
 

Archeologisch tijdschrift Ex situ wordt gratis 
Persbericht Ex situ en Forum Vlaamse Archeologie vzw – 2 april 2015 

 
Groot nieuws bij de aankondiging van het zevende nummer van Ex situ. Het 
tijdschrift over Vlaamse archeologie verschijnt vanaf nu niet alleen vier maal per 
jaar, maar wordt bovendien gratis. Een verrassing, maar met een weloverwogen 
visie: archeologie is van iedereen en Ex situ wil het rijke Vlaamse verleden zo 
toegankelijk mogelijk maken.  
 
Ex situ is al drie jaar lang het archeologisch tijdschrift voor Vlaamse archeologie en 
verscheen tot nu toe zes maal met een brede waaier aan vlot leesbare artikels 
gaande van jagers-verzamelaars uit uw achtertuin tot het veelbelovende onderzoek 
van Vlaamse vorsers in Congo. In archeologische middens is het magazine 
ondertussen een vaste waarde geworden. “Maar we missen nog te veel de niet-
archeologen”, aldus hoofdredacteur Johan Hoorne. “De vele geïnteresseerden die we 
langs de sleufwand zien passeren en vragen horen stellen, die mensen vinden te 
moeilijk de weg naar archeologie.” Daarom kiest de redactie voor een frisse start. 
 
Nieuwe wind 
Vanaf dit nummer verschijnt Ex situ dus elke drie maand, in plaats van halfjaarlijks. 
“Hiermee willen we het tijdschriftgevoel versterken”, licht Johan toe, “en zo kunnen 
we ook beter op de actualiteit inspelen.” Ondertussen werd ook de website 
vernieuwd. Daar kun je nu uitgebreidere artikels vinden, rijkelijk geïllustreerd met 
extra foto’s, filmpjes en links.  
 
Opmerkelijker is het gratis aanbieden van Ex situ. “We hopen archeologische 
verhalen verder te verspreiden en zo een grotere variatie aan mensen te inspireren”, 
stel de hoofdredacteur. De nummers zullen gratis mee te nemen zijn op openbare 
plaatsen waar erfgoed centraal staat, zoals in archeologische musea. Als u er zeker 
van wil zijn geen enkel nummer te mislopen, doe uzelf een abonnement voor één 
jaar cadeau en betaal tien euro verzendingskosten. Het is ook mogelijk om dit 
initiatief te steunen met een bijkomend bedrag naar keuze: alle beetjes helpen. “En 
gezien wij dit allemaal als vrijwilligers realiseren, zijn zeker ook nieuwe kandidaten 
welkom om mee de handen uit de mouwen te steken”, lacht Johan, “het 
voornaamste doel is om dat boeiende verleden tot bij het brede publiek te krijgen. 
We hopen dan ook dat er veel mensen Ex situ gaan lezen!” 
 
Te weinig publiekswerking 
Maar er is een bijkomende drijfveer om Ex situ gratis te maken. Momenteel is er een 
gebrek aan visie bij de Vlaamse overheid op publiekswerking in de archeologie. Te 
veel hangt het bekendmaken van archeologisch onderzoek af van enthousiaste 
enkelingen. Al meermaals werd dit aangekaart, maar ondertussen beweegt er heel 
weinig. In het nieuwe decreet over archeologie wordt er nauwelijks aandacht aan 
publiekswerking besteed, er wordt slechts vaag gewag gemaakt van eventuele 
subsidiemogelijkheden. Erger nog, op dit moment staat het voortbestaan van de 
tijdschriften Relicta en M&L (Monumenten, Landschappen en Archeologie) ter 



 

discussie. M&L richt zich dan wel tot een mix van specialisten en liefhebbers, toch is 
het verbijsterend vast te stellen dat één van de weinige initiatieven van 
overheidswege, met bovendien een erg rijke traditie, gewoon aan de kant geschoven 
wordt. Dit is een kaakslag voor de mensen achter M&L, en bij uitbreiding voor de 
hele sector. 
 
Heeft een Vlaamse overheid die behoorlijk wat middelen investeert in archeologie, 
en daarnaast bouwheren verplicht te betalen voor archeologisch onderzoek, ook 
geen verantwoordelijkheid om uit te leggen waaróm het dat doet? Wat is het nut van 
opgraven, zonder de resultaten te delen met iedereen? Op basis van reacties 
gesprokkeld op publieksmomenten allerhande, spreekt archeologie nog verdomd 
hard tot de verbeelding ook. Geef de sector dan ook een eerlijke kans. 
 
Geen opgestoken middelvinger 
“Dit is geen opgestoken middelvinger naar de overheid”, stelt de hoofdredacteur, 
“maar integendeel, een uitgestoken hand. Wij als vrijwilligers zijn zeker bereid hard 
aan de kar te sleuren, maar we verwachten ook meer inspanning van Vlaanderen.” 
Het is geen roep om Vlaams geld, maar vooral een oproep naar een beter kader, een 
visie en ondersteuning voor wie wel aan broodnodige publiekswerking doet. 
Verplicht bijvoorbeeld bij grote archeologische werken een beperkt percentage van 
het budget te besteden aan publiekswerking, voorzie een eigen algemene basis van 
publiekswerking naar buitenlands voorbeeld. Het mag duidelijk zijn dat Ex situ gratis 
maken, eigenlijk een krachtig signaal aan de Vlaamse overheid is. Archeologie heeft 
genoeg sexappeal om een succesverhaal te zijn. Beleidsmakers, help onze 
archeologen en geef de toekomst een verleden om trots op te zijn! 
 
Goede vooruitzichten 
Ex situ 2.0 verschijnt halfweg april. Wil jij ook meer ontdekken over opgravingen in je 
eigen buurt? Of ben je al altijd geïnteresseerd in hoe archeologen te werk gaan? 
Ontdek het zelf in Ex situ. Er worden 1000 exemplaren gedrukt en verspreid. 
 
Wil je er zeker ook één? Neem dan een gratis abonnement en betaal enkel de tien 
euro verzendingskosten. Of steun ons, en geef er bovenop een klein bedrag naar 
keuze! 
 
Praktisch: 
www.exsitu.be | info@exsitu.be 
Ex situ is een uitgave van Forum Vlaamse Archeologie vzw, en verschijnt in april, juli, 
oktober en januari. 
Om het volgende nummer 7 bij release te ontvangen, abonneer via de website voor 
maandag 13 april. 
 
Contactgegevens voor redacties of journalisten: 
Hoofdredacteur Johan Hoorne is bereikbaar op 
redactie@exsitu.be of 0498/367.095 
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