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09.00-09.15 
 
09.15-09.45 
 
 
 
09.45-10.15 
 
 
 
10.15-10.45 
 
10.45-11.15 
 
 
11.15-11.45 

 
 
 
11.45-12.15 
 
 

 
Opening door Daan Raemaekers, directeur GIA  
 
Yftinus van Popta 
Het noodlot tegemoet zeilend. De ondergang en opgraving van de bewapende 18de-
eeuwse koopvaarder nabij Rutten, Noordoostpolder 
 
Tessa Krol 
Een nieuwe blik op 14C-dateringen van aardewerk in Angelsaksische stijl en Hessens-
Schortens aardewerk (4de – 8ste eeuw) uit Noordwest-Europa 
 
PAUZE 
 
Peter Jordan 
Het Arctisch Centrum @48: lopend onderzoek en plannen voor de toekomst 
 
Karla de Roest 
Samen onder Vlaamse velden. Project DigHill80 als (geslaagd?) voorbeeld van 
publieksparticipatie 
 
René Cappers 
Het Digital Plant Atlas project 
 

   

         LUNCH (AANGEBODEN DOOR HET GIA) 
 

   

 Tot besluit 
  

16.30-17.00 
 
 
 
 
17.00-18.00 

 
- Presentatie Palaeohistoria 59/60 en Paleo-aktueel 29 
- Uitreiking GIA Masterscriptieprijs 
- Lustrum GIA 2020 
- Afsluiting door Daan Raemaekers 
 
BORREL (de eerste consumptie wordt u aangeboden door het GIA) 
 

 

Chair afternoon programme: Annet Nieuwhof 
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13.30-14.00 
 
 
14.00-14.30 
 
 
 
14.30-15.00 
 
 
15.00-15.30 
 
15.30-16.00 
 
 
16.00-16.30 
 

 
Corien Wiersma, Wieke de Neef en Sofia Voutsaki 
The Ayios Vasilios Survey Project 
 
Safoora Kamjan 
Investigating the significance of cattle dairying in the Dutch Neolithic; results from 
zooarchaeological and stable isotope (δ18O, δ13C. δ15N) analyses 
 
Manuela Ritondale 
Shipwrecks' location and coastal attractiveness: a predictive model 
 
PAUZE 
 
Daan Raemaekers 
De toekomst van het GIA: een groepsopdracht 
 
Henny Groenendijk en Remi van Schaïk 
Westerwolde ‘achterlijk’ en ‘uithoek’? Archeologie en geschiedenis in discussie 
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Toelichting Lezingen en Sprekers GIA Onderzoeksdag 2018 
 

Yftinus van Popta, Het noodlot tegemoet zeilend. De ondergang en opgraving van de 
bewapende 18de eeuwse koopvaarder nabij Rutten, Noordoostpolder 
Het noordoostelijke deel van de Zuiderzee kenmerkte zich in de 18e eeuw als gevaarlijk 
vaarwater: moeilijk bevaarbaar door de overheersende noordwestenwind, zeer ondiep en 
voorzien van vele zandbanken. In de zomer van 2018 werd in dit gebied door het GIA een groot 
bewapend koopvaardijschip opgegraven dat in het eerste kwart van de 18e eeuw haar noodlot 
tegemoet zeilde. Dit zeer omvangrijke onderzoek levert naast waardevolle informatie over het 
schip en de opvarenden ook een interessante connectie met Engeland en het Mediterrane gebied.  

 Yftinus van Popta is maritiem archeoloog en sinds oktober 2014 verbonden als promovendus 
aan het GIA. Zijn door NWO gefinancierde promotieonderzoek richt zich op het maritieme 
cultuurlandschap van de Zuiderzee tussen 1100 en 1400 AD. Daarnaast is hij projectleider van 
de spectaculaire opgraving van het koopvaardijschip waarover deze lezing gaat. 

 

Tessa Krol, Een nieuwe blik op 14C-dateringen van aardewerk in Angelsaksische stijl en 
Hessens-Schortens aardewerk (4de – 8ste eeuw) uit Noordwest-Europa 
Tot nog toe kan aardewerk in Angelsaksische stijl alleen globaal gedateerd worden. Tijdens de 
gebruiksperiode van dit aardewerk is er sprake van migraties en culturele contacten over lange 
afstanden. Om hier meer inzicht in te krijgen is het van belang om onderscheid te kunnen maken 
tussen vroege typen en late typen Daartoe zijn alle uitgevoerde  14C-dateringen van dit 
aardewerk  in Nederland, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk verzameld en 
geanalyseerd met Bayesian modelling in Oxal. 

 Tessa Krol is als externe promovenda verbonden aan het GIA. Haar onderzoek, dat hoopt bij 
te dragen aan de kennis over thema’s als migratie en acculturatie in de 4e en 5e eeuw, richt zich 
op aardewerk in Angelsaksische stijl, uit met name Noord-Nederland, in Noordwest-Europese 
context.  

 

Peter Jordan, Het Arctisch Centrum @48: lopend onderzoek en plannen voor de toekomst 
Het Arctisch Centrum werd in 1970 opgericht en viert in 2020 dus zijn 50ste verjaardag. Deze 
presentatie gaat in op  resultaten van enkele van de lopende projecten van het Arctisch Centrum 
en de plannen voor de komende jaren, waaronder nieuwe samenwerkingen en een belangrijk 
poolonderzoeksexpeditie in 2020. 

 Peter Jordan is de directeur van het Arctisch Centrum. 
 

Karla de Roest, Samen onder Vlaamse velden. Project DigHill80 als (geslaagd?) voorbeeld 
van publieksparticipatie 
In 2018 is in Wijtschate (B) een slagveld uit de Eerste Wereldoorlog opgegraven. Hierbij werden 
naast intacte loopgraven ook de resten van ruim 130 gesneuvelden aangetroffen. Momenteel is de 
uitwerkingsfase in volle gang en opent binnenkort de eerste expositie. Bijzonder zijn de 
samenwerking tussen crowdfunders en professionele archeologen en de ethische belemmeringen 
die het opgraven van zo’n recente, beladen periode met zich mee brengt. Hoewel project DigHill80 
zeer succesvol is, rijst de vraag of deze manier van opgraven de toekomst is. 

 Karla de Roest doet promotieonderzoek aan het GIA naar grafrituelen uit de late prehistorie. Haar 
persoonlijke interesse in de Eerste Wereldoorlog bracht haar in contact met het DigHill80-project, 
waar zij zich specifiek heeft beziggehouden met het opgraven van de menselijke resten. 

 

René Cappers, Het Digital Plant Atlas project 
Voor archaeobotanisch onderzoek is het van belang om een goede referentiecollectie te hebben 
van allerlei plantenresten. Daarnaast is het wenselijk om een beeld te hebben van allerlei 
traditionele vormen van de voedseleconomie. Referentiecollecties en documentatie van 
traditionele vormen van voedseleconomieën zijn ontsloten in de Digital Plant Atlas Project. In 
deze bijdrage wordt een beeld gegeven van de wijze waarop informatie gearchiveerd en ontsloten 
is. 

 René Cappers is verbonden aan de RUG en de Universiteit Leiden. Hij is hoogleraar in de 
ecologie en paleo-ecologie van het Nabije Oosten. Zijn onderzoek richt zich op de reconstructie van 
de vegetatie en de voedseleconomie in Nederland, Zuidwest-Azië en Noord-Afrika. 
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Corien Wiersma, Wieke de Neef en Sofia Voutsaki, The Ayios Vasilios Survey Project 
Three field surveys and large-scale geophysical research were conducted on the Late Bronze Age 
settlement of Ayios Vasilios (Lakonia, Greece) between 2015 and 2018. The aims of the project 
consist mainly of 1) reconstructing the spatial development of the palace settlement, 2) 
developing a survey method for prehistoric urban sites, and 3) identifying the functional zones at 
the settlement based on the integrated geophysical and archaeological datasets. 
In the lecture the most important research results of the project are presented (CW and WdN). In 
addition, the position of Ayios Vasilios in the political landscape of Laconia during the Late 
Bronze Age is discussed in more detail (SV). 

 Corien Wiersma is field-director of the Ayios Vasilios Survey Project and works as a Post-Doc at 
the GIA since 2015. Her research interests include among other things Bronze Age Greece, 
prehistoric pottery, and survey methodology especially with respect to prehistoric (urban) sites. 

 Wieke de Neef studied and obtained her PhD degree at the GIA. She supervised as a Post-Doc 
the geophysical research at Ayios Vasilios. Her current research at the University of Ghent 
(Belgium) concentrates on the applicability of prospection methods on pre-Roman settlements in 
Italy. 

 Sofia Voutsaki is Professor of Greek Archaeology and responsible for the North Cemetery 
excavation and the survey around Ayios Vasilios. Her main interests are Aegean prehistory, 
Classical archaeology, archaeological theory and archaeological science – esp. mortuary studies. 

 

Safoora Kamjan, Investigating the significance of cattle dairying in the Dutch Neolithic; 
results from zooarchaeological and stable isotope (δ18O, δ13C. δ15N) analyses 

The aim of this paper is to explore the nature of cattle herding and the significance of milk 
exploitation when domestic cattle had its first archaeologically visible appearance in the Dutch 
Delta in the fourth millennium BC. We address these two issues using osteoarchaeological and 
stable isotope analyses (δ18O, δ13C. δ15N) including, the mortality profile, the seasonality of birth, 
and the role of cattle primary (meat) and life-time (dairy products) in human diet in Schipluiden, 
as the key site for understanding the nature of Neolithic way of life in the Netherlands. 

 Safoora Kamjan received her bachelor’s degree in archaeology at the University of Tehran, Iran 
in 2012. She completed her master’s degree in zooarchaeology at the Middle East Technical 
University in Ankara, Turkey in 2017. She is currently a PhD candidate at the Groningen Institute 
of Archaeology supervised by Assist. Prof. Dr. Canan Cakirlar and Prof. Dr. Daan Raemaekers. 
 

Manuela Ritondale, Shipwrecks' location and coastal attractiveness: a predictive model 
Being in sight of the shore is usually considered as an advantage to sailors, nonetheless the coastal-
proximity also implies great risks. The controversial relation with the coast has been oversimplified 
in navigational models.  By looking at historical sources and archaeological sites from antiquity to 
the Middle Age, this paper examines the issue while proposing a GIS implementation for 
optimizing the archaeological prediction in Mediterranean coastal areas. 

 Manuela Ritondale is a joint-PhD Candidate in Mediterranean Archaeology at the GIA, and in 
Analysis and Management of Cultural Heritage at the IMT Lucca (Italy). Her research deals with past 
seaborne-routes prediction, and her main interest is in landscape-perception. 

 

Daan Raemaekers, De toekomst van het GIA: een groepsopdracht 
In het najaar van 2016 werd het onderzoek van het GIA door een internationale commissie van 
peers beoordeeld. De conclusies zullen kort worden besproken waarna wordt ingezoomd op twee 
aspecten. Ten eerste is gesuggereerd om de interne onderzoeksorganisatie zo vorm te geven dat 
er meer samenwerking kan plaatsvinden (‘synergie’) en ten tweede is vastgesteld dat het GIA heel 
veel valorisatie-activiteiten ontplooit maar dat een overkoepelend strategie ontbreekt. In de 
lezing zullen op interactieve wijze beide aspecten worden uitgewerkt. 

 Daan Raemaekers is vanaf september 2018 directeur van het GIA en hoogleraar Archeologie 
van Noordwest-Europa. Zijn onderzoek richt zich op het neolithicum, de archeologische 
monumentenzorg van de steentijd en de beeldvorming van de prehistorie. 

 
 

Henny Groenendijk en Remi van Schaïk, Westerwolde ‘achterlijk’ en ‘uithoek’? 
Archeologie en geschiedenis in discussie 
Heersende opvattingen vanuit de geschiedschrijving over Westerwolde verdienen toetsing aan de 
hand van historische en archeologische bronnen uit de periode 1000-1650, met oog voor 
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landschappelijke en maatschappelijke veranderingen, principieel bezien in relatie tot omliggende 
regio’s (Emsland, Drenthe, Oldambt). Kort verslag van wat reeds gedaan is (historiografie, 
archeologisch-landschappelijke  inventarisatie, demografische analyse) en wat nog beoogd wordt 
(materiaalonderzoek, ontwikkeling landrecht). 

 Henny Groenendijk was provinciaal archeoloog van Groningen en heeft zich veel 
beziggehouden met Westerwolde. Remi van Schaïk is mediëvist en sociaal-economisch 
historicus en was als docent werkzaam aan de RUG. Hij richt zich vooral op de regionale 
geschiedenis van Noord- en Oost-Nederland en werkte eerder samen met archeologen van BAI en 
GIA. Gezamenlijk schreven beiden in deel 1 van de Geschiedenis van Groningen (2008). 

 


