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"Und jedem Anfang wahntein Zauber inne"nnovatie: waar rook is, is Brandt Hermann Hesse (1877-1962) 

Wi/lem I.H. Willems ij Monique H. VOIl denDries 

De afsluiting va n een werkzaam beroepsleven laat zich goed 

vergelijken met de afsluiting van een site-formatieproces. Er heeft 

zich een markant en uniek samenstel gevormd, bestaande uit 

een groter ofkleiner aantal opeenvolgende lagen va n opgedane 

ervaringen, uitgevoerde projecten , ontstane vriendschappen 

en opgebouwde netwerken, met incidentele ophogingen en 

ingravingen door planmatige of plotse linge ve randeringen 

van werkkringen positie. Soms is het resultaat eenvoudig te 

duiden, soms moet er een Harrismatrix aan te pas komen om aile 

ontwikkelingen en verbanden te kunnen begrijpen. 

De carriere va n Roel Brandt is lOdanig, dat hij lOnder meer in de 

laatste categorie zal vallen. Er zijn wei meer archeologen die een 

Flink aantal belangrijke projecten hebben uitgevoerd maar er 

zal niemand in Nederland zijn, althans va n Roel 's generatie, die 

lo vaak van baan veranderd is. De laatste 10 jaar is alles anders 

geworden en hebben we in de Nederlandse archeologie een echte 

arbeidsmarkt. V66r die tijd echter, van 1945 tot minstens 1995, 
bleefiedereen die hetgeluk had gehad om Oberhaupteen betaalde 

baa n te vinden, vooral op zijn ofhaar plek zitten. Mobiliteit tussen 

instel li ngen was heel beperkt. Dat iemand een vaste baan bij een 

(toentertijd) groot en prestigieus universitair instituut als het 

I nstituut voor Prae- en Protohistorie geheel vrijwillig en uit eigener 

beweging lOU willen opgeven om in een werkgelegenheidsproject 

voor archeologen te stappen, het Regionaal Archeologisch 

Archiverings Project (RAAP) , was destijds haast niet te begrijpen. 

Die beslissing, die Roel in 1985 nam, was al voorafgegaan door zijn 

deelname aan enkele buitenlandse projecten en werd gevolgd 

door nog vele andere, waarvan er enkele gepaard gingen met 

een ve randeringvan werkkring. Zijn overstap naar het bedrijf 

Archeologisch Diensten Centrum (ADC) in 1998 was in feite een 

vergeli jkbare stap, al was het veranderen va n baan op zich toen 

geen bijlOnderheid meer. In dit boek is een poginggedaan om die 

Harrismatrix, de carriere van Roel, in beeld te brengen. Eenvoudig 
was dat niet. 
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Het was daarentegen niet lo moeilijk om te bedenken wat het 
thema lOU moeten zijn voorde feestbundel die zijn vrienden voor 
Roel wilden schrijven tergelegenheid van zijn pensionering in 
oktober 2005. Ais er een rode draad in de loopbaan van 
drs. R. W. Bra ndt va It aa n te d u iden, dan is het wei de zucht naar 
vernieuwing en naar het nieuwe of, lOals Hermann Hesse het al 
schreefin de tekst die we als motto voor deze inleiding hebben 
gekozen: "elk begin kent zijn eigen bekoring". Dat uit zich 
niet aileen in een voor iemand van zijn generatie uitzonderlijk 
gevarieerde loopbaan, maarook in de aanleidingen daartoe. 
Innovatie, nieuwe ontwikkelingen in de archeologisch e 
theorievorm ing maar toch voornamel ijk op het vlak van methoden, 
tech nieken en appa ratu ur, waren iedere keer weer reden om met 
volle overtuiging wat nieuws te beginnen. Roel behoort dan ook 
beslist tot de categorie van managers met weinig zitv lees, die op 
zijn best is als kwartiermaker en trekker in de beginfase van een 
organisatie. 

Leidmotiefvan de bijdragen in deze bundel is de vernieuwing in 
de archeologie van de laatste decennia. Roel heeft zijn loopbaan 
beeindigd als voorz itter van het College voor de Archeologische 
Kwal iteit (CvAK) c.q. het Centraal College van Desku nd igen voor de 
Archeologie (CCvDA). Dat was de inspiratie voor de oorspronkelijke 
opzet om, uitgaande van de cyclus van archeologische 
werkzaamheden (i nve ntariseren, verkennend onderlOek, 
behouden ofopgraven, analyseren en publiceren) en de daarop 
geente hoofdprocessen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (I<NA), het thema innovatie uit te diepen. Het streven 
was om de verschillende auteurs ieder een speciaal aspect van de 
vele vernieuwende dingen in Roel's carriere te laten belichten en 
dat in h istorisch perspectiefte zetten door d ie vern ieuwi ng door 
de tijd, tot op heden, te vervolgen. Dat lOU idealiter leiden tot een 
historische studie over innovatie in de (Nederland se) archeologie 
waa rin de connecties tussen de verschillende innovaties zichtbaar 
werden. 
We den ken dat we met d it liber amicorum zeker een ei nd in de 
richtingvan dit ideaal hebben kunnen komen. Natuurlijk zijn 
er omissies aan te wijzen. Zelfs Roel was natuurlijk niet bij aile 
veranderingen betrokken, al zit er een kern van waarheid in "Waar 
rook is, is Brandt", ooit de titel van een column van zijn hand in 
'Samenraapsel', het personeelsblad van RAAP. Daarnaast hebben 
niet aile gevraagde auteu rs gelegenheid gevonden om een bijdrage 

te leveren en hebben de redacteuren ook niet(ofniettijdig 
genoeg) aile potentiele auteurs benaderd. De velen die wei een 
aandeel konden leveren, hebben gelOrgd vooreen resultaatdat 
alleszins tot tevredenheid kan stem men. 

N iet aileen de auteurs zijn overigens verantwoordel ij k voor 
de totstandkoming va n deze publicatie. Ook een flink aantal 
instellingen heeft er aan bijgedragen, eigenlijk ook lOals dat 
betaamt bij het afscheid va n een CvAI</CCvD-voorzitter. De 
basis werd 'van rijkswege' gelegd door de Rijksinspectie voor de 
Archeologie (RIA), die na de aanbieding van d it boek als Sector 
Archeologie deel zal uitmaken van de Erfgoedinspectie, in directe 
samenwerking met de Stichting I nfrastructuur Kwaliteitsborging 
Bodembeheer (SI KB) waar het College inmiddels zijn thu isbasis 
heeft. De beide organisaties waarvan Roel directeur is geweest, 
RAAP en ADC, droegen ook bij, evenals het Archeologisch instituut 
van de Vrije Universiteitwaar Roel de laatste jaren colleges 
Archeologische Monumentenzorg verlOrgde. En last but not least 
lOrgde Ode Ontwerp er voor dat d it een mooi boek werd. Op 
zichzelfis dit bonte palet van overheid, universiteit, grote en 
kleine bedrijven en koepelorganisatie al een weerspiegelingvan de 
brede achtergrond van Roel Brandt in de Nederlandse archeologie 
en de erkenning van zijn verd iensten voor de archeologie als 
wetenschappelijke discipline, als yak, en als beroep. 

Den Haag, juli 2005 

Why Dutch archaeology isn't \Al1IW ...... 

Sander van der Leeuw 

Introduction 
As I have had the immense pleasure and privilege to studya d 
closely work with Roel Brandt over much of the last forty ye~ 
both in Holland and outside, I would like to take this 
to sketch some ofthe tremendous changes our discipline 
undergone, and the role Roel has played in introd uci ng these 
Dutch archaeology. Of course that is going to be abiased story. 
much of it will refer to personal experiences, but atthe same 
I think it is a story that needs to be told, as it has been oneof 
characteristics to make others feel that they own part ofthe 
and to hide how much of it he has initiated. 
Before I get into the story proper, I should outline its limitations 
by briefly sketch ing the different phases and contexts ofour 
collaboration, which has in effect lasted much of our professiONtI 

lives. 
The first intellectual exchanges that I re member clearly came 
about as part ofthe exciting yea rs 1968 and 1969. And here I 
referring to the events in Paris or at the University of Amster 
but to the almost simultaneous appearance in press ofwhat 
became two of the cornerstones of the 'new archaeology', the 
books by Lewis Binford and David Clarke that led to extensi 
discussions among the grad uate students and younger 
the I nstitu ut of Prae- en Protoh istorie (I PP). They sim 
opened up two new horizons. Firstly, th ey con fronted us 
Anglo-Saxon archaeology at a time when most 




