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WOODAN, dé database voor
archeologisch hout
Stephan Nicolaij & Jelte van der Laan 1
In 2017 is het archeologische databasesysteem
WOODAN gelanceerd. Hierin zijn ca. 1700 houtvondsten opgenomen die zijn geïnventariseerd in
het kader van het Synthetiserend Archeologisch
Onderzoek (SAO) Houten Gebruiksvoorwerpen.
Dit project, geïnitieerd door de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed (RCE), was gericht op de
houten gebruiksvoorwerpen die sinds de implementatie van het Verdrag van Malta zijn onderzocht. Het project resulteerde in de publicatie
‘Uit het juiste hout gesneden’ (Lange 2017) en
in de online database www.woodan.org (fig. 1).
In 2018 is de database ondergebracht bij een
onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt om
informatie over hout uit archeologische context te
verzamelen en de gegevens centraal en openbaar
(via haar website) te ontsluiten.2
Afgelopen jaar is het systeem in samenwerking
met het Agentschap Onroerend Erfgoed (België)
in vier talen beschikbaar gesteld, namelijk in
het Nederlands, Engels, Duits en Frans. Het is
nu mogelijk een vondst in het Frans in te voeren
en, dankzij de geautomatiseerde vertaling, in
het Duits op te roepen. Hiermee hopen we de
taalbarrière te doorbreken en binnen- en buitenlandse onderzoekers te stimuleren WOODAN te
gebruiken, zodat we gezamenlijk kunnen bouwen
aan een internationale database voor vergelijkend
archeologisch houtonderzoek. Momenteel werken
we samen met of is er interesse van onderzoekers
uit België, Duitsland, Oostenrijk, Ierland, Spanje,
Denemarken en Litouwen.
Het probleem dat we met WOODAN proberen op te lossen is de versnippering van de
informatie over archeologisch hout. Bovendien
is het onderzoek van artefacten uit deze

materiaalcategorie nauwelijks gestandaardiseerd.
Dit maakt de vergelijking van grote hoeveelheden gegevens een tijdrovende bezigheid. Door
hedendaagse (digitale) technieken toe te passen,
worden we in staat gesteld om grootschalige
analyses snel en eenvoudig uit te voeren, waarna
we ons volledig kunnen richten op de verklaring
voor de patronen die we zien.

Gebrek aan standaardisatie

Het onderzoek naar archeologisch hout is niet zo
ver gestandaardiseerd als andere vondstcategorieën. Het grootste probleem zit in de classificatie
van de artefacten. In tegenstelling tot de zoölogie of de botanie dient er naast de soortbepaling
ook nog te worden benoemd waar het hout voor
gebruikt is. In tegenstelling tot aardewerk of vuursteen is het bij hout vaak niet mogelijk gebruik
te maken van typologieën. Bovendien wordt hout
niet altijd volledig opgegraven en geconserveerd.
Tot slot kan hetzelfde object verschillende functies
hebben gehad, omdat hout vaak werd hergebruikt.
Een vat is bijvoorbeeld primair bedoeld voor de
opslag en het transport van producten, maar werd
in het verleden vaak secundair gebruikt voor de
beschoeiing van een tonput. Het is niet onmogelijk
om dit soort informatie op een standaardwijze te
registreren, alleen houden onderzoekers er vaak
hun eigen methoden op na om dit te doen.
De vraag om standaardisatie, en dan met name
op internationaal niveau, is niet nieuw. De Ierse
projectgroep die werkte aan een databasesysteem
met de naam Wodan (met één ‘o’), de voorloper
van het huidige project, schreef hier in 2009
al het volgende over: “One of the fundamental
aims of the database is to act as a springboard to
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Fig. 1. Een screenshot
van de resultatenpagina van WOODAN.

facilitate scientific research in the archaeological
sector. At this stage, the need to store results in a
centralised manner is seen as vital for the future
development of the sector.” In het kader van dat
project is destijds een serie bijeenkomsten georganiseerd waarin werd getracht om samen met
verschillende specialisten tot een internationale
standaardisatie te komen. Hier is een lijst met
relevante variabelen uit voortgekomen, die weliswaar niet overal in gebruik is genomen, maar
wel kon dienen als solide basis voor toekomstige
onderzoeksprojecten.
De huidige database is gebaseerd op de in
Ierland gedefinieerde basislijst. In plaats van
erover te blijven debatteren, is ervoor gekozen
deze informatievelden te implementeren en te
gebruiken voor de registratie van nieuwe vondsten. Zodra gegevens over een nieuw in te voeren
artefacttype niet in de huidige invoerlijst zijn in
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te passen, wordt door de betrokken specialisten
besloten of de lijst moet worden uitgebreid of
aangepast. Deze aanpak maakt dat de registratie
in WOODAN zowel toepasbaar als dynamisch is,
zonder te vervallen in discussies over de te registreren gegevens. Deze aanpak moet leiden tot een
ook internationaal werkbare standaard.
Naast het artefacttype zijn er nog vele andere
variabelen om bij archeologisch hout te registreren. WOODAN heeft voor elke vondst meer
dan 120 mogelijk in te vullen informatievelden.
Sommige van deze velden hebben eigen keuzelijsten, andere velden zijn vrij in te vullen door
de gebruiker. Bij de invoer zijn slechts de velden [Houtsoort], [Artefacttype] en [Datering]
verplicht, en zelfs daarbij is de optie ‘onbekend’
beschikbaar. Dit maakt dat in de database zowel
summier beschreven als gedetailleerd onderzochte
objecten geregistreerd kunnen worden (fig. 2).
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Fig. 2. Detailpagina
van een vondst.

Gebruikers kunnen op alle 120 variabelen zoeken
en nieuwe invoer wordt altijd gecontroleerd door
de specialisten van WOODAN. Door toegankelijk
te zijn en gebruikers de mogelijkheid te bieden
om snel en intuïtief informatie te kunnen vinden en nieuwe vondsten te registreren, probeert
WOODAN het platform te zijn waar verdere standaardisatie zich kan ontwikkelen.

Versnippering

Zelfs wanneer we definiëren hoe we vondsten
moeten vastleggen, is het vinden en kunnen
raadplegen van gegevens niet altijd eenvoudig.
Soms dien je er als onderzoeker voor te betalen
om rapporten te kunnen raadplegen en bedrijven
kunnen terughoudend zijn in het delen van hun
eigen onderzoeksresultaten. Daarnaast eindigt archeologisch onderzoek vaak bij de landsgrenzen.
Zelfs binnen onze landsgrenzen zijn maar weinig
overzichtswerken beschikbaar die specifiek gericht zijn op archeologisch hout.

Met WOODAN proberen we een oplossing te
bieden voor de versnippering van informatie door
onderzoekers te stimuleren hun gegevens centraal
te registreren. Het systeem is gratis te gebruiken
en elke vondst behoudt de verwijzing naar de
originele rapportage. Dat kan op drie manieren:
via een geschreven bronverwijzing, via een link
naar het originele rapport of via het op de server
van WOODAN te hosten rapport. De website heeft
elke maand een slordige duizend bezoekers en het
publiceren van vondsten via dit platform heeft als
voordeel dat onderzoeken gezien worden, waarbij
altijd een directe verwijzing wordt gemaakt naar
de betreffende onderzoekers en bedrijven.
De opkomst van een systeem zoals WOODAN
is onderdeel van een trend. Waar de archeologische registratie zich voorheen beperkte tot door
overheid gereguleerde generieke systemen zoals
ARCHIS of de databases van verschillende archeologische depots, hebben archeologen zelf de
ontwikkeling van specifieke systemen geïnitieerd.
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Fig. 3. Analyse van
de verschillende
houtsoorten bij
zoekopdracht ‘ton’.

Voorbeelden hiervan zijn RADAR voor pollen en
zaden, BONE voor de archeozoölogie, PAN voor
metaalvondsten of DCCD voor de dendrochronologie. De noodzaak van dergelijke systemen wordt
steeds breder erkend.

Hoe werkt WOODAN

WOODAN is te raadplegen via de website www.
woodan.org. Op de homepagina stelt het team zich
voor en worden de doelstellingen van de stichting
uiteengezet. Statuten, publicaties, promotiefilmpjes
en posters zijn hier allemaal te raadplegen. Het
meest prominent is echter het zoekveld. Bezoekers
kunnen boven in beeld hun taal kiezen en onmiddellijk beginnen met zoeken. Het databasesysteem
maakt daarbij gebruik van ‘Slim Zoeken’, waarbij
het systeem een ingevoerde waarde zelf zal analyseren. Het systeem begrijpt dat termen als [Eik]
en [Quercus] betrekking hebben op boomsoorten,
[Groningen] een plaats is en het [Mesolithicum]
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een periode. Dit moet het zoeken zo makkelijk en
intuïtief mogelijk maken. Voor de meer complexe
vraagstukken is de functie ‘Uitgebreid Zoeken’ beschikbaar, waarmee op combinaties van de meeste
informatievelden kan worden gezocht.
Zoekresultaten zijn op vier manieren te raadplegen. Allereerst zijn er verschillende tabelweergaves. Hierin worden gegevens in zelf te kiezen
kolommen weergegeven. Deze resultaten zijn te
exporteren naar Excel, zodat onderzoekers met
een eigen selectie verder kunnen werken. In de
map-weergave toont WOODAN een verspreidingskaart van de verschillende resultaten. Het
systeem kan van elke zoekopdracht een nieuwe
kaart maken, waarbij gebruikers op alle vondsten
kunnen doorklikken. De afbeeldingsweergave kan
worden gebruikt bij het vergelijken van afbeeldingen. Soms is een vondst niet helemaal te plaatsen
en in dat geval kan het makkelijk zijn om te vergelijken aan de hand van foto’s of tekeningen. Tot
slot kan WOODAN gegevens in grafieken weergeven (fig. 3). Zo kan het systeem in een oogopslag
aangeven uit welke periodes de verschillende
vondsten komen of uit welke houtsoorten de artefacten zijn vervaardigd.
Voor elk zoekresultaat is een detailpagina
beschikbaar. Hier staan de foto’s, een kaart van de
vindplaats en alle geregistreerde gegevens (fig. 4).
Als bij een vondst slechts een paar velden zijn
ingevuld, toont de pagina alleen deze velden. Als
bij een vondst alle velden zijn ingevuld, toont de
pagina alle velden. Al deze gegevens zijn in de
genoemde vier talen beschikbaar en een gebruiker
kan boven in beeld van taal wisselen. Hiermee is
elke vondst met het grootste detail te raadplegen.

Tot besluit

In 2019 is een nieuwe versie van het databasesysteem WOODAN gereedgekomen. Deze versie is
voorzien van een vertaalfunctie, waardoor de database in vier verschillende talen te gebruiken is.
Met WOODAN hopen we een oplossing te bieden
voor de versnippering van informatie die betrekking heeft op houten artefacten uit archeologische
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Fig. 4. WOODAN
biedt ruimte voor alle
relevante (achtergrond)informatie en
aanvullend beeldmateriaal zoals
deze replica van
een buxushouten
kammetje uit de
Romeinse tijd (foto
S. Pelsmaeker, ARRE
Remaining History).

context. Daarnaast werken we vanuit de stichting
aan de standaardisering van archeologisch houtonderzoek op internationaal niveau.
De afgelopen jaren hebben we ons vooral
gericht op de technische realisatie van het
databasesysteem. Nu we de grootste technische
vraagstukken hebben opgelost, willen we ons de
komende tijd vooral richten op het vullen van
de database. De database is vrij toegankelijk via
www.woodan.org. Wij willen de lezers via deze
weg van harte uitnodigen om de website te bezoeken en gebruik te maken van WOODAN.

WOODAN: The database for
archaeological wood

WOODAN (www.woodan.org) is a free of
charge database of archaeological wooden artefacts. The system was developed as a solution
to the fragmentary nature of information about
archaeological wood and to help standardise
its research methods. The system is available is
Dutch, English, German and French.

Noten

1. Stichting WOODAN, Nieuwe Blekerstraat 47,
9718 EE Groningen, info@woodan.org.
2. Eerste doelstelling uit de statuten van
Stichting WOODAN, Afschrift Oprichting,
artikel 2.1.
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