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Inleiding
Voor de Stichting ArcheoHotspots was 2021 een overgangsjaar. Het veld lag min of meer plat door
de corona-beperkingen voor publieke activiteiten met alleen in de zomer even wat verlichting. Dat
nam niet weg dat met name de activiteiten in het kader van het project Portable Antiquities of the
Netherlands (PAN) gewoon doorgingen. Omdat die gebaseerd zijn op individuele contacten tussen
vinders en registratoren was dat geen probleem. De PAN-organisatie was inmiddels bij onze
stichting ondergebracht, en in afwachting van een nieuwe inbedding. Ook was onze eigen derde –
verlengde – projectperiode van 2019-2021 in maart ten einde gekomen. De vraag was hoe we de
toekomst in wilden: een vierde projectfase of iets anders? Al met al goede reden én gelegenheid
ons op onze toekomst te bezinnen. Waarheen, en hoe?
De samenwerking en later samenvoeging met het PAN-project bracht ons tot twee inzichten.
Allereerst dat we beide aan de participatieve kant van de archeologie/het erfgoedveld opereren. En
wel in een bijzondere niche, waarin vinders en passanten uiterst serieus worden genomen. De PANregistratoren leren van de kennis en know-how die amateur-vinders komen delen. De
ArcheoHotspot-coördinatoren en vrijwilligers leren van de inbreng van leken en voorbijgangers, van
verrassing en verwondering tot aan het delen in de vreugde van het fysiek met archeologisch
materiaal uit hun eigen omgeving) mogen omgaan, en dat zonder bijbedoelingen. Retour komt
voor PAN validering en landelijke registratie van de vondsten van (detector)amateurs, die eerder
verguisd en soms gedemoniseerd werden, maar zich nu gezien en gewaardeerd voelen. Voor de
hotspotlocaties komt retour een massa meehelpende handen in het eerste verwerkingstraject van
archeologische vondsten. Na wassen kan iedereen meedoen met sorteren en proberen scherven
aan elkaar te passen. Het is van jou, en het gaat niet zomaar stuk als je eraan zit. De batch eerst
bewerkte vondsten kan zo het verdere proces in.

Figuur 1. Passanten raken direct gefascineerd door het puzzelen. Foto Alexander van de Bunt –
Landschap Erfgoed Utrecht.
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Het tweede inzicht was dat een projectvorm niet de geschikte manier is om identificatie en
registratie van amateurvondsten en privécollecties uit te voeren. En al helemaal niet als het
resultaat duurzaam van betekenis moet zijn en blijven. Net zomin als een projectvorm ideaal is om
instellingen te ondersteunen bij het burgers en passanten drempelloos en op basis van
gelijkwaardigheid de omgang met archeologisch materiaal te laten ondergaan. Het opzetten van
zo’n ondersteuning kan misschien wel in de vorm van een project, maar blijvend met het
projectresultaat werken kan niet op die manier. Zowel PAN als de Stichting ArcheoHotspots
besloten daarom niet een vierde projectfase in te gaan, maar te onderzoeken hoe ze zich als een
permanente voorziening konden positioneren. In gezamenlijkheid en richting de rijksoverheid.
Voor de overgang van een project naar een staande voorziening was er voor alle twee een goed
argument. De Nederlandse burger is wettelijk gehouden aangifte te doen van elke toevalsvondst
waarvan vermoed kan worden dat die van enige cultureel of wetenschappelijk belang is. Maar dat
moet dan wel kunnen. PAN is daar een instrument voor. Aan de andere kant: de ArcheoHotspots
zijn een manier om burgers toegang te geven tot erfgoed die goed past in de geest van het Verdrag
van Faro (2005) dat publieksparticipatie in erfgoed centraal stelt. Het rijk overweegt op korte
termijn tot dat verdrag toe te treden – de verwachting is dit najaar (2022). Ondersteuning van een
breed uitgewaaierde voorziening als het netwerk van hotspotlocaties loopt daarop vooruit en vult
dat in.
Het zorgen voor erkenning en ondersteuning van ons netwerk, met hotspotlocaties én regionale
PAN-coördinatoren, als een staande voorziening is wat ons als landelijke stichting in 2021 vooral
heeft beziggehouden. We zijn verheugd dat we dat traject konden afsluiten met een
samenwerkingsovereenkomst met RCE/OCW en RMO. Die ging in maart 2022 in en voorziet in
meerjarige financiering.
Die transformatie zorgt ervoor dat we van projectverslagen naar jaarverslagen overgaan.
Het vorig jaar is een gebroken jaar, aangezien onze laatste projectfase tot en met maart 2021 liep.
De opeenvolgende projectverslagen waren vooral gericht op de ons ondersteunde fondsen, in de
volgende samenstelling:
2015-2016
VSB Fonds, Mondriaanfonds, Dioraphte, DOEN
2017-2018
Bankgiroloterij, VSB Fonds, Mondriaanfonds
2019-2020 (verlengd t/m mrt 2021) Fonds voor Cultuurparticipatie,
Mondriaanfonds
In het overgangsjaar kregen wij een overbruggingssubsidie van een kleine stichting, Onderzoekslink
(v/h Kennislink), als stimulans voor onze heel eigen, participatieve manier van verbinden van de
samenleving met wetenschap en erfgoed.
Dit jaarverslag is zowel gericht op onze stakeholders en samenwerkingspartners als op onze
financiers RCE/OCW.
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1. De Stichting
1.1 Doelstelling, vernieuwing
De Stichting ArcheoHotspots, opgericht 2018, heeft als statutaire doelstelling het bevorderen van
maatschappelijke betrokkenheid (public engagement) met archeologie en erfgoed. Wij trachten
dat te verwezenlijken door: het (doen) ontwikkelen, tot stand brengen en onderhouden van
plaatsen en voorzieningen ten behoeve van maatschappelijke betrokkenheid met archeologie.
Vanwege de verdergaande integratie met PAN-activiteiten hebben we daar nu aan toegevoegd, in
een proces dat pas in mei 2022 bij de notaris zijn beslag kreeg, dat die verwezenlijking plaatsvindt
door middel van in het bijzonder het (doen) registeren en documenteren van door particulieren in
Nederland gedane archeologische vondsten en bijeengebrachte oudheidkundige collecties en het
helpen daaraan ruchtbaarheid te geven voor wetenschap en publiek.
Niet onbelangrijk vinden we het om daarnaast activiteiten te kunnen ondersteunen, ook van
anderen, die daaraan bijdragen of hetzelfde beogen. We zijn geen monopolist of franchiseverlener
op een concurrerende markt. Voor ons geldt juist niet de logica van een zero sum. Dat betekent dat
we het fijn vinden wanneer anderen initiatieven op ons gebied nemen, en ons uitnodigen daaraan
deel te nemen of onze naam daaraan te verlenen. Al netwerkend proberen we dan een evenwicht
te vinden. Om de logica en samenhang in beeld te brengen van deze twee ‘polen’ van de nieuwe
stichting schreven we in voorjaar 2021 een position paper, met de volgende Theory of Change voor
onze doelstellingen en activiteiten (Figuur 2 - roze: ArcheoHotspots; blauw: PAN).
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1.2 Fusie met PAN
Het PAN-project begon in 2015 als een gemeenschappelijk initiatief van de VU, de RCE en NWO. De
11 medewerkers (in totaal 4,5 fte) werden aanvankelijk in tijdelijke dienst genomen bij de VU. Na
een aantal keren herbenoeming kreeg het team in 2020 bij onze stichting onderdak en werd het
werkgeverschap bij de UvA / Allard Pierson ondergebracht. Dat bleek een in toenemende mate
onwenselijke situatie, vooral omdat het expertnetwerk niet naadloos in de universitaire
combidoelstelling van onderwijs en onderzoek past. Wederom: het experimenteel uitrollen van het
netwerk past misschien wel, maar in stand houden en verdiepen daarvan in veel mindere mate.

1.3 Organisatie
Onze stichting kon in de afgelopen jaren van meet af aan op projectbasis een landelijk coördinator
aantrekken. In de periode 2019-2020 (2021) waren dat Marie-France van Oorsouw en Marlyn
Everink; daarvoor Marjolein Woltering en Marloes van der Sommen. De contracten met hun
eenpersoonszaken hielden op in maart 2021, toen ook de projectsubsidieperiode van FCP en MF
afliep. Gelukkig waren beide zzp’ers bereid en was de stichting in staat hen in de loop van dat jaar
nog voor de afronding van aan aantal onderwerpen een verlengde opdracht te verlenen. Het
bestuur besloot op een overdrachtsvergadering met de scheidende medewerkers in april hun taken
te verdelen en afgeslankt voort te zetten.
Het bestuur is samengesteld uit alle geledingen van stakeholders van de ArcheoHotspots en PAN:
professionele archeologen, musea, amateurwereld, coördinatoren, PAN-programmaleider,
cultureel programmeurs en vrijwilligers. Er is een grote bandbreedte in leeftijd en geslacht, en er is
een redelijke regionale spreiding. Het volgen van de Governance Code Cultuur wordt, nu statuten
en organisatie vernieuwd zijn, voor de volgende jaren hoog geagendeerd.
Het bestuur bestond in 2021 uit:
Liselotte Gertenbach, lid
Stijn Heeren, lid (vervanger: Mirjam Kars)
Wim Hupperetz, penningmeester (voorzitter tot 22 april)
Riemer Knoop, voorzitter (secretaris tot 22 april)
Jeanette Raap, secretaris (lid tot 22 april)
Gajus Scheltema, lid (penningmeester tot 22 april)
Ilias Zian, lid
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Figuur 2.Theory of Change PAN & ArcheoHotspots.
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2. Activiteiten
2.1 Locaties
Ofschoon er in de zomermaanden bij de meeste locaties wel enige activiteiten waren is het niet
eenvoudig vast te stellen hoe het alle ArcheoHotspot-locaties het afgelopen jaar vergaan is.
Daarom ondernam coördinator Marlyn Everink in het najaar een ronde langs de coördinatoren.
Voor de meesten bleek het vooral een opgave te zijn geweest om de groepen vrijwilligers die rond
en op elke locatie actief waren bij elkaar en actief te houden. Leegloop in tijden van corona
verbaast niet. Een tweede interessante conclusie uit Marlyns rondgang is de vrijwel overal
aanwezige educatieve kant van het ArcheoHotspot-werk. Dat geldt vooral de locaties die bij een
museale moederinstelling zijn geplaatst. Een sterk educatieve focus zit citizen science-activiteiten
wel eens in de weg. Ten slotte wordt bleek er veel van de landelijke stichting verwacht te worden
qua marketing en communicatie.
Ondanks de betrekkelijke implosie in locatie-activiteit vanwege corona was er ook een aantal
potentiële nieuwe hotspots. Met name de provincie Zeeland oriënteert zich al langere tijd op een
ArcheoHotspot. Op 27 september was daar in Middelburg zelfs een provinciale studiedag aan
gewijd. Minstens zo spannend, want een uitbreiding van een al erg succesvolle bestaande vestiging,
waren de plannen van Allard Pierson om de permanente tentoonstelling in het metrostation Rokin
van vondsten bij de aanleg Noordzuidlijn, te verbinden met de werkzaamheden in de
ArcheoHotspot daar vlakbij (“Archeologiestation AP”).

Figuur 3. De mobiele Hotspot, ontwikkeld met FCP-steun in Zutphen. Foto AHS Zutphen
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De zes locaties in Gelderland vormen een bijzondere eenheid. De provincie heeft na een doorstart
de nieuwe ArcheoHotspot in Arnhem (in gebouw Rozet) als provinciale voorziening aangemerkt,
met een ondersteuningsfunctie voor de overige Gelderse locaties. Dat schaalniveau werkt ook
redelijk goed voor onze centrale ondersteuning, merkten we tijdens een aantal keren met die
groep te hebben verkeerd. Essentieel voor een succesvolle dynamiek lijkt naast schaal overigens
ook de aanwezigheid van een centrale trekker te zijn, i.c. Roel Kramer.
Met de coördinatoren is in 2021 alleen in de eerste helft van het jaar genetwerkt. Op 9 februari en
11 mei was er voor en met hen een coördinatorenoverleg op zoom. De indruk uit het voorafgaande
coronajaar, dat een virtuele ontmoeting makkelijker te plannen is en door meer mensen kon
worden bezocht, klopte. Met hen behandelden we de integratie van PAN me de ArcheoHotspots
op een expertmeeting op 16 maart. Voor hen én voor de vrijwilligers gaf archeoloog/historicus
Jobbe Wijnen op 26 mei een livestream masterclass over zijn project Pull Tab (bierbliklipjes)
Archaeology.
Speciale vermelding verdient de ontwikkeling van een mobiele hotspot in Zutphen. Dat is geen popup (die er tijdelijk is en dan op een vaste plaats) maar een hotspot op een loempia-kar (die er altijd
is maar op permanent wisselende plaatsen). Een doorslaand succes, na een ontwerp- en
haalbaarheidsstudie van een Saxion-afstudeerder. De kar verschijnt op allerlei plekken in en rond
Zutphen. Vooral op schoolpleinen doet-ie het goed. Het we-komen-naar-je-toekarakter past prima
bij de participatieve gedachte die aan de ArcheoHotspots ten grondslag ligt. Outreach, casual, in de
publieke ruimte, voor iedereen. Een tweede ArcheoHotspot vermomd als foodtruck in en rond Ede
is in de maak.
Iedereen was blij toen er in september een nieuwe hotspot in een bibliotheek opende. De
openbare bibliotheek Oegstgeest had de primeur. De lokale AWN-afdeling, onder leiding van een
enthousiaste coördinator, had de handen ineengeslagen met een visionair bibliotheekhoofd. Vanuit
hun oogpunt gezien zijn ArcheoHotspots een logisch invulling van de taakopvatting dat
bibliotheken instrumenten zijn om mensen in verbinding met hun leefomgeving te brengen –
sociaal, ecologisch en cultureel. Kennis van de cultuurhistorie en daar zelf iets in kunnen doen
hoort heel vanzelfsprekend bij zo’n pakket. Onze stichting vond dat interessant en heeft alle
medewerking verleend, hopend op verdieping, verbreding en navolging van deze ontwikkeling. Dat
gebeurde kort daarna in contacten met de regionale bibliotheekondersteuningsorganisatie
Probiblio voor N en Z Holland.
Soms is samenwoning ook een last. De met veel energie en lokaal plezier in 2019 geopende
ArcheoHotspot in Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren, in de Betuwe, verhuisde vorig
jaar naar een eigen locatie te Zoelen. Zowel mede-initiatiefnemer de regionale AWN als de hotspotvrijwilligers voelen zich meer op hun plaats in een eigen gebouw (een vrm voetbalclubhuis) dan in
een bestaande museale ruimte.
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2.2 Ondersteuning algemeen
-

platform/website

Vanaf de vorige fase (2019) zijn we gaan nadenken over een nieuw web-platform. De
samenwerking met PAN zat al de lucht, en dat project had zich voorgenomen met een keur aan
verhalen ook een breder publieksbereik te realiseren. Zelf wilden we onze locaties voorzien van een
platform voor interactie en een tool om te laten zien wat er zoal aan uitzoekwerk was gedaan.
Bovendien ontbrak het aan een goed communicatieconcept over onze nieuwe MeedDoePlekken
waarmee we ook essentiële stakeholders als depotbeheerders konden benaderen. Tot slot wilden
we de merkbekend vergroten.
Met Maarten Essenburg van creatief bureau Vandejong zijn in 2019 en 2020 een ‘design sprint’ en
een ‘iteratiespint’ uitgevoerd. Het nieuwe platform werd begin 2021 opgeleverd, maar nog niet in
gebruik genomen wegens het door het aflopen van deze fase ontbreken van menskracht en
financiën. Er is een campagne nodig om de directe gebruikers – de locaties en de PANcoördinatoren – op weg te helpen; en er is dynamiek nodig om als content te dienen voor het
platform. Middenin de coronaperiode ontbrak het aan de voorwaarden voor beide.
-

Land vol Archeologie

AHS-coördinator Marie-France van Oorsouw bedacht samen met de Stichting Archeologie en
Publiek (SAP) een mediaproject “Zomer vol Archeologie”. Om in coronatijd toch aandacht aan
archeologie te vragen en ook de ArcheoHotspot-locaties in de collectieve herinnering te houden,
werd een serie van vijf maandelijkse livestream uitzendingen vanuit telkens een andere
ArcheoHotspot verzorgd. De uitzendingen (website en Youtube-kanaal) hadden het karakter van
een talkshow met live gasten, afgewisseld met eerder opgenomen korte documentaires – alle over
actuele lokale en regionale ontwikkelingen op archeologisch gebied. Toen de zomer van 2020 niet
gehaald werd, veranderde de naam in Een land vol Archeologie. Vanwege de
promotiemogelijkheden van de AHS-locaties en sympathie voor de aanpak verleende onze stichting
daar in 2021 graag een bescheiden financiële ondersteuning aan.
https://www.landvolarcheologie.nl/
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-

Constructing the Limes

Onze stichting is publiekspartner in het voorjaar 2021 van start gegane project Constructing the
Limes. Wij zullen in de doorloop deelnemer zijn aan drie pop-up events waarin door individuele
deelnemers aangebracht materiaal in zgn. border blocks zal worden getoond, uitmondend in een
slottentoonstelling. https://c-limes.nl/
- Presentatie EAA
Op de 27ste jaarvergadering (general assembly) van de European Association of Archaeologists EAA,
september 2021 in Kiel (maar virtueel), namen wij deel aan een ronde tafel over
publieksparticipatie, in een sessie “People Power? Past, Present and Future for Public Participation
in Archaeological Fieldwork”. Daar gaven we een update van de presentatie uit 2018, in Barcelona,
over de inzet van vrijwilligers bij publieksbereik in Barcelona (bijlage).
- Conferentie voor reflectie
In 2021 gingen we nadenken over de rol die ArcheoHotspots spelen in de wereld van wetenschapsen techniekcommunicatie (WTC). We zijn nieuwsgierig naar andere initiatieven die op het snijvlak
opereren van wetenschap, cultuur (erfgoed) en samenleving, en dat op participatieve wijze. Dat
levert vast stof om ons initiatief in een breder perspectief te zetten. De overbruggingssubsidie van
de Stichting Onderzoekslink is een deel geoormerkt om hierover in de winter een conferentie te
beleggen.

PAN-registratie van geëmailleerde Romeinse mantelspelden. Foto A. van de Bunt.
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2.3 Organisatieontwikkeling
Zoals eerder aangestipt stond het afgelopen stond vooral in het teken van het borgen van de
overgang van een serie projectmatige activiteiten naar een staande voorziening. Daarvoor is een
serie hoogfrequente en intensieve besprekingen met de RCE ne OCW gevoerd. Er werd due
diligence uitgevoerd van de arbeidssituaties van de bestaande PAN-medewerkers, en naar vormen
gezocht voor het hen optimaal onderbrengen, zowel inhoudelijk als arbeidsrechtelijk. Aanvankelijk
is gekeken of AWN Nederlandse Archeologievereniging niet een goede partner zou zijn. Haar
afdelingennetwerk spiegelt goed dat van onze stichting. Zij bleek daarvoor evenwel nog niet in een
passend stadium van organisatorische ontwikkeling en professionalisering. Ook is verkend in
hoeverre een provinciaal erfgoedhuis, of een combinatie, geschikt onderdak zou kunnen bieden.
Dat was zeker het geval, maar een te nauwe band met slechts één leek niet opportuun, terwijl de
collectiviteit, in een Stichting OPEN, pas in nabije toekomst gerealiseerd zou kunnen worden. Zowel
inhoudelijk als organisatorisch bleek alle partijen kort voor het jaareinde dat een intensief
partnerschap met het RMO de beste borging voor het langjarig beleggen van de ArcheoHotspot- en
PAN-zorg zou opleveren. Dat spoort ook met de ontwikkelingen op publieksgebied binnen het
museum zelf, dat bovendien al een langjarige subsidierelatie met de rijksoverheid geniet.

Netwerk van partners
-

Met de AWN – Nederlandse Archeologievereniging zijn nauwe banden: AWN-voorzitter
Gajus Scheltema is tevens lid van het ArcheoHotspot-bestuur. Wij betreurden het overlijden
van zijn voorgangster Tonnie van de Rijdt dit jaar, die een inspirerende rol bij de
totstandkoming van de hotspot-beweging speelde. Vice-voorzitter van de AWN Hettie
Laverman-Berbée was zeer actief in de begeleidingsgroep van het nieuwe
platform/website.

-

In de governance van onze stichting na het verwerven van meerjarenfinanciering van OCW
en onderbrenging bij het RMO is een adviescommissie PAN voorzien. Vanaf zomer 2022
hebben daarin zitting (vrijwel) alle landelijke belanghebbenden bij toevalsvondsten en
privécollecties: gemeenten (CGA), provincies (Vakberaad), universiteiten (ARCHON), musea
(RMO), vinders/detectoramateurs (DDA), erfgoedhuizen (OPEN) en rijksoverheid (RCE).

-

Met de Nationale Archeologiedagen blijft de band nauw, na jaren waarin die vanwege de
coronabeperkingen niet zijn gerealiseerd.

-

Een bijzonder relatie bestaat er met het HO, in de vorm van banden met staf en studenten
van met name de opleiding archeologie van de Saxion Hogeschool (Deventer).
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3. Financieel
Enige activiteiten na de formele afloop van de subsidieperiode konden dankzij overloopgelden dit
jaar nog door onze zzp-medewerkers worden uitgevoerd. De bestuurlijke inspanningen daarna
hadden geen financiële consequenties. Het boekjaar eindigde met een positief saldo, grotendeels
bestaand uit een bestemmingsreserve betreffende het voorgenomen congres (zie boven).

JAAROVERZICHT 2021 STICHTING ARCHEOHOTSPOTS

BANKKOSTEN

LASTEN

BATEN

155

BIJDRAGE STICHTING ONDERZOEKSLINK

10.000

AFRONDING PROJECT FASE 3 (MF EN FCP)
bijdrage Mondriaanfonds

10.000

bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie
afdracht project Archeohotspots aan UvA

9.629
19.629

WEBSITE ONDERHOUD

829

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

385
20.998

SUBTOTAAL

29.629

9.566

SALDO 31-12-2021

Archeohotspots.nl

14

Amsterdam, 6 juni 2022

Stichting ArcheoHotspots wordt meerjarig ondersteund door het ministerie van OCW
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