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Dames en heren, 
 
Het is volgens de etiquette niet de bedoeling om na 15 januari nog nieuwjaarswensen uit te 
delen, maar volgens ons mag je toch echt iedere dag iedereen het beste wensen. Hierbij dus 
het beste in 2020 gewenst door het hele GGG-team. 
En wanneer we het toch over een datum hebben, het Gemonde Graaft Geschiedenis -
weekend in 2020 is gepland op 5 en 6 september. We zien jullie graag allemaal weer 
meedoen, dus noteer het vast in de agenda, op de kalender of in de smartphone. 

In onze eerste nieuwsbrief vertelden we over het GGG-weekend dat we op 31 augustus en  
1 september hebben gehouden. Hierin lag de nadruk op het archeologische onderzoek dat 
we toen deden. Maar naast dit archeologische onderzoek liep ook een sociaalpsychologisch 
onderzoek, dat de Universiteit van Amsterdam samen doet met de Engelse Universiteit van 
Exeter. We vertelden in onze vorige nieuwsbrief al dat er in Engeland veel ervaring was 
opgedaan met gemeenschapsarcheologie. Daarom zijn we blij dat we mogen voortbouwen 
op hun ervaringen en dat er tijdens ons weekend zelfs een Engelse delegatie was om hun 
deel van de samenwerking vorm te geven. Het Nederlandse deel staat onder leiding staat 
van Laura Schneider. 
Sociale psychologie houdt zich onder andere bezig met hoe groepsactiviteiten deelnemers 
beïnvloeden. In ons geval richtten de onderzoekers zich op de invloed die zo’n graafweekend 
op een dorpsgemeenschap heeft. Dus of al dat gegraaf het welzijnsgevoel in het dorp 
verbetert. 
 
 
 

Foto  Ad Kuppens 
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Waarom zo’n welzijnsonderzoek 
 

In de maatschappij komen allerlei signalen naar boven dat Nederlanders steeds minder 
vertrouwen hebben in hun overheid. De oorzaken hiervan zijn divers : Kletsende politici, 
blunderende ambtenaren, opgelegde verplichtingen door Brussel en alle aandacht die de 
media hieraan schenken. Tegelijk wordt er zoveel bezuinigd dat de zorg, de politie en het 
onderwijs niet meer naar behoren lijken te kunnen functioneren. En al dit wantrouwen is 
slecht voor onze democratie. 
Om het tij te keren worden 
vanuit de overheid steeds 
meer initiatieven gestart 
waarbij burgers actief bij de 
maatschappij worden 
betrokken. Zo is er 
tegenwoordig een goede 
begeleiding van mantelzorgers 
via de gemeente, heeft het 
parlement de Participatiewet 
goedgekeurd en zendt de 
rijksoverheid spotjes uit met 
het thema “De maatschappij, 
dat ben jij!”.  
Ook vanuit de burgerij komen steeds vaker initiatieven om intenser deel te nemen aan de 
samenleving. De Gemondse Dorpstafel is daar een mooi voorbeeld van. Het betrekken van 
burgers bij archeologisch onderzoek is ook zo’n burgerinitiatief dat helemaal aansluit bij de 
trend om als samenleving meer samen te gaan doen.  
En dan we willen natuurlijk wel graag weten of het werkt.  
Daarom dit onderzoek. 
 
Het verzamelen van gegevens 
 
Alle volwassen deelnemers herinneren zich ongetwijfeld de vragenlijst die ze zowel aan het 
begin van het weekend mochten invullen evenals aan het einde daarvan. Zulke vragenlijsten 
geven de onderzoekers informatie over de veranderingen die tijdens het weekend hebben 
plaatsgevonden. 
Wat wij als deelnemers nauwelijks hebben meegekregen is dat studenten tijdens ons 
weekend in Gemonde langs de deuren zijn geweest om mensen te enquêteren.  
Met de resultaten van deze enquêtes kunnen de onderzoekers nagaan of er specifieke 
verschillen bestaan tussen deelnemers aan het weekend en niet-deelnemers in het dorp. 
Wanneer je alleen maar kijkt wat er bij de deelnemers aan het project gebeurt zou je een 
scheef beeld kunnen krijgen van de resultaten van het onderzoek, dus dat wilden ze 
voorkomen door ook niet-deelnemers te bevragen. 
En tenslotte zijn er in de weken na ons weekend nog diverse interviews met deelnemers 
geweest om persoonlijke informatie te verzamelen. 

Foto  Hue Wijnands 
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Het analyseren van de informatie 
 
Al die interviews en vragenlijsten geven een heleboel informatie, maar hoe wordt dat 
beoordeeld ?  
De vragenlijsten zijn door de specialisten van de Universiteit van Exeter mee naar Engeland 
genomen om daar te worden verwerkt. De interviews worden deze maanden in Nederland 
bij de Universiteit van 
Amsterdam geanalyseerd. 
Doordat ze met de 
smartphone werden 
opgenomen kunnen ze nu 
woordelijk worden 
uitgeschreven en kan elke zin 
apart worden geanalyseerd.  
Dat analyseren van interviews 
gebeurt op basis van een serie 
van een paarhonderd vaste 
grootheden en begrippen. Bij 
elk antwoord en elke zin wordt 
de best passende grootheid en 
begrip gezocht. Op die manier 
wordt voor elk onderwerp, dat 
in de vragenlijsten en tijdens de interviews aan bod is gekomen, een “waarde” gevonden 
waardoor de beleving van deelnemers, voor en na het weekend, objectief vergeleken kan 
worden. Monnikenwerk ! 
 
Resultaten  
 
Echt objectieve resultaten zijn er nog niet. En dat zal nog wel een paar jaar gaan duren, want 
wetenschappelijk resultaten vergen veel meer analyses en voldoende deelnemers.  
Dat wordt dus nog even wachten voordat onze Gemondse weekenden in een 
wetenschappelijk artikel genoemd gaan worden. 
Vanuit Engeland zijn nog geen reacties op de vragenlijsten gekomen, maar op basis van de 
interviews hebben de onderzoekers een paar voorzichtige indrukken willen geven. 

1. Er wordt gekeken naar de redenen waarom mensen meedoen. Dat blijken bijvoorbeeld 
om iets voor en mét de kinderen te doen, 
om dingen te leren, in dit geval hoe archeologisch werk er uit ziet, 
om andere mensen te leren kennen, 
en om iets bij te dragen aan de wetenschap door dingen te vinden. 

2. Er wordt gekeken naar hoe het welzijn van deelnemers het beste kan worden 
vergeleken. Uit de interviews komt op dit moment de indruk naar boven dat ons GGG-
project, in elk geval voor de korte termijn, voor verhoogde positieve gevoelens heeft 
gezorgd.  

 Foto Hue Wijnands 
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3. Volgens de geïnterviewden zijn de sociale voorzieningen in Gemonde de laatste jaren 
wat verminderd, wat invloed heeft op het gemeenschapsgevoel. Het meedoen aan zo’n 
samenwerkingsproject als GGG lijkt op dit moment verbindend te kunnen werken. 

Nogmaals, dit zijn géén wetenschappelijke conclusies. Alleen indrukken die uit de interviews 
naar boven kwamen. 
 
Een ander resultaat is dat de onderzoekers nu ervaring hebben opgedaan, waardoor in de 
vragenlijsten volgend jaar mogelijk een paar andere vragen, of anders geformuleerde vragen 
zullen staan. Want dat dit onderzoek in 2020 wordt voorgezet is wel duidelijk. 
Overigens niet alleen in Engeland en Nederland. Want universiteiten in Tsjechië en Polen 
hebben aansluiting op het CARE-initiatief gevonden en zijn inmiddels hun eerste 
gemeenschapsarcheologie-projecten gestart. Los daarvan, tijdens het laatste Europese 
Archeologie Symposium hebben universiteiten in Spanje en Portugal enthousiast 
gereageerd. We hopen dat we hen op weg kunnen helpen en een nauwe samenwerking 
kunnen opbouwen. 
 
Archeologie 
 
Niet alleen op de faculteit Psychologie van de UvA wordt hard gewerkt, ook op Archeologie 
is men volop aan de slag. Onder leiding van ervaren professoren determineren studenten de 
vondsten. 
Ook hier zijn er nog geen harde resultaten te melden, maar die verwachten we in het 
voorjaar zeker te kunnen melden. 
 

foto UvA 
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Intussen zitten ze in onze regio zeker niet stil. Op 18 en 19 april organiseert Esch hun eigen 
gemeenschapsarcheologieproject onder de naam “Esch Graaft”. Ook dit project gaat op zoek 
naar het vroegere dorp, maar zal hun Romeinse verleden zeker niet uit de weg gaan. Het 
organisatieteam is druk bezig met de voorbereidingen en organiseert op 12 februari, om 
20.00 uur, een informatieavond in De Es in Esch waar u zich eveneens kunt aanmelden om 
mee te graven naar het historische Esch. 
Ook in Boxtel en Schijndel zitten ze niet stil. Daar plannen ze hun CARE-projecten op 16 en 
17 mei, respectievelijk op 4 en 5 juli. 
We hopen daarover in de volgende nieuwsbrief meer informatie te kunnen geven. 
 
Zoals altijd stellen we het zeer op prijs als jullie ons willen helpen om het CARE-project 
bekendheid te geven. Dit kun je doen door onze website www.gemeenschapsarcheologie.nl 
te bezoeken en te delen én onze facebookpagina: Gemonde Graaft Geschiedenis te volgen. 
‘Like’ ‘m als je hem leuk vindt en deel ‘m vooral met mensen waarvan je denkt dat ze ook 
interesse hebben om mee te gaan op ontdekkingsreis in eigen dorp. Tot snel! 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Jan van Leeuwen 
    werkgroep Gemonde Graaft Geschiedenis 
 
 
 

 

Gemonde Graaft Geschiedenis 
is een project van 
Heemkundevereniging “Den Hogert” 
onder auspiciën van CARE – Nederland. 
 

Mocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, stuur dan een email met uw afmelding naar   w.h.b.wijnands@home.nl 

http://www.gemeenschapsarcheologie.nl/
http://www.facebook.com/GemondeGraaftGeschiedenis

