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Op de schouders van reuzen. De archeologie 
van Noordwest-Europa

Daan Raemaekers, Stijn Arnoldussen, Johan Nicolay & Hans Peeters 1

Vanaf de start van het BAI was er aandacht voor 
de prehistorie en protohistorie van vooral Noord-
Nederland. Dit betekent dat er gedurende 100 jaar 
elk jaar opgravingen hebben plaatsgevonden in 
een toch relatief klein gebied van 100x100 km. 
Het grote aantal opgravingen leidde tot een grote 
dataset van hoge kwaliteit: zo’n 10.000 veldteke-
ningen en een vergelijkbaar aantal foto’s. Ook het 
depot van de drie noordelijke provincies in Nuis is 
voor een belangrijk deel gevuld met vondsten af-
komstig uit ons onderzoek, niet raar als je bedenkt 
dat tot het begin van de commerciële archeologie 
het BAI vrijwel de enige partij was die opgravin-
gen uitvoerde in Noord-Nederland. Daarmee is 
Noord-Nederland ongetwijfeld een van de meest 
intensief onderzochte delen van Europa. Ook nu 
nog maken wij veelvuldig gebruik van de in die 
periode verzamelde gegevens. In veel onderzoek 
worden oude opgravingen gecombineerd met 
nieuwe onderzoeksvragen of -methoden.

Van homo erectus tot jager-  
verzamelaarslandschappen
Het onderzoek naar de vroege historie van de 
mensheid heeft al in eerste decennia van het 
bestaan van het BAI een plaats verworven in zijn 
programma. De bemoeienis was in de jaren voor 
de Tweede Wereldoorlog niet weinig zichtbaar, 
aangezien de belangstelling voor het paleo- en 
mesolithicum voor een belangrijk deel bij ama-
teurarcheologen lag, zoals G.H. Voerman en 
H.J. Popping. Door hen gedane vondsten bij o.a. 
Havelte in Drenthe en langs de Friese Tjonger trok-
ken internationale belangstelling. De Haveltefase 
binnen de Hamburgcultuur en de Tjongercultuur 

– tegenwoordig ondergebracht in de Federmesser 
Gruppen – ontlenen hieraan hun naam.
 In 1941 werd A. Bohmers door Ahnenerbe 
aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd tot 
archeoloog. Hij had eerder opgravingen ver-
richt naar het midden- en jong-paleolithicum 
in grotten bij Mauern (Beieren), en werd vanuit 
Groningen betrokken bij opgravingen te Dolní 
Věstonice (Tsjechië). In Nederland verrichte 
Bohmers in 1943 onderzoek op de belangrijke 
vindplaats Ureterp, die aan de laatpaleolithische 
Hamburgcultuur toegeschreven werd. Ook na 
de Tweede Wereldoorlog bleef Bohmers actief 
op het gebied van het paleolithicum en voerde 
diverse opgravingen uit, o.a. in Noord-Brabant, 
waar hij nauw samenwerkte met de amateurar-
cheoloog A.W. Wouters. Toen Bohmers in 1965 
ontslag kreeg, viel de expertise op het gebied van 
het paleolithicum weg. Het BAI raakte uiteinde-
lijk verzeild in de beruchte affaire Vermaning, 
waarin vervalste middenpaleolithische werktui-
gen afkomstig van meerdere locaties in Drenthe 
resulteerden in een hoog oplopend conflict tussen 
professionals en amateurarcheologen.
 In de jaren 1970-1980 kreeg het onderzoek 
naar het paleolithicum aan het BAI een nieuwe 
impuls. G.J. Bartstra deed onderzoek naar arte-
facten van de homo erectus op Java, D. Stapert 
richtte zich op het paleolithicum in Nederland 
– waar hij o.a. de belangrijke Hamburgien-
vindplaats Oldeholtwolde opgroef – terwijl 
de Amerikaan R.R. Newell zich in samenwer-
king met fysisch antropologen T. Constandce-
Westermann en C. Meiklejohn concentreerde op 
het mesolithicum. Newell verwierf bekendheid 
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met zijn opgravingen bij Bergumermeer, zij het 
dat hierover nooit een uitvoerige publicatie is 
verschenen – analyse van de oorspronkelijke op-
gravingsgegevens door M. Niekus wees later ech-
ter uit dat aannames over de aanwezigheid van 
hutstructuren niet onderbouwd konden worden.
 Ook nu is het GIA betrokken bij onderzoek 
op het gebied van het laat-paleolithicum en 
mesolithicum. Hierbij wordt vooral aansluiting 
gezocht bij onderzoek dat door bedrijven wordt 
uitgevoerd in het kader van de Maltawetgeving. 
Zo is technologisch onderzoek uitgevoerd op 
vuursteenmateriaal van vindplaatsen bij Epse 
(Deventer) en Kampen. Andere onderzoeksvragen 
zijn gericht op het gebruik van mesolithische 
‘kuilhaarden’, een fenomeen dat kenmerkend lijkt 
te zijn voor de noordelijke helft van Nederland, 
maar waarover uiteenlopende ideeën bestaan 
(Peeters & Niekus, 2017), zelfs na tientallen 
jaren onderzoek, o.a. door H.A. Groenendijk 
(Groenendijk, 1986). In het huidige onderzoek 

naar dergelijke kuilen – hierbij worden ook 
studenten betrokken, begeleid door bijzonder 
hoogleraar D.J. Huisman – wordt vooral gebruik 
gemaakt van micromorfologisch onderzoek, 
waarbij slijpplaten van bodemmonsters micro-
scopisch worden onderzocht (figuur 1). In de 
toekomst zal ook geochemische analyse plaats-
vinden en zal gekeken worden naar de eventuele 
aanwezigheid van vetten in houtskool.
 De vindplaatsgerichte focus die veel onderzoek 
kenmerkte, heeft in het huidige onderzoek binnen 
het GIA in belangrijke mate plaatsgemaakt voor 
een meer regionaal, landschapsgericht perspec-
tief. Promotieonderzoek door P.W. Hoebe gaat uit 
van een big data-benadering, om inzicht te krijgen 
in de socioculturele veranderingen gedurende het 
laat-paleolithicum en mesolithicum in en rond het 
Noordzeebekken onder invloed van klimaatveran-
dering en zeespiegelstijging. Deze thematiek staat 
eveneens centraal in een omvangrijk, door NWO 
gefinancierd en in 2021 gestart project onder de 

Fig. 1. Een recente 
hypothese stelt dat 
de mesolithische kuil-
haarden uitgebrande 
mierennesten betref-
fen (Crombé et al., 
2015). Onderzoekers 
van het GIA en de 
Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed 
bestrijden deze 
opvatting (Huisman 
et al., 2020) – op de 
Strabrechtse Heide 
bij Heeze zijn mieren-
nesten bemonsterd 
voor nader micromor-
fologisch onderzoek 
(foto H. Peeters).



Op de schouders van reuzen. De archeologie van Noordwest-Europa

177

titel Resurfacing Doggerland. Environment, humans 
and material culture in a postglacial drowning 
landscape. Dit project, dat onder leiding staat van 
het GIA, richt zich op de analyse van belangrijke 
vondsten afkomstig uit de Noordzee, waarbij ge-
bruik wordt gemaakt van moderne en traditionele 
methoden en technieken, zoals aDNA, stabiele 
isotopen, osteometrie, ZooMS, gebruikssporen-
onderzoek en AMS. Aan Resurfacing Doggerland 
is ook een uitgebreid valorisatieprogramma 
gekoppeld, dat is gericht op het bredere publiek 
en de ontwikkeling van instrumenten t.b.v. de 
archeologische monumentenzorg. Daarmee wordt 
een andere karakteristiek van het GIA-onderzoek 
voortgezet: het zichtbaar maken van de maat-
schappelijke relevantie van zijn onderzoek.

Het begin van de landbouw en de 
hunebedbouwers
In de jaren 1960 en 1970 sloeg het BAI zijn 
vleugels uit naar verre oorden om onderzoek te 

doen naar het ontstaan en de verspreiding van de 
landbouw. Dat bracht botanisch en zoölogisch on-
derzoekers onder meer naar Syrië, Irak, Turkije, 
Servië en Zwitserland. Bij de studentenexcursie 
naar Servië in 2015 was het bijzonder om in het 
museum in Novi Sad een afbeelding te zien van 
de samenstelling van de neolithische veestapel 
van Gomolava – deze afbeelding was duidelijk in 
Groningen gemaakt en gebaseerd op het onder-
zoek van A. Clason. Ook in Nederland was er 
aandacht voor het begin van het boerenbedrijf. 
Zo groef H.T. Waterbolk in de jaren 1950 lineaire 
bandkeramiek op in Geleen.
 In de periode 1972-1979 vonden elke zomer 
opgravingen plaats in Swifterbant, onder leiding 
van J.D. Van der Waals (figuur 2). Dit leidde 
tot de proefschriften van Deckers (1986), Zeiler 
(1997) en De Roever (2004) en een hele serie 
artikelen. Bovendien vormde dit onderzoek de 
basis voor nieuw veldonderzoek in de periode 
2004-2010, nieuwe proefschriften (Devriendt, 

Fig. 2. Opgraving 
bij Swifterbant-S3 in 
1977 (foto RUG/GIA).
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2013; Schepers, 2014) en weer een lange serie 
artikelen. Vooral het onderzoek naar de gefossili-
seerde akkers trok hierbij de aandacht (Huisman 
et al., 2008). En ook nu nog is deze locatie de 
basis van lopend GIA-onderzoek. Demirci pro-
moveert in 2021 op functioneel onderzoek van 
aardewerk uit Swifterbant en het EDAN-project 
onderzoekt met nieuwe methoden het begin van 
de veeteelt aldaar (zie het artikel van Çakirlar et 
al. in deze bundel). Interessant is dat het huidige 
onderzoek sterk interdisciplinair van karakter is: 
in de samenwerking vindt synthese plaats die tot 
nieuwe inzichten leidt.
 Vanaf het begin van het BAI staan ook de 
Nederlandse hunebedden in de belangstelling. Van 
Giffen heeft vanaf het begin van het BAI– denk 
aan zijn monumentale publicatie De Hunebedden 

van Nederland - tot na zijn emeritaat in 1954 bij 
veel hunebedden gravend onderzoek gedaan. Dat 
gebeurde vaak onder de noemer ‘restauratie’, maar 
de veldtekeningen maken duidelijk dat de schep 
toch gehanteerd werd. Zijn aandacht ging sterk uit 
naar het vastleggen van de ingang tot de graf-
kamer en de aanwezigheid van de kransstenen. 
Deze inzichten leidden tot de reconstructie van 
een ideaalbeeld bij het hunebed D49-Schoonoord 
(Papeloze Kerk) in 1959. In de jaren 80 voerde 
J.N. Lanting een serie na-onderzoekingen uit. Dat 
leidde onder andere tot een gedetailleerd model 
voor de constructie van een hunebed, gepubli-
ceerd in 2016. In dezelfde tijd werden een dolmen 
en een steenkist opgegraven onder de wierde van 
Heveskesklooster, een toevalsvondst die niet meer 
geëvenaard gaat worden. Gravend onderzoek in 

Fig. 3. Overzicht van 
de opgraving te Elp 
(in blauw de brons-
tijdhuizen, in geel 
de bijgebouwen. De 
grafheuvel is weerge-
geven in rood) (naar 
Waterbolk, 1964).
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de hunebedden maakte de afgelopen jaren plaats 
voor onderzoek naar het gebruik van de ruimte 
rondom het hunebed. Zo kon in Valthe een hec-
tare direct ten zuiden van de ‘Valther Tweeling’ 
worden opgegraven (Fens et al., 2016). Er werden 
onder meer enkele grote kuilen tot in het keizand 
aangetroffen. Mogelijk dat hier stenen van de 
hunebedden uit de grond zijn gehaald. Nieuw 
veldwerk nabij hunebedden staat in de planning.

Grafheuvels en nederzettingen  
op het zand
Het nederzettingsonderzoek in Noord-Nederland 
– eerst onder A.E. van Giffen, later door H.T. 
Waterbolk – vormde een continue bron van 
nieuwe onderzoeksvragen voor het BAI. Waar 
de wierden de eerste huisplattegronden uit de 

ijzertijd opleverden, werd op het zand te Elp de 
eerste bronstijd-nederzetting herkend (Waterbolk, 
1964). Deze werd toevallig ontdekt, bij het opgra-
ven van de ruimere omgeving van een grafheuvel 
uit de bronstijd (figuur 3). 
 Zowel van Giffen als Waterbolk was sterk geïn-
teresseerd in onderzoek aan grafheuvelgroepen. 
Voor Van Giffen vormden deze de ankerpunten 
om de typochronologische schema’s en cultu-
rele ontwikkelingen van Nederland op te stellen 
en uit te lijnen met de rest van Europa. Voor 
Waterbolk vormden deze niet alleen een bron van 
ecologische data over het verleden maar evenzeer 
kenmerkende indicatoren voor de territoria van 
Drentse gemeenschappen (o.a. Waterbolk, 1995). 
Zowel het grafheuvelonderzoek (o.a. Lanting, 
2008; Lohof, 1994) als de nederzettingen (o.a. 

Fig. 4. Het Noordsche 
Veld bij Zeijen (naar 
Waterbolk, 1977). De 
grafheuvels (rood) en 
raatakkers (geel met 
bruine wallocaties) 
zijn onderzocht door 
GIA-onderzoekers 
Van Giffen (1918; 
1940), Waterbolk 
(1977) en Arnoldussen 
(Arnoldussen 2012).
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Kooi, 2008) vormden de basis van veel onderzoe-
ken van Groningse archeologen. Opvallend is dat 
sommigen van hen (P.B. Kooi, O. Harsema, J.W. 
Boersma) deze functies combineerden met werk-
zaamheden voor de provincies of het Groninger 
of Drents Museum.
 Ook nu nog vormen de basisgegevens van de 
oude BAI-opgravingen grondstoffen voor verdere 
analyses: in 2021 verschijnt het proefschrift van 
Karen de Vries over de patronen in bewoning en 
depositiesvan het Fries-Drents plateau, en regel-
matig worden oude nederzettingsopgravingen 
met een nieuwe blik en andere vragen opnieuw 
bekeken. Ook is het onderzoek van raatakkers (of 
Celtic fields; waar ook Van Giffen en Waterbolk al 
eerder opgroeven) weer opgepakt. Vernieuwende 
inzichten hierbij zijn dat deze akkercomplexen 
veel langer (letterlijk eeuwenlang) in gebruik 
bleven en een systeem van bemesting met plag-
gen, mest en huisvuil kenden dat tot walophoging 
leidde (Arnoldussen, 2018) (figuur 4).

Terpen en wierden
Het onderzoek naar de markante woonheuvels in 
het kustgebied van Friesland en Groningen kent 
een lange geschiedenis die door pieken en dalen 
wordt gekenmerkt. In de 17de en 18de eeuw stond 
het al dan niet natuurlijke karakter van de heu-
vels centraal. Ondanks de beroemde vermelding 
van Plinius de Oudere, dat “een armzalig volk” 
heuvels bewoonde “die ze eigenhandig hebben 
opgeworpen”, bleef tot in de 19de eeuw de opvat-
ting bestaan dat deze heuvels door de natuur zijn 
gevormd. De commerciële afgraving van terpen 
en wierden tussen ca. 1845 en 1945, vanwege 
hun vruchtbare grond, leverde zoveel archeolo-
gische vondsten op dat er geen twijfel meer kon 
bestaan: terpen zijn door de mens opgeworpen 
heuvels, uit een tijd dat het huidige kustgebied 
nog onbedijkt was (zie Halbertsma, 1963: 11-85). 
 De winning van vruchtbare grond betekende 
een gevoelige klap voor het archeologisch erf-
goed van Noord-Nederland. In Friesland is maar 

liefst 75% van de ca. 1000 terpen verdwenen of 
aangetast, terwijl in Groningen 45% van de ca. 
600 wierden aan snee kwam. Tegelijk leverden 
de afgravingen een schat aan archeologische 
vondsten op, ook al is de exacte context van 
veel vondsten onbekend. Als pionier van het 
onderzoek naar de materiële cultuur uit de Friese 
terpen, was P.C.J.A. Boeles (1927) de eerste die 
deze vondsten chronologisch rangschikte en een 
plek gaf in zijn beroemde boek Friesland tot de 
elfde eeuw. E. Knol en M. Miedema hebben dit 
werk in de vorm van hun proefschriften voort-
gezet, wat resulteerde in overzichten van de 
vondsten uit Friesland en Groningen. Belangrijk 
was ook het werk van E. Taayke, die het terpaar-
dewerk uit de ijzertijd en Romeinse tijd in een 
bruikbaar chronologisch kader plaatste.
 Een groot gemis bij het verzamelen van vond-
sten tijdens afgravingen was het ontbreken van 
informatie over de context. Al in 1907 deed J.M. 
van Bemmelen een oproep om “van elk gevon-
den voorwerp (…) de plaats aan te teekenen en 
tevens in welke laag het gevonden is”. Nadat P. 
Boeles de locatie van een deel van de vondsten uit 
Hogebeintum (1905) en Ferwerd (1907) al op een 
overzichtskaart liet optekenen, was het in 1908 
aan A.E. van Giffen om zich op de daadwerkelijke 
documentatie van de aangesneden grondsporen te 
richten. In het Groningse Dorkwerd werd hij aan-
gesteld om tijdens het afgraven terpprofielen te 
tekenen en zo inzicht te krijgen in het karakter en 
de opbouw van terplagen. Vanuit zijn biologische 
achtergrond had Van Giffen ook interesse in het 
landschap, specifiek gekoppeld aan de zeespie-
gelstijging. Tijdens later veldwerk in Wierhuizen 
(1916-1917) en Hatsum (1922) wist Van Giffen 
de documentatie van terplagen te perfectioneren 
door het driedimensionaal koppelen van profie-
len aan vlakken. Het hoogtepunt vormden de 
opgravingen in Ezinge (1923-1934), waar voor 
het eerst in Europa een opeenvolging van goed 
geconserveerde nederzettingen uit de ijzertijd en 
Romeinse tijd werd blootgelegd (figuur 5).
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Na de stichting van de Niedersächsische 
Landesstelle für Marschen- und Wurtenforschung in 
Wilhelmshaven (1938) verschoof het accent van 
het onderzoek naar het Duitse kustgebied, met 
de beroemde opgravingen in Feddersen Wierde 
(1955-1963) als hoogtepunt. In Noord-Nederland 
richtte het archeologisch onderzoek zich vooral 
op de zandgronden, met slechts incidentele 
(nood-)opgravingen in het kustgebied, onder 
andere te Tritsum (1959-1961), Middelstum 
(1969-1973) en Heveskesklooster (1982-1988). 

Met de grootschalige opgravingen in Wijnaldum 
(1991-1993) is een hernieuwde opleving van het 
Nederlandse terpenonderzoek te zien, in een mo-
dern jasje. Niet alleen werden hier allerlei nieuwe 
technieken toegepast (metaaldetectie, systema-
tisch zeven en het gebruik van de computer), ook 
sloeg het onderzoek inhoudelijk een nieuwe rich-
ting in, met een antropologisch gestuurd accent 
op het sociaal-politieke aspect van terpbewoning.
 Om de resultaten van het onderzoek in 
Wijnaldum regionaal te kunnen inkaderen, werd 

Fig. 5. Goed gecon-
serveerde palen, met 
nog intact vlecht-
werk, van boerderijen 
en bijgebouwen in 
Ezinge. Op de achter-
grond is een profiel 
van het nog intacte 
terpdeel te zien, met 
ophogings- en be-
woningslagen (foto 
RUG/GIA).
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het steile talud (de steilkant) van enkele terpen 
en wierden binnen het Regionaal Archeologisch 
Project Noordelijk Westergo opgeschoond en 
gedocumenteerd, onder andere in Dongjum (1998) 
en Englum (1999). Het veldwerk te Englum 
stond aan de wieg van het Proefschrift van A. 
NIeuwhof (2015) over rituelen in het terpengebied. 
Inhoudelijk vormden de opgravingen in Wijnaldum 
de (hernieuwde) aanzet tot verschillende onder-
zoeksrichtingen, waarin de vorming van het kwel-
derlandschap, de exploitatie van dit landschap, het 

gebruik van kwelderzoden als bouwmateriaal, de 
mate van (dis)continuïteit van bewoning, de komst 
van Angelsaksen, de betekenis van rituele han-
delingen en de vroegmiddeleeuwse elite centraal 
staan (zie o.a. Nieuwhof et al., 2019).
 Met het blootleggen van een imposante steil-
kant bij Anjum in 2006 heeft het terpenonderzoek 
in Noord-Nederland een belangrijke nieuwe im-
puls gekregen. Een samenwerking tussen het GIA 
en de provincie Fryslân resulteerde in het blootleg-
gen van nog vier steilkanten, in het kader van het 

Fig. 6. Bezoekers van 
de open dag krijgen 
in 2012 uitleg over de 
blootgelegde profie-
len (de steilkanten) 
van een terp oostelijk 
van Dronrijp (foto 
RUG/GIA).
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Terpenproject Steilkantonderzoek Friesland (2009-
2012). Binnen het Nederlands-Duitse project Land 
der Ontdekkingen was er de mogelijkheid twee 
extra steilkanten te onderzoeken (2011-2012), 
zodat er verspreid over Friesland in totaal meer 
dan 1000 m aan terpprofielen kon worden bloot-
gelegd (figuur 6). De succesvolle samenwerking 
tussen universiteit en provincie is gecontinueerd 
in de vorm van drie promotie-onderzoeken, naar 
de waarde van volledig afgegraven terpen (door 
T. Varwijk), naar de vroegste ontginning van 
het randveengebied (door M. Bakker) en naar de 
erosie van terpen in relatie tot karteringsvondsten 
uit de bouwvoor (door A. Kaspers). Een belang-
rijke stimulans bij deze schaalvergroting vormde 
in 2012 de aanstelling van provinciaal archeoloog 
G. de Langen als eerste hoogleraar archeologie van 
het Noord-Nederlandse terpen- en wierdengebied.

Toekomst van het verleden
Op de schouders van reuzen kunnen we oude 
gegevens en nieuwe perspectieven samenbren-
gen om zo tot nieuwe inzichten te komen. In de 
komende jaren staan hierbij drie thema’s centraal. 
Ten eerste de langetermijnontwikkelingen in 
de pre- en protohistorie van Noord-Nederland. 
Hierbij maken we niet alleen gebruik van de 
schatkamer van het BAI, maar ook van andere 
archeologische gegevens, inclusief de datasets 
van het Groningse C14-laboratorium en de 
digitaal beschikbare geologische gegevens. De 
proefschriften van Hoebe en De Vries zijn goede 
voorbeelden van dit soort synthese, maar ook het 
onderzoek naar het gebruik van de omgeving van 
de hunebedden in de vele eeuwen na hun con-
structie. Binnen dit algemene beeld is er specifiek 
aandacht voor de geschiedenis van de exploitatie 
van het landschap – hier is de kruisbestuiving met 
de GIA-expertise op het gebied van botanie en 
zoölogie van groot belang. Voorbeelden zijn het 
proefschrift van Schepers, dat zich richt op zowel 
de vindplaatsen van Swifterbant als de bewoning 
op de terpen en wierden, en het EDAN-project, 

waarin de omgang met dieren in het laat-mesoli-
thicum en het vroege neolithicum centraal staat. 
Het derde thema volgt hieruit: de wetenschap-
pelijke syntheses zullen vaker een big data-analyse 
omvatten, waarbij grote heterogene datasets 
worden geanalyseerd om kwantitatieve uitspraken 
te kunnen doen.
  Deze nieuwe analyses vinden plaats in een 
spannend tijdsgewricht. Na decennia van ver-
splintering vindt in de archeologie nu een interne 
integratie plaats waarbij bijvoorbeeld aardewerk-
onderzoekers en archeozoölogen beiden geïnte-
resseerd zijn in de chemische kenmerken van de 
omgeving van de vindplaats: voor zowel functi-
oneel onderzoek van aardewerk als het voedsel 
en de mobiliteit van mens en dier is het nodig te 
weten wat het lokale achtergrondsignaal is. De 
huidige methodische vernieuwing – hierboven 
al aangegeven – is hierbij een motor van nieuwe 
hypotheses over het verleden. 
 Als laatste gaan we hier in op een aspect dat al 
lang onderdeel is van het DNA van de Groningse 
archeologie: de samenwerking met maatschap-
pelijke partners. Die samenwerking neemt steeds 
verschillende vormen aan. Hierboven werd al 
aangegeven dat BAI-medewerkers ook conservator 
waren van een provinciaal museum of bij de pro-
vincie werkten. Deze personele unies zijn dan wel 
afgelopen, met J. Bos als laatste met een dubbel-
aanstelling bij het GIA en de provincie Friesland, 
de samenwerking met overheden is nog steeds 
intensief. Hierboven is de benoeming van G. de 
Langen al genoemd. Ook was H. Groenendijk als 
archeoloog van de provincie Groningen 10 jaar 
bijzonder hoogleraar bij onze opleiding, waar-
bij zijn aandacht uitging naar de samenwerking 
met maatschappelijke stakeholders. Inmiddels is 
hij opgevolgd als bijzonder hoogleraar door M. 
Eickhoff, die zich in zijn onderzoek en onder-
wijs richt op de maatschappelijke relevantie van 
archeologie met een focus op de archeologie en 
erfgoedvorming van de Tweede Wereldoorlog. De 
toekomst van het verleden gaat morgen beginnen!
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