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Archeologie

De Stichting Nationale Archeologiedagen heeft tot doel het grote publiek te
betrekken bij archeologie met activiteiten en verhalen die leuk, prikkelend en
leerzaam zijn. Voor jong en oud, kenner en leek. De stichting is opgericht om de
archeologie midden in de maatschappij te brengen, terug naar het publiek. Het is
onze missie de rijkdom en het verhaal van de archeologie een podium te geven
en kinderen en volwassenen met aansprekende thema’s te inspireren, prikkelen,
informeren en vermaken. Naast de jaarlijkse Nationale Archeologiedagen,
ontwikkeld de stichting projecten ter inspiratie en bevordering van de
Nederlandse publieksarcheologie en beheert het platform Archeologie Leeft!

Op uitnodiging van INRAP, het archeologisch overheidsinstituut in Frankrijk die
o.a. sinds 10 jaar de Franse Archeologiedagen organiseren, hebben we
december 2019 de ervaringen van NL Archeologiedagen gepresenteerd op de
bijeenkomst "Shared Archaeological Heritage: Archaeological Days across
Europe". 

Frankrijk heeft in 2019 het initiatief genomen tot de organisatie van de eerste
“European Archaeologie Days”, waaraan dit eerste jaar 18 Europese landen
hebben deelgenomen met 1160 locaties over heel Europa. Het doel van de
bijeenkomst was om op basis van deze eerste Europese Archeologiedagen de
resultaten te evalueren, te kijken hoe we met elkaar in de toekomst de
“Europese Archeologiedagen” verder kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen
inspireren en van elkaars ervaringen kunnen leren. 

Naast Nederland presenteerde 7 andere Europese landen hun ervaringen met
publieksarcheologie tijdens de archeologiedagen. 

De workshop vond plaats bij het Unesco Hoofdkantoor in Parijs en werd bezocht
door ca. 100 archeologen en mensen uit heel Europa die zich bezighouden met
publieksarcheologie.
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Welke onderdeel van je
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Het doel van ons bezoek was allereerst ons te laten inspireren door de expertise
bij onze Europese partners; het ontmoeten van buitenlandse collega’s; elkaar
leren kennen; het uitwisselen van ervaringen, en de mogelijkheden voor
internationale samenwerking en evt. aansluiting van de Nederlandse
Archeologiedagen bij de Europese Archeologiedagen verder te verkennen. 

Daarbinnen wilde we o.a. verkennen of er interesse is om een internationaal
netwerk van de “Young Underground professionals” (ons NL netwerk & denktank
van jonge professionals die met een frisse blik en open visie naar archeologisch
publieksbereik kijkt, en een ‘new way of thinking’ in de archeologie symboliseert)
op te zetten en of er kansen en mogelijkheden liggen om het platform
Archeologie Leeft! tot een internationaal platform te maken. 

Vanuit Nederland hebben we grote interesse met de Nationale
Archeologiedagen aan te sluiten bij de “European Archaeology Days”, maar zijn
nog niet aangesloten omdat de dagen dan verplaatst moeten worden van
oktober naar juni. Voor de toekomst wil de stichting verder onderzoeken of het
een optie is aan te sluiten bij de Europese dagen, welke toegevoegde waarde dit
evt. heeft en welke omslag dit vraagt van de van Stichting en deelnemers.

Allereerst, voor ons was het bezoek aan Parijs ook wel een beetje een mijlpaal,
de Nationale Archeologiedagen hebben in 2019 het eerste lustrum/ vijfjarig
bestaan van de stichting Nationale Archeologiedagen gevierd. Naast het bezoek
van minister van Engelshoven aan de Archeologiedagen was de presentatie bij
Unesco Parijs voor ons wel een beetje de kroon op ons werk. 

Voor een eerste verkenning, was het bezoek heel erg geslaagd. De energie &
inspiratie rondom archeologisch publieksbereik binnen de verschillende
Europese landen was inspirerend. 

De projecten en ervaringen vanuit Stichting Nationale Archeologiedagen werden
door onze internationale collega’s met veel enthousiasme ontvangen. Ook was
het leerzaam om te horen hoe buitenlandse collega’s tegen bepaalde
vraagstukken aankijken en met herkenbare uitdagingen omgaan. We waren na
afloop enthousiast en geïnspireerd. Ook is het leuk om te zien dat de
Archeologiedagen in Nederland vooruitstrevend en vernieuwend zijn in
vergelijking met andere landen en dat in geen enkel ander land de
amateurarcheologen zo’n grote rol spelen binnen de publieksarcheologie. 

Concreet hebben we een eerste aanzet gemaakt voor de samenwerking met de
British Council, organisator van de Archeologiedagen in Engeland. Deze
samenwerking kan in het kader van de Europese Archeologiedagen
plaatsvinden, of erbuiten. Ook de uitwisseling voor een internationale uitbreiding
van de ‘Young Underground Professionals’, vond veel respons. 

Daarnaast gaan we in opvolging tijdens de EAA-conferentie 2020 in Boedapest,
in samenwerking met onze Franse collega’s een sessie organiseren over de
impact van de “European Archaeology Days”.
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Ik geeft DutchCulture
toestemming om dit
rapportage te delen op hun
website.

Tijdens deze eerste kennismaking, waarbij vooral ervaringen werden
uitgewisseld, was er slechts geringe tijd en mogelijkheid om dieper met elkaar in
gesprek te gaan. Het programma was overvol en was vooral veel luisteren naar
de verschillende presentaties en alleen tijdens de pauzemomenten waren één op
één gesprekken mogelijk. 

Wij kijken uit naar een vervolg waarin er in kleinere, dynamische groepjes met
elkaar uitgewisseld kan worden en zien uit naar verdere samenwerking met onze
Europe partners. 

Ja


