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Hergeboorte van een grafHergeboorte
GRAFCULTUUR

van een grafMegalithische graven in West-Europa

door Eric van Dorst

H

Het Nieuwe Archeolo-
giemuseum in Stein
wordt ingericht om
vijfduizend jaar graf-
cultuur te verbeel-
den en te duiden.
Een groot project
met twee doelstellin-
gen: wetenschap en
onderwijs dienen én
het aantal bezoekers
opkrikken.

H et kan geen toeval zijn.
Tegen de tijd dat het be-
stuur de ambitieuze
plannen ontvouwt, valt
het Archeologiemu-

seum in Stein een omvangrijke en
waardevolle verzameling vondsten
ten deel. Geschonken door een na-
zaat van wijlen Jo Schaap uit Ge-
leen. Veertig jaar lang struinde de
amateur-archeoloog in Zuid-Lim-
burg akkers, velden en andere plek-
ken af. Met name op Graetheide
vond hij overblijfselen van vroege-
re bewoning. Een bestelbus vol ma-
teriaal wacht in een afgeschermde
hoek van de multifunctionele ruim-
te op inventarisatie en expositie.
Duizenden stukken vuursteen en
aardewerk. Pijlpunten, krabbers,
messen, sikkelmesjes, boren, dis-
sels, kloppers en maalstenen. Deels
zorgvuldig gerubriceerd en genum-
merd.
„Een belangrijke aanwinst. Schaap
was een bezielde amateur die wist
wat hij deed”, betoont Leo Verhart
zijn respect. De archeoloog en
oud-conservator van het Oudheid-
kundig Museum in Leiden en het
Limburgs Museum in Venlo heeft
Schaap goed gekend. Ook het Ar-
cheologiemuseum Stein ligt hem al
vele jaren na aan het hart. Zijn aller-
eerste publicatie handelde over de
vuurstenen pijlpunten die in het
Steinse graf lagen en hij ontmoette
enkele malen de bekende Steinse
geschiedkundige pater Munsters.
„Dit is een heel bijzonder museum.
Gebouwd rond de enige prehistori-
sche grafkelder van Nederland, in
een regio die een archeologische
schatkamer is met belangrijke vond-
sten van de steentijd tot de middel-
eeuwen. Het is een enorm geluk
dat die kelder hier destijds is bloot-
gelegd. Dat kun je koppelen aan
iets breders.” Het museumbestuur
heeft die conclusie van harte om-
armd, legt voorzitter Wim Poeth
uit. „We willen graag de betekenis
die we als museum hebben overstij-
gen, anders blijven we toch een lo-
kale instelling waar amper iemand
nog naartoe wil.” Jaarlijks trok het
Archeologiemuseum, dat net een

door de gemeente bekostigde ver-
bouwing van vier ton achter de rug
heeft, duizend betalende bezoe-
kers. Het bestuur hoopt dat het er
tien keer meer worden. Aan de
waarde van de collectie zal het niet
liggen, verduidelijkt Verhart. „Die
is rijk aan erg mooi materiaal, ook
esthetisch. Daar kun je zo een Lim-
burgs Museum van maken. Maar
dat is er al, dus zoek je voor groei
een niche.”
De nieuwe speerpunt ligt op tafel.
Trots bladert Poeth door het plan
Het Nieuwe ArcheologieMuseum in
Stein - Van Stein tot Stonehenge. De
inleiding is helder: ‘Er is in Neder-
land geen museale presentatie over
de vroegste grafcultuur in Neder-
land, van de prehistorie tot de mid-
deleeuwen. Het Nieuwe Archeolo-
gieMuseum kan een uniek over-
zicht tonen van de wijze van begra-

Er is een directe relatie
tussen het keldergraf
in Stein en de grafcultuur
elders in West-Europa.

�

ven, de grafgiften en de veranderin-
gen als gevolg van nieuwe religies
en van het denken over de dood’.
Ook het Mondriaan Fonds, met
een gift van 90.000 euro een be-
langrijke subsidiënt, gelooft erin.
Het fonds spreekt lof over ‘de scher-
pe positionering ten opzichte van
andere musea, de inbedding in de
lokale gemeenschap, de tot stand
gebrachte samenwerkingen en de
verbinding van vrijwilligers en pu-
bliek aan het museum’.
Met zo’n projectplan kun je thuis-
komen. Op de cover prijkt een ani-
matie van hoe de expositieruimte
met de grafkelder eruit kan gaan
zien, met op de achtergrond het
even imposante als beroemde graf-
monument van Stonehenge.
Samensteller van de ambitieuze
blauwdruk is projectleider Frank
Heinemans. „Hier liggen heel grote
kansen, die we om gaan zetten in
projecten.” De belangrijkste zijn
het museum herinrichten, zodat de
vondsten niet alleen worden ge-
toond, maar ook de context en de
scenario’s van toen worden ver-
klaard. Hierbij wordt ook gebruik-
gemaakt van de uitkomsten van

nieuw wetenschappelijk onder-
zoek. „Het is de bedoeling dat het
publiek de grafrituelen van toen
kan terugplaatsen in de gebruiken
omtrent begraven van deze tijd,”
zegt Heinemans.
Stonehenge is niet enkel gekozen
om extra de aandacht te trekken. Er
is een directe relatie met de grafcul-
tuur die duizenden jaren geleden
ook gestalte kreeg in Drenthe (hu-
nebedden) en elders in West-Euro-

pa, zoals in Wèris (B) en Carnac
(F). Een kenmerkend verschil met
Stein is dat hier niet werd gecre-
meerd maar begraven en er geen
grote stenen (megalieten) voorhan-
den waren maar maaskeien, die
nog steeds onaangeroerd de bodem
van het neolithische graf vormen.
Met houten palen werd een dak
aangebracht op het keldergraf. Ver-
hart gaat het met collega’s opnieuw
wetenschappelijk bestuderen, met

de modernste onderzoekstechnie-
ken. De oude onderzoeken van pa-
ter Munsters en Dr. Beckers wor-
den er ook bij betrokken.
Maar het accent ligt de komende ja-
ren vooral op het nieuwe profiel
van het museum. Naast het interac-
tieve deel in de erfgoedwerkplaats
is dat inzicht bieden in 5000 jaar
grafcultuur, iets wat nu geen enkel
ander Nederlands museum doet.
„De dood, afscheid nemen en de ri-
tuelen die daarmee samenhangen,
zijn van alle tijden”, memoreert
stichtingsvoorzitter Wim Poeth.
Maar hoe krijg je mensen voor dat
thema naar Stein? „Niet enkel hier-
heen. Je moet pakketten hebben”,
zegt Verhart, „Organiseer vanuit bij-
voorbeeld Sittard een fietstocht
rond historie en landschap en fiets
langs een kasteel, een gracht en een
grafkelder. Die combinatie is inte-
ressant.” Poeth heeft een concrete
doelgroep voor ogen. „Denk aan
een bejaardenarrangement, een reis
georganiseerd door een uitvaarton-
dernemer om hierheen te komen
in plaats van ergens dekens of kris-
tal te kopen.” Ook geen gekke ge-
dachte, vindt archeoloog Verhart.
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