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Werkplaats maakt
archeologie voor
iedereen tastbaar
De erfgoedwerkplaats in
Stein moet archeologie
zonder drempel tastbaar
maken voor jong en oud.
In Amsterdam is het initia-
tief een succes.

door Eric van Dorst

EE en kruispunt van mu-
seum en maatschappij, zo
noemt projectleider
Frank Heinemans de erf-

goedwerkplaats die in Stein
komt. Aan een werktafel worden
demonstraties, workshops, pre-
sentaties en cursussen gehouden.
Worden vondsten gewassen, ge-
sorteerd, onderzocht en beoor-
deeld door deskundigen. Zo gaat
het ook in het Allard Pierson Mu-
seum in Amsterdam, waar het Ar-
cheoHotspot heet. Geopend in
december 2014 en intussen geko-
pieerd in Utrecht, Den Bosch en
Eindhoven. De gehanteerde defi-
nitie luidt: een ontmoetingsplek
waar iedereen - vrijwilligers en
professionals, liefhebbers en ex-
perts, jong en oud - gratis en vrij-
blijvend naar toe kan om mee te

helpen of te skypen met een ar-
cheoloog op een buitenlandse op-
graving. Archeologie staat er cen-
traal en wordt voor iedereen tast-
baar.
Woordvoerder Marjolein Wete-
ring zegt dat de ArcheoHotspot
duidelijk in een behoefte voor-
ziet. Zo trokken de Archeologie-
dagen in Amsterdam vorig jaar
tweehonderd bezoekers. „Je krijgt
inzicht in erfgoedonderzoek. Niet
enkel in een opgraving maar in
het hele proces erna, waar je zelf
deel van kan uitmaken. Mensen
brengen lange tijd bij ons door,
vanwege het aanwezige materiaal,
maar ook omdat ze zelf iets kun-
nen doen.” Als voorbeeld noemt
Wetering materiaal uit een beer-
put, een middeleeuwse afvalkuil.
Graatjes, botjes, serviesresten, ont-
lasting. „Daar kun je veel informa-
tie uithalen over de mensen die
de put gebruikten. Wat aten ze,
wat was hun herkomst?”
Archeoloog Leo Verhart ver-
wacht dat ook in Stein zo’n erf-
goedwerkplaats zal aanslaan, ze-
ker gezien de rijkdom aan vond-
sten in de regio en het aantal ama-
teurs. „Laten we eerlijk zijn: de be-
langrijkste vondst is altijd nog de
vondst in je eigen achtertuin.”

www.stichtingerfgoedstein.nl
www.archeohotspots.nl

De ArcheoHotspot in het Allard Pierson Museum.  foto Frank Heinemans


