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DENEMARKEN
ERFGOEDBELEID  

IN EUROPA

De opgraving onderzoekt archeologische sporen die deel uitmaken van een site of 
vindplaats. Is dit een objectieve registratie van gegevens of maakt een opgraving 
integraal deel uit van het interpretatieproces?  © Museum Sydøstdanmark.
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Kennis vergaren, produceren en ver-
spreiden is een essentieel element om 
de cultureel-erfgoedwerking in ver-
schillende contexten te legitimeren en 

te verklaren. In Denemarken wordt kennispro-
ductie ook expliciet gebruikt om te bepalen welk 
cultureel erfgoed verzameld moet worden en 
welk niet. Dat is beschreven in deze artikels van 
de Deense Museumwet:

§ 2. Door de onderling samenhangende taken 
van verzamelen, registreren, bewaren, onder-
zoeken en verspreiden moeten musea op lokaal, 
nationaal en internationaal niveau: 
 
1) de kennis over cultureel en natuurlijk erf-
goed actualiseren, en toegankelijk en relevant 
maken, 
2) de toepassing en betekenis van cultureel en 
natuurlijk erfgoed voor burgers en de samenle-
ving ontwikkelen en 
3) het culturele en natuurlijke erfgoed veilig-
stellen voor toekomstig gebruik.1

Het probleem is evenwel dat ‘kennis’ in de prak-
tijk sterk wordt verengd tot een ‘archeologische 
vondst’ of ‘object’ en dat er van echte, nieuwe 
‘kennisproductie’ weinig sprake is. 

WHAT’S IN A NAME?
‘Kennis’ als beoordelingscriterium veronderstelt 
minstens een definitie van wat precies bedoeld 
wordt. De term wordt in de wettekst echter heel 
vaag omschreven. De facto is het eerder een 
manier om een archeologische praktijk – zoals 

In Denemarken gebeurt het verzamelen en onderzoeken van cultureel 
erfgoed grotendeels door door de overheid erkende musea. Daarbij speelt 
‘kennis’ een cruciale rol. Maar waarover gaat het dan precies?

Anna Severine Beck

KENNISPRODUCTIE EN 
VERPLICHT ARCHEOLOGISCH 

ONDERZOEK 

WAT IS KENNIS?

In Denemarken wordt ken-
nisproductie ook expliciet 
gebruikt om te bepalen welk 
cultureel erfgoed verzameld 
moet worden en welk niet. 
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onderstaand voorbeeld beschrijft – een kader te 
geven, en is het dus maar de vraag of er écht nieu-
we kennisproductie door wordt gestimuleerd. 

In een recente studie onderzochten we het kader 
voor kennisproductie bij verplicht archeologisch 
onderzoek in Denemarken.2 Hierin bestudeerden 
we onder andere wat ‘kennis’ betekent binnen het 
verplicht archeologisch onderzoek, welke rol de 
administratie, het Slots- og Kulturstyrelse, speelt 
in de productie van kennis en welke wetenschap-
pelijke vragen als leidraad fungeren voor opgra-
vingen. Via interviews met archeologen in alle 
fases van het onderzoeksproces, een uitgebreide 
literatuurstudie en ten slotte een analyse van de 
actuele (administratieve) praktijk, brachten we 
achterliggende processen aan het licht waaruit 
een aantal tegenstrijdigheden blijken. 

Het komt erop neer dat door de formalisering 
van de praktijk een aantal problemen rijzen die 
vragen oproepen bij de traditionele ‘kennispro-
ductie’ als argument voor cultureel-erfgoedwerk. 
De discussie gaat niet alleen over archeologische 
collecties, maar handelt ook over cultureel-erf-
goedwerk.  

“BELANGRIJKE NIEUWE KENNIS”
Een wettelijk verplichte opgraving kan alleen 
worden uitgevoerd als deze is goedgekeurd door 
het Slots- og Kulturstyrelse. Meer dan bij welk 
ander erfgoed ook, zijn er bij deze werkzaamhe-
den vaste kaders; deels omdat projectontwikke-
laars vrijwel al deze opgravingen financieren, en 
deels omdat de onderzoeken worden uitgevoerd 
door lokale archeologische musea. Het werk 
wordt administratief opgevolgd door het centrale 
Slots- og Kulturstyrelse, onderdeel van het minis-
terie van Cultuur. 

Dat staat borg voor de kwaliteit van de onder-
zoeken en ziet er tegelijkertijd op toe dat alleen 
‘noodzakelijke’ opgravingen worden verricht. De 
noodzaak van een opgraving wordt bepaald op 
basis van de vraag of de toekomstige bouwwerk-
zaamheden – volgens de wettekst – belangrijke 
historische monumenten (sites en objecten) 
zullen aantasten.3 Een “belangrijk historisch mo-
nument” wordt omschreven als “een monument 
dat belangrijke nieuwe kennis” oplevert.4 Met als 
gevolg dat de productie van ‘nieuwe kennis’ een 
centrale plek heeft gekregen in het archeologisch 
erfgoedwerk van (lokale) musea – of zo wordt 
toch gesteld.

ZEVEN STRATEGIEËN 
Om het Slots- og Kulturstyrelse te helpen bij de 
beoordeling van de noodzaak van afzonderlijke 
archeologische onderzoeken zijn er zeven nati-
onale archeologische strategieën opgesteld. Die 

volgen de belangrijkste chronologische periodes 
en geven een overzicht van de status van het 
onderzoek, de meest voorkomende vindplaatsen 
en onderzoeksmethodes binnen de geldende pe-
riode.5 Tegelijkertijd geven deze strategieën aan 
bij welke gebieden, verschijnselen en vragen er 
‘kennis ontbreekt’. Hiernaast geven ze het Slots- 
og Kulturstyrelse een kader bij de beoordeling 
van het belang van een historisch monument.6 
Het is de bedoeling dat de nationale strategieën 
een gemeenschappelijk begrips- en referentieka-
der vormen binnen het verplicht archeologisch 
onderzoek.

Wanneer archeologische musea een historisch 
monument hebben geïdentificeerd dat volgens 
hen moet worden opgegraven binnen het kader 
van de Museumwet, stelt de plaatselijke ar-
cheoloog een argumentatie op die, samen met 
het budget, ter goedkeuring wordt bezorgd aan 
het Slots- og Kulturstyrelse. In die argumenta-
tie betoogt het museum dat het onderzoek en 
de documentatie ‘belangrijke nieuwe kennis’ 
zullen opleveren. Het Slots- og Kulturstyrelse 
beoordeelt vervolgens de aanvraag. In sommige 
gevallen moet het budget en/of de argumentatie 
worden aangepast voordat het onderzoek kan 
worden goedgekeurd en uitgevoerd. De strate-
gieën en de administratieve toepassing ervan zijn 
dus bepalend voor de vraag welke archeologische 
onderzoeken in Denemarken worden uitgevoerd 
en welke niet, én wat als ‘belangrijke nieuwe ken-
nis’ wordt beschouwd.

TEGENSTRIJDIGHEDEN
Het doel van deze aanpak is om de kwaliteit 
van archeologische opgravingen te verhogen, 
de productie van nieuwe kennis te stimuleren 
en de reproductie van ‘bestaande kennis’ te 
voorkomen. Maar uit ons onderzoek blijkt dat 
dit in de praktijk vaak niet werkt, en dat zelfs 
het tegenovergestelde wordt bereikt. Ten eerste 
bestaat er een sterke neiging bij musea om zich in 
hun argumentatie te richten op vindplaatsen en 
vraagstukken waarover ze al veel kennis hebben. 

De strategieën en de ad-
ministratieve toepassing 
ervan zijn dus bepalend 
voor de vraag welke ar-
cheologische onderzoeken 
in Denemarken worden 
uitgevoerd en welke niet.
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Er wordt dus eerder ‘op zeker’ gespeeld. Dit 
gebeurt – vaak onbewust – om de geldigheid van 
de argumentatie en de herkenbaarheid voor de 
experts van het Slots- og Kulturstyrelse te verho-
gen en zo de goedkeuring te krijgen. Maar dat is 
uiteraard in het nadeel van onbekende archeolo-
gische sites.

Ten tweede weerspiegelt het kenniskader, dat 
door de nationale archeologische strategieën 
wordt bepaald, een vrij beperkte benadering 
van wat archeologische kennis is. De focus ligt 
hoofdzakelijk op het chronologische, ‘dominan-
te’ cultuurhistorische narratief. Invalshoeken 
die daarbuiten vallen, bijvoorbeeld transversale 
thema’s, komen vaak moeilijker aan bod.

Ten derde bevestigen de nationale archeologische 
strategieën de gekende en gestandaardiseerde 
methodologieën. Het uitproberen van nieuwe 
methodes of methodeontwikkeling wordt tijdens 

een onderzoek niet als pluspunt gezien, omdat 
het resultaat minder voorspelbaar is dan met een 
bekende methode. 

Ten vierde is er, om de kosten voor de project-
ontwikkelaar te drukken, in het onderzoeksbud-
get geen geld gereserveerd voor vervolgonder-
zoek – een groot verschil met wat er in Zweden 
gebeurt overigens.7 Dit betekent dat de vondsten 
vaak zélf moeten voldoen aan het criterium 
‘belangrijke nieuwe kennis’ en dat het niet de 
context of de overkoepelende onderzoeksvraag is 
die een bepaalde opgraving legitimeert. Dit kan 
ertoe leiden dat het opgegraven materiaal wordt 
geprezen als ‘sensationeel’ en ‘historisch’, zodat 
het belang van het onderzoek niet in twijfel kan 
worden getrokken. 

Een gevolg is dat archeologische ‘kennis’ vaak 
wordt geassocieerd met ‘iets vinden’, en niet met 
het complexe wetenschappelijke onderzoekspro-

Archeologisch onderzoek begint doorgaans met het graven van sleuven om sites te kunnen identificeren en te 
verduidelijken of ze 'aanzienlijke nieuwe kennis' bijdragen. De vraag is echter welke nieuwe kennis dat dan is. © Museum 
Sydøstdanmark.
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ces en de ‘kennisproductie’. Ten slotte zorgt de 
procedure ervoor dat de kennisproductie binnen 
het verplicht archeologisch onderzoek gericht 
is op het opvullen van lacunes in de bestaande 
kennis, in plaats van het culturele erfgoed ‘open 
te breken’ door nieuwe vragen te stellen. Met 
als gevolg dat onbekende verschijnselen, nieuwe 
methodes en transversale perspectieven geen 
prioriteit krijgen, en men zich dus vooral richt 
op wat bekend en veilig is. Uiteindelijk versterkt 
deze praktijk – in tegenstelling tot wat de bedoe-
ling is – de reproductie van bestaande kennis, in 
plaats van innovatie te stimuleren.

ECHTE DISCUSSIE? 
De aanleiding om deze procedure in het leven 
te roepen was een kritische evaluatie van de Na-
tionale Rekenkamer.8 Men stelde dat het crite-
rium ‘belangrijke nieuwe kennis’ te onduidelijk 
geformuleerd was, waardoor werd gevreesd dat 
er te veel en te dure opgravingen zouden vol-
gen. Vandaar dat de procedure dus werd aange-
scherpt en expliciete criteria werden opgesteld 
voor ‘belangrijke nieuwe kennis’. Maar, zoals 
gezegd, werd daarbij de belangrijkste vraag over 

het hoofd gezien: wat is kennis in de context van 
cultureel erfgoed en wat is de bijdrage ervan voor 
archeologisch onderzoek en de samenleving?  

Nochtans biedt deze Museumwet mogelijkheden 
om dit wél te doen. En om de aandacht wel de-
gelijk te verleggen naar ‘kennisproductie’. In §2, 
punt 2 van de Museumwet wordt zelfs expliciet 
ruimte gemaakt om de ‘burgers’ en de ‘maat-
schappij’ daarbij te betrekken, en op die manier 

Wat is kennis in de context 
van cultureel erfgoed en 
wat is de bijdrage ervan 
voor archeologisch onder-
zoek en de samenleving?  

Opgravingen zijn zeer geschikt om 
een   dialoog tussen verleden en 
heden tot stand te brengen. Zo’n 
dialoog kan ontstaan wanneer 
buurtbewoners worden uitgenodigd 
om mee te werken aan de opgraving. 
© Museum Sydøstdanmark.
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het maatschappelijke belang van onderzoek en kennispro-
ductie aan te tonen. 

TOEGEPASTE ARCHEOLOGIE?
Verplicht archeologisch onderzoek vertrekt immers vaak 
vanuit een vraag uit het heden, namelijk een verande-
ring in het landschap naar aanleiding van een bouwwerf. 
Opgravingen bieden een unieke mogelijkheid om via een 
kennisproces een link te leggen tussen verleden, heden en 
toekomst. De onderzoeksvragen bij het archeologische 
materiaal zijn vaak sterk verbonden aan hedendaagse vra-
gen en behoeften. Vandaar dat dialoog met burgers ook 
zo belangrijk is of kan zijn. De huidige procedure laat hier 
echter geen ruimte voor.

Hoe kunnen we hier nu een antwoord op bieden? We ad-
viseren niet om het criterium ‘belangrijke nieuwe kennis’ 
strakker of explicieter te maken. We pleiten er eerder 
voor om het begrip open te breken en te verruimen, zodat 
onze kennisverzameling gevarieerder wordt. In plaats 
daarvan moeten de kwaliteit en de mogelijkheden van de 
professionele argumentatie worden beoordeeld, met in-
begrip van de manier waarop de kennisproductie inspeelt 
op de concrete behoeften van nu en de context van de 
specifieke situatie. 

Een voordeel van een definitie van de belangrijkste beoor-
delingscriteria die gebaseerd is op de praktijk, in plaats 
van op een wettekst, is dat de definitie relatief eenvoudig 
gewijzigd kan worden als de praktijk verandert. Omge-
keerd kan de bestaande praktijk zo ingeburgerd raken dat 
hij vanzelfsprekend wordt. Problemen die in de praktijk 
ontstaan, zijn soms moeilijk te herkennen en dus ook 
moeilijk om te bespreken, laat staan veranderen. Hier is 
hoe dan ook een andere, levende dialoog voor nodig, en 
een meer kritische houding ten opzichte van de praktijk 
dan op dit moment in de Deense archeologie het geval is. 
Dit overzicht is slechts de eerste stap om het kader zicht-
baar te maken en zodoende een discussie te beginnen over 
de nieuwe mogelijkheden voor de toepassing op het veld 
van cultureel erfgoed. ■
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WAT MET DE OORLOG? 

Al meer dan honderd dagen woedt een 
verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Daarbij willen 
we als erfgoedsector niet passief toekijken, 
wel integendeel. Op faro.be leest u regelmatig 
over relevante initiatieven, zoals inzamelacties 
van materiaal en geld, activiteiten met en voor 
vluchtelingen, verklaringen en nog veel meer.  
 
faro.be 

Anna Severine Beck is archeoloog en conservator bij het Museum Sy-
døstdanmark en was meer dan 18 jaar actief in het verplicht archeologisch 
onderzoek. Momenteel is ze projectleider van het project Timeline. Applied 
Archaeology in Køge Nord dat het verplicht archeologisch onderzoek verder 
moet ontwikkelen.
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Illustraties: https://creativesforukraine.com. Dit is een open platform voor creatievelingen 
van over de hele wereld die solidariteit tonen met de mensen in Oekraïne.
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