naar schatting 52.800 mensen door 
de Nationalisten vermoord en 38.000 
door de Republikeinen. Dat gebeurde op 
twee manieren, waarvoor de termen sacas 
(de presos) en paseo bestonden. In het eerste 
geval werden gevangenen uit de gevangenis 
gehaald onder het voorwendsel dat ze naar 
een andere gevangenis zouden worden over-
gebracht. In werkelijkheid werden ze ergens 
op het platteland gedood en begraven. Bij 
een paseo werden mensen van huis opge-
haald voor een ‘wandelingetje’, om ze daarna 
in een buitenwijk neer te schieten. ‘Het 
woord en de methode waren gekopieerd van 
gangsterfilms uit Hollywood, die toen zeer 
populair waren in Spanje.’ 

 Een opgegraven bunker van 
Nationalisten nabij  Belchite. 
(FOTO: ALVARO MINGUITO 

 PALOMARES)

 Opgraving van de ingang 
van een tunnel die door Natio-
nalisten werd gebruikt om 
mijnen te plaatsen onder de 
vijandelijke linies bij de Universi-
teitsstad Madrid. (FOTO: ALVARO 

MINGUITO PALOMARES)
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Twee broers van González-Ruibals groot-
vader zijn op 30 oktober 1936 door de 
Republikeinen uit hun huizen aan de 
 Avenue Queen Victoria in Madrid gehaald 
en een dag later gefusilleerd op de begraaf-
plaats van Aravaca bij Madrid. Op die 
begraafplaats staat nu een monument voor 
de Martelaren van Aravaca. ‘Maar mijn 
ooms waren geen falangisten. Ze waren 
ondernemers en gedood omdat ze tot de 
bourgeoisie hoorden. Ten minste, dat dacht 
ik toen ik mijn boek schreef. Na publicatie 
kreeg ik van een historicus te horen dat de 
wijk waarnaar ze kort ervoor waren verhuisd 
bekend stond als een wijk met belangrijke 
falangisten. Dus misschien moet ik ze toch 
met andere ogen gaan bekijken. Dat vind ik 
het mooie aan archeologie: dat er gaten in 
de verhalen blijven.’ 

Vergeten slagveld
Soms vult archeologie juist ook gaten op, 
want in Madrid ontdekte González-Ruibal 
een vergeten slagveld uit de begindagen van 
de oorlog. Op 5 november 1936 bereikten 
de Nationalisten in het zuiden en westen 
de buitenwijken van Madrid. In het noor-
den van Casa de Campo bij het Casa de 
Vacas, een rafelrand van het front, groef 
González-Ruibal in de vorm van afgescho-
ten munitie en een 250 meter lange loop-
graaf de sporen op van hevige gevechten 

die de geschiedenisboeken niet hebben 
gehaald. Aan de hand van de verspreiding 
van de verschillende soorten munitie con-
cludeert hij dat buitenlandse vrijwilligers 
van de Internationale Brigade in een acht 
dagen durend gevecht hebben verhinderd 
dat de Nationalisten snel via de Puente 
San Fernando de stad konden binnentrek-
ken. Uiteindelijk kwam de opmars van de 
Nationalisten tot stilstand en ontstond er 
in de Universiteitsstad een ruim twee jaar 
durende loopgravenoorlog. ‘De loopgraaf 
die we in Casa de Campo hebben opgegra-
ven werd verdedigd door het Edgar André 

 De bodem van een loop-
graaf van Nationalisten in 
Belchite, met daarop munitie-
resten na de hevige gevechten 
in 1937. (FOTO: ALVARO MINGUITO 

PALOMARES)

  en  Opgegraven  skelet 
van een Republikeinse soldaat 
gesneuveld tijdens de laatste 
Nationalistische aanval bij de 
 rivier Ebro op 15  november 
1938. (FOTO: ALFREDO 

 GONZALEZ-RUIBAL; RECONSTRUC-

TIETEKENING: MAR H. PONGILUPPI)

 Lokaal geproduceerde 
granaten, gevonden in een 

Republikeinse post bij 
 Brunete, Madrid. (FOTO: 

JAVIER  MARQUERIE)
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Bataljon van de XIe Internationale Brigade en in 
de Universiteitsstad zat het Thälmann Bataljon 
van de XIIe Internationale Brigade. Daar zaten ook 
Nederlanders bij, dus we zouden hun aanwezigheid 
opgegraven kunnen hebben, maar we hebben niks 
gevonden dat rechtstreeks naar hen wijst.’
González-Ruibal beschrijft het verdere strijdver-
loop aan de hand van opgravingen van andere 
strijd tonelen. In maart 1937 leden door Mussolini 
gestuurde fascistische troepen een smadelijke 
nederlaag in de provincie Guadalajara. In de zomer 
van hetzelfde jaar mislukte onder meer bij Belchite 
een offensief van de Republikeinen om Zaragoza 
op de Nationalisten te heroveren. Na de val van 
Bilbao op 19 juni viel Baskenland in handen van de 
Nationalisten. Terwijl het Republikeinse grondge-
bied steeds kleiner werd, deden ze in juli 1938 bij 
de Ebro een laatste wanhopige aanval. In december 
was de aanval afgeslagen en vier maanden later 
hadden de Nationalisten de oorlog gewonnen. Veel 
overwonnenen verdwenen toen in concentratie-
kampen en werkkampen. ‘Door hen zijn talloze 
(spoor)wegen, bruggen en vliegvelden in Spanje 
aangelegd. Een van de dwangarbeiders was een van 
de grootvaders van mijn vrouw, die de hele oorlog 
geen schot had gelost.’ 

Menselijke aspecten
Bij de opgravingen hadden González-Ruibal en 
zijn collega’s ook oog voor het menselijke aspect. 
De skeletten in de massagraven bij Burgos hebben 
allemaal tekenen van honger, ziekte en zware arbeid. 
‘Dat verklaart waarom zoveel arbeiders en boeren 
linkse ideologieën omarmden, want die beloofden 
hun een leven zonder honger, ziekte en uitbuiting’, 
zegt González- Ruibal. Kruisjes en kruisbeeldjes bij 
de stoffelijke resten van gedode spoorwegarbeiders 
geven aan dat onder de Republikeinen ook gelovigen 
waren en dat het dus niet ging om een strijd tegen 
God en de Kerk. Geweren uit de Eerste Wereld-
oorlog en loopgraven vertellen dat anders dan vaak 
gedacht de Spaanse Burgeroorlog ook een ‘ouder-
wetse’ oorlog was. Meubels, een matras en decoraties 
in de Universiteitsstad in Madrid getuigen ervan 
dat soldaten van hun loopgraven en ondergrondse 
schuilplaatsen soms een thuis probeerden te maken. 
Een dikke marine-jas in Madrid, 500 kilometer van 
de dichtstbijzijnde kust, vertelt dat een strijder een 
manier had gevonden om in de winter warm te blij-
ven. Graffiti in een mitrailleursnest op Monte Tolío 
in Noord-Spanje tonen in de vorm van een ver-
vloeking van alle ‘todos los facistas’ dat veel strijders 
ongeletterd waren of maar weinig onderwijs hadden 
genoten. Overal troffen de archeologen flessen sterke 
drank, want met een slok op was het gemakkelijker 
om de vijand tegemoet te treden in de strijd. 
González-Ruibal schrikt er niet voor terug ook in te 
gaan op de emoties van de anonieme personen die 
hij opgraaft. ‘We graven alles wetenschappelijk op. Bij 
een prehistorische opgraving zou ik het daarbij laten. 
Maar ik ken de mensen die hebben gevochten: ik heb 
ze gesproken. Daarom moet ik ook iets doen met hun 
gevoelens en hun laatste gedachten.’
Intussen ziet hij dat veel overheden in Spanje de 
 neiging hebben om de burgeroorlog te  depolitiseren. 
‘Ze zetten zich alleen in voor behoud van fortifi-
caties: alsof het een gewone oorlog tussen twee 
strijdende partijen was.’ Zelf gaat hij door om ook de 
controversiële sporen van een ‘diep politiek en ideo-
logisch conflict’ op te graven: ‘De executiemuren en 
de concentratiekampen.’  

 Italiaanse M1915-helm 
met  munitierestanten 
in een loopgraaf 
van Nationalisten in 
 Abanades, Guadalajara. 
(FOTO: ALVARO MINGUITO 

 PALOMARES)

 Opgegraven ge-
raamte van een Repu-
blikeinse soldaat, met 
op zijn rug geboeide 
handen, geëxecuteerd 
door Nationalisten in 
Villaverde del Ducado, 
Guadalajara in 1937. 
(FOTO: ALVARO MINGUITO 

PALOMARES)

Alfredo Gonzalez- 
Ruibal, ‘The Archaeo
logy of the  Spanish 

Civil War’,  uitgave Rout-
ledge, Taylor &  Francis 

Ltd, maart 2020, 
ISBN 9780367202002.
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NIEUWS OPERATIE ZWAMMERDAMSCHEPEN

Z 
eg ‘Zwammerdam

schepen’ en je zegt 

‘Maarten de Weerd’. 

De Weerd, archeoloog, 

opgravingsleider (Universiteit 

van Amsterdam) en schrijver van 

het proefschrift Schepen voor 

Zwammerdam is ook na vijftig 

jaar nog een autoriteit op het 

gebied van de Romeinse sche

pen type Zwammerdam. Voor dit 

artikel werd hem gevraagd wat 

de ontdekking van de Zwammer

damschepen en de benoeming 

van het type Zwammerdam bete

kend heeft voor de maritieme 

archeologie. De Weerd: ‘(Inter)

nationaal en maritiem gezien 

heeft ‘Zwammerdam’ alleen 

zijdelings met maritieme (onder

water)archeologie te maken. 

Maar Zwammerdamschepen 

zijn qua constructie typische 

binnen vaartschepen en verbre

den daarmee onze kennis van de 

Romeinse houtbouwtechnologie 

die we goed kennen van de 

schepen die de Middellandse Zee 

bevoeren!’ Hij voegt eraan toe 

dat alleen na de opgravingen het 

mogelijk was de bouwwijze van 

de Zwammerdamschepen in alle 

details te documenteren, zoals 

dat nu op de restauratiewerf in 

Museumpark Archeon plaats

Do you remember?

vindt. De Weerd: ‘Zo krijgen we 

een veel duidelijker beeld van 

het ‘Zwammerdam’ genoemde 

scheepstype platte rijnaak.’ 

Conserveren!
Niet alleen de kennis van de 

bouwwijze van de schepen 

zijn door de ontdekking in een 

stroomversnelling geraakt. De 

Weerd: ‘de opgravingen van de 

schepen zijn de feitelijke aanzet 

geweest voor de grootschalige 

uitbouw van de conserverings

capaciteit van archeologisch 

grootnathout in ons land, eerst 

in Ketelhaven, later in Lelystad’. 

Laura Koehler, hoofd conser

vering van de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed, onderschrijft 

dit volledig: ‘Wat mij betreft is de 

ontdekking van de Zwammer

damschepen niet alleen archeo

logisch van grote betekenis 

geweest, maar vooral ook op 

het gebied van conservering 

van archeologisch scheepshout 

ofwel ‘groot archeo logisch 

nathout’ in Nederland. Het 

betekende de start van de 

ontwikkeling van de nu nog 

steeds beproefde methode om 

archeo logisch hout te gaan 

impregneren met Poly Ethyleen 

Glycol (PEG)’. 

Tekst: Patricia Pol en Tom Hazenberg

 Vijftig jaar Zwammerdamschepen

Donderdag 9 december 2021 was het precies 
vijftig jaar geleden dat de scheepsopgravingen 
in Zwammerdam (ZH) begonnen. De opgraving 
van de schepen volgde op de eerdere ontdekking 
van het hoofdkwartier van een Romeinse vesting 
in 1968. Het terrein - dat later Ipse de Bruggen, 
landgoed Hooge Burch zou gaan heten - stond 
vanaf die datum bijna vier jaar in de schijnwerpers 
vanwege de ene spectaculaire vondst na de andere. 
Koninklijk bezoek waardig!

 Maarten de Weerd, Tom Hazenberg en 
dhr. Groffen. (FOTO: MUSEUMPARK ARCHEON)

 Moderne conserveringstank voor 
archeologisch nathout. (FOTO: RCE/ 

BATAVIALAND)

 Yardeni Vorst maakt digitale 
 tekening van het archeologisch 
hout van de Zwammerdamschepen. 
(FOTO:  MUSEUMPARK ARCHEON)

De komende kerstva-
kantie zijn de restauratie-
werkzaamheden te 
volgen in Museum park 
 Archeon in de Restauratie-
werf Zwammerdam-
schepen. Kijk voor de 
openingstijden op  
www.archeon.nl
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De universal out-
standing value van 
de Zwammerdam
schepen
‘De vondst in Zwammerdam 

betekende het begin van een 

rijke Nederlandse onderzoeks

traditie naar de scheepsbouw, 

binnenvaart en handel langs 

de limes’, zegt archeoloog Tom 

Hazenberg. Hij haalde samen 

met directeur van Museumpark 

Archeon, Jack Veldman, de 

Zwammerdamschepen terug 

naar Alphen aan den Rijn. Hij ver

volgt: ‘Er volgden opgravingen 

van vergelijkbare platbodems 

in KapelAvezaath, Druten en 

Woerden. Nu, vier decennia 

later, zijn langs de Rijnlimes van 

Zwammerdam tot aan Utrecht 

Leidsche Rijn ongeveer twintig 

Romeinse scheepswrakken 

bekend. De schepen met hun 

hout, ijzeren nagels, breeuwsel, 

gebruiksobjecten, lading en de 

vondstcontext, bieden buiten

gewone mogelijkheden voor 

onderzoek. Ze zijn typerend 

voor de NederGermaanse limes 

als riviergrens, die diende als 

een vitale transportbaan tussen 

het Germaanse en Gallische 

achterland met de Noordzee. De 

schepen speelden dan ook een 

hoofdrol in de nominatie van 

de NederGermaanse limes tot 

UNESCO Werelderfgoed.’  

Do you remember? 
Om 50 jaar type Zwammerdam te 

vieren zal in Alphen aan den Rijn 

 Wereldstad aan de Limes  een 

aantal bijzondere evenementen 

 Met eigen ogen zien?
Reserveren op www.Archeon.nl
Voor groepen ook buiten 
 openingstijden.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor het gratis logboek. 
www.Archeon.nl/
Zwammerdam schepen 
“Vaar mee”

 Koningin Juliana bezoekt wrak 
Romeins schip in Zwammerdam. 
(FOTO: UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM - 
(ACASA))

  Laura Koehler, hoofd conser-
vering van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed.

 Opgraving Zwammerdam 2 
in 1972. (FOTO: UNIVERSITEIT VAN 
 AMSTERDAM - (ACASA))

OPERATIE ZWAMMERDAMSCHEPEN
Operatie Zwammerdamschepen, initiatief van Museumpark Archeon 
en Hazenberg Archeologie, wordt uitgevoerd in samenwerking met 
Stichting Erfgoedpark Batavialand, Vorst Houtonderzoek, Vakwerk in 
Hout en Historische Scheepstimmerwerf 
Klaas Hennepoel en de vrijwilligers van de 
VVvA. Het project wordt financieel moge-
lijk gemaakt door provincie Zuid-Holland, 
gemeente Alphen aan den Rijn, Mondriaan 
Fonds, VSB Fonds, EDBA, Fonds Alphen 
aan den Rijn en VriendenLoterij.

worden georganiseerd, zoals een 

publiekscongres in Museumpark 

Archeon en speciale arrangemen

ten in de tentoonstellingsruimte 

van de Zwammerdam 2 en de 

restauratiewerf. Daarnaast loopt 

er een bijzonder videoproject. 

Verhalen van betrokkenen bij (de 

opgraving van) de Zwammer

damschepen  van toen en nu  

maar ook van Alphenaren wor

den opgetekend. Dat zal onder 

andere leiden tot een expositie in 

bezoekerscentrum NIGRVM PVL

LVM. Want zoals de heer Groffen, 

de man die in zijn lunchpauze de 

Zwammerdam 2 vond, al zei: ‘Mijn 

hele leven ben ik de Romeinse 

schepen uit Zwammerdam blij

ven volgen, ook letterlijk.’  
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 ‘Tussen wetenschap en wandelgangen’
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Tekst: Esdor van Elten

V 
ijftig jaar Reu-

vensdagen 

beschrijven en 

daarbij ook nog 

eens een overzicht geven 

van vijf decennia archeolo-

giebeoefening. Dat is geen 

geringe uitdaging en toen 

Renée Magendans in 2016 

Evert van Ginkel benaderde 

om dit boek te gaan schrij-

ven wist hij al meteen dat 

hij dat niet alleen kon doen. 

Hij schakelde de hulp in van 

Liesbeth Theunissen en 

Marie-France van Oorsouw. 

Ruurd Kok werd er later bij 

betrokken. Om een goed 

overzicht te krijgen doken de 

teamleden diep in de archie-

ven van de Stichting voor 

Nederlandse Archeologie en 

interviewden sleutelfiguren 

uit de voorbije jaren. ‘Vooral 

goed beeldmateriaal vinden 

was lastig’, blikt Ruurd terug. 

‘Maar we zijn erin geslaagd 

om mooi materiaal te vin-

den, waarvan verreweg het 

meeste nu voor het eerst 

gepubliceerd wordt’, aldus 

Evert. Elke auteur nam een 

tijdsperiode voor zijn of haar 

rekening. Liesbeth beschreef 

de periode voor 1970. Evert 

nam de decennia ‘70, ‘80 en 

‘90 voor zijn rekening. Ruurd 

boog zich over de eerste 

tien jaar van de 21e eeuw en 

Marie-France hield zich bezig 

met de afgelopen tien jaar. 

De periode voor 
1970: grote namen
Omdat ‘ Tussen wetenschap 

en wandelgangen’ over meer 

gaat dan de Reuvensdagen 

alleen, begint het boek een 

ruime 150 jaar voordat de 

eerste Reuvensdag werd 

gehouden. ‘We besloten het 

verhaal te beginnen in 1818’, 

zegt Liesbeth. Geen toeval-

lige datum: ‘In dat jaar werd 

Caspar Jacob  Christiaan 

Reuvens (1793-1835), de 

naamgever van de Reuvens-

dagen, benoemd als eerste 

hoogleraar archeologie ter 

wereld aan de universiteit 

van Leiden, een belangrijke 

mijlpaal in het ontstaanspro-

ces van het vak. Ook werd in 

dat jaar de voorloper van het 

Rijksmuseum van Oudheden 

opgericht, waarvan Reuvens 

de eerste directeur werd. Tot 

de Tweede Wereldoorlog 

zou het museum als het 

belangrijk centrumpunt van 

de Nederlandse archeologie 

fungeren.

Naast Reuvens is dé grote 

naam uit die eerste honderd 

jaar van de Nederlandse 

archeologie die van Albert 

Egges van Giffen (1884-1973). 

‘Je kunt niet om hem heen’, is 

het oordeel van de auteurs. 

Naast zijn eigen onderzoeken 

en opgravingen was Van 

Giffen ook belangrijk voor de 

ontwikkeling van het vakge-

bied van de archeologie: ‘Het 

netwerk van corresponden-

ten dat hij opzette was het 

eerste overlegorgaan van 

mensen die zich bezighiel-

den met de archeologie in 

Nederland. De tweejaarlijkse 

correspondentendagen, 

waarop beroeps- en ama-

teurarcheologen elkaar 

ontmoetten, werden na de 

oorlog door de in 1947 opge-

richte Rijksdienst voor het 

Oudheidkundig Bodemon-

derzoek ROB georganiseerd. 

Op dat moment was de 

scheidslijn tussen beroeps- 

en amateurarcheologen nog 

niet zo scherp. De Ameri-

kaanse archeoloog Jay Butler 

mag als de geestelijk vader 

Vijftig jaar 
archeologie-
beoefening 
in Nederland
De Reuvensdagen zijn dit jaar voor de vijftigste 
keer gehouden en zijn al vijf decennia lang hét 
congres voor Nederlandse archeologen. In het 
boek ‘Tussen wetenschap en wandelgangen’, dat op 
18 november j.l. werd gepresenteerd, kijken auteurs 
Evert van Ginkel, Liesbeth Theunissen, Marie-France 
van Oorsouw en Ruurd Kok terug op deze vijf 
decennia van onderzoek en ontmoetingen.  De vier auteurs van het boek ‘Tussen wetenschap en 

 wandelgangen’ over een halve eeuw archeologiebeoefening: 
(v.l.n.r.) Evert van Ginkel, Liesbeth Theunissen, Marie-France van 
Oorsouw en Ruurd Kok. (FOTO: STELLA VAN GINKEL)
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van de Reuvensdagen gezien 

worden. ‘Het idee van een 

Nederlands archeologisch 

congres kwam bij hem van-

daan.’ Samen met Herbert 

Sarfatij organiseerde hij in 

1971 het eerste tweedaagse 

congres. Het congres in 1971 

was zo’n succes dat er beslo-

ten werd dat het een vervolg 

zou krijgen. Het was Ayolt 

Brongers die het idee voor de 

naam opperde. De Reuvens-

dagen waren geboren. 

De jaren zeventig 
en tachtig: erfenis 
en transitie
Het eerste congres trok 

ongeveer zestig deelnemers. 

Dat lijkt niet veel, ‘maar in 

feite was de hele toenmalige 

archeologische beroeps-

groep vertegenwoordigd’, 

aldus Evert. ‘Het was een 

kleine wereld. Een kleine 

wereld, en vooral een aca-

demische wereld. En dat zou 

nog heel lang zo blijven. ‘De 

jaren ’70 staan nog geheel in 

het teken van de naoorlogse 

archeologie’, aldus Evert. 

‘Van Giffen, nog aanwezig in 

1972, overleed in 1973, maar 

zijn leerschool en leerlingen 

domineerden die periode. 

De Nederlandse archeologie 

is dan nog vrijwel volledig 

geworteld in de universitaire 

wereld’. 

In de jaren ’80 wordt met 

die traditie gebroken. ‘De 

eerste stadsarcheologen zijn 

op het toneel verschenen 

en de publieksarcheologie 

komt op. Naast opgraven en 

onderzoek komt er ook meer 

aandacht voor behoud en 

beheer, mede onder invloed 

van ‘bedreigingen’ als 

woningbouw en ruilverkave-

ling. De landschapsarcheolo-

gie begint en daarmee wordt 

het vak letterlijk en figuurlijk 

breder. Er is meer aandacht 

voor context en archeologen 

gaan meer theoretisch kijken 

naar oude samenlevingen.’ 

In de jaren ’80 treedt een 

nieuwe generatie archeo-

logen aan, en neemt ook het 

belang van de sciences, zoals 

biologie en natuurweten-

schappen, toe: ‘Wat voordien 

als ‘hulpwetenschap’ werd 

getypeerd krijgt steeds meer 

een eigen plek in het vakge-

bied’. Het aantal deelnemers 

groeit en meer studenten 

bevolken de universiteiten. 

Het vak begint langzaam uit 

de ivoren toren te komen, 

maar nog steeds is het een 

kleine wereld en institutio-

neel verandert er in de jaren 

’80 niet veel. Wel komt er 

steeds meer overheidsbe-

moeienis en in die jaren zien 

ook de eerste commerciële 

archeologiebedrijven voor-

zichtig het levenslicht. Voor-

bode van de grote verande-

ringen die gaan komen. 

De jaren van 
Het Verdrag
Het Verdrag van Malta, dat 

in 1992 getekend wordt, 

zet die veranderingen in 

gang. Opvallend genoeg is 

er op de Reuvensdagen in 

die jaren nog maar weinig 

aandacht voor het verdrag, 

althans niet officieel. Dat ver-

andert in 1994, als Boudewijn 

Goudswaard, aangetrokken 

als archeologisch manager 

van de opgravingen rond de 

Betuweroute, een presenta-

tie houdt waarin hij laat zien 

hoe je een archeologische 

opgraving als project kunt 

 Historische foto van het eerste congres van Nederlandse archeologen dat als `Reuvensdagen’ 
werd aangekondigd, gehouden in een zaal van de KNAW in Amsterdam, 16 november 1972. De 
naam was het jaar daarvoor op het eerste congres voorgesteld door archeoloog J.A. Brongers 
en enthousiast aangenomen. Brongers houdt hier als eerste spreker een lezing over... Reuvens. 
(FOTO:  AMSTERDAMS  ARCHEOLOGISCH CENTRUM/F. GIJBELS)

 Bekend tafereel: bezoekers bij de infobalie, hier op de Reuvens-
dagen van 2017 in Leiden. (FOTO: WIL KLARENAAR)
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managen. De Betuweroute 

biedt in de jaren erna volop 

kansen om deze nieuwe aan-

pak in praktijk te brengen. Er 

komt een nieuwe manier van 

werken op gang en in het 

kielzog daarvan verandert 

de Nederlandse archeologie 

ingrijpend: ‘Ze komt los van 

de universitaire wereld. De 

commerciële archeologie 

komt op’. 

Dat prille archeologische 

bedrijfsleven vindt ook zijn 

weg naar de Reuvensdagen, 

die zelfs een bedrijvenmarkt 

gaan organiseren. ‘Aan het 

eind van de 20e eeuw ziet 

het publiek van de Reuvens-

dagen er al heel anders uit. 

En die trend zet zich door 

in de nieuwe eeuw’, stelt 

Marie France. ‘Malta wordt 

verder doorgevoerd. Allerlei 

overheidsinstanties worden 

verzelfstandigd. Ook het 

belang van de sciences blijft 

toenemen’. Een belangrijk 

moment is ook het ontstaan 

van de eerste HBO-opleiding 

archeologie aan de Saxion 

Hogeschool, die in het boek 

uitgebreid beschreven wordt. 

‘Het past in de hele trend 

waarin het vak steeds maat-

schappelijker wordt. Beleving 

en relevantie worden steeds 

belangrijker en de nieuwe 

generatie archeologen wordt 

in die geest opgeleid’. 

Niet dat het allemaal van een 

leien dakje gaat. De econo-

mische crisis van 2008 hakt 

er flink in: ‘De Reuvens-

dagen van 2013 hadden als 

thema ‘vooruitkijken naar 

2020’’, aldus Marie-France. 

‘Er heerste duidelijk een 

mineurstemming en er 

was grote behoefte aan 

lichtpuntjes. Ook de Reu-

vensdagen zelf staan onder 

druk: ze dreigden zelfs te 

verdwijnen’. Maar dan blijkt 

duidelijk dat de Nederlandse 

archeologen hun congres 

niet kwijt willen: de Stichting 

Reuvens wordt opgericht om 

de toekomst van het congres 

te verzekeren. ‘Er heerste 

echt een gemeenschapsge-

voel: dit is van ons allemaal’. 

Het afgelopen decennium 

ziet ook een toename van 

publieke belangstelling, de 

opkomst van ‘citizen science’ 

en de eerste opgravingen 

met behulp van het publiek. 

En de volgende tien jaar? 

‘Ik verwacht geen grote 

veranderingen’, zegt Evert. 

‘De huidige processen zullen 

verder gaan’. 

‘Van ons allemaal’
Het publiek van de Reuvens-

dagen is in de vijftig jaar van 

haar bestaan fundamenteel 

veranderd. Academici zijn 

in de minderheid en de 

academische instituten zijn 

niet meer leidend in het 

onderzoek, De commerciële 

archeologie domineert. Ook 

de manier waarop archeo-

logie bedreven wordt is 

diepgaand veranderd, al is 

het maar door Het Verdrag: 

‘Je kunt die hele vijftig jaar 

zo’n beetje doormidden 

delen in een periode vóór 

en de periode ná Malta’, zegt 

Marie-France. 

Zijn de Reuvensdagen eigen-

lijk wel representatief voor 

de Nederlandse archeologie? 

De auteurs hebben die vraag 

zorgvuldig bestudeerd. ‘Qua 

programmering en onder-

werpen lang niet altijd’, is het 

oordeel. ‘Tegelijkertijd zijn 

het juist de ‘wandelgangen’ 

die wel degelijk een duidelijk 

beeld geven over wat er 

in die vijftig jaar allemaal 

binnen het vakgebied is 

gebeurd en veranderd. Van-

daar de titel. De twee zaken 

liggen in elkaars verlengde. 

Door de geschiedenis van de 

Reuvensdagen te beschrij-

ven zijn we er toch ook in 

geslaagd om een degelijk 

en toegankelijk overzicht te 

maken van de laatste vijftig 

jaar archeologiebeoefening 

in Nederland’.  

De auteurs zijn, terecht, trots 

op en blij met hun werk. 

Maar tegelijkertijd sluiten ze 

zich aan bij de gedachte die 

ook het voortbestaan van 

de Reuvensdagen mogelijk 

maakte: ‘Dit project was 

niet van de grond gekomen 

zonder crowdfunding en 

de participatie van 29 ver-

schillende archeologische 

partijen. Bovendien hebben 

we tijdens het werk ook 

steun en hulp ervaren van 

onze collega’s’. Dat maakt 

dit boek, net als de Reuvens-

dagen zelf, iets van de héle 

archeologische gemeen-

schap.  

 Nathalie Vossen, mede-organisatrice van het congres, opent de 
Reuvensdagen van 2019 in Apeldoorn, 21 november. Het zouden tot 
op heden de laatste fysieke Reuvensdagen blijken te zijn;  niemand 
toen de effecten van de coronacrisis vermoeden. In 2020 en 
2021 werd het congres digitaal gehouden voor enkele honderden 
 online-deelnemers. (FOTO: WIL KLARENAAR)

Evert van Ginkel, Ruurd Kok, 
Marie-France van Oorsouw & 
Liesbeth Theunissen, ‘Tussen 

wetenschap en wandel gangen. 
Vijftig jaar Nederlandse 

archeologie in de context van 
de Reuvensdagen’, Sidestone 
Press, ISBN 9789464260670, 

prijs: € 25.

LEES
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AGENDATIPS

11 JANUARI 2022

LEIDEN (EN/OF LIVESTREAM)

 Domitianopolis - Rome 

als stad van Domitianus. 

Lezing, georganiseerd door 

de Vriendenvereniging 

RoMeO, door prof. dr Eric 

Moormann, emeritus hoog-

leraar Klassieke Archeologie. 

Keizer Domitianus (81-96) 

ging als een van de slechtste 

keizers van het Romeinse 

imperium de boeken in. Door 

modern onderzoek is een 

veel genuanceerder beeld 

van hem ontstaan. Na Augus-

tus geldt Domitianus als de 

actiefste bouwheer in de stad 

Rome. In deze lezing wordt op 

basis van de zichtbare en min-

der zichtbare monumenten 

het beeld van ‘Domitianopolis’ 

geschetst. 

De RoMeO-lezingen zijn van 

20.00–21.00 uur in het RMO 

en worden ook via livestream 

aangeboden.

Meer info en aanmelden via 

www.rmo.nl/uw-bezoek/ 

activiteiten/

19 JANUARI 2022

TONGEREN (B)

 Before Ambiorix: Julius 

Caesar in Britain 55-54 BC. 

Lezing (in het Engels), in het 

kader van de lezingencyclus 

‘Spraakwater’, door prof. Colin 

Haselgrove en prof. Andrew 

Fitzpatrick (Universiteit van 

Leicester). Julius Caesar 

landde in 55 en in 54 v.Chr. 

met zijn vloot in Brittannië. Zijn 

campagnes zouden volgens 

het traditionele beeld geen 

blijvende betekenis gehad 

hebben voor Brittannië en 

voor Rome. In het jongste 

decennium kwamen we tot 

heel andere inzichten. 

Meer info en inschrijving 

(een maand voorafgaand 

aan de lezing) via  

www.galloromeinsmuseum.be/

nl/te-doen/lezingen/ Lezingen-

Spraakwater

8 FEBRUARI 2022

LEIDEN (EN/OF LIVESTREAM)

 Egyptisch of Romeins? 

Het Iseum Campense op de 

Campus Martius in Rome. 

Lezing, georganiseerd door de 

Vriendenvereniging RoMeO, 

door prof. dr Miguel John 

Versluijs, hoogleraar Klassieke 

en Mediterrane Archeologie 

(Universiteit Leiden). In 80 na 

Christus, na een grote brand 

rondom de Campus Martius 

(het Marsveld) in het centrum 

van Rome, bouwde keizer 

Domitianus op die plaats een 

kolossaal heiligdom voor de 

van oorsprong Egyptische 

godin Isis. In deze lezing wordt 

ingegaan op het heiligdom 

zelf en de betekenis ervan. 

De RoMeO-lezingen zijn van 

20.00–21.00 uur in het RMO 

en worden ook via livestream 

aangeboden.

Meer info en aanmelden via 

www.rmo.nl/uw-bezoek/ 

activiteiten/

16 FEBRUARI 2022

TONGEREN (B)  

 Romeinse grenzen in de 

21ste eeuw: van Rome tot 

Werelderfgoed. Lezing in het 

kader van de lezingencyclus 

‘Spraakwater’ door dr Saskia 

Stevens (Universiteit Utrecht).

Grenzen in de Romeinse tijd, 

hoe werkte dat? Op welke 

manieren beïnvloedden ze het 

dagelijkse leven van de (grens)

bewoners? Aan de hand van 

archeologische vondsten 

en teksten uit de oudheid 

bekijken we voorbeelden uit 

Romeins Italië. Met bijzondere 

aandacht voor de Neder-

germaanse Limes. 

Meer info en inschrijving 

(een maand voorafgaand 

aan de lezing) via  

www.galloromeinsmuseum.be/

nl/te-doen/lezingen/ Lezingen-

Spraakwater

8 MAART 2022

LEIDEN (EN/OF LIVESTREAM)

 ‘Brood en Spelen’! De Fla-

vische keizers en het volk 

van Rome. Lezing, georga-

niseerd door de Vriendenver-

eniging RoMeO, door prof. dr 

Daniëlle Slootjes, hoogleraar 

Oude geschiedenis (Universi-

teit van Amsterdam). De leus 

‘Brood en Spelen’ wordt vaak 

gebruikt om de relatie van 

Romeinse keizers met het volk 

van de stad Rome te karakteri-

seren. Is die leus nog altijd een 

terechte karakterisering of valt 

deze te nuanceren?

De RoMeO-lezingen zijn van 

20.00–21.00 uur in het RMO 

en worden ook via livestream 

aangeboden.

Meer info en aanmelden via 

www.rmo.nl/uw-bezoek/ 

activiteiten/

10 T/M 20 MAART 2022

NEDERLAND

 Week van de  Klassieken. 

De vijftiende editie van de 

Week van de Klassieken 

belooft een bomvol pro-

gramma, dit keer rond het 

centrale thema ‘Propaganda’. 

Op meerdere plaatsten in 

het land zijn er lezingen, 

workshops, voorstellingen, 

presentaties en nog veel meer, 

om zowel fysiek als online bij 

te wonen. 

Meer info over het 

 programma:  

www.weekvandeklassieken.nl

 SANDER time OUT
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Tekst en foto’s: Mia Dekeersmaeker

Speelgoed 
van alle 
tijden
In september ll. werd in Muscat, de 
hoofdstad van Oman, het boek ‘Oman-
India Ties Across Sea and Space’ aan de 
pers voorgesteld. Beide landen delen de 
kusten langs de Indische Oceaan en de 
Arabische Zee. Archeologische vondsten 
wijzen erop dat de relatie tussen India en 
Oman teruggaat tot de vroege bronstijd. 
Ons bracht het op het spoor van 
speelgoed voor kinderen in aardewerk 
én een bronzen dansend figuurtje.

I
n het artikel ‘Indus pot-

ters in central Oman 

in the second half of 

the third millennium BC. 

First results of a technolo-

gical and archaeometric 

study’ lezen we dat in de 

afgelopen veertig jaar 

er een breed scala aan 

Indus- artefacten gevonden 

werd in vele kust- en land-

inwaartse locaties in Oman. 

Naast utilitair en ritueel 

aardewerk, ornamenten, 

zegels, gewichten werd er 

ook meer recentelijk terra-

cotta speelgoed voor kinde-

ren opgegraven. 

Op kindermaat
Ook in het Wierookmuseum 

in Salalah in Dhofar in het 

zuiden van het land is er 

een beeldje van een stier te 

zien dat werd opgegraven 

in Ain Humran. Een agra-

risch gebied met een ain 

of een bron en met resten 

van een nederzetting aan 

de voet van een heuvel met 

op de top een ruïne. Tevens 

een plaats betrokken in 

de wierookhandel. Op een 

andere Unesco-site aan 

de kust, in de handelsstad 

Al Baleed, werden figuur-

tjes die lijken op koeien 

met okerrode gekleurde 

lijnen opgegraven. De 

objecten zijn in terracotta 

en op maat van kinderen 

gemaakt. 

De beschaving van de 

Indusvallei is één van de 

drie oudste stedelijke 

beschavingen, samen met 

Egypte en Mesopotamië. 

Tussen de vindplaatsen van 

onder andere Harappa en 

Mohenjo-daro en sites in 

Oman waren er contacten. 

In de conclusie van het-

zelfde genoemde artikel 

wordt er tevens gesteld dat 

kleine groepen uit de Indus 

vallei, waaronder gespeciali-

seerde pottenbakkers, 

zich in Oman vestigden en 

 economisch en cultureel 

goed geïntegreerd waren. 

In Sumhuram, eveneens 

een stad in Dhofar in het 

zuiden van Oman die een 

centrale rol speelde in de 

wierookhandel en waar een 

bronzen beeldje van een 

danseres gevonden werd, 

kregen Indiërs de toelating 

om in de stad te verblijven 

tijdens de moesson periode 

wanneer het te gevaarlijk 

was om uit te varen. In het 

artikel ‘Traces of an Indian 

Community in the City of 

Sumhuram, in Oman: Inves-

tigations of Materials found 

during Excavations’ wordt 

het beeldje toegeschreven 

aan een godheid of zou 

het te maken hebben met 

een vruchtbaarheidsrite 

waarbij een jonge vrouw 

bomen laat ontluiken met 

 aanraking van haar voet. 

Dagelijks leven 
En zoals dit bronzen dan-

sende figuurtje ons een 

blik geeft op rituelen in het 

dagelijkse leven, stelt men 

in het artikel ‘Indus Valley 

Civilisation-Toys made for 

Children’ dat bij literatuur-

onderzoek en archeologi-

sche opgravingen keer op 

keer gebleken is dat spel 

voor kinderen zeer belang-

rijk was. Wat uiteindelijk 

ook nu nog steeds het 

geval is. 

Het Nationaal Museum van 

Delhi en Pakistan toont dan 

ook heel wat speelgoed 

uit klei dat speciaal voor 

kinderen gemaakt was. In 

‘Toys and Civilization’ lezen 

we dat hoewel de kinderen 

zelf speelgoed maakten, er 

 Vaak geen moderne innovatie, maar weerspiegeling van beschaving

 De beschaving van de Indusvallei in de fase van Harappa en Mohenjo- daro 
(2600-1900 BCE), (FOTO: AVANTIPUTRA7, WIKIMEDIA)
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Onze Arabische correspondent Mia Dekeersmaeker werd geboren in Lier (België) en verblijft al jaren in Oman. Zij schrijft voor kranten 
en tijdschriften over onder meer kunst en cultuur, toerisme, architectuur en archeologie. Van haar hand verschenen eveneens 
 diverse boekwerken.
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heel wat speeltjes  gevonden 

werden die alleen door 

bekwame ambachtslieden 

konden gemaakt worden. 

In ‘Toys of Indus Civilization’ 

wordt er dan gesproken 

over speelgoed dat door 

eenvoudige mechanismen 

in beweging werd gezet. 

Stieren kregen beweegbare 

nekken en werden aan 

karren bevestigd, die op hun 

beurt voorzien werden van 

stevige, roterende wielen. 

In ‘Toys and Civilization’ 

geeft men aan dat sommige 

karren voorzien waren van 

open frames die afgeslo-

ten werden met matten of 

touwwerk om landbouw-

producten, zoals stro, hooi 

en dergelijke te vervoeren. 

De beschaving van de 

Indusvallei was een agra-

rische samenleving. Waar 

landbouw en vee een cru-

ciale rol speelden. Ossen 

hielpen bij het ploegen van 

het land. Koeien gaven melk. 

En het gemaakte speelgoed 

in klei was er een weerspie-

geling van. Wat dan ook 

de functie van de beeldjes 

in het Wierookmuseum en 

in Al Baleed zou kunnen 

 verklaren.

De Indus Valley Civilization 

was ook nauw betrokken 

met de handel. Dit weer-

spiegelde zich dan weer in 

het maken van terracotta 

boten. Trouwens ook nu 

worden er door de lokale 

pottenbakkers in Oman 

nog steeds boten in klei 

gemaakt. Alleen krijgen 

ze een meer decoratieve 

 functie  toebedeelt. 

Verbinding verleden/
heden
In feite was het speelgoed 

een weerspiegeling van 

de maatschappelijke nor-

men, de sociale waarden, 

de levensomstandigheden 

en de fauna van deze 

beschaving, stelt men in het 

artikel ‘Toys of Indus Valley 

 Civilization’. Maar er zijn ook 

verbindingen met de heden-

daagse samenleving. 

In ‘Toys and Civilization’ 

verwijst men naar het 

boek ‘Ancient Cities of the 

Indus Valley Civilization’, 

waarin de auteur stelt dat 

terracotta speelgoed dat in 

de meeste Indus nederzet-

tingen werd gevonden een 

idee geeft over het tijdver-

drijf waarbij waarschijnlijk 

getrainde dieren betrokken 

waren. Terracotta ossenkar-

ren met beweegbare delen 

zijn misschien wel de meest 

voorkomende voorbeelden. 

En dan koppelt de auteur 

van het boek deze waarne-

ming aan het feit dat in de 

hele Indusvallei de mensen 

nog steeds met ossenkarren 

racen. Vooral in de regio’s 

rond Mohenjodaro, waar 

weddenschappen grote 

sommen geld of het wisse-

len van land opleveren. 

In ‘Toys of Indus Valley Civili-

zation’ merkt men op dat de 

dobbelsteen met de ogen-

aantallen van één tot zes 

geen moderne innovatie is. 

Aangezien er verschillende 

van dergelijke dobbelstenen 

al tijdens deze beschaving 

gevonden werden. Dit arti-

kel eindigt dan ook met de 

terechte opmerking dat we 

meer verbonden zijn met 

onze voorouders (in dit 

geval de Indusbeschaving) 

dan we ons bewust zijn.  

BIBLIOGRAFIE EN GERAADPLEEGDE BRONNEN
•  Wikipedia
•  Sophie Méry, Michele Degli Esposti, Dennys Frenez & Jonathan 

Mark Kenoyer, ‘Indus potters in central Oman in the second half 
of the third millennium BC. First results of a technological and 
archaeo metric study’, Proceedings of the Seminar for Arabian 
Studies, Vol. 47, 2017, Archaeopress Publishing Oxford,  
ISBN 978-1-78491-520-9, https://www.academia.edu

•  Lischi, Silvia, ‘Traces of an Indian Community in the City of Sumhu-
ram, Oman, Investigation of materials found during excavations’, 
2013, Invisible Cultures: Historical and Archaeological Perspectives, 
Cambridge Scholars Publishing, https://www.researchgate.net

•  Dr. Srividya K., ‘Indus Valley Civilization-Toys made for Children, 
Headstreams towards fullness of life’, https://headstreams.org

•  ‘Toys and Civilization’, 2017, https://www.harappa.com
•  Shivam Pathania, ‘Toys of Indus Valley Civilization’, 2020,  

https://www.amarchitrakatha.com

 Figuurtje van stier 
(onderaan links) zoals 
gevonden in Ain 
Humran in Dhofar, het 
zuiden van Oman uit 
de catalogus van het 
Wierookmuseum. (FOTO: 

MIA DEKEERSMAEKER)

 Figuurtje van 
koe met rode lijnen 
versierd en gevon-
den in de Unesco 
site van Al Baleed 
in het zuiden van 
Oman. (FOTO: MIA 

DEKEERSMAEKER)

 Soms werd er een combinatie 
van dieren gemaakt zoals op 
deze foto met het lichaam van 
een vogel en de kop van een 
ram op een paar roterende 
 wielen geplaatst (2600-1900 BC). 
Collectie Musée Guimet, Parijs. 
(FOTO: ZUNKIR, WIKIMEDIA)
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NEDERLAND 

T/M 9 JANUARI 2022

AMSTERDAM

Dierenmummies 

 doorgelicht

Allard Pierson, Oude Turf-

markt 127-129

T/M 9 JANUARI 2022 

AMSTERDAM

Romanovs in de ban van 

de Ridders

Hermitage Amsterdam, 

Nieuwe Keizersgracht 1

T/M 30 JANUARI 2022

CASTRICUM

Leven in Lagen. Geschiede-

nis van (de mens in) het 

landschap

Huis van Hilde, Westerplein 6

T/M 22 MEI 2022

LEIDEN

God op aarde. Keizer 

 Domitianus

Rijksmuseum van Oudheden, 

Rapenburg 28

T/M MEI 2022

LEIDEN

Het werk van de archeo-

loog. Aardewerkspecialist 

Olivier Nieuwenhuyse 

(1966-2020) 

Rijksmuseum van Oudheden, 

Rapenburg 28

T/M 21 AUGUSTUS 2022

LEEUWARDEN

KOREA. Poort naar een rijk 

verleden

Keramiekmuseum Princesse-

hof, Grote Kerkstraat 9

BELGIË

TOT 9 JANUARI 2022

LUIK

Napoleon. De mythe voorbij

HST Station Luik-Guillemins

TOT 13 FEBRUARI 2022

TREIGNES

Préhistoire et Antiquité 

dans le sud de l’Entre- 

sambre-et-Meuse

Musée du Malgré-Tout, Rue 

de la Gare 28

DUITSLAND

TOT 30 JANUARI 2022

FRANKFURT AM MAIN

Menschsein. Die Anfänge 

unserer Kultur

Archäologisches Museum, 

Karmelitergasse 1

TOT 20 FEBRUARI 2022

BERLIJN 

Iran. Kunst und Kultur aus 

fünf Jahrtausenden

James-Simon-Galerie, 

Bodestrasse

TOT 10 APRIL 2022

FRANKFURT AM MAIN

Löwen, Sphingen, Silber-

hände. Der unsterbliche 

Glanz etruskischer Falilien 

aus Vulci

Archäologisches Museum, 

Karmelitergasse 1

TOT 1 MEI 2022

HILDESHEIM

Seuchen – Fluch der Ver-

gangenheit – Bedrohung 

der Zukunft

Roemer- und Pelizaeus- 

Museum, Am Steine 1-2

TOT 1 MEI 2022

METTMANN

Mumien – Geheimnisse 

des Lebens

Neanderthal Museum, 

 Talstrasse 300

TOT 29 MEI 2022

BONN

Roms fließende Grenzen. 

Leben am Limes. 

LVR-LandesMuseum Bonn, 

Colmantstrasse 14-16

TOT 3 JULI 2022

BERLIJN

Klangbilder. Musik im 

Antiken Griechenland

Altes Museum, Am Lustgarten

De verschillende coronamaatregelen in binnen- en buitenland maken het onzeker dat hier genoemde tentoon-

stellingen ook werkelijk volgens plan kunnen plaatsvinden. Tentoonstellingen kunnen worden uitgesteld, ver-

schoven of zelfs geannuleerd worden en daarbij zijn vaak ook reserveringsverplichtingen van toepassing. Het is 

daarom raadzaam vóór een gepland bezoek de website van het desbetreffende museum daarover te raadplegen.

Online zijn verschillende musea altijd open. Op hun website vind je onder meer presentaties over hun tentoonstellingen, 

livestreams van lezingen, mini-colleges, audiotours, leuke dingen voor kinderen en andere informatie.

LET OP
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TOT 3 JULI 2022

BERLIJN

Klangbilder. Musik im 

Alten Ägypten

Neues Museum (Kabinett), 

Museumsinsel, Bodestrasse 1-3

TOT 25 SEPTEMBER 2022

HERNE

Stonehenge. Von  Menschen 

und Landschaften

LWL – Museum für Archäo-

logie, Europaplatz 1

FRANKRIJK

TOT 10 JANUARI 2022

PARIJS

Tadjikistan, au pays des 

fleuves d’or

Musée Guimet, Place d’Iéna 6

TOT 27 FEBRUARI 2022

LYON

Enquête de pouvoir – De 

Rome à Lugdunum

Lugdunum Musée et théatres 

romains, Rue Cléberg 17

ZWITSERLAND

TOT 30 APRIL 2022

ZÜRICH

Gesundheit – 7000 Jahre 

Heilkunst

Kulturama Museum des Men-

schen, Englischviertelstrasse 9

TOT 19 JUNI 2022 

BASEL

tierisch! Tiere und Misch-

wesen in der Antike

Antikenmuseum Basel und 

Sammlung Ludwig, 

St. Alban-Graben 5

OOSTENRIJK

TOT 31 MAART 2022

WENEN

Böse Kaiser

Kunsthistorisches Museum / 

Münzkabinett, Maria There-

sien-Platz

GROOT-BRITTANNIË

TOT 20 FEBRUARI 2022

LONDEN

Peru – a journey in time

British Museum, Great Russell 

Street

TOT 27 MAART 2022

CAMBRIDGE

Gold of the Great Steppe

Fitzwilliam Museum / 

Octagon Gallery, Trumping-

ton Street

TOT 8 MEI 2022

LONDEN

Fragmented Illuminations: 

Medieval and Renaissance 

Manuscript Cuttings at 

the V&A

Victoria & Albert Museum, 

Cromwell Road

ITALIË

TOT 6 JANUARI 2022

NAPELS

Gladiatori Moebius. Alla 

ricerca del tempo

Museo Archeologico Nazio-

nale di Napoli (MANN), Piazza 

Museo 19

TOT 9 JANUARI 2022

ROME

I Marmi Torlonia. Collezio-

nare Capolavari

Musei Capitolini / Villa Caffa-

relli, Piazzale Caffarelli 4

TOT 15 JUNI 2022

ROME

Colori dei Romani. 

I Mosaici delle Collezioni 

Capitoline

Centrale Montemartini, Via 

Ostiense 106

SPANJE

TOT 16 JANUARI 2022

BARCELONA

L’Enigma Iber. Arqueologia 

d’una civilització

Museu Nacional d’Art de 

Catalunya, Palau Nacional de 

Montjuic

TOT 27 FEBRUARI 2022

MADRID

Tesoros arquelógicos de 

Rumania. Las raices dacias 

y romanas

Museo Arquelógico Nacional, 

Calle de Serrano 13

BELGIË
TOT 17 APRIL 2022

MORLANWELZ

Het Mithras mysterie 

– Onderdompeling in 

een Romeinse cultus

Koninklijk Museum van 

Mariemont, Chaussée 

de Mariemont 100
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Special: de 
geboorte van de 
stad Antwerpen

W
ie vandaag de 
dag door het 
centrum van de 

metropool Antwerpen loopt 
en zich door de prachtige 
16e-eeuwse monumenten 
laat betoveren, zal zich 
vast niet meteen realiseren 
dat wat je vandaag ziet het 
resultaat is van eeuwenlang 
 bouwen en ook maar een 
deel van de stadshistorie 
illustreert. Net als vele 
andere historische steden 
kan Antwerpen bogen op 
een lange en rijke geschie-
denis die teruggaat tot de 
vroegste aanwezigheid van 
de mens in deze streken. 
Maar wanneer is er dan 
sprake van een stad Ant-
werpen? Stadsarcheoloog 
Tim Bellens voert ons langs 
belangrijke opgravingen in 
het stadscentrum en recon-
strueert aan de hand daarvan 
het boeiende verhaal over 
de Antwerpse stadswording, 
vanaf de prehistorie tot de 
middeleeuwse burcht.  

Middeleeuws 
gewelf in Zuider-
kerk Enkhuizen 
digitaal herboren

Z
e zijn eeuwenlang 
aan het zicht ont-
trokken geweest en 

van hun oorspronkelijke 
kleurenpracht resteert 

tegenwoordig nog slechts 
een schim. Maar met 
behulp van de modernste 
technieken worden de 
antieke gewelfschilderin-
gen van de Zuiderkerk in 
Enkhuizen momenteel 
weer tot leven gewekt. 
Niet fysiek, de oude verf 
zelf wordt met rust gela-
ten, maar digitaal. Pixel 
voor pixel bouwen twee 
restauratoren de bijbelse 
taferelen op de computer 
weer op, om ze op die 
manier straks in hun volle 
felle glorie weer aan de 
bezoeker te kunnen tonen. 
Middeleeuwse kunst in een 
hypermodern jasje!

Molise (Italië), regio 
van Samnieten én 
Romeinen

M
olise, de jongste 
regio van Italië, 
staat niet bekend 

om zijn grote historische 
verleden. Niets is echter 
minder waar. Molise werd 
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in 1963 een autonome 
regio toen het zich los-
maakte van de noorde-
lijker gelegen Abruzzen. 
De geschiedenis gaat 
echter veel verder terug. 
Het gebied werd vanaf 
de  achtste eeuw v.Chr. 
bewoond door de Sam-
nieten, een volksstam die 
bekend werd door zijn drie 
opeenvolgende oorlogen 
met de Romeinen. Hoewel 
toeristen Molise nauwelijks 
weten te vinden, herinne-
ren talrijke overblijfselen 
uit verschillende perioden 
aan een rijke historie. 
We gingen op zoek naar 
archeologische resten van 
de Samnieten én Romeinen 
in deze op één na kleinste 
en grotendeels ongerepte 
regio van Italië.
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