
WAT ANDEREN DOEN 

In de ti jdschriften van onze zusterverenigingen 
zal men tevergeefs zoeken naar tekenen van re-
cente archeologische activiteiten. Evenals Al-
bertus Perk richten zij zich immers op de historie 
en op historisch onderzoek. Voor geïnteresseer-
den in de archeologie, de studie van de materië-
le overblijfselen van een voorbi je en afgesloten 
per iode (Oosthoek, 1959), is er de Archeologi-
sche Werkgemeenschap Neder land AWN. Toch 
heeft die grens tussen archeologisch en histo-
risch onderzoek iets kunstmatigs. Beide discipli-
nes zijn in hoge mate complementai r en 'grens-
overschijnende' activiteiten l iggen voor de hand. 
Zie bi jvoorbeeld dit nummer van Eigen Perk. 
Maar ook Holland, de tweemaandel i jkse uitgave 
van de Historische Vereniging Holland, wijdt een 
nummer geheel aan archeologie (jg. 23, nr. 6, 
dec. 1991). In een archeologische kroniek onder 
redactie van de provinciaal archeoloog van 
Noord-Hol land vat het ti jdschrift alle activiteiten 
terzake samen. De kroniek is ingedeeld in drie 
rubrieken: Prehistorie, Romeinse Tijd en Middel-
eeuwen en later, en geeft deze rubrieken voor 
Noord- en Zuid-Hol land apart. Er is een boeiend 
overzicht tot stand gebracht van het onderzoek 
en de resultaten daarvan dat in de beide Hollan-
den in 1990 werd uitgevoerd. 

Het gaat om ruim honderd rapportages en be-
richten. Ruim 20 hebben betrekking op de pre-
historie en eveneens 20 op de Romeinse tijd. De 
rest betreft materiële overblijfselen uit een jonge-
re tijd. De heer Wim Wimmers rapporteert over 
het werk bij de Aardjesberg en de Hoorneboeg. 
Meer ui tgebreide rapportages zijn er ook uit bij-
voorbeeld Velsen, Schagen, Texel, Medenbl ik, 
A lphen, Voorburg, Delft en Rotterdam. 

Potscherven spelen bij het archeologisch on-
derzoek nog altijd een belangri jke rol. De kro-
niek maakt duideli jk dat geavanceerd bodem-
onderzoek voor de archeoloog eveneens een 
belangri jk hulpmiddel is. 

De eerder genoemde AWN en haar plaatselijke 
afdel ingen spelen bij dit alles een belangri jke rol. 

Bijna de helft van het onderzoek werd door le-
den van deze afdel ingen uitgevoerd. 

Voor de andere helft van het in 1990 uitgevoer-
de onderzoek tekenen de Rijksdienst voor het 
Oudhe idkund ig Bodemonderzoek, provinciale 
of gemeentel i jke diensten, universitaire groe-
pen, maar ook individuele amateurs. Alles bij-
een een rijk geschakeerd gezelschap. 

Uit de rapportages van de kroniek in het tijd-
schrift Holland blijkt ook vaak wat het motief was 
om het onderzoek aan te vangen. Hoe wisten de 
onderzoekers waar ze de spade in de bodem 
moesten steken? Een belangri jke aanleiding vor-
men de resultaten van vorig onderzoek. Het is zo 
langzamerhand wel bekend dat de boekweitak-
kers op de Aardjesberg d e rijkste prehistorische 
vindplaats uit het Gooi is'. Zodra er dan weer 
mensen en middelen (geld) ter beschikking ko-
men zet men het onderzoek als het ware voort. 
Toevallige vondsten kunnen een andere aanlei-
d ing voor onderzoek zijn, zoals bi jvoorbeeld in 
de Wieringermeer. 

Toevallig gevonden materiaal leidde tot de 
identificatie van een jachtkampement geda-
teerd tussen 3200 en 2900 v. Chr.. De lezer van 
de kroniek krijgt verder de indruk dat archeolo-
gen in toenemende mate voor bodemonder -
zoek worden ingezet voordat deze bodem het 
onderwerp wordt van grootschal ige stadsuit-
breiding, wegenaan leg en andere projecten. 
Ook een economische activiteit als het leggen 
van een aardgasleid ing brengt soms de moge-
lijkheid met zich mee om bijzonder interessant 
bodemonderzoek te verrichten. Een dergeli jk 
onderzoek in Midden-Del f land leidde tot 42 nog 
onbekende vindplaatsen en tot een geestdrift ig 
verslag in de kroniek. 

Uiteraard is deze kroniek een opsomming en 
daardoor wat f ragmentar isch van aard. Maar 
voor degene die een indruk wil kri jgen over de 
gevarieerdheid van archeologisch onderzoek is 
het boeiende en informatieve lectuur. 
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