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0 Inleiding

Een bezoek aan het Hunebedcentrum is een bijzondere ervaring. Het vertelt de bezoeker
het verhaal van de oerbewoners van Nederland die verantwoordelijk waren voor het
bouwen van de hunebedden. Een verhaal dat belangrijk is binnen de canon van de
Nederlandse geschiedenis. Om dit verhaal ook in de toekomst interessant te houden
voor de bezoeker, is de toekomstvisie voor het Hunebedcentrum in dit Masterplan
beschreven.
In het voorjaar van 2015 zijn verschillende betrokken partijen bijeengekomen om na te
denken over de toekomst van het Hunebedcentrum. Tot deze partijen behoorden de
visitatiecommissie Provincie Drenthe, de gemeenteraad Borger- Odoorn, het Recreatie
Expert Team (een groep bestaande uit negen experts op het gebied van marketing,
recreatie, bedrijfseconomie en accountancy), stakeholders en het management team
en bestuur van het Hunebedcentrum. In de bijlage is een lijst met de aanwezigen
opgenomen. Voorwaarden, adviezen en ideeën van deze partijen zijn opgenomen in dit
Masterplan.
Dit Masterplan geeft een meerjarenvisie voor het Hunebedcentrum voor de
komende 10 jaar. Het Masterplan van het Hunebedcentrum gaat uit van een integrale
benadering van omgeving en museum, monumenten en landschap, fysieke en virtuele
presentatievormen, authenticiteit en beleving / inleving. Kortom een totaalbeleving, die
gericht is op de oudste monumenten van ons land: de hunebedden.
Het centrum biedt authentieke, wetenschappelijke en educatief aantrekkelijke informatie
aan op een manier die is afgestemd op de belevingswensen van het publiek zonder
concessies te doen aan zijn museale uitgangspunten. Het oudste culturele erfgoed van
Drenthe wordt hierdoor een avontuur voor de bezoekers van het Hunebedcentrum.
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Prinses Margriet opent het vernieuwde Hunebedcentrum, 26 mei 2005.

1 Toen en nu...

TOEN...
In 1967 is het Hunebedcentrum begonnen als Oudheidkamer. Na twee branden
(1967 en 1980) verhuisde het museum van de Hoofdstraat naar de huidige locatie:
het Armenwerkhuis aan de Bronnegerstraat te Borger. In 1987 werd dit museum
officieel geopend. De naam Flint’n Hoes werd vervangen door Nationaal Hunebedden
Informatiecentrum. In 2005 heeft de laatste grote ruimtelijke ingreep plaatsgevonden
door realisatie van het nieuwe hoofdgebouw en verbouwing van het oude gebouw.
Op 26 mei 2005 werd het nieuwe Hunebedcentrum officieel geopend door prinses
Margriet. Met het oog op een zorgvuldige landschappelijke inpassing (versterking van
de dorpsrand en behoud van openheid en reliëf) is bij het ontwerp van het nieuwe
hoofdgebouw van het Hunebedcentrum veel aandacht besteed aan de exacte situering,
verschijningsvorm en uitstraling (architecten: Aldo en Hannie van Eyck).
Belangrijkste reden om het Hunebedcentrum in de jaren ‘80 te verhuizen naar de huidige
plek is het naastgelegen hunebed D27. Dit is het grootste hunebed van Nederland.
Daarnaast is de omgeving uniek. Hunebed, landschap en museum hebben voor een
unieke site-museummix gezorgd.
NU...
In de huidige situatie richt het Hunebedcentrum zich inhoudelijk op de presentatie van
hunebedden en de Trechterbekercultuur. De focus ligt op de nieuwe steentijd, de tijd van
de hunebedden. Het verhaal van de hunebedden wordt in zijn context geplaatst door in
te gaan op de tijd voor en na de nieuwe steentijd in de prehistorie. Hunebedden en de
Trechterbekercultuur worden opgenomen in het verhaal van 150.000 jaar geschiedenis
van het Hondsruggebied, waarin Geopark de Hondsrug een belangrijke centrale rol
vervult. In de huidige situatie fungeert het Hunebedcentrum als museum (inclusief
museumwinkel en museumcafé), als kenniscentrum en als openluchtpark (Oertijdpark).
Door de nabije ligging van het grootste hunebed van Nederland is het Hunebedcentrum
uitgegroeid tot een van de weinige site-musea van Nederland.
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Nieuwe tijd
1.500 tot heden
Late middeleeuwen
1.050 tot 1.500
Vroege middeleeuwen
450 tot 1.050
Romeinsetijd
12 v. Chr. tot 450 na Chr.
celticfields
terpen
veenlijken

IJzertijd
800 tot 12 v. Chr.
Bronstijd
2.000 tot 800 v. Chr.

grafheuvels
urnenvelden
bronzenvoorwerpen

FOCUS

Neolithicum
nieuwe steentijd
4.900 tot 2.000 v. Chr.

Mesolithicum
midden steentijd
8.800 tot 4.900 v. Chr.

bekerculturen
eerste boeren in Nederland
hunebedden
prehistorische aardewerk
bijlen

CONTEXT

jagers en verzamelaars
kano
kleine werktuigen

Paleolithicum
oude steentijd
300.000 tot 8.800 v. Chr.

neanderthalers
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Focus van het Hunebedcentrum
Veel bezoekers komen voor het grootste hunebed van Nederland. Dit is een grote
trekker voor het Hunebedcentrum. Hier begint het verhaal voor de bezoeker. Door
dit hunebed te bekijken worden veel bezoekers nieuwsgierig naar het verhaal achter
dit fenomeen. Inmiddels fungeert het Hunebedcentrum ook zelf als een magneet
voor bezoekers. De kracht is gelegen in de combinatie van een authentiek monument
(hunebed D.27) met een museum. De vaste expositie van het museum vertelt het
verhaal over de hunebedden en de hunebedbouwers. Naast de vaste collectie biedt het
Hunebedcentrum plaats aan tijdelijke exposities met betrekking tot de hunebedden
en de Trechterbekercultuur in Nederland en in het buitenland. In het museum leert de
bezoeker meer over bijvoorbeeld de bouw van hunebedden. Waarvoor dienden ze?
Waarom liggen ze juist in dit gebied? Wat voor verschillende hunebedden zijn er? Het
gebruik van vuursteen wordt toegelicht, evenals de herkomst van de megalieten. En veel
meer tijdspecifieke feiten. De Hunebedbouwers behoorden tot de eersten die op één
plek bleven en boerderijen bouwden met akkerbouw en veeteelt.
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Verhoudingen tussen de verschillende onderdelen in het centrum 2015 (links) naar 2025 (rechts)
Om dit verhaal ook daadwerkelijk te beleven is buiten het museum een begin
gemaakt met het ontwikkelen van het Oertijdpark. In dit openluchtpark zijn
verschillende boerderijen nagebouwd. Hier wordt geleefd zoals in de prehistorie. De
Trechterbekercultuur staat hierbij centraal, maar er wordt ook een brug geslagen naar
de tijd voor en na de Nieuwe Steentijd. De Trechterbekercultuur als onderdeel van een
tijdpad.
In dit Oertijdpark kunnen bezoekers deelnemen aan verschillende activiteiten. Zo is
er een boogschietbaan, een blotevoetenpad en worden er in de zomer verschillende
evenementen georganiseerd. Daarnaast wil het Hunebedcentrum in de toekomst een
intensievere relatie aangaan met de omgeving.
KENNIS
Centraal in de kennis over de prehistorische mens staat de archeologie als wetenschap.
Archeologie levert verantwoorde input voor wetenschappelijk correcte verhalen
uit de prehistorie. Daarnaast worden de compositie en de ouderdom van de bodem
wetenschappelijk bestudeerd via de geologie. Geologie levert verhalen over een
voormenselijke ontwikkeling van de aarde. In het Hunebedcentrum wordt kennis
gedeeld over zowel de reis die de keien van de hunebedden hebben afgelegd als over
hun ouderdom. Historiografische kennis en verhalen inzake de ontwikkeling van het
archeologische en geologische denken worden middels de historische en cultureelantropologische wetenschappen verworven.
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ONDERWIJS
Geschiedenis is als schoolvak gebonden aan het behandelen van de canon van de
Nederlandse geschiedenis. Hunebedden vormen hierbij het eerste onderwerp voor
de bovenbouw van het basisonderwijs en de benedenbouw van het voortgezet
onderwijs. Mede daarom bezoeken leerlingen het Hunebedcentrum regelmatig. Alle
eerder genoemde wetenschappen bieden het Hunebedcentrum de gelegenheid
prehistorische perioden van een geschakeerd profiel te voorzien. Door de verbinding
met de canon wordt een in het curriculum opgenomen samenwerking tussen onderwijs
en museum nagestreefd. Het Hunebedcentrum heeft zich in juli 2015 bovendien
aangesloten bij de Canonmusea van Nederland (een initiatief van het Nederlands
Openluchtmuseum te Arnhem en het Rijksmuseum te Amsterdam).
AANDEEL IN MUSEAAL AANBOD DRENTHE
Het Hunebedcentrum vertegenwoordigt het hunebedverleden van de gehele provincie
Drenthe (en een stukje van Groningen). De hunebedden liggen namelijk verspreid
over Drenthe, met een grote concentratie in het Hondsruggebied. Drenthe wordt door
toeristen geassocieerd met hunebedden. Hunebedden horen bij de identiteit van
Drenthe. Bijna iedere toerist bezoekt er vroeg of laat in zijn/haar vakantie wel één of
meer. Bij veel hunebedden staat een informatiepaneel met daarop algemene informatie
maar ook een verwijzing naar het Hunebedcentrum.
In Drenthe is het Hunebedcentrum één van de grote musea. In onderstaande grafiek is te
zien hoe het Hunebedcentrum zich verhoudt tot het andere museale aanbod in Drenthe.
In de vergelijking zijn niet de cijfers van het Drents museum opgenomen, omdat dit
provinciale museum zich, naast erfgoed, vooral bezighoudt met kunst.
12

Kengetallen 2014
Drents Archief

Gevangenismuseum

Herinneringscentrum

Hunebedcentrum

Totaal

Medewerkers

27

53

37

23

140

Vrijwilligers,
stagiaires,
werkervaring

73

128

67

95

363

13.000

112.000

148.500

93.000

366.500

1.210.000

741.000

972.000

1.100.000

4.023.000

€ 2.275.000

€ 2.300.000

€ 2.200.000

€ 1.100.000

€ 7.875.000

€ 410.000

-

€ 116.000

€ 80.000

€ 606.000

€ 1.400.000

€ 750.000

€ 520.000

-

€ 2.670.000

15%

70%

70%

85%

Bezoekers
Bezoekers digitaal
Omzet
Provincie
structurele
subsidie
Rijksbijdrage
Eigen inkomen

Bron: erfgoedofferte Drenthe 2015
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Grafheuvel met dodenhuisje op het Oertijdpark
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Vogelvlucht Hunebedcentrum 2015
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Trechterbekeraardewerk

2 Missie, visie en
ambitie

2.1 MISSIE EN VISIE
Missie
Het Hunebedcentrum presenteert het verhaal van de hunebedden als een
erfgoedavontuur, waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. Erfgoed als avontuur
betekent voorlichting en informatie in de vorm van belevende verhalen. Verhalen
over de zoektocht naar meer kennis en verhalen over het leven in de prehistorie. Deze
verhalen hebben tot doel het historisch bewustzijn bij bezoekers te ontwikkelen.
Empathische Archeologie
In de jaren 2007-2015 is het Europees bekroonde concept Empathische
Archeologie ontwikkeld. Dit integrale en multidisciplinaire concept wordt
in de komende jaren verder ontwikkeld en dient als referentiepunt voor alle
toekomstige activiteiten en ontwikkelingen. Het idee daarbij is, dat door empathie
als inlevingsmethode toe te voegen aan bestaande wetenschappelijke disciplines,
er meer kennis kan worden verworven omtrent cultureel-mentale aspecten
van het dagelijks leven in de prehistorie. Identificatie en inleving bieden een
perspectief op het dieper doordringen in het profiel van een ver verleden. (zie
bijlage: Profiling an era. The concept of empathic archaelogy, gepubliceerd in:
Archaelogy and crafts. Experiences and experiments on traditional Skills and
Handicrafts in Archaelogical Open-Air Museum in Europe, 2015).

Visie op de toekomst
In onze visie gaan voorlichting en informatie gepaard aan educatie en amusement.
Deze visie is ‘empatische archeologie’ gedoopt. Centraal daarin staat, dat de tijd van
de hunebedbouwers de huidige mens nog bijzonder aanspreekt. Daarmee wordt de
prehistorie dichterbij gebracht. Het Hunebedcentrum heeft deze visie vertaald naar de
volgende zes ambities.
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HUNEBED D.27

ZIEN

BEZICHTIGEN GROOTSTE HUNEBED
HUNEBEDMUSEUM

- Bouw van een hunebed: hoe/
waarom?
- Sorteren van de botten
- 54 Hunebedden in Drenthe
- Verschillende soorten
hunebedden

- Mensen: 1.65m, 35-49 jr.
- Woning: gevlochten takken +
leem
- Akkerbouw: eenkoorn,
emmertarwe
- Veeteelt: runderen, schapen,
varkens, geiten

VERHAAL VAN HET HUNEBED

TRECHTERBEKERCULTUUR

LEREN

OERTIJDPARK

- Beleven hoe onze voorouders geleefd hebben d.m.v
nabouwen van een dorp
- Reconstructie hunebed opgraving D.26 uit 1968
- Ontwikkeling van de boerderijen in de prehistorie
- Ontdekpaden die vertellen over de tijd voor en na de nieuwe
Steentijd (context van de trechterbeker cultuur)

BELEVEN

BELEVING TRECHTERBEKER CULTUUR EN DE CONTEXT

VERHAAL

Verhoudingen tussen de verschillende onderdelen in het centrum
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1. Herziening permanente binnenexpositie
In 2005 is het huidige museumgebouw geopend. Het museale aanbod sloot destijds
goed aan bij de wensen van de bezoekers.
In de huidige interactieve samenleving is een nieuwe en moderne inrichting van het
museum gewenst, waarbij de beleving meer centraal staat. Door in te spelen op de
beleving wil het Hunebedcentrum de dialoog met de bezoekers aangaan. In het verhaal
van de hunebedbouwers zorgt een integrale en multidisciplinaire focus (archeologie,
geologie; antropologie; historie) voor de dialoog met de wetenschap op een voor iedereen
begrijpelijke en avontuurlijke wijze.
Niet het archeologisch voorwerp of artefact staat daarbij centraal, maar het artefact met
een verhaal: het verhaal van de prehistorische mens in al zijn onvermoede diversiteit
en het verhaal van de reis van de kennis met de ups en downs van onderzoekers. De
binnenexpositie richt zich daarbij tevens op het buitenmuseum (het Oertijdpark) en
het (Drentse) landschap. De dialoog met het landschap vormt daarmee het derde
hoofdelement van de nieuwe tentoonstelling.
2. Uitbreiden van het Oertijdpark
In 2014 is fase 1 van het Oertijdpark gerealiseerd.
In deze fase is een begin gemaakt met de
buitenvoorziening van het centrum. In deze
fase zijn verschillende bouwwerken verrezen
is er een omheining om het park gezet. De
tweede fase van het Oertijdpark wordt in
2016 gerealiseerd. In deze fase is hunebed D26
gereconstrueerd als ‘verstild moment’ van
de opgraving in 1968.

Twee gereconstrueerde graanspiekers (prehistorische graanopslagplaatsen op
palen) zijn dan aan de gerealiseerde boerderijen toegevoegd. Tevens is een scala aan
(gebruiks-) attributen vervaardigd, alsmede een grote hoeveelheid ‘prehistorische ‘
kleding. Educatieve programma’s en een uitgebreid activiteitenprogramma begeleiden
‘het gebruik’ van het Oertijdpark. Speciale akkers uit de verschillende tijden completeren
fase 2. Voor de toekomst bestaat de wens het entreegebouw aan te passen zodat de
ingangen naar museum en Oertijdpark worden geïntegreerd.
3. Hunebedcentrum en zijn omgeving
In 2025 is de Bronnergermaden omgetoverd tot een prachtig natuurgebied met een
(opnieuw) meanderende rivier de Hunze. Er is dan een aantrekkelijke route van de
langparkeerplaats bij de Buinerbrug naar het Hunebedcentrum gerealiseerd. Verder is de
parkeerplaats uitgebreid.
Het Hunebedcentrum draagt in 2025 bij en profiteert van de verworven UNESCO-status
van Geopark De Hondsrug. Op de Hondsrug en in Drenthe is een goede logistiek en
infrastructuur ontstaan, die marketing en pr, producten en arrangementen efficiënt
onder de aandacht brengen van het toeristisch-recreatieve publiek. De bewegwijzering
naar het grootste hunebed van Nederland is duidelijk voor de toeristen in Borger. De
bereikbaarheid van het centrum is goed en er is voldoende parkeergelegenheid. De
inwoners van Borger zijn trots op de eigen identiteit, het grootste hunebed speelt
hier een belangrijke rol in. Door deelname aan Europese samenwerkingsverbanden
is het Hunebedcentrum er in 2025 in geslaagd aansprekende jaarlijkse activiteiten te
organiseren, die zijn internationale status onderstrepen.
4. Bezoekers
Het Hunebedcentrum heeft de ambitie beter aan te sluiten bij de wensen van de
bezoekers. Door middel van verbeterde monitoring wil het centrum onderzoeken wat de
bezoekers willen. Voor communicatie en marketingdoelen zullen ook nieuwe middelen
worden ingezet. Gestreefd wordt naar een stabilisatie van het bezoekersaantal van
90.000 per jaar. De ambitie ligt bij 100.000 bezoekers per jaar.
5. Organisatie
In 2025 is het Hunebedcentrum een netwerkorganisatie waarin het multidisciplinaire
karakter van het museum en de internationale betekenis tot uiting komen.
Het Hunebedcentrum staat voor een reorganisatie in de komende vijf jaren, waarbij twee
zaken centraal staan:
1. De bestuursstructuur wordt gewijzigd naar een Raad van Toezicht-model.
2. De samenstelling van het directieteam zal op termijn worden gewijzigd, zodat de
museale en de bedrijfsmatige kanten van het museum meer in evenwicht komen. De
reorganisatie van het Hunebedcentrum zal in de periode 2017-2019 worden voorbereid.
6. Financiën
Het Hunebedcentrum zorgt voor een financieel kader in de vorm van een (driejarige)
meerjarenraming, die elk jaar wordt aangepast. Het streven is een financieel gezond
Hunebedcentrum dat permanent in staat is te innoveren en te vervangen- binnen
verantwoorde financiële kaders, alsmede binnen de mogelijkheden qua personeel.
Deze zes ambities worden nader uitgelegd in de komende zes hoofdstukken.
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Museumgebouw

3 Herziening
permanente
binnenexpositie

Erfgoed als avontuur voor de bezoekers begint bij het museum. De huidige inrichting
van het museum sluit hier niet bij aan. De inrichting is gedateerd. Om meer in te spelen
op de beleving van de bezoekers staan voor de herziening van de binnenexpositie drie
‘dialogen’ centraal:
• de dialoog met de bezoekers
• de dialoog met de wetenschap
• de dialoog met het landschap
21
De herinrichting wordt uitgevoerd op basis van een aantal uitgangspunten:
• Artefacten met een verhaal staan centraal
• Verhalen voor een groot publiek worden inlevend en belevend gepresenteerd.
• Driedimensionaliteit wordt innovatief vormgegeven o.a. door gebruik en demonstratie
van een 3d-printer.
• Reconstructies naar aanleiding van bestaand en vooral nieuw onderzoek worden
gepresenteerd als visuele beleving van de prehistorische tijd.
• Bezoekers kunnen ‘de reis van de kennis’ over hunebedden en hunebedbouwers in het
binnen- en buitenmuseum maken, maar ook bij de overgebleven monumenten in het
landschap en in de routes van en naar het Hunebedcentrum.
• De vertaling van de kennis die de opgraving bij Dalfsen heeft opgeleverd vormt een
essentiële component voor de permanente tentoonstelling.
• Een uitgebreid en uitgekiend educatief programma voor groepen (niet beperkt tot
schoolgroepen alleen!) begeleidt de ontwikkelde vernieuwingen.
Voor de realisatie van de vernieuwingen van de vaste tentoonstelling is bijna 2 miljoen
euro nodig. Een projectgroep met daarin archeologische experts, financiële expertise en
een museaal vormgevingsbureau, voert de herinrichting uit.
De opgraving van ‘Dalfsen’ (2015) is van grote nationale en internationale betekenis.
Voor een groot deel zet het de huidige kennis over de hunebedbouwers volledig op
de kop. De vondsten vergen nog nader wetenschappelijk onderzoek, maar nu al is
duidelijk, dat een nagenoeg volledige herziening van de vaste tentoonstelling van het
Hunebedcentrum nodig is om het grote publiek kennis te laten nemen van het rijke
boerenleven van de Trechterbekercultuur in al zijn veelzijdigheid . De opgraving in
Dalfsen zal een prominente rol krijgen in de nieuwe expositie.

DE BETEKENIS VAN ‘DALFSEN 2015’
5000 jaar vondsten bieden nieuw zicht op Trechterbekercultuur
Archeologen hebben in Dalfsen een compleet grafveld uit de Steentijd ontdekt,
het grootste van West-Europa en een unicum voor Nederland. Maar liefst 120
graven met spectaculaire grafgiften en zelfs een aarden monument uit de tijd van
de Hunebedbouwers zijn blootgelegd. De ontdekking van resten van een huis vlak
naast de begraafplaats en langs een 5000 jaar oude weg, is eveneens een primeur
voor Nederland. Dit onderzoek werpt nieuw licht op de ‘oer-Nederlander’, de eerste
mensen die zich hier permanent vestigden en niet langer als jager-verzamelaar
rondtrokken.
In het Overijsselse Dalfsen zijn 120 van de tot nu toe zeer zeldzame Trechterbekers
opgegraven, de naamgevers van de cultuur waartoe deze Steentijdmensen worden
gerekend. Andere grafgiften zijn stenen bijlen, vuurstenen pijlpunten, messen en
twee barnstenen kettingen. Het grafveld meet 120 bij 20 meter. Bijzonder is het
centraal gelegen aarden monument, nu zichtbaar als een ovale greppel van 30 bij
4 meter, dat een imponerende aanblik moet hebben geboden. De huisplattegrond
werd in de directe omgeving van het grafveld opgegraven. Opmerkelijk is dat de
aangetroffen trechterbekers dateren uit een periode van 200 jaar (2900-2700 voor
Chr.). Het grafveld moet door een kleine gemeenschap van vier families, die zich
aldaar permanent hebben gevestigd, intensief zijn gebruikt. Dit onderzoek zal onze
kijk op de periode van de Trechterbekercultuur in Nederland en West-Europa blijvend
veranderen
22

Er zal onderzoek gedaan kunnen worden naar familierelaties, verschillen tussen arm
en rijk en naar de wijze waarop mensen werden begraven. Zo zijn er aanwijzingen van
rituele handelingen. Het feit dat het monument, het boerenerf en het grafveld vlak bij
elkaar lagen, lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat het grafveld als centraal focuspunt
van een lokale gemeenschap fungeerde. Het Hunebedcentrum wil deze opgraving
gebruiken om het verhaal over de Trechterbekercultuur uit te breiden. De bezoeker krijgt
hiermee een betere kijk op het dagelijkse leven van de hunebedbouwers. Het onderzoek
naar deze plek en het ontdekken van het deels onbekende verhaal is een avontuur.

MUSEA EN NIEUWE TECHNOLOGIEN:
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Mesolithische hut op het Oertijdpark

4 Ontwikkeling
Oertijdpark

Het Oertijdpark vertelt de bezoeker meer over de Nieuwe Steentijd en zijn context. Bezoekers
lopen over het terrein met prehistorische boerderijen, een veenbrug, een rendierjagertent,
prehistorische akkertjes, grafheuvels en de reconstructie van een opgraving van een
hunebed. Er worden gepersonifieerde verhalen verteld via ‘oude’ en ‘nieuwe’ media. De
presentatie heeft een educatief karakter.
In 2012 werd de ontwikkeling naar het Oertijdpark ingezet en trok het Hunebedcentrum
nieuw publiek aan. Voor parken met prehistorische reconstructies en een aantrekkelijk
activiteitenprogramma is relatief veel interesse bij grote groepen van de bevolking.
Vooral de één-op-één reconstructies van een ver verwijderd verleden hebben een grote
aantrekkingskracht. Bezoekers (zowel volwassenen als kinderen) worden in hun fantasie
over het prehistorische verleden geprikkeld en willen daarvan niet zelden voor een korte
periode deelgenoot worden. Bezoekers worden uitgenodigd deel te nemen aan de bouw
van een prehistorische boerderij en er worden verschillende prehistorische evenementen
georganiseerd.
Tot 2014 is gewerkt aan fase 1. In deze fase zijn de volgende onderdelen gebouwd:
• een ontdekpadenstructuur, incl. blotevoetenpad
• een bloemrijke vlindertuin i.s.m. Stichting Ydille
• een prehistorische veenbrug
• een trechterbekerboerderij (van de hunebedbouwers)
• een rendierjagerstent
• een mesolitische hut
• een grafheuvel met rituele opstal
• een omheining van vlechtwerk en een ingangstourniquet
• een Borger-A-type boerderij uit de Bronstijd
• een Noordbarge-type ijzertijdboerderij
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Fase 2 van het Oertijdpark wordt in 2015-2016 uitgevoerd.
Tot deze fase behoort:
- het uitbreiden en verbeteren van de verkeersvoorzieningen;
- het opzetten en uitvoeren van een monitoringsprogramma;
- de reconstructie van hunebed D26;
- opgewekte grafheuvel;
- plaatsen van graanspiekers;
- de bewegwijzering;
- educatieve programmering en uitbreidingsplan.
Voor 2025 is de entree van het Oertijdpark verbeterd. De uitstraling van de huidige
ingang past niet bij de uitstraling van het park. Het idee is dan ook om een gezamenlijke
entree te maken voor het museum en het Oertijdpark .
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Borger en omgeving

5 Hunebedcentrum
en omgeving

Belangrijkste reden om het Hunebedcentrum in de jaren ‘80 te verhuizen naar de huidige
plek is het naastgelegen hunebed D27. Dit is het grootste hunebed van Nederland.
Daarnaast is de omgeving uniek en helpt het mee het verhaal van het hunebed beter
te vertellen. Het Hunebedcentrum ligt op de overgang van enerzijds de Hondsrug, het
esdorpenlandschap en de besloten dorpsrand en anderzijds het dal van het Voorste
Diep. De toegangsweg tot het Hunebedcentrum (Hunebedstraat) vormt de grens tussen
deze landschappelijke eenheden. Belangrijke landschappelijke kenmerken zijn enerzijds
de ruimtelijke overgang tussen het besloten dorp en het open landschap en anderzijds
het reliëf. Het Hunebedcentrum ligt in de directe omgeving van de enige doorsnijding
van de Hondsrug. De natuurlijke, geologische en menselijke geschiedenis van de
Drentse Hondsrug is uniek. De ontwikkeling tot Unesco-status voor het project Geopark
Hondsrug geeft dit reeds aan. Het Hunebedcentrum speelt hierop in door routes aan
te bieden naar andere hunebedden, maar ook naar interessante plekken in het Drentse
landschap met de nadruk op het Hondsruggebied. Zo draagt het Hunebedcentrum
deze kennis over aan zijn bezoekers. Het legt uit waarom de eerste vaste bewoners van
Nederland zich juist hier vestigden en waarom ze juist op deze plek hun hunebedden
bouwden. Daarmee levert het Hunebedcentrum een bijdrage aan het besef van waar we
vandaan komen.
OMGEVING BORGER - NU
Belangrijke landschappelijke kenmerken van Borger en zijn omgeving zijn enerzijds de
ruimtelijke overgang tussen het besloten dorp en het open landschap en anderzijds het
reliëf. In de directe omgeving is sprake van een aanzienlijk verval van
23 m+NAP op de Hondsrug tot 10 m +NAP in het stroomdal van het Voorste Diep bij de
Bronnegermaden. Binnen het plangebied loopt het maaiveld af van west (19 m +NAP bij
de Bronnegerstraat) naar oost (13 m +NAP bij de Hunebedstraat).
De huidige plek van het Hunebedcentrum maakte oorspronkelijk deel uit van een klein
kampje aan de noordkant van het dorp, op de overgang naar het Ooster Veld. Een deel
van dit Ooster Veld, tot aan de markegrens met Drouwen, is waarschijnlijk in de 19e
eeuw ontgonnen tot een kleinschalig patroon van kampjes en boscomplexen. De
overheersende richting was hierbij noordwest-zuidoost. Het landschap en het ruimtelijk
patroon hebben in de 20e eeuw een aanzienlijke wijziging ondergaan. In de jaren zestig
heeft een ruilverkaveling plaatsgevonden.
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Het landschap aan de noordrand van Borger is hierdoor veel grootschaliger en opener
geworden. Er is weinig meer overgebleven van de kleine kampjes en de boscomplexen.
Ook bijna alle oude zandpaden zijn verdwenen. Langs de noordoostrand van Borger zijn
nog kleine restanten van het bos blijven staan. De bebouwing langs de Bronnegerstraat
is aanzienlijk toegenomen. In de periode 1970 tot heden zijn nieuwe woonbuurten
toegevoegd. Ook zijn er langs de Achterste Kampweg een aantal bospercelen aangelegd.
Het voor dit gebied zo kenmerkende reliëf is weliswaar gehandhaafd gebleven,
maar door de nieuwbouwwijken en de bospercelen is dit wel minder goed zichtbaar
geworden.
OMGEVING BORGER -TOEKOMST
Belangrijk voor het Hunebedcentrum zijn de verschillende recreatieparken in de
buurt. Hiermee wordt op de ingezette samenwerking voortgebouwd. Verder staat
in de planning dat het kanaal Buinen - Schoonoord , ten zuiden van Borger, weer
teruggebracht wordt als meanderende beek. Landschappelijk zou hierdoor de zuidkant
van Borger aantrekkelijker worden voor recreatie. Dit is ook voor het Hunebedcentrum
een belangrijke ontwikkeling. In de toekomst wil het Hunebedcentrum de relatie met
de omgeving verder versterken door met een elektrische bus langs verschillende
interessante plekken in de omgeving te rijden (villagetour Borger- Drouwen - Ees).
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OMGEVING HUNEBEDCENTRUM - NU
Het zuidelijke deel van het Hunebedcentrum is dicht bebost. Hier bevindt zich het
grootste hunebed van Nederland. De noordkant is momenteel geheel open. Hier is geen
ruimtelijke begrenzing naar het aangrenzende landschap. In de huidige situatie zijn er op
het terrein van het Hunebedcentrum 60 parkeerplaatsen, waarvan 50 parkeerplaatsen
voor bezoekers en 10 parkeerplaatsen voor personeel. Bovenstaande aantallen zijn in het
vigerende bestemmingsplan uit 2013losgelaten.
Volgens de parkeerprognose in het vigerende bestemmingsplan (2013) zijn circa 120
parkeerplaatsen noodzakelijk om in het hoogseizoen alle bezoekers die met de auto
komen op te kunnen vangen. Achtergrond van deze eis is het verminderen van de
parkeerdruk in landschappelijk kwetsbare gebieden en de verkeersdruk in de bebouwde
kom van Borger.
OMGEVING HUNEBEDCENTRUM - TOEKOMST
Het Hunebedcentrum wil zijn parkeervoorzieningen in de periode 2015-2016 uitbreiden.
Er zal een apart adres aangevraagd moeten worden zodat de verschillende
navigatiesystemen (onder andere de Tomtom) de juiste route aangeven. Daarnaast zou
de langparkeerplaats als alternatieve parkeervoorziening voor het Hunebedcentrum
heringericht moeten worden. Het wandelpad van deze voorziening naar het hunebed
moet voor het toenemen van het gebruik aantrekkelijker gemaakt worden. Tevens kan
dit pad dienen als verbinding van het Hunebedcentrum en het omliggende landschap.
Op het terrein van het Hunebedcentrum zelf moet een duidelijk padenstructuur komen
zodat de ingang van het museum een logische plek heeft en het grootste hunebed van
Nederland makkelijk te vinden is. Hiervoor is een jaarlijkse snoeibeurt van de heesters
rond het hunebed noodzakelijk.
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LOKALE SAMENWERKING
Toerisme speelt een belangrijke rol in Borger en omgeving. Een op de vijf banen
in de gemeente Borger-Odoorn is gerelateerd aan de toeristische sector. Het
Hunebedcentrum speelt hierin, door de grote recreatieve waarde, een belangrijke rol. De
spin-off van het centrum is groot. Veel mensen komen niet alleen een bezoek brengen
aan het centrum maar gaan ook tanken, een kaartje kopen, ergens in het dorp op het
terras koffie drinken, boodschappen doen in de supermarkt, een fiets huren et cetera.
Het bestuur van het Hunebedcentrum is zich zeer bewust van deze rol. Er wordt nu en
in de toekomst dan ook veel aandacht besteed aan de relatie met het dorp (inwoners en
ondernemers). Dit komt tot uiting in een aantal zaken:
- Werving van vrijwilligers uit de directe omgeving. Zij werken één of meer dagdelen bij
het Hunebedcentrum. Zij zijn de ambassadeurs van het centrum.
- Via berichten in het lokale huis aan huisblad ‘Week in Week uit’ worden de
dorpsbewoners op de hoogte gehouden van activiteiten van het Hunebedcentrum
- Het Hunebedcentrum biedt hulp aan bij speciale acties die plaatsvinden in het dorp
(door middel van sponsoring, hulp in uren, gezamenlijk projecten begeleiden, ruimtes
beschikbaar stellen voor activiteiten enz.)
- Het Hunebedcentrum stelt gratis ruimtes beschikbaar voor het RABO Zomertheater
- Borger Hunebedhoofdstad
- Gratis entree voor de inwoners van Borger-Odoorn
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REGIONALE SAMENWERKING
Belangrijk voor het Hunebedcentrum zijn de verschillende recreatieparken in de
buurt. Hiermee wordt de samenwerking geïntensiveerd. Verder worden er via allerlei
samenwerkingsverbanden op bovenlokaal niveau marketingacties ingezet zoals:
Verrassende attracties met een jaarlijkse krant
Via betaalde en onbetaalde advertentieruimte staat het Hunebedcentrum in veel
toeristisch promotiemateriaal / publicaties
Een aantal keren per jaar betaalde en onbetaalde advertenties in het Drenthe Magazine
Via vele bilaterale samenwerkingsverbanden zoals met Staatsbosbeheer, Drents
Landschap en het Recreatieschap Drenthe worden op ad hoc basis activiteiten en
promotieactiviteiten ontwikkeld
Sinds 2011 is het Hunebedcentrum een van de belangrijkste expeditiepoorten van
Geopark de Hondsrug. Het hoofdkantoor is gevestigd in het Hunebedcentrum. De
banden zijn sterk en gezamenlijk worden nieuwe activiteiten en marketingacties
ontwikkeld.
Meer en meer toeristische accommodaties geven eigen krantjes of brochures uit die
worden meegegeven aan de gasten. Het Hunebedcentrum participeert hierin.
Promonoord is een verspreidingsdienst, ontstaan bij het Hunebedcentrum. Daardoor
is er een goede verspreiding van de folders door de hele provincie en de randzone
daaromheen. Intussen maken ook andere ondernemers gebruik van deze dienst.
Met een uiteenlopend aantal partners (natuur, erfgoed, arbeidsvoorziening, onderwijs
en marketing) wil het Hunebedcentrum komen tot een ‘Drentse Erfgoed Delta’, een
trustachtige organisatie die, tot wederzijds profijt, een duurzame en niet-vrijblijvende
samenwerking tot stand brengt.
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INTERNATIONALE BETEKENIS
Sinds 2005 is een stevig netwerk ontstaan van gebieden en organisaties waar
hunebedden en/of aanverwante monumenten liggen. In dit netwerk spelen zowel
bilaterale contacten een rol als samenwerkingsverbanden waar velen lid van zijn, zoals
EXARC (Europese samenwerking tussen archeologische openluchtmusea).
Het Hunebedcentrum is één van de ‘founding fathers’ van Megalithic Routes en op
dit moment (2015) voorzitter van de organisatie. Dit is een samenwerkingsverband
tussen gebieden en organisaties die megalithische monumenten als basis hebben.
Het is begonnen vanuit het project Megalithstrasse in Osnabrück en Papenburg en is
daarna aangevuld met Drenthe, diverse Duitse, Zweedse en Deense partijen. Tevens zijn
English Heritage en St. Fagans (Wales) lid geworden. In 2015 is besloten om ook andere
gebieden en organisaties in Europa die met deze thematiek werken, toe te laten. Het
wordt daardoor een Europees netwerk. Vanuit dit netwerk kunnen nieuwe projecten
worden opgezet. Gezamenlijke marketing is een belangrijk onderdeel van dit netwerk.
Het Hunebedcentrum lift mee op deze internationale marketing.
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Poster Hunebedhoofdstad Borger
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Hunebedbouwers in museumgebouw

6 Bezoekers

BEZOEKERSAANTALLEN
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het bezoekersaantal over de afgelopen
jaren weergegeven. Uit de cijfers is duidelijk de vernieuwing en uitbreiding van het
Hunebedcentrum in 2005 waar te nemen. Sinds de opening is het bezoekersaantal sterk
gestegen, van circa 36.000 in 2005 tot bijna 100.000 bezoekers in 2008. Sinds 2008 is
echter sprake van een licht dalende trend: het aantal bezoekers neemt langzaam af tot
minder dan 80.000 bezoekers in 2011. Daarna is het bezoekersaantal weer licht gestegen
tot circa 85.000. In 2014 telde het Hunebedcentrum 93.000 bezoekers, een stijging van
10 procent ten opzichte van 2013.
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Bezoekersaantallen per jaar (bron: Drenthe in Cijfers, Hunebedcentrum)
Op het terrein van het Hunebedcentrum vinden diverse jaarlijks terugkerende
middelgrote en kleinere evenementen gerelateerd aan de prehistorie en hunebedden
plaats, onder meer de Dag van het Hunebed, Cittaslowmarkt, de Oekdagen en de
Oertijdmarkt. In de tabel op de volgende pagina is indicatief aangegeven hoeveel
bezoekers deze evenementen trekken.

2015-2025

Evenement

aantal bezoekers

Oertijdmarkt

3.000 - 3.500

Dag van het hunebed

500 - 1.000

Oekdagen

200 - 300

Cittaslowmarkt

1.000 - 1.500

Bezoekersaantallen evenementen
Op basis van de ontwikkeling van de bezoekersaantallen in de afgelopen jaren wordt
met de komende plannen ingezet op een bezoekersaantal van structureel 100.000
bezoekers per jaar. Voor de komende jaren wil het Hunebedcentrum een driedaags
Oertijdfestival toevoegen aan de mix van activiteiten. Dit festival bestaat uit een markt,
een avondprogramma en drie dagen met living history-activiteiten, demonstraties
van prehistorische vaardigheden (‘de dialoog met prehistorisch handwerk’):
aardewerk maken, leerbewerking, bronsgieten, de ijzersmid, de vuursteensmid e.d. De
demonstraties worden verricht door binnen- en buitenlandse deskundigen.
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BEZOEKERS IN BEELD
Het Hunebedcentrum trekt verschillende soorten bezoekers. In de schoolvakanties
komt het grootste aantal bezoekers. Dit zijn zowel toeristen die tijdelijk in Drenthe
verblijven als dagrecreanten. In de zomervakantie wordt het Oertijdpark ‘bewoond’ door
vrijwilligers, verkleed als hunebedbouwers. Dit versterkt de beleving van de prehistorie
voor de bezoeker.
Naast de schoolvakanties zijn het vooral schoolklassen die naar het Hunebedcentrum
komen. Voor scholieren zijn er verschillende voorbeeldprogramma’s die de educatie
van de scholieren ondersteunen. Het Hunebedcentrum heeft een programma voor
basisschoolkinderen van 4-8 jaar, kinderen van 8-12 jaar en voor scholieren van het
voortgezet onderwijs. Hierbij is het mogelijk om verschillende activiteiten uit de
prehistorie na te bootsen.
In de komende jaren wil het Hunebedcentrum de Erfgoed-educatie ingrijpend
vernieuwen, vanuit het concept Empathische archeologie. Deze voorgenomen
vernieuwing centreert zich rond:
• Erfgoed-onderwijs rond multiperspecitiviteit en integrale (cultuur-natuur) projecten.
• Intensivering van de contacten met het onderwijs, met o.a. lessen op locatie.
• Bijdrage aan talent-ontwikkeling rond story-telling en living-history (theater).
• Programma-ontwikkeling die direct aansluit bij de kerndoelen en eindtermen voor het
primair en het voorgezet onderwijs (hunebedbouwers als eerste canononderwerp).
In het kader van ‘life-long-learning’ wil het Hunebedcentrum komen tot een poule
van vrijwilligers en zzp-ers die living-history-programma’s presenteren, bijdragen aan
evenementen bij het Hunebedcentrum en aan experimentele archeologie. Door de
combinatie van vragen uit het onderwijs met een breed scala aan activiteiten wordt
een ‘community of interest’ gevormd. De vernieuwende educatiestrategie wordt in
jaarprogramma’s verwerkt.
MONITORING
Doel van het Hunebedcentrum is om dynamisch in te spelen op de wensen van de
bezoekers. Het Hunebedcentrum wil de bestaande monitoring intensiveren. Door de
bezoekers bijvoorbeeld te vragen naar hun achtergrond, hun waardering voor het
Hunebedcentrum en de uitgaven in het centrum ontstaat een beeld van zowel het
bezoek als van de bezoekers. Deze informatie kan erg bruikbaar zijn bij de bedrijfsvoering

Verschillende bezoekers:
1. Toeristen die verblijven op verblijfsaccommodaties
Dit is de belangrijkste groep. De meeste bezoekers komen van de vakantieparken,
campings, hotels, en de B&B accommodaties. Het is daarom van belang om te weten
welk type gasten verblijven op de diverse accommodaties. Door de loop van de tijd is
daar veel kennis over opgedaan. Zo weten we dat bezoekers van de Landal parken zeer
geïnteresseerd zijn in het Hunebedcentrum in combinatie met wandelen en fietsen in
de omgeving. Door de loop van de tijd zijn er diverse arrangementen met de diverse
accommodaties gemaakt, meestal op maat.
Het type arrangement wordt dus aangepast bij het type gast in de diverse
accommodaties in Drenthe.
2. Dagtoeristen
De meeste dagtoeristen komen uit Noord Nederland maar vooral uit de directe
omgeving. Dit is een diverse groep.
3. Eigen bevolking
De eigen bevolking komt voornamelijk als dagtoerist. Wat kenmerkend is dat veel
mensen uit de directe omgeving (vooral Borger en omgeving) nog nooit in het
Hunebedcentrum zijn geweest. Dit is een algemeen verschijnsel, alles wat heel dichtbij
te zien is wordt niet veel bezocht door de eigen bevolking. Omdat de relatie met de
directe omgeving belangrijk is worden diverse acties ontwikkeld, zoals bijv. gratis
entree of speciale activiteiten speciaal voor de inwoners in de directe omgeving.
4. Onderwijs
Scholen weten het Hunebedcentrum goed te vinden. De canon van de Nederlandse
geschiedenis begint met hunebedden. Het is daarmee een vast onderdeel van het
onderwijs curriculum. Dat is de belangrijkste reden dat veel scholen kiezen om naar het
Hunebedcentrum te komen. Dat gebeurt voor een belangrijk deel door een project van
de provincie Drenthe (Culturele Mobiliteit) waar de scholen gratis busvervoer kunnen
krijgen naar het Hunebedcentrum.

van het Hunebedcentrum, bijvoorbeeld als het gaat om marketingactiviteiten. Maar ook
ten aanzien van de conceptuele invulling van het Hunebedcentrum kan op deze wijze
nuttige informatie worden ingewonnen.
In 2013 heeft het Hunebedcentrum een monitoringsonderzoek naar het gedrag van
zijn bezoekers laten uitvoeren, op basis van een vragenlijst, maar ook door ‘shadowing’
en ‘tracking’. Dit onderzoek maakte inzichtelijk dat bezoekers voor een groot deel (40%)
wel het terrein van het Hunebedcentrum bezochten (grootste hunebed, keientuin en
nog niet omheinde Oertijdpark), maar niet overgingen tot het spenderen van geld aan
entree voor het museum en consumpties in het museumcafé. Monitoring werd voorts
toegepast middels een gestandaardiseerde vragenlijst voor alle elf Archeologische Open
Air Musea, die aan het Europese Open Arch programma deelnamen.
Onderzoeken in de toekomst zullen gericht zijn op:
1. externe plekken rondom het Hunebedcentrum en de vraag waarom het museum niet
bezocht wordt;
2. het gedrag van bezoekers op het terrein van het Hunebedcentrum door middel van
shadowing en tracking.
Hierdoor krijgt het Hunebedcentrum inzicht in de wensen, meningen en het werkelijke
gedrag van bezoekers. De uitkomsten zullen een vertaalslag bevorderen naar
marketinginzet en aanpassingen op het terrein.
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MARKETING
Het Hunebedcentrum haakt aan bij verschillende marketingmiddelen. Er wordt op het
gebied van marketing en PR samengewerkt met:
Marketing Drenthe: Marketing Drenthe heeft de opdracht om de provincie Drenthe
buiten de provincie onder de aandacht te brengen van potentiële bezoekers. Aangezien
de hunebedden een icoon zijn voor de provincie Drenthe is dat onderwerp standaard
opgenomen in de promotiecampagnes. Het is aan het Hunebedcentrum om met nieuwe
interessante informatie en acties te komen om de hunebedden op de agenda van de
Drenthe promotie te behouden. Een goed voorbeeld van de mogelijkheden vormt het
RTV-Drenthe project ‘De week van de prehistorie’, waarin een 21ste eeuws gezin wordt
gevolgd in haar poging te leven als hunebedbouwers. In vijf afleveringen wordt een
informatief en attractief beeld geschetst van de ondernomen poging: info-tainment met
grote marketing en PR-waarde.
Geopark de Hondsrug: Vanaf 2011 is het Hunebedcentrum officieel onderdeel geworden
van Geopark de Hondsrug. Het hoofdkantoor is gezeteld in het Hunebedcentrum en
de twee belangrijkste onderwerpen van het Geopark, ijstijden en prehistorie, zijn hier te
vinden. Het Hunebedcentrum lift mee op de marketing van Geopark de Hondsrug.
Cittaslow . Sinds een aantal jaren is het Hunebedcentrum onderdeel van Cittaslow.
Het Hunebedcentrum lift mee op de marketing van Cittaslow. Het laat zien dat het
Hunebedcentrum nastreeft een duurzame en maatschappelijk verantwoorde organisatie
te zijn.
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Hunebedhoofdstad: Het idee van Borger Hunebedhoofdstad is een jaar of tien geleden
ontstaan. Samen met ondernemers, de gemeente en anderen is besloten om Borger
meer onderscheidend te laten zijn van de dorpen in de omgeving. In 2015 wordt naar
de hoofdstad verwezen in een jaarlijkse krant, de Hunebedhoofdstadkoerier, en de
borden bij de ingang van Borger. Er liggen goede kansen om meer met dit idee te doen.
Toerisme is erg belangrijk voor Borger, zonder toeristen zag het winkelaanbod er een stuk
minder uit en maar liefst een op de 5 banen is gerelateerd aan de toeristische sector. De
komende jaren gaat het Hunebedcentrum een meer actieve rol spelen in het fenomeen
Hunebedhoofdstad. Zo zou Borger uitgeroepen kunnen worden tot het oudste dorp
van Nederland met zijn 5400 jaar. Dit kan worden vertaald naar producten, activiteiten,
evenementen en marketingacties .
COMMUNICATIE
De communicatiemiddelen die tot 2025 worden gebruikt, betreffen een combinatie van
oude media en nieuwe media.
Oude media
1. Folders inclusief een goede folderverspreiding. Er worden nu ongeveer 1000 adressen
bezocht en van folders voorzien in Drenthe en de direct omliggende gebieden. Dat is
een sluitend netwerk waarbij zo goed als alle toeristische accommodaties en attracties
zes keer per jaar folders krijgen van het Hunebedcentrum. Dit zal de komende jaren
worden voortgezet. Wel zal steeds meer de combinatie gezocht worden met de
verspreiding van andere producten en producten van anderen. Op die manier kunnen
de kosten van de verspreiding worden terugverdiend.
2. Persberichten – op maat gemaakt voor diverse media (lokaal, regionaal, nationaal,
internationaal en special-interest-groepen)
3. Posters - voor speciale activiteiten

4. Kranten – de Hunebedhoofdstadkoerier bestaat al een aantal jaren. Deze zal in de
nabije toekomst worden opgepimpt.
5. Meeliften op mediamiddelen van anderen. Voorbeelden zijn het kwartaalblad van Het
Drentse Landschap of kranten van andere organisaties. Wat steeds meer gebeurt, is dat
accommodatiebedrijven eigen informatiekrantjes of magazines hebben. Daar zullen
we steeds meer mee gaan samenwerken. Dat is gerichte marketing op de doelgroep
van de desbetreffende accommodatie.
6. Arrangementen maken met accommodaties, die een eigen promotiebeleid uitvoeren.
Zo liften wij mee op hun promotie. Een voorbeeld hiervan is het weggeven van een
toegangskaartje van het Hunebedcentrum bij een boeking van een bungalowpark.
In het welkomstpakket zit ons kaartje, dat ziet de gast en deze denkt dan (hopelijk)
dat hij of zij weleens daar naar toe kan gaan. We gaan ervan uit dat er nooit iemand
alleen komt maar altijd een groepje. Uitgaande van een gemiddelde van vier personen
betekent één vrijkaartje dan een korting van 25%.
7. Kortingsacties – er is een standaardkorting van ongeveer 25% die weg kan worden
gegeven aan anderen die een actie met ons willen aangaan. Die 25% staat gelijk aan
de groepskorting. De meeste mensen die echt goed zoeken kunnen wel ergens in
reclamemateriaal een kortingsbon vinden.
Nieuwe media
1. Internet - Internet is een medium dat niet meer weg is te denken uit onze
maatschappij. Veel mensen zoeken hun informatie via het internet. Reizen worden
steeds meer geboekt via het internet. Dit zorgt voor een enorme verschuiving in de
reisbranche waarbij naar verwachting de helft van alle huidige reisbureaus niet zal
overleven. Niet alleen mensen die op vakantie willen gaan zoeken op het internet,
maar ook iedereen die nieuwsgierig is naar ‘special interest’ onderwerpen, zoals de
hunebedden en de prehistorie, zoekt veelvuldig op het internet. Daarnaast zoekt de
jeugd veelvuldig naar informatie op het internet, de ene keer uit nieuwsgierigheid
de andere keer vanwege school. Het internet heeft al een centrale plek in de
promotie van het Hunebedcentrum maar zal de komende jaren nog belangrijker
worden. Alle nieuwe activiteiten, contacten met de klant en de pers, nieuwsbrieven,
marketinginformatie en alles wat de organisatie aan kennis in huis heeft, moet via het
internet lopen. De resultaten van de website moeten zijn:
• stimuleren van een bezoek aan het Hunebedcentrum
• stimuleren van de verkoop van artikelen
• stimuleren van deelname aan activiteiten
• op een goedkope en efficiënte wijze veelvuldig kunnen communiceren met de
mensen die het Hunebedcentrum een warm hart toedragen
• internationale aandacht krijgen voor de hunebedden in Drenthe
2. Social media - Social media meken een steeds belangrijker onderdeel uit van de
communicatie. Er wordt goed in de gaten gehouden welke nieuwe vormen van social
media de revue passeren en het Hunebedcentrum zal daarbij aansluiten. In 2015
wordt vooral gewerkt met Facebook en Twitter. Daarnaast is er een eigen Youtube
kanaal, staan er vele foto’s op Flickr, staan er blogs op Tumbler en worden de eerste
stappen gezet op Instagram. Als er nieuwe middelen bijkomen gaan we ermee
experimenteren. Naast deze middelen wordt ook nog altijd veel gebruik gemaakt van
e-mail en Whatsapp. De komende jaren gaat het Hunebedcentrumzich oriënteren op
Facebookoptimalisatie .
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3. Google Grants - In 2015 is begonnen met Google Grants. Dat is een speciaal
programma van Google voor stichtingen. Het Hunebedcentrum wordt daardoor de
mogelijkheid geboden middels een reeks steeds aan te vullen kernwoorden hoog in de
zoekmachine terecht te komen.
4. E-magazine - In 2015 is gestart met een e-magazine onder de noemer www.
hunebednieuwscafe.nl. De naam is zo gekozen, dat er ook een fysieke omgeving
van gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld een lezing in het Hunebedcentrum waarvan
de tekst in het e-magazine komt. Het is niet een magazine dat eens in de maand of
paar maanden uitkomt maar een continu ververste databank met nieuwe artikelen.
Telkens als er een nieuw artikel bijkomt wordt dit via de social media verspreid. Het
is een speelse opzet met verschillende thema’s. De redactie is in handen van het
Hunebedcentrum, de artikelen worden door zoveel mogelijk mensen geschreven.
Sommigen zijn vaste schrijvers, anderen schrijven eenmalig. Via een zevental thema’s
bestrijken de bijdragen de wereld van het Hunebedcentrum.
5. Virtueel museum - Voor de nabije toekomst wordt het virtuele museum steeds
belangrijker. Het zal over een aantal jaren heel normaal zijn om twee musea te
hebben – een fysiek en een virtueel. Daar waar het fysieke ophoudt, kun je verder gaan
in de virtuele wereld. Het één vloeit door in het andere. Dat is wat anders dan een
website en een e-magazine – het gaat veel verder. We komen dan in de wereld van
virtual reality, games, combinaties met social media, fotogalerieën, community, een
ontmoetingsplek, quizzen enzovoort.
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Gebruik maken van nieuwe technieken in het Museum
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Veenweg op het Oertijdpark

7 iNTERne
Organisatie

Het huidige Hunebedcentrum heeft een klein aantal reguliere arbeidsplaatsen en een
eveneens kleine staf. Het model is dat de kleine staf de zorg op zich neemt voor een
groot aantal vrijwilligers een aantal medewerkers van de sociale werkvoorziening en
werkervaringplekken. Daarnaast is het Hunebedcentrum een Ecabo-gecertificeerd
leerbedrijf voor stagiaires van MBO en HBO. In de nieuwe situatie wordt de interne
organisatie vernieuwd.
7.1.BESTUURLIJKE VERNIEUWING
In de huidige stichtingsvorm fungeert een bestuur op basis van profielen (lokale
worteling, politiek netwerk, affiniteit met archeologie, bedrijfseconomie etc.). Daarnaast
is een Raad van Advies geïnstalleerd. In de nieuwe constellatie wordt de omslag gemaakt
naar een professioneler en zakelijker organisatie. Daarin wordt het bestuursmodel
gewijzigd in een Raad van Toezichtmodel. De algemeen directeur is bestuurder. De Raad
van Advies blijft ongewijzigd en is ad hoc benaderbaar door zowel de Raad van Toezicht
als het management. Op redelijk korte termijn wil het Hunebedcentrum daarnaast
komen tot een klankbordgroep, bestaande uit mensen uit de regionale omgeving van
het centrum. De plannen van het Hunebedcentrum zullen regelmatig aan de leden van
de klankbordgroep worden voorgelegd en zij worden geacht daarop te reflecteren. De
resultaten daarvan zullen worden gezien als adviezen aan het bestuur en management
van het Hunebedcentrum. Alle wijzigingen die zijn voorzien worden verwerkt in de
nieuwe statuten.
7.2 PERSONELE ONTWIKKELING
De invulling van de brede presentatiemix van het Hunebedcentrum noopt tot het
aanpassen van de personeelssamenstelling en de personeelsomvang. In de huidige
situatie is reeds een begin gemaakt met de professionalisering en de zakelijker
organisatie, waarnaar wordt gestreefd, door in de technische dienst en in museum,
winkel en museumcafé het aantal fte’s uit te breiden. In de toekomstige constellatie zijn
de volgende ontwikkelingen voorgenomen:
• Binnen de directie zullen de museaal-inhoudelijke en de bedrijfsmatige kanten van
het Hunebedcentrum meer in evenwicht worden gebracht;
• Bij educatie en communicatie, alsmede bij administratie en secretarie wordt een
uitbreiding van de personeelsomvang voorzien.
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•
8 INVESTERINGEN,
FASERING EN
BEGROTINGEN
De komst van het Oertijdpark zal voor het grootste deel van de bezoekers leiden tot een
verlengingvan de verblijfsduur. De verwachting is gerechtvaardigd dat de gemiddelde
verblijfsduur met zeker een uur zal worden verlengd. Voor speciale activiteitendagen
en educatieve programmavolgers (scholen), zal de verblijfsduur nog meer toenemen.
Van een halve-dag-attractie zal het Hunebedcentrum doorgroeien naar een hele-dagattractie.
De attractiewaarde voor de toeristische ontwikkeling van Drenthe zal door de
toevoegingen aan het Oertijdpark toenemen. Meer nog dan voorheen, wordt het
Hunebedcentrum daardoor een autonome trekker voor zowel dagtoerisme als
verblijfstoerisme. Dit zal de buitenmuseale bestedingen in horeca en MKB in de
regio stimuleren en verhogen. Door bovengenoemde ontwikkelingen zal groei
van bestedingen in en om het Hunebedcentrum ontstaan. Voor de entree kan een
gemiddelde toename van € 1,00 per bezoeker worden bereikt, terwijl de bestedingen in
winkel en café zullen groeien met gemiddeld 2% per jaar. Deze stijging kan nog verder
toenemen als het economische herstel de komende jaren stabiel doorzet.
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Door de start van het Oertijdpark is de aantrekkingskracht van het Hunebedcentrum
vergroot en kan een verhoging van het bezoekersaantal worden verwacht. In de huidige
begroting wordt gewerkt met een bezoekersaantal van 80.000 per jaar. Uit onderzoek
is gebleken, dat op het terrein van het Hunebedcentrum 40% van de bezoekers, geen
geld uitgeeft aan entrees en horeca. Door de inmiddels gerealiseerde omheining van het
Oertijdpark zal het verblijf op het terrein zonder geld uit te geven worden ontmoedigd.
Dit zal ertoe leiden dat het bezoekersaantal boven de 100.000 per jaar zal uitkomen.
Effecten en prognoses worden verwerkt in meerjarenbegrotingen van het
Hunebedcentrum. Door de begrotingsgroei zal de zelfredzaamheid worden geborgd, de
balanspositie worden versterkt en zal de werkgelegenheid op peil blijven.
Om ook de gewenste bestuurlijke en personele vernieuwing te kunnen realiseren is het
herstel nodig van de Provinciale subsidie van 2011.
Het beleid is erop gericht om een duurzame exploitatie te realiseren (met behoud van
80 – 85% eigen inkomsten), die het tevens mogelijk maakt voor toekomstige
investeringen financiering of co- financiering tot onze beschikking te hebben. Voor de
grote investering rondom de inrichting van de vaste tentoonstelling zal een uitgewerkt
plan van aanpak met tijdpad, begroting en dekkingsplan worden opgesteld. Het begrote
bedrag van bijna € 2 miljoen is gebaseerd op een herinrichting van
1000 m2 à € 1.300,- de bouw (en inrichting) van een nieuwe entree, vloervervanging en
bewegwijzering.
Met name met de Provinciale Visitatie Commissie en het Recreatie Expert Team
is van gedachten gewisseld over de huidige financiële kwetsbaarheid van het
Hunebedcentrum en de noodzakelijk geachte maatregelen om daarin verandering
te brengen. De wens om daarbij vanuit verschillende scenario”s te denken , is daarbij
nadrukkelijk geadviseerd.
BEGROTING VOOR HET INVESTERINGSPLAN
Vernieuwing van de permanente expositie van het Hunebedcentrum 2016-2017
Zelf een hunebed bouwen

8 INVESTERINGEN EN
BEGROTINGEN

De komst van het Oertijdpark zal voor het grootste deel van de bezoekers leiden tot een
verlenging van de verblijfsduur. De verwachting is gerechtvaardigd dat de gemiddelde
verblijfsduur met zeker een uur zal worden verlengd. Voor speciale activiteitendagen en
educatieve programmavolgers (scholen), zal de verblijfsduur nog meer toenemen. Van een
halve-dag-attractie zal het Hunebedcentrum doorgroeien naar een hele-dag-attractie.
De attractiewaarde voor de toeristische ontwikkeling van Drenthe zal door de toevoegingen
aan het Oertijdpark toenemen. Meer nog dan voorheen, wordt het Hunebedcentrum
daardoor een autonome trekker voor zowel dagtoerisme als verblijfstoerisme. Dit zal de
buitenmuseale bestedingen in horeca en MKB in de regio stimuleren en verhogen. Door
bovengenoemde ontwikkelingen zal groei van bestedingen in en om het Hunebedcentrum
ontstaan. Voor de entree kan een gemiddelde toename van € 1,00 per bezoeker worden
bereikt, terwijl de bestedingen in winkel en café zullen groeien met gemiddeld 2% per jaar.
Deze stijging kan nog verder toenemen als het economische herstel de komende jaren
stabiel doorzet.
Door de start van het Oertijdpark is de aantrekkingskracht van het Hunebedcentrum vergroot
en kan een verhoging van het bezoekersaantal worden verwacht. In de huidige begroting
wordt gewerkt met een bezoekersaantal van 80.000 per jaar. Uit onderzoek is gebleken,
dat op het terrein van het Hunebedcentrum 40% van de bezoekers, geen geld uitgeeft aan
entrees en horeca. Door de inmiddels gerealiseerde omheining van het Oertijdpark zal het
verblijf op het terrein zonder geld uit te geven worden ontmoedigd. Dit zal ertoe leiden dat
het bezoekersaantal op termijn boven de 100.000 per jaar zal uitkomen.
Bezoekersaantal per jaar
2014

93.000

2015

95.000

2016

100.000
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Effecten en prognoses worden verwerkt in meerjarenbegrotingen van het
Hunebedcentrum. Door de begrotingsgroei zal de zelfredzaamheid worden geborgd,
de balanspositie worden versterkt en zal de werkgelegenheid op peil blijven. Om ook de
gewenste bestuurlijke en personele vernieuwing te kunnen realiseren is het herstel nodig
van de Provinciale subsidie van 2011.
Het beleid is erop gericht om een duurzame exploitatie te realiseren (met behoud van
80 – 85% eigen inkomsten), die het tevens mogelijk maakt voor toekomstige
investeringen financiering of co- financiering tot onze beschikking te hebben. Voor de
grote investering rondom de inrichting van de vaste tentoonstelling zal een uitgewerkt
plan van aanpak met tijdpad, begroting en dekkingsplan worden opgesteld. Het begrote
bedrag van bijna € 2 miljoen is gebaseerd op een herinrichting van
1000 m2 à € 1.300, de bouw (en inrichting) van een nieuwe entree, vloervervanging en
bewegwijzering.
Met name met de Provinciale Visitatie Commissie en het Recreatie Expert Team
is van gedachten gewisseld over de huidige financiële kwetsbaarheid van het
Hunebedcentrum en de noodzakelijk geachte maatregelen om daarin verandering te
brengen. De wens om daarbij vanuit verschillende scenario’s te denken, is nadrukkelijk
geadviseerd.
BEGROTING VOOR HET INVESTERINGSPLAN
Vernieuwing van de permanente expositie van het Hunebedcentrum 2016-2017
1. Lasten
1.1 Projectcoördinatie
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1.2 Herziening 1000 m2 expositieruimte á € 1.300,- (inclusief
nieuwe vloer; nieuwe routing etc.)
1.3 Bouw en inrichting nieuw entreegebouw: 350 m2 á € 900,-

160.000
1.300.000
315.000

1.4 Architectkosten

41.000

1.5 Educatieve programma’s

29.000

1.6 Marketing en PR

50.000

1.7 Financiële verantwoording

25.000

1.8 Onvoorzien 2%

38.000

TOTAAL

1.958.000

2. Baten
2.1. Hunebedcentrum (6,6%)

129.000

2.2. Provincie Drenthe (50%)

979.000

2.3. Gemeente Borger-Odoorn (10,2%)

200.000

2.4. Fondsen (33,2%)

650.000

TOTAAL

1.958.000

De noodzakelijk geachte herziening van de permanente expositie vormt de hardware
voor een voortgaande personele ontwikkeling. De nieuwe combinatie van een binnenen een buitenmuseum biedt veel kansen om de doelstelling van 100.000 bezoekers
te halen, als het activiteitenpakket ( Marketing/PR en Educatie) wordt uitgebreid.
Realisatie van deze doelstelling vergt zowel extra ontwikkeltijd als permanente extra

uitvoeringstijd. Daarnaast is de beschikbaarheid van co-financiering een voorwaarde voor het
succesvol opereren binnen Europese samenwerkingsprojecten. Ook hiervoor geldt, dat het
begrip co-financiering niet alleen gaat over liquide middelen, maar tevens over beschikbare
personele expertise. Expertise-behoefte, uitvoeringsnoodzaak voor activiteiten en de
beschikbaarheid van financiële middelen vertalen zich in extra personeel ( in totaal 2,5 fte.) De
twee ontwikkelde scenario’s zijn vervolgens niet in beton gegoten, maar bieden voldoende
sturingsmogelijkheden om met goed gevolg de beste route te bewandelen naar de meest
gewenste en meest duurzame exploitatie.
BEGROTING VOLGENS SCENARIO’S: DE UITGANGSPUNTEN
Scenario I: versterking eigen kracht
Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:
• de voorgenomen investering in de permanente tentoonstelling levert een structureel
bezoekersaantal op van 100.000.
• er is geen prijsverhoging voor entree voorzien.
• bestedingen van bezoekers in museumshop en museumcafé stijgen met 2% per jaar.
• in de personeelsformatie is een halve fte groei in secretariële ondersteuning voorzien.
• er is sprake van een vijfjarig Europees project, dat 50% financiering voor activiteiten oplevert
en 25% cash-geld kost (de overige 25% is gekapitaliseerde uren). De totale begroting voor het
project bedraagt € 100.000,- per jaar.
• in de semistructurele provinciale en gemeentelijke subsidiëring vindt geen wijziging plaats.
• voor de ontwikkeling en uitvoering van de Drentse Erfgoed Delta ontvangt het
Hunebedcentrum € 26.000,- per jaar.
• afzonderlijke projecten worden gerealiseerd voor € 50.000,- ; waarvan 20%
projectcoördinatiekosten worden ‘inverdiend’.
• de gemiddelde entreeprijs is € 5,- ; gemiddelde besteding in winkel en café bedraagt resp. €
2,10 en € 2,80.
• de voorgenomen investering inzake de vernieuwing van de permanente tentoonstelling wordt
à fonds perdu gerealiseerd.
Scenario II: duurzame toekomst
Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:
• het Hunebedcentrum kan substantieel co-financiering inzetten bij Europese en andere
afzonderlijk projecten.
• een normale reserve van 10% van het jaarbudget wordt bereikt in het bestek van enkele jaren.
• personeelsomvang neemt toe met 0,5 fte administratie, 0,5 fte medewerker communicatie en
1,0 fte educatie.
• scenario II impliceert scenario I.
• provinciale subsidie keert terug naar het niveau van 2011.
• door toename van belangstelling in de educatieve sector stijgt het aantal te realiseren
afzonderlijke projecten.
• door toename van de personeelsomvang worden meer activiteiten mogelijk, groeit het
herhalingsbezoek en wordt de kwaliteit van het personeelsconcept (professionals sturen
vrijwilligers en gedetacheerden aan) kwalitatief geborgd.
• percentage eigen inkomsten stijgt tot boven het peil van 2015 (81,1%)
• werkgelegenheid stijgt en veroorzaakt een grotere interne en externe spin-off.
De financiële uitwerking van deze twee scenario’s staan op de volgende pagina.
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BEGROTING VOLGENS SCENANARIO’S: DE CIJFERS
1. Lasten

Begroting 2015

Scenario 1

Scenario 2

Personeel

481.500

523.000

605.000

9.500

9.500

9.500

82.000

118.500

118.500

125.000

135.000

135.000

Activiteiten museum

28.500

28.500

28.500

PR/Marketing

42.500

50.000

50.000

Huisvesting

116.500

120.000

120.000

Organisatie

45.000

50.000

53.000

Rente en bankkosten

12.500

12.500

12.500

Afschrijving

19.500

19.500

19.500

Onderhoud/
reservering

36.500

36.500

36.500

7.000

7.000

7.000

50.000

35.000

1.006.000

1.160.000

1.230.000

Begroting 2015

Scenario 1

Scenario 2

384.000

500.000

605.000

133.000

210.000

210.000

255.000

280.000

280.000

7.500

7.500

7.500

15.000

15.000

15.000

206.5000

181.500

251.500

35.000

26.000

26.000

1.006.000

1.160.000

1.230.000

30.000

60.000

60.000

Baten

38.000

132.000

132.000

Lasten/Cofinanciering

63.000

192.000

192.000

Resultaat projecten

-25.000

-60.000

-60.000

Vrijwilligers
Winkel
Restaurant

Onvoorzien/diversen
Dotatie aan reserve
TOTAAL

2. Baten
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Entreegelden
Winkel
Restaurant
Vrijwilligers
Activiteiten museum
Subsidies
Diversen

TOTAAL
Resultaat museum

Projecten

RESULTAAT TOTAAL

5.000
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Verkennen van de omgeving
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Rendierjagershut op het Oertijdpark

9 Het Hunebedcentum in
2025

De wereld verandert en daarmee ook de musea. Technologie en digitale middelen
bepalen voor een groot deel de maatschappij. Hoewel het moeilijk is om precies te weten
wat er in de toekomst speelt, wil het Hunebedcentrum in dit hoofdstuk een kijkje nemen
in de toekomst. Wat betekenen de trends voor het Hunebedcentrum in 2025?
COMMUNITY
Het Hunebedcentrum is meer geworteld in de samenleving. Het is een fysieke
community geworden. Anno 2015 zien we dat communities nog vooral gevormd
worden op internet. Het is vooral virtueel, dat gaat steeds meer ook een fysieke wereld
worden waar mensen die geïnteresseerd zijn rondom specifieke thema’s elkaar vinden.
Het Hunebedcentrum wordt zo’n fysieke plek voor mensen die geïnteresseerd zijn in
archeologie, ijstijden, landschap en dergelijke. Dat wordt door het Hunebedcentrum
ingevuld door nieuwe onderwijsconcepten, lezingen, cursussen, congressen, workshops,
excursies enzovoorts.
VIRTUEEL MUSEUM NAAST FYSIEK MUSEUM
Vanuit de communitygedachte komt er een virtueel museum naast het fysieke. Dat is
juist de plek om mensen aan je te binden. Niet als een hedendaagse website maar als
echt museum, het e-magazine is daar een begin van. Te denken valt aan discussies op
het web, actuele onderwerpen, virtuele exposities, artikelen, foto’s uitwisselen, filmpjes,
games, virtual reality en meer.
ONDERWIJS
Het onderwijs zal in 2025 andere vormen aannemen. Het zal zich meer multilevel
(combinaties van MBO - HBO - Academisch) en multidisciplinair (verschillende
studierichtingen) ontwikkelen. Ook zal er meer e-educatie zijn en zal er meer via internet
gaan. Hierin gaat ons virtuele museum een belangrijke rol spelen.
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UNESCO EN GEOPARK
ln 2025 is het Hondsruggebied een bekend vakantiegebied geworden. Dit omdat het
begrip Geopark dan beter bekend zal zijn dan nu. Er moeten de komende jaren nieuwe
producten ontwikkeld worden die refereren aan het Geopark en vooral ook aan de
bijbehorende UNESCO status. Het Hunebedcentrum wordt een spin in het web van
de ontwikkelingen in het Geopark (vooral ook omdat het Hunebedcentrum de twee
belangrijkste thema’s van het Geopark laat zien; - ijstijden en prehistorie)
COMMUNICATIE
De communicatie zal de komende jaren nieuwe kansen kennen. Vooral de social media
worden hierbij steeds belangrijker. Gedrukte media zal niet verdwijnen maar worden niet
belangrijker. De huidige mensen moeten beter geschoold worden in de nieuwe vormen
van communicatie. Het zal sneller gaan en directer. De bezoeker krijgt meer persoonlijke
aandacht en zal minder als anonieme groep worden benaderd.
VIRTUAL REALITY
De komende jaren wordt virtual reality steeds belangrijker. ln 2025 is dat een normale
zaak geworden. De prehistorie (los van de hunebedden) is moeilijk zichtbaar in het
Drentse landschap. Door middel van Virtual Reality kunnen we een beeld plaatsten voor
een bestaande locatie (via een medium als een tablet, een horloge of een smartphone).
Dus waar nu niets te zien is kan dat straks wel (verdwenen hunebedden zijn weer
zichtbaar, grafheuvels krijgen weer paalkransen maar daarnaast kunnen er ook rituelen
door mensen in beeld gebracht worden). Dat maakt het landschap een stuk boeiender
en spannender. Hier kunnen games aan gekoppeld worden waardoor er ook
geheel nieuwe doelgroepen aangetrokken kunnen worden.
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NATIONAAL NETWERK HUNEBEDCENTRUM
De nationale netwerken van het Hunebedcentrum zijn anno 2015 niet heel sterk. ln 2025
is dat sterker. Dat zal enerzijds gaan op eigen kracht (Museumvereniging, site musea,
archeologische netwerken, ijstijdnetwerk en dergelijke) en anderzijds zal dat komen door
de rol in het UNESCO netwerk (er zijn bezoekers die langs UNESCO-gebieden reizen,
van Waddengebied tot Stonehenge en dan hoort ook het Hondsruggebied en dus het
Hunebedcentrum tot de te bezoeken locaties).
INTERNATIONAAL NETWERK HUNEBEDCENTRUM
Het Hunebedcentrum zit anno 2015 in een aantal internationale netwerken. In 2025 is
dat meer dan ooit tot volwassenheid gekomen. Vooral in het netwerk van megalithische
monumenten mag worden verwacht dat er op het gebied van samenwerking
vorderingen worden gemaakt. Dat heeft tot gevolg dat er meer internationale gasten
zullen komen, als bezoeker maar ook als deelnemer aan congressen, summerschools en
dergelijke.

MUSEA EN NIEUWE TECHNOLOGIEN:
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Het Hunebedcentum in 2025
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Speerwerpen

Bijlagen

Bouw van boerderij op Oertijdpark

Bijlage 1

Bijlage 2
Hein Klompmaker

Profiling an era.
– the concept of empathic archaeology
Introduction
To come straight to the point: anyone who thinks that multi-coloured history posters in schools are passé or
‘retro’, is mistaken. These posters are still the best way to create an image of the past. Since the golden age of
historical painting and school history posters (1850-1950), historical art has changed a lot. It is no longer confined
to schools or universities and there is far greater diversity in the way historical pictures are used and presented.
These days we no longer talk about history posters but “historical tableaux.”1 Tableaux are more comprehensive
than the ancient school posters: you get more of a story through text, films, photo’s and imaginative
presentation.
There may be a world of difference between the two terms but we should not ignore the similarities. In principle
there is not a great deal of difference between the collection of 253 illustrations of Dutch history published by
Jacob de Vos (Amsterdam, 1801-1870), and the 2010 initiative by the Dutch National Historic Museum to provide
a sort of vending machine, from which the public could ‘snack’ on historic objects and events. Both initiatives
stemmed from a fear that Dutch people’s knowledge of history was declining; and both were based on the idea
that the past can be imagined without seeing the actual objects.
Obviously there are differences between the nineteenth century and the beginning of the twenty-first. Jacob de
Vos would not have known the words ‘vending machine’ or ‘snack’. But through the centuries the same question
remains – how can we profile an era? How can we colour in the daily life of a time which we cannot experience at
first hand? We still use the term ‘local colour’ in that context, even if the definition has altered. Colours continue to
play an important role in portrayals of a historic event or a past era. And in any case, the colours used in prehistoric
tableaux reflect the personal and subjective view of the illustrator. He mixes and blends the many colours on his
palette in his own way.
Similarly in the world of historians, there is much discussion about moral values in describing historic events and
people. Sometimes it seems as if we only have three colours at our disposal, particularly when looking at periods
characterised by atrocities, such as the Dutch in Indonesia; the Nazi’s in concentration camps; the Holocaust.
White stands for the good, black for the bad and grey for ‘not all good but not completely bad’. When using white
and black we lay it on too thickly, and with grey we tone everything down so far that even crimes can be glossed
over: “The picture should not be black and white, nor grey, but chequered”.2
The palettes of the historian and the archaeologist also contain many colours which they mix to create their own
story. Should we portray the time of the Dutch hunebed builders as a springtime scene - the dawn of civilisation
- or should we cloak the picture in autumn colours? In the same way, the image of prehistory that we evoke today
is not totally idyllic, totally uncivilised or totally brutal, but as richly diverse and multi-coloured as our own time.
In constructing new historic tableaux we must take account not only of a fairly detailed theoretical concept
and a respect for the tradition in which these new tableaux can be set, but also of the new, modern and diverse
applications to be found in a museum or an educational environment.

Theoretical thinking about archaeology has not stood still during the last two centuries. Although the material
remains of prehistoric cultures continue to be the most important source of our knowledge, there is a growing
demand to investigate further in order to get more out of the finds than used to be the case in past decades.
How can we fill in the colours of the cultural-mental elements of bygone ages? What information can we use as a
basis? How can we penetrate more deeply into the thoughts and deeds of the hunebed builders? And even if we
can do that, how do we portray that information in a museum context?
This paper presents a theoretical model which breaks new ground both in the sphere of research and in the area
of museum presentation. Although not intended as a blueprint, the integral and multi-disciplinary principles are
set out and centred on the concept of ‘empathic archaeology’.

Fig. 1: J.H. Isings, Drawing of the hunebed builders (1959).

It must be said that empathic archaeology has not yet reached full maturity. ‘Profiling an era’ is no more than a
half-way point on the journey towards a greater understanding and a better presentation of that understanding:
a doubly attractive prospect. As the historian Wessel Krul has said: “An image of the past is not the same as a
portrait of the past”3

Empathic archaeology
These days we are used to making worldwide contact with each other by telephone. We use lists of
telephone numbers, telephone books and satellites to help us. Even when we do not want to be found –
because we are on the run, for example – if we use our gsm, people can pinpoint our position to within a
square metre. That’s how keying in numbers works. Even getting a wrong number does not shake our belief
in our ability to contact someone else. That is the best proof that our reality is not based exclusively on ideas
but on facts. It is also the best proof that culturally pessimistic post-modernists are wrong when they assert
that there is no past reality, only an infinite number of interpretations of an infinite number of realities and an
infinite number of truths. In this vision, reality is basically unrecognisable. The basic notion of the concept of
‘empathic archaeology’, on the other hand, begins with the idea that past reality is fundamentally perfectly
knowable, in spite of an inadequate set of instruments. Through ‘empathic archaeology’ we can attain a
plausible reality based on facts.
There has long been a belief in the existence - among all the many different types of human behaviour which
history presents to us - of the concept of a universal human trait linked to values which are the same for all
people and in all ages. This belief began with the humanists and can also be seen in the works of enlightened
philosophers and of the existentialist Sartre. Empathic archaeology begins from the same premise but looks
for this universality not in the Bible, Greco-Roman Antiquity or the Middle Ages, but through neuro-scientific
research into our brains.
Empathic archaeology is an all-embracing concept which can briefly be described as the idea that we can
both know the past and also present it to others by adding empathy to a set of instruments which combines
the knowledge and skills of a range of diverse scientific disciplines. Added to this is the belief that – far more
than is currently accepted in the archaeological world – it is possible to compile a profile of a prehistoric
period which includes those cultural-mental elements which cannot generally be deduced from material
remains alone.
The actual research, and the presentation of that research to a large museum-going public, cannot both
be handled by one person. The present state of science is at once so extensive and at the same time so
fragmented that we are a long way from the Renaissance ideal of omniscient man, the ‘homo universalis’.
The alternative is to bring together the knowledge and skills of different scientists in order to devise and
answer new and daring questions (Did the hunebed builders trust each other? Did they feel compassion,
fear, grief and love, and how did that express itself in their society? What did they think about their natural
environment? What role did religion play in their lives? etc).
Despite all our efforts, it is by no means certain that answering these questions will bring us any closer to the
hunebed builders. There can still be poor communication - ‘wrong numbers’ - between the researchers and
the presenter. Then all our attempts at empathy, at identifying with a distant past, will fail. But, just as most
attempts to contact people over long distances with gsm are successful, so we should be optimistic that the
same will apply when making contact with our distant past.
Empathic archaeology is a multi-disciplinary scientific concept, and adding empathy to the mix could well
lead to the profiling of an era. In this case we are looking at the era of the Funnel Beaker Culture, the time of
the hunebed builders. In profiling this period of Dutch prehistory, we particularly lack an understanding of
the cultural-mental aspects of their daily life which goes beyond well-intentioned speculation and unbridled
fantasy. To identify yourself successfully with a hunebed builder, you need more than objects from their daily
life and their graves - more even than information about the landscape and the climate. If you really want to
penetrate to the heart of a hunebed builder, you can appeal to something universal. Something which links
people from different cultures and different times. Therein lies the key to increasing our knowledge of the
distant past.

Empathy and altruism
Empathy makes it possible to put ourselves in other people’s shoes, to identify with people (and animals)
outside ourselves. Frans de Waal points out that this ability is in our genes. Even so, it is not easy to empathise.
“We can more easily identify with people like ourselves, people with the same cultural background and
ethnic features, of the same age, sex, profession and so forth. And it is even easier with those nearest to us,
like our partners, children and friends.”4 There is biological and neuro-scientific evidence for that. In human
brains the so-called von Economo Neurons (VEN-cells or spindle neurons) are especially large and present in
great numbers. They are found in a part of the brain that is crucially important for qualities which we regard as
‘human’. This includes the ability – just like apes, dolphins and elephants – to recognise ourselves in a mirror.
So the mirror is a metaphor for empathy: recognising yourself is to be aware of others.
Empathy may then be anchored in our brains as the ‘human gene’, but that does not mean that appealing
to our power of empathy allows us to twist the truth in order to justify a crime, or to excuse the holocaust.
Empathy can put a face to the past5, but it should not lead us to portray the past in a rose-tinted cloud of
compassion, love and atonement. Our human genes also recognise less attractive ideas like fear, cynicism,
aggressive behaviour, hate, revenge and grief. The hunebed builder also knew anxiety and depression. What
did that mean to him?

Fig. 2: Empathy puts a face to the past: a hunebed builder in the Hunebedcentrum, Borger, The Netherlands.

How can we represent that? Philosopher Peter Bieri believes that he would have achieved far less if he had not
known such anxiety and depression. “I can very easily put myself in the place of someone who kills another
person in a fit of passion. I am familiar with fear, aggression, hate, resentment, all those things which each one
of us carries within ourselves”6.
Maigret, the world-famous detective in the novels of George Simenon, did what the author had himself so
often done: sat on a terrace watching people and thinking “What might have happened to them to cause them
to commit a crime?” Maigret embodies a combination of thorough police work and a successful empathic
feeling for the profile of the criminal, and that type of story is enormously popular. What stories stimulate a
universal feeling of empathy? In other words, can we empathise with people living in far-distant times?
Were the hunebed builders always happy and did they trust each other? Or did anxiety and depression play
a greater role? Which ‘strategy’ worked best for them? These interesting questions are also important for our
own times. Research shows that Dutch people are among the happiest in the world, but do we also trust each
other? When asked whether, in general, most people could be trusted, 60% of Dutch people answered yes.7
For the hunebed builders, trust was an absolute necessity for survival in terms of efficient group-forming and
the exchange of ideas and skills. However contradictory it might sound, having a high level of basic trust is the
best way to be on your guard against dishonesty. Basic trust in others increases the chance of survival, it is more
pleasant, it promotes a feeling of happiness and it is above all more economically efficient.
For the sake of convenience, let us assume for a moment that there must have been a high level of trust among
the hunebed builders, because on the one hand it contributed to basic survival and on the other hand it was
the most economically efficient. In our own time - and it cannot have been any different in the time of the
hunebed builders - a higher level of trust stimulates the release of phytoestrogens, which are found for instance
in soya, hops, sesame seeds, fruit and vegetables. So we must ask whether the hunebed builders had access
to these products. And apart possibly from soya and sesame seeds, there is indeed evidence that they did.
Caution must always be observed because availability of a product does not necessarily imply its consumption.
Take bees, for example – just because they have been found preserved in amber does not mean that hunebed
builders ate honey. There is no actual evidence for that. Archaeology has a well-known saying in that respect:
the absence of evidence is not evidence for absence.
We can suppose that trust declined relatively as the circle around an individual grew more anonymous. Mutual
trust probably only existed among the hunebed builders within the circle of family, friends and clansmen.
This must have had a marked effect on their feeling of happiness. There is a proven hormonal, or chemical,
relationship between the use of a trust strategy and a feeling of happiness.
In a business context, the hormone oxytocine, also called the ‘love hormone’, is very important for feelings
of trust and security. An increase in the level of oxytocine causes the release of dopamine, which produces
feelings of happiness. Roos Vonk reminds us that trust is a fertile strategy for society. “Trust is beneficial in
many senses: It leads to economic growth, more profitable business transactions, better relationships with
more ‘social capital’, and it is self-perpetuating because it creates trust in others and makes people happier.”8
Applying our available knowledge about the Neolithic hunebed builders, we can design the best imaginable
strategies to represent the development of the Funnel Beaker People. What level of basic trust, large or small,
was necessary at that time for successful survival?
In the case of the Funnel Beaker People, this kind of imagined strategy can best be applied to the building of
a hunebed. What we know for sure is that piling up the stones required a collective, rather than an individual,
effort. The social capital required depended more on a basis of trust than of mistrust. You could say that the
larger the hunebed, the more successful was the appeal to the available social capital. To build a hunebed you
need among other things a plan of action, sufficient materials and adequate manpower.

That already presupposes interaction between individuals, consultation and leadership, organisation of the
work, and language. All these would result in a successful construction. Moreover it was important to know
what the objectives were in building a hunebed: as a tomb for the important dead; a place where ancestors
could remain a part of the living community; to claim an area against outsiders; to mark out a territory?

Fig. 3: A new schoolposter by the Dutch illustrator Jouke Nijman: building a passage grave (2009).

Sociologists and psychologists like Erikson, Comte and Goudsbloem tell us that, just as an individual goes
through different stages of development – infancy, childhood, puberty, adulthood and old age – a society also
goes through different stages. So how do we define the profile of an agricultural community which knew how
to build hunebeds? To do that we need at least to know about the altruistic behaviour of the community: the
hunebed was built for the collective use of some of the people in the community (not everyone could expect
to be buried in the hunebed). There was sufficient food and shelter in the community, as well as adequate
protection and security (after all, the work took a long time). A community which fulfils these basic needs
creates new needs, for example autonomy, to distinguish oneself from others and demarcate one’s territory. In
short: a need arises for one’s own identity. A hunebed satisfied that need. Looked at in that way, archaeological
and universal human aspects combine to produce a profile of a bygone community. Ongoing multidisciplinary
research can provide more clues and evidence in this area9.
As your surroundings change - as for instance the farming communities in the province of Drenthe changed
radically in the twentieth century (from 80% farming-related work to less than 5%) - then tools and activities
also change. And that also causes a change in the brain. In such circumstances the brain makes new
connections and leaves the old connections undisturbed. How did that apply to the hunebed builders?
Did their brains change because of changes in their farming life (the discovery of the fertilising properties
of manure; the use of carts, the use of beasts of burden, a new type of plough)? Did these and other radical
changes in their society influence the development of their brains?
What sort of diseases did they have? How did they cope with pain? Did they have compassion for people (and
animals) suffering pain? Did they behave differently with cattle (cows, pigs, sheep) and domestic pets like
dogs? There are still innumerable questions we could ask on a cultural-mental level but they are likely to remain
unanswered. Through these and similar research into universal human traits, we can transplant ourselves
with the (also universal) empathy-gene into people in another place and – more important for our quest
into the cultural-mental aspects of daily life in prehistory – in another time. As early as 1976 Richard Dawkins
concluded that the strategy of collaboration based on trust is the most rewarding in the long run10. Altruism
is a genetically-anchored concept which works best in a community. The ‘love hormone’ oxytocine stimulates
altruistic behaviour and an urge to seek to collaborate, but moreover - through the production of dopamine - it
makes people happier. You could say that people have hidden within themselves a classic win-win situation.

Evolutionary biology also provides us with data which helps us to empathise with the hunebed builders. Sugars
and fats are essential foodstuffs for man, especially in a prehistoric context. The ability to see the difference in
colour between red and green led him directly to differentiate between ripe and unripe fruit to satisfy his need
for sugar11. Tasting taught him about poisonous and non-poisonous fruits. So we can imagine that the quest for
energy-giving sugars in prehistory was often successful but sometimes also went wrong.
Neuro-scientists, biologists and chemists present us with universal qualities of being human which connect us
with our ancient ancestors. That, combined with actual archaeological evidence, provides us with a profile of
the life of individual hunebed builders and their collaborative methods of working with each other. It is precisely
that combination of diverse scientific insights which makes the image more reliable. And that bring us to
prehistoric biographies and the prehistoric sensation of standing in the footsteps of the distant past and actually
experiencing it12.
And we should not try to distance ourselves from fiction, that reality which is conjured up in stories, films and
novels, but rather look more closely at its universal appeal.
Universal narrative structures
Everbody knows the story of Robinson Crusoe who was stranded on an uninhabited island. Daniel Defoe’s novel
of 1719 tells how he was stranded in 1651 and lived there for 28 years. The best-known modern-day version is
perhaps the 2000 film ‘Castaway’ starring Tom Hanks. The character of Crusoe stands as a metaphor for the basic
urge to survive, to remain upright in the face of difficult circumstances, where the essential needs of food and
shelter are crucial. But the book is also regarded as a model for an economy without money, trade and rewards.
Since its first publication, the story has been retold in many versions in books, strip cartoons, TV series and films.
In TV and newspaper interviews people are often asked what they would take with them to a desert island.
Answers differ, but it is not difficult to imagine what is really important on an uninhabited island, far removed
from the wealth and the rat race of our own present-day world. The story confronts us with the question of what
is essential in our own lives. It reminds us of prehistoric man, who was able to survive in circumstances that seem
primitive to us. Crusoe had an urge to survive which socio-biologists tell us has been present in man since the
Early Stone Age.
The popularity of the Crusoe story through the centuries seems to connect people of all cultures to each other,
and to their distant ancestors, because it has an ancient story structure. Robinson Crusoe (or Indiana Jones, as
another example) is a character in a story who is both fictional and at the same time represents something both
unique and universal. Reading the book or watching the film in the 21st century, we find it easy to put ourselves
in the shoes of these characters because the story appeals to our genes. Richard Kearney uses the concept of
‘narrative exchange’13 to describe why, through a film or a book, we can actually experience being in another
time and another place. A good story should contain not just the unique, the individual and the personal, but also
the universal, the collective, that which is latent in all of us.
At the heart of the Crusoe story lies a narrative structure with a socio-biological basis which, directly or indirectly,
automatically or with a little practice, appeals to the human gene which we call empathy. These story forms have
a worldwide and universal appeal because we can all identify with the main characters. According to the German
Professors of Literature Martinez and Scheffel, there are actually very few basic story forms14. Here is one good
example, which is also relevant to our theme: put simply – 1. leaving the community/home; 2. completing a task
in some foreign land; and 3. returning home. This format goes back to the search for food as a biological need
in the Early Stone Age – 1. first becoming aware of the need; 2. setting out to look for food, discovering a rich
source, encountering rivals and potentially dangerous enemies; and 3. finally, the difficult journey home and the
‘salvation’ of the community and oneself, the so-called self-fulfillment. This story form – told many times, written
down and repeated and then constantly retold in new variations ¬– is still popular all over the world in our own
time because it connects us with our earlier ancestors.

Fig. 4: The fictional six-year old child of the hunebed builders, called Oek, gives an image of prehistoric
times. “Oek” was sketched in in children’s books, a musical and a movie (2009).

During the age of Romanticism in the early 19th century, the Brothers Grimm went in search of orally-transmitted
stories, not primarily because they wanted to tell fairy tales but because these stories concealed at their heart a
real event. Just like peeling an onion, if you take away the layers created and added over the centuries you will
be left with the real event, what actually happened. The story hid the history. However much the skin was peeled
away over the centuries, the suspected historical core always remained hidden, vague or it could be interpreted
in many different ways. It also helps to approach this idea from the other direction, to ask which basic story
forms, still recognisable and popular across the world today, connect us with our distant prehistory. Those forms
can show us how to use our inbuilt power of empathy to learn more about our distant prehistory. “It is obvious
that we should presume these universal stories to have an anthropological origin”16 the German Professors of
Literature cautiously conclude.
Empathy offers one way out of the supposed impossibility of learning more, in a cultural-mental sense, about
our prehistoric past. By searching for the colours of an era we can hold up a mirror to the past. But just drawing
on an emotion is not enough. If it is to provide more information about the daily life and the minds of prehistoric
groups and individuals, empathy must be linked to a diverse range of scientifically-verified data gained from
archaeology, cultural anthropology, literary theory, socio-biology, neurosciences, forensic science etc. It is only
through an integrated multi-disciplinary approach that we can get really close to the hunebed builders – get
under their skin, as you might say.
Profiling an era
If we want to develop an image of a prehistoric period we obviously need archaeology, but we can also make
good use of knowledge from other sciences. A rewarding metaphor is that of ‘the archaeologist as detective’. A
meticulous search for clues at the crime scene, or at a prehistoric excavation site, provides the basis for further
and more multi-disciplinary research. And the ultimate aim – to reconstruct the spirit of an era in all its diversity –
can be defined by using another police metaphor, that of ‘criminal profiling’.
We find this idea of ‘criminal profiling’ not only in detective novels, films and TV-series but also in real-life
everyday police work. When the identity of the wrong-doer is still unknown, a profile of the person can be
sketched from available information and data such as traits, psychological background, social environment etc.
This takes into account not only individual but also collective characteristics.
The passing of time often plays a crucial role. The quicker we can establish a profile, the greater the chance of
catching the criminal. Obviously this principle cannot be applied too dogmatically when profiling a complete
era from the distant past. Sometimes it is only much later that we arrive at an unmistakable profile of the guilty
person and the subsequent unmasking of the criminal. The original suspect is then found, on closer inspection,
to be innocent. The detective is not perfect and, in the same way, neither are the theories put forward by the
archaeologists, geophysicists, historians, biologists, psychologists, anthropologists, sociologists and other
scientists engaged in studying the past.
Individual hunebed builders are unknown to us today but by collecting a multitude of data, and combining the
information in the right way, we can create profiles to enhance our image of the hunebed builders as individuals
or as a group. Profiling an era leads us as it were to an ‘identikit’ drawing of the hunebed builder, similar to the
pictures used by the police on Wanted posters. In exactly the same way, profiling leads us to an image of everyday
life in a particular place, or in police terms a reconstruction of the crime scene. It is important to differentiate
between ‘construction’ and ‘reconstruction’. We must recognize that – even if the aim is reconstruction i.e a
reproduction of actual events which is as truthful as possible – the result may be a construction: the researcher
has taken his theories too far and got it wrong. The ‘true’ reconstruction does exist of course, it is just a question of
whether the researcher has got it right

Murderers and victims are both present at a crime scene at the fatal moment, and one of them at least can report
what actually happened. In principle the researcher can discover the real facts of the case, but he can of course
also make a mistake if he wrongly interprets the clues. Group profiles often provide the key to the individual. In
modern criminology the ‘criminal profile’ is considered the third stage of detection. The first stage is the study of
the evidence at the crime scene, as exemplified by the most famous of all fictional detectives, Sherlock Holmes
and his inseparable companion Dr Watson. The second stage puts the emphasis on the crime itself, studying
comparative data: how often do similar crimes occur etc. The third stage, putting together a criminal profile, is
based mainly on a study of the psyche of the criminal. What motivates him, in what social environment did he
grow up, does he exhibit repetitive behaviour and similar questions.

Fig. 5: A new schoolposter by Jouke Nijman: Hunebed builders (2009).

In archaeology we see – in very general terms – a similar three-stage process. The first stage is to collect as many
artefacts as possible at the crime scene (a hunebed for example). Next we compare the data from the finds with
those from other similar sites. What similarities do we see, and what differences? The third stage, how we can then
arrive at a profile of a particular prehistoric culture, is on-going and seems to be developing in a multi-disciplinary
direction. Even if the comparison between developments in criminology and archaeology might be viewed as
arbitrary, it is true in both cases that the separate stages do not follow one after the other but are used together in
a cohesive way. The ultimate goal is to identify the criminal or – in our case – the reconstruction of an era. Success
is not guaranteed in advance, but one famous example of profiling gives reason for a certain degree of optimism.
In 1943 the psychoanalyst Walter C Langer drew up a profile of a person who was still alive at the time, Adolf
Hitler. An analysis of his state of mind, environmental factors and psyche led Langer to the conclusion that, if Hitler
lost the war, he would not escape to a neutral country nor allow himself to fall into the hands of the Allies. It was
most likely, according to Langer, that he would commit suicide18. This was an accurate prediction based on the
available combination of information. And this leads us to the conclusion that, even in the case of a far-distant
past and with relatively little information, it is still possible to sketch a rich and varied picture of an age.

From a scientific point of view, cultural-mental aspects of the daily life of, for example, the hunebed builders can
be taken into account. Of course it must be remembered that a successful – if you like a true or realistic – portrait is
not a foregone conclusion. Just as in our own time there are sometimes miscarriages of justice, so the description
of the spirit of an age can also be wrong. But by using as much data and information as possible, from as many
different scientific disciplines as possible, we can significantly reduce the chances of that happening.
Text: Hein Klompmaker.
Translation: Alun Harvey.
Prehistoric biography
A historical biography has undeniable advantages over a prehistoric biography. It is the story of an actual person
with a life documented from birth to death. In a prehistoric reconstruction these things are usually missing. There
is no actual life, nor any documents, and the distance in time between the biographer and his subject is far greater
than with historic biography. But by using known facts, general and collective, we can build a fictional picture of
a prehistoric individual. With the help of data about climate, landscape, domesticated and wild animals, whether
they had fire, the objects they used, offerings, finds etc, together with universal ideas about sex, emotion, remorse,
mistrust, compassion etc - and using empathy as a tool - it is possible to gain a picture of one person’s prehistoric
life.
Prehistoric sensation
In 1920 the famous Dutch historian Johan Huizinga introduced the concept of ‘historic sensation’; the feeling that
you sometimes get that you are actually standing in the footprints of someone from the distant past. Huizinga
called this tingling sensation a direct, almost sensory contact with the past. The Belgian historian Tollebeek speaks
of a surprise, a shock: “Through touching remains from the past one can get closer to vanished peoples”. There
is still debate about whether this sensory encounter with the past happens by accident and cannot therefore be
reproduced or whether it can be consciously activated15. It does seem that such experiences can be reproduced
through films, music, text, tableaux, drawings, photos, smells – in short, by exciting the senses.
Stories in a museum, when combined with objects, life-sized reconstructions of houses, huts, granaries, or
monuments like hunebeds, can be repeated, can be sensed, can be reproduced. In that way the past is perhaps
brought a step closer, made more accessible and easier to understand.
Profiling and scenarios
What we now call the past, people in earlier times called the future. These people knew no more about what
the future would bring than we do. That creates a link. That is why it is good – and also perfectly possible – for
historians and archaeologists to identify with the past, not only arguing from verifiable results (e.g. the hunebed
builders successfully built a hunebed) but also bearing in mind the possible alternatives. Putting yourself into
a situation can provide a real insight, can lead to drawing useful lessons from the past, according to the British
historian Hugh Trevor-Roper: “Only if we live for a moment, as the men of the time lived, in its still fluid context,
and among its still unresolved problems, if we see these problems coming upon us (…) we can draw useful
lessons from history”17. What did the hunebed builders think about and consider before they built a hunebed?
Did they consider an alternative? Was the final building process as they had imagined it? Did they later consider
improvements or extensions? What motives can they have had to want to begin the task and to complete it?

The answers to these questions are like throwing dice, random and unpredictable. Historians and
archaeologists have to deal with real people, not dice, and people have memories and awareness. For
instance, if an accident had happened while building a hunebed, this would have made a difference to
the hunebed builder when he came to build another hunebed or extend an existing one. The sympathetic
historian or archaeologist should not just regard the hunebed builder in a mathematical and rational
way but also take his senses into account (emotion, intuition, compassion, empathy). Only through
these universal qualities can he really connect with people from the past and hear, for instance, a crying
baby being soothed by its mother. While honouring scientifically plausible boundaries we can develop
scenarios which provide us with an insight into the concerns of the hunebed builders. From a finite
number of such scenarios each age selects the most likely, based on new insights and information.

Time and the hunebed builders
Space and time undoubtedly also played an important role in the Neolithic. Landscape, climate, the
changing seasons, the weather, day and night, all had an influence on hunebed society. The French
historian Fernand Braudel differentiated between three simultaneous ‘layers of time’ which form an
important framework both for research into prehistory and also for its presentation.
In terms of the landscape and the climate, the passing of time was almost imperceptible for the hunebed
builders. They would have been far more aware of the metamorphosis of flora and fauna and the recurring
changing seasons. This was very important for the harvest in a community based on arable farming and
raising cattle. Their houses lasted about ten years or so, their fields were worked out after a few years;
sometimes the harvests were abundant, sometimes they failed. These all belong to a concept of time
which today we call cyclical. And lastly, there was the inconstancy of the weather, the alternating of day
and night, the sun rising and setting. We call that event-based time.
These three interlinked experiences of time must undoubtedly have had a cultural-mental significance
for the hunebed builders’ community. If we look closely, we can see all three time dimensions in historic
tableaux.
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