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In 2010 verscheen het boek De Rand
van het Rijk, De Romeinen en de Lage
Landen. Geschreven door historicus
Jona Lendering (Livius Onderwijs) en
archeoloog Arjen Bosman (The Missing
Link) combineert dit boek inzichten
uit twee verschillende onderzoeksdisciplines tot één geheel, dat daarnaast
ook nog toegankelijk geschreven is.

D

at deze fusie succesvol was, blijkt uit het feit
dat het boek inmiddels aan de derde druk toe
is en onlangs werd bekroond met de NKV-prijs
2011. Het Nederlands Klassiek Verbond, dat deze
prijs uitreikt, heeft deze in het leven geroepen
voor het boek dat onder andere 'het beste een
brug slaat tussen de Klassieke Oudheid en het
heden'. Voor The Missing Link was dit boek niet
alleen een betaalde opdracht voor één van haar
medewerkers, het was ook een manier om uitdrukking te geven aan de wens om archeologie
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meer naar het publiek te brengen.
Geschreven bronnen en opgravingsresultaten
worden niet vaak gecombineerd. De samenwerking tussen beide auteurs zorgde dan ook voor
nieuwe inzichten. Hoe valt bijvoorbeeld het verloop van een veldslag in onze streken zoals die
beschreven wordt in de klassieke literatuur, te rijmen met archeologische vondsten of juist de afwezigheid daarvan? Wat moeten we met
vondsten die in de klassieke literatuur niet voorkomen? Wat weten we feitelijk van godsdienst en
sociale verhoudingen? Waarom stak Germanicus
niet over naar Engeland: vanwege strategische
overwegingen, of was het gewoon slecht weer?
Bij de prijsuitreiking noemde de jury als groot
voordeel de heldere kaderteksten. Twee daarvan
werden speciﬁek benoemd: ten eerste de achtergronden van de taalgrens met het beeld dat van
de inwoners aan beide zijden van die grens in
onze streken naar voren komt, in geschreven
bronnen enerzijds en archeologische vondsten
anderzijds.
Ten tweede noemde de jury het de laatste jaren

populaire thema van de Bataven, waarbij het de
auteurs gelukt is een nieuwe insteek te tonen.
Naast de integratie en kritische beschouwing van
twee soorten gegevens was voor de auteurs ook
van doorslaggevend belang dat dit boek informatie over het verleden op een toegankelijke manier
zou ontsluiten. Te vaak gaan publicaties voor een
groter publiek complexe informatie uit de weg,
worden nieuwe inzichten alleen in vakrapporten
voor een beperkte kring van lezers opgenomen,
of wordt niet vermeld hoe bepaalde kennis tot
stand komt. Voor De Rand van het Rijk is bewust
gekozen voor een aanpak die zowel recht doet
aan het uitgevoerde onderzoek als aan de
geïnteresseerde lezer. Het is juist dit uitgangspunt
dat meer auteurs van archeologische of cultuurhistoriebrede rapporten zouden moeten onderschrijven. Ons verleden gaat pas werkelijk een
rol spelen, als het niet alleen voor en door
wetenschappers wordt beschreven.
Dr. Elke Ennen
De Rand van het Rijk is te bestellen
via www.atheneaum.nl.
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