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„De actueel beste archeologie
metaaldetector op de markt“
>> Multifrequentie technologie (5kHz, 14kHz, 20kHz)
>> Extreem dieptebereik en waterdicht tot 5m!
>> Pinpoint + Diepteweergave in cm
>> Geschikt voor alle bodemomstandigheden
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TETTEREN EN TATEREN
Het Thermenmuseum staat in het teken van de Romein
se taal. Welke rol speelde Latijn in de samenleving,
hoe communiceerden de Romeinen met elkaar en
welke inscripties zijn er gevonden?
Door middel van de taal proberen we dichter bij de
Romeinen te komen. In hun hoofd te kruipen en hun
manier van communiceren te doorgronden.
Van popup expositie tot knutselactiviteiten. Er is voor
iedereen wat te doen. Van gezinnen tot historisch ge
interesseerden.

Kom
kijken!

Uniek Romeins erfgoed: de indrukwekkende restan
ten van het Romeins badhuis, de thermen. Het is het
best bewaarde Romeins (publieke) badgebouw van
Nederland: met maar liefst 2500 m2 historie. Waar je
het verleden voelt!

GRONDEN
MET DE
ROMEINEN

Tetteren, tateren en
aarden in Coriovallum

Thermenmuseum Heerlen | Coriovallumstraat 9 | +31 (0)45 560 51 00
Geopend: di tm vr: 10-17 uur, za & zo 12–17 uur, 26 dec vanaf 12 uur | Gesloten: 24, 25, 31 dec en 1 jan

thermenmuseum.nl
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Vuistbijl van kwartsiet
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door een vrijwilliger in
de archeologie.
(FOTO: RCE)
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Coverfoto:

Detail van het altaarfrontaal
uit de kerk van Sant Martí van
Puigbò, Catalonië, eerste kwart
12e eeuw. Thans in collectie
MEV-Museu Episcopal de Vic,
Catalonië. (FOTO: CORAL PRESS)

n dit nummer brengen we dit keer een special waarin de Middeleeuwen centraal
staan. Meer in het bijzonder de Hoge Middeleeuwen, de periode tussen de 12e en
de 14e eeuw, in West-Europa. Die periode wordt ook wel als de gouden eeuw van de
westerse kerk aangeduid. Europa raakt dan vrijwel geheel gekerstend en de kerk – de kerk
van Rome - bereikt een steeds hogere mate van autonomie ten opzichte van de wereldlijke
macht. Ook weet die kerk dan geleidelijk aan een steeds stevigere invloed te krijgen op
de West-Europese cultuur. Het wereld- en tijdsbeeld, de ethiek, hoop en verwachtingen,
taal en beeldcultuur van de West-Europese volkeren worden meer en meer christelijk. De
middeleeuwse kunst vertoont in die eeuwen eveneens in toenemende mate een dergelijke
eenvormigheid, waarvan ook de overgebleven sporen getuigen. Op die hoogmiddeleeuwse kerksporen richten we nu eens bijzondere aandacht in onze special.
In hoeverre is dit nu archeologie? Op zich is die vraag begrijpelijk wanneer je je realiseert
dat er nogal wat interpretaties bestaan over het begrip archeologie. Daar werd ik bijvoorbeeld onlangs nog opnieuw mee geconfronteerd bij mijn
bezoek aan een museum in Catalonië (MEV Museu Episcopal
de Vic) waarin de meest prachtige middeleeuwse kunst de
boventoon voert. In een kelder van dat museum wordt verwezen naar archeologie en daar zijn de overblijfselen uit
tijden van vóór de Middeleeuwen ondergebracht. Alsof
archeologie niets meer te maken zou hebben met perioden
na de Romeinen! Overigens kon dat museum zijn eigen
indeling blijkbaar ook niet consequent volhouden omdat in
zijn bovengrondse afdelingen middeleeuwse kunst eveneens
Genieten van – mede
dankzij archeologen
overblijfselen worden getoond van archeologisch onderzoek
– behouden middelin middeleeuwse kerken. Bovendien heb ik in kerken nogal
eeuwse kerksporen, hier
van het bekende fresco
wat muurschilderingen kunnen bewonderen die aan het licht
Christus in Majesteit uit
waren gekomen dankzij onderzoek waarbij ook archeologen
de kerk van Sant Climent
betrokken waren.
in Taüll, Catalonië, in het
MNAC-Museu Nacional
Daarnaast wordt het begrip archeologie nog wel eens vereend’Art de Catalunya, Barcezelvigd met opgraven. Hoe belangrijk dat graafwerk ook bij
lona. (FOTO: CORAL PRESS)
archeologisch onderzoek is, er is toch echt méér dat archeologen verrichten dan alleen graven. Ook bovengronds valt er voor deze beroepsgroep
(gelukkig) veel te doen. En aan wat musea tonen zouden we dan ook niet meer aandacht
kunnen geven omdat nogal wat museale objecten immers niet zijn opgegraven.
Het begrip archeologie omvat daarentegen veel meer en daarvan hebben we in de afgelopen kwart eeuw van dit magazine ook mogen getuigen. Het gaat immers bij archeo
logie om vooral door de mens veroorzaakte sporen van het verleden,
door middel waarvan dat verleden in zijn context in het heden
gereconstrueerd kan worden. En dat verleden omvat niet alleen
de klassieke oudheid, maar alle tijden van gisteren en daarvóór. Tot die sporen behoren gelukkig ook sporen van kunst.
Alleen resteert dan nog de vraag wat kunst is. Het antwoord op
die vraag laat ik maar op andere bordjes achter. Ik blijf in ieder
geval op mijn bordje nog volop genieten van die intrigerende en prachtige middeleeuwse kerksporen.

Lou Lichtenberg, hoofdredacteur
loulichtenberg@gmail.com
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Herdenking 75 jaar bevrijding

O

p verschillende plaatsen in onze
Lage Landen werd en wordt dit
jaar en in 2020 op verschillende
wijzen het wel en wee herdacht
rond de bevrijdingsstrijd tegen de Duitse
bezetter op het Europese vasteland in de
Tweede Wereldoorlog. Die begon op 6 juni
1944 met de landing van de geallieerde troepen op de stranden van Normandië in
Noord-Frankrijk. Vervolgens rukten de geallieerde legers op richting noorden en oosten
en op 1 september trokken ze de Belgische
grens over, waarbij op 2 september Bergen
(Mons) en Doornik (Tournai) werden bevrijd.
Brussel en Antwerpen volgden op 4 september. Op 12 september trokken de geallieerden
Zuid-Limburg binnen en werden de eerste
Nederlandse gemeenten bevrijd: Eijsden,
Mesch, Mheer en Noorbeek. In de dagen
daarna volgde de bevrijding van Maastricht
en meer steden in Limburg. Maar de oorlog
was toen nog verre van voorbij, denk bijvoorbeeld aan Dolle Dinsdag (5 september 1944),
de Slag om de Schelde, het mislukte offensief
in de Operation Market Garden eind september, de talrijke V-bommen op het bevrijde
Antwerpen en Luik vanaf oktober ’44 tot mei
’45, het Ardennenoffensief van eind ’44 tot
begin ’45, de Hongerwinter ten noorden van
de grote rivieren in diezelfde periode.

6
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Ingang expositie ‘Vreugde
& Verdriet. Antwerpen bevrijd
(1944-1945)’.

Antwerpen
werd op 4
september
1944 bevrijd,
maar die
vreugde
werd al gauw
getemperd

Tekst en overige foto’s:
Lou Lichtenberg

Erfgoed
Overal werden en worden deze positieve
en negatieve gebeurtenissen dit najaar en
komend voorjaar herdacht door middel van
allerlei evenementen en tentoonstellingen.
In verschillende tentoonstellingen zullen
ook tal van overblijfselen te zien zijn die de
herinneringen aan die bevrijdingsstrijd en
-periode levend houden. Twee opvallende
exposities stippen we hier even aan, beide
in België, vanwege hun bijzondere aandacht
voor het erfgoed uit die periode.
Allereerst is dat de expo ‘Oorlog - Bezetting
- Bevrijding’, de nieuwe tentoonstelling
van het War Heritage Institute oftewel
het Koninklijk Museum van het Leger en
de Krijgsgeschiedenis in het Jubelpark in
Brussel. Deze gaat door voor de grootste
tentoonstelling 40-45 in België met meer
dan 1000 collectiestukken, documenten
en zeldzame getuigenissen. Ze omvat een
vernieuwende en verrassende aanvulling op
de bestaande, onlangs gemoderniseerde,
tentoonstelling over het interbellum en het
begin van de Tweede Wereldoorlog. In totaal
schetsen zo meer dan 2000 collectiestukken, verspreid over 3000 m2, deze beladen
periode in de geschiedenis van België.
De tweede expo is ‘Vreugde & Verdriet.
Antwerpen bevrijd (1944-1945)’ in het

FelixArchief te Antwerpen. Daar leren we dat
die stad zoals vermeld op 4 september
bevrijd werd, maar ook dat die vreugde al
gauw werd getemperd. Maar een deel van
Antwerpen blijkt bevrijd te zijn; de Britse
opmars stopt aan het Albertkanaal. Ten
noorden daarvan hergroeperen de
gevluchte Duitse soldaten zich en krijgen ze
zelfs nog versterking. Het einde van de
bezetting lijkt op dat moment slechts een
kwestie van uren, maar voor de inwoners
van de noordelijke districten zal ze uiteindelijk nog een maand langer duren. Pas op
2 oktober slagen Canadese troepen er in om
het Albertkanaal over te steken en in de
dagen die volgen is Antwerpen wel ‘vrij’ van
bezetting. Maar de oorlog is dan nog lang
niet voorbij: Hitler geeft het bevel om Antwerpen te bestoken met V1- en V2-raketten.
Die moeten verhinderen dat de geallieerden
de haven onbeschadigd in handen krijgen
en zo hun troepen aan het front bevoorraden. Op 13 oktober valt de eerste V-bom
vlakbij het Museum voor Schone Kunsten en
in de maanden die volgen vallen nog meer
bommen. Historici schatten dat er tijdens de
6 maanden durende bombardementen op
Groot-Antwerpen tussen de 2910 en 2957
doden vallen onder de Groot-Antwerpse
burgerbevolking. Daarenboven laten ongeveer 600 geallieerde militairen het leven.
Iets meer dan 5200 mensen zijn gewond of
vermist. Duizenden burgers ontvluchten
hun stad richting platteland of kust. In de
expo wordt aan de hand van authentieke
foto’s, filmmateriaal, getuigenissen en historische objecten op pakkende wijze toegelicht hoe momenten van vreugde en verdriet elkaar tijdens en na de bevrijding
afwisselen.

Vermeende collaborateurs
worden tijdens de bevrijding in
de Antwerpse Zoo opgesloten.
© IWM (BU 558)

Uitlaat van een V2-raket
blijft na een inslag in de buurt
van Antwerpen achter.
(COLLECTIE STAMPE EN VERTONGEN MUSEUM EN WINGS OF WAR)

Het ene moment speelt de
kleine Frank Zwitsers met zijn
houten speelgoed, het andere
moment treft een V-bom zijn
huis aan de Beschavingstraat.
Frank en zijn vader overleven
de inslag niet, zijn moeder
blijft alleen achter. (COLLECTIE
BUNKERMUSEUM ANTWERPEN)

• Voor algemene overzichten van
herdenkingen en h
 erinneringen
verwijzen we naar: www.belgium
remembers44-45.be (voor
België); www.75jaarbevrijding
limburg.nl (voor Limburg) en
www.oorlogzeeland.nl (voor
Zeeland en Brabant).
• ‘Oorlog - Bezetting - Bevrijding’,
Koninklijk Museum van het
Leger en de Krijgsgeschiedenis,
Jubelpark 3 te Brussel,
www.klm-mra.be.
• ‘Vreugde & Verdriet. Antwerpen
bevrijd (1944-1945)’, t/m 31 mei
2020 in het FelixArchief, 6e ver
dieping, Oudeleeuwenrui 29 te
Antwerpen, www.antwerpen
herdenkt.be. Op deze website
zijn ook speciale themawande
lingen in Antwerpen rond de
Tweede Wereldoorlog te vinden.

Hunker
Overigens is er in Antwerpen niet alleen
in deze tentoonstelling aandacht voor
oorlogssporen, maar ook in het Stadspark
via het project ‘Hunker’. In dat park en aan
de Quinten Matsijslei 5 bevinden zich vijf
bunkers, stukjes Atlantikwall verscholen in
het struikgewas. Twee ervan, zogenaamde
‘Luftschutz’-bunkers, dienden als schuilkelder voor bij een bombardement. De overige
drie ‘Regelbau’-bunkers waren uiterst stevige
bunkers, waarvan er een (de bunker die
momenteel tijdelijk fluogeel ziet) de personeelsbunker was die plaats bood voor twee
groepen van tien soldaten en voorzien was
van stapelbedden, klapstoeltjes, een kachel
en luchtzuiveringsinstallatie. De twee andere
bunkers waren commandobunkers. Doorgaans zijn de vijf bunkers moeilijk zichtbaar,
maar de kunstenaars Elke Thuy en Bruno
Herzeele beogen met hun project Hunker de
betonnen gebouwen te laten opvallen ter
herdenking van alle slachtoffers van WOII.
Door de bunkers uit het verborgene te halen,
willen ze de boodschap ‘nooit meer oorlog’
kracht bijzetten. Daarvoor werden de bunkers beschilderd met speciale verf, waardoor
ze dag en nacht zoveel mogelijk zichtbaar
zijn. Dit project Hunker loopt nog tot in 2020
en daarna wordt dit erfgoed in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht.
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Darwin in Luik

L

a Cité Miroir in Luik wijdt een
tentoonstelling aan een persoon
die zowel bekend als miskend is,
namelijk Charles Darwin, de vader
van de evolutietheorie. Naast naturalist en
bekende wetenschappelijke bioloog was hij
ook humanist, tegenstander van slavernij en
een pionier van de dierlijke en menselijke
ethologie voor wie empathie en samenwerking eveneens het resultaat waren van evolutie. De revolutionaire ideeën van Darwin en
de wetenschappelijke omwentelingen waartoe hij heeft bijgedragen, hebben een gelijkaardige impact als het werk van Copernicus.
Na Copernicus staat de aarde niet meer
centraal, maar draait ze rond de zon. Na
Darwin heeft de biologie zich verrijkt met
een algemene theorie waardoor men de
diversiteit en evolutie van levende wezens
kon uitleggen. Dankzij hem beseffen we dat
de Mens niet meer centraal staat.
De tentoonstelling presenteert een reis in de
bijzondere en rijke denkwereld van dit iconisch personage, de auteur van het bekende
werk The Origin of Species. Daarbij passeren
het intellectuele traject en de trage rijping
van de ideeën van Charles Darwin (18091882) de revue. Het publiek wordt ondergedompeld in zijn denkwereld en methodes. Na
zijn jeugd en vormende jaren die hem geleidelijk hebben aangezet om zijn smaak voor
natuurwetenschappen te ontdekken, heeft
Darwin al op zeer jonge leeftijd, van 1831 tot

8
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Charles Darwin in 1869
(PORTRET DOOR JULIA MARGARET
CAMERON)

Schaalmodel van HMS
 eagle, een zeilschip van de
B
Royal Navy, waarmee Charles
Darwin van 1831-1836 een reis
rond de wereld maakte.

‘Darwin, l’original’, tot 2 februari
2020 in La Cité Miroir à Liège 22 place Xavier Neujean te Luik,
www.citemiroir.be

1836, een lange reis aan boord doorgebracht
van de HMS Beagle, een schip van de Royal
Navy.
Tijdens deze onderzoeksreis bezocht Darwin
Zuid-Amerika, Australië, het zuiden van
Afrika en diverse eilandengroepen in de
Grote en Indische Oceaan. Op al deze plekken bestudeerde hij de plaatselijke dieren,
planten, fossielen en geologie. Een groot
deel van zijn verdere leven was gewijd aan
het onderzoeken en classificeren van de op
zijn reis verzamelde voorwerpen en het was
dankzij dit onderzoek dat hij op zijn theorie
over het ontstaan van soorten kwam. Het
zijn zijn lezingen, zijn geologische, botanische en zoölogische observaties, die later de
feiten zullen aanvullen waarmee hij zijn
hypotheses zal confronteren, noot na noot,
schets na schets.
De tentoonstelling toont eveneens hoe zijn
ideeën werden ontvangen en soms tijdens
zijn leven al verdraaid zijn. Ze schetst de
stappen van het bekeren van een man wiens
ideeën botsten met zijn oorspronkelijke
ideeën en de algemene opinie van zijn tijd,
waar de natuurlijke theologie de biologie
domineerde - een nog jonge discipline. De
Darwiniaanse revolutie is een wetenschappelijke revolutie waarmee men verschillende
domeinen kan aankaarten: zoölogie, botanica, geologie, paleontologie, antropologie,
maar ook geografie en uiteraard archeologie
en geschiedenis. De tentoonstelling beoogt
ook de ideeën van Darwin te confronteren
met wat de evolutiewetenschappen tegenwoordig beweren. Voertaal: Frans, Engels en
Italiaans.

Schitteren aan het
Russische hof

D

e komende donkere maanden valt nog tot en met 15 maart 2020 in de
Hermitage Amsterdam te genieten van een tentoonstelling van maar
liefst tienduizenden edelstenen. Van agaat tot zirkoon, vrijwel alle
bijzondere steensoorten zijn er te vinden. Ze werden verwerkt in de
meest exquise juwelen en accessoires, gedragen door de Russische high society.
De juwelen vertellen – samen met een overdaad aan rijk gedecoreerde baljaponnen, keizerlijke kostuums en majestueuze portretten – de persoonlijke verhalen
en geven een fascinerend beeld van ruim twee eeuwen mode en juwelen. Van
rococo, empire, romantiek tot art nouveau.
De fabelachtige collectie juwelen vormt een van de grote schatten van de Hermitage St.-Petersburg. Een indrukwekkende verzameling die in de loop der eeuwen
is uitgegroeid tot een heuse schatkamer met duizenden kostbaarheden. Daaruit
zijn ruim 300 schitterende stukken gekozen voor deze expositie. De juwelen zijn
persoonlijke bezittingen geweest van flamboyante, machtige tsarina’s zoals Elisabeth, Catharina de Grote en latere modebewuste tsarina’s. Een van de topstukken
is het bloemenboeket van edelstenen (1740–50): een broche van tsarina Elisabeth
met ruim 400 briljanten en meer dan 450 roosgeslepen diamanten, plus blauwe
en gele saffieren, robijnen, topazen en smaragden. Van Catharina de Grote is een
persoonlijke juwelenkist te zien, een onwaarschijnlijk rijk meesterwerk, drie kilo
zwaar en bezaaid met bijna 400 kleurrijke edelstenen, met als blikvangers 26
robijnen, 24 smaragden en diverse cameeën. Ook Anna Pavlovna (Paulowna) is
vertegenwoordigd, de ‘Nederlandse’ Romanov, koningin der Nederlanden tussen
1840 en 1849. Naast de Romanovs schitteren schatrijke adellijke families uit de
negentiende en vroege twintigste eeuw zoals de vorsten Joesoepov. Samen
waren zij bepalend voor de (inter)nationale modetrends en zetten ze de fameuze
juwelenhuizen nog zichtbaarder op de kaart. In de tentoonstelling zijn meesterwerken te zien van Cartier, Lalique, Tiffany en natuurlijk hofleverancier Fabergé.

Foto’s: © State
Hermitage Museum,
St Petersburg

‘Juwelen! Schitteren
aan het R
 ussische hof’,
t/m 15 maart 2020 in
Hermitage Amsterdam,
Amstel 51 te A
 msterdam,
www.hermitage.nl

Tiara in de tentoonstelling Juwelen! (FOTO: EVERT ELZINGA)
Bloemenboeket van edelstenen St.-Petersburg, Jérémie
Pauzié, 1740- 50. Goud, zilver, briljanten, edelstenen, glas, stof, 14
x 12,5 cm.
Juwelenkistje Augsburg, eind 17de eeuw. Onder andere zil
ver, goud, robijnen, smaragden, agaten, bergkristal, amethisten,
turkooizen, 14,5 x 24,5 x 22,5 cm.
Horloge, Frankrijk, Léonard Bordier, eind 18de – begin 19de
eeuw Goud, zilver, email, glas, parels, Ø 5,4 cm.

05 2019 ARCHEOLOGIE MAGAZINE

9

NIEUWS LAGE LANDEN

‘Maar design reflecteert de wereld, met al
zijn goede én slechte kanten’, zo stelt Timo
de Rijk, directeur van het museum en conservator van deze tentoonstelling. ‘Design
heeft dus niet altijd betrekking op mooie
voorwerpen, ook lelijke moeten aan bod
komen. In het Derde Rijk was de vormgeving
bovendien een instrument in de handen van
het ultieme kwaad. De nazi’s waren meesters in het inzetten van vormgeving om hun
doel te bereiken; massa’s mensen wisten
ze ermee aan hun kant te krijgen. Design
Museum Den Bosch is een design museum
nieuwe stijl met een kritische opstelling. Als
je volmondig dit nooit weer wilt kunnen zeggen, moet je de moeite nemen te analyseren
hoe de processen van beïnvloeding destijds
werkten’. Of zoals meteen bij het begin
van de tentoonstelling wordt verklaard:
‘Design Museum Den Bosch beschouwt de
manier waarop vormgeving door de nazi’s
is gebruikt om zuiverheid na te streven en
het nazisme aantrekkelijk te maken als een
belangrijke sleutel tot een beter inzicht in de
razendsnelle en angstaanjagende ontwikkeling van het Derde Rijk’.

Nazi-design in
Den Bosch

H

et Design Museum Den Bosch
presenteert de eerste grote
overzichtstentoonstelling van
design van het Derde Rijk. De
tentoonstelling ‘Design van het Derde Rijk’
toont de grote bijdrage van vormgeving
aan de opkomst van de kwaadaardige nazi-
ideologie. Op zich is het al opzienbarend dat
een museum een dergelijk ‘fout’ onderwerp
kiest, omdat we gewend zijn in musea de
goede kant van cultuur te zien en omdat juist
design vaak gepresenteerd wordt als een
bijdrage aan een betere wereld. De geschiedenis van vormgeving bestaat daarom
uit steeds terugkerende onderwerpen
die het moreel juiste vertegenwoordigen.

10

ARCHEOLOGIE MAGAZINE 05 2019

De Volkswagen Kever bij de
ingang van de tentoonstelling.
(FOTO: DESIGN MUSEUM DEN
BOSCH)

Tekst en overige foto’s:
Lou Lichtenberg

‘Design van het Derde Rijk’,
t/m 19 januari 2020 in het Design
Museum Den Bosch, De Mortel 4,
’s-Hertogenbosch, www.design
museum.nl. Geadviseerd wordt
tickets voor de tentoonstelling via
deze website vooraf te reserveren.
Het museum kan niet garanderen
dat er aan de deur nog kaarten
beschikbaar zijn.

Tegenstellingen
In de structuur van de tentoonstelling laat
het museum zien dat het design van het
Derde Rijk in grondslag tegenstrijdig was.
De tentoonstelling is daarom ingedeeld aan
de hand van verschillende tegenstellingen.
Zuiverheid stond centraal, wat betekende dat
verschillende bevolkingsgroepen als joden,
homo’s, Roma en Sinti dienden te worden
vernietigd. Het nazisme bedacht en steunde
op een eigen geschiedenis, maar was tegelijkertijd fanatiek gericht op de toekomst.
Het was vervuld van romantiek, maar ook
geobsedeerd door moderne technologie.
Naar buiten toe liet het nazisme een verleidelijk beeld zien van voorspoed en zorgeloos
vertier, terwijl in 1933 al de eerste concentratiekampen werden opgezet. Samen laten
deze paradoxen zien hoe het nazisme binnen
twaalf jaar eerst tot een enorme ontwikkeling en vervolgens tot een daverende ineenstorting kwam. En op welke manier design in
dat proces een doorslaggevende rol speelde.

Objecten
De tegenstellingen die het nazisme kenmerken wordt getoond in een ruime selectie
objecten uit Nederlandse en Duitse musea en
verzamelingen. Variërend van de Volkswagen
Kever, objecten rond de Olympische Spelen
in 1936, de swastika en de films van Leni
Riefenstahl tot andere belangrijke en minder
belangrijke historische stukken uit Duitsland
en Nederland. Zo zijn er architectuurelementen en meubels te zien uit het Haus der
Deutschen Kunst en de Rijkskanselarij. De
ontwerpen tonen hoe de nazi’s teruggrepen
op de classicistische vormgeving als machtsvertoon en symbool voor een nieuwe Duitse
cultuur. De vele tijdschriften die opgenomen
zijn in de tentoonstelling geven een beeld
van het ver doorgevoerde doelgroepenbeleid van de nazi’s. Van moeders tot soldaten,
van jonge meisjes tot internationale bezoekers, iedereen werd op de eigen manier
aangesproken. De instructieboeken van de
SS laten zien hoe precies ieder onderdeel van
de beeldvorming rond de nazi’s werd ontworpen. Bij de massabijeenkomsten werd niets
aan het toeval over gelaten.

Beeld van de tentoonstelling.
(FOTO: DESIGN MUSEUM DEN
BOSCH)

Affiche van Hitler uit 1937.

’s-Hertogenbosch gedenkt
293 Joodse inwoners die in
de Tweede Wereldoorlog
in vernietigingskampen zijn
vermoord. Hiermee hield de
Bossche Joodse gemeenschap
nagenoeg op te bestaan. Wij
vergeten hen niet en evenmin
de omstandigheden waarin
zij het leven lieten. 2016/5777.’
Openingstekst van de drie mar
meren platen met 293 namen
op de muur van de synagoge
tegenover de ingang van
Design Museum Den Bosch.

En het mag gezegd worden: dit design wordt
hier op gefundeerde wijze geëxposeerd met
al zijn kanten. De presentatie op deze expo
is zeer geserreerd en wekt op geen enkel
moment enige indruk van verheerlijking.
Bovendien valt het feit niet weg te poetsen
dat bezoekers bij de in- en uitgang van het
museum al meteen kunnen zien waartoe
deze ideologie heeft geleid: het museum
grenst aan de achterzijde van de synagoge
van Den Bosch. Aan die muur hangen drie
marmeren platen met daarop de namen
van de 293 joodse inwoners van de stad die
vermoord werden. ‘Het is een wrang feit dat
juist hier die synagoge ligt’, verklaart Timo
de Rijk. ‘Maar tegelijk zien we het ook als een
voordeel om uit te leggen wat de relatie is
met het onderwerp van het nazisme dat we
hier tonen. Het is alsof de geschiedenis je
hier een klap in het gezicht geeft’.

Voordeel
Het museum gaat de vraag of deze tentoonstelling juist ruimte kan geven aan personen
die het nazisme verheerlijken niet uit de
weg. Timo de Rijk: ‘Juist doordat we ook die
tegenstellingen en daarmee de voor- en
keerzijden laten zien én ook tonen waartoe
die ideologie kan leiden hopen we met deze
design-expo te bereiken dat mensen vol
overtuiging gaan zeggen: dat nooit weer’.
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NIEUWS LAGE LANDEN

De Grote Suriname-tentoonstelling

D

e Nieuwe Kerk pakt dit najaar tot
en met 2 februari 2020 uit met een
veelomvattende tentoonstelling
over Suriname. De Grote Suriname-
tentoonstelling vertelt het meeslepende epos
van het land en zijn bewoners van zeer verschillende achtergronden. Het is een groots verhaal
geworden dat de hele cultuurgeschiedenis
bestrijkt, van de oudste nederzettingen tot de
onafhankelijke republiek van vandaag. Een tentoonstelling als een meerstemmige (auto)biografie van een van de meest diverse landen van
Zuid-Amerika. Een geschiedenis die nauwelijks in
de Nederlandse schoolboeken kwam, maar die
wel verteld moet worden. De tentoonstelling is
een samenwerkingsproject van De Nieuwe Kerk
met de Surinaamse gemeenschap in Nederland
én Suriname.

Ruim 300 objecten
Op reis door het land en zijn geschiedenis worden aan de bezoekers ruim driehonderd objecten gepresenteerd: archeologische vondsten,
historische foto’s en documenten, kledingstukken, hedendaagse kunst, film- en muziekfragmenten, sieraden en toegepaste kunst. Ze zijn
afkomstig uit tientallen musea en privécollecties
in Suriname en Nederland, waaronder Surinaams
Museum, Koninklijke Verzamelingen en Tropenmuseum, dat met ruim honderd objecten ruimhartig bijdraagt aan de tentoonstelling. Samen
met grote audiovisuele voorstellingen vormen
zij een kleurrijk, veelzijdig geheel.

Invalshoeken
Vanuit verrassende perspectieven verbeeldt de
tentoonstelling talloze aspecten van Suriname,
met vele eyeopeners. Daarbij worden verhalen
verteld over de oorspronkelijke bewoners, de
plantagecultuur, slavernij en contractarbeiders,
het veelkleurige culturele leven, de monumentale
binnenstad van Paramaribo, de Surinamerivier
en de rijke flora en fauna. Bekende historische
momenten staan naast persoonlijke verhalen.

Impressie van De Grote Suriname-tentoonstelling in De Nieuwe Kerk
Amsterdam. (FOTO’S: EVERT ELZINGA)

12

ARCHEOLOGIE MAGAZINE 05 2019

‘De Grote Suriname-tentoonstelling’, t/m 2 februari 2020
in De Nieuwe Kerk, Dam te Amsterdam,
www.nieuwekerk.nl

LAGE LANDEN NIEUWS

Geheimen van de Maritieme Zijderoute

T

ot en met 28 juni 2020 presenteert Keramiekmuseum
Princessehof de tentoonstelling ‘Gezonken Schatten:
geheimen van de Maritieme Zijderoute’. De tentoonstelling laat keramiek en andere voorwerpen zien die
gevonden zijn aan boord van acht scheepswrakken uit de 9e t/m
de 19e eeuw. De vondsten vertellen fascinerende verhalen over de
Maritieme Zijderoute in Azië.
Op zoek naar peper, zijde en porselein bevaren schepen uit alle
windrichtingen eeuwenlang deze Maritieme Zijderoute. Met hun
sierlijke schepen wisten de Arabieren als eerste lange afstanden op
open zee te overbruggen. De ontdekking van het Tang-schip uit
circa 830 is daar het eerste concrete bewijs van. In China sloeg de
bemanning gretig steengoed en porselein in. De kapitein besloot op
de terugreis een omweg te maken en het schip stuitte daarbij op
riffen en zonk. Tot ongeveer de 12e eeuw waren het vooral buitenlandse schepen die vanuit Chinese havens keramiek en andere
producten verscheepten. De introductie van het kompas en betere
schepen leidden tot een actievere rol van de Chinezen op zee. Een
Chinees schip dat in 1323 ter hoogte van Sinan zonk, had een exclusieve lading aan boord voor de rijke Japanse elite en voor Japanse
tempels. De vondst bood archeologen waardevolle inzichten in de
ontwikkeling van Chinees keramiek en Japan in de 14e eeuw.

Wereldhandel
Rond 1500 weten de Spanjaarden en Portugezen de route naar Azië
succesvol te bevaren, waarmee de weg voor handel vanuit Europa
geopend is. Wanneer ook de Nederlanders en Britten om de hoek
komen kijken, ontstaat flinke concurrentie. Bij de opgraving van het
Spaanse schip de San Diego, dat aangevallen was door een Nederlands schip, blijkt dit Spaanse wrak producten van over de hele
wereld te bevatten, waaronder een grote hoeveelheid kraakporselein. Dertien jaar later zinkt het Nederlandse VOC-schip Witte Leeuw
na een aanval op twee Portugese schepen.
Vanwege hun kostbare lading hebben scheepswrakken een grote
aantrekkingskracht op commerciële duikbedrijven. In de jaren ’80
levert een veiling van keramiek uit de wrakken van het Aziatische
Hatcher-schip en het VOC-schip Geldermalsen miljoenen op. Informatie over de schepen en bemanning gaat bij de berging echter
grotendeels verloren. De veiling is aanleiding voor verscherpte
wetgeving en professionalisering van onderwaterarcheologie in
Nederland. Maritiem archeoloog Martijn Manders illustreert het
belang van zorgvuldige onderwaterarcheologie aan de hand van
de recente opgraving van VOC-schip Rooswijk voor de kust van
Engeland.

‘Gezonken Schatten: geheimen van de Maritieme Zijderoute’, t/m 28 juni 2020
in het Keramiekmuseum Princessehof, Grote Kerkstraat 9 te Leeuwarden,
www.princessehof.nl

Een duiker laat een stuk porselein uit het wrak van het VOC-schip
Rooswijk zien. (FOTO: ROOSWIJK1740 PROJECT/RIJKSDIENST VOOR HET
CULTUREEL ERFGOED)

Stellingkasten met porselein van de Geldermalsen tijdens kerkdag bij
Christie’s Amsterdam. (FOTO: BART MOLENDIJK, NATIONAAL ARCHIEF/ANEFO)
Changsha kommen uit het wrak van het Tang-schip. (FOTO: MICHAEL
FLECKER)
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Schunnige Romeinen

R

omeinse soldaten
maakten tijdens hun
oorlogen gebruik
van slingerkogels.
Als ze een dorp of kamp belegerden, keilden ze die kogels
over de vijandelijke verdedigingsmuur, in de hoop dat ze
op een tegenstander zouden
neerploffen en hem verwonden. Meer dan eens werden de
kogels van tevoren verhit om
de nederzetting van de ander
in lichterlaaie te zetten, bijvoorbeeld als zo’n kogel een brandbaar rieten dak raakte.
Soms maakten de soldaten
zulke kogels van gebakken
klei, in andere gevallen waren
ze in lood gegoten. Een enkele
keer bevatten de loden kogels
geschreven boodschappen. We
weten niet goed waarom. Wilde
men de tegenstander uitlachen
of irriteren, zodat die boos werd
en hopelijk domme dingen ging
doen? Of bezaten de teksten
een magische betekenis, een
uitgesproken wens die het
effect van de kogels moest
versterken? Het debat erover is
niet afgerond.
In elk geval geven de teksten
een pittige kijk in de belevings-
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De kleine Bes in
Amsterdam

wereld van het Romeinse leger,
en tonen ze aan dat de soldaten
zich niet meteen spiegelden
aan literatoren als Ovidius of
Livius. De soldaten vonden
voldoende inspiratie bij zichzelf.
Historisch geograaf Benoît
Lefebvre van de universiteit van
Montpellier heeft dat aangetoond voor loden slingerkogels
uit de burgeroorlog tussen de
Romeinse aanvoerders Marcus
Antonius en Gaius Octavius (de
latere keizer Augustus) rond
32-31 v.C. Onder meer deze
boodschappen kon Lefebvre op
slingerkogels ontcijferen:
‘Dag Octavius, zuig je?’
‘Ik zoek het hol van Octavius;’
(naast een getekende fallus):
‘Octavius, neem deze!’
‘Ik zoek de clitoris van Fulvia.’
(Fulvia was de vrouw van Marcus Antonius)
‘Kale Antonius, je bent erbij, de
zege is voor Caius Caesar!’
‘Kale Antonius, trek je grote hol
open.’
Soldaten zullen nooit veranderen. (Herman Clerinx)

H

Romeinse slingerkogels. (FOTO:
GERMANISCHES NATIONALMUSEUM,
NEURENBERG)

Bes in de tempel
van Dendera. (FOTO:

et Allard Pierson presenteert t/m 8 maart 2020 de
eerste grote tentoonstelling over de multi-inzetbare Egyptische god Bes. Met zijn kromme, korte
beentjes, zijn uitgestoken tong, verentooi en dikke
buik is Bes een herkenbare figuur uit het Oude Egypte. Populair
als hij was, werd hij afgebeeld op amuletten, meubels, zuilen,
vazen en serviesgoed en als klein of groot standbeeld.
In deze tentoonstelling staat nu eens niet de Egyptische elitecultuur of de dodencultus centraal. Bes speelde een rol in het
dagelijks leven en tussen de mensen: van farao’s tot slaven,
van zwangere vrouwen tot bange kinderen en van strijdende
soldaten tot vrolijke feestvierders. Van ca. 2450 v.Chr. tot in de
Romeinse periode (ca. 300 n. Chr.) was Bes in Egypte de god
van iedereen. Van jong tot oud en van arm tot rijk, net als wij
hadden de mensen toen zorgen en angsten waarvoor ze soms
wat hulp konden gebruiken. Ook als het om de vrolijke kant
van het leven ging werd allemansvriend Bes aangeroepen en
vereerd. Hij was goed voor de vruchtbaarheid en verhoogde de
feestvreugde bij bijzondere gelegenheden.
De objecten in de tentoonstelling weerspiegelen de functie van
Bes als god voor gewone mensen; het merendeel is terracotta.
Maar er zijn ook veel amuletten van faience en enkele zijn
gemaakt van kostbare steensoorten. De vroegste voorwerpen
waarop Bes-achtige wezens staan afgebeeld, zijn meer dan vierduizend jaar oud, de jongste voorwerpen stammen uit de derde
eeuw van onze jaartelling, toen Bes populair was in Romeins
Egypte. Een van de hoogtepunten in deze tentoonstelling is
een bijzondere verzameling archeologische vondsten van een
opgraving in Soedan, dat ook tot het Oude Egypte behoorde.

WIKIPEDIA COMMONS)

‘Bes, kleine god in het oude Egypte’, t/m 8 maart
2020 in het Allard Pierson, Oude Turfmarkt 127129 te Amsterdam, www.allardpierson.nl

Puzzelen met Romeinse
Villa Voerendaal

S

inds kort doet een team van experts
eindelijk grootschalig onderzoek
naar zo’n beetje de grootste
Romeinse villa van Nederland. Rond
die villa in het Limburgse Voerendaal worden
al meer dan een eeuw opgravingen verricht,
maar nog nooit werden sporen en vondsten
serieus bekeken. Onder leiding van het
Limburgs Museum gebeurt dat nu wel. Langzaam geeft de villa haar geheimen prijs.
‘Het is een enorme puzzel’, legt archeoloog
Diederick Habermehl uit. ‘De opgravingen
van de afgelopen decennia zijn vastgelegd
op ruim 200 grote tekenvellen. Nou, om nu
eindelijk te weten te komen wat er precies
waar is gevonden hebben we al die tekenvellen - digitaal - aan en over elkaar moeten
plakken. Nu hebben we één compleet overzicht van de totale opgraving. Dat levert al
een schat aan inzichten op.’

Reconstructie van de
Romeinse Villa Voerendaal
(FOTO: LIMBURGS MUSEUM).

Meer puzzelstukjes

Bloeiend bedrijf
De villa Voerendaal-Ten Hove moet rond het
jaar 100 een bloeiend landbouwbedrijf zijn
geweest dat graan leverde aan Romeinse
grenstroepen. Geen eenvoudig boerderijtje,
maar een agrarisch complex met een façade
van wel 190 meter breed. ‘Van steen natuurlijk’, zegt projectleider Henk Hiddink, ‘maar
we vinden ook sporen van allerlei houten

gebouwen die vóór en ná die periode op de
plek van de villa hebben gestaan. Die sporen
zijn paalkuilen, niet meer dan verkleuringen
in de grond, want het hout zelf is vergaan’.
Habermehl en de andere experts proberen
op basis van die sporen te reconstrueren hoe
de gebouwen eruit hebben gezien. ‘Dat lukt
aardig, van kleine gebouwtjes van nog geen
twee bij twee meter tot complete houten
huizen. En dan reizen we feitelijk door de
tijd, want sommige van die gebouwen stammen uit de ijzertijd en andere uit de Vroege
Middeleeuwen’.

Voor meer info over de Villa
Voerendaal-Ten Hove en het onder
zoek: www.limburgsmuseum.nl

Bij de datering helpen andere vondsten,
zoals aardewerken scherven. Die vondsten
werden al tientallen jaren geleden gedaan en
zijn vervolgens in een doos op een plank
beland. Zonder ooit goed bekeken te worden. Habermehl: ‘Dat is het fascinerende aan
deze klus, dat we alle puzzelstukjes al lang in
ons bezit hebben maar niemand ooit de
puzzel heeft gelegd. Iets waar we nu eindelijk hard mee bezig zijn’.
Het onderzoek naar de villa loopt nog
zeker twee jaar. Interessante ontdekkingen
worden zo snel mogelijk door het Limburgs
Museum aan de buitenwereld gepresenteerd.
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BELGIË WATERLOO

Tekst en foto’s: Lou Lichtenberg

Het project Waterloo Uncovered in seizoen 2019

Opgraven als
medicijn
Ook dit jaar was weer een team van archeologen, militaire
veteranen en soldaten in actieve dienst samen aan het graven
op het wereldberoemde slagveld van Waterloo in België.
Dit project wordt verzorgd door Waterloo Uncovered, een
liefdadigheidsorganisatie opgericht om archeologisch werk
op dit slagveld te verrichten en daarmee oorlogsveteranen
en soldaten in actieve dienst te ondersteunen bij hun herstel,
opleiding en de overgang naar het burgerleven.

‘G

ood morning sir’, salueert plots
een man in een rood uniform pal
voor mijn neus. Zijn stem klinkt
overdonderend, maar op zijn vastberaden
blik breekt meteen een vriendelijk zonnetje
door. Hij stelt zich voor als sergeant Trevor
Rafferty, een pensionado van het Royal
Hospital van Chelsea. Trevor verwelkomt
me namens ‘our groundbreaking charity that
combines world-class archaeology with veteran
care and recovery’. Dat belooft wat.

Sergeant Trevor Rafferty van
het Royal Hospital van Chelsea.

Waterloo Uncovered

Dé vondst tijdens de opgravingen van 2019 bij de Mont
St. Jean boerderij: resten van
geamputeerde benen.

Uit zijn toelichting maak ik op dat de
organisatie Waterloo Uncovered waaraan
hij meewerkt dus archeologie van het
allerhoogste niveau combineert met een
zorg- en herstelprogramma voor veteranen.
Veel van de betrokken militairen hebben
letsel, verwondingen of posttraumatische
stress syndroom (PTSS) opgelopen tijdens
hun dienst. Deelnemen aan de opgraving
kan hen helpen hun gezondheid en zelfvertrouwen te herstellen, nieuwe vaardigheden
te leren. Bovendien biedt het de kans om
contacten te leggen met mensen met uiteenlopende achtergronden, aldus de sergeant.
Waterloo Uncovered voert al sinds 2015
– het jaar van de 200e ‘verjaardag’ van de
veldslag - opgravingen uit op delen van het
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slagveld. Bij de organisatie zijn vijf partnerorganisaties betrokken: The Centre for
Battlefield Archaeology aan de Universiteit
van Glasgow, L-P Archaeology, Service Public
de Wallonie, Universiteit Gent en University
College Roosevelt/Universiteit Utrecht.

Hougoumont-boerderij
Met de opgravingen werd in 2015 begonnen
bij de Hougoumont boerderij, midden op
het slagveld. Hier vonden bloederige gevechten plaats tussen Duitse en Britse (met steun
van Nederlandse) troepen en de vijandelijke
Fransen. Het slagveld werd bezaaid met
doden en gewonden. Hun resten getuigen
van de allerlaatste slag die Napoleon verloor.
Hoofdarcheoloog prof. Tony Pollard, tevens
directeur van genoemd Centre for Battlefield Archaeology: ‘We zochten daar vooral
naar antwoorden op de ‘wat als’-en van de
slag - waarom slaagde het legendarische
Franse leger er niet in de boerderij te overmeesteren, zou de uitkomst van de oorlog
voor Napoleon heel anders zijn geweest
als dat wel was gelukt? Juist de unieke

samenwerking met veteranen, van wie de
meesten ervaring hebben met vechten in een
conflict of oorlog, geeft een geheel nieuwe
dimensie aan de archeologie’. Gevonden werden daar onder meer tientallen musket- en
pistoolkogels en zowel geallieerde als Franse
kanonskogels. Hieruit viel af te leiden hoe
dicht de soldaten op elkaar vochten en dat
het gevecht anders is verlopen dan historici
soms denken, bijvoorbeeld dat de Fransen
via de tuin Hougoumont zijn binnengekomen. Er werd ook nieuw bewijs gevonden
dat de originele gebouwen van de boerderij
vernietigd werden door een Frans kanon.

Mont St. Jean-boerderij
De campagne van dit jaar stond in het teken
van het afronden van het onderzoek van de
Hougoumont boerderij en het starten van
het onderzoeksproject bij de Mont St. Jean
boerderij, die toen in gebruik was als ziekenboeg voor de geallieerden. ‘Toen de kanonnen eenmaal het vuur openden, stroomden
de boerderijgebouwen snel over van de
gewonden. Mont St Jean werd een plaats van

Cavalerist b.d. Hans Snip van
het Nederlandse Veteraneninstituut.
Onderzoekers aan het werk:
links met hoed prof. Tony
Pollard, hoofd archeologie van
Waterloo Uncovered en tevens
directeur van het Centre for
Battlefield Archaeology aan de
Universiteit van Glasgow.
Vrijwilliger Stef Backers uit
Zwolle.

MEER
INFO
www.waterloouncovered.com

Enkele veteranen aan het
werk.
Veteraan Jakob Tonnis met
zijn zojuist gevonden musketkogel.

lijden en volharding. Het is mogelijk dat er
maar liefst 6000 slachtoffers in de boerderij
behandeld werden; veel mannen stierven
daar’, aldus Tony Pollard. ‘Er zijn op deze
locatie nog nooit eerder opgravingen
geweest. Voor een archeoloog een unieke
kans om te zoeken naar bewijs van de strijd
om levens te redden’. In de boomgaard van
de boerderij kwam een ‘aardige concentratie’
loden musketkogels, zowel geallieerde kogels
als de kleinere Franse kogels aan het licht,
bewijzen voor een eerder nog onbekend
onderdeel van de veldslag. Daarbij werd
eveneens een gietijzeren Franse kanonskogel
van 6 pond aangetroffen. Ook in de heuvel
achter de boerderij werden musketkogels
gevonden, evenals munten en knopen. Maar
de meest intrigerende vondst werd in de
boomgaard gedaan: drie benen, resten van
geamputeerde ledematen waarvan een met
duidelijke sporen van de zaag van de chirurg.

Mix van nationaliteiten
Ook Nederlandse veteranen en vrijwilligers
namen dit jaar opnieuw deel aan het project.
Cavalerist b.d. Hans Snip van het Veteraneninstituut: ‘Voor de veteranen was het evenzeer op voorhand een uitdaging om op de
site van het veldhospitaal te graven. Maar
ook aangrijpend: sommige van hen hebben
zelf eerder slagveldzorg verleend of nodig
gehad’. Vrijwilliger Stef Backers uit Zwolle:
‘Het is echt indrukwekkend om te zien hoe
veteranen hier vaak met gebogen hoofd
arriveren maar al enkele uren later rondhuppelen met opgeheven hoofd en de borst
vooruit’. Veteraan Jakob Tonnis beaamt dat
en toont trots een zojuist opgegraven musketkogel. Hij heeft iets ouds maar tegelijk
iets nieuws gevonden.
05 2019 ARCHEOLOGIE MAGAZINE

17

OMZIEN

Door Leo Verhart

René Merckx
Niet alleen Eddy Merckx was een bekend
wielrenner. Dat was ook René Merckx –
geen familie – uit Eindhoven. Hij was een
verdienstelijk amateur maar qua succes was
hij meer Joop Zoetemelk. Overwinningen
waren een zeldzaamheid; nooit won hij een
echte koers in de jaren veertig tot zestig
van de vorige eeuw dat hij actief was. Daar
hebben weinig mensen meer weet van,
zeker in archeologische kringen. Bekender is
hij namelijk als amateurarcheoloog.
Eindhoven en
omgeving
Bekendheid is natuurlijk
relatief. René Merckx is dat
vooral in Eindhoven en
directe omgeving. Behalve
dat hij een interessante
collectie bezat, had hij ook
een zeer uitgesproken
mening over de geschiedenis en ouderdom van zijn
stad Eindhoven en beeldbepalende vondsten uit de
Nederlandse archeologie.
Vol vuur en passie bracht hij
zijn visie naar voren en dat
ging nogal eens mis.
Hij kreeg aan het eind van
de jaren zestig van de
vorige eeuw belangstelling
in het verleden en begon
met het zoeken naar archeologische vindplaatsen in
zijn woonomgeving. In de
loop der jaren bracht hij een
wetenschappelijk waardevolle verzameling bijeen die
periodiek in weekenden te
bekijken was in een wijkgebouw bij zijn huis, dat
hij had omgedoopt tot het
Klein-Brabants Museum.
Over zijn vondsten schreef
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hij in enkele, in eigen beheer
uitgebrachte publicaties.
Daarin ventileerde hij ook
zijn mening over andere
archeologische verschijnselen in Eindhoven en ver
daarbuiten. Die waren op
zijn minst opmerkelijk.

Grafheuvels of
stuifduinen?
Op de Stratumse Heide,
ten zuiden van E
 indhoven,
meende hij een heel grafheuvelveld gevonden
te hebben. Geologen en
archeologen waren ervan
overtuigd dat het stuifduinen waren, maar Merckx
meende van niet. Hij dwong
de wethouder om de
gemeentelijke archeoloog
een onderzoek in te laten
stellen en toen dat ook
negatief uitpakte beschuldigde hij de burgemeester,
Alexander Sakkers, de zaak
te hebben bedot. In Eindhoven verspreidde hij pamfletten waarin hij onder andere
de burgemeester uitmaakte
voor ‘laffe fraudeur’. Een
rechterlijke uitspraak dwong

De wielerlicentie van René Merckx uit 1951. (FOTO: TON MERCKX)

hem een eind te maken aan
de verspreiding van zijn
vlugschriften.
Daarmee was de kous niet
af. Opgeven was een term
– de ware wielrenner indachtig – die hij niet kende. Hij
schreef een lijvig rapport
waarin hij zijn visie uiteenzette. Bij een toevallige
ontmoeting met de wethouder van cultuur bij een
fietsstoplicht, sloeg hij de
man na een woordenwisseling over het onderwerp in
het gezicht. Ook dat kwam
hem op vervolging te staan.

Dansers en
danseressen
Zijn grootste steen des
aanstoots was de Danseres
van Geldrop, ook wel Venus
van Mierlo genoemd, een
prehistorische tekening van
een vrouw aangebracht op
een kleine klopsteen, een
zogenaamde retouchoir, die
gebruikt was om vuursteen
mee te bewerken. De vondst

was gedaan in 1962 door
amateurs die dicht bij een
officiële opgraving aanvullend onderzoek verrichtten.
In het veld was de tekening
niet herkend, maar wel later
op het Biologisch-Archaeologisch Instituut (BAI) in
Groningen. De verantwoordelijke archeoloog wijdde
een artikel aan de vondst
van de eerste menselijke
afbeelding uit de Nederlandse prehistorie en
schreef daarin tevens over
de vraag of de afbeelding
echt was of niet. Dat werd
bevestigend beantwoord.
De Venus was echt, maar
– hoewel veel later – was
Merckx niet overtuigd.
In 1988, meer dan 25 jaar na
die opzienbarende vondst,
werd nog een steentje met
een afbeelding ontdekt dat
bekend staat als de Danser
van Wanssum en alleen die
ontdekking al leek de echtheid van die afbeeldingen te
herbevestigen.

OMZIEN
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.

Merckx beschuldigde toen
de amateurarcheoloog Ad
Wouters ervan dat hij positief over de vervalsing van
Geldrop had geschreven en
noemde hem een fraudeur.
Wouters, ook niet begiftigd
met een lang lontje, sleurde
vervolgens Merckx voor het
gerecht en eiste genoegdoening wegens smaad.

Verstopte oudheden
Na de gerechtelijke uitspraak vreesde Merckx dat
zijn verzameling opgeëist
zou worden en besloot het
geheel te verbergen. Alles
werd in plastic zakken in
1990 begraven op een
geheime plaats. Na enige
tijd kwam hij tot inkeer en
nam het besluit de collectie
om niet aan de provincie
Noord-Brabant te schenken.
In aanwezigheid van een
vertegenwoordiger van de
provincie werden op de
Stratumse Heide de zakken
uit een bijna twee meter
diepe kuil weer opgegraven.
Er was aandacht van de
pers, want fotografen en
journalisten waren opgetrommeld om de opgraving
mee te maken en vast te
leggen. Nadat de zakken
bovengronds waren, werd
de verzameling symbolisch
aan de provincie Noord-
Brabant overgedragen en
zou Merckx alles wassen en
schoonmaken en zouden de
vondsten opgehaald kunnen
worden. Dat kwam er nooit
van.

Splinters overal
Na een veroordeling in de
zaak rond de Danseres van

De klopsteen uit Geldrop met daarop in dunne lijnen de tekening van een dansende vrouw.
De lengte is 9,5 cm. (FOTO: FRANCESCO D’ERRICO)

Geldrop leek alles tot rust te
zijn gekomen, maar jaren
later wilde Merckx een
statement maken en ondernam opnieuw actie.
Op donderdag 7 januari
1999 vertrok hij per trein
naar Den Bosch, naar het
Noord-Brabants Museum,
met medeneming van een
metalen hamer. Hij kocht
een toegangskaartje en liep
naar de vitrine toe waarin
de Danseres van Geldrop
werd tentoongesteld. Met
de hamer sloeg hij de vitrine
stuk en met veel lawaai
spatte glas in het rond.
Hij wachtte af wat er zou
komen…...
Er gebeurde niets, geen
aansnellende suppoosten,
noch snerpende sirenes.
Doodstil bleef het. Na enige
tijd ging hij maar terug
naar de bezoekersbalie en
meldde dat hij zojuist de
vitrine van de Danseres van
Geldrop kapotgeslagen had
als protest tegen het feit
dat een vervalsing aan het

Het steentje van Wanssum met daarop een tekening van een dansende man. De lengte is 3,5 cm.
(FOTO: RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN)

Nederlandse publiek werd
getoond.
Toen volgde er pas een
reactie. Hij werd opgepakt,
afgevoerd en tijdelijk in
hechtenis genomen. Daarna
volgde een rechtszaak en
werd hij veroordeeld tot een
geldboete.

Eerste contacten
Het grootste deel van de
verzameling archeologische vondsten van Merckx
dateert uit de steentijd
en uit die periode en uit
Brabant had het RMO niet
zoveel, dus was er al snel
belangstelling voor zijn
verzameling. In de jaren
zeventig had de toenmalige conservator Leendert
Louwe Kooijmans een
poging ondernomen om
zijn collectie over te nemen,
maar dit initiatief strandde.
In de jaren negentig van de
vorige eeuw had de Eindhovense stadsarcheoloog Nico
Arts inmiddels de collectie
geïnventariseerd en in 2006

leek Merckx genegen te zijn
nu wel zijn verzameling te
willen verkopen. Behalve
de verzameling was nu ook
de verzamelaar zelf een
aspect geworden dat een rol
speelde in de beoordeling
om tot verwerving over te
gaan. Na enig getelefoneer
en geschrijf bracht ik een
bezoek aan hem op een
donkere herfstavond.
In de keuken bekeken we
een deel van de collectie,
spraken over de kwaliteit
en waarde ervan, dronken
koffie en liet ik blijken dat
we er vanuit het RMO weer
belangstelling voor hadden.
Nou, dat was even een brug
te ver, want Merckx moest
de collectie eerst wetenschappelijk bewerken. We
zouden dus geduld moeten
hebben. Daarna spraken we
nog wat in het algemeen
over de archeologie van
Nederland en de steentijd
in het bijzonder. Ook kwam
het op vervalsingen en
beschuldigde Merckx mij
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ervan in het RMO ook vervalsingen tentoon te stellen.
Zo konden de alleroudste
Nederlandse vondsten uit
de Maastrichtse groeve
Belvédère nooit zo oud zijn.
Die waren volgens Merckx
door de opgraver in de
grond gestopt. Ik verweerde
me door te vertellen dat ik
aan de opgraving zelf had
deelgenomen en het een
onmogelijk idee vond, maar
dat maakte geen indruk. Ik
was volgens Merckx ook in
de val getuind.

Een tweede kans
Kort daarop werden we
weer door Merckx benaderd. Hij wilde nu toch
graag de collectie verkopen,
want hij kon het geld goed
gebruiken. Er volgde enig
telefonisch en schriftelijk
overleg en er werd overeenstemming bereikt over een
verkoopprijs en de overdracht van de verzameling.

Alles leek in kannen en kruiken. Ik stuurde de verkoopakte naar zijn huis en we
maakten een afspraak dat
ik de collectie zou komen
ophalen. Op een zaterdag
ging ik met een leeg busje
met dozen en verpakkingsmateriaal op weg en naar
zijn woonhuis, in het bezit
van een door de directeur
van het RMO ondertekende
koopovereenkomst. Alleen
de handtekening van
Merckx ontbrak nog.

De ondertekening
Mercks zat in de keuken
klaar met het van tevoren
gestuurde contract voor
zich. We dronken een kopje
koffie, praatten wat en
toen was het moment daar.
Hij zou het koopcontract
ondertekenen en hij stemde
in dat ik dit bijzondere
moment zou vastleggen. Na
de ondertekening vouwde
hij zijn contract dubbel en

Enkele
vuurstenen
werktuigen uit de
collectie
van René
Merckx,
afkomstig
van de
vindplaats
Ekkersrijt
2 in Eindhoven.
(TEKENING:
NICO ARTS)
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René Merckx tekent de verkoopovereenkomst van zijn collectie
in 2006. (FOTO: LEO VERHART)

stak het in een binnenzak
onder zijn trui. Hij boog wat
achterover en zei met een
glimlach dat het nu tijd was
om over de uitwerking van
de collectie te gaan praten
want die spullen gingen niet
zomaar mee naar Leiden.
Die bleven in Eindhoven
en met de tijd die hem nog
gegeven was ging hij er mee
aan de slag. Ik kon praten
als Brugman, maar de collectie kreeg ik niet mee en
ook weigerde hij bovendien
zijn ondertekende contract
uit zijn binnenzak te halen
en terug te geven. Dat laatste baarde mij het meest
zorgen, want wie weet zou
hij daar het aankoopbedrag
mee opeisen. Dat werd de
maandag erop opgelost
door een aangetekend
schrijven aan hem dat hij
niet geleverd had wat in het
koopcontract vermeld stond
en daarmee was dit waardeloos geworden.

Klokkenluiders
Na die mislukte poging om
in 2006 de verzameling te

verwerven dacht het RMO
af te zijn van de dwarse
Eindhovenaar, maar had
zich verkeken op de nieuwe
wettelijke mogelijkheid die
hem geboden werd. Na
de bouwfraude waren er
regelingen gekomen voor
klokkenluiders om hun
bezwaren tegen gedrag van
de overheid of haar medewerkers kenbaar te maken
bij het ministerie.
Merckx benaderde het
ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur met de mededeling
dat er in de rijkscollectie
vervalsingen aanwezig
waren en dat die in RMO
werden getoond in vitrines
zonder vermelding dat het
om vervalsingen ging. Het
ministerie verzocht het
RMO om opheldering en
na door het RMO omstandig geïnformeerd te zijn,
besloten ze de zaak verder
te laten rusten. In 2014
overleed René Merckx
op 84-jarige leeftijd, nog
steeds in het bezit van zijn
collectie.

HERMAN CLERINX COLUMN

Valk op soldatenhelm
Afgelopen zomer was ik
op de jaarvergadering van
het Belgisch Genootschap
voor Keltische Studies. We bespraken het volgende seizoen. ‘We
moeten absoluut naar het Gallo-
Romeins Museum in Tongeren’, zei
de voorzitter. ‘Naar de tentoonstelling over de Daciërs want daar zal
de helm van Ciumeşti liggen’. De
ogen van de aanwezigen lichtten
op. De helm van Ciumeşti!
Keltologen beschouwen de helm van
Ciumeşti als een topstuk: een rijkelijk versierde soldatenhelm die in 1961 bij Ciumeşti
(Roemenië, tegen de Hongaarse grens) in
een rijk Keltisch graf was opgedolven. Datering: tussen 250 en 180 v.Chr. Naast de helm
lagen een lanspunt, een maliënkolder en
twee op maat gemaakte bronzen beenplaten. Hier rustte geen gewone soldaat maar
een legerleider die goed had verdiend – of
geplunderd. Vermoedelijk een Kelt in dienst
van een Hellenistische vorst.

Galaten
Wat de helm zo speciaal maakte, was dat er
een bronzen valk op stond gemonteerd. Met
zijn uitgesneden veren en ogen van rood
glas zag de vogel er uitgesproken realistisch
uit. En zijn vleugels konden zowaar open- en
dichtklappen.
Oudheidkundigen kenden dergelijke helmen
reeds van de Griekse historicus Diodorus
Sicilus, en ook van afbeeldingen op munten.
Maar dit was de eerste, en tot nog toe enige,
keer dat ze zoiets in het echt aantroffen.
Dat precies een valk op de helm prijkte, kan
geen toeval zijn. Bij de Kelten stond die vogel
voor macht, sterkte en moed. We weten
dit zowel uit middeleeuwse legendes als
uit de naamkunde. Verschillende Keltische
stammen droegen de naam ‘volcae’, wat
etymologisch verwant is met het Welshe

‘gwalch’ (valk, eventueel havik). Zo versloeg
in 279 v.C. een verzameling Keltische legers
onder de verzamelnaam Volcae een Grieks
leger bij de bergpas van Thermopylae, 150
km ten noordwesten van Athene. Na hun
overwinning stootten deze Kelten door tot in
Delphi. Nog later vestigden ze zich in Turkije,
waar ze als de Galaten uit de bijbel bekend
stonden.

Wraak van Caesar
Dichter bij huis, in en rond Limburg, woonde
koning Catuvolcus, een naam die we als
‘strijd-valk’ kunnen vertalen. Samen met zijn
medekoning Ambiorix voerde Catuvolcus de
Eburonen aan. Tijdens de Gallische oorlog
tegen Julius Caesar wisten zij anderhalf
Romeins legioen in de pan te hakken. Daarna
was de wraak van Caesar verschrikkelijk:
naar eigen zeggen moordde hij de Eburonen
compleet uit. Ambiorix kon wegvluchten en
werd nooit gegrepen, zijn collega Catuvolcus
zag echter geen andere uitweg dan met een
taxus zelfmoord te plegen. Een valk stond
dan wel symbool voor kracht maar garandeerde kennelijk geen succes.
Of Catuvolcus ook zo’n beest op zijn helm
had staan, zullen we waarschijnlijk nooit
weten. Daarvoor heeft Caesar te grondig de
Eburoonse sporen uitgewist. Maar zijn naam
bewijst alleszins dat hij met zijn collega uit
Dacië – 1500 km verderop – zijn verering
voor valken deelde. De Kelten vormden nooit
een volk in de strikte zin van het woord,
maar hun gedachtegoed reikte van de
Noordzee tot de Zwarte Zee.

HERMAN
CLERINX
is communicatie
wetenschapper, auteur
en wetenschapsjournalist.
Hij schreef publicaties over
geschiedenis, volkskunde
en archeologie van
West-Europa, waaronder
diverse boekwerken
over Romeinen, Kelten,
hunebedden en
andere archeologische
onderwerpen. Daarnaast
geeft hij lezingen voor
universiteiten en musea.

INFO
Tentoonstelling ‘Dacia Felix – Het roemrijke
verleden van Roemenië’, Gallo-Romeins
Museum Tongeren, tot 26-04-2020.
www.galloromeinsmuseum.be

De helm van Ciumeşti.
(FOTO: GALLO-ROMEINS MUSEUM
TONGEREN)
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KERKKUNST

Topstaaltjes in Noord en Zuid
INLEIDING

Zeldzame kunstsporen in periferie
West-Europa

REPORTAGE

Tocht langs vindplaatsen in Catalonië
en Noorwegen

INLEIDING EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

Tekst en overige foto’s: Lou Lichtenberg

Zeldzame kunstschatten vooral behouden in periferie van West-Europa

Topstaaltjes van

SPECIAL

hoogmiddeleeuwse
kerkelijke kunst
Sporen van middeleeuwse kunst en cultuur in kerken
zijn in onze contreien in hoge mate verloren gegaan.
Oorlogen, beeldenstormen, natuurrampen, liturgische
veranderingen en economische malaises zijn daar
in hoge mate debet aan. Opvallend is dat in het
hoge noorden en diepe zuiden van ons continent - in
Noorwegen resp. in Catalonië (Spanje) - nog een groot
aantal kerkelijke kunstvoorwerpen daterend uit de
12e tot en met de 14e eeuw bewaard gebleven is. En
nog frappanter is het dat die voorwerpen uit die op
zo’n 3000 kilometer van elkaar gelegen gebieden vaak
opvallende parallellen en gelijkenissen vertonen. In
deze special gaan we allereerst in op het hoe en waarom
van deze fenomenen, waarna we in een volgend
artikel een impressie geven van locaties in Catalonië
en in Noorwegen waar de meeste van die sporen te
zien zijn. Topstukken zijn de komende maanden
ook te bewonderen in Museum Catharijneconvent
Utrecht, dat een in velerlei opzichten informatieve en
imponerende tentoonstelling hieraan wijdt.
Maria met kind in een tabernakel. Engeland of Noorwegen, ca. 1250-1260. Oslo,
Kulturhistorisk Museum, Universiteit van Oslo, C 1410. Eivind Bratlie van de Restaura
tieafdeling van dit museum licht toe dat de beelden van Maria en kind van eikenhout
zijn vervaardigd en het tabernakel van vurenhout. Vervolgens is het geheel gepoly
chromeerd met olieverf, bladgoud en imitatiegoud.
Kaja Kollandsrud en Eivind Bratlie van de Restauratieafdeling van het Kultur
historisk Museum, Universiteit van Oslo, bij het luik van een tabernakelschrijn uit de
kerk van Fåberg (Oppland, Noorwegen), ca. 1250.

24

ARCHEOLOGIE MAGAZINE 05 2019

SPECIAL
De eenheid van de middeleeuwse kunst komt vooral tot uitdrukking in de aankleding van het altaar. In heel West-Europa werden
a ltaren in kerken tussen de 12e en 14e eeuw voorzien van dezelfde soorten elementen en die waren overal met vrijwel identieke voorstel
lingen versierd. De voorkant van het altaar werd gewoonlijk bedekt met een altaarfrontaal in de vorm van een rechthoekig paneel met
schilderingen of reliëfs, of een voorhangsel van textiel. Hier het altaarfrontaal uit de kerk van Sant Vicenç in Espinelves (Osona, Catalonië)
uit omstreeks 1187, gewijd aan de Maagd Maria.

D

e periode tussen de 12e
en de 14e eeuw – de
hoge Middeleeuwen
- wordt vaak als de gouden eeuw van de westerse kerk aangeduid.
Europa raakt dan vrijwel geheel gekerstend
en de kerk bereikt een steeds hogere mate van
autonomie ten opzichte van de wereldlijke
macht. De kerkelijke organisatie, de leer en
de liturgie nemen een stevige vlucht vooruit:
gestreefd wordt naar eenheid in denkbeelden
(dogmatiek) en ritueel (liturgie). Deze worden tot in detail doordacht en door concilies
voor heel West-Europa bindend vastgelegd.
Daardoor ontwikkelt de kerk zich tot een
effectieve overkoepelende structuur. Tegen
het eind van de 13e eeuw was de kerk van
Rome uitgegroeid tot een enorme multi
national met vestigingen in vrijwel elke
nederzetting in Europa.
Ook weet de kerk dan geleidelijk aan een
steeds stevigere invloed te krijgen op de
West-Europese cultuur. Zodanig zelfs, dat
kerk en samenleving nagenoeg één geheel
worden. Het wereld- en tijdsbeeld, de ethiek,
hoop en verwachtingen, taal en beeldcultuur
van de West-Europese volkeren worden

meer en meer christelijk. De middeleeuwse
kunst getuigt in die eeuwen eveneens in
toenemende mate van een eenvormigheid,
zo leren we van de drie conservatoren van
de huidige tentoonstelling in Museum
Catharijneconvent in Utrecht, mevrouw
dr Micha Leeflang, tevens conservator van
dit museum en de heren dr Marc Sureda i
Jubany, tevens conservator van Museo Episcopal de Vic in Catalonië en prof. dr Justin
Kroesen, tevens hoogleraar materiële cultuur
van het christendom aan de universiteit van
Bergen (Noorwegen) en conservator van de
collectie kerkelijke kunst van het Universiteitsmuseum aldaar. Een vorm van eenheid
in verscheidenheid, aldus de drie conservatoren. Justin Kroesen citeert in dit verband
de Franse historicus Georges Duby in diens
beroemde boek De kathedralenbouwers: ‘Wat
bij al deze kunstwerken in het oog springt,
is aan de ene kant de verscheidenheid en
de enorme vindingrijkheid waarvan ze
getuigen, en aan de andere kant hun diepe,
wezenlijke eenheid’.

Prof. dr Justin Kroesen,
hoogleraar materiële cultuur
van het christendom aan
de universiteit van Bergen
(Noorwegen) en conservator
van de collectie kerkelijke
kunst van het Universiteits
museum aldaar. Hij vormt
samen met dr Micha Leeflang
en dr Marc Sureda i Jubany
het conservatorentrio van de
tentoonstelling ‘North & South.
Europese t opstukken herenigd’
in M
 useum Catharijneconvent.

Mobiliteit
Kroesen vervolgt: ‘De eenheid in vormen en
stijlen weerspiegelt de gedeelde cultuur van
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Plafondbaldakijn, Catalonië,
tweede helft dertiende eeuw
(baldakijn); ca. 1300 (verticale
deel). Tempera op paneel, Vic,
Museu Episcopal de Vic, MEV
4120 (horizontale paneel),
MEV 4121 (verticale deel). De
onderste muurschildering (op
de bovenste foto) uit de late
13e eeuw met een scène uit het
Laatste Avondmaal is afkomstig
uit de absis van de kathedraal
in La Seu d’Urgell, Catalonië.

het Westerse christendom, met Rome als
spirituele hoofdstad. Deze eenheid werd
mogelijk gemaakt door de verkeersroutes
die het middeleeuwse Europa bijeenhielden’.
Hij benadrukt hierbij dat de middeleeuwer
veel mobieler was dan vaak wordt gedacht.
‘Het constante reizen van edelen, geestelijken, kooplieden, ambachtslieden, kunstenaars en pelgrims was van groot belang voor
de cultuur van middeleeuws Europa: met
hen migreerden ideeën, materialen, voorstellingen, technieken en stijlen. Men reisde
over land, maar vooral over water: dit was
veiliger en veel sneller. Zo waren steden,
markten, kloosters en universiteiten overal
in Europa vooral over zeeën en rivieren met
elkaar verbonden – van Bergen tot Barcelona, en van Reykjavik tot Ravenna’.

Uniformiteit
‘Door deze ontwikkelingen kwam er dus
geleidelijk aan ook uniformiteit in de traditionele veelvormigheid aan kerkelijke riten
en gebruiken’, merkt hij verder op. ‘De handelingen, gezangen en symbolen waren in
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iedere kerk in West-Europa vrijwel identiek
en verwezen overal naar dezelfde religieuze
inhoud. In het licht hiervan is het niet verwonderlijk dat ook in de aankleding van de
kerkruimte met meubelstukken, voorwerpen, afbeeldingen en symbolen geleidelijk
een steeds hechtere eenheid ontstond. De
eenheid van de middeleeuwse kunst komt
vooral tot uitdrukking in de aankleding
van het altaar. In heel West-Europa werden
altaren in kerken tussen de 12e en 14e eeuw
voorzien van dezelfde soorten elementen
en die waren overal met vrijwel identieke
voorstellingen versierd. De voorkant van
het altaar werd gewoonlijk bedekt met een
altaarfrontaal in de vorm van een rechthoekig paneel met schilderingen of reliëfs, of
een voorhangsel van textiel. Op de dekplaat
van het altaar werd veelal een beeld geplaatst
van Maria of een heilige, al dan niet in een
zogenaamde tabernakelschrijn. Boven of
over het altaar bevond zich tenslotte in veel
middeleeuwse kerken een overhuiving in
de vorm van een zwevende baldakijn of een
ciborium rustend op zuiltjes’.

Noord en Zuid
Van de monumentale kerken in de romaanse
en vroeggotische stijl staan er in West-
Europa nog altijd duizenden overeind.
Maar van het interieur van deze kerken uit
de 12e tot en met de 14e eeuw bleven veel
minder vaak sporen over. Daarvoor zijn
verschillende oorzaken in verschillende
regio’s aanwijsbaar, variërend van liturgische
veranderingen, vervanging wegens slijtage,
latere ingrijpende herinrichtingen naar de
heersende stijl, verkoop tot verwijdering of
vernieling tijdens de Reformatie, branden,
natuurrampen en oorlogen. Opmerkelijk is
dat twee gebieden in Europa nog een rijkdom hebben aan hoogmiddeleeuws kerkmeubilair: Catalonië in het zuiden en Noorwegen in het noorden. Vandaag de dag is die
rijkdom daar vooral in musea te bewonderen, met name in Barcelona, Vic (nabij de
Pyreneeën), Bergen, Oslo en Trondheim.
‘Samen bezitten deze twee gebieden het
leeuwendeel van alle bewaard gebleven
beschilderde houten altaarfrontalen in
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Europa’, merkt Justin Kroesen op. ‘En
houten altaaroverhuivingen of baldakijnen
vinden we zelfs alleen nog in die gebieden.
Bovendien is daar nog een aanzienlijk aantal
romaanse en vroeggotische Mariabeelden
bewaard gebleven, al dan niet geplaatst in
een tabernakelschrijn’.
Waardoor zijn beide gebieden dan gespaard
gebleven van genoemde oorzaken van het
verdwijnen van dergelijke kunstschatten? De
conservatoren weten dat wel te verklaren.
Kroesen: ‘Frontalen, Mariabeelden en baldakijnen hadden achter de Noorse fjorden
en de Catalaanse Pyreneeën veel grotere
overlevingskansen dan bij ons. Beide gebieden zijn bergachtig en daardoor betrekkelijk
geïsoleerd, waardoor nieuwe modes slechts
vertraagd doordrongen. Ook ontbraken
door de relatieve armoede de middelen voor
grootscheepse vernieuwingen en bovendien ging de Reformatie in Noorwegen
nooit gepaard met beeldenstormen zoals
in Nederland’. ‘De altaarfrontalen werden
veelal eveneens gedoogd door de protestanten’, voegt Micha Leeflang hieraan toe.
‘Dit zien we ook nu nog in de kerk in Skaun
(Noorwegen), waar de kerk al bijna vijfhonderd jaar wordt gebruikt voor de protestantse eredienst, maar het altaarfrontaal met
Maria en kind uit de 13e-eeuw nog steeds als
altaarbekleding aanwezig is’.

Parallellen
Gelet op de eerder geschetste eenheid in
vormen en stijlen van de cultuur van het
Westerse christendom is het wellicht niet zo
verwonderlijk dat deze hoogmiddeleeuwse
cultuurschatten uit Noord en Zuid onderlinge gelijkenis vertonen. Maar opmerkelijk
en zelfs fascinerend zijn deze parallellen wel,
bijvoorbeeld als je alleen al naar de beschilderde houten altaarfrontalen kijkt. In heel
Europa zijn er hiervan iets meer dan honderd exemplaren bewaard gebleven, wat
volgens Kroesen slechts een fractie moet
zijn van het oorspronkelijke bestand. Veruit
de meeste voorbeelden vinden we in Catalonië – ca. 55 – en Noorwegen – ca. 30-.
‘Maar’, zo tekent Kroesen op voorhand
hierbij aan, ‘altaarfrontalen van hetzelfde

Conservator dr Micha Leeflang van Museum Catharijneconvent in Utrecht (en
conservator van de tentoonstelling North & South aldaar) bij het altaar in de kerk van
Skaun (Noorwegen). In deze kerk die al bijna vijfhonderd jaar wordt gebruikt voor de
protestantse eredienst, is het altaarfrontaal met Maria en kind uit de 13e-eeuw nog
steeds als altaarbekleding aanwezig.
Het altaarfrontaal van Maria met kind uit de 13e eeuw in de kerk van Skaun
(Noorwegen).
Het altaarfrontaal van Maria met kind uit circa 1200 uit Avià (Catalonië), in het
Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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We hebben geen aanwijzingen dat er in die
tijd een directe verbinding tussen Noorwegen en Catalonië heeft bestaan, zodat we
mogen concluderen dat we hier te maken
hebben met een standaardpatroon dat in
heel Europa hetzelfde was’.

Nog meer parallellen

Detail met de afbeelding van
de Geboorte te Bethlehem in
het altaarfrontaal van Maria
met kind uit de 13e eeuw in de
kerk van Skaun (Noorwegen).
Detail met de afbeelding
van de Geboorte te Bethlehem
in het altaarfrontaal van Maria
met kind uit circa 1200 uit
Avià (Catalonië), in het Museu
Nacional d’Art de Catalunya.

INFO
‘North & South. Europese
topstukken herenigd’,
t/m 26 januari 2020 in M
 useum
Catharijneconvent, Lange
Nieuwstraat 38 te Utrecht,
www.catharijneconvent.nl.
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type moeten in de 13e eeuw ook bijvoorbeeld in kerkenstad Utrecht hebben gestaan’.
Zo wijzen de conservatoren op de gelijkenis
tussen twee prachtige frontalen: een uit Avià
(Catalonië) uit ca. 1220 en een uit Skaun
(Noorwegen) uit ca. 1250. Beide panelen
hebben een identieke indeling in vakken
die gevuld zijn met dezelfde thema’s die
bovendien op een vergelijkbare manier zijn
verbeeld: in het midden de tronende Maria
met Kind onder een driepasboog, met
linksboven afbeeldingen van de Annunciatie
en Visitatie, linksonder de Drie Koningen,
rechtsboven de Geboorte in Bethlehem en
rechtsonder de Presentatie in de Tempel.
‘Ook stilistisch vertonen beide frontalen een
ontegenzeglijke verwantschap’, voegt Kroesen hieraan toe. ‘Een dergelijke mate van
overeenstemming is uiteraard geen toeval,
want kunstenaars in beide landen hebben
waarschijnlijk uit gedeelde bronnen geput.

‘Ook voor Mariabeelden op het altaar koos
men overal in Europa voor vergelijkbare
modellen’, merkt Kroesen op. ‘Dat blijkt
onder meer uit een aantal 13e-eeuwse
Madonna’s in Noorwegen. Van veel van deze
beelden is van oudsher aangenomen dat
deze elders werden vervaardigd en door
import in het hoge noorden terechtkwamen.
Met de nauwe verbindingen over de Noordzee is het heel goed denkbaar dat veel
Noorse Maria’s in Engeland zijn vervaardigd, al hebben we door de grootschalige
vernietiging van middeleeuwse beelden
tijdens de Engelse Reformatie vrijwel geen
vergelijkingsmateriaal uit dat land. Wel
hebben we wat aanwijzingen voor
Noord-Frankrijk als herkomstland van
Noorse Madonna’s en in het bijzonder het
grensgebied tussen Vlaanderen en Frankrijk
vlak bij het Nauw van Calais. Daar kwamen
vele vaarroutes over de Noordzee als een
trechter bijeen. Een 13e-eeuwse Madonna
uit Hove aan de Sognefjord vertoont treffende gelijkenissen met een uit Saint-Omer
uit diezelfde periode. En onlangs werden in
het binnenste van een 13e-eeuwse Madonna
uit het Noorse Kyrkjebø enkele beschreven
perkamentsnippers aangetroffen. Waarschijnlijk waren deze snippers in het atelier
gebruikt om twee per ongeluk ontstane
gaten in het beeld op te vullen. Analyse van
de snippers door handschriftexperts heeft
inmiddels uitgewezen dat het enkele fragmenten zijn van een in Noord-Frankrijk
vervaardigd missaal uit ca. 1200. Waarmee
er opnieuw een aanwijzing beschikbaar
kwam voor onze hypothese dat Noorse
Madonna’s van elders geïmporteerd zijn’.
Daarnaast zijn treffende overeenkomsten
aan het licht gekomen bij onderlinge vergelijkingen van tabernakelschrijnen uit
Finland, Zweden, Spanje en Italië waarin
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Madonna’s waren geplaatst. ‘Die parallellen
zijn geconstateerd in vorm, stijl en iconografie’, vertelt Kroesen. ‘Gewoonlijk waren
de deuren van deze schrijnen aan de binnenkant versierd met gesneden reliëfs die de
geboorte en jeugd van Christus verbeelden,
met steevast linksonder de aanbidding door
de Drie Koningen. De meeste voorbeelden
hiervan zijn ook weer in de ‘periferie’ van
Europa – Scandinavië, Spanje en Italië bewaard gebleven. Bovendien zien we parallellen bij de middeleeuwse houten altaarbaldakijnen die tegenwoordig alleen nog maar
in Noorwegen en Catalonië aanwezig zijn.
Hoewel ze qua vorm onderling verschillen,
komen ze qua beeldtaal wel overeen. De uit
de tweede helft van de 13e eeuw daterende
baldakijnen uit de Noorse houten staafkerken van Årdal en Torpo hebben allebei
de vorm van een tongewelf en tonen in
het midden de tronende hemelse Christus
omringd door de symbolen van de Vier
Evangelisten. Hetzelfde thema siert ook drie
houten baldakijnen uit de 12e en 13e eeuw
uit de Catalaanse Pyreneeën, van kerken in

Maria met kind, 1e helft 14e
eeuw, Catalonië. Museu Epis
copal de Vic.
Zittende Maria en kind uit
 yrkjebo (Noorwegen) detail,
K
ca. 1240-1260 (COLLECTIE EN
FOTO: BERGEN, UNIVERSITEITSMUSEUM). Onlangs werden in

het binnenste van dit beeld
beschreven perkamentsnippers
aangetroffen. Waarschijnlijk
waren deze snippers in het
atelier gebruikt om gaten in het
beeld op te vullen. Analyse van
de snippers heeft inmiddels
uitgewezen dat het fragmenten
zijn van een in Noord-Frankrijk
vervaardigd missaal uit ca. 1200.

Ribes, Tost en Tavèrnoles, ofschoon die in
tegenstelling tot de Noorse de vorm hebben
van een vlak paneel’.
Justin Kroesen concludeert dat de zeldzame
middeleeuwse kunstschatten uit Noorwegen
en Catalonië door hun treffende gelijkenis
getuigen van de religieuze en culturele
eenheid van het hoogmiddeleeuwse West-
Europa die door de Rooms-katholieke kerk
gewaarborgd werd. ‘Deze eenheid vormde in
deze periode tussen de 12e en de 14e eeuw
dus een effectieve overkoepelende structuur
die de politieke lappendeken van koninkrijkjes, hertogdommen en graafschappen
oversteeg. In de late Middeleeuwen namen
regionale verschillen steeds meer toe en met
de Reformatie in de 16e eeuw ging de religieuze en culturele eenheid tenslotte geheel
verloren. Het aantonen van die eenheid in
die periode is het belangrijkste doel van ons
tentoonstellingsproject North & South. Het
project gaat dus niet zozeer over Noorwegen
en Catalonië, maar over heel West-Europa,
of nog preciezer: over de Latijnse christelijke wereld’.
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Tekst en overige foto’s: Lou Lichtenberg

Enkele voorbeelden van huidige vindplaatsen
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Hoogmiddeleeuwse
kunstsporen
in Catalonië en Noorwegen
Zoals eerder toegelicht
hadden kerkelijke
kunstschatten uit de
12e tot en met 14e
eeuw achter de Noorse
fjorden en Catalaanse
Pyreneeën veel grotere
overlevingskansen dan
soortgelijke schatten
elders in West-Europa,
waaronder ook de Lage
Landen. Daardoor zijn
het thans vooral schatten
uit die noordelijke en
zuidelijke gebieden die
nog van de religieuze en
culturele eenheid van
het hoogmiddeleeuwse
katholieke West-Europa
kunnen getuigen. Hier
enkele voorbeelden van
locaties in die regio’s waar
je vandaag de dag nog
dergelijke getuigenissen
kunt bewonderen.
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Catalonië
Musea
In Catalonië is het zonder twijfel allereerst het MNAC of het Museu Nacional
d’Art de Catalunya (www.museunacional.
cat) in de metropool Barcelona, dat je op
zoek naar kerkelijke kunstschatten uit de
Hoge Middeleeuwen beslist moet aandoen. Het museum werd gebouwd voor
de internationale expo van 1929 en ligt in
het gebouw van het Palau Nacional van
Montjuïc. Het bezit een zeer uitgebreide
collectie romaanse kunst die wordt gezien
als een van de meest volledige ter wereld.
Verder herbergt het museum een gotische
collectie evenals werken uit de barok, de
Renaissance en moderne kunst. Maar
van alle collecties van het museum is de
collectie romaanse kunst de belangrijkste.
Het MNAC heeft een van de belangrijkste
verzamelingen wandschilderingen ter
wereld. Vele zijn afkomstig uit afgelegen
dorpskerken in het moeilijk begaanbare
Pyreneeëngebied, zoals het bekende fresco
Christus in Majesteit uit de kerk van Sant
Climent in Taüll. Voor de meeste van die
schilderingen zijn vooral de expressieve
gelaatsuitdrukkingen en het diverse kleurgebruik karakteristiek. Ze doen soms bijna
aan als cartoons. Het museum bezit eveneens verscheidene houtsculpturen, stukken
edelsmeedwerk en stenen beeldhouwkunst.
Daaronder zeer fraaie altaarfrontalen. Alleszins een museum waarin je uren prima kunt
doorbrengen.
Een museum dat op al deze punten ook uitstekend scoort is het kleinere MEV of het

Museu Episcopal de Vic (www.museuepiscopalvic.com). Vic is de hoofdstad van
de regio Osona, in het noordoosten van
Catalonië, gelegen op zo’n 70 kilometer
van Barcelona en 65 km van Girona. Het
museum is ondergebracht in een nieuw
gebouw naast de kathedraal en bevat collecties archeologie en kunst uit allerlei tijdperken, maar de romaanse collectie is de meest
uitgebreide en zeker ook bijzonder fraai.
Conservator is kunsthistoricus dr Marc
Sureda i Jubany, die zoals gezegd eveneens
medeconservator is van de huidige tentoonstelling North & South in Museum Catharijneconvent (die in enigszins gewijzigde
vorm volgend jaar ook in het MEV zal worden gehouden). Marc geeft ons uitleg bij
topstukken van de romaanse collectie die
onder meer muurschilderingen omvat zoals
die van Osormort, Brull, Sescorts en Santa
Caterina de la Seu d’Urgell. Daarnaast is er
een grote collectie altaarfronten zoals die

MNAC-Museu Nacional d’Art
de Catalunya, Barcelona: het
altaarfrontaal uit Cardet, 2e helft
13e eeuw.
MEV-Museu Episcopal de
Vic, altaarfrontaal uit de kerk
van Sant Martí van Puigbò,
Catalonië, eerste kwart 12e eeuw.
MNAC-Museu Nacional
d’Art de Catalunya, Barcelona:
Majestat Battló. Dit romaanse
houten kruisbeeld uit het
midden van de 12e eeuw stelt
Christus aan het kruis voor in
koninklijk gewaad, triomferend
op het moment van overlijden.

MNAC-Museu Nacional d’Art
de Catalunya, Barcelona: het
bekende fresco Christus in
Majesteit uit de kerk van Sant
Climent in Taüll.
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MEV- Museu Episcopal de Vic,
het originele altaarfrontaal uit
de kerk Santa Maria van Lluçà,
Catalonië, uit 1210-1220.
Lluçà, kerk en klooster van
Santa Maria, replica van het
altaarfrontaal in de huidige
kerk. Het origineel bevindt zich
in het MEV.
Kerk van Sant Vicenç in
Espinelves (Osona, Catalonië),
replica van het altaarfrontaal
gewijd aan de Maagd Maria uit
omstreeks 1187. Het origineel
bevindt zich in het MEV-Museu
Episcopal de Vic.
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van Sant Martí de Puigbò en die van Santa
Margarida de Vilaseca en enkele baldakijnen zoals die uit de Ribes-vallei en delen
van de Tost. Romaanse sculptuur is te zien
in steen en houtsnijwerk. Ook hier frapperen de hoge kwaliteit van de voorwerpen en
de expressieve gelaatsuitdrukkingen op de
schilderingen.

Kerken
Twee mooie voorbeelden van hoogmiddeleeuwse kerken waarin dergelijke romaanse
kunstvoorwerpen hebben gefunctioneerd
resp. nog functioneren bevinden zich in de
omgeving ten noorden van Vic. Allereerst is
dat het plaatsje Lluçà, waar de kerk en het
klooster van Santa Maria ons in een paradijselijke bergomgeving toelachen. De kerk
werd oorspronkelijk gesticht in 905, maar
het huidige bouwwerk dateert uit 11701190 met enkele latere wijzigingen. Het
bouwwerk bevat een schip met een klein
dwarsschip, een centrale absis en aan elke
zijde twee kleine absissen. In deze kerk

vinden we reproducties van twee romaanse
meesterwerken, een altaarfrontaal en een
kruis, waarvan de originelen in de collectie
van het MEV in Vic zijn ondergebracht.
Het altaarfrontaal ziet er in deze gereproduceerde vorm minder gehavend uit dan
het origineel, dat uit de tweede helft van de
13e eeuw dateert. De op beide te bewonderen afbeeldingen van de Maagd Maria en
episodes uit haar leven zijn desondanks van
een sublieme kwaliteit. Het houten kruis
met daarop een geschilderde afbeelding
van Christus vertoont vroeggotische kenmerken. Het interieur van de kerk laat
buiten een kopie van een verdwenen
romaanse afbeelding van Maria geen verdere beschilderingen zien. Maar toch is
Marc Sureda i Jubany, die ons ter plaatse
rondleidt, er op grond van de oorspronkelijke aanwezigheid van zo’n prachtig altaarfrontaal er niet van overtuigd dat het kerkinterieur toen ook verder onbeschilderd
was. En dat lijkt aannemelijk. Het kleine
aangebouwde klooster dateert uit 11721206 en bestaat uit vier pittoreske galerijen,
voorzien van 22 zuilen met gesculptuurde
bloemen- en dierenmotieven. Een klein
museum naast het klooster toont een
negental gotische 14e-eeuwse muurschilderingen uit de kerk, die in 1954 werden
ontdekt en in 1961 op canvas werden
gefixeerd. Ze bevatten – nogal gehavende
- afbeeldingen uit het leven van Christus en
St. Augustinus, maar zijn uitzonderlijk
vanwege hun artistieke kwaliteit en omdat
muurschilderingen uit die periode tamelijk
zeldzaam zijn.
Het tweede opmerkelijke voorbeeld van
romaanse architectuur dat we in dit Pyreneeënlandschap bezoeken is de Sant Vicenç
d’Espinelves, oftewel de St. Vincentius in
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het plaatsje Espinelves. De kerk dateert
oorspronkelijk uit medio 10e eeuw, maar
het huidige gebouw is uit de 11e eeuw en
bestaat uit twee beuken, elk met een halfronde absis, en met een later toegevoegde
kapel. De vierkante klokkentoren heeft drie
verdiepingen. De blinde bogen van de twee
onderste verdiepingen van de klokkentoren
eindigen met gebeeldhouwde hoofden en
een fries van bergtanden. Ook het huidige
interieur van deze kerk kent geen beschildering, maar het oog wordt hier wederom
meteen getrokken naar de frisse kleuren
van het altaarfrontaal. Deze replica toont
de Maagd Maria met de drie koningen en
enkele episoden uit haar leven, alsmede
de twee evangelisten en zes profeten. Het
origineel van dit prachtige altaarfrontaal
bevindt zich eveneens in het MEV te Vic.

De Sant Vicenç d’Espinelves,
oftewel de St. Vincentius in het
plaatsje Espinelves (Osana,
Catalonië)
Lluçà, galerijen in het kloos
ter van Santa Maria dat uit
1172-1206 dateert. De zuilen in
de galerijen zijn voorzien van
gesculptuurde bloemen- en
dierenmotieven.
Kunsthistoricus dr Marc
Sureda i Jubany, conservator
van het MEV en tevens gast
conservator van de tentoon
stelling North & South in
Museum Catharijneconvent
Utrecht, in de galerijen van het
klooster Santa Maria in Lluçà.

Noorwegen
Musea
In Oslo bevindt zich een van de belangrijkste collecties middeleeuwse kunstvoorwerpen van Noorwegen, ondergebracht in het
Kulturhistorisk museum, het cultuurhistorisch museum van de universiteit in Oslo
(www.khm.uio.no/english/visit-us/historical-museum/index.html). Naast onderdelen
als het restauratieatelier en het Vikingschipmuseum (‘Vikingskipshuset’, www.khm.uio.
no/english/visit-us/viking-ship-museum/
index.html) beschikt dit museum over een
rijke verzameling van overblijfselen uit de
geschiedenis van Noorwegen, van de steentijd tot de Vikingtijd en de Middeleeuwen,
maar overigens ook uit het oude Egypte.
Wat de Middeleeuwen betreft zijn het
vooral unieke kunstvoorwerpen uit Noorse
staafkerken die de aandacht trekken. In het

Vikingskipshuset Oslo, het
Oseberg-schip, gebouwd
rond 820. In het jaar 834 ging
dit schip als grafschip voor
twee belangrijke vrouwen
functioneren.

bijzonder zijn dat houten deuren en beelden
met fraai houtsnijwerk, maar ook het dak
van de Ål-kerk, de enige grote kamerdecoratie die bewaard is gebleven uit de Noorse
Middeleeuwen.
Uit de Vikingtijd is in het Kulturhistorisk
museum momenteel de tentoonstelling
‘Vikingr’. Het Vikingschipmuseum herbergt
drie Vikingschepen, naast allerlei andere
overblijfselen uit die tijd, afkomstig van de
Vikingschipgraven. Dat museum wordt
omgebouwd en uitgebreid tot een nieuw,
omstreeks 2024-2025 te openen Vikingtijdsmuseum (www.khm.uio.no/english/
visit-us/viking-ship-museum/new-vikingage-museum), waarin de huidige collectie
van het Vikingschipmuseum zal worden
aangevuld met de uitgebreide collectie
Vikingvoorwerpen van het cultuurhistorisch
museum.
Buiten Oslo beschikken de steden Bergen
en Trondheim nog over musea waarin
(hoog)middeleeuwse kunstvoorwerpen
getoond worden. In Bergen is dat de
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cultuurhistorische afdeling van het universiteitsmuseum (‘Universitetsmuseet i
Bergen’, http://uib.no/kulturhistorie). In
Trondheim het Aartsbisschoppelijk Paleis
(‘Museet Erkebispegården’, http://www.
nidarosdomen.no/en/attractions/erkebispeg%C3%A5rden). In dit laatstgenoemde
museum bewonderen we naast vele andere
interessante middeleeuwse restanten toch
vooral het originele Olavsfrontaal uit de
aangrenzende Nidaros kathedraal. Op
dit altaarfrontaal zien we dit keer niet de
gebruikelijke afbeelding van de Maagd
Maria in het midden, omgeven door ‘cartoons’ met scènes uit haar leven. Maar hier
is Maria in het midden en op de scènes
vervangen door St. Olav, koning Olav
Haraldson die in Noorwegen regeerde
van 1016 tot 1030 en die later heilig werd
verklaard. De afbeeldingen ogen daarom
niet minder fraai en het schitterende geheel
imponeert in alle opzichten. Zodanig zelfs
dat de frisse kleuren en rake typeringen je
nog lang op het netvlies blijven.

Kerken
In Oslo zien we allereerst een prachtig
voorbeeld van een houten Noorse staafkerk
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Norsk Folkemuseum Oslo,
de staafkerk van Gol uit 1200.
Kulturhistorisk museum
Oslo, Maria met kind, Biri kerk,
Oppland, ca 1250-1260.

Kulturhistorisk museum Oslo,
kerkportaal van de Ål-staafkerk,
Hallingdal, Buskerud, ca. 1150.

in een museum, het Norsk Folkemuseum
(https://norskfolkemuseum.no/en). Het
betreft de staafkerk van Gol - een plaatsje
in de provincie Buskerud -, nu een van
de belangrijke attracties van dit museum.
Deze staafkerk, oorspronkelijk daterend uit
1200, moest in Gol wijken voor de bouw
van een nieuwe kerk in 1880 en staat nu
in gerestaureerde hoogmiddeleeuwse staat
in dit museum te pronken. Een dergelijke

SPECIAL
staafkerk werd gebouwd op een stenen
fundering, waarop een frame of geraamte
van houten balken werd geplaatst. Op dit
fundament rustten de palen. Deze palen
werden aan de bovenkant aan elkaar bevestigd met een nieuw geraamte van horizontale balken die de dakconstructie dragen.
Om deze constructie voldoende stevigheid
te geven werden drie methodes toegepast:
ten eerste werden er tussen alle staven
in andreaskruisen geplaatst, vervolgens
werden er houten bogen tussen de palen
geplaatst en ten slotte werd er een lage
rondgang om de kerk gemaakt. Bij die bouw
werden bij verbindingen geen spijkers of
lijm gebruikt, maar enkel methoden toegepast zoals zwaluwstaartverbinding, houten
pennen en klemverbindingen. Verder zijn

De imposante westgevel
van de Nidaros-kathedraal in
Trondheim.
Interieur van de Nidaros-
kathedraal in Trondheim met
archeoloog/onderzoeker
Øystein Ekroll op de voorgrond.

Museet Erkebispegården
Trondheim, het originele
Olavs-altaarfrontaal uit de aan
grenzende Nidaros kathedraal.
Nidaros-kathedraal Trond
heim, replica van het Olavs-
altaarfrontaal.

deze houten staafkerken vaak rijkelijk voorzien van fraai houtsnijwerk en soms ook van
schilderingen, meestal in het kleine koor,
zoals ook bij deze staafkerk in het Folke
museum.
In Trondheim zijn het twee kerken die
meteen onze aandacht trekken, met als
eerste uiteraard de Nidaros-domkerk
of Nidaros-kathedraal (‘Nidarosdomen’,
https://www.nidarosdomen.no/en/). In
de 11e eeuw verrees op de plaats van de
huidige domkerk een kleine kapel met de
graftombe van St. Olav. Medio 12e eeuw
werd deze kapel geïntegreerd in een kerkgebouw dat sinds de Reformatie fungeert als
de kathedraal van de Lutherse bisschoppen.
Deze gotische kathedraal is na zijn voltooiing door tal van rampen getroffen, waarbij
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hij onder andere enkele keren bijna geheel
afbrandde. De afgelopen anderhalve eeuw is
de kerk grotendeels herbouwd op basis van
een nieuw ontwerp. Het imposante exterieur
en het niet minder imposante interieur –
waar archeoloog en kathedraal-onderzoeker
Øystein Ekroll ons rondleidt - doen sterk
denken aan die van bekende kathedralen in
andere landen. Een paar blokken verwijderd
van de kathedraal ligt de tweede aandachttrekker: de Onze-Lieve-Vrouwekerk (‘Vår
Frue kirke’). Deze middeleeuwse parochiekerk, met verschillende romaanse en
gotische sporen in haar architectuur, dateert
oorspronkelijk uit medio 11e eeuw, maar
werd evenals de kathedraal in haar historie
verschillende malen door branden getroffen
en telkens herbouwd en gerestaureerd. Het
oudste deel dateert uit de 12e eeuw. Het
sobere interieur toont verschillende kenmerken van een zaalkerk.
Als echte kers op deze hoogmiddeleeuwse
taart brengen we tenslotte nog een bezoek
aan de kerk van Skaun, een middeleeuwse
stenen kerk uit ongeveer 1180 op ruim 35
km ten zuidwesten van Trondheim. Deze
middelgrote kerk werd in een vroeggotische
stijl met dikke muren opgetrokken volgens
een in de noordelijke bergen gebruikelijk
model. Maar ze heeft ook romaanse kenmerken. En wederom worden we hier blij
verrast door een prachtig altaarfrontaal
dat ons tegemoet straalt, dit keer weer met
afbeeldingen van Maria met het kindje
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Jezus. Het frontaal dateert uit ca. 1250 en is
ook goed bewaard gebleven.

De Lage Landen
Al dit fraais uit zuid en noord brengt ons
tenslotte bij de vraag wat er in Nederland en
België nog van hoogmiddeleeuwse kerkelijke kunstschatten en van de kerken waarin
ze ooit glorieerden zichtbaar is? Wat de
kerken betreft zijn er nog gelukkig nog in
onze Lage Landen vele kerken te zien die
hoogmiddeleeuwse sporen dragen, al dan
niet zwaar verminkt door beelden- en
andere stormen. Maar anders dan de bouwkunst is er van de hoogmiddeleeuwse kerkinrichting in diverse plaatsen van de Lage
Landen veel minder overgebleven in vergelijking met Noorwegen en Catalonië. Deze
beide landen bezitten nog een opmerkelijke
rijkdom aan hoogmiddeleeuws kerkmeubilair, die vandaag de dag vooral in musea te
bewonderen is. Beide landen samen bezitten
het merendeel van alle bewaard gebleven
beschilderde houten altaarfrontalen en
baldakijnen in Europa en ook een aanzienlijk aantal romaanse en vroeggotische Mariabeelden. Gelukkig zien we op vele verschillende plaatsen ook in onze contreien nog
wat hoogmiddeleeuwse kerkelijke kunstschatten in musea terug. En nu dus in
Utrecht tijdelijk herenigd met hun Catalaanse en Noorse topcollega’s in de tentoonstelling van Museum Catharijneconvent.

Zittende Maria, Maasgebied,
ca. 1240. (COLLECTIE EN FOTO:
MUSEUM CATHARIJNECONVENT,
UTRECHT).

Het altaar in de kerk van
Skaun. Onder het altaarportaal
gewijd aan Maria uit ca. 1250.
De kerk van Skaun uit
ongeveer 1180.

INFO
Deze special kwam tot stand
met medewerking van
Toerisme Catalunya
(www.catalunya.com) en
het Noors Verkeersbureau
Visit Norway
(www.visitnorway.com)

Tekst: Lou Lichtenberg | foto’s: RCE

REGELS OPGRAVEN EN VONDSTEN NEDERLAND

In gesprek met Jos Bazelmans, hoofd Archeologie RCE

Regels voor
opgraven en
vondsten
Lezers benaderen ons vaak met vragen naar
mogelijke regels die momenteel al dan niet gelden
voor opgravingen en het melden van (toevals)
vondsten. Kan je zomaar in de grond gaan
wroeten op zoek naar …? En wat doe je als je wat
bijzonders in de grond vindt? We staken er ons licht
over op bij de rechterhand van de cultuurminister,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

D

e Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed (RCE), onderdeel van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, werkt onder
de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de
minister. De dienst voert wet- en regelgeving
en erfgoedbeleid uit, ontwikkelt praktisch
toepasbare kennis en geeft adviezen over
rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. In het
imposante hoofdgebouw van de RCE, gelegen aan het Smallepad op loopafstand van
het centraal station van Amersfoort, worden
we ontvangen door dr Jos Bazelmans, hoofd
van de afdeling Archeologie. Op voorhand
dus de expert die ons alles over de hoed en
de rand kan vertellen in antwoord op onze
vragen. En dat blijkt meteen als we hem als
opwarmertje het probleem voorleggen van
een denkbeeldige lezeres van ons magazine
– ons aller tante Mien - die in haar tuin een

Jos Bazelmans met de toenmalige minister Jet Bussemaker
van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap bij de opgraving
van bosresten uit het einde van
de laatste ijstijd (ca 12.850 jaar
geleden) bij Leusden, september 2017.

vijver gaat aanleggen en daarbij plots een
Romeins godenbeeldje blootlegt. Althans dat
vermoedt ze. Had ze ergens toestemming
moeten vragen om te graven? En moet ze de
vondst melden en zo ja waar?

Meldingsplicht
Jos Bazelmans weet raad: ‘Als je een vijver
in je tuin gaat graven, neem ik aan dat je
eerst bij de gemeente hebt geïnformeerd
naar mogelijke plaatselijke regels op dat
gebied, verband houdend met de ruimtelijke
ordening. Wellicht heb je een vergunning
hiervoor nodig, al zijn kleinere graafwerkzaamheden in de bodem hiervan mogelijk
vrijgesteld. Maar een vijver graven kan
wat ingrijpender zijn. En graven in of bij
archeologische monumenten is sowieso al
bij wet verboden. Het is in ieder geval dus
raadzaam vooraf even bij de gemeente hiernaar te informeren. En vind je iets waarvan
je maar het geringste vermoeden hebt dat
het een archeologische vondst is, dan heb
je de plicht dat te melden. Voor schatten
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– vondsten die vermoedelijk waardevol zijn
- is een meldingsplicht opgenomen in het
Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat ‘schatvondsten’ bij de gemeente gemeld moeten
worden. Verder staat in de Erfgoedwet
dat archeologische toevalsvondsten bij de
minister moeten worden gemeld. Uiteraard
behoef je daarvoor niet de minister zelf aan
het jasje te trekken, maar het melden kan in
de praktijk geschieden bij onze Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed en bij PAN (zie
kader). Overigens’, zo voegt hij er nog aan
toe, noemt de huidige Erfgoedwet daarbij
geen ouderdomstermijn meer voor de
vondst. In de oude wet werd daarbij nog de
termijn van vijftig jaar genoemd. Nu kan
dus elk object dat ouder is dan gisteren tot
archeologisch object worden bestempeld,
ook al wordt het niet direct als oud aangemerkt’. Wapenvondsten of vondsten van
menselijke botten kunnen het beste bij de
plaatselijke politie worden gemeld.

De 5e-eeuwse goudschat van
Lienden. Een opgraving maakte
duidelijk dat de schat mogelijk
ingegraven was in een oude
grafheuvel. (FOTO: MUSEUM HET
VALKHOF)

Eigendom

Context
‘Die meldingsplicht’, vervolgt Bazelmans,
‘is niet alleen in de wet vastgelegd opdat
de samenleving te weten komt dat die
vondst is gedaan. Maar die plicht dient er
ook toe om onderzoek naar de context van
de vondst mogelijk te maken. Immers niet
alleen de vondst als zodanig is belangrijk,
maar evenzeer de herkomst van de vondst,
de omgeving waar het object werd gevonden. Archeologen zijn vooral in die context
geïnteresseerd. Die biedt mogelijk meer info
over de ouderdom ervan maar eveneens of
er zich naast de vondst nog meer belangwekkende zaken op die plek bevinden waaruit ook nog meer gegevens af te leiden zijn.
Het beeldje van je tante Mien kan immers
onderdeel vormen van bijvoorbeeld een
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boerennederzetting, dan wel van een zeer
interessant Romeins tempelcomplex!’
Met het melden van de vondst moet je
overigens ook weer geen maanden wachten.
Bazelmans: ‘De melding moet vlak na het
tijdstip van de vondst volgen om daarmee
het onderzoek naar de context ook zo
spoedig mogelijk op gang te kunnen brengen. Zou je daarmee maanden wachten,
dan beperk je daarmee ook het onderzoek.
Wanneer je als leek een vondst doet die
niet meteen meldt maar toch intussen met
graven bent doorgegaan, kan dat onderzoek
pas ook later of helemaal niet meer plaatsvinden. Wordt daarbij dan vastgesteld dat
de vondst een belangrijke context heeft, kan
je graafwerk zelfs als een illegale opgraving
worden aangemerkt’, signaleert hij. ‘En dan
staat je tante Mien nog wat te wachten’.

Vuistbijl van kwartsiet uit
Esbeek, gevonden door een
vrijwilliger in de archeologie.

De vraag naar wie de eigenaar van een
toevalsvondst is, valt niet eenvoudig te
beantwoorden. In feite zijn er drie groepen
vondsten te onderscheiden waarvoor speciale eigendomsregels gelden. De vraag naar
het eigendom van de vondsten waarvan het
aannemelijk is dat deze bewust zijn weggegooid, levert het minst complexe antwoord
op: de vinder wordt hier eigenaar. Bij verloren vondsten ligt de zaak complexer. Vind
je een object op straat waarvan het aannemelijk is dat iemand dit heeft verloren, dan
moet je de vondst melden bij de gemeente
waarin je dat hebt aangetroffen. Dit om
de eigenaar de gelegenheid te geven zijn
eigendom te claimen. Als na 12 maanden

NEDERLAND
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nog niemand zich heeft gemeld, vervalt
het eigendom aan de vinder. Echter: de
Erfgoedwet kent een dergelijke termijn niet
voor archeologische vondsten die verloren
zijn.
Bij de derde groep: verborgen vondsten,
meestal schatten, levert de eigendomsvraag
ook nog veel interpretatieruimte op. ‘In
landen zoals Israël is die vraag makkelijker te
beantwoorden’, stelt Bazelmans vast. ‘Daar
geldt de regel dat alles wat zich in de grond
bevindt – zoals delfstoffen en ook archeologisch materiaal - eigendom is van de staat.
Maar landen zoals Nederland kennen een
rechtssysteem dat op andere gedachten over
eigendom gebaseerd is. Hier geldt volgens
het Burgerlijk Wetboek als principe dat een
gevonden schat in gelijke delen toekomt
aan de vinder en de grondeigenaar. In de
Erfgoedwet is overigens ook nog vastgelegd
dat bij een archeologische opgraving de
vondsten toebehoren aan het archeologisch
depot van de desbetreffende locatie’.

Vrijwilligers in de archeologie
spelen een belangrijke rol bij
het identificeren van nieuwe
vindplaatsen.

Opgraven
Welke algemene regels gelden er voor het
opgraven? Jos Bazelmans: ‘Vooropgesteld:
het is op grond van de Erfgoedwet uit 2016
verboden om zonder certificaat op te graven. Die certificaten worden uitgegeven aan
bedrijven en overheden. Het opgravingsverbod geldt niet voor het zoeken van artefacten op het zicht op akkers of naar vondsten
in de bovenste 30 cm van de grond met een
metaaldetector. Vondsten die dieper liggen
dan 30 cm. mogen echter niet worden opgegraven; daarvoor geldt dus wel het opgravingsverbod. Verder mag je niet zoeken naar
vondsten op een beschermd archeologisch

MEER
INFO
www.cultureelerfgoed.nl.
Bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed is het
boekje ‘Metaaldetectie in
Nederland. Gedragscode en
regels voor verantwoord gebruik van de metaaldetector
in Nederland’, uitgave project
PAN, gratis verkrijgbaar.

AANMELDEN VAN ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN
Volgens de wet moet je vondsten
melden bij de minister; in de praktijk
is dit de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (www.cultureelerfgoed.nl) of
PAN. Personen die een melding willen
doen kunnen een vondstmeldingsformulier op die website invullen (https://
formulier.cultureelerfgoed.nl/archis/
vondstmeldingsformulier).

PAN (Portable Antiquities of the
Netherlands, een samenwerkingsverband tussen onder meer universiteiten, RCE, musea en diverse andere
organisaties) onderhoudt de database
die voor vondsten wordt gebruikt.
Melden bij PAN via website: www.portable-antiqities.nl en per email naar het
centrale mailadres (pan.fgw@vu.nl).

monument. Privépersonen mogen ook niet
op een archeologische opgraving zoeken
met een metaaldetector. En in een bodem
onder water mag je helemaal niet zoeken
met een detector of met een magneet en ook
niet graven. Daarnaast kunnen gemeenten
nog aanvullende beperkingen onder meer
voor metaaldetectie regelen in algemene
plaatselijke verordeningen. Die verordeningen zijn op internet te vinden’.
Die uitzondering op het opgravingsverbod
voor vondsten in de bovenste 30 cm van de
grond is overigens in de Erfgoedwet 2016
terecht gekomen als een soort van deal met
de metaaldetector-hobbyisten, merkt Bazelmans nog op. ‘Vóór 2016 gold een algeheel
verbod op metaaldetectie, maar werd dit wel
min of meer oogluikend toegestaan; er werd
namelijk nooit tegen overtredingen opgetreden. Nu geldt de deal: metaaldetectie en
graven in de bodem zijn tot 30 cm diepte
toegestaan mits vondsten worden gemeld en
men zich ook aan de verdere regels houdt.
En nu gaan we ook handhaven. We hebben
met de Erfgoedinspectie een aantal zaken
tegen illegale opgravingen in voorbereiding,
die uiteindelijk hopelijk ook op het bureau
van het Openbaar Ministerie zullen belanden. Tegelijk beogen we vooral ook een
positieve benadering te introduceren. Het
melden van een vondst willen we zo gemakkelijk mogelijk maken en daarbij eveneens
laten zien dat je er iets voor terugkrijgt,
door het zichtbaar te maken op een website
en hulp bij determinatie te bieden. Als een
aangemelde vondst een bijzondere vondst
blijkt te zijn, dan gaan we ook het veld in
om de context te bepalen. En dan mogen de
vinders met hun metaaldetectoren helpen
onderzoeken en bovendien in de media en
in publicaties hun hobby toelichten’.
05 2019 ARCHEOLOGIE MAGAZINE
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MEMOIRES VAN EEN AMATEUR-ARCHEOLOOG

door Dick Roetman
(tekst en overige illustraties)

Dick Roetman (1949) is gepensioneerd bankmedewerker (interne Accountantsdienst) en amateurarcheoloog sinds
1995. Hij is gespecialiseerd in de Provinciaal Romeinse Archeologie in Nederland (Germania Inferieur). In deze rubriek
vertelt hij over zijn belevenissen bij zijn meest opwindende opgravingen en over hem imponerende studiereizen.

Een studiereis naar Trier

Augusta Treverorum
In editie 04/2019 van dit magazine ben ik gestart met het beschrijven van studiereizen met
de stad Keulen. Als enthousiast amateur archeoloog/historicus Romeinse tijd is het zeer
boeiend en leerzaam om van tijd tot tijd een reis te maken naar een plaats of gebied die in de
oude tijden werd gedomineerd door de Romeinen. In 2000 nam uw columnist een kijkje in
Trier. Reken maar dat daar ook het nodige over de Romeinen te zien is!
De geschiedenis van
Trier

Het Amfitheater.
(FOTO: CORAL PRESS)
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De Keizerthermen.

De Porta Nigra.
(FOTO: CORAL PRESS)

De Romeinen vestigden
zich hier ruim voor het
begin van de jaartelling.
Het grote legerkamp is
gedateerd op 30 v.Chr. De
eerste brug over de Moezel
stamt uit 17 v.Chr. Het werd
de hoofdstad van het West-
Romeinse rijk en tevens
centrum van handel tussen
Italië en het Rijnland. Verder
waren er zilver-, goud- en
andere metaalmijnen in de
buurt.
Rond 300 n.Chr. heette de
stad Treveri naar de stam
van die naam en was de
grootste ten noorden van
de Alpen. Eind 5e eeuw
namen de Merovingers de
heerschappij over.
Het amfitheater stamt uit de
tweede eeuw en is, eigenaardig, tegelijk de oostelijke
stadspoort. De weg loopt
dwars door de arena! Op de
tribunes konden tot 20.000
bezoekers plaatsnemen.
Het poortgebouw de
Porta Nigra uit 170 is de
noordelijke poort een
heeft zijn dienst meerdere
malen bewezen bij het
buiten de stad houden van

Germaanse aanvallers. De
directe omgeving werd wel
geplunderd in de derde
eeuw.
De belangrijkheid van de
stad resulteerde in de 4e
eeuw in de gouden eeuw.
Grote bouwwerken verschenen, zoals de keizerlijke termen en de basilica (handelsen gerechtsgebouw). Een
gevonden groot dubbelpakhuis (horreum) illustreerde
het handelsbelang. Het
aantal inwoners steeg tot
80.000.
Door Germaanse invallen in
406-407 was het afgelopen
met de welvaart. De burgers
hadden zich verschanst in
het amfitheater, maar konden geen standhouden. De
Hunnen plunderden de stad
in 451 en vanaf 475 ging de
stad op in het Frankische
Rijk.

Een afsluitend advies
U ziet en geniet het meeste
als u Romeins Trier bezoekt
in georganiseerd verband
met een stadsgids of een
gespecialiseerd reisbureau.
Voor een uitgebreid genieten is het aan te bevelen 2 à
3 dagen ervoor te nemen.

et

Uitgroepen tot het beste populaire geschiedenisboek
door de Society for American Archeology.

ISBN 9789401915717 | PRIJS €25,00
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De barbaren van historicus Peter Bogucki geeft een
schitterend overzicht van de voorouders van de
hedendaagse Europeanen. De oude beschavingen van
Rome en Griekenland stonden niet op zichzelf. Ten
noorden van deze mediterrane samenlevingen leefden
ongeletterde volkeren, van de Atlantische Oceaan tot
aan de Oeral. Ongeletterd betekent niet onbeschaafd.
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TURKIJE YAZILIKAYA

Tekst: Theo Toebosch | overige foto’s: Luwian Studies

Spelen met licht in een drieduizend jaar oud heiligdom

Het Hettitische rotsheiligdom

Yazilikaya

Het Hettitische rotsheiligdom Yazilikaya is al sinds 1834 bekend bij Europese
onderzoekers. Over de precieze functie bestaat nog steeds onzekerheid. Twee
Zwitserse onderzoekers opperen nu dat het complex een maankalender was.

E

en plezierreisje stond
aan de basis van de
ontdekking dat het
Hettitische heiligdom
Yazilikaya ruim drieduizend jaar geleden
wel eens gebruikt
zou kunnen zijn als
maankalender. Tijdens de voorjaarsvakantie
van 2014 maakte geoarcheoloog Eberhard
Zangger uit Zürich met zijn dochter een
korte reis naar Turkije. ‘Zij wilde graag
archeologische sites zien en dat was voor

42
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Yazilikaya, reliëfs in Kamer A.
(FOTO: BERNARD GAGNON,
WIKIMEDIA COMMONS)

mij een goede gelegenheid om voor het
eerst Hattusa te bezoeken’ zegt hij via
Skype.
En dus ging de reis naar Bogazkale, 150
kilometer ten oosten van de Turkse hoofdstad Ankara, waar de resten liggen van de
hoofdstad van het Hettitische koninkrijk,
dat tussen 1700 en 1200 voor Christus een
grootmacht in Anatolië was. Ondanks dat de
plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst
staat, hadden Zangger en zijn dochter de
plek vrijwel voor zichzelf alleen. Ze zagen
onder andere fundamenten van tempels,

YAZILIKAYA TURKIJE

enkele stadspoorten en een reconstructie
van de oude stadsmuur.

Heiligdom
Anderhalve kilometer buiten de vroegere
hoofdstad ligt Yazilikaya en omdat ze er nou
toch waren besloten vader en dochter die
plek, die ook op de Werelderfgoedlijst staat,
de volgende dag te bezoeken. ‘In het hotel
verkochten ze een boekje over Yazilikaya en
dat heb ik de avond tevoren doorgenomen.’
Het heiligdom bestaat uit een rots met twee
natuurlijke ‘kamers’ die tezamen een terrein
van ongeveer 50 x 80 meter beslaan. In de
twee ruimten zijn meer dan negentig reliëfs
van goden, dieren, mythische wezens en
mensen uitgehakt. Opdrachtgever was
koning Tudhilaya IV, een van de laatste
Hettitische vorsten. Zangger las ook dat de
plek al sinds 1834 bekend was bij Europese
onderzoekers, maar dat tot dan toe niemand
de precieze functie had achterhaald. De een
dacht dat de plek het graf van Tudhaliya IV
bevatte, een ander dat er kroningen of
bepaalde rituele feesten plaatsvonden en de
Duitse archeoloog Jürgen Seeher, van 1994
tot 2006 namens het DAI (Deutsches
Archäologisches Institut) leider van de
opgravingen van Yazilikaya, hield het er op
dat op de plek het Nieuwjaarsfeest werd
gevierd.
De bezichtiging van Yzailikaya werd een
bijzondere ervaring, vertelt Zangger. ‘De
plek heeft echt een speciaal aura’. Wat nu
bekend staat als Kamer A is altijd een open
ruimte geweest, met op ooghoogte tientallen reliëfs die zijn uitgehakt in de rotswanden. Bij het betreden van wat nu bekend
staat als Kamer B zag Zangger dat de
enorme verticale wanden bijna glad waren
en op het noorden waren gericht. ‘Toen
kreeg ik het idee dat de ruimten een astronomische functies konden hebben’.

aan de Universiteit van Bazel. Met haar
bezocht hij de plek nogmaals om foto’s te
maken en lichteffecten te bestuderen tijdens
zonnewendes. ‘Rita is streng. Vele hypotheses heeft ze verworpen en daarom heeft het
onderzoek lang geduurd’, zegt Zangger. Vijf
jaar na het eerste bezoek hebben Zangger
en Gautschy een wetenschappelijk artikel
gepubliceerd in de peer reviewed Journal of
Skyscape Archaeology.

Twaalf identieke goden in
Kamer B met sikkelvormige
zwaarden.
Plattegrond van Yazilikaya
met de locaties van de Kamers
A en B en de drie fasen van
tempelbouw. Het poortgebouw
(gebouw III) is gericht naar de
zonsondergang tijdens de zomerwende. De noordwestelijke
muur van gebouw IV ligt in lijn
met de zonsondergang tijdens
de winterwende.

Yazilikaya

Zon- en maankalender
Bij terugkomst in Zürich besloot hij het
heiligdom verder te onderzoeken. Aangezien hij zelf geen expert is op het gebied
van sterrenkunde zocht hij contact met Rita
Gautschy, archeologe en archeoastronome
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‘De Hettieten hadden 165 festivals en
daarom was het handig om de dagen precies
bij te houden’, vertelt Zangger. Volgens hem
en Gautschy gebeurde dat met behulp van
de 64 reliëfs in Kamer A. Voor hun theorie
onderscheiden ze vier groepen reliëfs, die
vroeger op ooghoogte waren. De eerste,
op de westmuur bij de ingang, bevat twaalf
identieke mannelijke goden en dient om
de twaalf maanmaanden te tellen. Dat idee
hebben ze niet helemaal van zichzelf, legt
Zangger uit. ‘In Kamer B is een zelfde groep.
De Spaanse astrofysicus Juan Antonio Belmonte heeft al in 2000 geopperd dat die
groep de twaalf maanmaanden voorstelde.
Wij hebben dus op zijn idee voortgebouwd’.
Daarna volgt een groep van dertig godheden om de dagen van een maanmaand, die
29 of 30 dagen telde, bij te houden. Dat
gebeurde van rechts naar links, daarmee
de baan van de maan volgend. Om de
maankalender gelijk te laten lopen met de
seizoenen moest ongeveer iedere drie jaar
een schrikkelmaand worden ingevoegd.
‘Het markeren van de dagen en maanden
gebeurde waarschijnlijk met een stok’. De
oostelijke muur toont nu nog zeventien
vrouwelijke godheden, maar Zangger en
Goutschy denken dat het er oorspronkelijk
negentien waren. ‘Van een is op de muur
alleen nog een hiëroglief met de naam
over en een ander is in 1945 in de buurt
gevonden en staat nu in een nabijgelegen
museum’.
Als de groep inderdaad uit negentien reliëfs
bestond kan deze zijn gebruikt om een
negentienjarige zonnecyclus te markeren: de
Hettieten hadden een vrouwelijke zonnegod
en negentien zonnejaren is precies de tijd
die nodig is om een zon- en maankalender
gelijk te laten lopen. Die kennis bestond
toen ook al in Mesopotamië en China. ‘Belmonte zei jaloers te zijn op ons vanwege de
ontdekking van de twee extra vrouwelijke
godheden. Anders had hij meteen begrepen
dat Kamer A als maankalender is gebruikt’.
De laatste groep, vijf godheden recht tegenover de ingang, had volgens de onderzoekers alleen een religieuze functie. ‘Wetenschappelijke artikelen mogen niet te lang
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zijn. In een ander artikel zullen we dieper
ingaan op de betekenis van dit reliëf.’
Net als Kamer A bevat Kamer B een groep
van twaalf identieke goden waarmee waarschijnlijk de twaalf maanmaanden werden
bijgehouden. Aangezien de kamer is gericht
op de noordelijke hemelpool en vanuit een

Reconstructie van Kamer A rond 1230
v.Chr. (TEKENING: ROSEMARY ROBERTSON)
De reliëfs van de goden in Kamer
A kunnen in groepen naar astronomische begrippen worden verdeeld:
12 maanmaanden, 30 dagen van een
maanmaand, een klimatologische groep
en 19 jaar cycli.

YAZILIKAYA TURKIJE

Reliëf van Tudhaliya IV in Kamer B.
‘Bij zonsondergang tijdens de zomerwende valt even een lichtstraal op het
beeld. Na twee minuten gebeurt het
nog een keer.’
Rotsreliëf van de Hettitische god
Sharruma en koning Tudhaliya,
gedateerd op 1250 - 1220 voor Christus.
(FOTO: ATILIM GUNES BAYDIN, WIKIMEDIA
COMMONS)

Reconstructie van het gebruik van
de reliëfs in Kamer A naar gelang van
de indeling naar maanmaanden, dagen
per maanmaand en jaren. Het systeem
vereist tenminste vier verplaatsbare
markeringsstokken.

bepaalde positie een rotspunt de noordelijke
hemelpool aangeeft, menen Zangger en
Gautschy dat de ruimte als sterrenklok is
gebruikt voor precieze tijdmeting. ‘Ook op
het precieze gebruik van deze ruimte gaan
we later dieper in’.

Speciale oriëntatie
Zangger en Gautschy trekken wel al de
conclusie dat er anders naar de Hettitische
religie gekeken moet worden. ‘Tot nu toe
hebben opgravers van Hattusa geconcludeerd dat de heiligdommen en tempels in
de stad geen speciale oriëntatie hadden. Dat
hadden ze dus wel.’ Tijdens de zonnewende
in 2015 en de winterwende in 2018 maakten Zangger en Gautschy foto’s in Hattusa

en Yezilikaya. ‘Dan zie je bijvoorbeeld dat
het licht alleen bij zonsondergang tijdens
de winterwende in een bepaalde nis valt
in de ruimte die Kamer 1 wordt genoemd.
Waarschijnlijk stond daar een beeld van de
zonnegodin’.
Belmonte en zijn collega A. César González-García hebben in 2009 al de oriëntaties van zestig Hettitische heiligdommen in
Anatolië onderzocht en kwamen tot de
conclusie dat bij het merendeel de muren
zijn georiënteerd op onder meer zonnewendes en equinoxes. Ook Zangger en Gautschy komen tot de conclusie dat in Hattusa
en Yazilikaya gebouwen een speciale oriëntatie hadden. Rond 1500, ruim 250 jaar
voordat de reliëfs werden uitgehakt, was er
voor de rots al een poortgebouw. ‘Dat is
gericht op zonsondergang tijdens de zomerwende’. Tweehonderd jaar later was er een
tweede gebouw met een hof bijgebouwd.
‘Het had dezelfde oriëntatie. Hier viel het
licht bij zonsondergang tijdens de zomerwende, dus maar één keer per jaar, op een
beeld of een steen op een voetstuk, dat nog
bewaard is gebleven’. Een derde gebouw bij
de rots vormt de ingang naar Kamer B. Dit
is gericht op de zonsondergang tijdens de
winterwende. ‘Er is daar een stuk rots met
een uitgehold bekken. Bij wijze van experiment hebben we tijdens de winterwende
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een kom met water daarin gezet. Om zes
uur ’s avonds viel een lichtstraal precies erin.
Bij het gebouw zijn ook waterpijpen en een
afvoer gevonden: mogelijk zetten de Hettieten de ruimte rond de rots onder water voor
een speciaal lichteffect’. Zo’n lichtspel ontdekten Zangger en Gautschy ook in Kamer
A. ‘Op de muur die naar het noorden kijkt
is de 2,9 meter hoge beeltenis van Tudhaliya IV. Bij zonsondergang tijdens de zomerwende valt even een lichtstraal op het beeld.
Na twee minuten gebeurt het nog een keer’.

Weerklank
Opvallend is dat de theorie van Zangger en
Gautschy onder astronomen wel weerklank
vindt, maar onder archeologen niet. ‘Het
vakblad Antiquity heeft bijvoorbeeld ons
artikel afgewezen. Anderen denken dat
onze theorie van de maankalender niet kan
kloppen, omdat gaten ontbreken voor een
stok waarmee de dagen en maanden werden aangegeven. Maar onder de reliëfs is
een soort stenen plank die het mogelijk
maakt om een stuk vast te klemmen. Gaten
waren dus niet nodig’. Zangger denkt ook
dat archeologen te weinig verstand hebben
van zaken als astronomie.
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De noordelijke muur van het
poortgebouw is gebouwd in lijn
met de zonsondergang tijdens
de zomerwende.
3D Reconstructie van de
gebouwen II en III (poortgebouw) die laat zien hoe het
object op het voetstuk op de
binnenplaats verlicht wordt
tijdens een religieuze dienst bij
de zonsondergang tijdens de
zomerwende. (TEKENING: OLIVER
BRUDERER)

Mogelijk speelt Zanggers reputatie ook
een rol. Hij heeft onder andere boeken
gepubliceerd waarin hij zegt dat Troje
het Atlantis van Plato was. (Het boek is
vooral een pleidooi om het gebied rond
Troje onder andere met geofysische apparatuur te onderzoeken, maar de Turkse
overheid wil daar niets van weten.) Ook
denkt hij dat de Luwiërs in West-Anatolië
belangrijker zijn geweest dan tot nu toe
aangenomen. Om het onderzoek naar hen
te stimuleren heeft hij de Luwian Studies
Foundation opgericht. ‘Veel archeologen
zijn bang om afwijkende ideeën te steunen,
omdat ze denken dat het hun carrières zou
kunnen schaden. Daar heb ik geen last van,
want ik ben een onafhankelijk onderzoeker. Mijn geld verdien ik met een communicatiebureau’.
In het geval van Yazilikaya vraag je je af wat
het probleem is voor archeologen om de
theorie van Zangger en Gautschy serieus te
nemen, want zo hemelbestormend en
afwijkend is die ook niet. Zoals ze zelf
zeggen: hun interpretatie vult andere interpretaties, zoals dat in Yazilikaya rituele
feesten en het Nieuwjaarsfeest werden
gehouden, mooi aan.

NIEUWE PUBLICATIES BOEKEN

Monument
voor het
Palmhoutwrak

M

edio 17e eeuw, dus midden
in de Gouden Eeuw van
Nederland, verging voor
de kust van Texel een koopvaarder, een
fors schip met zijn volledige lading.
Niet alleen de omstandigheden, jaar en
datum van de ramp en de bemanning
zijn onbekend, ook over de naam van
het schip tast men nog steeds in het
duister. Dit alles en nog meer van het
schip zouden volledig in de duisternis
gebleven zijn, ware het niet dat Texelse
sportduikers op een dag in 2009 resten
ervan op de bodem van de Waddenzee
uit het zand zagen steken en die vondst
meldden bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. Al gauw werd de
vondst een archeologisch object met de
objectnaam Burgzand Noord 17, afgekort BZN17, naar de vindplaats. Met
als bijnaam het Palmhoutwrak, naar de
exotische lading die het meevoerde.
En nu heeft deze vondst een maar liefst
400 pagina’s tellend monument gekregen in de vorm van het boek ‘Wereldvondsten uit een Hollands schip’.
Die monumentenstatus heeft het boek
niet alleen vanwege zijn omvang, maar
vooral ook door zijn gedegen, boeiende
en prettig leesbare, ruim geïllustreerde
en prachtig vormgegeven inhoud.
Daarin wordt verslag gedaan van de
ontdekking van het wrak, van de berging
van een aantal unieke voorwerpen, van
het onderzoek naar alle mogelijke details
van het schip en zijn lading, zijn bouw,
zijn mogelijke herkomst en bestemming

en zijn datering. Het wetenschappelijke
onderzoek gaat nog steeds voort, vandaar dat het boek ‘slechts’ een eerste
weerslag biedt van de bevindingen
van de verschillende onderzoekers die
elk vanuit een eigen discipline hieraan
bijdragen leveren. Niettemin geeft deze
archeologische basisreportage al een
prachtige inkijk in het maritieme verleden van Nederland, waarin meer speelde
dan alleen de VOC en Nederlands-
Indië. Ook met vele andere regio’s werden handelsbetrekkingen onderhouden
en daarop werpen vondsten uit het
Palmhoutwrak een nieuw licht. Gelet op
de grote hoeveelheid en uniciteit van de
vondsten zal dat licht nog wel geruime
tijd én divers blijven schijnen. Maar met
deze eerste mijlpaal is een memorabele
trend gezet en dat schept verwachtingen
voor vervolgreportages.
(Lou Lichtenberg)
Auteur: Arent D. Vos et al. (onder redactie van
Birgit van den Hoven & Iris Toussaint)
Titel: ‘Wereldvondsten uit een Hollands schip.
Basisreportage BZN17/Palmhoutwrak’
Uitgeverij: Provincie Noord-Holland, Haarlem,
2019
ISBN: 978-94-92428-13-4
Prijs: € 29,99.

De Grebbelinie

F

orten, kazematten en sluizen van
de Grebbelinie leken het te moeten afleggen tegen nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. Totdat
deze linie in 2011 een beschermd rijksmonument werd. De Grebbelinie, vol
waardevol militair erfgoed, was eeuwenlang het best bewaarde militaire geheim
van ons land. De geschiedenis van de
Grebbelinie gaat terug tot het Rampjaar
1672. Nederland was toen in het oosten
onvoldoende beschermd. Mede door
vestingbouwer Menno van Coehoorn
werd toen voor het drassige gebied van
de Gelderse Vallei de Grebbelinie ontworpen, een verdedigingslinie gebaseerd
op inundatie, het opzettelijk onderwater
zetten van een gebied.

de
grebbelinie
Een cultuurhistorische gids
Bert Rietberg

De naam Grebbelinie kan verwarring
scheppen; de linie reikt immers veel
verder dan de Grebbeberg in Rhenen.
De Grebbelinie, een aarden verdedigingswerk dat 60 km lang is, loopt langs
het Valleikanaal en de Eem van Rhenen
via Amersfoort naar Bunschoten. En
omdat de Grebbelinie bestaat uit een
lang lint van forten en dijkjes langs het
water kan iedereen wandelend, per fiets
of kano dit verdedigingswerk verkennen. Weelderig groen overheerst er op
gecamoufleerde verdedigingswerken
als voorposten, loopgraven en bunkers.
Grootste fortificatie is het Fort aan de
Buurtsteeg tussen Renswoude, Veenendaal en Ederveen.
In 25 afzonderlijke delen wordt de linie
in het boek beschreven. Gedetailleerde
kaarten en luchtfoto’s maken veel duidelijk. Verder bevat de gids bijzonder veel
militaire geschiedenis en veel praktische
adviezen om zelf deze natuurrijke linie te
ontdekken. Een voorbeeld is het recent
aangelegde wandel- en fietspad over de
liniedijk langs de Eem, door een vroeger
ontoegankelijk gebied. De laatste vier
hoofdstukken betreffen de Grebbe en
de slag om de Grebbeberg. Twee dagen
duurde deze strijd in 1940 die aan vierhonderd Nederlandse militairen het
leven kostten. Het was de laatste maal
dat de linie in stelling werd gebracht.
(Ad van Schaik)
Auteur: Bert Rieberg
Titel: ‘De Grebbelinie. Een cultuurhistorische
gids’
Uitgeverij: Uitgeverij Matrijs (in samen
werking met Stichting Grebbelinie en
Gebiedscoöperatie), Utrecht, 2019
ISBN: 978 90 5345 501-2
Prijs: € 17,95.
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Tekst en overige foto’s: Ad van Schaik

Bezit de abdij van Tongerlo een echte Da Vinci?

Replica van

‘Het Laatste
Avondmaal’
onder de loep

Leonardo da Vinci, wiens 500e sterfdag dit jaar
wordt herdacht, bracht het ‘Laatste Avondmaal’
indringend in beeld op een fresco in een klooster
te Milaan. De abdij van Tongerlo in België bezit
hiervan een replica. Zijn enkele figuren hierop door
Leonardo da Vinci zelf geschilderd?

‘H

et Laatste
Avondmaal’ is
een schilderij
met een dramatisch onderwerp.
Het is de donderdag (Witte Donderdag) voor de kruisiging van Jezus. Tijdens het maal met de
twaalf apostelen zegt Jezus: ‘Eén van jullie

Het fresco ‘Het Laatste Avondmaal’ (of Il Cenacolo of L’Ultima Cena) van Leonardo da Vinci in de refter van het D
 ominicanenklooster
Santa Maria delle Grazie in Milaan. (FOTO: WIKIMEDIA COMMONS)
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gaat mij straks verraden’. De verwarring die
dan ontstaat is groot; de emoties lopen hoog
op. Op de gezichten van de apostelen is
ontzetting, achterdocht en ongeloof af te
lezen. Leonardo da Vinci (1452-1519) heeft
dit drama indringend in beeld gebracht op
zijn fresco in het Dominicanenklooster Santa
Maria delle Grazie in Milaan. Wie het ziet, is
onder de indruk. Treurig is het dat deze
muurschildering steeds meer vervalt, dit in
tegenstelling tot de replica in de abdij van
Tongerlo waar ik nu voor sta. Van deze
afbeelding (in olieverf) zie ik dat het niets
van de oorspronkelijke kracht heeft verloren.
Het resultaat is verbluffend. Restaurateurs uit
Milaan gebruikten dit exemplaar, dat wordt
toegeschreven aan Andrea Solari, een van de
meest begaafde leerlingen van Leonardo, dan

ook als referentie. Er bestaan meer kopieën
van het ‘Laatste avondmaal’. Alleen al in de
zestiende eeuw werden er 55 vervaardigd,
maar deze is de beste en een van de weinige
op ware grootte van acht bij vier meter.

Op het terrein van de abdij
van Tongerlo in België staat
een nieuw museum voor ‘Het
Laatste Avondmaal’. Bezoekers
krijgen er door een klankbeeld
uitleg over het schilderij.

Sfumato

Op dit detail van ‘Het Laatste
Avondmaal’ in Tongerlo staan
van links naar rechts de apostelen Mattheüs, Thaddeüs en
Simon die niet kunnen geloven
dat een van de twaalf Jezus zal
verraden.

‘Mijn mond viel in Tongerlo open van
verbazing’, verklaarde de Amerikaanse
professor en Da Vinci-kenner Jean-Pierre
Isbouts onlangs in Het Laatste Nieuws. Dit
schilderij benaderde voor hem veel dichter het origineel dan de versies die hij zag
in Londen en Parijs. En hij kwam tot een
opmerkelijke conclusie: ‘Ik ben er vrijwel
zeker van - 85% zelfs - dat Da Vinci zelf ook
het penseel heeft gehanteerd’. Leuvense
onderzoekers hebben inmiddels met behulp

Een detail van ‘Het Laatste
Avondmaal’ in Tongerlo met
daarop van links naar rechts
Judas, Petrus en Johannes.
De laatste staat centraal in het
onderzoek naar de vraag of
Leonardo zelf deze figuur heeft
geschilderd.
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van speciale cameratechnologie het schilderij nader bekeken. De figuur van Johannes
naast Jezus stond daarbij centraal. Kunsthistoricus Isbouts stelt dat Da Vinci hem zo
vaak geschilderd heeft dat het eigenlijk zijn
handtekening betreft. Hij vraagt zich af of
Johannes geschilderd is zonder schets eronder, want zo werkte de Italiaan vaak. Het is
een techniek die eveneens te zien is bij de
Mona Lisa. Bij Johannes herkent Isbouts
ook de typerende sfumato, een techniek met
licht en donkere olieverf.

Graanschuur
De abdij heeft ‘Het Laatste Avondmaal’ al
sinds 1545 in bezit. Op 2 februari van dat
jaar kocht de abdij het van de erfgenamen
van Jean Legrand. Prof. Isbouts is ervan
overtuigd dat de Franse koning Lodewijk
XII de opdrachtgever was. Deze was zo
onder de indruk na een bezoek aan het
Milanese klooster dat hij een replica op
ware grootte bestelde.
De abdij van Tongerlo bouwde voor het
schilderij een eigen museum, waarin de
bezoeker als in een bioscoopzaal alle tijd
krijgt om het schilderij tot in details te bekijken. Er valt veel te zien. Een klankbeeld van
een half uur wijst me op boeiende details,
zoals de hand van Judas die de buidel met
zilverlingen omklemt of het mes in de handen van Petrus.
Het is een wonder dat dit schilderij oorlogen en branden overleefde. Nog in 1988
brachten vandalen een grote scheur aan in
het meesterwerk. Sindsdien is het voorzien
van een alarm.
Het norbertijnenklooster, waar de replica
eeuwenlang in de kloosterkerk hing, is een
verrassend spoor uit het katholieke verleden
van Vlaanderen. In 1130 werd het gesticht,
waarna in 1796 Fransen de monniken verdreven en de inboedel verkochten. ‘Het
Laatste Avondmaal’ was kort daarvoor veilig
verstopt in een graanschuur. Op weg naar
het Da Vinci-museum, dat deel uitmaakt van
de abdij, krijg ik een goede indruk van het
enorme abdijcomplex. Zo passeer ik na het
poortgebouw, dat voor een deel uit de 14e
eeuw stamt, het bisschopshuis in gemengd
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De abdij van Tongerlo,
 esticht in 1130, bestaat uit tieng
tallen gebouwen, waaronder
een neogotische kerk.

gotisch-renaissance stijl en het abdijhuis uit
1728 in classicistische stijl. De neogotische
kerk dateert van 1852.

De toegangspoort tot de
a bdij van Tongerlo, waarvan
een deel uit de 14e eeuw stamt.

Sterfbed

MEER INFO
• Piet Bonquet & Greet
Verschatse, ‘Het Laatste
Avondmaal naar L
 eonardo
Da Vinci. Een wonderlijke
geschiedenis’, 
Uitgeverij Sterck & De Vreese,
ISBN 9789056155186,
prijs: € 29,99.
• Da Vinci-museum Norber
tijnenabdij Tongerlo,
Abdijstraat 40, B-2260 Tongerlo,
www.tongerlo.org.

Heeft Leonardo Da Vinci veel sporen
nagelaten in Noord-Europa? Het Louvre in
Parijs bezit in ieder geval drie schilderijen,
waaronder de Mona Lisa, en ten zuiden
van de Franse hoofdstad in de gemeente
Amboise staat aan de Loire het Château
Clos-Lucé, het kasteel waar Leonardo op
uitnodiging van de Franse koning verbleef
en waar hij op 2 mei 1519 overleed. Op
die dag dit jaar kwamen daar de Franse
president Macron en de Italiaanse president
Mattarella deze grote Europeaan herdenken.
Begraven ligt hij in de St. Hubertuskapel op
het landgoed.
Volgens zijn eerste biograaf mompelde hij
op zijn sterfbed ‘dat hij God en de mensheid
had gegriefd doordat hij minder aan zijn
kunst had gewerkt dan hij had gekund’.
Tijdgenoten herkenden dat. Iedere keer als
Leonardo aan een nieuwe opdracht begon,
verloor hij snel zijn interesse daarin. Het
liefst stortte hij zich weer op een ander
project. ‘Het Laatste Avondmaal’ in Milaan
maakte hij wel af. Drie jaar deed hij daarover, van 1495 tot 1498.

ETEN MET… NAPOLEON BONAPARTE

Tekst: Charlotte Kleyn | Foto’s: Wikipedia

Napoleon drukte ook stempel op tafelgewoonten

Aan tafel bij de
kleine keizer
Hij sprak volgens de legende de beroemde
woorden ‘het leger marcheert op zijn maag’,
maar wát gaf Napoleon Bonaparte zijn
troepen dan te eten? Hoe deed hij dat? En
welke gerechten zag de generaal/keizer zelf
graag op tafel verschijnen?
Prijsvraag
Eeuwenlang waren soldaten
genoodzaakt zelf hun eten
te kopen, bijeen te zoeken of
te stelen, want bedenk maar
eens hoe je een groot leger
moet voeden zónder treinen,
vrachtwagens, blikken en
koeling. Niets erger voor de
moraal van een soldaat dan
honger, vandaar Napoleons
legendarische woorden
over de maag van een marcherend leger. En of hij ze
nou gezegd heeft of niet,
generaal Bonaparte was een
voorloper in het moderniseren en structureren van de
bevoorrading van zijn leger.
Zo riep hij in 1795 een prijs
van 12.000 francs uit voor
degene die met de beste
manier kwam om zijn leger
en de marine van verse
groenten en vlees te voorzien. Parijse kok, brouwer
en confiseur Nicolas Appert
won met zijn conserveertechniek waarmee hij fruit,
groente en vlees in flessen
stopte en ze vervolgens in
water verwarmde (pasteuriseren dus, al kwam die
term pas later). De stap naar
ijzeren bussen in plaats van
flessen was snel gemaakt
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– we hebben het blik dus aan
Napoleon te danken.

Honger en kou
Ondanks die nieuwe conserveertechniek kon Napoleons
Grande Armée niet eindeloos
veel eten meedragen. Zo
ging de keizer er tijdens zijn
veldtocht naar Rusland vanuit dat hij genoeg voorraden
meehad om het tot Vitebsk
(huidig Wit-Rusland) te halen,
daar het leger van tsaar Alexander te verpletteren en zo
de proviand van zijn v
 ijand
in kon pikken. De Russen
trokken zich echter terug en
de verdere afloop van Napoleons tripje naar het Oosten
is bekend: het ging helemaal

Brits karikatuur van Napoleon en de Britse premier William Pitt
die de wereld in stukken snijden, uit 1805. (ILLUSTRATIE UIT: JAMES
GILLRAY, THE PLUMB-PUDDING IN DANGER, OR, STATE EPICURES TAKING
UN PETIT SOUPER)

mis. Àls zijn mannen al iets
te eten konden vinden,
opgraven of plunderen
was het beschimmeld, niet
voedzaam en ronduit smerig.
Gruwelijk veel mannen (en
paarden) stierven van de
kou, h
 onger en ziektes in dat
verre Rusland.

Snelle eter
Ook generaal Bonaparte
moet het niet prettig hebben gehad in Rusland, maar
hij overleefde de reis wel.
Hij leefde jarenlang in zijn
tent tussen de soldaten en

had ook hun eetmanieren
overgenomen. De verfijnde
keuken vond hij maar niets,
liever at hij iets eenvoudigs
en snels. Hup, in 8 minuten
werkte hij zijn ontbijt naar
binnen, en langer dan een
kwartier aan tafel voor het
diner was uitzonderlijk –
lezen we vaak. Wat kreeg
hij voor zijn neus? Volgens
zijn persoonlijke bediende
Louis Étienne Saint-Denis
hield zijn baas vooral van
een bord hete soep of een
stuk gekookt rundvlees. En
bij het ontbijt had Napoleon
volgens Louis vaak de keuze
uit gekookte eieren, een
omelet, wat schapen- rund-,
of lamsvlees of een kippenbout en wat linzen. Na al
zijn maaltijden dronk hij een
kopje sterke koffie.

Kort huwelijksdiner

Alexandre Casanova Dufay, Huwelijksbanket van Napoleon
Bonaparte en Marie Louise van Oostenrijk, 1810. (COLLECTIE MUSÉE
DU CHÂTEAU DE VERSAILLES, DÉPOT KASTEEL FONTAINEBLEAU)

Napoleon kon zich niet altijd
aan zijn simpele eetbehoeften houden. Historica Marion
Godfroy schrijft in Napoleon,
une biographie gourmande
dat hij, eenmaal keizer, heel

NAPOLEON BONAPARTE ETEN MET…
Charlotte Kleyn is culinair historica en journaliste. Ze schrijft vast voor het Parool, publiceert regelmatig
in andere bladen en in 2018 verscheen haar eerste boek, over 400 jaar koken in Nederland. Daarnaast
geeft ze vaak lezingen over de geschiedenis van eten en drinken.

goed wist dat hij een imago
voor zichzelf moest creëren.
Napoleon drukte overal
zijn stempel op voor zijn
‘keizerlijke doelen’, ook op
zijn tafelgewoonten. Zo was
het huwelijk met zijn tweede
vrouw Marie Louise van
Oostenrijk in 1810 een groot
diplomatiek evenement.
Voor het banket in de Parijse
Tuilerieën werd het banket
gevierd met 3000 mensen,
waaronder meerdere Europese vorsten. We weten niet
wat er op het menu stond,
maar de tafel stond in elk
geval vol met verschillende
gerechten waar de gasten
zelf wat van konden pakken, zoals het gebruik van
toen. Volgens historicus en
directeur van het Institut
Napoléon, Jacques-Olivier
Boudon, was het keizerlijke
huwelijksdiner echter zo
kort dat de meeste gasten
maar weinig kunnen hebben
geproefd. Zoals altijd stond
Napoleon namelijk snel op
om te vertrekken (al na twintig minuten) en was het diner
daarmee afgelopen. Lekker

RECEPT

Napoleon Bonaparte, verslagen in zijn eetkamer op Sint-Helena.

dan, als je daar als kok dagen
op had gezwoegd.

Keizerlijke zalm
De keuken stond onder
leiding van niemand minder
dan Antonin Carême, de
beroemdste chef van zijn
tijd – en de eerste celebrity
chef in de geschiedenis. Hij
stond van 1804 tot 1814 aan
het hoofd van de keuken van
minister van Buitenlandse
Zaken Charles-Maurice
de Talleyrand-Périgord en
kookte regelmatig bij speciale evenementen, zoals dat

Hubert Robert, Banket ter ere van Generaal Bonaparte na zijn
terugkomst uit Italië, Banquet offert à Bonapart dans la Grande
Galerie du Louvre le 20 décembre 1979. (COLLECTIE MUSÉE DES ARTS
DÉCORATIFS, PARIJS)

korte huwelijksdiner van
Napoleon. Carême was blijkbaar niet beledigd door het
snelle vertrek van de bruidegom, want hij bedacht later
veel gerechten ter ere van
de keizer waaronder saumon
à l’impériale en grosse pièce
d’Esturgeon à la Napoleon.

Kip Marengo
Het is een mooi verhaal:
op 14 juni 1800 stond
het Napoleontische leger
tegenover het Oostenrijkse,
bij het dorpje Marengo in
Noordwest-Italië. Napoleon
droeg zijn kok op iets klaar
te maken, maar de keukenwagens waren onderweg
ergens blijven steken. De
kok improviseerde dus maar
iets, met ingrediënten die hij
kon vinden in de ruïnes van
Marengo. Waar of niet: het
gerecht werd een klassieker
in Frankrijk. Er gaat tegenwoordig altijd kip, tomaat,
witte wijn en knoflook in,
meestal ook wat champignons, een sjalotje en peterselie en soms ook nog een
gebakken ei bovenop.
Dat er al tomaten te vinden

Bestrooi 4 kippendijen
met bot (of 2 grote kippenbouten) met zout.
Verwarm wat olie in een
braadpan en bak de
kippendijken tot ze aan
alle kanten een lekker
kleurtje hebben. Haal uit
de pan.
Snipper een ui en snijd
een teen knoflook fijn.
Bak in de pan tot ze
beginnen te kleuren
en voeg dan 250 gram
gehalveerde champignons toe. Schep een
paar keer om en voeg
1 glaasje witte wijn,
3 tomaten uit blik en
zout in de pan. Druk de
tomaten stuk met een
houten lepel. Leg de kip
terug in de pan met een
glaasje water en laat
zachtjes pruttelen onder
een deksel tot de kip
gaar is, in zo’n 25 minuten. Bestrooi met wat
fijngehakte peterselie en
eet met rijst.

waren in het Piemonte van
1800 is behoorlijk onwaarschijnlijk. In een kookboek
uit 1825 staat dan ook een
recept voor poulet Marengo
zonder tomaat en ook de
versie uit het klassieke Italiaanse kookboek van Pellegrino Artusi ‘La Scienza in
Cucina e l’Arte di Mangiare
Bene’ uit 1891 lijkt meer op
wat Napoleon allicht op zijn
bordje kreeg: kip gestoofd in
wijn en bouillon. Inmiddels
is de tomaat zo ingeburgerd
in Italië, Frankrijk én de kip
Marengo, dat ik hem ook zo
maak.
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Tekst: Joost Vermeulen | foto’s: Mark Rammers

Grensversterkingen door stenen torens, aarden wal met palissade en stenen muur

Het gat in de limes
Het moeilijkst te verdedigen deel van de Romeinse limes lag in het
zuidwesten van het huidige Duitsland, tussen Rijn en Donau. Hier bevond
zich een bebost heuvelachtig terrein dat aan vijandelijke stammen een
uitgelezen mogelijkheid bood om ongezien in het Romeinse Rijk te komen.
Vanaf het einde van de eerste eeuw na Christus zochten de Romeinen naar
mogelijkheden om dit gat in hun verdediging te dichten.

E

en van de belangrijkste
beslissingen die een
Romeinse keizer ooit
nam was de beslissing
van keizer Hadrianus
(117-138) om een einde
te maken aan de eeuwen
oude Romeinse politiek van expansie. Na
de plotselinge dood van zijn voorganger
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Reconstructie wachttoren en
muur bij Lorch.

Trajanus besloot hij niet alleen om grote
delen van de nog maar net ‘veroverde’ gebieden in het verre oosten op te geven, ook
legde hij de basis voor een uitgebreid systeem
van grensbewaking voor het hele Rijk. Dit
door hem ingezette en onder zijn opvolgers
uitgebouwde grensbewakingssysteem wordt
in de moderne literatuur meestal samengevat
met de algemene term ‘limes’ (Latijn voor

LIMES DUITSLAND

‘grens’). Geheel in lijn met het Romeinse
pragmatisme werd deze limes voortdurend
aangepast aan de (veranderende) natuurlijke
en politieke omstandigheden. Zo bestond
hij in het zuiden, aan de rand van de onmetelijke Sahara, uiteindelijk uit een diffuus
systeem van kleine en iets grotere forten met
een daarachter gelegen grensweg. Slechts
op enkele plekken, daar waar karavanen uit
het Afrika het Romeinse gebied binnenkwamen (Volubilis in Marokko of Lambaesis in
Algerije) of waar Afrikaanse stammen in de
nabijheid waren zoals in het zuiden van het
huidige Libië waar de Garamantes regelmatig
contact hadden met de Romeinen, werd dit
aangevuld met grotere legerplaatsen.

Noordgrens
Heel anders van karakter was de grens
langs de noordkant van het Rijk. Daar

waar mogelijk vormden de twee grote
Europese rivieren, de Rijn en de Donau,
de laatste verdedigingslijn, met op de zuidelijke oevers van deze rivieren een dicht
netwerk van wachttorens, kleine en grotere
legerplaatsen. Waar er geen natuurlijke
barrière lag die als ruggengraat van het
verdedigingssysteem kon fungeren, zoals in
Engeland, en tussen de Rijn en de Donau,
creëerden de Romeinen er een. Zo bouwden zij in het noorden van Engeland, waar
hout schaars was, een geheel stenen muur
(Hadrian’s Wall). Omdat deze muur vanwege zijn lengte toch kwetsbaar leek tegen
invallen van Schotten en Picten heeft Antonius (Hadrianus opvolger) nog geprobeerd
een nieuwe muur te bouwen op het smalste
stuk van het eiland. Die poging werd al snel
opgegeven. De oude muur werd versterkt
en voorzien van twee extra forten waarna

Badhuis bij Lorch.
Fort bij Neckarburken.
19e-eeuwse reconstructie van
wachttoren bij Öhringen.
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hij alsnog ruim twee eeuwen als uiterste
noordgrens van het rijk heeft gefunctioneerd.

Zwak deel

Reconstructie toegangspoort castellum
Welzheim-Oost.
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Reconstructie van de
grens bij Schwäbisch
Gmünd.

Overzicht van
restanten van het fort
van Aalen.

Het zwakste en moeilijkst te verdedigen deel
van de totale limes lag in het zuidwesten van
het huidige Duitsland. Tussen Rijn en
Donau bevond zich namelijk een zwaar
bebost, heuvelachtig gebied. Niet alleen
ontbraken daarin de natuurlijke barrières
(rivieren, heuvelruggen) waarlangs de
Romeinen hun verdedigingslinie konden
ontwikkelen, de natuurlijke gesteldheid van
het terrein bood ook aan vijandelijke stammen een uitgelezen mogelijkheid om, ongezien, diep te kunnen doordringen in het
Romeinse Rijk. Iets wat in de eerste eeuw
dan ook herhaaldelijk gebeurde.
Om dit gat in hun verdediging te dichten
hebben de Romeinen vanaf het einde van de
eerste eeuw gezocht naar de best mogelijke
verbinding tussen de Rijn en de Donau om
daar hun verdediging langs te kunnen concentreren. Rondom het jaar 100 werd onder
keizer Trajanus een eerste poging daartoe
ondernomen. Vanaf de rivier de Main - ter
hoogte van het huidige Seeligstadt - liep zijn
verdedigingslinie in een min of meer rechte
lijn naar het zuiden, waarbij hij over een
korte afstand nog de oever van de Neckar
volgde, om dan ten zuiden van Stuttgart in
oostelijke richting af te buigen. Langs deze
eerste verdedigingslinie, die slechts bestond
uit een brede van alle begroeiing ontdane
strook niemandsland, werden op regelmatige afstand van elkaar kleine forten aangelegd, waar ruitereenheden gestationeerd
lagen, die in het niemandsland patrouilleerden. In het Odenwald, ter hoogte van het
huidige Neckarburken, verrees nog een
groot fort waar twee legioenen konden
worden ondergebracht.
Deze Trajaanse of ‘Neckarlinie’ was overigens nog niet bedoeld als definitieve grens.
De Romeinse politiek was toen nog gericht
op mogelijke verdere expansie in oostelijke
en noordelijke richting. Onder de opvolger
van Trajanus, Hadrianus, veranderde dat. Al
direct na zijn aantreden (117) begon de
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constructie van de ‘definitieve’ grensbevestiging. Die kwam dertig kilometer oostelijk
van de ‘Neckarlinie’ te liggen. Vanaf Miltenberg (aan de Main) volgde de limes nu een
kaarsrechte lijn door het landschap tot aan
Lorch en Schwäbis Gmünd waar hij een
bocht naar rechts maakte om vervolgens
door het dal van de rivier de Rems in de
richting van de Donau te lopen.

Versterkingen
Deze nieuwe grenslinie, waarmee het gat in
de Romeinse grens tussen Rijn en Donau
definitief werd gedicht, bestond in eerste
instantie ook slechts uit een brede deels in
het bos uitgehakte strook niemandsland.
Om te benadrukken dat deze verdedigings
linie voortaan ook de buitengrens van het
Rijk was, bouwden de Romeinen in deze
bijna 600 kilometer lange en dertig meter
brede strook vervolgens honderden houten
wachttorens. Omdat men vanuit de ene
toren de andere moest kunnen zien bedroeg
de onderlinge afstand tussen twee torens,
afhankelijk van het terrein, maximaal 800
meter. Onderzoek, dat al aan het einde van
de 19e eeuw werd uitgevoerd, heeft aangetoond dat er 900 van dergelijke torens hebben gestaan. Rond het jaar 120 n.Chr. begon
men de torens met elkaar te verbinden

Schaalmodel (1.10) van fort
bij Ruffenhofen.

Maquette van het fort bij Ruffenhofen
in Limeseum.

SPOREN OBERGERMANISCHE-RAETISCHE LIMES
De Obergermanische-Raetische Limes heeft zeer nadrukkelijk
sporen in het huidige landschap achter gelaten. Zo is op veel
plaatsten de aarden wal nog duidelijk zichtbaar. Bijvoorbeeld ten
noorden van het plaatsje Butzbach; in het archeologische park
van Rainau; bij Titting; bij Zweiflingen (in dit dorp zijn zelfs twee
speciale uitzichttorens gebouwd vanwaar het verloop van de
Limes over grote afstand te zien is) en bij Welzing. En ook zijn
op allerlei plekken de restanten van forten en wachttorens nog
duidelijk te zien. Onder anderen in Aalen, Bobingen, Osterburken,
Welzheim en Weisenburg. Op tientallen plaatsen zijn er reconstructies gemaakt van wachttorens, zoals in Rainau, Osterburken,
Grosserlach en Weilingen. Ook zijn er de afgelopen jaren delen
van forten gereconstrueerd, onder meer in Weisenburg en
Welzheim.
In veel plaatsen zijn er musea waar de resultaten van opgravingen ten toon worden gesteld. Het belangrijkste museum langs
de Obergermanische-Raetische Limes is te vinden in Aalen. Dit
museum is gebouwd pal naast de restanten van het enorme
castellum, het grootste van alle 120. In dit fort waren op een
bepaald moment maar liefst drie legioenen gelegerd.

Het museum van Aalen werd onlangs na een langdurige verbouwing weer geopend. Het herbergt niet alleen een schitterende
collectie, er wordt ook op een zeer aanstekelijke en fraaie wijze
het verhaal verteld van de limes en haar ontwikkeling.
Een ander zeer instructief en uiterst fraai gelegen museum
bevindt zich vlak buiten het dorp Ruffenhoven. Ook dit museum
ligt pal naast het Romeinse fort dat hier ooit lag.
Op allerlei plekken zijn er ook wandel- en fietsroutes uitgezet die
langs de nog zichtbare elementen van de limes voeren. Een heel
mooie wandeling loopt rondom het dorpje Rainau. Deze goed
bewegwijzerde wandeling van 12 kilometer voert pal langs de
limes en onderweg passeert men daarbij een gereconstrueerde
wachttoren, een poortgebouw - op deze plek konden ‘barbaren’
het Romeinse Rijk betreden - en de restanten van een klein fort,
inclusief het daarbij gelegen badhuis.
De Obergermanische-Raetische Limes loopt door vier verschillende Bundesländer: Rijnland, Hessen, Baden Württemberg en
Beieren. Hij wordt beheerd door de Deutsche Limeskommission.
Sinds 2005 staat de Obergermanische-Raetische Limes integraal
op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.
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door middel van een aarden wal. Daar
boven op kwam een palissade van hout.
Dertig jaar later werden de, intussen
waarschijnlijk bouwvallig geworden,
houten torens stelselmatig vervangen
door stenen exemplaren. Dit proces
heeft ongeveer tien jaar geduurd. Ook
werd er in die periode aan de voorzijde
van de grens - de vijandelijke kant - een
gracht gegraven. In de laatste fase van
grensversterking werd in het deel tussen
Lorch en Regensburg de houten palissade voor het grootste deel vervangen
door een één meter brede en ruim twee
meter hoge stenen muur.
Achter deze versterkte grenslijn heeft
vanaf het begin een grensweg gelopen,
waarlangs de troepen zich snel konden
verplaatsen. Deze ‘via militaris’ werd
vanaf de derde eeuw in toenemende
mate ook gebruikt als handelsweg. Hij
werd dan ook in die periode over grote
stukken verbreed. In het achterland van
de grens, op een afstand van enkele
kilometers tot soms wel tien kilometer
lagen de verstrekte legerplaatsen. Deze
in het totaal 120 forten varieerden strek
in grootte. In kleine castellae zoals bij
Morringen of Wittelshofen waren
slechts enkele cohorten gelegerd, terwijl
in het grootste fort, bij Aalen, op een
gegeven moment drie hele legioenen
waren gestationeerd.

INFO
Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt
met de steun van het Duits Verkeersbureau
(www.germany.travel/nl/index.html) en
Tourismus Baden-Württemberg
(www.tourismus-bw.de).

Badhuis van fort bij Rainau.
Fort bij Osterburken met uitzicht op het dorp.
Limesmuseum Aalen.
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Oudheden Onderzoekt!

Over het hoofd gezien
In aanloop naar de tentoonstelling over de
Romeinse grens die vanaf
24 april 2020 in het Rijksmuseum
van Oudheden plaatsvindt, wordt
in de depots van het museum
gezocht naar voorwerpen die het
verhaal van deze grens kunnen
vertellen. Daarbij kwam een bronzen object in beeld, dat is gevonden in 1927 in Vechten, bij opgravingen die vanuit het museum
werden uitgevoerd.
In het summiere verslag van de opgravingen
van destijds is de vondst niet beschreven.
Dat is op zich niet verwonderlijk, want op het
eerste gezicht ziet het 9 bij 9 centimeter
grote voorwerp er niet spectaculair uit. Het
betreft een donker gekleurd, dik stuk bronsplaat, met een lijntjesmotief.

Keizerbeeld
Dit lijntjesmotief wordt ook op andere grote
bronzen objecten uit de Romeinse tijd aangetroffen. Hier gaat het om de weergave van
het haar op meer dan levensgrote keizerbeelden. Het betreft hier dus een fragment van een bronzen keizerbeeld.
In Nederland zijn uit de forten langs de
Romeinse grens maar weinig delen
van bronzen keizerbeelden gevonden. Uit Leiden kennen we een
hand en uit Arnhem een
teen. Bovendien zijn
elders uit Nederland hoofden
van beelden
niet bekend (de
bekende Trajanuskop die in
Nijmegen
wordt tentoongesteld
komt uit

Xanten). Dit maakt het fragment uit Vechten
een voor Nederland unieke vondst.

Brokstuk
Het kapsel van het Vechtense fragment is
typisch voor keizers uit de derde eeuw, met
name in de periode 235-284. In Niederbieber
in Duitsland is een kop van keizer Gordianus
III gevonden die sterk lijkt op het Vechtense
fragment.
De keizers waren rond het midden van de
derde eeuw vaak maar kort aan de macht.
Daar waren de bronzen beelden in de legerplaatsen van het Romeinse Rijk op voorbereid: zodra een nieuwe keizer aan de macht
kwam konden de hoofden van de beelden
direct vervangen worden! De oude hoofden
werden dan vaak weer omgesmolten en
daarvoor moesten ze eerst in stukken worden gebroken. Vermoedelijk is een van die
brokstukken destijds over het hoofd gezien
en op die manier bewaard gebleven in de
Vechtense bodem.

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 stuk bronsplaat met
lijntjesmotief uit Vechten.
(FOTO: RMO)
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Tekst en overige foto’s: Mia Dekeersmaeker

Vroegere handelsrelaties Oman-China krijgen nieuwe impuls

Oude artefacten in nieuwe verpakking
Een recent krantenartikel, een kopie van een
schilderij, keramiek scherven, munten en
geschriften brengen oude handelsrelaties tussen Oman en China weer tot leven. De huidige
diplomatieke betrekkingen tussen China en
Oman voor het nieuwe ‘One Belt & One Road’
(OBOR) -initatief staat vol met verwijzingen naar
de vroegste contacten tussen beide landen.

O

man is het derde
grootste land op het
Arabische schiereiland en vormt een verkeersknooppunt tussen drie continenten (het Zuid-Aziatisch
subcontinent, West-Azië en
Oost-Afrika) en drie zeeën
(de Arabische Zee, de Rode
Zee en de Indische Oceaan).
Het fungeerde als ontmoetingspunt van de Zijderoute
over land en zee en het is
nog steeds de gouden handelsroute tussen Europa en
Azië, goed voor meer dan
veertig procent van de geëxporteerde oliezendingen
ter wereld, lezen we in het
artikel ‘Historical Exchanges
and Future Cooperation
between China and Oman
Under the Belt and Road
Initiative’ in ‘International
Relations and Diplomacy’.

Pilootfunctie
Het Sultanaat speelt een
prominente rol in China’s
inspanningen om deze
oude handelscontacten
nieuw leven in te blazen
onder auspiciën van de ‘Silk
Road Economic Belt’ en de
‘21st- Century Maritime Silk
Road’ kort de ‘One Belt, One
Road’ (OBOR) genoemd.
In het artikel ‘H.E. Jabri to
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lead Omani delegation at
China-Arab states exhibition’
in de krant Muscat Daily van
augustus ll. lezen we dat het
Sultanaat voor het stimuleren van groei zich toelegt op
verbindingen maken met de
meest belangrijke markten
ter wereld. Historisch gezien
hoort China daar bij.

Schilderij
In het Wierookmuseum in
Salalah op de archeologische
site van Al Baleed staat bij
een kopie van het schilderij
van de overleden kunstenaar
Harper Johnson de titel:
‘Sheikh Abdullah Al-Omani,
honorably received in the
court of Song dynasty
emperor Jen-Tsung (1050
n.Chr.)’. Het originele werk
hangt in het gebouw van de
‘Diwan of the Royal Court’ in
Muscat. De publicatie ‘Oman.
A Pictorial Resuscitation’ van
Harper Johnson schrijft de
vroegste gegevens over contacten tussen China en Oman
toe aan de Han-dynastie
(206 v.Chr.-220 n.Chr.). Toen
werden Chinese goederen
verkocht aan Sohar, hoofdstad en grootste stad in de
Al Batinah provincie in het
noorden, zo lezen we in ‘Historical Exchanges and Future

Voornaamste routes op de Zijderoute. (FOTO: NASA/GODDARD
SPACE FLIGHT CENTER, WIKIMEDIA COMMONS)

Cooperation between China
and Oman Under the Belt
and Road Initiative’. De goederen die werden verhandeld
naar Oman waren landbouwproducten, de goederen naar
China waren wierook, dadels,
parels en paarden.
Tijdens de Han Dynastie zag
de ‘Zijderoute’ het daglicht.
Wegens het transport van
wierook werd de route ook
‘Wierookroute’ genoemd.
En dan is de link met Oman
en zeker Dhofar duidelijk.
In 31-102 n.Chr. verscheen
de naam Oman voor het

Oman was van oudsher
 ekend voor het in elkaar
b
zetten van delen van schepen
met kokosvezels.

eerst in Chinese boeken. In
Volume 88 in ‘The History of
Late Han-Dynasty’ (25-220
n.Chr.) is de geografische
locatie van Oman duidelijk
vastgelegd, wat meteen de
vroegste verwijzing is in de
geregistreerde geschiedenis,
stelt de auteur van het artikel
‘The Origins of Omani-China
Friendship: An Historical
Review’. De uitwisselingen
tussen de maritieme beschavingen bereikten hun hoogtepunt in de Tang Dynastie
(618-907 n.Chr.). De handel
tussen China en de Arabische
landen nam aanzienlijk toe.
Het is tijdens deze dynastie
dat de specerijenhandel
(Spice Road) ontstond. In
het midden van de 8e eeuw
n. Chr. zeilde de beroemde
Omani-navigator Al Qasim
de Indische oceaan over via
deze handelsroute. Het was
een martelende 6000 mijl
lange reis, die een tijdspanne
van bijna vijf maanden
besloeg. Al Qasim werd de
eerste geregistreerde navigator van Oman naar China.

VOETSTAPPEN ARABISCHE
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.

Onder de Song dynastie
(960-1279) opende zich een
nieuwe specerijenhandelsroute. De route voerde niet
langs India, maar ging recht
naar Dhofar, stelt het artikel
‘The Origins of Omani-China
Friendship: An Historical
Review’. Niet alleen werd de
afstand met een derde ingekort, men profiteerde tevens
van de voordelen van de
Moessonwinden op de Indische Oceaan. Deze dynastie
maakte van specerijen een
regeringsmonopolie. Dhofar
met de wierookhandel
maakte er deel van uit, met
archeologische vondsten als
getuigen.

Keramiekscherven en
andere getuigenissen
De lange pier met aanleg
havens langs de zeezijde van
de pre-islamitische havenstad Al Baleed in Dhofar
herinnert aan de intensieve
zeehandel. In de brochure ‘Al
Baleed, Archaeological Park
Salalah’ lezen we dat de stad
vermeld werd in Chinese
bronnen tijdens de periode
van de Song dynastie in
relatie met de wierookhandel. Naast Chinese munten
uit verschillende tijdstippen
zijn het vooral de fragmenten en intacte stukken van
porselein die getuigen van

Muntstuk uit de tijd van de Al
Baleed Northern Song dynastie
(960-1127). (FOTO: OFFICE OF THE
ADVISER TO HIS MAJESTY THE
SULTAN FOR CULTURAL AFFAIRS)

connecties tussen Dhofar
en China. Zo vond men keramiek uit de Tang en de Song
dynastie en het bekende
Ming blauw porselein tot
zelfs waren uit de vroege
Qing periode (1650 n.Chr.).
Het is vooral in de Middeleeuwen dat Dhofar bekend
was voor de wierookhandel.
De laatste Chinese rapporten die Dhofar beschrijven
zijn van de hand van Ma
Huan, secretaris en vertaler
van admiraal Zheng He die
Dhofar verschillende malen
bezocht tussen 1405 en 1425.
Een Omaanse delegatie
vergezelde de admiraal op
zijn laatste reis naar China en
verbleef er drie jaar.

Oude geschiedenis in
nieuwe verpakking
OBOR (One Belt and One
Road Initiative) bestrijkt
meer dan 60 landen.

De geschiedenis van de zeehandel weerspiegelt zich in de
aanleghaven van Al Baleed langs de pier.

Keramiek uit de tijd van
de Qing dynastie (1644-1911).

Keramiek uit de tijd van de
Ming Dynastie (1368-1644).

(FOTO: OFFICE OF THE ADVISER
TO HIS MAJESTY THE SULTAN FOR
CULTURAL AFFAIRS)

(FOTO: OFFICE OF THE ADVISER
TO HIS MAJESTY THE SULTAN FOR
CULTURAL AFFAIRS)

Aangezien de Belt and the
Road door Azië, Afrika en
Europa zal lopen, zal het de
Oost-Aziatische economieën
rechtstreeks verbinden met
de West-Aziatische en verder
met de Europese economieën. OBOR spreekt over
twee verschillende routes.
De ene (land)route, ‘The Silk
Road Economic Belt’ - een
reeks landgebonden infrastructuurprojecten die zich
richten op het versterken
van de verbindingen tussen
China, Centraal-Azië, Rusland
en Europa. De andere (zee)
route is bekend als de ‘Maritieme Zijderoute’ of eenvoudigweg de ‘Weg’, bestaande

uit havens en kustontwikkeling, beginnend vanuit
de oostelijke havens van
China naar Zuidoost-Azië,
Zuid-Azië, Oost-Afrika en
vervolgens naar West-Azië
en de Middellandse Zee,
Griekenland en Venetië en
eindigend in Rotterdam.
Beide routes zoals de oude
Zijderoute, zullen een reeks
lussen en takken hebben,
waarbij de twee hoofdroutes ook samenkomen op
belangrijke kruispunten. Dat
Oman erbij betrokken is, is
logisch. Het Sultanaat ligt
immers van oudsher in het
midden van de Zijderoute
met China.
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TENTOONSTELLINGEN INTERNATIONAAL

T/M 2 FEBRUARI 2020
AMSTERDAM
De Grote Suriname-
tentoonstelling
De Nieuwe Kerk, Dam
T/M 8 MAART 2020
AMSTERDAM
Bes, kleine god in het oude
Egypte
Allard Pierson, Oude Turf
markt 127-129

NEDERLAND
T/M 15 MAART 2020
LEIDEN
Cyprus – eiland in
beweging
Rijksmuseum van Oudhe
den, Rapenburg 28

T/M 15 MAART 2020
AMSTERDAM
Juwelen! Schitteren aan
het Russische hof
Hermitage Amsterdam,
Nieuwe Keizersgracht 1

NEDERLAND
T/M 19 JANUARI 2020
’S-HERTOGENBOSCH
Design van het Derde Rijk
Design Museum Den Bosch,
De Mortel 4
T/M 31 JANUARI 2020
BREDA
De Collectie - 450 jaar
kunst en geschiedenis
Stedelijk Museum Breda,
Boschstraat 22

origines des monothéismes
Musée du Malgré-Tout, Rue
de la Gare 28

nomie dans l’Antiquité
romaine
Musée d’histoire de Marseille,
2 rue Henri-Barbusse

TOT 5 JANUARI 2020
BRUGGE
Mummies in Bruges –
Secrets of Ancient Egypt
Xpo Center Bruges (site Oud
Sint-Jan), Mariastraat 38

TOT 1 DECEMBER 2019
LYON
LVDIQVE – Jouer dans
l’Antiquité
Lugdunum, Rue Cléberg 17

TOT 2 FEBRUARI 2020
LUIK
Darwin, l’original
La Cité Miroir à Liège, 22
place Xavier Neujean
TOT 29 MAART 2020
BRUSSEL
Crossroads. Reizen door
de Middeleeuwen
Museum Kunst & Geschiede
nis, Jubelpark 10
TOT 26 APRIL 2020
TONGEREN
Dacia Felix. Het roemrijke
verleden van Roemenië
Gallo-Romeins Museum,
Kielenstraat 15

T/M 15 MAART 2020
LEEUWARDEN
Wij Vikingen
Fries Museum, Wilhelmina
plein 92

TOT 3 NOVEMBER 2019
TREIGNES
Des dieux au Dieu. Aux
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TOT 19 JANUARI 2020
PARIJS
Al Ula, merveille d’Arabie.
L’oasis aux 7000 ans d’histoire
Institut du monde arabe, 1 rue
des Fossés Saint-Bernard
TOT 20 JANUARI 2020
PARIJS
L’art en broderie au Moyen
Âge
Musée de Cluny, musée
national du Moyen Âge, 6
place Paul Painlevé

T/M 28 JUNI 2020
LEEUWARDEN
Gezonken Schatten: geheimen van de Maritieme
Zijderoute
Keramiekmuseum Princesse
hof, Grote Kerkstraat 9

BELGIË

TOT 20 DECEMBER 2019
NICE
Monts et Rivages, 10 ans
d’archéologie à Nice et
dans sa Métropole
Musée archéologique Nice/
Cimiez, 160 rue des arènes

FRANKRIJK
TOT 24 NOVEMBER 2019
MARSEILLE
On n’a rien inventé! Pro
duits, comerce et gastro-

TOT 20 JANUARI 2020
PÉRIGUEUX
Pétrocores. Chassez vos
idées fixes
VESUNNA, site-musée gallo-
romain, parc de Vésone, 20
rue du 26e Régiment d’Infan
terie

INTERNATIONAAL TENTOONSTELLINGEN

TOT 15 NOVEMBER 2020
CLAMECY
Interanum [Entrains-surNohain]. Échos d’une ville
romaine
Musée d’art et d’histoire
Romain Rolland, avenue de la
République

DUITSLAND
TOT 24 NOVEMBER 2019
VÖLKLINGEN
PharaonenGold. 3000
Jahre altägyptische Hochkultur
Weltkulturerbe Völkinger
Hütte, Rathausstrasse 75-79

TOT 26 JANUARI 2020
TRIER
Spot an! Szenen einer
römischen Stadt
Rheinisches Landesmuseum
Trier, Weimarer Allee 1

the Islamic world influenced western art
British Museum, Great Russell
Street

TOT 24 NOVEMBER 2019
ASPARN AN DER ZAYA
Reiterbögen – Archäologie.
Rekonstruktion. Experiment
MAMUT – Schloss Asparn/
Zaya, Schlossgasse 1

ITALIË

TOT 2 FEBRUARI 2020
BRAUNSCHWEIG
Saxones. Das erste Jahrtausend in Niedersachsen
Braunschweigisches Lan
desmuseum, Burgplatz 1

TOT 12 APRIL 2020
KONSTANZ
Stadt, Land, Fluss. Römer
am Bodensee
Archäologisches Landesmu
seum Baden-Württemberg,
Benediktinerplatz 5

TOT 1 DECEMBER 2019
FRANKFURT AM MAIN
BIATEC.NONNOS. Kelten
an der mittleren Donau.
Archäologische Neuentdeckungen in der slowakischen Hauptstadt Bratislava
Archäologisches Museum
Frankfurt, Karmelitergasse 1

tum und die Armee der
Cäsaren
Museum Carnuntinum, Bad
gasse 40-46

TOT 19 APRIL 2020
KARLSRUHE
Kaiser und Sultan – Nachbarn in Europas Mitte
1600–1700
Badisches Landesmuseum,
Schlossbezirk 10
31 OKTOBER 2019 TOT 26
APRIL 2020
HAMBURG
hot stuff – Archäologie des
Alltags
Archäologisches Museum
Hamburg, Museumsplatz 2

ZWITSERLAND
TOT 10 NOVEMBER 2019
RIGGISBERG
Luxus am Nil. Spätantike
Kleidung aus Ägypten
Abegg-Stiftung, Werner
Abeggstrasse 67

TOT 6 JANUARI 2020
TURIJN
Archeologia invisibile
Museo Egizio, Via Accademia
delle Scienze 6
TOT 29 MAART 2020
ROME
Carthago. Il mito immortale
Parco archeologico del
Colosseo

TOT 20 DECEMBER 2020
BASEL
Glaubenswelten des
Mittelalters
Historisches Museum Basel,
Barfüsserkirche, Barfüsser
platz

GROOT-BRITTANNIË

OOSTENRIJK

TOT 12 JANUARI 2020
OXFORD
Last supper in Pompeii
The Ashmolean Museum,
Beaumont Street

TOT 22 NOVEMBER 2020
BAD DEUTSCH-ALTENBURG
Der Adler Roms – Carnun-

TOT 26 JANUARI 2020
LONDEN
Inspired by the east. How

DUITSLAND
TOT 3 MEI 2020
STUTTGART
Azteken
Linden-Museum Stuttgart,
Hegelplatz 1
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VIND JOUW WEG
IN ROMEINS
ZUID-LIMBURG

De 188 pagina's tellende Romeins Zuid-Limburg gids laat
je kennismaken met een Zuid-Limburg dat je nog niet kent.
Volg de weg en ontdek het uitgebreide Romeinse erfgoed.
Trek je wandelschoenen aan, zet je koksmuts op of zak
lekker onderuit in je luie stoel.
De gids vol recepten, wandelroutes, beeldreportages, essays
en andersoortige inspiratie over Romeins Zuid-Limburg koop
je (á €12,-) eenvoudig en snel bij bol.com.

Download de app met routes
en augmented reality.
www.viabelgica.eu

AGENDATIPS

12 NOVEMBER 2019
LEIDEN
De opgravingen van Chlorakas-Palloures op Cyprus.
Lezing, georganiseerd door de Vriendenvereniging RoMeO,
door Bleda Düring, universitair hoofddocent Archeologie
van het Nabije Oosten aan de Universiteit Leiden. De afgelopen jaren werd deze archeologische site (ten noorden
van Paphos) bedreigd door bouwplannen. Om te voorkomen dat informatie verloren zou gaan, is de Universiteit
Leiden opgravingen gestart, op initiatief van Cypriotisch
Departement van Oudheden. De vondsten bij deze opgravingen werpen nieuw licht op de Cypriotische kopertijd.
Plaats: Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28,
Tempelzaal
Aanvang: 20 uur (zaal open: 19.30 uur)
Meer info: www.rmo.nl

13 NOVEMBER 2019
ALPHEN A/D RIJN
Vroegmiddeleeuwse
veenontginning in
Noord-Holland. Lezing door
drs Gerard Alders. Hij was
provinciaal archeoloog in
Noord-Holland en verricht op
dit moment uitwerkingen van
nog niet gepubliceerd oud
onderzoek. Daarnaast werkt
hij aan de afronding van zijn
proefschrift over de ‘genealogie’ van het landschap in
Kennemerland en het achtergelegen veengebied. Daarbij
komen de ontwikkelingen
rond verschillende thema’s
aan de orde, zoals veenontginningen, domeinhoven,
kastelen, buitenplaatsen,
windmolens, oevermarkten,
stolpboerderijen en droog
makerijen.
Plaats: Archeologiehuis
Zuid-Holland, Archeonlaan 1-A
Aanvang: 20 uur (tot 22 uur)
Meer info en aanmelden:
www.vrienden-archeon.nl
21 NOVEMBER 2019
TONGEREN (B)
Als kikkers rond een

vijver. Griekse kolonisatie van de Middellandse
en de Zwarte Zee. Lezing,
georganiseerd door het Gallo-
Romeins Museum en het
Nederlands Klassiek Verbond
in de serie Spraakwater, door
prof. Roald Docter van de
Universiteit Gent
Plaats: Gallo-Romeins
Museum, Kielenstraat 15,
auditorium
Aanvang: 20 uur
Meer info: www.gallo
romeinsmuseum.be

Archäologisches Institut in
Wenen. In deze lezing vertelt
hij over de resultaten van
nieuw interdisciplinair onderzoek rond de ontwikkeling
van de stad Efeze. Deze
wordt weerspiegeld in de
watervoorziening. Pas tijdens
de bloeitijd van de stad in
het eerste kwart van de 2e
eeuw na Chr. werden kanalen aangelegd die grote
hoeveelheden water uit
verder weg gelegen bronnen
leverden. De snelgroeiende
bevolking gebruikte het voor
luxe baden, prachtige fonteinen en goed ingerichte
huizen.
Plaats: Rijksmuseum van
Oudheden, Rapenburg 28,
Tempelzaal
Aanvang: 20 uur (zaal open:
19.30 uur)
Aanmelden voor 19 november 2019 via website van de
Stichting BABESCH
(www.babesch.org/byvancklecture2019.html)

10 DECEMBER 2019
LEIDEN
Migranten, zeevaarders
en koningen. Lezing, georganiseerd door de Vriendenvereniging RoMeO, door prof. dr.
Jan Paul Crielaard, hoogleraar
mediterrane pre- en protohistorische archeologie aan de
Vrije Universiteit Amsterdam.
Hij houdt deze lezing over de
ontwikkeling die Cyprus doormaakte in de woelige periode
tussen de 13e en de 6e eeuw
v.Chr. Rond 1200 v.Chr. is er in
het Nabije Oosten en het oostelijk Middellandse Zeegebied
sprake van een diepe crisis:
steden worden verwoest,
rijken vallen uiteen, handelsnetwerken verschrompelen.
Maar Cyprus lijkt deze crisis
opvallend goed te doorstaan.
Plaats: Rijksmuseum van
Oudheden, Rapenburg 28,
Tempelzaal
Aanvang: 20 uur (zaal open:
19.30 uur)
Meer info: www.rmo.nl

21 EN 22 NOVEMBER 2019
APELDOORN
Reuvensdagen 2019. Het
nationale archeologiecongres.
Plaats: Theater Orpheus
Meer info: www.reuvens
dagen.nl
26 NOVEMBER 2019
LEIDEN
De watervoorziening
van de antieke stad Efeze
(Turkije). Dertiende
Byvancklezing door Dipl. Ing.
Gilbert Wiplinger, verbonden
aan het Österreichisches

SANDER time OUT
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Albanië: een archeologisch
paradijs

V

an het bestaan van de enorme
archeologische rijkdom in deze
kleine bergstaat aan de rand van de
Balkan waren tot voor kort maar weinigen
echt op de hoogte. Pas nadat Albanië zich
in het midden van de jaren negentig van de
vorige eeuw, na veertig jaar van zelfgekozen
isolatie, voorzichtig voor de rest van de
wereld opende, drongen de verhalen over de
talloze middeleeuwse burchten, Romeinse
en Griekse tempels, bijzondere bronstijdnederzettingen en honderden eeuwenoude
kerken en moskeeën tot de buitenwereld
door. Toch duurde het nog jaren voordat
echt duidelijk werd dat dit land in archeologisch opzicht nauwelijks hoeft onder te
doen voor de haar omringende landen,
Griekenland en Italië. Oorzaak: veel van de
bijzondere sites lagen op nauwelijks bereikbare plekken, verstopt in dichte bossen of
op grote hoogte in een berglandschap waar
wegen soms nog uit niet meer bestonden
dan een geitenpad. De afgelopen paar jaren
is er echter veel veranderd in Albanië.

Het stenen oorlogsarchief
van De Nieuwe Ooster

A

l jaren wordt op 4 mei ’s ochtends
een stille tocht gehouden op
begraafplaats De Nieuwe Ooster in
Amsterdam. In trage pas achter de fanfare
met omfloerste trom volgen daarin de burgemeester, andere hoogwaardigheidsbekleders, militairen, veteranen, schoolkinderen
en overige belangstellenden. Tijdens die
herdenking worden op zes locaties bloemen
en kransen gelegd. Archeoloog Ruurd Kok
ging op zoek naar de verhalen achter die
Amsterdamse oorlogsmonumenten op de
begraafplaats die met 33 hectare en ruim
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30.000 graflocaties een van de grootste is
van Nederland.

Impressie van een eiland in
beweging

D

e centrale ligging in het oostelijke
Middellandse Zeegebied is bepalend
geweest voor de geschiedenis van
het eiland Cyprus. De voortdurende beweging van mensen, ideeën en goederen leidde
tot een wisselwerking tussen het eiland en
de omringende culturen. Cyprus kende in
de oudheid welvaart door de winning van
koper. De handel in het metaal leidde tot
intensieve contacten met het buitenland.
De scheepvaart rond het eiland was intens.
Deze internationale contacten leidden
ertoe dat de bevolking meer en meer een
smeltkroes werd van de oorspronkelijke
bewoners, vermengd met Anatoliërs,
Feniciërs, Egyptenaren en Grieken. In de
Middeleeuwen kwamen daar nog invloeden
bij van Arabieren, Turken en de Europese
kruisvaarders. We namen er een kijkje om
een indruk te krijgen welke sporen van die
beweging van mensen, goederen en ideeën
uit de diverse tijdperken thans nog resteren
op verschillende locaties van het eiland.
Dit nummer verschijnt omstreeks
17 december. Dit nummer thuis
ontvangen? Ga dan naar: www.archeologieonline.nl/abonnement.
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