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Lezing:          'De archeologie als detective' 
Presentatie:   Erfgoud: het magazine van de stichting Open Monumentendag 
Gouda 

 
datum:  maandag 8 september 2008, aanvang 20.00 uur  
locatie:  Hoge Gouwe 141, Gouda 
Spreker van deze avond is dhr. Leo Verhart, conservator Prehistorie bij het Rijksmuseum van 
Oudheden en ook verbonden aan het Limburgs Museum in Venlo. Hij houdt zich al meer dan 10 jaar 
met dit onderwerp bezig. Daarnaast schrijft hij wetenschappelijke publicaties en populair 
wetenschappelijke boeken en heeft enkele televisieprogramma`s gemaakt over de Nederlandse 
archeologie.  
 
Aan de ‘vooravond’ van Open Monumentendag staat onze lezing in het teken van het landelijke thema Open 

Monumentendag 2008, namelijk ‘Sporen‘. Stichting Open Monumentendag Gouda zal deze avond weer 
aanwezig zijn met de presentatie van de jaarlijkse uitgave. Vervolgens zal het eerste exemplaar 
worden overhandigd aan wethouder Cultuurhistorie Arnout Menkveld. In de pauze en na afloop van de 

avond krijgt u gelegenheid om dit magazine zelf aan te schaffen. Op de televisie en in de krant zien en 
lezen we hoe de politie een misdaad oplost. Uit de talloze sporen probeert men de misdaad te 
reconstrueren en te vergelijken met verhalen van getuigen en verklaringen van direct betrokkenen. 
Zo komt men meestal de waarheid op het spoor.  
 
De archeoloog doet hetzelfde en probeert gebeurtenissen uit een ver verleden te reconstrueren. De 
sporen in de grond, de vondsten of de sporen op gebruiksvoorwerpen zijn daarbij cruciaal. De 
archeoloog heeft het veel moeilijker dan de politie van nu, want getuigenverklaringen ontbreken 
ten enen male. Daarnaast is er een ander groot verschil en dat is dat de politie zich met misdaden 
bezighoudt en de archeoloog niet. Maar dat is niet altijd zo. Er is een onderdeel van zijn vak waar 
de archeoloog wel met misdaad wordt geconfronteerd en dat zijn vervalsingen.  
 
Oplichting, list en bedrog in de Nederlandse archeologie zijn het centrale thema van deze 
lezingenavond. Vervalsingen spreken tot de verbeelding. Het zijn natuurlijk altijd intrigerende 
vragen: hoe werd de vervalsing gemaakt, wat was het doel, wie was de vervalser, waarom is men er 
ingetuind en hoe zijn de bedrogenen er achter gekomen? Dat levert zeer smakelijke verhalen op, 
maar aan de andere kant laten die verhalen zien hoe een wetenschap zich door de tijd heeft 
ontwikkeld. Vrijwel alle vervalsingzaken uit de Nederlandse archeologie zouden nu met al onze 
nieuwe inzichten en moderne onderzoeksmethoden direct aan het licht zijn gekomen. U kunt echt 
geen bot meer bij de slager halen, er een afbeelding in krassen en vervolgens vertellen dat het om 
een enkele duizenden jaren oude afbeelding gaat. Hoewel het bij veel Nederlandse vervalsingzaken 
niet om grote bedragen gaat, zijn ze vaak wel spraakmakend en buitelen de archeologen over 
elkaar of worden verbitterde gevechten gevoerd in rechtzalen. Aan de andere kant blijft het soms 
opmerkelijk stil want reputaties lopen gevaar aan diggelen te vallen. Door al deze zaken zijn de 
inzichten langzaam gegroeid vooral door het bestuderen van allerhande sporen: in de grond, aan het 
object, geheimen verborgen in de verhalen en tenslotte ook door de “vinders” eens goed tegen het 
licht te houden.    

  


