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Voorwoord
Het 29e jaarverslag van Naerdincklant ligt voor u en wordt u van harte aangeboden.
Er is weer de nodige aandacht op los gelaten. Auteurs, samenstellers, redactie, dank
voor jullie inzet. Het is niet alleen een jaarverslag, maar ook het visitekaartje voor
Naerdincklant. Als wij het jaarverslag in deze vorm in de toekomst willen blijven
uitgeven dan moeten wij op zoek gaan naar sponsors.
Wat is er zoal het afgelopen jaar gebeurd?
De Maltawet is sinds 1992 een begrip, september 2007 ingevoerd en is een feit
geworden. De archeologie maakt een grote stap voorwaarts, de gemeenten zijn nu
verantwoordelijk voor het erfgoed waaronder de archeologie en voor beide zal nu een
beleid moeten worden ontwikkeld.
Archeologie is een onvervangbaar onderdeel van de cultuurgeschiedenis. Het landschap
speelt daarin een cruciale rol, het is slechts eenmaal raadpleegbaar.
Het is daarom zinvol dat gemeenten een verantwoorde visie opstellen hoe om te gaan
met de eigen geschiedenis. Hier kunnen wij als Naerdincklant een rol in spelen.
Dan hebben wij ook nog een aantal activiteiten die klaar zijn of nog lopen. De
veldverkenningen in samenwerking met het Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten,
het zeefproject in Nederhorst den Berg, de zoekactie naar de klok in een van de
Loosdrechtse plassen, etc. U vindt dit terug in het jaarverslag.
Ook levert Naerdincklant zijn bijdrage aan de canon in samenwerking met Stichting
Tussen Vecht en Eem en Stichting Omgevingseducatie.
Wensen zijn er natuurlijk ook, ik noem twee voorbeelden: een eigen onderkomen en het
ontwikkelen van een onderzoeksagenda die we in kunnen zetten bij de gemeentelijke
archeologische visie.
Tot slot wat het ledental betreft. Er zijn een paar opzeggingen, maar in januari 2008
hebben zich ook weer nieuwe leden aangemeld. We zitten in een stijgende lijn, de
toekomst van Naerdincklant zie ik daarom positief tegemoet!
John van der Sar
voorzitter

Zie ar tikel op pagina 55
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Verslag van de secretaris over 2007
L. Wierenga

Hieronder volgt een verslag van het secretarieel overzicht 2007 van Naerdincklant.
Voor vragen kunt u zich wenden tot de secretaris Liesbeth Wierenga.
Ledenaanwas
Het ledental per 1 januari 2007 was 43. Per 31 december 2007 komt het ledenaantal
op 42 i.v.m. een paar opzeggingen. Er hebben zich per 2008 wel weer een paar leden
aangemeld.
Bestuurlijke zaken
- De algemene ledenvergadering van de afdeling Naerdincklant in 2007 is op
donderdag 5 april gehouden bij Uitgeverij Verloren in Hilversum (zie het verslag
van deze avond). Er is een wijziging in het bestuur. Alex Vermeulen neemt het
websitebeheer en technische ondersteuning hiervan voor zijn rekening en zal, indien
nodig, bij de bestuursvergaderingen aanwezig zijn. Rob Wolfrat is i.p.v. Anton
Cruysheer veldwerk/vondstcoördinator geworden. Anton is de PR en Communicatie
gaan doen. Ronald Visser is adviserend lid geworden.

-D
 e algemene (landelijke) ledenvergadering van de AWN is gehouden op zaterdag 21
april in Lelystad. Rob Wolfrat, veldwerkcoördinator, is er heen geweest.
- In 2007 heeft er geen regiovergadering plaatsgevonden.
-D
 e Afgevaardigdenvergadering is gehouden op zaterdag 17 november bij het ROB in
Naerdincklant Jaarboek 2007



Amersfoort, waarbij helaas geen van de bestuursleden de mogelijkheid had er heen te
gaan.
- Het bestuur is dit jaar tien keer bij elkaar gekomen voor een vergadering. De locatie
vond alle keren plaats bij een bestuurslid thuis.
Activiteiten
In 2007 hebben weer de nodige activiteiten plaatsgevonden. Enkele hiervan komen ook
terug in de artikelen van het jaarboek. Hieronder een kort overzicht.
- Onderzoeken in 2007 door Naerdincklant vonden plaats te:
	- N
 ederhorst den Berg (zeefproject Willibrordkerk)
	- N
 ederhorst den Berg (verkenning bij bouwproject Venenburg)
	- L oosdrecht (verkenning na sloop Huis met de 2 Oogen)
	- H
 ilversum, Spanderswoud (grafheuvelonderzoek)
- Loosdrecht (onderzoek naar de verzonken klok te Loosdrecht in samenwerking met
de Historische Kring Loosdrecht en Duikcentrum Loosdrecht)
- Onderzoeken in 2007 door archeologische bedrijven vonden plaats te:
	- L oenen (locatie golfbaan, uitvoerder onbekend)
	- L oenen (locatie spoorlaan, uitvoerder onbekend)
- L aren (door ADC ArcheoProjecten)
- Weesp (door Jacobs & Burnier)
	- K
 ortenhoef, Leeuwenlaan (door Vestigia)
- Overige activiteiten
	- D
 e expositie in het Tergooi Ziekenhuis te Blaricum ging helaas niet door
- Contacten met gemeente Huizen en Hilversum inzake lokaal archeologiebeleid
- Indienen van schriftelijke verzoeken voor goede omgang met de archeologische
collectie van Museum Hilversum (voorheen Goois Museum)
	- Schrijven van enkele persberichtjes, vooral in de Gooi- en Eemlander
- Onderhouden van de website van Naerdincklant
	- S
 chrijven van enkele verzoeken naar provincie Noord Holland en Utrecht inzake
benutting lokale informatie/informanten bij archeologisch (voor)onderzoek
	- Inspanningen rond (formele) uitbreiding van het werkgebied van Naerdincklant
- Betrokkenheid bij de totstandkoming van de regionale geschiedeniscanon
- Schrijven van enkele nieuwsbrieven van Naerdincklant voor de leden
- Aantrekken van nieuwe leden
- Presentatie Naerdincklant op Schaapscheerdersfeest van het Goois Natuurreservaat
	- B
 ijhouden archeologische bibliografie (literatuuroverzicht) van het werkgebied van
Naerdincklant
- Het maken en publiceren van de eerste videopresentaties (te bekijken via de
website van Naerdincklant)
- Opname van Naerdincklant in de diverse gemeentelijke websites
	- S
 amenwerking met het nieuw gevormde archeologische duikteam ‘La Cloche’.
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Contactgegevens Bestuur Naerdincklant
Voorzitter
John van der Sar
T. 035-6478831
j.vandersar@hilversum.nl

Veld-/Vondstcoördinator
Rob Wolfrat
Oude Enghweg 10
1217 JC  Hilversum
035-692 31 77
r.wolfrat@planet.nl

Secretaris
Liesbeth Wierenga
Theresiahof 28
1216 MJ Hilversum
T. 035-6834875
secretaris@naerdincklant.nl

Website Beheer
Alex Vermeulen
Middelgronden 33
1274 BB Huizen
T. 06-30216995
alexvermeulen@denms.nl

Penningmeester
Ton Kok
Herensingel 149
1382 VP  Weesp
T. 0294-458565
tonkok@worldmail.nl

Adviserend Bestuurslid
Ronald Visser
Eemnesserweg 144
1221 EC  Hilversum
T. 06-26098931
rm.visser@lycos.nl

Adviserend Bestuurslid
Anton Cruysheer
Hoge Larenseweg 74
1221 AS  Hilversum
T. 035-6235112 / 06-28332866
cruysheer@hotmail.com

Contactadres
Liesbeth Wierenga
Theresiahof 28
1216 MJ Hilversum
T. 035-6834875
secretaris@naerdincklant.nl

Financiële verantwoording over 2007
Kascommissie
De Kascommissie, bestaand uit de heer J van der Sar heeft de
boeken over het jaar 2007 van de afdeling Naerdincklant van de
AWN gecontrôleerd en in orde bevonden.
De heer van der Sar stelt de vergadering voor het financiële verslag goed te keuren en de penningmeester, de heer A.H.J. Kok, te
dechargeren.

J van de Sar
Naerdincklant Jaarboek 2007



Exploitatierekening 4e kwartaal 2007
Werkelijk
2007
Baten 7.01
7.07
8.01
10.01
10.06

Retributie HB
Giften-Subsidie
Verkoop boeken
Ontvangen rente
Diverse
Nadelig exploitatiesaldo

E
E
E
E
E
E

502,50
150,00
0,00
40,47
0,00
1.114,25

E
E
E
E
E
E

500,00
150,00
0,00
60,00
0,00
1.890,00

E

1.807,22

E

2.600,00

balans per 31 december 2007

Activa

Postbank giro
Postbank plus
Postbank kapitaal



Begroting
2008

E
E
E

94,94
0,00
2 .392,99

E

2.487,93
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Begroting 2008
Werkelijk
2007
lasten

1.04
2.02
2.10
2.14
4.01
4.02
4.05
2.11
6.01
3.01

Zaalhuur
Portikosten
Kosten ledenvergadering
Jaarverslag
Kosten cursussen
Kosten sprekers
Bestemmingsreserve publ.
Kosten Brochures
Kosten administratie
Betaalde rente
Representatie kosten
Communicatie
Lidmaatschap
Convocaties
Voordelig exploitatiesaldo

passiva Eigen vermogen
Bestemmingsreserven publ.
Crediteuren
Voorraad boeken
Afrondingsverschil

E
E
E
E
E

Begroting
2008

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

50,00
136,40
0,001.405,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
58,50
0,00
84,97
71,40
0,00

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

100,00
150,00
75,00
1700,00
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
100,00
200,00
200,00
100,00
75,00

E

1.807,22

E

2.600,00

2 .487,93
0,00
0,00
0,00
0,00

E   2.487.93
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Jaarverslag veldwerk/vondstcoördinator over
2007
R. Wolfrat

Activiteiten
Veld(voor-)verkenningen
In het voorjaar zijn door enkele leden
uitgebreide fietstochten ondernomen
door de terreinen van het Goois
Natuurreservaat om een eerste verkenning
te doen van mogelijk interessante locaties
voor nader veld- en grafheuvelonderzoek.
De meeste heidevelden werden bezocht
en een groot aantal oude wegen, paden,
bekende grafheuvels, afscheidingen,
afgravingskuilen en kampjes werd
bezichtigd.
Ook de boslocatie grenzend aan het
waterleidingsterrein tussen Hilversum en
Laren werd aan een eerste onderzoek
onderworpen en biedt op het eerste
gezicht interessante mogelijkheden.                                         
Nederhorst den Berg - Zandzeven kerk
Een aantal leden heeft meegeholpen
bij het zeven van het zand uit de
Willibrordkerk te Nederhorst den Berg,
dat bij het restaureren van de kerk en het
aanleggen van een vloerverwarming uit
de kerk werd verwijderd. Het doel was om
het in het zand aanwezige botmateriaal
te verzamelen en een waardige
herbegraving te geven op het kerkhof
terwijl het uitgezeefde zand kon worden
gebruikt voor ophoging van het kerkhof,
dat van erosie met name aan de rand van
de berg te lijden heeft.
Nederhorst den Berg - Zandzeven “bij
de molen”
Al tijdens het verplaatsen van het
kerkzand bleek dat er naast botmateriaal
ook een grote hoeveelheid pijpenkoppen,
zilveren spelden en munten in het zand
aanwezig was.
Dit was aanleiding om het uit het zand
gezeefde grovere materiaal aan een



nader onderzoek te onderwerpen.
Daartoe is dit materiaal in enige tientallen
bouwpuinzakken van de berg afgevoerd
en tijdelijk opgeslagen. In het najaar
is met behulp van een kleine 20 leden
dit grovere materiaal opnieuw gezeefd
hetgeen een royale hoeveelheid munten,
spelden, glaswerk, aardewerk, spijkers,
pijpenkoppen, etc. opleverde. Een
uitgebreid verslag van dit onderzoek staat
beschreven in zowel de speciale uitgave
van de Historische Kring Nederhorst den
Berg over de Willibrordkerk, als in een
van de Westerheemuitgaven van 2008.
Hilversum - Grafheuvel inventarisatie
In december heeft een aantal leden,
met speciale toestemming van het
Gooisch Natuurreservaat een eerste
verkenning gemaakt van een aantal in
het Spanderswoud aangetroffen heuvels
en structuren. Doel van dit onderzoek
was vast te stellen of deze door menselijk
toedoen zijn ontstaan en waar mogelijk te
kwalificeren als prehistorische grafheuvels.
Startpunt was het parkeerterrein bij de
kruising Bussumergrintweg/Bachlaan.
Er werden een aantal structuren
(wallen) aangetroffen die onder een
hoek van ongeveer 60 graden richting
Bussumergrintweg lopen, alsmede een
aantal verspreide heuvels. In de hoek
(NO) gevormd door de Spanderslaan en
de Melkweg werd een concentratie van
heuvels aangetroffen die een veelbelovend
geheel vormen en het onderwerp zullen
worden van een eerste grootschaliger
onderzoek. Bij dit onderzoek zal ook
de voor het gebied verantwoordelijke
boswachter worden betrokken.
Vondstcomplexen:
Nederhorst den Berg - Kerkzand
Willibrordkerk
Het kerkzand uit de Willibrordkerk heeft
zowel bij het uit de kerk verwijderen als
bij het zeven voor botmateriaal en het
zeven bij de molen enige tientallen munten
alsmede een groot aantal pijpenkoppen
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opgeleverd.
Tijdens literatuuronderzoek ten behoeve
van het zandzeefproject van de
Willibrordkerk te Nederhorst den Berg,
bleek dat in de Hervormde Nicolaaskerk
van Eemnes-Buiten vroeger al eens
diverse vondsten zijn gedaan. Deze
staan beschreven in het tijdschrift van
de Historische Kring Eemnes (1989,
nr.1) en in die van TVE (1974, nr.4). Na
correspondentie hierover met dhr. J.
Pelsdonk van het Geldmuseum te Utrecht
zijn de gegevens van de gevonden
middeleeuwse muntjes toegevoegd aan
het nationaal vondstarchief en zijn de
beschrijvingen in het muntdatasysteem
‘NUMIS’ geplakt. Ook bleek in het
archief van het Geldmuseum dat door
een particulier in de kerk ook eens een
gouden dukaat (Venetië) en een klein
muntje uit Heukelom te zijn gevonden. De
opgenomen NUMISnrs. van de munten
zijn 1088174 t/m -185 en 1088186 +
1088187. Er werd voorts één gouden
bewerkte oorring gevonden. Van het
onderzoek is een verslag gemaakt die is
gepubliceerd door de Historische Kring
Nederhorst den Berg in het tijdschrift

‘Werinon’, in het themanummer over de
Willibrordkerk. Ook wordt in 2008 een
bewerking gepubliceerd in het landelijke
tijdschrift van de AWN, de Westerheem.
Nederhorst den Berg - Venenburg
Door toeval ontdekte Anton Cruysheer
dat er (eveneens in Nederhorst den Berg)
een oude boerderij was gesloopt teneinde
plaats te maken voor een nieuwbouw
project “Venenburg”genaamd. Na een
eerste korte verkenning van het terrein,
waarbij zeer interessant materiaal werd
aangetroffen waarschuwde hij andere
leden die in de dagen daarna, soms
letterlijk voor de graafmachine uit hebben
getracht te redden wat er te redden was.
Na een tip van de historische kring is
ook contact opgenomen met een locale
boer die een deel van de grond van het
terrein had laten storten op het meest
drassige deel van zijn weilanden. In deze
grond werd eveneens zeer veel  materiaal
aangetroffen.
De oogst was enige honderden
scherven, een aantal pijpenkoppen, een
kloostermop, een baksteen met gat en
als klap op de vuurpijl een hals van een

Nederhorst den Berg
Hals Romeinse kruik
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Romeins kruikje uit de 2e eeuw en een
bijzondere loden penning (zie ook elders
in het jaarboek). Nadere determinatie
ten kantore van het ADC te Amersfoort
leerde ons dat de oudste scherven
dateren uit de tijd van het begin van de
veenontginningen, de 12e eeuw.
Er waren scherven van inheemse
kogelpotten, inheems Duits aardewerk,
steengoed, Pingsdorf aardewerk en
uiteraard een grote hoeveelheid 17e en
18e eeuwse scherven en glas. Opvallend
was tevens een grote hoeveelheid
glasslakken. Helaas hebben wij het
terrein niet aan een onderzoek kunnen
onderwerpen vóór de graafmachine
zijn werk deed, wel bleek dat de oudste
scherven uit dat deel van het terrein
kwamen waar geen bebouwing van
bekend was en de jongste scherven
uit het deel waar de boerderij die nu
gesloopt is heeft gestaan. Een gemiste
kans zowel voor de gemeente als voor
onze vereniging! Enkele publicaties van dit
onderzoek staan in het tijdschrift Werinon
van de Historische Kring Nederhorst den
Berg.
Loosdrecht - Huis met de twee ogen
In Loosdrecht is het het huis dat in de
volksmond bekend stond als het huis
met de twee ogen gesloopt. Ook hier
werd dit bij toeval ontdekt en kon pas na
het bouwrijp maken van de grond enig
oppervlakte onderzoek plaatsvinden. De
oogst was interessant maar beperkt; een
scherf van een middeleeuwse kogelpot,
een deel van een steengoed kruik en
enige 17e en 18e eeuwse scherven en
muntjes. Ook hier een gemiste kans.
Losse vondstmeldingen
Een aantal losse vondsten, meestal
munten, gevonden door metaaldetector
amateurs werd bij ons gemeld, een fractie
van wat er in het Gooi ieder jaar wordt
gevonden, voornamelijk afkomstig uit het
in de 17e en 18e eeuw in het Gooi gestorte
Amsterdamse stadsafval.
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Loenen aan de Vecht
Gevonden werd een tweetal munten, bij
tuinwerkzaamheden te Grutterstraat 12
Loenen. Nadere determinatie wees uit
dat in ieder geval één van de munten
bijzonder interessant is: een duit uit de
stad Utrecht, uit 1509-1521, St Maarten te
paard met aan de keerzijde het stedelijk
wapenschild met omschrift ”CIVITAS TR(
AIECT)”.

Duit Utrecht

Muiden
Gevonden door Fred Draaijer werd een
middeleeuws muntje z*o groot als een
pinknagel bij de kazerne in Muiden (een
halve penning/obool).
Verzoeken om informatie
archeologisch onderzoek
In het afgelopen jaar is drie maal door
een archeologisch bedrijf een verzoek aan
ons gericht om nadere informatie over een
te bebouwen locatie:
Kortenhoef- Emmaweg 35, door Vestigia
Laren- door ADC ArcheoProjecten
Loenen aan de Vecht- door ADC
ArcheoProjecten.
In bovenstaande gevallen konden wij
behulpzaam zijn door onder meer
te verwijzen naar onze uitgebreide
bibliografie.

Naerdincklant Jaarboek 2007

Vondst van het jaar 2007
A.T.E. Cruysheer

In deze nieuwe rubriek wil het bestuur een opmerkelijke archeologische vondst in het
voetlicht brengen. Het gaat niet om nieuw ontdekte structuren, als grafheuvels of huisplattegronden, maar echt om fysieke voorwerpen. Ten aanzien van vorig jaar had de
bijzondere bronzen stokwapenschoen, of de glazen kraal uit het Corversbos aanspraak
kunnen maken op de titel. Alleen, toen bestond deze rubriek nog niet!
Het afgelopen jaar zijn weer de nodige archeologische vondsten uit de regio Gooi- en
Vechtstreek naar boven gekomen. Te denken valt aan de vondstmeldingen die zijn
gedaan, waaronder het kleine, zilveren middeleeuwse muntje uit Muiden. Maar ook
uit de eigen veldactiviteiten zijn zeer bijzondere objecten naar boven gekomen, zoals
de Romeinse tuit van een kruikamfoor uit Nederhorst den Berg, of de nog onbekende
muntvariant van Frederik van Baden (1496-1517) die werd gevonden tijdens het ‘kerkzandzeefproject’ (zie ook elders in dit jaarboek).
Een vondst die het nipt heeft gewonnen van de andere bijzondere ‘bodemschatten’ is
de unieke, nog niet eerder gevonden middeleeuwse loden pseudomunt uit Nederhorst
den Berg. Deze vondst werd begin juli 2007 gedaan met behulp van een metaaldetector
tijdens onderzoek op de uitgegraven grond van bouwlocatie Venenburg door Yankel
Kobalowitz en Anton Cruysheer.
De loden penning is gedetermineerd door de heer Pelsdonk van het Utrechtse Geldmuseum. Het betreft een loden penning met aan beide zijden kruismotieven. Aan een zijde
lijkt een versierde band iets omschriftsachtig te verbeelden. Het loden object wordt in de
14e eeuw geplaatst en aangenomen mag worden dat de penning is geproduceerd door
(of in opdracht van) een particulier, instelling of de lagere overheid. Mogelijk betreft het
een armenpenning van een kerkelijke instelling. Inmiddels is de penning in het digitale
muntvondstensysteem ‘NUMIS’ opgeslagen onder nummer 1085262.
Voor meer informatie over loden penningen in Nederland: www.xs4all.nl/~lipado/

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 1 en 2. Voor- en keerzijde van een unieke 14e eeuwse loden penning met kruismotieven. (Foto A. Cruysheer).
Naerdincklant Jaarboek 2007
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De Steentijd van het Gooi
B. Walet

Inleiding
In de periode 1999-2004 publiceerde Ben
Walet in het geologische tijdschrift ‘Geomus’ een serie artikelen onder de titel:
‘Sporen uit de Steentijd’. Met genoegen
heeft de redactie van dit jaarboek van
Naerdincklant van de auteur toestemming gekregen om deze serie artikelen
opnieuw - maar nu in een samenhangend
geheel - te plaatsen. Naast een overzicht
van resultaten van jarenlang onderzoek
en veldverkenningen in Het Gooi, wordt
tevens de prachtige ontdekking verhaald
van een unieke, mogelijk laat-Neanderthaler vindplaats (ca. 50.000 - 28.000 B.P.)
te Laren/Huizen.
Deel 1 - Geomus, 6e jaargang, nr. 4, blz.
15-17, 1999.
Naast een algemene belangstelling en
kennis van mineralen en fossielen gaat
mijn bijzondere belangstelling uit naar de
archeologie van de diverse prehistorische
perioden. Al snel ontkom je er dan niet
aan je ook te verdiepen in de geologie
van het gebied waar je onderzoek verricht
en al bijna even automatisch kom je met
zwerfstenen in aanraking. Zo’n twaalf jaar
geleden ben ik met een aantal onderzoeken gestart in Het Gooi en dit begint nu
zijn vruchten af te werpen.
In een serie korte artikelen zal ik trachten
de resultaten op een rijtje te zetten. Aan
enig gebruik van vaktermen kan ik daarbij
niet ontkomen, waar mogelijk zal ik ze
vermijden of toelichten. Een belangrijke
vindplaats is onder andere de Aardjesberg op de Westerheide op misschien een
kilometer of anderhalf vanaf het museum.
Een verslag over een opgraving die hier
in 1990 plaatsvond is aanwezig in de
bibliotheek van ons museum (Wimmers en
van Zweden). Sinds die tijd zijn er hier,
door ondergetekende en zijn vriend Auke
Boelsma, nog belangwekkende ontdekkingen gedaan. Hierover meer, later in deze
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serie, want alleen over deze plek zou ik
tientallen pagina’s kunnen vullen.
Ik wil deze reeks openen (en hiervan
hebben jullie de primeur) met de ontdekking van een vindplaats die inmiddels ook
onder wetenschappers het nodige stof
heeft doen opwaaien. Veruit de meeste
werktuigen (artefacten) die in de prehistorie werden gebruikt zijn gemaakt van
vuursteen, een hard maar bros gesteente
dat bij bewerking schelpvormig breekt en
een zeer scherpe snede oplevert. Sommige sites kenmerken zich door soms wel
(tien)duizenden vuurstenen artefacten. Bij
de opgraving bij de Stichtse Brug voor de
verlenging van de A-27 is hier zelfs een
veelvoud van gevonden.
De nu door mij ontdekte vindplaats, nabij
Huizen, heeft tot zover nog maar weinig
vuurstenen artefacten opgeleverd, maar
wat zeer bijzonder is én voor Nederland
zelfs uniek is een tot nog toe ca. 200
werktuigen vervaardigd uit kwartsiet. Ook
dit is een zeer hard gesteente maar zeer
taai en daardoor moeilijk te bewerken.
Helaas kan ik de exacte locatie nog niet
bekend geven, wat ik wel kan vertellen is
dat hij gelegen is op de stuwwal en dat
de afzettingen ter plaatse van Rijn/Maas
herkomst zijn. De kwartsieten zelf zijn van
Devonische ouderdom en kunnen eigenlijk
overal in Het Gooi als zwerfsteen gevonden worden.
Gerard Ruegg heeft voor zijn serie over
recente bouwputten in Het Gooi diverse
locaties in de directe omgeving bemonsterd. Het zou ook hier om de Formatie
van Sterksel kunnen handelen, maar met
de grindrijke afzettingen ter plaatse is de
Formatie van Urk niet uit te sluiten. Gezien
de typologie van de werktuigen is zeker
dat deze in het Paleolithicum of Oude
Steentijd (Gr. Paleo=Oud, Lithos=Steen) te
dateren zijn. Inmiddels hebben we doordat we ook de z.g. kernstenen en zelfs de
kleinste afslagjes (ca.1 à 2 cm) gevonden
hebben de zekerheid dat deze kwartsieten ter plekke bewerkt zijn en niet uit de
gestuwde afzettingen stammen. Artefacten
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uit gestuwde afzettingen zijn vaak sterk
gerold en t.g.v. de stuwing bekrast, dat is
bij deze artefacten echter niet het geval.
Ook dat maakt deze vindplaats bijzonder,
want bijster veel Paleolithische oppervlakte site’s zijn in Nederland niet bekend.
Het Paleolithicum wordt onderverdeeld in
drie perioden welke zich kenmerken door
bepaalde typen werktuigen. Deze kwartsieten hebben, mede doordat ze zo moeilijk te bewerken zijn, een nogal archaïs en
primitief karakter en zouden zodoende op
uitsluitend typo-morphologische gronden
toegeschreven kunnen worden aan het
Vroeg Paleolithicum
(grofweg 230.000 jaar of ouder); de omstandigheid dat ze nog betrekkelijk “vers”
zijn en de grove en fijne fractie nog betrekkelijk dicht bijeen zijn gevonden maakt
een datering na de voorlaatste (Saalien)
ijstijd aannemelijker. De ouderdom zou
dan ongeveer liggen tussen 70.000 en
50.000 jaar toen Nederland gedurende
diverse interstadialen weer bewoonbaar
was.
Uitsluitend nader geologisch en archeologisch onderzoek kan hierover uitsluitsel
geven.
Afb. 1 Ronde schrabber van kwartsiet.
Afb. 2 Rugmes van kwartsiet (mét duidelijk
waarneembare slagbult).
Dat nader onderzoek zal waarschijnlijk
ook wel volgen. De vondsten werden
inmiddels gezien (én enthousiast goedge-

Afb. 1

Afb. 2

keurd) door Prof. Dr. Bosinski (Neuwied.
D.), Prof. Dr. Roebroeks (Rijksmuseum
voor Oudheden, Leiden) en Drs. Peeters
(Rijksdienst Oudheidkundig Bodembeheer
A’foort moet dit niet RACM zijn?), alsmede
enige vooraanstaande amateurarcheologen.
Een en ander heeft er toe geleid dat het
betreffende terrein direct is geplaatst op
de archeologische monumentenkaart van
Noord-Holland als zijnde van zeer hoge
archeologische waarde. Een wettelijke
status die hopelijk verstoringen e.d. zullen
voorkomen.
Een dergelijke vindplaats ontdek je misschien één keer (je droomt er wel eens
van), maar helemaal toeval is het niet;
eerder hardnekkig volhouden, ook als
anderen zeggen; “daar is toch niets te
vinden”, de nodige dosis kennis (o.a. de
diverse cursussen van ons museum), het
verstouwen van meters literatuur en wat
doorzettingsvermogen. In een later stadium kom ik op deze vindplaats nog terug
in meer detail.
In een 4 à 5-tal afleveringen zal ik de
archeologie van de Aardjesberg bij de
horens vatten. Voor wie vragen over dit
onderwerp hebben zou ik willen zeggen;”
Je weet me te vinden, altijd bereid én van
harte welkom”.
Deel 2 - Geomus, 6e jaargang, nr. 5, blz.
14-16, 1999.
Als bewoners van een land dat voor
een groot deel gelegen is beneden de
zeespiegel hebben we de gewoonte elke
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verhevenheid in het landschap al gauw te
voorzien van de naam berg, zelfs als het
maar een bultje is dat enkele meters boven
N.A.P. is. Ook in Het Gooi doen we daar
aan mee, zoals benamingen als Aalberg,
Tafelberg, Woensberg, Zwarte Berg en
Hengstenberg laten zien. Het zijn plaatsen
die op een bepaalde wijze markant in het
landschap zijn en om die reden van een
speciale benaming zijn voorzien. Ook
de Aardjesberg (+ 15,5 m) is zo’n plek,
prachtig gelegen op de Westerheide, op
een klein kwartiertje wandelen van ons
museum; het is een oriëntatiepunt dat
ook al vroeg in de prehistorie aantrekkingskracht heeft gehad. Dit was echter
niet alleen vanwege het weidse uitzicht
maar meer nog tengevolge van het feit dat
hier over een zekere oppervlakte keileem
dagzoomt waarin talrijke vuurstenen zijn
te vinden in betrekkelijk verse toestand.
Zoals bekend is dit gedurende de gehele
prehistorie een van de belangrijkste materialen geweest voor het vervaardigen van
werktuigen, terwijl in de latere fasen de
keileem zelf een begeerde grondstof was
voor het maken van potten (urnen).
Gebruikelijk bij het beschrijven van een
site (zowel geologisch als archeologisch)
is te beginnen bij de oudst aangetroffen
sporen. Van die gewoonte wil ik voor een
keer afwijken omdat de ook nu nog zichtbare sporen uit het Neolithicum (Nieuweof Late Steentijd) en de Bronstijd nog zo
talrijk zijn in het landschap. Vanwege de
beperkte ruimte moet ik helaas afzien
van de geologische beschrijving van de
Westerheide/Aardjesberg. Voor wie hierin
geïnteresseerd is verwijs ik graag naar
een zeer uitgebreid artikel van schrijver
dezes en zijn vriend Auke Boelsma dat
een dezer dagen verschijnt in het jaarlijkse
tijdschrift van de APAN (Aktieve Praktijk
Archeologen Nederland) en waarin tevens
zeer vele afbeeldingen te vinden zijn van
op de Aardjesberg aangetroffen artefacten.
De letterlijk meest in het oog springende
overblijfselen uit het Neolithicum en Brons-
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tijd zijn de her en der verspreid liggende
grafheuvels. (13) Enkele daarvan min of
meer gegroepeerd en andere schijnbaar
afzonderlijk. Ik gebruik met opzet het
woord schijnbaar want al deze grafheuvels zijn gelegen temidden of aan de rand
van wat wellicht het grootste urnenveld
van Nederland is. Wimmers en van Zweden (1992) schatten het totale oppervlak
op ca. 30 hectare. En ook hier is nog veel
van terug te zien, zeker in het najaar en
de winter, waar bij een laag zonnetje
vele verhevenheden te zien zijn. Voor wie
het eens uit wil proberen; ga vanaf de
Erfgooiersstraat (H’sum) ter hoogte van de
Kupstraat de heide op en blijf min of meer
rechtdoor lopen. Vanaf dat u de bosrand
verlaten heeft zijn er zeker ter rechterzijde
veel grotere en kleinere heuveltjes zichtbaar. Wie nog de hoop mocht koesteren
een complete urn aan te treffen, moet ik
helaas teleurstellen. Alle grafheuvels zijn
onderzocht en het urnenveld goeddeels
(al vanaf de middeleeuwen) vergraven.
Vondsten zijn zowel in het Goois Museum
(Kerkbrink - H’sum) als wel in het Rijksmuseum voor Oudheden (Leiden) te zien.
Toch kun je met enig geluk nog wel eens
wat scherven vinden, zeker daar waar de
heide is afgeplagd of in de ruiterpaden.
Weet je eenmaal hoe ze er uit zien dan
vind je ze letterlijk overal. De scherven uit
de Bronstijd zijn over het algemeen vrij dik
en gemagerd met steengruis, veelal kwarts
maar ook wel graniet, ze zijn afkomstig
van vrij grote potten die versierd kunnen
zijn met touw- of nagelindrukken. Een
grote versierde scherf was naamgever aan
de Hilversumcultuur.
Het aardewerk uit het Neolithicum is over
het algemeen dunner en gladder en meestel gemagerd met zand of organisch (stro)
materiaal. Potten van de Klokbekercultuur
waren daarnaast uitbundig versierd.
Gedurende de opgraving die in 1990
plaatsvond in de akker op de Aardjesberg zijn letterlijk duizenden scherfjes
gevonden; grotendeels tengevolge van
landbouwactiviteiten gefragmenteerd tot
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stukjes van 1 à 2 cm. groot.
Tevens troffen we toen de grondsporen
aan van een geheel verdwenen grafheuvel
tesamen met wat bodemfragmenten van
een grote urn, alsmede enkele crematieresten. Tevens zijn er vele vuurstenen werktuigjes en het afval van vuursteenbewerking gevonden die aan deze periode zijn
toe te schrijven. Daaronder bevinden zich
aan aantal mooie pijlspitsen, schrabbers
en klingetjes (mesjes). Een recente, zeer
fraaie vondst, is het dolkje op de afbeelding bij dit artikel. (coll. B.Walet).
Afb. 3 Vuurstenen pijlspits uit de Klokbekercultuur, gevonden op de Aardjesberg.
Afb. 4 Dolkje van Scandinavisch type
– vuursteen – Klokbekercultuur.
Het is overigens niet eenvoudig om aan de
hand van enkele stukjes bewerkt vuursteen
te zeggen dat ze behoren tot deze of
gene periode, zeker niet wanneer deze
los in de bouwvoor zijn gevonden. Er zijn
voor elke periode echter wel altijd een
aantal kenmerkende werktuigen aan de

Afb. 3

Afb. 4

hand waarvan zogenaamde typologieën
zijn opgesteld. Gedurende een groot
aantal jaren zijn door Auke Boelsma en
ondergetekende duizenden stuks vuursteen
van de Aardjesberg en directe omgeving
verzameld, waardoor we een goed inzicht
hebben gekregen over gedurende welke
periodes hier ‘bewoning’ heeft plaatsgevonden.
Tot voor kort werd aangenomen dat de
oudste sporen (mogelijk) terug gingen tot
in het Mesolithicum (Midden-Steentijd)
-waarover meer in de volgende bijdrage in
deze serie-; we hebben nu zekerheid dat
de Aardjesberg vele malen vaker is opgezocht doordat dragers van vele verschillende culturen hun hiervoor kenmerkende
werktuigen hebben achtergelaten.
Diegenen die echter verantwoordelijk zijn
voor het opwerpen van de grafheuvels en
de wat later gedateerde urnenvelden zijn
de eerste min of meer sedentaire bewoners
van Het Gooi geweest. Pottenbakkende
keuterboertjes eigenlijk met wat koeien en
schapen en wat kleinschalige akkerbouw.
Er bestaat geen enkele zekerheid of elke
dode werd begraven (al dan niet gecremeerd) in één van de grafheuvels of in
het urnenveld, de omvang daarvan toont
echter duidelijk aan dat er al een tamelijk
omvangrijke bewoning is geweest.
Waar de bijbehorende nederzetting(en)
heeft gelegen is tot op dit moment onbe-
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kend en we zullen het wellicht ook nooit te
weten komen. De hele zuidwest hoek van
de Westerheide is onderdeel van een archeologisch monument en gelegen binnen
het Goois Natuurreservaat. Grootschalige
graverijen zullen er dan ook niet plaats
(kunnen) vinden. Mogelijk is zelfs de
gehele nederzetting verdwenen onder de
Erfgooiersstraat en aanliggende buurten.
Volgende keer komen de jagers/verzamelaars uit het Mesolithicum aan bod, die
een met name kenmerkende jachtinventaris
hebben achter gelaten. Daarna… daarna
(daarvoor dus eigenlijk) wordt het pas
echt interessant.
Deel 3 - Geomus, 6e jaargang, nr. 2, blz.
13-14, 2000.
Na het afsmelten van de gedurende de
Weichselijstijd ontstane ijskappen heeft
zich zo omstreeks 8.000 jaar B.P. (before
present = 1950) de transgressie van de
Noordzee voltooid. De grote vlaktes die
toen nog het continent, met wat nu GrootBrittannië is, verbonden waren in betrekkelijk korte tijd volgelopen. Voordien was
het nog mogelijk om met droge voeten van
Denemarken via bijvoorbeeld Texel naar
Zuidoost Engeland te wandelen.
De snelheid waarmee dit heeft plaatsgevonden moet niet onderschat worden; het
is zelfs niet uit te sluiten dat bewoners van
de toenmalig droogliggende Noordzeevlakte binnen één à twee generaties hun
leefgebied letterlijk hebben zien inkrimpen. Ook in het bodemarchief zien we dit
terug door een aanzienlijke toename van
de aantallen vindplaatsen.
De archeologische periode die vanaf dit
moment wordt onderscheiden noemen
we het Mesolithicum ofwel de MiddenSteentijd. Het Mesolithicum wordt weer
onderverdeeld in drie verschillende
fasen; het Pre-Boreaal, het Boreaal en het
Atlantisch Mesolithicum. Zoals in de vorige
aflevering gemeld onderscheiden diverse
archeologische perioden zich door hun
werktuiginventaris (de z.g. toolkit). Voor
elk van deze periodes is een zogenaamde
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typologie opgesteld. Wij menen op grond
van de door ons op/rond de Aardjesberg
gevonden artefacten deze te mogen
toeschrijven aan het Boreaal Mesolithicum.
Op het waarom kom ik onderstaand terug.
Ik zal eerst trachten een korte schets te
geven van de toenmalige biotoop en
levenswijze van de jagers/verzamelaars
die in ieder geval op meerdere plaatsen in
Het Gooi hun kampementen hebben opgeslagen. Het Boreaal had een continentaal
of landklimaat met zomertemperaturen
die 2 à 3 graden hoger lagen dan nu.
[en dat zonder CO2 uitstoot (van auto’s,
fabrieken e.d); er zijn dus nog wel andere
oorzaken te bedenken voor een z.g.
broeikaseffect].  De begroeiing bestond
voornamelijk uit een open dennenbos met
verspreid voorkomend hazelaar. De berk
had zijn grootste uitbreiding in de Allerødtijd (11.800-11.000 B.P) en was in zowel
de jonge Dryas (11.000-10.000 B.P.) als
in het Preboreaal (10.000 - 8.700 B.P.)
geleidelijk teruggedrongen. Toch was er
in het Boreaal nog een vrij hoog percentage berk aanwezig. Ook de wilg had
zich gehandhaafd. Het eiken-mengbos met
eik, iep en linde was in opkomst evenals
-voornamelijk op vochtige gronden- els en
es. Daarnaast is uit pollenonderzoek een
grote verscheidenheid aan kruidachtigen
en vruchtdragende struiken bekend.
(Pollen zijn stuifmeelkorrels die in gunstige
omstandigheden goed fossiliseren en op
die wijze reconstructies als bovenstaande
mogelijk maken). Op met name de hierboven genoemde Allerødtijd kom ik in de
volgende aflevering terug, vandaar even
al de jaartalletjes.
De fauna bestond uit edelhert, ree, eland,
wild zwijn, oeros, bruine beer, lynx, wolf,
otter, bever, haas, moerasschildpad en
vele vogelsoorten. De meeste van deze
dieren werden door de Mesolithische
mens ook bejaagd, terwijl er gevist werd
op snoek, steur, zalm, meerval en andere
vissoorten. In de zomerkampementen die
vermoedelijk aan de toenmalige en nu dus
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verdronken vloedlijn lagen werden volop
schelpdieren verzameld.
In Nederland zijn inmiddels een aantal
uitstekend geconserveerde visfuiken gevonden, vervaardigd uit rode kornoelje, tevens zijn er uit o.a. de opgraving Almere,
Hoge Vaart, ook een aantal z.g. visweren
bekend.
Zo zien we dat er voor deze jagers en
verzamelaars in het Boreaal dus een
overvloed aan voedsel, zoals wild, vis,
vogels (en eieren), vruchten evenals noten
en bessen, te vinden was.
En dan natuurlijk de Mesolithische mens
zelf, die toen tenminste al één dier gedomesticeerd had, zoals we weten uit diverse
opgravingen in o.a. Denemarken. Vaste
metgezel was toen reeds de hond, die net
zoals zijn baas ook keurig begraven werd,
vaak nog met daarbij diverse grafgiften.
Sandra Hooper’s reconstructie van een
geweimasker zoals deze onder andere gevonden zijn te Starr Carr, Hohen Viecheln
en Bedburg – Köningshoven. Tekening
B.W. naar Smith (’92).

De term jagers/verzamelaars laat zich
door de hierboven beschreven biotoop
wel enigszins verklaren lijkt mij. Veel van

wat wij -menen te- weten komt echter vanuit ethnografisch onderzoek verricht aan
het einde van de 19e en begin 20e eeuw
onder toen nog bestaande [(sub-)arctische] jagers/verzamelaars zoals de Inuït,
!Kung-san en Aboriginals.
Sommige vindplaatsen kenmerken zich
door hun uitgestrektheid en veelheid aan
artefacten terwijl andere betrekkelijk klein
zijn. Dit laat zich verklaren aan de hand
van diverse modellen die hiervoor opgesteld zijn.
In tijden van overvloed, bij ons het late
voorjaar, zomer en aanvangst herfst,
splitsen de grotere groepen zich op in wat
genoemd wordt ‘nuclear familys’, waaronder groepjes verstaan worden bestaande
uit één of twee gezinnen met eventueel
grootouders, die elk in hun eigen territorium hun eigen kampement opslaan en
binnen dit territorium rondtrekken; soms
slechts een dag op een bepaalde plek,
af en toe een of meerdere weken; dit
heeft natuurlijk zijn weerslag in het later
teruggevonden aantal artefacten. De territoria waarbinnen deze familiegroepen
opereren overlappen elkaar ten dele en
spelen een grote rol in het uitwisselen
van informatie (waar zijn op dat moment
de beste jachtgronden, waar is goede
vuursteen voorhanden) en bij het vinden
van huwelijkspartners. In slechte(-re) tijden
en dan met name de winter verzamelen de
familiegroepen zich op wat wij nu zien als
winterkampementen in een groep die genoemd wordt de ‘dialect tribe’, aan elkaar
verwante mensen, met een zelfde taal en
zelfde culturele identiteit. Dit nu zijn de
vaak grotere archeologische vindplaatsen
uit het Mesolithicum. Als deze niet in-situ
liggen, en veel grote vindplaatsen kennen
we alleen uit zandverstuivinggebieden
(bijvoorbeeld Hulshorst en Büdel) dan is
echter ook een herhaaldelijke bewoning
niet uit te sluiten. Dergelijke vindplaatsen
zouden zelfs in enkele decennia onstaan
kunnen zijn. Slechts daar waar artefacten
gevonden worden in stratigrafisch verband
(= in-situ) is hierover zekerheid te verkrij-
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gen. Wellicht geld deze situatie voor de
akker op de Aardjesberg. In de laatste
aflevering zal ik dat nader toelichten aan
de hand van de geologische situatie ter
plaatse.
De eerder genoemde werktuiginventaris
bestond uit een uitgebreid scala van huishoudelijke c.q. ambachtelijke werktuigen
als wel zeer diverse jachtbewapeningen
die kenmerkend zijn voor het Mesolithicum. Om met de laatste te beginnen zijn
daar de zogenaamde microlithen; dit zijn
veelal kleine, meest geometrische spitsjes
die als pijlbewapening gediend hebben,
ze komen voor in diverse typen en zijn
normaliter vervaardigd van vuursteen. Op
de Aardjesberg vonden we er enkele tientallen. Daarnaast zijn er, met name van
de Maasvlakte, honderden harpoen- en
pijlspitsen bekend vervaardigd van bot en
gewei. Tevens werden er volledig houten
pijlen met stompe spits gebruikt voor bijvoorbeeld de vogeljacht. Helaas voor ons
in Het Gooi; in het zure zand is van deze
laatste twee artefactgroepen niets terug
te vinden en moeten we het doen met de
gegevens van opgravingen in een ‘natte
context’ (veen, klei). Dat deze microlithen
ook daadwerkelijk als pijlbewapening
hebben dienst gedaan staat buiten kijf;
bij herhaling zijn ze gevonden nog in de
schacht, en, in een enkel gelukkig geval
nog tezamen met skeletdelen zoals te
Preljerup (Denemarken) waar 15 van
deze microlithen werden gevonden tussen
de botten van een nagenoeg complete
oeros. Het kan echter ook wat minder
vreedzaam, te Téviec (Bretagne-Fr.) werd
een microlith gevonden in een menselijke
(rugge-) wervel.
En dan kom ik, alvorens over de z.g. huishoudelijke tool-kit te beginnen, even terug
op de in de tweede alinea geclaimde Boreale ouderdom van de vondsten van de
Aardjesberg. In zuidelijk Nederland (zeg
maar ‘onder’ de grote rivieren) onderscheidt men een z.g. R.M.S. Mesolithicum.
R.M.S. staat voor Rijn, Maas, Schelde en
representeert vondstgroepen waarin een
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belangrijk deel van de microlithen z.g. oppervlakte retouche hebben en waar tevens
vrij veel romboïdale (vierhoekige) spitsen
worden gevonden.
Er worden binnen dit R.M.S. twee fasen
onderscheiden, te weten een A (8.2507.800 B.P.) en een B-phase (7.800-6.000
B.P.). In deze laatste fase zijn de vierhoeken vrij groot terwijl de z.g. huishoudelijke
inventaris een duidelijke andere samenstelling heeft (weinig stekers en veel kerf- of
Montbaniklingen, waarover zo meteen
meer).
Ook op de Aardjesberg vonden we een
aantal spitsjes met oppervlakte retouche.
Om niet al te diep hierop in te gaan; zie
hiervoor het artikel in de Hoflandbibliotheek over Hulshorst dat ik schreef tezamen met Ad Wouters (in fotokopie aanwezig) een zekere invloed van deze vroege
phase van het R.M.S. is aanwezig op
diverse vindplaatsen op de Noord-Veluwe
en in Het Gooi hetgeen zich mogelijk laat
verklaren uit de overeenkomst in biotopen
in de Zuidelijke Nederlanden en deze van
de hierboven genoemde zandgronden die
blijkblaar zeer geschikt was voor de Mesolithische mens.
De zogenaamde ambachtelijke- of huishoudelijke inventaris bestaat uit een grote
diversiteit van artefacten. De grootste
vondstgroep bestaat uit schrabbers en stekers, resp. voor de bewerking van huiden
en bijvoorbeeld bot. Een schrabber leent
zich uitstekend om bijvoorbeeld een huid
te ontdoen van vet of een stuk hout van
de bast; een steker heeft een min of meer
beitelvormige ‘werkpunt’ en kan gebruikt
worden om bijvoorbeeld spanen gewei of
bot los te maken, evenals bijvoorbeeld het
graveren in bot en gewei (hetgeen zeer
veel, ter versiering, geschiedde). Verder
vonden we vrij veel boortjes, waarvan
de functie zich wel laat raden. Tevens
vonden we, tot zover één z.g. tranchetbijl.
Deze bijl typen zijn geschikt om niet al te
zware boompjes te vellen, te ontbasten,
of bijvoorbeeld het uitdiepen van een
boomstamkano.
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Welnu, om niet al te breedsprakig te
worden, gevonden werd een groot aantal
artefacten uit zowel de huishoudelijke,
alswel de jachtinventaris, hetgeen ons
doet denken aan een z.g. aggregatie of
winterkamp waar men gedurende langere
tijd verbleven heeft.
Wim Wimmers die in 1990 de opgraving
leidde op de Aardjesberg, waarbij ondergetekende eveneens zes weken ‘aan de
zeef’ stond, meent in zijn rapportage (zie
in de Hofland bibliotheek) dat een deel
van de opgegraven ‘collectie’ mogelijk
gevormd is gedurende het Mesolithicum
maar wellicht nog thuis hoort in het Neolithicum heeft het o.i. niet bij het rechte eind
gehad. De eerlijkheid gebied echter te
zeggen dat wij (Auke Boelsma en ondergetekende) al gedurende ca. 20 jaar,
telkens na het ploegen de oppervlaktevondsten verzamelen. Een voorsprongetje
kan ons niet ontzegd worden.
In de komende twee afleveringen over de
Aardjesberg mag u échte verrassingen
verwachten, primeurs voor Het Gooi, t.w.
de bespreking van twee rendierjagersculturen waarbij ik zal trachten een en ander
opnieuw in het juiste kader te plaatsen
wat biotoop, klimaat en menselijk gedrag
betreft.

meer bijgeleerd of wat meer bij anderen
of in musea gezien.
En zo kan het gebeuren dat je als enthousiasteling op zekere avond, zelfs je
nieuwste aanwinst op boekengebied heb
je al uit, weer eens een doos met vuursteen uit de kast haalt en opnieuw, voor
de hoeveelste keer al?, al die steentjes met
loupe of binoculaire microscoop bekijkt.
En misschien was ik die avond net iets
‘frisser’ of de kijk net iets helderder toen ik
tussen de geretoucheerde afslagen (onder
retouche wordt verstaan het nabewerken teneinde te komen tot een bepaald
model/type werktuig door er bijvoorbeeld
langs de randen fijne stukjes af te drukken
of te slaan) een z.g. steelspitsje meende te
herkennen. Je bent dan blij verrast, want
dat is een type pijlbewapening die kenmerkend is voor de zogenaamde Ahrensburg
cultuur en dat is nou net een cultuur en
nou net uit een periode waarvan in Het
Gooi nog niets bekend is of gevonden is.
Maar goed; het is maar één enkel spitsje,
misschien toevallig die vorm gekregen
door een Mesolithische jager (zie voorgaande aflevering) of wellicht een tijdens
een jachtpartij verloren geraakt exemplaar en dan de enige op de Aardjesberg.
Maar toch.

Deel 4 - Geomus, 7e jaargang, nr. 3, blz.
4-6, 2000.
Zoals gemeld in Sporen uit de Steentijd
afl. II verzamelde de auteur tezamen
met zijn vriend Auke Boelsma gedurende
ongeveer 20 jaar vele duizenden stuks
bewerkte vuursteen uit de akker op de
Aardjesberg. Wij beiden hebben het altijd
van groot belang gevonden zelfs de meest
onooglijke stukjes, mits bewerkt, mee te
nemen. En aangezien we op nog wel
een tiental vindplaatsen onderzoek doen
wil dit nogal eens tot ruimte problemen
leiden. Het is echter niet zonder belang
gebleken dit materiaal goed op vindplaats
bijeen te houden en nog eens met zekere
regelmaat door te kijken. Immers elk jaar
heb je wat meer ervaring gekregen, wat

De daarop volgende jaren na het ploegen
nog wat scherper opgelet dan anders en
uiteindelijk blijken er vijf van deze steelspitsen aanwezig in de collectie alsmede
een tweede type spits; een z.g. B-spits,
zoals deze ook in gebruik was tijdens het
Mesolithicum maar dan iets forser, tevens
een aantal schrabbers en stekers die
eveneens duidelijk afwijken m.n. door het
formaat t.o. van het gebruikelijke materiaal uit de Midden-Steentijd. (Op de functie
van diverse werktuigen werd vorige aflevering al kort ingegaan om welke reden dit
nu niet nader belicht wordt). Van belang
bleek echter dat we konden vaststellen
dat we te maken hadden met werktuigen
vervaardigd door mensen uit een andere
cultuur en uit een andere periode, en dat
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in een hoeveelheid dat een verblijf over
een wat langere tijd (jachtkampje?) wel
vrij zeker mag worden verondersteld.
Deze periode wordt door archeologen
genoemd het Laat-Paleolithicum, waarmee het (aller)laatste deel van de OudeSteentijd wordt bedoeld. Zij is te dateren
in het laatste deel van het Weichselien,
het ijstijdvak dat ongeveer van 110.000
tot 10.000 B.P. duurde, en de bedoelde
cultuur wordt Ahrensburgien genoemd
naar de plaats waar zij als eerste werd
ontdekt en opgegraven door Dr. Rust in
het Hamburger tunnendal bij het plaatsje
Ahrensburg in Duitsland. Dit laatste deel
van het Weichselien kende twee iets warmere (minder koude) periodes, het reeds
in afl. III genoemde Allerød interstadiaal
(11.800-11.000 jr. B.P.) en het Bølling interstadiaal (13.000-12.000 jr. B.P) waarover
in de volgende aflevering meer.
En als we het dan hebben over een ijstijd
dan bedoelen we ook écht koud; een totaal ander beeld dan ik heb geprobeerd te
schetsen voor de jagers/verzamelaars van
de Midden-Steentijd uit de voorgaande
aflevering. De gemiddelde juli temperatuur
zal niet veel hoger gelegen hebben dan
10 à 15 graden Celcius, de voorgaande
en daarop volgende maanden laten al
rap mindere waarden zien. Toch zagen
zowel berk als den kans om op onze
breedtegraad nog min of meer aaneengesloten bossen te vormen in het oostelijk
en zuidelijk deel van ons land. De Noordzee zoals wij die kennen lag droog t.g.v.
de enorme hoeveelheden water die was
opgeslagen in de poolkappen en vormde
met de rest van westelijk Nederland een
enorme toendravlakte. Deze werd bevolkt
door onder andere het rendier (Rangifer
tarandus), paard, poolvos en misschien
zelfs nog door de allerlaatste rondzwervende troepjes wolharige mammoeten.
Daarnaast zullen er sneeuwhoenders
aanwezig zijn geweest en nog wat andere
kleine fauna in combinatie met een vrij
‘karige’ flora. Nagenoeg elke opgegraven
site van de Ahrensburgcultuur waar orga-
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nische resten zijn behouden laten een zeer
hoog percentage zien aan rendier, soms
zelfs uitsluitend; reden waarom deze Laat
Paleolithische culturen ook wel worden
aangeduid als Rendierjagers.

Het Europese rendier – Rangifer Tarandus.
De opgravingen in Duitsland door Rust
waren ook de eerste die het bewijs voor
het gebruik van pijl en boog opleverden.
Er werden tientallen goed geconserveerde
pijlen gevonden soms met de spitsen nog
in de schacht. Deze spitsen zijn zeer
kenmerkend voor de Ahrensburgcultuur, in
voorgaande en volgende periodes worden
zij niet gevonden en bieden aldus, indien
gevonden (zoals op de Aardjesberg), een
uitstekend middel om tot een toewijzing
aan een bepaalde cultuur/periode te
komen.
De sociale verhoudingen en daar aan
gepaarde structuur week niet veel af van
die welke is beschreven voor de Midden-Steentijd; de levenswijze natuurlijk
aanmerkelijk.  Aangezien we op de
Aardjesberg tevens de overblijfselen van
nog een andere rendierjagerscultuur aan
troffen zal ik deze in de volgende aflevering nader proberen toe te lichten.
Overblijfselen van de Ahrensburgcultuur
waren tot zover hoofdzakelijk bekend
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uit zuidelijk Nederland waar ze in de
zestiger jaren werden ontdekt door Ad
Wouters, slechts sporadisch zijn zij bekend
uit Midden en Noordelijk Nederland.
De Aardjesberg is de tot zover de meest
Westelijk gelegen bekende vindplaats; op
het mogelijke waarom zal eveneens in de
volgende aflevering worden ingegaan.
Deel 5 - Geomus, 7e jaargang, nr. 4, blz.
5-6, 2000.
Het moet rond mei 1997 geweest zijn toen
het Goois Natuur Reservaat besloot rond
de akker op de Aardjesberg een nieuw
hekwerk te plaatsen. Enige weken later
vond ik hier in ‘vers zand’ een zogenaamde kerfspits, het was niet geheel
duidelijk of deze afkomstig was uit een
van de paalgaten of uit een dicht tegen
het hek aangelegen complex van konijnenholen. Zoals de in de vorige aflevering
beschreven steelspitsen kenmerkend zijn
voor de Ahrensburgcultuur zijn kerfspitsen
als het ware een ‘directeur fossil’ voor
de Hamburgcultuur. De resten van deze
cultuur werden voor het eerst gevonden,
door dezelfde Dr. Rust als in de vorige
Sporen, in het Hamburger tunnendal, nabij
het plaatsje Stellmoor. Ook deze mensen
bleken zich gespecialiseerd te hebben in
de jacht op het rendier.
Dat klinkt nogal simpel, maar is het echter
niet als je weet dat rendieren de gewoonte
hebben te migreren tussen zomer- en winterverblijfplaatsen. De afstand tussen deze
twee kan gemakkelijk 300 tot 400 kilometer van elkaar verwijderd zijn; daar tussenin liggen de plaatsen waar het kalven
plaatsvindt, vroeg in het voorjaar veelal
op de overgang van de dennen- naar de
dennen/berken biotoop, waarna in de
zomer de trek plaats vind naar de meer
open toendra waar zij zich verspreiden.
Aan het eind van de zomer, begin van de
herfst concentreren zij zich weer op de
overgang dennen/berken biotoop alwaar
de bronst plaatsvindt, die tot laat in de
herfst voortduurt. Daarna trekken ze naar
de winterverblijfplaatsen in de dennen-bio-

toop en verspreiden zich weer.
Rendieren trekken soms tientallen jaren
langs één en dezelfde route, vaak langs/
over bevroren rivieren, om vervolgens om
totaal onduidelijke redenen hier ineens
vanaf te wijken en een andere route te kiezen en dus impliciet ook andere plaatsen
voor het kalven en de bronst. Voor mensen
die zich hebben gespecialiseerd in de
jacht op dit dier en er in feite geheel van
afhankelijk zijn geworden (er zijn zelden
of nooit organische resten van andere
diersoorten gevonden op Hamburgien
vindplaatsen) heeft dit natuurlijk geweldige implicaties als je dit vertaald naar
menselijk gedrag en handelen.
We mogen veronderstellen dat deze
mensen een fenomenaal inzicht hebben
gehad in het gedrag van deze dieren,
menig hedendaagse bioloog zal er wellicht jaloers op kunnen worden, aangezien
heel eenvoudig het niet tijdig ‘vinden’ of
volgen van de rendieren ‘de dood in de
pot’ betekend zal hebben.
Op de vindplaatsen die bekend zijn van
de Hamburgcultuur in Nederland en de
aangrenzende noord-west Duitse laagvlakte, alsmede in Polen, zien we dat
de levenswijze inderdaad geheel was
aangepast aan het (trek-) gedrag van het
rendier. Er zijn tamelijk grote vindplaatsen bekend (in ons land onder andere
Ureterp), alsmede vele betrekkelijk kleine
vindplaatsen, welke zich resp. het best
laten interpreteren als nederzettingen
waar meerdere families gedurende het
voor- of najaar (bronst en kalven) bijeen
kwamen voor de jacht en kleine kampementjes bewoond door één, hooguit
twee gezinnen, die de over de toendra
uitzwermende rendieren volgden. Je mag,
met het nodige voorbehoud, zeggen dat
vindplaatsen die vrij klein zijn en zich
kenmerken door hoofdzakelijk werktuigen
uit de jachtinventaris (i.c. spitsen) tijdelijke
of migratiekampjes zijn geweest, terwijl
de uitgestrekte vindplaatsen met vaak een
groot aantal werktuigen uit, wat wordt genoemd, de huishoudelijke inventaris zoals
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schrabbers, stekers (werktuigen met een
beitelvormige werkkant), klingen (messen)
en boortjes over een langere periode in
gebruik zijn geweest.
Deze grote of zogenaamde aggregatienederzetting zullen dus veelal liggen op
die plaatsen waar én rendier én mens
zich concentreerden, het zullen tevens de
plaatsen van feesten en overvloed (althans
voor de mens) geweest zijn, de plaatsen
om huwelijkspartners te ontmoeten, vlees
te drogen voor mindere tijden, verhalen,
mythen en mogelijk ook om grondstoffen
voor werktuigen uit te wisselen.
Helaas is de hier geboden plaats te beperkt om veel dieper op deze interessante
culturen in te gaan, die verwant is aan nog
vele anderen in Noordwest Europa, maar
ik heb dit verhaaltje natuurlijk niet gebaseerd op één enkele spits (zie boven) van
de Aardjesberg. Gedurende de afgelopen
jaren vond ik met mijn maatje Auke nog
een aantal spitsen of fragmenten daarvan
alsmede een groot aantal werktuigen
die eveneens kenmerkend zijn voor het
Hamburgien. Maar ook de Aardjesberg
is maar een ‘kleine’ vindplaats, die zich
echter wel laat in passen in een grotere
reeks van dit soort kleine sites waaronder
Soesterduinen, Stroe, Hulshorst en Ede.
Tenslotte vinden we dan in Drenthe en
Friesland een aantal grote vindplaatsen.
Aangezien ik in de vorige aflevering heb
gezegd te zullen ingaan op waarom we
deze sporen in Het Gooi aantreffen (iets
wat ik in 1990 reeds voorspelde) daarover
nu iets meer. Van de in de voorgaande aflevering besproken Ahrensburgcultuur zijn
een aantal vondsten bekend geworden
uit de huidige Noordzee m.n. een aantal
typerende uit rendiergewei vervaardigde
bijlen alsmede een aantal botfragmenten
die op een voor de Ahrensburgcultuur
kenmerkende wijze bewerkt zijn. Op basis
hiervan sprak ik de verwachting uit dat
deze ook van de Hamburgcultuur gevonden zullen worden.
De eerder genoemde overgang van dennen naar dennen/berken biotoop heeft
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ongeveer diagonaal over ons land gelopen (van NNO naar ZZW) met daaraan
aansluitend de toendravlaktes doorlopend
in de toen droogliggende Noordzeevlakte.
Rijn en Maas stroomden ongeveer zoals
ze dat heden ten dage doen maar de
IJssel boog vermoedelijk vrij sterk af in
westelijke richting. Aldus zou je Nederland
in een noordelijk, midden en zuidelijk deel
kunnen verdelen. Uit Friesland en Drenthe,
toen gelegen op de overgang dennen
naar dennen/berken biotoop zien we een
aantal grote vindplaatsen terwijl zuidwestelijk daarvan (i.c. de toendravlaktes)
uitsluitend kleine vindplaatsen bekend zijn.
Als we kijken naar de routes waarvoor de
rendieren een voorkeur hadden dan is het
welhaast logisch dat daarvoor ook Het
Gooi in aanmerking kwam. Voor jagers
al niet minder aantrekkelijk want vanaf de
oostzijde van de Gooise stuwwalboog had
je een weids uitzicht over de Gelderse (en
Eem-) vallei, die welhaast zeker onderdeel
zal zijn geweest van de trekroutes van het
rendier richting zuidelijke Noordzeevlakte.
Nog even ter herinnering, we spreken over
het laatste deel van het Weichselien en
dan met name over het Bøllinginterstadiaal
(ongeveer 13.000 tot 12.000 B.P.); koud,
koud, koud maar toch ook vrij droog met
een begroeing die hoofdzakelijk bestond
uit mossen, grassen, kruidachtigen en kleine struiken zoals kruipwilg en kruipberk
op de toendra en iets meer landinwaarts
eerst berken en vervolgens berken en dennen, overgaand in uitsluitend dennen.
Voor wie er meer over wil weten; in de museumbibliotheek aanwezig ‘Oudheidkundig Bodem- onderzoek in Nederland’, met
een zeer uitvoering artikel over m.n. de
werktuigen van de Hamburg- cultuur door
A. Bohmers en inmiddels ook het artikel
van ondergetekende met A. Boelsma over
de Aardjesberg en de daar aangetroffen
culturen in APAN-Extern nr.8.
Volgende aflevering maken we een sprong
van enkele tienduizenden jaren, nog
steeds in het Weichselien en nog steeds op
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ongeveer 1.500 meter vanaf het museum
en, hoe kan het anders, nog steeds op de
Aardjesberg.
Deel 6 - Geomus, 8e jaargang, nr. 3, blz.
14-17, 2001.
In de vorige aflevering beloofde ik een
sprong in de tijd te gaan maken van enige
tienduizenden jaren en wellicht heeft U
zich toen afgevraagd of er inderdaad
zulke oude resten in het Gooi bewaard
zijn gebleven. Mede door diverse onderzoeken verricht door leden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland,
afd. Naerdincklant, zijn er meerdere
interessante vindplaatsen ontdekt die zijn
toe te schrijven aan een van onze vroege
voorouders de Neanderthaler (homo
sapiens neanderthalensis).
Als eerste ontdekte mevrouw Jonny Offerman de vindplaats Corversbos. De
site strekt zich uit over verschillende daar
gelegen akkers. De afzettingen ter plaatse
bestaan uit z.g. sandrs en een groot deel
van de gevonden artefacten vertonen een
(soms sterke) bekrassing, versplinterde randen en veelal een gepatineerd oppervlak.
Onder patina wordt bij vuursteen verstaan
een gekleurd laagje dat zich op de vuursteen heeft gevormd t.g.v. chemische processen. Deels kan het verklaard worden
door dehydratie, deels doordat vuursteen
een grote affiniteit heeft tot verschillende
metalen in de bodem. De patina komt voor
in verschillende kleuren, variërend van wit,
gelig tot donkerbruin. De versplinterde
randen en de bekrassing op de vuurstenen
werktuigen kan op verschillende geologische processen wijzen. Wellicht zijn de
artefacten aangevoerd door de smeltwaterafzettingen waaruit de sandrs bestaan
en heeft deze geenszins vriendelijke vorm
van transport de beschadigingen veroorzaakt. Een tweede mogelijkheid is dat ze
gelegen hebben in een laag die te lijden
had onder kryoturbatie, een verschijnsel
dat zich voordoet tijdens perioden van
permafrost. Gedurende het zomerhalfjaar
ontdooide de toplaag van de bodem tot

een geringe diepte, daaronder bleef de
bodem permanent bevroren. Met het
opnieuw bevriezen van de toplaag gedurende de winterperiode is er een zekere
tijd dat er zich een laag bevindt tussen nu
twee bevroren lagen. Deze laag is min
of meer plastisch te noemen en laat vaak
allerhande verknedingen zien. Stenen, en
dus ook artefacten, kunnen in deze laag
zowel horizontaal als vertikaal verplaatst
zijn en ten gevolge daarvan beschadigingen op lopen. Een derde mogelijkheid om
tot een verklaring van de waargenomen
beschadigingen te komen is eveneens
geologisch van aard en wordt solifluctie
genoemd. Onze Angelsaksische overburen
spreken van soil-creep en hierin is direct
al iets te herkennen van wat daar nu mee
bedoeld wordt. Ook bij slechts geringe
helling, 2 à 3 graden, kunnen aan het
oppervlak achtergelaten artefacten over
flinke afstand verplaatst worden. Er zijn
slechts enkele ingrediënten nodig om tot
een verplaatsing hellingafwaarts te komen
van enkele honderden meters.
Tijd, heel veel tijd en periodes van veel,
liefst heel slecht weer zijn twee van die
ingrediënten.
Welnu, de geschatte ouderdom van deze
artefacten ligt ergens tussen de 90.000 en
55.000 jaar oud, en hebben dus inderdaad één of meerdere van de genoemde
omstandigheden meegemaakt tijdens de
verschillende koude en warmere perioden
gedurende het Weichselien.
Vanwaar nu deze uitvoerige uiteenzetting
over op vuurstenen waargenomen beschadigingen. Als eerste denk ik te moeten
noemen de grote verdienste van mw.
Offerman doordat zij deze artefacten, die
er inderdaad vaak vreselijk toegetakeld
uitzien, als zodanig herkend heeft. Het
zijn de eerst ontdekte en de eerst erkende
artefacten uit Het Gooi uit deze periode,
het Laat Midden-Paleolithicum. Daarover straks meer. In dat opzicht heeft ze
baanbrekend werk verricht, zeker gezien
het feit dat toen nog volop de discussie
gaande was (en nog altijd is) over de door
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Vermaning gevonden stukken in Drenthe.
Er steekt echter ‘n addertje onder het gras.
Het is verleidelijk te veronderstellen dat
de artefacten, gezien het waargenomen
patroon van beschadigingen, niet meer
liggen op de plaats waar ze zijn vervaardigd en achtergelaten. Echter sinds de
ontdekking van deze site, halverwege de
jaren zestig van de vorige eeuw, werden er zowel door mw. Offerman, Auke
Boelsma en ondergetekende nog tientallen
werktuigen gevonden, daaronder stukken
die in mint condition zijn. Vrijwel vers dus.
Deze discrepantie laat zich tot dit moment
niet goed verklaren want juist deze stukken
duiden erop dat er nauwelijks transport
over enige afstand is geweest.
Geheel anders nu is de situatie op de
Aardjesberg, Westerheide (en daar ging
deze artikelenreeks toch eigenlijk over)
waar wij ook enkele tientallen artefacten
ontdekten uit het Laat Midden-Paleolithicum.
Wellicht ten overvloede nog eens de verklaring hoe wij nu weten dat een bepaald
type werktuig is toe te schrijven aan een
bepaalde periode. Meest ideaal is natuurlijk artefacten te vinden tijdens een opgraving in een, bij voorkeur, ongestoorde
laag in een mooie stratigrafie die zich laat
dateren d.m.v. een geologische methode.
Er wordt dan gesproken van een in-situ
situatie. Daarnaast staat de archeoloog
een heel arsenaal aan andere methoden
ter beschikking, vele daarvan vragen om
organisch materiaal zoals bijvoorbeeld
pollen, been, gewei of hout. We zullen ze
hier nu niet verder uiteenzetten. Verder
geeft het type artefact het nodige houvast.
Van vele tientallen opgravingen, die goed
gedateerd zijn, zijn uitvoerige beschrijvingen en tekeningen beschikbaar van de
gevonden artefacten. Veelal zijn bepaalde
typen werktuigen kenmerkend voor een
bepaalde periode van de prehistorie.
Over vrijwel elk van deze periodes zijn
monografieën verschenen waarin deze
werktuiginventaris is terug te vinden.
Een aantal van de artefacten die wij
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vonden op de Aardjesberg zijn bijzonder
kenmerkend door de gebruikte techniek en
het type artefact die, met enige voorzichtigheid, gerekend mogen worden tot het
Mousteriën. (Naar het plaatsje Le Moustier in de Dordogne-Fr.- van waar deze
artefacten als eerste beschreven zijn.)
Dit Mousteriën is, ik zou bijna zeggen,
het handelskenmerk van de Neanderthaler. Tot de typerende werktuigen die
wij vonden mag een bepaald type spits
(pointe Levallois) alsmede een aantal
schaven gerekend worden. Het merendeel
van deze artefacten is in, wat ik boven
genoemd heb, mint condition.
Op het waarom zal ik in een volgende
aflevering ingaan die nagenoeg uitsluitend
handelt over de geologie van de Aardjesberg.
Eerst maar eens wat meer over die Neanderthaler mens. Als we kijken naar de
naam die wetenschappers voor hem/haar
hebben gereserveerd zien we dat hij tot
onze familie, sapiens, wordt gerekend.
(Overigens; waar wij het exclusieve recht
vandaan menen te moeten halen dubbel
wetend, homo sapiens sapiens, te zijn is
mij, vaak dagelijks, een raadsel.) Er worden door met name paleonthologen vaak
ongemeen felle discussies gevoerd, tijdens
dagenlange congressen, of neanderthalensis een directe voorouder van ons is of
slechts een neef (in a dead-end street) of
dat wij wellicht nog wat van zijn genen in
ons dragen. Het einde van deze discussies
is nog lang niet in zicht; als ik ‘s morgens
in de spiegel kijk weet ik het antwoord
wèl.
Het beeld dat ik mij gevormd heb van
deze ware IJstijd mens is er een van een
overlevingskunstenaar in tegenstelling
tot wat men vaak ziet; een domme bruut
met een knots in de hand en met geen of
beperkte spraak. Het vergt toch bepaald
een goed inzicht om je gedurende het
Weichselien over een groot deel van de
gematigde zone te kunnen handhaven,
een periode die sterke fluctuaties in het
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klimaat laat zien in vaak betrekkelijk korte
tijd. Skelet vondsten van ver uit elkaar
liggende vindplaatsen laten zien dat deze
mensen na, vaak zeer ernstige, verwondingen nog gedurende lange tijd hebben
geleefd; restanten van grote, en daarmee
bedreigende, dieren (mammoet, neushoorn) bewijzen dat de jacht gebeurde op
gecoördineerde wijze.
Het zijn slechts een aantal voorbeelden
waarmee ik duidelijk wil maken dat
genoemde zaken onmogelijk zijn zonder
over de daarvoor benodigde communicatieve en sociale vaardigheden te beschikken. U en ik gaan in de winter niet zonder
jas naar buiten, ook de Neanderthaler
deed dat niet, sterker nog, ik ben er van
overtuigd dat hij/zij ook nog eens heel
goed aan het nageslacht kon duidelijk
maken hoe die jas gemaakt moest worden.
Het papier is vol, de pen leeg. Ik kom nog
op hem (Neanderthaler) terug; eerst de
geologie van de Aardjesberg, daarna heb
ik nog een aantal, archeologische, verrassingen.
Deel 7 - Geomus, 8e jaargang, nr. 3, blz.
10-16, 2001.

Geologie en geomorfolgie
Het Gooi is gelegen op de meest ZuidWestelijke stuwwallen (die van Hilversum
en Laren/Huizen) van Nederland en is
eigenlijk op te vatten als een voortzetting
van de Utrechtse Heuvelrug, waarmee
het een geografische eenheid vormt. Het
behoort feitelijk tot Noord-Holland en is
daarmee, geologisch gezien, een vreemde
eend in de bijt voor deze provincie, die
voornamelijk tijdens het Holoceen zijn
huidige vorm kreeg. Slechts op Texel,
Wieringen en in Het Gooi dagzoomt het
Pleistoceen. De Aardjesberg is gelegen op
een sandrvlakte tussen de beide stuwwallen op een voor erosie gespaard gebleven
keileemplateau. Zie fig.1. Alvorens de
geologische ontwikkeling van de Aardjesberg zelf te beschrijven wordt eerst een
overzicht gegeven van de geologische ontwikkeling van Het Gooi vanaf het Saalien,
voor zover deze betrekking heeft op de
geologie van de Aardjesberg.
Geologische bouw van Het Gooi. De ligging van het profiel is aangegeven in fig.
2. Zie ook pagina 33.

Fig. 2
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Fig. 2. Hoogtezones van Het Gooi. Naar
een hoogtelijnenkaart getekend door J.H.
Bakker. Goed te herkennen zijn de stuwwallen van Huizen/Laren, van Hilversum
en in het Z.O. die van de Vuursche, van
Baarn en van Soest. (* = Aardjesberg).
Geologische ontwikkeling van Het Gooi
Gedurende de maximale uitbreiding
van het landijs tijdens het Saalien (ca.
200.000 jaar B.P.), bereikte het landijs
Het Gooi. Aan het front en aan de rand
van het landijs werd de bevroren grond
weggeduwd en opgestuwd, waarbij stuwwallen ontstonden. De gestuwde lagen,
bestaande uit oudere (vroeg- en middenpleistocene) fluviatiele sedimenten, hellen
vrijwel altijd in de richting van het ijspakket. In Het Gooi heeft de stuwing voornamelijk vanuit het oosten plaatsgevonden.
Er kunnen drie stuwingsfasen worden
onderscheiden. Bij de eerste is de stuwwal
van Hilversum gevormd, bij de tweede de
stuwwal van Laren - Huizen. De NNOZZW gerichte stuwwalzijtak bij Huizen
wordt beschouwd als het resultaat van een
derde stuwingsfase.
Het landijs heeft ook op andere wijzen het
landschap veranderd. Onder het landijs
werd een laag keileem gevormd die Scandinavisch gesteentemateriaal bevat. Tijdens het smelten van het landijs kwam een
grote hoeveelheid smeltwater vrij dat zich
een weg zocht door de lage delen van de
stuwwallen. Hierbij ontstonden ijssmeltwaterdalen. Het smeltwater nam materiaal uit
de stuwwallen op. Dit fluvioglaciale materiaal werd aan de randen van de stuwwallen in de vorm van flauw hellende waaiers
(sandrs) afgezet. Bijna geheel Bussum is
gelegen op een dergelijke sandr, deze
zanden zijn slecht gesorteerd, leemarm
en veelal grindhoudend. Samen met de
keileem worden ze tot de Formatie van
Drenthe gerekend.
Na het Saalien volgde het warme Eemien
(ca.130.000-110.000 jaar B.P.). Als gevolg
van temperatuurstijging raakte het gebied
begroeid en stabiliseerde het oppervlak.
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Door de glaciale stuwing werd Het Gooi
dusdanig gemodelleerd dat het gedurende
het Eemien ver uitstak boven de in de Gelderse Vallei (Eemland) binnendringende
zee en bleef vanaf die tijd ook buiten
de invloed van de grote rivieren. In de
daarop volgende ijstijd, het Weichselien
(ca. 110.000-10.000 jaar B.P.) breidde
het Scandinavische landijs zich weer uit,
waarbij Nederland niet meer bereikt
werd. Gedurende de koude periode
heerste er een toendraklimaat, t.g.v. de
permafrost was de begroeiing beperkt tot
wat kruidachtigen, naast dwergberk en
dwergwilg. Door de aanwezigheid van
permafrost (permanent bevroren bodem)
stroomde het sneeuwsmeltwater oppervlakkig af, waardoor in de stuwwallen
sneeuwsmeltwaterdalen werden gevormd.
Aangezien het smeltwater de al aanwezige ijssmeltwaterdalen uit het Saalien bij
voorkeur volgden, werden deze dalen nu
extra ingesneden. Deze smeltwaterdalen
herkennen we nu in het landschap als z.g.
droge dalen. Het neerslagwater verdween
vanwege de goede doorlatendheid van
de bodem direct in de grond. Het bevroren hellingmateriaal was onderhevig aan
bodemvloeiing en solifluctie, veroorzaakt
daar het telkens weer, afwisselend, opvriezen en dooien. Hierdoor vond een afvlakking van het reliëf plaats. In de drogere
perioden van het Weichselien werden
onder invloed van polaire stormen dekzanden gevormd. Het fijne materiaal werd
van de vrijwel onbegroeide stuwwallen,
sandrs en drooggevallen rivierbeddingen
weggeblazen. Een aantal dekzandruggen,
alsmede fraaie paraboolduinen zijn op de
Wester- en Bussumerheide zichtbaar. Deze
dekzanden worden gekenmerkt door hun
uniforme korrelgrootte (mediaan tussen
150-210). De dekzanden behoren tot de
Formatie van Twente. Gedurende het Holoceen (van ca.10.000 jr. B.P. tot heden)
zijn o.a. door menselijke activiteiten deze
dekzanden plaatselijk weer gaan stuiven.
Deze zanden staan bekend als de Formatie van Kootwijk.
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Geologische ontwikkeling van de
Aardjesberg
De Aardjesberg vormt een hoogte in het
landschap. Het hoogste punt bevindt zich
op ca. 15,50 m. + NAP. De Aardjesberg
ligt tussen de stuwwal van Hilversum
en de stuwwal van Laren - Huizen (Zie
fig.1). In het oosten wordt de Aardjesberg
begrensd door een noord-zuid verlopend
sneeuwsmelt-waterdal, dat behoort tot een
complex smeltwaterdalen uit het Weichselien. Het dal, dat zich in fluvioglaciaal materiaal ontwikkeld heeft, is asymmetrisch
van vorm. De bedekking van de dalhelling met dekzand en solifluctie-materiaal
is niet egaal: op de steilere oosthelling
is dit pakket dikker dan op de flauwere
westhelling. Bij asymmetrische sneeuwsmeltwaterdalen komt het dunnere pakket
dekzand/solifluctiemateriaal meestal op
de steile oosthelling voor.
Op het westelijk deel van de Aardjesberg
wordt plaatselijk keileem vrijwel aan het
maaiveld aangetroffen. Dit keileem bereikt
een dikte van ca. 1,5 m. In de keileem
komen veel stenen voor. Tellingen van
Scandinavische gidsgesteenten geven
aan, dat het Gooise landijs zijn stenenlast
(zeer) hoofdzakelijk uit Midden-Zweden
heeft gehaald. De zogenaamde Hesemann-formule voor de Aardjesberg geeft
de uitkomst 01000. In Hilversum-Noord is
dit bv. 1540. In deze code geeft het 2e
cijfer, 10 resp. 5, het Midden-Zweedse
materiaal aan, en het 3e cijfer (0 resp. 4)
het Zuid-Zweedse. Bij het stenenaandeel
uit Midden-Zweden gaat het met name om
bruine oostzee-porfier, uppsala- en andere
uppland granieten, Stockholm-graniet, en
in wisselende percentages dalarneporfier
en smalandgraniet. De niet gidsgesteenten
zijn vertegenwoordigd met o.a. gneis,
amfiboliet en grofkorrelige paarse dalazandsteen. De keileem op de Aardjesberg
wordt gerekend tot de basale keileem, het
stenengehalte bedraagt minder dan 10 %.
Op de plaats waar de dikte van het
keileempakket het grootst is zijn enkele
leemkuilen gegraven. Deze kuilen bevin-

den zich direct ten westen van de akker.
Onder het noordelijke en westelijke deel
van de akker komt ook keileem voor, in
een laag van max. 60 cm. De keileem
bevindt zich op het hoogste deel van de
huidige akker. Op sommige plaatsen is de
keileem verweerd tot keizand.
De keileem bevindt zich in een ongewone
positie; bovenop fluvioglaciaalmateriaal.(i.
c. een sandr afzetting). Deze situatie komt
overeen met de laagopvolging in de
spoorwegafgraving tussen Bussum en
Hilversum zoals deze door Ruegg werd
vastgesteld. De positie zou verklaard
kunnen worden, doordat voor het ijsfront
gevormde smeltwaterafzettingen in een
latere fase door landijs zijn bedekt.
Zoals reeds eerder gezegd, de Aardjesberg is een voor erosie gespaard
gebleven keileemrest. Het is onduidelijk
waarom deze niet door de smeltwaterstromen tussen de stuwwallen van Hilversum
en Laren/Huizen is aangetast (zie de
hoogtelijnenkaart in fig.2). Mogelijk zijn
de keileem en de daaronder liggende fluvioglaciale afzettingen in een eerdere fase
opgestuwd. De smeltwaterstromen waren
daarom wellicht genoodzaakt hun weg
langs de aldus ontstane hoogte te zoeken.
Het fluvioglaciale materiaal, zowel van de
akker als van de directe omgeving, bestaat
uit grindhoudend, leemarm grof zand. De
mediaan varieert van 210 tot 600. In het
fluvioglaciale zand komen dunne inspoelingslaagjes van leem voor, zij nemen in
aantal en dikte af met de diepte. Aangenomen wordt dat de leem uitgespoeld is uit
keileem die op het fluvioglaciale materiaal
ligt of gelegen heeft. Hieruit blijkt dat de
oorspronkelijke keileemlaag een grotere
oppervlakte innam. In het sneeuwsmeltwaterdal is geen leem aanwezig.
Het fluvioglaciale zand is plaatselijk bedekt door een laag dekzand. Het onderscheid tussen beide pakketten is niet altijd
duidelijk waarneembaar, omdat ze door
solifluctie gemengd zijn. De mediaan van
het dekzand is aan de grove kant (tot 300
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mu), wat wijst op een locale oorsprong.
De samenstelling komt overeen met dat
van de omgeving van de reeds eerder genoemde Lange Heul. De recente bouwvoor
van de akker is gemiddeld 31 cm. dik.
Het bodemmateriaal in de bouwvoor is
verstoord door veelvuldig ploegen. In de
bouwvoor is dekzand en stuifzand aanwezig. Op de Aardjesberg heeft zich in het
fluvioglaciale materiaal een moderpodzol
ontwikkeld, deze gaat in het sneeuwsmeltwaterdal over in een humuspodzol.
Een gelijke situatie werd vastgesteld ten
zuidoosten van de Aardjesberg.
Deel 8 - Geomus, 9e jaargang, nr. 1, blz.
4-7, 2002.
Schrijver dezes heeft nog een aantal
beloftes bij u in te lossen; zo zou hij nog
eens terug komen op de Neanderthalermens, zou hij nader ingaan op de relatie
tussen de geologie en archeologie van de
Aardjesberg en beloofde hij u ook nog
een aantal (archeologische) verrassingen.
Beginnen wil ik echter met hetgeen ik in de
eerste aflevering van deze reeks -Geomus
september 1999 -6e jrg. nr. 4- toezegde.
Nu hoopt de redactie natuurlijk van harte
dat u als trouwe lezer de Geomus netjes
bewaard zodat u een en ander nog eens
terug kunt lezen, want behalve genoemd
nummer heeft u voor deze aflevering van
Sporen in de Steentijd ook nodig Geomus
september 2001 - 8e jrg. nr. 3.
Ik kan mij echter voorstellen dat niet iedereen deze direct bij de hand heeft en ik zal
dan ook eerst het geheugen wat opfrissen;
de overige beloftes zal ik dan later bij u
inlossen waarbij ik dus de aanvankelijke
gedachte van 4 à 5 afleveringen in deze
reeks aanmerkelijk overschrijdt.
In september ‘99 meende ik u te mogen
verrassen met de melding van een voor
Nederland unieke vindplaats uit de Prehistorie gelegen op de noordoost zijde van
de stuwwal Laren -Huizen. Het bijzondere
van deze site (=vindplaats) is gelegen in
het feit dat er hier voor de vervaardiging
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van de artefacten (in dit geval stenen
werktuigen en het afval dat bij de bewerking daarvan overblijft) in tegenstelling tot
wat gebruikelijk is bijna geen vuursteen is
gebruikt maar zeer hoofdzakelijk andere
gesteenten, waarbij een zekere voorkeur
voor kwartsiet aan het licht treedt. In de
gestuwde afzettingen komt dit gesteente
soms in grote hoeveelheden voor, daarnaast veel witte kwarts, kiezellei, lydiet,
bazalt; een typisch ‘zuidelijk’ gesteentegezelschap, vermoedelijk de formatie van
Urk. Daarop kom ik zo terug. Noordelijke
gesteenten, alsmede bijvoorbeeld keileem, is op de vindplaats niet aangetroffen. Sprak ik bij de eerste melding nog
over ca. 200 artefacten, dat aantal is ten
gevolge van tientallen veldverkenningen
die ik samen met mijn maatje Auke maakte
inmiddels gestegen tot boven de 3000.
Alle boven genoemde gesteenten zijn ook
nog eens gebruikt voor de vervaardiging
van werktuigen, waarbij zoals gezegd de
kwartsieten overheersen, gevolgd door
witte kwarts, maar toch ook een aantal
van vuursteen. Werktuigen van lydiet en
bazalt, hoewel soms bijzonder fraai, zijn
veruit in de minderheid.
Slechts enkele van de kwartsieten zijn
nader te benoemen of er is bij benadering
het herkomstgebied van bekend, voorbeelden daarvan zijn Taunuskwartsiet, Revinién kwartsiet en Zoetwaterkwartsiet, de
overigen laten zich slechts vangen onder
het begrip Devonische kwartsieten. Daarnaast is ook van de bazalten, ijzerkiezels
(jaspis), lydiet en de gerolde vuursteen
wel een herkomstgebied te herleiden. Het
feit dat er een dergelijke diversiteit aan gesteenten is gebruikt voor de vervaardiging
van de werktuigen maakt de vindplaats
zoals gezegd zeer bijzonder en voor
Nederland werkelijk uniek. Er doet zich
echter nog een uniek fenomeen voor; een
deel van de artefacten blijkt namelijk geslagen op wat bekend staat als windkanter
(sommige archeologen noemen dat wel
een ventifact); over het -mogelijke- belang
daarvan leest u zo onderstaand.
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We vonden niet alleen honderden afslagen, waaronder zeer kleine, ook tientallen kernen (zeg maar de rolsteen die als
uitgangsmateriaal heeft gediend), volledig afgewerkte werktuigen, maar ook
de klopstenen die gebruikt zijn om een
andere steen te bewerken en in een enkel
zeldzaam geval de gebruikte onderleggers (aambeelden). Het geheel maakt
de indruk van een tamelijk intacte en
omvangrijke vindplaats(en?). Doordat de
artefacten gezien de ‘verse’ indruk die zij
geven klaarblijkelijk niet uit de gestuwde
afzetting afkomstig zijn -zie Geomus sept.
2001-  de site een volledig beeld geeft
voor wat betreft de werktuig inventaris
en het er daarnaast alle schijn van heeft,
gezien de typologie van de werktuigen,
dat we te maken hebben met een (Midden-) Paleolithische (= Oude Steentijd)
site is een volgende factor waarom we
over uniek mogen spreken, immers erg
veel vindplaatsen uit deze periode kennen
we nauwelijks in ons land. Zoiets spreekt
tot de verbeelding en wekt tegelijkertijd
interesse van vakarcheologen. Hiervan berichtte ik eveneens in september ‘99. Gelukkig is er tot zover geen enkele discussie
over het artificiële karakter en worden de
stukken door elke vakarcheoloog die ze
gezien heeft als authentiek erkend.
Het is natuurlijk niet zonder reden dat ik
vrij uitvoerig ben geweest over de soorten
zwerfstenen alsmede over het voorkomen
van artefacten die geslagen zijn op z.g.
windkanters. Al vrij vroeg nadat ik de vindplaats ontdekte had ik hierover contact
met ‘onze huisgeoloog’ Gerard Ruegg,
die niet lang daarvoor enkele bouwputten
had bemonsterd in de directe omgeving en
daarbij de Formatie van Sterksel aantrof.
Hij kon op dat moment niet uitsluiten dat
we op de vindplaats daar eveneens mee
te maken hebben hetgeen mij aanvankelijk
de idee gaf met een zeer oude vindplaats
van doen te hebben, mede ingegeven
door het soms zeer archaïsche karakter
van de werktuigen. Vanaf het begin had
ik echter zo mijn twijfel, ook bij Gerard

bleek dat het geval, echter bij beiden ten
gevolge van verschillende conclusies. Mij
‘zat het dwars’ dat alles een redelijk verse
indruk maakte -er is echter wel sprake
van z.g. afronding en silicaglans- en er
geen verspoeling of iets dergelijks was
opgetreden en dan waren er nog die
stukken op windkanters. Zijn die niet van
Weichsel ouderdom? En als het ouder was
als Weichselien had alles dan nog wel zo
netjes bijeen kunnen liggen?
Gerard was van zijn kant tot de conclusie
gekomen dat de Formatie van Urk -zoals
overal elders in Het Gooi- veel voor de
hand liggender zou zijn dan Sterksel,
gezien het grindrijke karakter en gehalte
aan -vaak grote- zwerfstenen, waar de
Formatie van Sterksel vaak maar fijne
grindsnoertjes laat zien. En dan waren
er nog die windkanters. Zijn die niet van
Weichsel ouderdom? Daarover zo meer.
Inmiddels is er veel gebeurd en veranderd.
De hedendaagse archeologie kenmerkt
zich doordat het gericht is op het behoud
en beheer van archeologische vindplaatsen, slechts in het geval dat er sprake is
van een directe bedreiging of verstoring
van een vindplaats (bijvoorbeeld door
wegen- of woningbouw) zal er sprake zijn
van een opgraving, zoniet, keurig en veilig
laten liggen voor toekomstige generaties
archeologen. Helaas kan en wil ik u de locatie van de site niet bekend maken, inmiddels is er echter wel het besluit genomen,
puur vanuit wetenschappelijke nieuwsgierigheid, onderzoek op deze vindplaats te
gaan doen. Het onderzoek dat zal plaats
vinden in nauw overleg met het Goois
Natuur Reservaat, op wiens terreinen het
is gelegen, zal worden uitgevoerd door
de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (Amersfoort) in samenwerking
met de Universiteit Leiden; daarbij zullen
zowel diverse afgestudeerde archeologen
als wel studenten -en idem geologen- worden ingezet. Het belooft een zeer speciaal project te worden, waarbij ik het al
speciaal vind dat er budgetten vrijgemaakt
kunnen worden om dit onderzoek uit te
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kunnen voeren.
Inmiddels werd door deze instellingen
de collectie artefacten bij mij thuis een
aantal malen bekeken, werd de vindplaats
-eveneens een aantal malen- bezocht; en
is er een onderzoeksopzet geformuleerd,
waarbij uiteraard een aantal vraagstellingen beantwoord dienen te worden; slechts
één daarvan behelst het vraagstuk van
de windkanter vorming. Gerard Ruegg is,
mede op mijn en zijn verzoek, door de
R.O.B. aangezocht deel te nemen/ dan
wel mee te denken over de geologie van
de vindplaats. Algemeen wordt aangenomen dat windkanters -in Het Gooi- gevormd zijn tijdens het Boven Pleniglaciaal
(Laat Weichselien), theoretisch kan dit echter ook in het Onder Pleniglaciaal hebben
plaatsgevonden of -nog ruimer genomendirect voorafgaand én direct na elke ijsbedekking, wanneer er hier een poolwoestijn
klimaat voor handen was. Indien uit het
onderzoek blijkt dat de huidige theorie
wordt bevestigd dat de windkanters zijn
gevormd tijdens het Boven Pleniglaciaal
dan zal dat onvermijdelijk tot de conclusie leiden dat wij hier in Het Gooi nog
zéér laat Paleolithische bewoners hebben
gehad (i.c. Neanderthalers) -hetgeen
vergaande consequenties heeft over het
denken over de bewoning van noordwest
Europa tijdens dit tijdvak- dan wel dat
het niet om een site uit de Oude Steentijd (Paleolithicum) handelt. Tenzij,………
natuurlijk………de windkanters veel eerder
blijken te zijn gevormd!
Alleen al de beantwoording van deze
vraagstelling maakt het dat ik tegen collega (amateur-) archeologen wel eens
spreek over deze vindplaats in termen van
‘LOVE AT FIRST SITE ‘. En dat terwijl er
nog zoveel vragen méér zijn. Ik beloof u,
ook hiervan zal ik u op de hoogte houden.
Deel 9 (slot) - Geomus, 11e jaargang, nr.
2, blz. 12-15, 2004.
Het is inmiddels geruime tijd geleden dat
ik mij met deze rubriek meldde in de Geomus, de voorgaande aflevering dateert
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alweer van mei 2002 (9e jaargang nr.1)
en eerlijk gezegd, al te veel nieuws heb
ik niet te melden, maar helemaal zonder
zit ik toch ook weer niet. Voor wie niet
(meer) beschikt over deze aflevering van
de Geomus zal ik eerst even het geheugen
op frissen zonder daarbij al te zeer het
voorgaande artikel te citeren.
In september ’99 ontdekte ik een archeologische vindplaats op de noordoost
zijde van de stuwwal Laren - Huizen. Het
kenmerkte zich door het unieke karakter
van de uitgangs-materialen die gebruikt
zijn voor de vervaardiging van de werktuigen. In tegenstelling tot overal elders
in Nederland, en vele plaatsen in overig
Europa, zijn deze geslagen uit lokaal
aanwezige gesteenten zoals kwartsieten,
witte kwarts, lydiet, bazalt en slechts in
geringe hoeveelheden vuursteen, het
materiaal waaraan bij verre gedurende
de gehele prehistorie de voorkeur werd
gegeven. Tevens leken de gevonden typen
werktuigen te wijzen op een vindplaats
met een zekere ouderdom, mogelijk daterend uit het Midden-Paleolithicum (midden
Oude Steentijd). Nadat de artefacten
waren gezien door diverse specialisten uit
zowel Nederland als wel uit Duitsland (en
inmiddels ook door diverse Engelse, Ierse
en Amerikaanse archeologen, daarover
straks meer) is in overleg met de Rijksdienst Oudheidkundig Bodembeheer en
een team van archeologen en studenten
van de Universiteit Leiden een opzet voor
een onderzoek geformuleerd dat inmiddels ten dele is uitgevoerd.
Afb. 5 Bill-Hook – kwartsiet.
Afb.6 Eénzijdige vuistbijl (Biface Partiël)
– kwartsiet.
Een belangrijk deel van het onderzoek is
gewijd geweest aan de geologie van de
vindplaats. Het is immers van het grootste
belang te weten dat indien er wordt besloten tot een opgraving  over te gaan of we
te maken hebben met een onverstoorde

Naerdincklant Jaarboek 2007

Afb. 5

locatie. Bij verstoring van een archeologische vindplaats moet u denken aan zaken
als verploegen door landbouw-activiteiten,
recente of Middeleeuwse vergravingen of
indien het om een wat oudere vind-plaats
handelt verspoeling gedurende glaciale
periodes. Het onderzoek heeft in het
najaar van 2002 plaats gevonden en de
resultaten daarvan zijn onlangs gepubliceerd door de student die dit tot een van

Afb. 6

zijn afstudeer projecten had gemaakt. Op
een aantal geselecteerde akkers is een
groot aantal raaien uitgezet waarlangs
boringen zijn uitgevoerd ten einde een
beter beeld te krijgen van de bodemopbouw ter plaatse. Ik zal u niet vermoeien
door het gehele verslag te gaan citeren
maar de belangrijkste conclusie die uit het
onderzoek naar voren is gekomen is dat
er op verscheidene delen van de vindplaats nog ongestoord dekzand aanwezig

is, hoewel sterk verspreid en sterk variabel
voor wat betreft de dikte van de pakketten, dit houdt echter de belofte in dat er
nog mogelijk onverstoorde vondstlagen
(een z.g. in-situ) aanwezig zijn!
Of er ooit een opgraving plaats vindt is
niet zeker: zoals ik voorgaand al eens
liet weten is het beleid in archeologisch
Nederland er op gericht sites die niet bedreigd zijn intact te laten voor toekomstige
generaties archeologen in de veronderstelling dat zij met (veronderstelde) toegenomen kennis meer gegevens aan een
vindplaats kunnen ontlenen.
Ten behoeve van het onderzoek werd
volledige medewerking verleend door het
Goois Natuur Reservaat op wiens terrein
de vindplaats is gelegen. Deze medewerking gaat zover dat ik zelfs in de gelegenheid was om op een door de Rijksdienst
Oudheidkundig Bodembeheer georganiseerd driedaags symposium, de laatste
(excursie-) middag te vullen op het kantoor
van het GNR met een presentatie van de
vondsten voor een internationaal gezelschap van beroepsarcheologen. Gerard
Ruegg was deze middag eveneens present
om voor het gezelschap een overzicht van
én inzicht in de geologie van Het Gooi en
de directe omgeving van de vindplaats te
geven. Een uitermate geslaagde middag
met bijzonder enthousiaste reacties op de
getoonde vondsten.
En met die vondsten wil ik gaan afsluiten.
In het voorgaande artikel  liet ik weten dat
de indruk bestaat dat we te maken hebben
met een tamelijk intacte vindplaats gezien
het homogene karakter van de vondsten.
De datering van deze vondsten is en blijft
nog een open vraag; het Leids onderzoek
heeft daarover geen uitsluitsel kunnen bieden omdat de omstandigheden waaronder
de survey plaatsvond ronduit slecht was
(geen geploegde en uit- geregende akkers
voor handen) en er tevens onvoldoende
specialisme en tijd (en dus geld) aanwezig
is om de door ons verzamelde artefacten
(ca. 3000 stuks) te inventariseren en op
type te beoordelen. Wij zijn echter tot de
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conclusie gekomen, na het bestuderen van
meters literatuur, gesprekken en tonen van
vondsten aan beroeps- en vooraanstaande
amateur- archeologen dat we te maken
hebben met werktuigen hier achtergelaten
door (mogelijk zeer late) Neanderthalers.
We baseren ons daarbij onder andere
sterk op de typologie zoals die is opgesteld door de vooraanstaande Franse
archeoloog Francois Bordes en op gepubliceerde gegevens van diverse in Duitsland opgegraven vindplaatsen. Onder de
door ons gevonden artefacten bevinden
zich een aantal cleavers ( fr; hachereaux
, ned; vuistwig), een enkelzijdige vuistbijl,
diverse typen schavers welke kenmerkend
zijn voor het Midden-Paleolithicum als wel
zogenaamde choppingtools welke tot de
primitiefste werktuigen mogen worden
gerekend. Tezamen met het reeds in het
voorgaande artikel genoemde feit dat op
de site tevens al het grotere en kleinere
afval (afslagen, kernen en dergelijke), de
slagstenen en aambeelden alsmede een
grote diversiteit aan werktuigen sensu
strictu aanwezig zijn maakt dat we te
maken hebben met een buitengewoon
zeldzame situatie die ook in de toekomst
nog de nodige aandacht zal blijven vra-
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gen zowel van onze zijde als wel die van
de beroepswereld.
Naschrift
De bovenstaande artikelenreeks werd
geschreven voor een (toen nog) niet
archeologisch geschoold maar wel zeer
geïnteresseerd publiek, te weten de medewerkers en donateurs van het Geologisch
Museum Hofland. Inmiddels beschikt dit
museum over een fraai ingerichte afdeling die geologie en archeologie van Het
Gooi als één geheel belicht. Ten behoeve
van de inrichting werden vele bruiklenen
verkregen van het Museum Hilversum aangevuld met vondsten van vroege en klassieke Neanderthalers uit de collectie van
schrijver dezes. Er is een heel scala aan
lesprogramma’s ontwikkeld voor zowel
het lager- als wel het voortgezet onderwijs
waar door met name vele Gooise scholen
gretig gebruik wordt gemaakt. Voor zover
nog niet gebeurd ; “Gaat dat zien”.
De kwartsiet vindplaats hopen wij in een
later stadium in de vorm van een monografie te publiceren. Tot het zover is, als
het er al van komt, groet ik jullie met een
‘keep on rocking’.
Ben Walet, januari 2008.
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De zoektocht naar de verzonken klok uit Loosdrecht
A.T.E. Cruysheer en J. van der Sar

Inleiding
Het jaar 1672 werd gekenmerkt door oorlogshandelingen. De Republiek der
Nederlanden stond er niet rooskleurig voor. Engeland, Frankrijk, Keulen en Munster
verklaarden de Republiek de oorlog en vielen Nederland binnen. In 1673 begon
het in Frankrijk onrustig te worden en noodgedwongen gaf Lodewijk XIV opdracht
alle troepen terug te trekken. Tijdens de oorlogshandelingen hadden de Fransen uit
Loosdrecht twee kerkklokken geroofd. Maar om deze klokken mee te nemen had men
kennelijk toch wat moeite, één van deze klokken is vermoedelijk in de Vuntusplas te
Loosdrecht terechtgekomen. Tot op heden zijn de klokken nog niet teruggevonden en de
dorpslegende was geboren. De zoektocht duurt sinds die tijd voort.
Korte historische achtergrond
Eén van de prachtigste archeologische verhalen van Loosdrecht gaat dus over de
verzonken klok die door de Fransen werd gestolen. Maar hoe zat het ook al weer
precies? We gaan terug naar de 17e eeuw. Na een tijd van politieke en militaire onrust
ten gevolge van de opgelopen spanningen omtrent de grote belangen die waren
gemoeid met de overzeese handel, brak in 1652 de Eerste Engelse Oorlog uit. In
1654 kwam het tot vrede tussen Engeland en de Nederlanden, maar dit was slechts
van korte duur. De Tweede Engelse Oorlog duurde van 1665 tot 1667. De vrede werd
mede afgedwongen door enkele indrukwekkende overwinningen door Michiel de
Ruyter. Maar vijf jaar later ging het weer mis. Het jaar 1672 staat in de Nederlandse
geschiedenis te boek als ‘Het Rampjaar ’ en vormde het begin van ‘De Hollandsche
Oorlog’ (1672-1678). De oorlog brak uit in april 1672, toen tegelijkertijd Frankrijk,
Engeland, het bisdom Münster en het Aartsbisdom Keulen de Republiek aanvielen (zie
ook afb. 1). Slechts Holland, Zeeland en de stad Groningen werden niet veroverd. Het
bondgenootschap maakte het de Fransen mogelijk om de Republiek vanuit het oosten
aan te vallen, langs de Rijn. De Fransen rukten op met een leger van misschien wel
120.000 man sterk, een van de grootste legers die Europa tot die tijd had gezien. De
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden had echter haar landleger verwaarloosd,
waardoor de IJssel-linie niet lang standhield en de Franse troepen al gauw doordrongen
tot in het hart van de Republiek. Zelfs de stad Utrecht werd door de Fransen bezet. Met
de dreigende verovering van Amsterdam en daarmee feitelijk heel Holland, werd een
laatste redmiddel ingezet: het onder water zetten van grote stukken land om de vijand
af te stoppen.
Met de inundatie van deze zogeheten Waterlinie werd de Franse oorlogsmachine
inderdaad tot staan gebracht en kon de tegenaanval vaste vorm aannemen. Uiteindelijk
wist Willem III in 1673 alle vijandelijke troepen uit de Nederlanden te verdrijven en op
zee bracht Michiel de Ruyter de Engels-Franse vloot geduchte nederlagen toe. In 1674
sloten de Republiek en Engeland opnieuw vrede. Ook met de Keulse en Münsterse
bisschoppen werd de vrede getekend. Pas in 1678 volgde Frankrijk, waarna de
Republiek alle door Frankrijk bezette zuidelijke gebieden terugkreeg.
Loosdrecht in de vuurlinie
In de roerige tijd van het rampjaar 1672 werd de Republiek dus van drie kanten
aangevallen en leek reddeloos verloren. Vanaf zee kwamen de Engelsen, vanuit het
oosten kwamen de Duitse legers en vanuit het zuiden de Franse troepen. Toen de
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nood het hoogst was, was de redding nabij door de inundatie van een groot gebied.
Langs de Vechtstreek van Muiden tot aan Brabant werd de Franse opmars gestuit
doordat het land onder water werd gezet: de Hollandse Waterlinie was geboren.
Maar wat betekende dit voor Loosdrecht? Het moge duidelijk zijn dat Loosdrecht
onder bovengenoemde oorlogslast zwaar leed. Door de inundatie werd Loosdrecht
en omgeving herschapen in een frontierzone.  De Fransen waren furieus en vierden
hun frustraties bot op de dorpsbewoners van Loosdrecht en de andere dorpen in de
Vechtstreek. De mensen die niet halsoverkop konden vluchten – meestal de zwakken
en ouderen – werden uit hun huizen gesleurd en vermoord, de meeste huizen gingen
in vlammen op. Het hardnekkige verhaal over de verzonken klok van Loosdrecht vindt
hier haar oorsprong, in dit gitzwarte hoofdstuk uit het verleden van Loosdrecht. Uit
nagenoeg alle kerken in de Vechtstreek werden de kerkklokken uit de torens geroofd, zo
ook uit die van Loosdrecht. De klokken werden afgevoerd om zowel hun (brons)waarde
als hun nut voor de smeltkroes teneinde nieuwe kanonnen te kunnen gieten.

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 1. Voorzijde schriftje met
tekening van locatie van de
verzonken klok.

Afb. 2. Tekening van de locatie
van de verzonken klok.

De zoektocht begint
In 2006 werd door auteurs tijdens een onderzoek naar archeologische
literatuurgegevens in het archief van de Historische Kring Loosdrecht op een
aantekening gestuit van Siem Pos, oud-voorzitter van zowel de HKL als van de
archeologische afdeling Naerdincklant. De aantekening verhaalde over de klok
van Loosdrecht maar werd verder niet opgenomen in het aangelegde bibliografisch
overzicht van Naerdincklant. In de loop van 2007 sprak de auteur over de
dorpslegende van de klok met sportvriend Ewold Polman, die in het dagelijks leven
onder meer duikinstructeur is bij Duikcentrum Loosdrecht. Door diens enthousiasme werd
al gauw het plan gevat eens serieus werk te maken van een zoektocht naar de klok
waarmee twee doelen tegelijk werden gediend: een spannend archeologisch avontuur
gecombineerd met een nieuwe duikactiviteit met de nodige uitdaging. Al gauw groeide
het enthousiasme voor het project en momenteel is er een projectteam geformeerd
van vrijwilligers bestaande uit circa 10 duikers en enkele adviseurs. Tevens is het een
samenwerkingsverband bestaande uit Duikcentrum Loosdrecht, de Historische Kring
Loosdrecht en AWN afdeling Naerdincklant. Gedurende de voorbereidingen op het
fysieke duikonderzoek werd door de auteurs de betreffende aantekening van Siem
Pos hervonden en werd de originele bron van zijn aantekening gevonden waarop een
verwijzing van de mogelijke vindplaats van de klok wordt aangegeven.
Een aantal sponsoren werd gezocht en gevonden, een prachtige website werd
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gemaakt (www.duikteamlacloche.nl) en het onderzoek kon van start gaan. Het team
werd bijgestaan door auteurs tijdens een tweetal bijenkomsten over archeologie in
het algemeen, en hoe archeologisch verantwoordt te handelen bij de zoekacties/
verkenningen onderwater. Er werden strategische wijzen van zoeken bepaald en
getraind. Ook werden er hypotheses besproken. Het team denkt dat de klokken na
de roof uit de kerk niet over land vervoerd moeten zijn, maar juist per boot. Dit zou
plausibel zijn aangezien de wegen in Loosdrecht ongunstig waren en buit gemaakte
goederen problemen zouden veroorzaken. De boot zal richting de Hornsluis zijn
gevaren aangezien dit de enige manier was de boot richting de Vecht te manoeuvreren.
Het landschap bestond nog niet geheel uit water, maar was vanwege de veenontginning
met kanalen en sloten vergeven. De boot kon niet in een rechte lijn doorvaren naar de
Hornsluis en moet verschillende bochten hebben genomen. Bij een van deze bochten
zijn vermoedelijk de geroofde klokken van de boot gegleden. Een andere theorie is dat
de Fransen de klokken opzettelijk hebben gedumpt. De kaart van Spruytenburg uit 1734
en de tekening die het metalen voorwerp aangaf waren voor het team de hulpmiddelen
voor hun hypotheses.
Vraagstellingen voor het onderzoek
Geen archeologisch onderzoek zonder het stellen van enige vragen vooraf. Mede op
basis van nieuwe informatie uit het archief van de Historische Kring Loosdrecht zijn de
volgende onderzoeksvragen opgesteld.
1. De belangrijkste vraag is natuurlijk wat er waar is van de hardnekkige en
fascinerende dorpslegende van de verzonken kerkklok van Loosdrecht die in 1672
door Fransen geroofd zou zijn en op hun vlucht achtergelaten. Als de bronzen klok
op de locatie ligt waar deze ongeveer vermoed wordt, dan zal deze ook gevonden
worden.
2. Een andere vraag is op wélk groot metalen voorwerp men rond 1875 is gestuit tijdens
baggerwerkzaamheden. Men ging uit van de verzonken bronzen klok, maar hierover
is op dit moment geen uitsluitsel te geven. Het kan evengoed gaan om een oud
kanon, een metalen roeiboot, een groot anker of …?
3. Van de dorpslegende bestaan twee versies;
3a) D
 e eerste verhaalt dat de Fransen,
nadat zij de twee klokken uit de
kerktoren hadden gehesen, deze
gevaarten op een bootje hadden getast
en hiermee vervolgens – via de oude
vaargeulen van de huidige Vuntusplas
– richting de Mijndense sluis wilden
vluchten. Ergens op de vluchtroute
zou het fout zijn gegaan en de klok
overboord zijn gevallen.
3b) D
 e tweede versie gaat over dat de
Fransen de klokken niet over het
water maar via de weg vervoerden en
noodgedwongen een van de klokken
Afb. 3
op de ‘Horren’, = de huidige Horndijk,
zouden hebben begraven.
Afb. 3 Schilderij van de ‘oude’
De onderzoeksvraag luidt vervolgens welke
Hervormde Kerk te Loosdrecht.
van deze twee dorpsmythen dichter bij de
Foto: A. de Kloet.
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waarheid ligt?  De bevolking vlucht in 1672
voor een groot deel naar Amsterdam, wie
bleven er in Loosdrecht achter? Wat heeft
de Hervormde kerk geregistreerd over
de roof.  De kerk beschikt over een eigen
archief en een deel is terug te vinden in het
Utrechtse Archief (dit volgens de Dominee).
4. Indien de klok inderdaad gevonden
wordt is de vraag of men aanvullende
gegevens naar boven kan halen die meer
Afb. 4
helderheid verschaft over de precieze
Afb. 4. De kerk van Oud-Loosdrecht, het
toedracht van de gebeurtenis. Worden
er andere objecten bij de klok gevonden? buurtschap ‘Den Horn’ en de oude vaart die
de Fransen gebruikt kunnen hebben bij het
Zegt de positionering van de klok in de
vervoer van de twee kerkklokken vanaf de
bodem iets over de wijze van afzinking
kerk via de oude vaargeulen, voorbij de Horn
(hoe is de klok overboord geslagen)? Is de
Sluys richting de Vecht. Detail van een kaart uit
klok tijdens het manoeuvreren in een van 1677. Uitg. Nic. Visscher.
de bochten van de vaarroute overboord
geslagen?
5. Tot slot wordt tijdens het onderzoek veel kennis en ervaring opgedaan met diverse
onderzoeksmethoden. Vraag is of en in welke mate deze methoden handzaam en
doeltreffend zijn en of hier lessen voor de toekomst uit af zijn te leiden?
Het verloop van het onderzoek
Tot nog toe zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd en enkele duiken uitgevoerd
vanaf een speciaal gebouwd ponton. Er zijn besprekingen geweest met de HKL,
waarbij Koos Nieuwenhuizen voor het historisch kaartmateriaal zorgde. Wim Schaap
van Duikcentrum Loosdrecht heeft een prachtige website over de zoektocht naar de
klok opgebouwd (www.duikteamlacloche.nl) waarop onder meer de uitingen van de
nodige media over de zoektocht staan opgenomen, waaronder krantenartikelen in
de Gooi en Eemlander en een interview van TV-Noord-Holland. Ook is een bezoek
gebracht aan het RACM waarbij de resultaten tot dan toe kenbaar zijn gemaakt. Tot
slot zijn vele contacten gelegd met de aanwonenden van de Horndijk, de dominee
van de kerk, diverse bedrijven, Gemeente Wijdemeren, het Plassenschap en overige
belanghebbenden.
In de tussentijd werd ook contact gezocht met SNAP. SNAP staat voor Stichting Natte
Archeologische Projecten. Zij is opgericht met de intentie archeologen te ondersteunen
in deze beslissing, door het uitvoeren van hydrografisch en geofysisch onderzoek.
SNAP is in staat archeologen meer informatie te bieden over de aanwezigheid van
archeologische objecten op of in de bodem van de zee, rivieren en meren. Op deze
wijze probeert SNAP een belangrijke bijdrage te leveren in het behoud van het maritiem
archeologisch erfgoed.
SNAP was bereid om mensen en materieel ter beschikking te stellen
voor het onderzoek.
Er werd een datum gepland. Een boot werd ter beschikking gesteld
door de familie Pigeaud.
De bodem werd gescand en de coördinaten bepaald. Deze scans
Afb. 5
werden door de mensen van SNAP geïnterpreteerd. De scans lieten
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een aantal plaatsen zien die mogelijk de
contouren van een klok weergaven. Een
aantal van deze locaties werd als eerste
onderzocht. Voor het lezen van deze scans
kreeg het team instructies van de stichting
SNAP. De duiken zijn inmiddels begonnen,
de eerste op zaterdag 27 oktober 2007.
Afb. 5. Een wrakje tekent zich duidelijk af
op de sonarscan van SNAP.
Tot slot
Inmiddels zijn dus de eerste duiken in de
Vuntusplas gemaakt. Vaak onder moeilijke
omstandigheden, want onder de meest
Afb. 6
uitstekende condities is er slechts 30 cm
zicht, waardoor veel duikers op de tast
Afb. 6. Schuine blik, vanuit de sonarboot,
moeten werken. Ook kan niet te lang
in de hoek van de aanstraling naar de
bodemverstoring. Te zien zijn verschillende
worden gedoken in verband met de kou. Per
nieuwe objecten. Waaronder de klok? Het
twee mensen wordt gedoken waarbij één
zichtbare voorwerp heeft een lichte ronding,
persoon stil zit op de bodem die middels
ligt voor 95% in het veen en loopt iets schuin
een touw contact houdt met de tweede
weg.
duiker. Deze tweede persoon maakt rondjes
om de eerste duiker waarbij het touw telkens een stukje wordt afgerold en daarmee de
kring groter wordt. Op de tast wordt dan de bodem onderzocht op ‘verdachte’ locaties
die zijn aangemerkt door de sonarscan. Alle eventueel gevonden objecten worden
aan boord gefotografeerd en geregistreerd. Zij zullen worden overgedragen aan de
leden van Naerdincklant en de Historische Kring Loosdrecht voor verdere verwerking.
De duiken gaan minimaal door tot april 2008 of tot wanneer al op de klok(ken) wordt
gestuit. Ook zal een enkel wrakje nader worden onderzocht, dit in samenspraak met het
RACM. De zoektocht blijft doorgaan!
Geraadpleegde Bronnen
Brunekreeft, H. 1982. De geschiedenis van twee merkwaardige klokken in ons land. HKL, 9e
jaargang nummer 40 mei 1982
Archief Historische Kring Loosdrecht: www.HKLoosdrecht.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hollandse_Oorlog
http://piazza.iae.nl/users/fnauta/home/8/republ_1.htm
www.digitaleatlasgeschiedenis.nl/dag-html/tekst/1672.html
www.minbuza.nl/history/nl/oorlog,1672.html
www.duikteamlacloche.nl
www. adt-snap.nl (SNAP)

Bezoek ook eens de vernieuwde website
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COLUMN
Het gevaar dat landschapsbevrijdingsfront heet.
“Vertrouw ons. Wij zijn experts. U moet ons vertrouwen; want wij zullen de waarheid
spreken. Een waarheid, spreken wij, die is geboren en getogen in de grote instituten
van onze overheid. Zij waken over haar, zoals ze ook over ons waken. Wij zullen
onszelf niet voorstellen. Wij mogen onszelf niet voorstellen. Omwille van onze veiligheid
en die van U. Onze namen, noch die van de instituten die ons spreken controleren en
reproduceren zijn voor dit moment van belang. Ik vraag u: verdraag troebel water en
refereer aan ons als: ‘zij die de waarheid spraken’!
We zijn hier gekomen met een missie, waarmee wij niet onszelf maar U dienstbaar zijn.
We zijn hier gekomen om u te waarschuwen voor een groot onheil dat boven het hoofd
hangt van de van oudsher veilige en overzichtelijke wereld van de ruimtelijke ordening:
Het landschapsbevrijdingsfront. Het landschapsbevrijdingsfront is een gevaar! Het is ons
gevaar. Het is uw gevaar. U vraagt zich af WAAROM?. Welnu, geachte toehoorders,
DAAROM! En omdat dit DAAROM in waarheid is gedrenkt zouden wij nu kunnen
zwijgen. Maar onze liefde voor U impliceert ook ons medelijden. Wij zullen U derhalve
enige uitleg verschaffen. Het landschapsbevrijdingsfront eist de dood van de snor. Zij
hebben zich tot doel gesteld het Nederlandse landschap terug te geven aan het volk.
Het Landschapsbevrijdingsfront zet zich af tegen het feit dat een groot deel van de
publieke ruimte in handen van een handjevol organisaties en belangengroepen. Niet
alleen wil het landschapsbevrijdingsfront het landschap toegankelijker maken voor de
mensen, zij wil de mensen ook meer macht geven in het ruimtelijke ordeningsbeleid.
Volgens het landschapsbevrijdingsfront wordt de Nederlandse ruimtelijke ordening
gedomineerd door een handjevol zogenaamde experts, die zijn georganiseerd
in een min of meer gesloten beleidssysteem. Daarbinnen domineren de kennis en
waarden van deze experts. Zo is, zeggen ze, de lobby van ecologen enorm in
Nederland; zij bepalen wat natuur is en hoe daar mee moet worden omgegaan.
Het zijn hun waarden die in het debat domineren. Een ander voorbeeld, volgens
het landschapsbevrijdingsfront, is de grote macht van aan de overheid verbonden
historici, zoals de binnen de RACM werkende archeologen, om te kunnen bepalen wat
waardevolle cultuurhistorische elementen zijn en wat niet en hoe daar mee moet worden
omgegaan. Een voor U misschien bekender voorbeeld zijn de, volgens het front, veelal
elitaire, door betweterige quasi academici, bevolkte welstandscommissies.
De instituties, wiens machtige woorden ik spreek, kunnen de problemen die het
landschapsbevrijdingsfront signaleert niet begrijpen. Dat de expert veel macht heeft
in dit land is niet meer dan noodzakelijk en juist. De expert heerst omdat zij heersen
moet! We weten toch allemaal wat er gebeurt als we de ruimtelijke ordening gaan
democratiseren, als we de experts minder macht geven de bestuurlijke en politieke
besluitvorming te beïnvloeden... Dan zullen we te onder gaan in middelmatigheid der
onderhonden en proleten.
De tijd dringt. Ons spreken wordt spoedig beëindigd. Rest ons niets dan een paar
luttele seconden. We gebruiken ze om U nogmaals te waarschuwen voor het
landschapsbevrijdingsfront. Wees waakzaam mensen! Wees waakzaam voor deze
harteloze criticasters. We zeggen u: Vrees het landschapsbevrijdingsfront! Deze
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democraten vormen een groot gevaar voor elke zichzelf respecterende technocratie.
Stop het landschapsbevrijdingsfront!
Stop de democratisering van de ruimtelijke ordening!
Lang leve de experts!
Leve de snor!
Hulde aan de technocratie!
Hoera! Hoera! Hoera!”
Deze tekst is waarschijnlijk uitgesproken te A. omstreeks het jaar 2007, noch de
spreker, noch de auteur of auteurs van de toespraak waren te achterhalen. Martijn
Duineveld, onafhankelijk onderzoeker aan de Wageningen Universiteit transcribeerde
de toespraak.

Seeadler: radarstation tussen de koeien
A. Vermeulen

Tijdens de vele ritjes van mijn huidige huis in Huizen en mijn familie in Haarlem vielen
mij een aantal bouwsels in de weilanden tussen de A1 en het station van Weesp op.
Eerst associeerde ik deze bouwsels met de veelvuldig voorkomende bunkers in Het
Gooi. Echter, na een paar files kon ik toch bakstenen muren herkennen. Gelukkig kun
je tegenwoordig “googlen”. Met de woorden “bunker weesp, muiden” kom je uit bij
Radarstation Seeadler. De bouwsels bleken een radarpost te zijn geweest van het Duitse
leger in de Tweede Wereldoorlog.
Toen ik vervolgens lid werd van  Naerdincklant in 2006 en met Anton Cruysheer in
gesprek kwam over de archeologie van de Tweede Wereldoorlog in Het Gooi, stipte
ik in het gesprek aan dat wat ik “gevonden” had. Het verhaal over het radarstation
sloot bijna naadloos aan bij het artikel van Anton over neergestorte en neergeschoten
vliegtuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog in dit gebied. Zou het mogelijk kunnen zijn
dat enkele van de gecrashte vliegtuigen slachtoffer waren geworden van de informatie
uit het radarstation? Al snel bleek dat deze links vrijwel niet te maken waren, mede door
het ontbreken van ook maar het kleinste beetje archief over het radarstation. Wat dat
betreft is en zal het een mysterie blijven. Ondanks de zwarte bladzijde in onze geschiedenis, is het toch belangrijk om ook deze restanten te bewaren voor ons nageslacht.
Hoe je het ook wendt of keert, het is en zal geschiedenis blijven.
Seeadler was een radarstation voor het Duitse leger. Het is waarschijnlijk een FuMGstellung (FunkMe Gerät Stellung), bedoeld om onderscheppingjagers naar hun doel te
leiden. In het weiland zijn nog steeds goed de twee sokkels te zien waar de raderschotels op stonden. Deze schotels waren van het type Würzburg Riese met een doorsnede
van 7.4 mtr. Met een reikwijdte van 70 km konden jagers gestationeerd op Schiphol en
Bergen worden begeleid.
Het radarstation viel onder het bevel van de 3. Nachtjägddivision. Het hoofdkwartier
was ten noorden van Arnhem in de Grossraumgefechtstand bunker “Diogenes”. Seeadler is waarschijnlijk bemand geweest door een Mittlere Flugmelde LeitKompagnie.
Het radarstation heeft slechts voor een korte duur bestaan. Op 31 augustus 1943 werd
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het radarstation
in bedrijf gesteld.
Al op 14 december 1943 werden
de noodzakelijke
telefoonverbindingen weer
afgekoppeld. De
verzetsgroep Albrecht meldde dat
in deze periode
ongeveer 100
manschappen
aanwezig waren.
Tot 15 maart
1944, waarschijnlijk voor de bewaking, nog slechts
15 man. Het heeft
er alle schijn van
dat de sluiting te
maken had met een nieuw radarsysteem. Omstreeks september 1944, na Dolle Dinsdag,
is het station volledig ontmanteld.
Vergelijkbare installaties zijn er geweest in Schagen (N.H) - radiopeilstation “Sneeglöckchen”, Den Briel - “Brenessel” en Terlet – Teerose 1.
Tijdens een veldloop heeft Anton video-opnames gemaakt die na de lancering van de
nieuwe website (zie artikel over de website) te zien zullen zijn. Het is de bedoeling om
de website te voorzien van meer multimedia. Op deze manier proberen wij de kennisoverdracht te verhogen.
Indien u meer wilt
weten over deze
mysterieuze overblijfselen van de
Duitse bezetting,
raad ik u aan
om een bezoek
te brengen aan
de website www.
radarstation.
nl  Hierop kunt
u zeer gedetailleerde informatie
lezen over dit
object.
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De website van Naerdincklant
A. Vermeulen
Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Alex Vermeulen. Sinds 2006 lid van de
Vereniging. In mijn dagelijks leven ben ik system engineer, ik ontwerp en begeleid de
technische bouw van TV faciliteiten zoals reportagewagens, uitzendstraten en TV-studios. Je kunt gerust zeggen dat mijn leven al een tijdje bestaat uit draadjes. Niet helemaal
natuurlijk, want ik ben gezegend met een lieve vrouw en twee kinderen.
Mijn interesses lagen al sinds de middelbare school bij geschiedenis en archeologie.
Geboren in Haarlem heb ik weken gefascineerd staan kijken bij de opgravingen op de
Botermarkt. Daar kwamen skeletten en muren uit de grond. Ik was niet weg te slaan
daar. Het is daarna nooit meer goed gekomen met mij. Op eigen houtje kwam ik in de
bibliotheek er achter dat op de Botermarkt vroeger een leprozenhuis stond. Voor een
14-jarige was dat een redelijke ontdekking.
Later kwamen de computers in mijn leven. Ook dat is nooit meer goed gekomen. Bij
Naerdincklant heb ik deze twee passies kunnen samensmelten. En zie het resultaat, de
website van Naerdincklant is inmiddels al een ruim jaar online. Met nog veel meer ideeën en mogelijke toepassingen in het achterhoofd proberen we het nog beter te maken.
De website is gebouwd met een CMS (Content Management System). Hiermee kunnen verschillende mensen artikelen aanbieden en laten verschijnen op de site. Ook
wordt de hele archivering automatisch geregeld. Nadelen van een CMS is, er moet wel
content gemaakt worden en de site moet worden bij gehouden. Net als de tuin moet je
aandacht schenken hoe alles er bij staat. Even een tijd geen onkruid wieden en je moet
weken weer aan de schoffel.
Tijd is een kostbaar goed. Met een drukke baan, vrouw en twee kinderen en vrijwilliger
in het Emma Kinderziekenhuis kom je soms wel eens tijd te kort. En dan zit je ’s nachts
op het web onkruid te wieden. Op deze manier wil ik dan ook vragen of er leden zijn
die dezelfde passie hebben als ik en wellicht ons kunnen helpen om de website bij te
‘snoeien’.
Ook is er een deel van de site gereserveerd als bibliografie. Anton Cruijsheer zorgt
voor alle vermeldingen hier in. In deze bibliografie kun je zoeken aan de hand van
steekwoorden naar artikelen die ooit verschenen zijn. Op dit moment heeft geen andere
Vereniging zo’n systeem. Daarbij komt ook nog eens dat het geen systeem is wat zo
maar uit de lucht komt vallen. De basis van dit systeem is gevormd rond de ‘internet’
standaard BibTex. Hierdoor kunnen wij interfacen met grotere bibliografieën. Ook kunnen wij bij elke vermelding artikelen en afbeeldingen toevoegen.
Met de laatste zin kom ik meteen op het grootste punt van onze website. Daar waar
iedereen last van heeft op internet, dat hebben wij ook. Ruimtegebrek. We hebben maar
beschikbaar 100Mb. Dat is afgrijselijk weinig voor de wilde ideeën die al het afgelopen
jaar zijn gelanceerd. Fotoboeken, filmpjes, invoegen van artikelen in de bibliografie. Het
past gewoon niet. Maar er is licht aan de horizon. Via via heb ik de beschikking gekregen over een server. Deze is al verbonden met internet en ineens hebben we 80Gb ter
beschikking en ongelimiteerde datastromen. Het mooie is ook nog eens dat het ons niets
kost. Dit alles zal zo rond medio april/mei online gaan.
80Gb… dat is 800 keer meer ruimte dan we nu hebben. Dat is in papier ongeveer
80.000.000 A4-tjes. Dus als ik jullie was zou ik alvast gaan schrijven.
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EEN GESCHIEDENIS (F)LESJE...
F. Draaijer

Op een van de tochten met de
metaaldetector in Weesp zag ik een groot
stuk glas aan de andere kant van de sloot in
de walkant schitteren, waarschijnlijk afkomstig
uit de modder van een gracht die hier jaren
geleden gestort is. De nieuwsgierigheid
overwon en daar de sloot te breed was
om er over heen te kunnen springen, kwam
het besluit om een eind verderop over een
hek te klimmen en het stuk terug te lopen.
Dichterbij gekomen werd duidelijk dat het
een flessenhals was, en zo te zien een oudje!
Natuurlijk had ik in het verleden wel
meer scherven en scherfjes opgeraapt of
uitgegraven, maar dit stuk zat wel heel
erg stevig vast in de blubber. Nu werd het
spannend, het zou toch niet waar zijn?
Voorzichtig graven was hier op zijn plaats...
daar kwam ie...en ja hoor...de fles was
oud, nog heel (!) met een zeer lange hals,
prachtig geïriseerd, en nog mooier ... er
zat een zgn. glaszegel op! Na voorzichtig
de ergste modder er afgespoeld te hebben
kwam op het zegel de naam Constantia Wyn
tevoorschijn. Wat een fraaie oogvondst! Op
eieren lopend dus naar huis waar de fles
verder is schoongemaakt.
Vanzelfsprekend is er in de boeken gedoken
om uit te zoeken waar Constantia Wyn voor staat. Welnu, Constantia is een van de
wijngebieden op de Kaap in Zuid Afrika. In 1679 arriveerde daar Simon van der Stel,
bevelhebber van de Kaap Kolonie. Gouverneur van der Stel plantte de eerste druiven
op de Kaap. De wijn gemaakt van deze druiven noemde hij naar zijn vrouw Constance.
Deze Constantia wijn werd zeer gewaardeerd, geëxporteerd en verkocht aan hen die
zich dat konden veroorloven. Zo stond bijvoorbeeld
Napoleon erop dat hij Constantia wijn te drinken kreeg
gedurende zijn laatste dagen op Sint Helena. De
wijngaard bestaat nog steeds en is een van de
beroemdste ter wereld.
Deze fles is van ca. 1780 en is 24,5 cm hoog.
Neen, als Napoleon ga ik er niet bij lopen.... maar
ik heb mezelf toch wel even op de borst geklopt
vanwege deze zeer mooie vondst. En natuurlijk
blijft de vraag: hoe komt zo een fles nu in die
prutsloot terecht...wat is en blijft de geschiedenis toch
interessant!
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De noodzaak voor een archeologische onderzoeksagenda voor Gooi- en Vechtstreek
- Archeologie is voortaan vergunningsplichtig!
A.T.E. Cruysheer en J. van der Sar

Naerdincklant heeft een werkgebied globaal gezien tussen de Vecht en Eem. Wij verkeren in
een bijzondere positie wat betreft het bodemarchief. De bodemgesteldheid varieert sterk en
kent een prachtig overgangsgebied van gestuwde zones naar het lager gelegen veen-weidelandschap. De overheidszorg voor dit archeologisch erfgoed in de bodem is sinds september
2007 wettelijk verplicht gesteld en staat ook wel bekend als de zogeheten ‘Maltawetgeving’.
De maatschappelijke verantwoording voor onderzoek, beheer en bescherming van het cultureel
erfgoed moet nu vooral op gemeentelijk niveau vorm krijgen. Omdat archeologie hiermee deel
is gaan uitmaken van een vergunningenstelsel houdt dit in dat gemeenten bij bestemmingsplanwijzingen verplicht moeten toetsen op (mogelijke) archeologische waarden in het te ontwikkelen
gebied. Net zoals dit vaak geldt voor milieutechnisch of natuurwaarden onderzoek.
Het bestuur van Naerdincklant kan zich voorstellen dat de gemeenten van Gooi- en Vechtstreek
niet overal even goed zijn toegerust om een goede invulling te geven aan bovengenoemde
verantwoordelijkheden ten aanzien van het archeologisch erfgoed. Daarom wil het bestuur de
gemeenten binnen het werkgebied tegemoet komen om hun kennis, inzicht en ervaringen te
delen. Naar verwachting zullen de gemeenten de vrijwilligers van Naerdincklant steeds vaker
weten te vinden en weten te waarderen. Daarnaast zullen gemeenten ook steeds vaker een beroep moeten doen op professionele hulp om te voldoen aan de wetgeving en om bijvoorbeeld
vertragingen van (bouw)projecten te voorkomen.
Waar doen we het voor?
Met meer archeologisch onderzoek in de regio dringt de vraag zich op ‘waar doen we het
voor?’. Natuurlijk om de informatie uit het zogeheten bodemarchief te kunnen documenteren.
Maar dit is niet genoeg. Het is zinvol stil te staan bij de kennis die over de verschillende tijden
en plaatsen reeds bestaan. Zo is bijvoorbeeld van de 18e eeuw in de Vechtstreek vele malen
meer bekend dan de Romeinse tijd of IJzertijd. Bij (verplicht) archeologisch onderzoek zou in
het Plan van Eisen (PvE) dan de nadruk meer moeten komen te liggen op de oudere perioden.
Dit bespaart tijd, kosten en draagt meer bij aan de totstandkoming van vernieuwende beeldvorming van het verleden – en daarmee de waardering van de bewoners.
Archeologische onderzoeksagenda
Naerdincklant gaat zich daarom in 2008
toeleggen op het ontwikkelen van een archeologische onderzoeksagenda voor Gooi- en
Vechtstreek waar alle gemeenten baat bij hebben. Een archeologische onderzoeksagenda is
een overzicht van de stand van kennis van het
archeologisch bodemarchief en wat we in de
komende jaren meer of minder te weten willen
komen. Het is tevens een belangrijk onderdeel
van het systeem geworden wat betreft de kwaliteitszorg in de Nederlandse archeologie. Met
het ontwikkelen van deze onderzoeksagenda
– als leidraad voor het zo goed mogelijk beantwoorden van de juiste vragen – kan zowel
lokaal als regionaal, kosten en tijd worden
bespaard, en tegelijkertijd meerwaarde voor
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De ziel van een fles 18e eeuw glas met irisee.
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de archeologie en geschiedenis betekenen.
Gemeenten hebben nu de verantwoordelijkheid voor het cultureel erfgoed i.c. het bodemarchief
gekregen. Nieuw gemeentelijk beleid zal daarom niet lang op zich laten wachten. Een goed
voorbeeld hiervan is de beleidsadvieskaart van de gemeente Hilversum (zie hiervoor de bijdrage van Jan Spoelder elders in dit jaarboek). Tot slot wijst Naerdincklant hierbij de gemeenten
tevens op het nut van het instellen van een of meer regionaal archeologen die voor de gemeenten vergunningen kunnen toetsen, mee kunnen helpen beleid te ontwikkelen, etc.
Voor vragen naar aanleiding van dit artikel kunt u contact opnemen met het bestuur van Naerdincklant.

Naschrift onderzoek molenopgraving Loenen aan de Vecht
A.T.E. Cruysheer

Op 2 en 3 september 2005 verrichte
Naerdincklant een archeologisch
noodonderzoek naar funderingen van een
17e eeuwse poldermolen, de zogeheten
Hollandsche Molen, te Loenen aan de
Vecht (bouwlocatie Cronenburg).
Tijdens de opgraving werd gestuit op
enkele funderingen van de molen waarvan
een bepaald onderdeel de opgravers
voor een raadsel stelde. De tekst uit
het jaarboek over 2005 luidde: ‘Een
tweede structuur bestaat uit twee parallel
geplaatste muurtjes, die tegen een rechte
muurstructuur liggen die vervolgens
weer tegen de wetering aan lag. De
twee muurtjes liggen ten oosten van het
mogelijke veeschuurtje. De beide muurtjes
hebben een lengte van ongeveer 1,5
meter en zijn noord-zuid georiënteerd.
Van deze ca. 0,5 meter brede muurtjes
was de nog overgebleven fundering 23
centimeter diep. De ruimte tussen de beide
muurtjes is aan de zuidelijke zijde 68
centimeter en aan de noordelijke zijde
66 cm. Wat de functie van deze muren
was is onduidelijk. Het kan geen sleuf
voor het schoeprad zijn geweest, omdat
de sleuf niet diep genoeg is. Daarnaast
zou de sleuf juist aan de  zijde van de
wetering breder moeten zijn dan aan de
zijde van de molen. In dit geval is het
juist andersom. Bovendien stonden de
muurdelen haaks op de wetering in plaats
van parallel.’
En: ‘De oriëntatie van de beide parallel

lopende muurtjes bij de zware fundering
is enigszins onlogisch, aangezien deze
dwars op de richting van de wetering
zijn geplaatst. Indien het hier muren
betreffen die het water naar of van de
molen hadden gevoerd, zouden deze
muren evenwijdig aan de wetering moeten
lopen.’
In de conclusie stond tot slot dat de nog
openstaande vragen aanknopingspunten
bieden voor vervolgonderzoek. Nu werd
onlangs gestuit op een kaartbeeld waarop
duidelijk is te zien dat er haaks op de
wetering een dwarsslootje ligt, precies
ter hoogte van de Hollandsche Molen.
Hiermee is direct de functie van de twee
funderingsdelen verklaard; deze moesten
tevens voor een – evenwijdig aan de
Vecht lopende – afwatering zorgen! Weer
een raadsel opgelost dus.
Literatuur
Cruysheer, A.T.E., Sar, J. van der, Visser,
R.M. 2006. Opgraving ‘de Hollandsche
Molen’ te Loenen aan de Vecht. In: Jaarboek
Naerdincklant 2005. (blz. 37-42).
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Onzichtbaar
Hilversum

J. Spoelder
Gemeente Hilversum, afdeling beleid
Dienst Inwoners
Onder de titel ‘Onzichtbaar Hilversum’
is de gemeente Hilversum in 2003 van
start gegaan met de voorbereidingen
op de wetswijziging op het terrein van
de archeologie. Voor ambtenaren en de
wethouders cultuur en ruimtelijke ordening
werd op een rij gezet wat er af kwam
op de gemeenten en een archeoloog uit
Ede was uitgenodigd om te vertellen hoe
elders de archeologie door de gemeente
werd aangepakt. Dat het nog zo lang zou
duren voordat er inderdaad de Wet op
de Archeologische  Monumentenzorg in
werking trad was toen niet te voorzien.
Wat is er gebeurd sinds die aftrap?
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Het advies van externe deskundigen
luidde: ‘zorg dat tevoren je gemeente in
kaart is gebracht, zodat bij bouwplannen
en andere dreigende grondverstoringen
er geen vertraging hoeft op te treden’.
Dat is vervolgens ook gebeurd. Het
Archeologisch Centrum van de Vrije
Universiteit heeft van de gemeente de
opdracht gekregen het centrumgebied
van Hilversum in kaart te brengen. Per
perceel is daarop de archeologische
verwachting aangegeven. Prioriteit werd
gegeven aan het in kaart brengen van de
binnenstad, met als grens de bebouwing
van ± 1850. Dat is ook het gebied dat
de Provincie Noord-Holland hanteert als
gebied met een hoge verwachting. Omdat
er nog voldoende budget bleek te zijn
voor het in kaart brengen van de rest van
de bebouwde kom is een vervolgopdracht
gegeven. Archeologen Michel Lascaris
en Ivo Vossen van de Vrije Universiteit
hebben toen de gehele bebouwde kom
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in kaart gebracht en zij hebben ook
een toelichting geschreven op deze
verwachtingenkaart.
Een beleid over hoe om te gaan met
de gegevens van de kaarten en met de
nieuwe wet was nog niet vastgesteld.
De reden was dat gewacht werd op de
landelijke ontwikkelingen, die er telkens
weer anders uitzagen. Toen duidelijk bleek
dat het archeologiebeleid voornamelijk
in de regels en wetten van de ruimtelijke
ordening zou worden ingebed is aan het
Steunpunt Cultureel Erfgoed (inmiddels
de Stichting Cultureel Erfgoed NoordHolland geheten) opdracht verleend een

‘In geval van grondroerende
werkzaamheden die dieper reiken dan
40 cm binnen een planomvang van meer
dan 2.500 m2 dient met de aanwezigheid
van archeologische waarden rekening te
worden gehouden, tenzij er omtrent deze
werkzaamheden iets anders geregeld is.’
Voor de dorpskern worden 3 criteria
voorgesteld:
Bij een hoge verwachting: dieper dan 35
cm en een omvang van meer dan 50 m2.
Bij een middelhoge verwachting: dieper
dan 40 cm en een omvang van meer dan
500 m2.
Bij een lage verwachting: dieper dan 40
cm en een omvang van meer dan 2500
m2.
De norm lijkt ruim, zodat bij de meeste
bouwplannen geen onderzoek gedaan
hoeft te worden. Als de beleidsnota in het
voorjaar van 2008 wordt vastgesteld is
het goed dat hierover vooraf goed overleg
plaatsvindt over deze conceptnormen.

conceptbeleidsnota te vervaardigen. In
2006 is het concept uitgebracht, een
nota van 107 pagina’s, met talloze
mogelijke keuzes waarover ambtelijk
geadviseerd moest worden. Omdat de
wet pas eind 2007 in werking is getreden
en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten heeft aangekondigd met een
modelverordening te komen is besloten
het concept nog niet om te werken tot een
beleidsdocument. Dat gaat binnenkort wel
gebeuren. AWN-afdeling Naerdincklant
zal om advies gevraagd worden.
Wat de keuzes betreft: in het rapport
worden bijvoorbeeld de volgende normen
geadviseerd:
Voor wat betreft de bebouwde kom na
1850 bebouwd:

In 2007 is enkele malen overleg gevoerd
tussen enkele gemeenten in de regio over
de afstemming van het archeologiebeleid
en het mogelijk gezamenlijk aantrekken
van externe deskundigen voor de
advisering. In 2008 zal dit verder vorm
moeten krijgen.
Bij de vaststelling van nieuwe
en de wijziging van bestaande
bestemmingsplannen wordt uiteraard
een aparte paragraaf gewijd aan
archeologie. De verwachtingenkaart is
daarbij een goede informatiebron. De
Cultuurhistorische Waardenkaart van
de provincie zou dan ook aangevuld
kunnen worden met de gegevens van de
gemeentelijke kaart.
Omdat het Europees en rijksbeleid gericht
is op behoud van het bodemarchief zal
Onzichtbaar Hilversum hopelijk ook
grotendeels onzichtbaar blijven.
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Schatvondsten (3): De schat van Muiderberg, 2001
A.T.E. Cruysheer

In het werkgebied van Naerdincklant, grofweg gelegen tussen de Eem en de Vecht,
zijn in de loop van de tijd de nodige schatvondsten gedaan. Daar deze nooit eens
systematisch in kaart zijn gebracht, volgt hierbij de derde bijdrage. Deze rubriek komt
elk jaar in het jaarboek van Naerdincklant terug, vandaar ook de ‘3’ achter de titel
hierboven. In het jaarboek over 2005 werd ingegaan op schatvondsten in het algemeen
en werd de vondst beschreven uit 1903 te kasteel Sypesteyn. In het tweede deel werd
een eveneens te Loosdrecht gevonden schat beschreven die bij toeval in 1941 werd
aangetroffen. Ditmaal gaan we naar Muiderberg, waar slechts enkele jaren geleden
een fraaie schatvondst werd gedaan tijdens het zoeken met een metaaldetector. Vooral
het besef dat uit de grond een vondst wordt gedaan waarin de tijdgeest op treffende
wijze wordt weerspiegeld maakt schatvondsten fascinerend!   
In 2001 werd in
Muiderberg tijdens
het zoeken met
een metaaldetector
door de heer
G. de Wit zeer
onverwacht
gestuit op een 16e
eeuwse muntschat.
De schat was
verborgen precies
naast een kruispunt
van wandelpaden
in het dorpsparkje
(mondelinge
mededeling B.
Verburgh). G. de
Wit schreef er in
2001 over zijn
ontdekking het
volgende over:
‘(…) Na een uur
zwaaien en alweer
een buideltas
vol afval, vooral
snippers van
blikjes die door de Afb. 1. De gevonden munten gefotografeerd op 21 juli 2001, voorafgaand
aan reiniging en determinatie. Foto: B. Verburgh..
grasmaaimachine
tientallen meters
zijn weggeschoten (je weet wel, dertig snippers op vijf vierkante meter), kreeg ik
ineens een knalsignaal te horen waarvan je meteen zegt, dat moet de bodem van het
blikje zijn. Ik stak mijn schepje in de keiharde grond, tot de grond de spanning die ik
op het schepje zette niet meer aankon en openbarstte. Er rolde een dekseltje uit de
opengebarsten grond en teleurgesteld raapte ik het op. Maar wat was dat nou? De
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grootste munt uit mijn zoekcarrière: een Philipsdaalder! Snel haalde ik de schotel nog
een keer over dezelfde plek in de hoop dat er misschien nog een munt zou liggen. Nog
een munt??? Drie rolden er in een keer uit! Ik zag ook wat scherven naar boven komen,
dus ben ik met de hand verder gaan graven. Mijn dag kon echt niet meer stuk: ik vond
een echte muntschat. (…)’ (bron: De Wit, 2001).
De vondst was blijkbaar in een (in de grond kapot gedrukt) kruikje verborgen in
openbare, vrij toegankelijke grond. Dat waardevolle zaken aan de aarde worden
toevertrouwd is niet opmerkelijk, zoals reeds in het eerste deel over de schatvondsten
werd aangegeven (zie hierboven). De schatvondst is in 2001 gereinigd en
gedetermineerd door het Koninklijk Penningen Kabinet (nu: het Geldmuseum te Utrecht).
In totaal blijken 38 munten (36 keer zilver, 2 keer goud) te zijn gevonden in een blauw
geglazuurde aardewerken pot. Het betreft 22 zilveren Leeuwendaalders, 3 Philips
daalders, 1 statendaalder, 1 uniedaalder en 3 halve statendaalders uit de Noordelijke
en Zuidelijke Nederlanden, zes zilveren Portugese tostâo’s en 2 gouden Spaanse
dubbele escudo’s. De precieze beschrijving luidt als volgt (bron: www.geldmuseum.nl):
NUMIS-nr. 1020732 (schatvondst).
Vindplaats
NUMISnr. (gemeente)

Staat

1020767

Muiden

Portugal

1020766

Muiden

Portugal

1020765

Muiden

Portugal

1020734

Muiden

Gelre

1020735

Muiden

Brabant

Autoriteit
Philips II (15551598)
Philips II (15551598)
Philips II (15551598)
Sebastiaan I (15571578)
Sebastiaan I (15571578)
Sebastiaan I (15571578)
Sebastiaan I (15571578)
Sebastiaan I (15571578)
Sebastiaan I (15571578)
Philips II (15551598)
Philips II (15551598)

philipsdaalder

1572

1020741

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

z.j. (1575)

1020764

Muiden

Spanje

1020763

Muiden

Spanje

1020733

Muiden

Brabant

1020770

Muiden

Portugal

1020769

Muiden

Portugal

1020768

Muiden

Portugal

Muntsoort

Datering

twee escudos

z.j. (1557-1578)

twee escudos

z.j. (1557-1578)

philipsdaalder

1557

tostâo (= honderd reais)

z.j. (1557-1578)

tostâo (= honderd reais)

z.j. (1557-1578)

tostâo (= honderd reais)

z.j. (1557-1578)

tostâo (= honderd reais)

z.j. (1557-1578)

tostâo (= honderd reais)

z.j. (1557-1578)

tostâo (= honderd reais)

z.j. (1557-1578)

philipsdaalder

1561

1020761

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

1576

1020760

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

1576

1020759

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

1576

1020758

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

1576

1020757

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

1576

1020756

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

1576

1020755

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

1576

1020754

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

1576

1020753

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

1576

1020752

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

1576

1020751

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

1576

1020750

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

1576

1020749

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

1576
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1020748

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

1576

1020747

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

1576

1020746

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

1576

1020745

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

1576

1020744

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

1576

1020743

Muiden

Holland

provincie (Holland)

leeuwendaalder

1576

1020742

Muiden

Holland

leeuwendaalder

1576

1020736

Muiden

Brabant

halve statendaalder

1577

1020738

Muiden

Gelre

halve statendaalder

1577

1020737

Muiden

Brabant

halve statendaalder

1577

1020762

Muiden

Batenburg

leeuwendaalder

1577

1020739

Muiden

Doornik

statendaalder

1579

1020740

Muiden

Utrecht

provincie (Holland)
Philips II (15551598)
Philips II (15551598)
Philips II (15551598)
Herman Diederik van
Bronkhorst (15731602)
Philips II (15551598)
Philips II (15551598)

uniedaalder

1579 (=1580)

De sluitmunt van de schatvondst is 1580 en daarmee kan de schat niet eerder dan dit
jaartal zijn verborgen. Ter beeldvorming: ‘Het dorp bij de Muider berg was in die tijd
in niets vergelijkbaar met het woonoord van tegenwoordig. Er waren wat houten huizen
en boerderijen, er was een wat grotere stenen herberg annex rechthuis – waar reizigers
van paarden konden wisselen, een wisseloord, toen geheten Florisberg -, er stond een
schoolhuis en er was een wat grotere hoeve Krakestein. Een forse kerk, met een houten
torenspits, en een stenen muur rond het kerkhof, lag wat afzijdig. Daartussen stonden
hooi- en graantassen en lagen mest- en ashopen. Elk erfje (‘werft’) was omringd door
een van zoden gebouwd walletje, hier en daar met een houten hek er in. Wegen en

Afb. 2. De schatvondst na reiniging en determinatie. Foto: B. Verburgh.
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paden waren onverhard.’ (Sierksma, 1976, 42).
Vermoedelijk zal de schat in 1580 of binnen enkele jaren hierna aan de aarde zijn
toevertrouwd. Hoewel de precieze omstandigheden wel onduidelijk zullen blijven, is
het redelijk te veronderstellen dat de oorspronkelijke eigenaar zijn vermogen in een
stressvolle situatie van oorlogshandelingen van de 80-jarige oorlog in de grond heeft
verborgen. Het is in 1580 slechts 8 jaar terug dat de nabij gelegen stad Naarden door
de Spanjaarden werd ingenomen en de bevolking uitgemoord. De angst onder de
bevolking van Muiderberg – en wellicht de verberger van de schat – werd later ook
bewaarheid toen tot tweemaal toe, in 1625 en 1640, het dorp door de Spanjaarden
grondig verwoest en geplunderd werd. Maar ook de reformatie was voor Muiderberg
heftig en sloeg in alle hevigheid toe; in 1578 ging Amsterdam over naar de Staten
van Holland onder leiding van de Prins van Oranje en in navolging van Muiden, zal
vervolgens ook de kerk in Muiderberg in handen van de Gereformeerden zijn gevallen.
Onrust alom dus, in het nu vredige Muiderberg!
Bronnen
Mondeling interview met Bas Verburgh te Amersfoort op 09-12-2007.
Sierksma, K.L., 1976. Leven en werken op het 16de eeuwse dorp. In: Muiderberg.
Voorpost van het Gooi.
Wit, G. de, 2001. Het zijn ook altijd dezelfde hè? In: Detector Magazine,
Verenigingsblad van de Detector Amateur, nr. 59, november 2001, (blz. 16-17, ISSN:
1386-5935).
geldmuseum.nl

Afb. 3. De opmerkelijk grote munten in handen van de vinder. Foto: B. Verburgh.
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Voorstel
G. Vlamings

Enige tijd geleden heb ik aan het
Naerdincklantbestuur enkele suggesties
gedaan omtrent communicatie. Allereerst
om in de te publiceren ledenlijst, naast
adressen en telefoonnummers, nu ook
eventuele e-mail adressen op te nemen.
Daarnaast de vraag aan de leden hieraan
kort toe te voegen wat hun archeologische
inzet is.
Waarom deze vragen?
Het werkgebied van Naerdincklant bevat
verscheidene archeologisch-culturele
facetten: van
Vroege prehistorie tot haast Heden.
Voor diverse perioden hieruit zijn er wel
leden met practische en/of theoretische
kennis. Echter vaak ontbreekt het hierbij
aan kundige reacties van mede-leden die
worden aangesproken. Daarom nu mijn
voorstel toegelicht:
Een lid van onze afdeling heeft een vraag
of probleem over een archeologisch
onderwerp. Door in de ledenlijst na te
gaan welk lid hiervoor het best benaderd
kan worden, kan een telefoontje of e-mail
reeds uitkomst geven. Tevens door deze
eenvoudige wijze van contact-zoeken kan
de onderlinge band tussen onze leden
verbeteren, wat positief werkt voor onze
afdeling.
Praktijkvoorbeeld
Gijs C.L. Vlamings  Ploeglaan 22  3755 HT
Eemnes  035-5387851  
gijsvlamings@gmail.com  Gebruikssporen,
prehistorische beelddrager.
Als een van de oudste leden van
Naerdincklant, sinds 1975 lid van de
AWN, heb ik mij voornamelijk bezig
gehouden met steenmateriaal uit de
Gooise stuwwallen. Aanvankelijk alleen
de vorm, later de oppervlaktesporen van
dit materiaal welke mijn aandacht trokken.
Het is immers voor een beginneling vrij
moeilijk om op een soms ruwgevormde
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steen uit een cultuurlaag aanwijzingen
te vinden welke aangeven dat dit object
relatie heeft met een Steentijd-cultuur.
Toch is het mij gelukt om uit het  haast
onuitputtelijk stenenarchief van de Gooise
stuwwallen een studiepakket samen te
stellen t.b.v. gebruikssporen op diverse
paleo-stenen artefacten. Een publicatie
hierover verscheen in het jubileumnummer
van Westerheem bij gelegenheid van het
40jarig bestaan van Naerdincklant. XLII-I1993 Jaargang 42 no.1. Kort samengevat:
gebruikssporen op stenen artefacten
geven aan:
1. hoe het gereedschap is gebruikt;
2. welk contra-materiaal  hiermee werd
bewerkt;
3. de omvang van dat contra-materiaal;
4. uit het karakteristiek van de sporen
is af te leiden of het contra-materiaal
bijvoorbeeld been of hout was.
Daar ik voor dit uitgebreid onderzoek,
naast de weinige specifieke publicaties
hierover, ook professionele hulp moest
zoeken is wel begrijpelijk.
Nieuw inzicht
Door de vergrassing van vele percelen
heide van het GNR, kon eindelijk onder dit
plantendek
gekeken worden dankzij de zogenoemde
afplagging. Met toestemming van GNR
konden enkele leden van Naerdincklant
deze afplagvelden systematisch belopen
op zoek naar vrijgekomen artefacten.
Hierbij ontdekte ik op een van de vele
paadjes waarmee de hei doorkruist
wordt een z.g. ‘natte depressie’. De
aanwezigheid van leem in het sediment
op zo’n plaats verhindert het doorstromen
van regenwater.
Bij de proefopening werd hier eerst een
donkere verspoelingslaag incl. noordelijk
gesteente aangesneden, gevolgd door een
laagje fijn geel zand, wat een enkel stuk
vuursteen afdekte.
Deze steen bleek een functionele
bewerking te vertonen.
Later onderzoek van het oppervlak van
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dit object gaf aan dat door een reeks
uitkloppingen van de cortex (steenhuid)
er een afbeelding van de kop van een
reuzenhert (Megaceros) was ontstaan!
Conclusie
Het aanwezig zijn van stenen (artefacten)
met een afbeelding in het Gooise
stenenpakket geeft meer aan dan
menselijke aanwezigheid. Naast het
vervaardigen van stenen gereedschap
hadden deze ‘primitieve’ mensen reeds
een geestkracht om abstracte gegevens
om te kunnen zetten in concrete
beeldspraak!
Als afsluiting van mijn praktijkvoorbeeld
gaat hierbij een afbeelding van een
nieuwe vondst, klein maar intrigerend qua
voorstelling, vrijgeslagen uit vuursteen.
Deze zal wellicht kandidaat kunnen staan
voor ‘Gooise voorvader’ vanwege de
vondst in Het Gooi!
Wie hierover meer wil weten,mijn
gegevens zijn nu bekend.                       
Eemnes, januari 2008

In Beeld Gebracht (2):
Henk Schaftenaar
A.T.E. Cruysheer en A. Vermeulen

In het jaarboek van vorig jaar werd een
nieuwe rubriek gelanceerd, namelijk die
van ‘In Beeld gebracht’. De vorige keer
werd een interview gehouden met oud
gediende Jonny Offerman, bekend van
haar onderzoeken in en buiten het Gooi
naar de Neanderthalervondsten, oftewel
bewerkte vuurstenen uit het MiddenPaleolithicum (300.000 – 35.000 jaar
geleden). Vooral bekend is zij om haar
volhardend onderzoek vanaf eind jaren
’60 van de vorige eeuw, die – tegen
beter weten in – hebben geresulteerd
in de ontdekking van een belangrijke
Neanderthalervindplaats in Het Gooi.

Vuursteen,. 43mm hoog
Eenzijdige bewerking:
‘Gooise voorvader’
Beeldopname: Rinaldo Beunk

In 2007 hebben Alex Vermeulen en Anton
Cruysheer de rubriek ‘In Beeld Gebracht’
naar een hoger niveau gebracht door
niet alleen een interview af te nemen,
maar dit tevens op camera op te nemen.
Zodra de capaciteit van de website
van Naerdincklant het toelaat wordt
dit interessante interview erop gezet.
Het interview is in 2007 opgenomen te
Naarden met de heer Henk Schaftenaar
– onder meer bekend van zijn ontdekking
van de middeleeuwse nederzetting
Keveren en van zijn vele werk voor de
stad Naarden.
Voor 2008 zijn er weer nieuwe interviews
gepland; met wie precies blijft nog even
geheim.
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Bijzondere nabootsing van Deventer Goudgulden
G. Buhr

De akkergronden van de Naarder Eng in de omgeving van Huizen hebben opnieuw
een historisch waardevolle vondst prijsgegeven. Gedaan in de nazomer van 2007 door
mijn collega detectoramateur Olaf L. uit Naarden. Olaf is gepokt en gemazeld in het
detectiewezen en is er eentje van het eerste uur. Hij vond in dezelfde contreien in 2001 
ook al een magnifieke goudgulden uit de stad Orange. Zijn meest recente vondst is
wel een heel merkwaardige. Olaf had meteen zijn twijfels. Hij had wel door dat er iets
Deventerachtigs aan de munt was, maar toch klopte er naar zijn gevoel iets niet.
Hij gunde mij de eer om met de munt naar de mij goed bekende mevrouw Schulman
te gaan (van het gelijknamige numismatenhuis in Bussum) die, na er ruim de tijd
aan besteed te hebben, met de schitterende melding kwam dat Olaf een Italiaanse
nabootsing had gevonden van (inderdaad) een Deventer goudgulden.
De munt is in het Italiaanse stadje Denanza geslagen onder het regime van Antonio
Maria Tizzone (1630 - 1641) waarmee de jaartalloze munt enigszins in de tijd geplaatst
kan worden.
Een paar dingen klopten dus niet, zoals Olaf al had vermoed.
Op de voorzijde is het gehelmde stadswapen met adelaar te zien. Helaas houdt hier
het arme dier zijn kop naar de verkeerde kant, namelijk naar links en dat moet op een
echte Deventer goudgulden naar rechts zijn. Het randschrift luidt: SIT NOMEN DOMINI
BENEDICT (de naam des heren zij gezegend). Min of meer een fantasiekreet van de
muntmaker.
Op de keerzijde zien we de gekroonde dubbele adelaar met als tekst: MONETA
NOVA AUREA (Het nieuwe goudgeld). Bij de echte Deventer goudgulden had hier nog
DAVENTRÆ gestaan.
Ik citeer nog even mevrouw Schulman: “....Het kwam niet veel voor dat de Nederlandse
munten in het buitenland werden nagebootst ...”. Over de kwaliteit van de munt was
mevrouw Schulman ook duidelijk: “... bijna zeer fraai te noemen, maar toch iets
uitgebroken en waarschijnlijk gepoetst ...”.  Dat laatste is in de ogen van een numismaat
eigenlijk een doodzonde!
De munt is inmiddels door Anton Cruysheer keurig bij het Geldmuseum te Utrecht
aangemeld. Al met al een bijzondere historische vondst uit de 80-jarige oorlog.

Voor- en keerzijde
van de ‘Deventer’
Goudgulden.
Foto: auteur.
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Geschiedeniscanon
van regio Gooi- en
Vechtstreek
A.T.E. Cruysheer

Stichting Tussen Vecht en Eem heef t
in samenwerking met Stichting
Omgevingseducatie het initiatief
opgenomen om, in navolging van
de landelijke geschiedeniscanon,
ook op regionaal niveau een canon
te maken. Auteur is vanaf het begin
werkgroeplid en behar tigt binnen de
canon de archeologiebelangen.
Het zal menig archeologieliefhebber
niet zijn ontgaan dat binnen de
landelijke geschiedeniscanon de
gehele prehistorie is gereduceerd tot
een wat knullig, deels zelfs foutief,
stukje tekst over de hunebedbouwers.
Het is ronduit ongelooflijk dat hele
tijdperken niet genoemd worden
in deze canon. Natuurlijk het
Paleolithicum, maar ook bijvoorbeeld
het Mesolithicum en wat te denken
van de metaaltijden? Ingrijpende
ontwikkelingen van de mens in
(onder meer) Nederland. Juist
voor een canon bedoeld voor het
onder wijs is dit onbegrijpelijk. Ook
de Romeinse tijd in Nederland komt
er binnen de canon met eveneens 1 
onder werp bekaaid vanaf. En dat
voor een 500 jaar lange periode
waarin de grootste introducties voor
Nederland zijn geleverd, waaronder
steenbouw, wegenaanleg, geld,
het schrif t, belasting, het leger,
vloer ver warming, stromend water,
sanitair/riolering, staatsinrichting,
waterbouwkunde, et cetera.
Gelukkig konden we op regionaal
niveau in de herkansing en uiteraard
is deze kans voor de archeologie niet
onbenut gelaten. Zo begint de canon

naast een inleidend deel over de
geologie van Gooi- en Vechtstreek
met de eerste bewoners van het
Gooi: de Neander thalers. Andere
archeologische onder werpen zijn de
grafheuvels langs de weg van LarenHilversum, het urnenveldcomplex
op de Aardjesberg/Westerheide
van Hilversum en de
porseleinfabrieken in Weesp en
Loosdrecht (met onder meer een
ver wijzing naar de opgravingen).
Kor tom; de archeologie is goed
ver tegenwoordigd in deze regionale
geschiedeniscanon!
Het ligt in de bedoeling dat in het
laatste kwar taal van 2008 een
boekje over de canon uitkomt,
tezamen met een website en enkele
lespakketten voor in het onder wijs.
Ook dient de regionale canon kaders
te scheppen voor de totstandkoming
van geschiedeniscanonnen op lokaal/
dorpsniveau. Gelukkig zijn hier voor
al enkele Historische Kringen
fanatiek mee aan de slag gegaan,
waaronder Bussum/Naarden, Laren,
Vreeland, Eemnes en Nederhorst den
Berg.
Via de website van Naerdincklant
kan de opzet van onze
archeologische canon voor Gooien Vechtstreek worden bezocht
en mee worden geschreven.
Voor zover bekend is dit de
eerste archeologische canon van
Nederland!
Voor meer informatie:
- w ww.naerdincklant.nl
(archeologische canon)
- w ww.tussenvechteneem.nl
(regionale canon)
- http://entoen.nu/ (nationale canon)
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