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Ret archeologisch bestel in l,aart
De archeologie in Nederland is de laatste jaren nogal
ingrijpend veranderd en ook de 'omgeving' is bepaald
niet hetzelfde gebleven. Dat er beleidsmatige verande
ringen zij n en dat de 'spelregels' met het interimbeleid
van Staatssecretaris van der Ploeg - vooruitlopend op
de implementatie van 'Malta' - ook zijn aangepast, is
inmiddels weI bekend. Het wetsontwerp tot her zie
ning van de Monumentenwet 1988 is in december

2001 door het kabinet voor advies naar de R aad van
State gestuurd. Aile veranderingen hebben natuurlijk
ook gevolgen voor de manier waarop het archeologisch
bestel in N ederland is ingericht: er zijn nieuwe organi
saties, bestaande instellingen hebben nieuwe of andere
taken, sommige rollen zijn veranderd en een aantal ver
banden die vroeger op een bepaalde manier waren
vormgegeven, zijn intussen ook anders komen te lig
gen. D at leid t er toe dat het op dit mom nt niet voor
iedereen even gemakkelijk is om te begrijpen hoe het
aTcheologisch bestel nu in elkaar zit, wie wat doet en
hoe de verbanden liggen. Het is d us nuttig om dat in
kaart te brengen, althans op hoofdlij nen. Daar is dit
artikel voor bedoeld. Het gaat er hier d us niet om, aile
nuances in taken en doelstellingen voll dig weer te
geven. Veel is trouwens nog in ontwikkeling. Het doel
van deze bijdrage is all en om de structuur en de
belangrij kste elementen daarin te verhelderen. In de
afbeelding zijn de meeste relevante actoren van dit
moment in kaart gebracht. Hieronder voigt een
beknopte toelichting.

De structuur
Er zijn natuurlijk verschillende manieren om de structuur van
het tota le bestel in kaart te brengen , afhankelijk van het doel
dat wordt beoogd. Heel gebruikelijk is bijvoorbeeld om in
beschouwingen een hoofdonderscheid te maken tussen acade
mische, overheids-, publieksgerichte en commerciele archeo
logie. Ben andere mogelijkheid is om het cyclische proces van
de archeologie tot uitgaogspunt voor een indeling in rollen te

nemen, en zo zijn er nog weI mee r. Hier is gekozen voor een
zo neutraa l mogelijke en niet va n de archeologie zelve uit
gaande hoofdindeling in drie 'Iagen': archeologie op nationaal
niveau, op provinciaa l en gemeentelijk nivea u en als particu
lier initiatief.

De actoren in het bestel: landeli;k niveau
Dc Minister van OCenW of, gezien
rl)1in ister ie val')
de huidige portefeuilleverdeling, de
Staatssecretaris van CuJtuur, is poli
tiek vera ntwoordelijk voor de werking
van het archeologisch bestel io N ederland. De bewindsper
soon ontwerpt de wetsvoorstellen die door het parlemenl moe
ten worden bekrachtigd. De wet moet uiteraard voldoen aan
relevante EU-wetgeving en aan de internationale verdragen
waarbij N ederland vrijwillig partij is geworden (zoals de 'Con
ventie va n Malta' van de Raad van Europa). Wetsregels moe
ten ook goed aansluiten op andere wetgeving en passen bin
nen bestuurlijke ve rhoudingen, vandaar dat er (heel) vee! over
leg nod ig is bij een onderwerp als archeologische monumen
tenzorg dat ingrijpt in de regels op vele ande re terreinen.
Daarnaast kan een bewindspersoon nadere regels stellen (zo
als nu is gebeurd met de publicatie in de Staa tscourant van het
besluit over 'de beleidsregels voor de opgravingsbevoegd
heid '. Dat zogeheten 'interim-beleid' heeft ten doel om onder
de huidige wetgeving al zoveel als mogelijk te werken volgens
de beoogde nieuwe wetgeving. Daar bij gaat het er vooral am
het ontluikende archeologische bedrijfsleven wat meer bewe
gingsruimte te geven.
In de praktijk stelt een bewindspersoon prioriteiten en maakt
beleidskeuzes, maa r de vertaling en uitwerking daarvan in
beleid en wetgeving gebeurt op het departement door
beleidsdirecties. Binnen het Ministerie van OCenW is voor
de archeologie he t meest belangrijk de Directie Cultureel
Erfgoed (DCE). DCE heeft als beleidsdirectie bijvoorbeeld
de verantwoordelijkheid voor de implementatie van Malta en
ondersteunt diverse ac tiviteiten met subsidies. Als het om
regelgeving gaat speelt de Directie We tgeving eo Juridische
Zaken (WJ Z) een centrale rol en voor archeologie is naast
D CE vooral de directie Onder7.oek en Wetenscbapsbeleid
(OWB) van belang.
D e bewindspersoon wordt geadviseerd door eeo wettelijk
adviesorgaan, de Raad voor Cuituur (RvC ), die gevraagd en
ongevraagd adviezen uitbrengt over aile aspecten van het cul
tuurbeleid. Vroeger was er de Raad voor het Cultuurbeheer
die zich specifiek met erfgoed bezighield. Onderdeel van die
Raad was de Rijkscommissie voor de Archeologie. Vanuit een
behoefte aan meer integrale advisering zijn in 1995 aile raden
uit het cultuurveld samengevoegd en is het aantalleden zeer
sterk verminderd. De RvC had tot voor kort 19 raadsleden,
waaronder een voo r de sector archeologie. Dat aantal wordt
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binnenkort verdeI' teruggebrach t tot 14, die geacht worden
gezamenlijk het hele cultuurveld af te dekken. Er zijn dan
geen aparte zetels meer voor sectordeskundigenj sinds eind
200 I is er in de RvC al geen zetel meer voor een archeoloog.
Oat maakt ondersteuning dus weI nodig, vandaar dat er com
missies zijn met vakdeskundigheid, waarvan het aantalleden
wordt uitgebreid. dviezen over archeologie worden voo rbe
reid in de Commi sie monumenten en archeologie van de
R aad, die ook externe 'aspectdeskundigen' bij haar werk kan
betrekken. Naast deze commissie bestaat er nog een 'bijzon
dere commissie ' met dezelfde naam. Die is ingesteld om de
wettelijk vereiste adviezen te kunnen geven over voorstellen
tot wettelijke bescherming en vergunningen.
Ais het specifiek om archeologische monumentenzorg en
archeologiebeleid gaat is er, als onderdeel van het ministerie,
de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonder
zoek (ROB ). De
ROB is opge
richt in 1947 en
sinds 1950 als
buitendienst
gehuisvest in
• mersfoort. Oorspronkelij k
vooral bedoeld als wetenschappe
lij k opgravingsinstituut is de dienst
nu verantwoordelijk v~~r de uitvoering va n
het archeologische monumen tenzorgbeleid en de wettelijke
bescherming van archeologische monumenten. Daarnaast wil
de ROB als kenniscentrum fungeren en heeft hij een centrale
rol als beheerder van het centrale infor matiesysteem voor de
' ederlandse archeologie (Archis2). In beperkte mate verricht
de ROB uitvoerend werk zoals omschreven in de KNA, de
kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie . Onderdeel va n de
dienst is het ISA, N ederlands Instituut voor Scheeps- en
Onderwaterarcheologie in Lelystad.. De ROB wordt momen
teel opnieuw gereorganiseerd, cen proces dat in de loop van
2002 zal worden afgerond.
De steunstichting van de ROB , de Joan Willems Stichting
(JWS) is inmiddels verzelfstandigd tot een bedrijf CADC) dat
sinds de invoering van het interim-beleid geen bijzondere
relatie meer heeft met de rijksdienst.
Eind 2001 is de Rijksinspectie voor de Archeologie (R1A )
ingesteld die belast is met ' het toezicht op de naleving van het
bij of kra htens de Monumentenwet 1988 bepaaJde ten aan
zien van archeologische monumenten, opgravingen en vond
sten'. D c inspectie is onafhankclijk en rappor teert recht
streeks aan de bewindspersoon (scheiding van toezicht en
beleid/uitvoering). De RIA zal toezicht gaan uitoefenen op de
uit voering van aile werk zoals gedefinieerd in d Kwaliteits-

norm N ederlandse A.rcheologie ( NA). Oat gebeurt onder
andere door middel van inspecties en thematisch onderzoek.
Voor de archeologie zijdelings van be lang is ook de Inspectie
Cultuurbezit (ICB), die o.m. het toezicht op de rijkscollec
ties uitoefent. Het is niet onmogelijk dat over enige tijd de
verschillende, kleine, cUltuurinspecties zullen samengaan in
een 'Erfgoedinspectie' waaronder dan ook het toezicht op de
archieven en op gebouwde monumenten zal vallen.
Ook het Rijksmu eum van Oudheden (RMO ) hoort op deze
plaats genoemd te worden. Sinds de privatisering van de
rijksmusea is het RMO een stichting geworden en daarom in
het schema bij de private instellingen geplaatst. Voor de
archeologie blijft het RMO het nationale museum en haar rol
in de presentatie van de nationale collectie is ongewijzigd.
Sinds enkele jaren behecrt he t RMO niet meer het Zuid
Hollandse depot van bodemvondsten.
Op nationaal niveau spelen nog een aantal
andere instellingen een rol. Op de eerste
plaats zijn dat natuurlijk de universiteiten
die onderzoek doen en verantwoordelijk
zijn voor het onderwijs in de archeologie
(in Leiden Groningen, Amsterdam UvA en
VU en ijmegen). Onderwijs en onder
zoek worden tegenwoordig weer ver
zorgd door universitaire instituten als
onderdeel va n een faculteit (de UL heeft
als enige een Faculteit Archeologie). Alle
archeologische instituten en de ROB zijn
verenigd in de in 1995 opgerichte en in
1997 formeel erkende onderzoeksschool
Archon. Archon coiirdineert onderzoek
en postdoctoraal onderwijs. et als de
instituten omvat het werkterrein van
Archon meer dan de N ederlandse arche
ologie. Aileen gep romoveerde archeolo
gen die bij een va n de aangesloten instel
lingen werken en die voldoen aan de
gestelde normen voor hun wetenschap
pelijke productiviteit, kunnen lid zijn
van de onderzoeksschool.
aast deze structurele koepel zijn er nog
wel meer samenwerkingsverbanden, zoals de suc
cesvolle nascholingscursus 'Management van
rcheologische Projecten' , een samenwerking van
UvA, VU en ROB.
Op hoger niveau hebben de universiteiten een koe
pelorganisatie in de Vereniging van Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten (VSNU). D ie is hier va n belang
omdat de VSNU de kwaliteit~~iWrg organiseert van het weten
schappelijk onderwijs en onderzoek door middel van perio
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dieke visi ta ties.
Behalve het Nijmeegse instituut hebben alle instituten tegen
woo rdig een eigen opgravingsbedri;f. De constructies waar
onder dit soort bedri; ve n uitvoerende werk zaamheden ver
rich ten, zijn verschillend. Het va rieert van een stichting die
alleen opdrachten werft die voll edig passen in het onder
zoeksprogramma van het instituut tot een bedrijf dat volledig
commercieel werkt en vooral va nwege de opgravingsbevoegd
heid nog verbonden is met de universiteit. Alle universitaire
archeologische bedrijven ho ren ten principale echter thuis in
de particuliere sector en zullen, als de her ziening va n de
monumentenwet een feit is, ook geen oneigenIijk voordeel
kunnen behalen via eventuele bi;zondere regelingen die voor
universitaire instituten zi;n bedoeld.
Van groot belang voor de
archeologie is de
Nederlandsc organisatie
voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO). NWO
wordt grotendeels gefinan
cierd door OCen W t:n sti
muleert wetenschappelijk
onder zoek aan Nederlandse universiteiten en institu ten en
bevo rden de l<waliteit en ve rnieuwing ervan. NWO is ing
edeeld in een aantal wetenschapsgebieden. De archeologie
va lt onder het NWO-gebied Geesteswetenschappen (GW )
maa r is momenteel nie t in het bestuur vertegenwoordigd.
N 0 fin anciert vecl onderzoek en cobrdineert (interdiscipli
naire) programma's zoals het programma ' Bodemarchief in
Behoud en Ontwikkeling '. Vroeger werd de archeologie
bediend via de WO- stichting Archon, maar die is in 1994
opgeheven. De huidige onderzoeksschool heeft de naam over
ge nomen, werkt deels met steun van NWO maar is er ni et
organisatorisch mee verbonden.
Naast NWO is er de KoninkJijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW). De KNAW is in archeologi
sche kring voo ral bekend als het gebouw in Am sterdam waar
de ;aarlijkse 'Kroon-lezing' wordt gehouden, maar het is een
genootschap van (en forum voor) geleerden dat fungeert als
adviesorgaan va n de regering op het gebied van de weten
schappen. Daarn aast doet de KNAW aan kwal iteitsbeoorde
ling van
weteo
schappe
!ijk
onder
zoek en
fungeert
als koepel

Koninklijke
Nederlandse
Akademie van
Wetenschappen

voor enkele onderzoekinstituten. In de afdeling Letteren van
de acade mie is plaats voo r twee archeologen. Om de advie
staal< goed te kunnen vervullen beschikt de Akademie over
een aantal raden, waarin ook niet-leden va n de Akademie zit
ting kunnen hebben. Voor de archeologie is dat de
Commissie Geesteswetenschappen (CGW). Tenslotte is de
K AW verantwoorde!ijk voor de (periodieke) erkenning van
de onderzoeksscholen in N ederland. Archon zal in 2002
opnieuw beoordeeld worden.
N aast de ze grote

SN

instellingen is op
landeli;k niveau
natuurlijk ook
de Stichting
voor de Nedcr
landse Archeo\ogie (SNA) werk
zaam, die sinds een aantal jaren fung
eert als koepelorganisatie voor het hele archeo
logische veld. De S A wordt grotendeels gefi
nancierd door de beleidsdirectie DeE van OCen W, met als
doel een centraa l aanspreekpunt voor het hele veld te hebben.
Vandaar dat de ROB, ooit een van de initiatiefnemers van de
SNA, weI gesprekspartner maar geen lid meer is, want de
ROB is deel van OCenW Hetzelfde geldt nu oo k voor de
RIA. Ke rndoelen van de SNA zi;n het funge ren als landelijk
platform voor, en spreekbuis van, het archeologisch ve ld en
het geven van informatie. Het vroegere Archeologisch
Informatie Centrum is opgegaan in de SN , die daarnaast
onder meer - het jaarli; kse congres voor Nederlandse archeo
logen 'De Reuvensdagen' organiseert.
Tot slot dient hier het College voor de Arcbeologische
Kwaliteit (CvAK) genoemd te worden. H et college is in 2001
door de Staatssecretaris ingesteld en belast met het beheren
van de Kwali te itsnorm Nederlandse Archeologie (K A). Het
CvAK heeft momenteel een zeer belangri;ke rol in het toetse n
of bedrijven die voor een verg unninghouder wi llen werken,
kunnen voldoen aa n de K A. In het college zitten ve rtegen
woordigers uit allerlei geledingen van de Nederlandse archeo
logie. De commissic moet bovendien de K A certificeerbaar
maken, zodat er een certificaat voo r archeologische werk
zaamheden ontwikkeld kan worden. De bedoeling is dat,
zodra de herziening van de Monumentenwet een feit is, het
CvAT<. wordt opgeheven en wordt opgevolgd door een CvA
(College voor de Archeologie).

De actoren in het bestel: lagere overheden
Op provinciaal niveau is de band met de ROB door een perso
nele unie in de vorm van de provinciaal archeoloog irnj1iddels
overal doorgesneden. Iedere provincie heeft nu haar eigen

ARCHEOBRIEF LENTE 2002

13

BESTEL

provinciaai archeoloog die ofwei in een afdeling binnen het
provinciale apparaat ofweI bij een provincia Ie stichting is
ondergebracht. De rol is ook gewijzigd: de provinciaal arche
oloog is inmiddels vooral een beleidsambtenaar die zich met
de ontwikkeling van het provinciale monumentenzorgbeleid
bezighoudt. In enkele gevallen doet de 'p.a.' ook nog veld
werk en incidenteel is er nog een relatie met een provinciaal
museum. WeI zijn de provinciaal archeologen in de meeste
gevallen verantwoordelijk gebleven voor de provinciale depots
van bodemvondsten. In de nieuwe monumentenwet gaan die
trouwens anders he ten, omdat hen een omvattender rol wordt
toegedacht. Het worden archeologische informatiecentra.
De rol van de provinciale archeoloog wordt steeds belangrij
ker, onder meer omdat onder de nieuwe wet de Provinciale
Staten gebieden wllen gaan aanwijzen als archeologische
attentiegebieden. Dat zijn de zones waarin de Malta
verplichtingen in ieder geval wilen gaan geld en.
Ook provincies hebben een eigen koepel, het ilnter
Provinciaal Overleg (]PO). Dat is de spreekbuis van de
provincies wanne ' r over archeologiebelcid standpunten wor
den weergegeven. Het IPO werkt
met zogeheten adviescommissies
waarin vakgedeputeerden zit ten.
Voor de archeologie is dat de ZCS
( dviescommissie Zorg, Cultuur en
Socia Ie Vraagstukken).
De gemeentelijke archeologie heeft
de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt. Er zijn
inmiddels 37 gerueenten die beschikken over een gemeente
lijke archeologische dienst in enigerlei vorm, de omvang
varieert van grote organisaties zoals in Rotterdam en
ijmegen tot een functionaris in deeltijd. Ook de rol van de
gemeentelijke archeoloog is aan het verandcren in de richting
van beleidsambtenaar die het veldwerk overlaat aan ingehuur
de bedrijven. Ook hier zal die ontwikkeling in de toekomst
weI verder doorzetten: de gemeente zal onder de nieuwe wet
in heel veel gevallen de overheid zijn die een beslissing moet
nemen over het archeologisch erfgoed. Anderzijds is er nogal
wat veldwerk dat zich goed leent voor uitvoering door een
gemeentelijke dienst: vanuit kwaliteitsoogpunt kan worden
vastgesteld dat de opbouw van locale kennis via kleinschalig
onderzoek met name in de stadskern van cruciaal belang is
voor een adequate archeologische monumentenzorg. Ook de
samenwerking tussen beroeps- en amateurarcheologen heeft
zich voor een belangrijk deel geconcentrccrd op gemeentelijk
nlveau.
Vermoedelijk zal de groei in het aantal gemeentearcheologen
nog weI even aanhouden. Zeker in gemeenten waar op het
gebied van de ruimtelijke ordening veel gebeurt, zal het
straks efficienter (en voordeliger) zijn om een eigen archeo-

loog in dienst te nemen of samen met een of meer buurge
meenten een eigen faciliteit te creeren. Meestal is de gemeell
telijk archeoloog verantwoordelijk voor een gemeentelijk
depot van bodemvondsten dat straks dus ook cen archeolo
gisch inforru3tiecentrum zal worden, in enkele gevallen ook
voor een museum.
De gemeentelijke archeologen
zijn verenigd in het Convent
van Gemeenteli;ke
Archeologen (eGA), een koe
pelorganisatie die vooral het
onderlinge overleg dient en
soms als spreekbuis kan fun
geren. In ieder geval is het
CGA ook aanspreekpunt voor
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de koe
pel voor de gemeenten. De rol van de VNG is vergelijkbaar
met die van het IPO, en ook de V G heeft commissies waar
van hier vooral van be lang is die voor Monumenten en
Archeologie. De NG heeft echter een sterkere organisatie en
eigen beleidsambtenaren die bijvoorbeeld modelverordening
en ontwil<:kelen en informatiebrochures maken over allerlei
zaken.

eGA

De actoren in bet bestel: particuliere sector
Misschien weI de allergrootste verandering in de afgelopen
jaren, is de opkomst geweest van de pl"ivate archeologische
bedrijven. Sommige bestaan al wat langer. Zo gaan de wortels
van RAAP terug tot 1988, de Archeologische Monumenten
wacht werd opgericht in 1990 en er zijn ook allangere tijd
enkele zelfstandige publicisten en materiaalspecialisten.
Allemaal waren ze actief op terreinen die onder de huidige
Monumentenwet niet vergunningplichtig zijn. Daarom kwa
men er al snel enkele bedrijven naast R AP die zich speciali
seerden in vooronderzoek. Intussen zijn er ook een aantal
bedrijven bijgekomen die opgravingen uitvoeren, al moet dat
onder de interim-beleidsregels nog altijd onder de verant
woordelijkheid van een opgravingsbevoegde instantie gebeu
ren. Daarnaast zijn er niet-archeologiscbe bedrijven die de
ontluikende markt opgaan en archeologische expertise in huis
halen. De jongste loten aan de starn zijn archeologische con
sultants die advieswerk doen, maar ook directievoering en
soms wat vooronderzoek, interim-management e.d. Ook de
universitaire bedrijven
en het uit de RO B ont
V E RE NIGING VAN
sproten Archeologisch
D iensten Centrum
(ADe) moeten tot het
particuliere bedrijfsle
yen worden gerekend.
Sinds eind 200 I is het
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bedrijfsleven georganiseerd in de Vereniging van Onder
nemers in de Archeologie (VOiA ), die als spreekbuis en
bela ngen behartige r optreedt.
Een tweede categorie particuliere organisa ties wo rdt gevormd
door de verenigingen. Daarvan zijn er schier ontelbare die
zich geheel of gedeeltelijk met N cderlandse archeologie
bezighouden, zeker op lokaal niveau. In het schema zijn
aileen enkelc he el belangrijke aangegeven. Een aparte groep
hierbilme n zij n de professionele (beroeps- )verenig ingen. De
belangrijkste is de Nederlandse Vereniging van Archeologe n
(NVvA), de beroepsvereniging die in 1997 we rd opgericht. In

_NVvA

het 'Handvest' van de VvA, dat moment eel wordt herzien,
is de ethische code van de beroepsgroep geformuleerd. In de
toeko mst wordt die code van groot belang, want iedereen die
werkzaamheden verricht d ie in de KNA zijn omschreven
moet ingeschreven sta an in het beroepsregister. D at beroeps
register wordt momentee l, op verzoek van de Staatssecretaris,
uitgewerl·.t d oo r de NV vA en zal in de loop van 2002 gereed
moeten komen . H oewe l de discussic over een aantal cruciale
aspect en nog vo lop loopt , staat vast dat aileen archeologen
ingeschreven kunnen worden die lid zijn va n een beroepsve
reniging met een adequate beroepscode, zodat ze oo k ge
royeerd kunnen worden als ze zich onethisch gedragen.
D at hoeft nie t pe r se de NVvA te zijn, in N ederland is vereni
gingsdwang uit den boze, en er zijn buitenlandse beroepsve
renigingen die en alternatief kunnen bieden. In aanmerking
komt ook de European Association of Archaeologists
(EAA), d ie op Europees niveau opereert en d us oo k in
N ederland. aast de V vA bestaat in N ederland nog een
tweede vereniging, de Belangenvereniging van Academici in
de Archeologie (BVA ), voortgekomen uit een initiatief van
studenten C'Archeloos '). D ie vereniging heeft meer een vak
bondskarakt er.
N aast de professionele
verenigingen zijn er
talloze verenigingen
van amateurarcheolo
gen, heemkunde
k ringen en een aantal
stichtingen. In de eer
biedwaardige Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige
Bond (KNOB), opgerich t in 1898, speelt de archeologie niet
zo'n grote rol meer. Van centraal belang is de inmiddels 50

jaar oude Archeologische
Werkgemeenschap Nederland
(AWN ). Daarnaast is er de
Nederlan dse Jeugdbond
voor Geschiedeni
(NJBG ). D e rol van de ama
teurve renigingen in het
tot ale bes tel is altijd heel
belangrijk gewees t en zal dat
ve rm oe delijk ook blijven. Niet
ailee n leveren zij een netwerk
door heel -ederland waardoor veel
nieuwe ontdekkingen en vondsten worden gedaan, zij vormen
ook een belang rij ke schake! naar de maatschappij en zijn vaak
een onschatbare bron van informati e op lokaal niveau. In de
Kwa liteitsno rm ederlandse Archeologie is het consulteren
van amateurarcheologen bij voo ro nderzoek niet voor niets
ve rplicht gesteld.
N aas t ve renigingen zijn er enke le organisaties met een andere
rech tsvor m die voor het bestel van bela ng zijn. Een voorbeeld
is de Stichting N ederlands M useum voo r Anthropologie en
Praehistorie, die de Kroon-voordrachten organiseert en sub
sidies verstrekt.
Een laa tste groep van instellingen in de particuliere sector zijn
de musea, oudhe idkamers, archeologische themaparken,
bezoekerscentra en dergelijke_ H et RMO is al genoemd daar
naast is voor het bestel het Koninklijk Penningkabinet
(KPK ) belangrijk als depot en numismatisch onderzoeks
centrum. De
provincia Ie
musea, die vroe
SMUSEUM
ger een belangR
rijke rol hadden
richting
publiek, heb
ben die deels
verloren d oordat archeolog ische presentaties verdwenen of
va n hun cultuurhistorische karakter werden ontdaan:
M aastricht en Groningen zijn de meest schrijnende voorbeel
den. Gelul,kig lijkt die trend nu te keren , getuige bijvoor
beeld M useum het Valkhof in. ijmegen of het Limburgs
M use um in Venlo. Ben andere belangrijke trend zijn de in
aanta l toenemende bezoekerscentra , zoals het H unebedden
informa tiecentrum in Borger.

Wat gaat er binnenkort nog veranderen?
rn het bovenstaande zijn al enke le veranderingen genoemd.
Op kort e termijn zal het beroepsregister tot stand komen en
zal er besloten moeten worden hoe dal beheerd gaat worden.
E veneens op korte ter m ijn zal ee n ce rtificerende instelling
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v~~r de archeologie gevormd moeten worden. D ~ KNA is
inmiddels al certificeerbaar gemaakt door het CvAK en de
nieuwe wet gaat er van uit dat uitvoerdcrs straks geen ver
gunning meer hoeven te vragen als ze een certificaat hebben.
Maar dan moet er wei een instantie zijn die uitvoerders een
dergelijk certificaat kan verlenen. De VO iA heeft inmiddels
het initiatief genomen in dit traject, maar ook anderen, met
name de gemeentelijke archeologen, hebben er groot belang
bij. Denkbaar is, dat er straks een structllur ontstaat waarin
het College voor de Archeologie, de certificerende instelling
en wellicht ook het beroepsregister, in een r::onstellatie ver
enigd worden. Maar er zijn ook andere oplossingen denkbaar.
E en tweede belangrijke verandering gaat plaatsvinden in het
onderwijs. De traditionele structuur van de universitaire
opleiding wordt dit jaar vervangen door het 'bachelor-master'
systeem. Dat zal in ieder geval gevolgen hebben v~~r de
opleiding, maar bijvoorbeeld ook voor het beroepsregister.
In hoeverre de veranderingen bij de Raad voor Cultuur voor
het archeologisch bestel va n invloed zullen zijn, moet nog blij
ken. Dc rol van de RvC en daarmee van de Commissie
Monumenten en Archeologie blijft, gezien de wettelijke
adviestaak, voor het bestel van zeer groot belang.
Ten vierde moet niet onvermeld blijven dat er momenteel ini
tiatieven genomen worden, waarvan nog niet duidelijk is hoe
ze organisatorisch ingebed zullen worden, maar die van grote
invloed kunnen zijn op de werking van het beste!. Wellicht
komt er bijvoorbeeld een 'nationale referentiecollectie ' tot
stand. Maar de belangrijkste concrete ontwikkeling is de tot
standkoming van een 'nationale onderzoeksagenda '. Zowel
v~~r het onderzoek als voor de archeologische monurnenten
zorg kan deze ontwikkeling van cruciale betekenis zijn, en
bepaald niet alleen als middel tot sturing en cobrdinatie.
Alleen al door het gesprek daarover worden contouren zicht
baar van nieuwe allianties in het bestel, zoals tussen de acade
mische en de stadsarcheologie.
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