
Collectie archeologie 

De Archeologische Collectie bestaat uit ca. 600 voorwerpen van de oorspronkelijke archeologische 
onderwijs- en onderzoek collectie van de studie Klassieke Archeologie. In 1998 heeft het UM de 
collectie in beheer overgenomen. De collectie is vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw tot aan het 
eind van de jaren tachtig opgebouwd door het toenmalige Archeologisch Instituut van de 
universiteit. Alle objecten zijn door aankoop verworven.  

De collectie bestaat uit originele archeologische voorwerpen uit de landen rond de Middellandse 
Zee, voornamelijk Egypte, Klein Azië, Griekenland, Italië en Tunesië. Ze dateren uit de periode van 
ca 1000 v. Chr. tot de 5e eeuw na Chr. Daarnaast bevat de collectie nog een serie gipskopieën van 
belangrijke beeldhouwwerken uit de oudheid. Uit de oorspronkelijk collectie zijn 200 voorwerpen in 
langdurige bruikleen afgestaan aan de Rijksuniversiteit Groningen en 25 voorwerpen aan het 
Allard Pierson Museum  in Amsterdam. Zestig voorwerpen uit de Egyptische collectie worden 
momenteel beheerd door het Allard Pierson Museum in Amsterdam.  

Diverse voorwerpen van de collectie zijn in de jaren negentig na het overbrengen naar het 
Universiteitsmuseum in het kader van het Deltaplan gerestaureerd. De gipsen uit deze collectie 
zijn in 2005 gerestaureerd.  

 

Wetenschappelijke ontsluiting van de collectie 

Het Utrechts Universiteitsmuseum zal in samenwerking met de vakgroep Oude Geschiedenis van 
de UU de collectie oudheden ontsluiten voor wetenschappelijke doeleinden en het publiek dat het 
museum bezoekt.  

Het voornaamste doel is de wetenschappelijke ontsluiting van de collectie langs drie verschillende 
kanalen: 

1. Een selectie van de (ceramische) artefacten zal in digitale vorm op de website van het 
Corpus Vasorum Antiquorum (http://www.cvaonline.org/cva/) worden gepubliceerd. Bij deze 
moderne en algemeen toegankelijke vorm van publicatie wordt vastgehouden aan de 
normen van de serie Corpus Vasorum Antiquorum, de internationale standaard voor de 
publicatie van antiek aardewerk. 

2. De projectleiders beogen tevens publicatie van het onder 1 genoemde materiaal in een 
papieren versie van het Corpus Vasorum Antiquorum, de standaard-vorm van publiceren in 
dit project.  

3. Mogelijk additionele publicatie van bijzondere objecten en interessante resultaten van 
onderzoek in wetenschappelijke tijdschriften. 

 

Publieke ontsluiting van de collectie 

Hoewel dit project zich in de eerste plaats richt op de wetenschappelijke publicatie van het 
materiaal, wordt ook de publieke ontsluiting van de collectie geambieerd. Daarbij staan de 
volgende kanalen voor ogen: 

1. De integratie van de collectie in de huidige open opstelling van het museum. 

2. Een aanvullende doelstelling is om alle artefacten op termijn via de website van het 
universiteitsmuseum openbaar te maken. Het doel is hier niet de wetenschappelijke 
standaard van het CVA, maar een algemene objectbeschrijving om de bekendheid van de 
collectie te bevorderen, bij het grote publiek in het algemeen en de internationale 
wetenschappelijke gemeenschap in het bijzonder. 

3. Een kleine publieksgids over de geschiedenis van de collectie en de belangrijkste 
tentoongestelde objecten.  

 

Integratie van de collectie in het onderwijs 

De ontsluiting van de collectie oudheden zal nadrukkelijk worden geïntegreerd met het onderwijs. 
De inzet van studenten is van groot belang – met name bij de publicatie van de artefacten volgens 



de CVA normen - en sluit goed aan bij de opzet van het onderwijs zelf. Parallel aan dit project 
bestaat vanuit de Vakgroep Oudheid het voornemen om de collectie te integreren in het onderwijs 
van de BA (en mogelijkerwijs MA) opleidingen van het departement Geschiedenis en 
Kunstgeschiedenis. De collectie speelt met name een belangrijke rol in de nieuw op te zetten 
minor Archeologie van het departement. Drie cursussen binnen deze minor zouden plaats kunnen 
bieden aan practica in het universiteitsmuseum: 

1. Archeologie van de Klassieke Oudheid 

2. Romeinse Archeologie tussen stad en provincie 

3. Materiële cultuur van de Middeleeuwen 

Tijdens één of meerdere van deze cursussen werken ca. 15 studenten onder begeleiding een 
docent aan objectbeschrijving en en interpretatie. De studenten  bestuderen en beschrijven de 
collectie archeologie en verwerken de gegevens op dusdanige wijze dat ze een zinnige bijdrage 
leveren aan de publieke en wetenschappelijke ontsluiting van de collectie. De wetenschappelijke 
staf van het project zal gebruik maken van deze beschrijvingen voor de wetenschappelijke 
publicatie van de collectie (zie onder).  

 

Coördinatie van het project 

Het project wordt vanuit het Universiteitsmuseum gecoördineerd door drs. R. de Raat en dr. F. Van 
den Eijnde vanuit de vakgroep Oude Geschiedenis van de UU. Toegang tot de collectie zal in goed 
onderling overleg worden geregeld. De Vakgroep Oudheid dient samen met het UM een 
subsidieaanvraag in bij het K.F. Heinfonds (deadline 1 september) en andere subsidieverstrekkers. 

 

Wetenschappelijke uitvoering 

De wetenschappelijke uitvoering van het project (i.e. publicatie van het materiaal) is in handen 
van dr. F. van den Eijnde (UU)). Dr. van den Eijnde is sinds 1998 als Klassiek Archeoloog actief in 
Griekenland, zijn expertise is met name gelegen in het vroeg-Griekse aardewerk.. Het 
voornaamste wetenschappelijke doel is een zo groot en representatief mogelijk deel van de 
aardewerkcollectie te publiceren in digitale vorm volgens de normen van het CVA en te streven 
naar publicatie in drukvorm van een of twee papieren CVA-delen. Bijzondere stukken zullen zo 
mogelijk in specialistische vakbladen worden gepubliceerd. 

 

Didactische coördinatie 

De inbedding van het project in het onderwijsprogramma zal worden gecoördineerd door dr. F. van 
den Eijnde en de docenten van de eerder genoemde cursussen, die ook de praktische begeleiding 
in de practica voor hun rekening zullen nemen.  

 

Looptijd project 

Het project zal bij toekenning van subsidie van start gaan. Als het K.F. Heinfonds bereid is bij te 
dragen, zal dat op zijn vroegst begin 2014 zijn. De inbedding van de collectie in het onderwijs 
middels practica staat in principe los van subsidiëring en kan mogelijkerwijs al eerder beginnen. 
Afhankelijk van de omvang van de subsidiëring zal de looptijd van het project twee tot vier jaar 
bedragen. Hoewel er wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijke publicatie van het materiaal, 
is er een zekere variabiliteit te realiseren in de omvang van het project door meer of minder 
objecten op te nemen in de uiteindelijke CVA publicatie.  

 

 


