Vondst van een speerpunt uit de late bronstijd
Gebruik voor de jacht was het primaire doel
Sander Koopman en Anton Cruysheer
In september 2019 sloeg de metaaldetector van Niels Kampert uit
bij het zoeken langs een bospad
ten zuiden van Hilversum, vlakbij
de grens met de provincie Utrecht.
Na enig graafwerk kwam een bijzondere vondst tevoorschijn: een
speerpunt uit de late bronstijd. De
vondst is aangemeld bij het Meldpunt Archeologie van Landschap
Erfgoed Utrecht en vervolgens onderzocht door de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG). Hieruit bleek
dat het voor het Gooi om een bijzondere vondst gaat. Om de verdere achtergrond ervan beter te
begrijpen is een bureauonderzoek
gedaan naar de landschappelijke
situering en ontwikkeling van de
vondstplek en zijn er bij deze plek
enkele ondiepe grondboringen
uitgevoerd ten behoeve van geologisch-bodemkundig onderzoek.
Ook is onderzocht wat er verder
bekend is over de archeologie
van het bredere gebied rondom
de vondstplek. In dit artikel beschrijven we de resultaten van de
onderzoeken betreffende de speerpunt en de
vondstlocatie en geven we een indruk van de
betekenis van deze bijzondere vondst.

Vondstlocatie, landschap en bodem
De locatie waar de speerpunt is gevonden,
staat vermeld op afbeelding 1. Op zaterdag
8 februari 2020 is deze locatie nader verkend
door de eerste auteur en de vinder. Het gaat
hier om het fietspad tussen de Hollandsesloot
en de Zwaluwenberg, gemeente Hilversum,
terreineigenaar: het Goois Natuurreservaat.
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Afbeelding 1. Topografische kaart 1:25.000 van de
wijdere omgeving met de vondstlocatie van de
speerpunt gemarkeerd (rode X) (kaartondergrond:
Kadaster, 2011).

De precieze vondstlocatie betreft een kuil langs
het ruiterpad dat parallel aan dit fietspad loopt
(afbeelding 2) (RD-coördinaten X 141,70 – Y
465,91 – Z 6,5). In een van de twee op afbeelding 2 zichtbare kuilen werd het bronzen object
zo’n 15 cm onder het maaiveld aangetroffen.
De vinder wist helaas niet meer te duiden in
welke van de twee kuilen het object was gevonden. Het huidige landgebruik van dit ter-
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Tabel 1. lithologie, lithostratigrafie en bodemopbouw
Het gaat hier om dekzand
van een boring in een van de kuilen.
uit het Weichselien. Gezien de ligging aan de
voet van de stuwwalhelling is het dekzand waarrein is bos. Tot 1900 lagen hier heidevelden schijnlijk beïnvloed door gelifluctie, het lang(afbeelding 3), het bos is aangeplant tussen zaam afvloeien van de waterverzadigde toplaag
1900 en 1925. Voor de zestiende eeuw zal de over de bevroren ondergrond in combinatie
locatie waarschijnlijk met bos bedekt zijn ge- met de afstroming van sneeuwsmeltwater. Dieweest, want het uit historische bronnen
bekende Gooijerbos lag hier vlakbij. Maar
gedetailleerde gegevens over het landgebruik vóór 1850 zijn van deze locatie niet
bekend. De ouderdom van het bospad is
eveneens onbekend, maar op de TMK van
1850 staat het pad al weergegeven.
In geomorfologisch opzicht ligt de
vondstlocatie aan de voet van de stuwwalhelling van de Bosberg (afbeelding 4)
en zo’n drie meter hoger dan de dekzandvlakte die op ongeveer 100 m afstand begint. Het dekzand is in de Middeleeuwen
op grote schaal verstoven, wat op het
hoogtebeeld te zien is in de vorm van een
fijnmazig reliëf ten oosten en noordoosten
van de vondstlocatie. Op de locatie zelf is
echter geen verstuiving opgetreden. Op en
nabij de vondstplek zijn op zaterdag 15 februari 2020 door de eerste auteur enkele
ondiepe grondboringen uitgevoerd met
als doel om de geologische en bodemkunAfbeelding 2. Foto van de vondstplek, kijkrichting
dige situatie vast te stellen. Alle boringen
gaven een gelijksoortige lithologische opbouw zuidoost. Vinder Niels Kampert staat tussen de
te zien met fijn goed afgerond zand tot circa 70 twee kuilen waar in een van beide de speerpunt is
cm diepte. De boring in het bos toonde in de gevonden. Rode pijl: locatie grondboring 1. (foto
bovenste tientallen centimeters een verstoord Sander Koopman, 15 februari 2020).
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dik. De speerpunt is aangetroffen
ongeveer 15 cm onder het oppervlak en lag daarmee middenin
de Bw-horizont. Oorspronkelijk
lag de speerpunt dus aanzienlijk
dieper onder het oppervlak. Onze
conclusie is dan ook dat door afgraving van de bovenste bodemlaag, het bronzen object binnen
het bereik van de metaaldetector
van vinder Niels Kampert kwam.

De vondst en het onderzoek

Afbeelding 3. Topografische kaart van het gebied
rondom de vondstlocatie in 1900 (bron: Kadaster,
website Topotijdreis.nl.).

per dan 70 cm komt matig grof scherp zand
voor, de interpretatie is dat het hier gaat om
ijssmeltwaterafzettingen uit het Saalien die te
relateren zijn aan de nabij gelegen stuwwal van
de Bosberg. In bodemkundig opzicht wordt het
bovenste deel van het profiel gekenmerkt door
het voorkomen van een Bw-horizont, dit is een
bodemhorizont die wordt gedomineerd door
de verwering van ijzer bevattende mineralen.
Het ijzer oxydeert hierbij tot ijzerhydroxideverbindingen die bruin van kleur zijn. Er zijn geen
tekenen van uitspoeling (podzolering) te zien.
Vanaf 40 cm diepte wordt de kleur van het zand
steeds lichter en gaat de Bw-horizont geleidelijk over in de C-horizont, het oorspronkelijke
uitgangsmateriaal.
Rond 80 cm diepte begint de zuivere C-horizont. Opvallend is dat aan de top van het
profiel een A/O-horizont (humusrijke laag)
ontbreekt. Dit wijst erop dat hier sprake is
van een onthoofd bodemprofiel: dat wil zeggen een bodemprofiel waarvan de toplaag is
verwijderd. Bij het graven van de kuilen is de
toplaag van het profiel verwijderd, waardoor
nu de Bw-horizont, die oorspronkelijk dieper
onder het maaiveld lag, aan het oppervlak ligt.
Deze toplaag was naar schatting zo’n 20-30 cm
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De speerpunt was bij de vondst
bedekt met een dikke korst van
aangekoekt zand (afbeelding 6).
Na de melding bij het Meldpunt
Archeologie van Landschap Erfgoed Utrecht is
de speerpunt door archeoloog Alexander van
de Bunt deskundig gefotografeerd en geregistreerd in PAN – de nationale database voor
vondstmeldingen (PAN-nr. 00064717). Na
plaatsing van de speerpunt door de vinder op
Facebook meldde zich de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), die bereid was om de speerpunt
schoon te maken, te conserveren en verder te
onderzoeken. Bij de eerste analyse in Groningen bleek dat er in de schacht van de speerpunt nog een stukje hout aanwezig was (Van
Oortmerssen, 2019). Dat is op de hoge zandgronden zeer uitzonderlijk, omdat organische

Afbeelding 4. Hoogtekaartje van de directe omgeving
van de vondstlocatie. Rood = hoog, blauw = laag
(bron: Actueel Hoogtebestand van Nederland).

materialen vrijwel altijd helemaal vergaan in
de goed doorlatende en daarmee zuurstofrijke
zandgrond. In de schacht zat ook aarde die zeer
sterk was samengeperst. Waarschijnlijk zorgde
dit ervoor dat er nauwelijks diffusie van zuurstof mogelijk was, waardoor het hout niet kon
verteren. De aanwezigheid van hout liet het toe
om aanvullende analyses uit te voeren. Uiteindelijk is de speerpunt bij de universiteit onderzocht met XRF (röntgen diffractiemeting), de
aard van het hout is onderzocht en het hout is
gedateerd met de 14C-methode. Ook is er een
pollenanalyse uitgevoerd op de samengeperste
aarde uit de schacht. De resultaten van dit laatste onderzoek laten nog even op zich wachten,
maar kunnen te zijner tijd iets zeggen over de
aard van de begroeiing van het landschap en
de dichtheid van de vegetatie.

hout in de schacht (afbeelding 8) afkomstig is
van een jonge tak (1-3 jaar) van een hazelaar
(Corylus avelanna). Hazelaartakken van enkele
jaren oud zijn zeer buigzaam en taai en daardoor goed bruikbaar als steel voor een speer.
Hazelaar is een soort die bij voorkeur op wat
lichtere plekken groeit, waarmee de vondst –
aannemende dat de steel in de directe omgeving is vervaardigd – een aanwijzing is voor de
aanwezigheid van open plekken in het toenmalige landschap. Aan open bosranden kunnen
deze bomen rechte lange takken vormen die
ideaal zijn voor het maken van speren. De ouderdom van het hout is bepaald op 976 kalenderjaren voor Chr. met 93,7% waarschijnlijkheid
en 1188-946 kalenderjaren v. Chr. met 95,4%
waarschijnlijkheid (2880 14C-jaren BP +- 1 25
jaren; RUG, Centrum voor Isotopenonderzoek,

De speerpunt
De speerpunt heeft een
lengte van 12 cm en
bestaat uit brons. Het
oppervlak is door het ontstaan van patina groenig
gekleurd (afbeelding 7).
De exacte samenstelling
van het brons is 91,2% koper, 5,26% tin, 0,8% lood
en 0,6% nikkel. Verder
komen kleinere gedeelten aan goud (0,22%),
zilver (0,12%), antimoon (0,26%) en arseen
(0,25%) voor (Van Oortmerssen, 2019). Het
metaal lijkt daarmee op ertsen die in het oostelijk alpengebied zijn te winnen, maar dat hoeft
zeker niet te betekenen dat de speerpunt daar
gemaakt is. Bronzen voorwerpen werden vaak
meermaals omgesmolten en gemengd ver buiten de regio waar het oorspronkelijke erts was
gewonnen. Ook uit het Gooi zijn hiervan mogelijke voorbeelden bekend (Koopman, 2017),
zoals de vondst van een bronzen randbijl met
omgevouwen randen, in 1921 te Laren (collectie Huis van Hilde, inventarisnr. 5340-02). Uit
het onderzoek van de RUG is gebleken, dat het

Afbeelding 5. Foto bodemprofiel van boring 1,
uitgevoerd op de plek weergegeven in afbeelding 2.
Van links naar rechts boorkernen van diepte 20 cm,
40 cm, 60 cm, 80 cm (foto Sander Koopman).

rapportage 24 januari 2020). De speerpunt is
daarmee pakweg 3000 jaar oud. In de Lage Landen duurde de bronstijd van 2100 v. Chr. tot
800 v. Chr., dus deze vondst dateert hierdoor
uit de late bronstijd, die duurde van 1200-800 v.
Chr. De speerpunt vertoont enkele kenmerken
waaraan is te zien dat deze daadwerkelijk is gebruikt. Zo zijn er aan de randen slijtagesporen
te zien en zitten er in de schacht meerdere gaa
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Afbeelding 6. De speerpunt direct na de vondst. Bij
de bovenste ribbe is een stukje van de aangekoekte
korst afgebroken waardoor het groene patina
zichtbaar is (foto Niels Kampert).

tjes, waarmee de speerpunt aan de steel werd
bevestigd. Het gat dat in het verlengde van
de ribbe ligt, is origineel bij de fabricage aangebracht. Bij het gebruik was er kennelijk iets
mis gegaan met de bevestiging, waardoor het noodzakelijk was om een extra gat aan te brengen. Dit is zichtbaar
linksonder het originele gat. Speerpunten zoals deze kunnen zijn gebruikt bij
conflicten tussen mensen en ter verdediging/bescherming, maar meer waarschijnlijk is het primaire gebruiksdoel:
de jacht. Het gebruik van de speer als
jachtwapen was geen luxe in het Gooise
landschap van circa 3000 jaar geleden,
want destijds liepen hier geduchte tegenstanders rond zoals eland, wolf,
edelhert, lynx, everzwijn en bruine beer.

Context en depositiemodel
Binnen enkele tientallen meters van de
vindplaats is langs het fiets/ruiterpad
verder gezocht door de vinder. Hierbij zijn geen
andere vondsten aangetroffen. Ook bij het latere
bezoek en onderzoek zijn geen archeologische
vondsten gedaan. Bij de inspectie van digitale
hoogtebeelden zijn geen aanwijzingen gevonden
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voor eventuele grafheuvels nabij de vondstlocatie. Uit de
bredere omgeving zijn echter
meer prehistorische vondsten
bekend (afbeelding 9) (Exaltus
& Orbons, 2012; Cruysheer,
2008), waarvan de dichtstbijzijnde hier worden beschreven.
Ten zuidwesten van de vondstplek gaat het om vondsten van
aardewerk en vuursteen. Zo zijn
er bij een veldverkenning door
AWN Naerdincklant in 1983 in
de zandgroeve op de Bosberg
door G. Vlamings & K.Ruys
diverse aardewerkscherven uit
de bronstijd aangetroffen (nr. 22422), en op de
zuidflank van de Bosberg is bewerkte vuursteen
gevonden uit de periode neolithicum-bronstijd
(22515). Iets verder naar het westen is vlakbij het
kruispunt Graaf Floris V-weg-Utrechtseweg een
zwaar beschadigde vuurstenen bijl uit het neolithicum aangetroffen (26450). Ook zijn er rondom
de Bosberg meerdere scherven aardewerk van

5 cm
Afbeelding 7. De speerpunt na reiniging. Opvallende
aspecten: het groene patina aan het oppervlak, de
beschadigingen aan de ribben door gebruik en de
bevestigingsgaten waarvan één gat (linksonder)
later bijgemaakt is (foto Alexander van de Bunt,
Landschap Erfgoed Utrecht).

Afbeelding 8. Twee stukjes hazelaarhout uit de
schacht, lengte ruim 5,5 cm (foto: Gert van
Oortmerssen, RUG).

urnen uit de midden-late ijzertijd aangetroffen
(242, 295, 296) (Cruysheer, 2008). De vondst
van aardewerk en bewerkte vuursteen zou kunnen duiden op de aanwezigheid van een prehistorische nederzetting op of vlakbij de Bosberg.
Ten noordwesten van de vondstplek ligt op ongeveer 500 meter afstand hemelsbreed een mogelijke grafheuvel (Cruysheer, 2006; Koopman,
2016).

Al met al is de conclusie dat de speerpunt een
geïsoleerde vondst betreft. Het gegeven dat het
object is gevonden op geruime diepte in een
verder onverstoord bodemprofiel, duidt erop
dat het met opzet in de bodem is begraven. Als
het om een verloren of weggegooid object zou
gaan, had het veel hoger in het bodemprofiel
gelegen moeten hebben en in het Holoceen
traden er (in tegenstelling tot het Weichselien)
geen natuurlijke processen op die grootschalige
bodemverstoring hebben veroorzaakt. Mogelijk
gaat het hier dan ook om een rituele depositie,
vergelijkbaar met de bronzen bijl van de Hoorneboegse Heide, waarvan de vondstlocatie op
hemelsbreed ongeveer 2,5 km afstand ligt. Van
beide deposities valt het op dat deze in een
overgangsgebied liggen, te weten aan de voet
van de stuwwalhelling. Uit onderzoek in het
oost-Nederlandse zandgebied is gebleken dat
geïsoleerde bronsdeposities zowel op stuwwaltoppen, aan de voet van stuwwalhellingen als
in voormalige veengebieden hebben plaatsgevonden (Van Beek & Louwen, 2013). Bijlen en
speerpunten zijn hierbij het meest aangetroffen
(Van Beek, 2010). De locaties van zulke deposities liggen veelal buiten nederzettingen en op
enige afstand van grafheuvels. Dat lijkt bij de
hier gevonden speerpunt eveneens het geval te
zijn: liggend tussen een gebied met mogelijke
nederzettingsindicatoren ten zuidwesten ervan
en een grafheuvel ten noordwesten ervan.

Afbeelding 9. Kaartje van de
omgeving met vondsten uit de
periode neolithicum-ijzertijd
(bronnen: Exaltus & Orbons, 2012;
Cruysheer, 2006; Cruysheer, 2008;
Koopman, 2016).
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Registratie, publiciteit en meer?
Bij belangwekkende archeologische vondsten is
een juiste afwikkeling van de vondst van groot
belang. De speerpunt is dan ook aangemeld
bij het nationale meldpunt voor archeologische
bodemvondsten PAN (Portable Antiquities of
The Netherlands (PAN-nr. 00064717), waarmee de vondst beschikbaar komt voor (inter)
nationaal onderzoek, het publiek en de vinder

Onze dank gaat uit naar amateurarcheoloog
Niels Kampert voor het melden van de vondst,
aan Alexander van de Bunt (Landschap Erfgoed
Utrecht) voor de registratie van de vondst in
PAN en de vondstfotografie, aan Gert van
Oortmerssen, Stijn Arnoldussen en Sanne Palstra (RUG) voor hun uitgebreide onderzoek en
de uitkomsten ervan en aan Joost Tilborghs
(Goois Natuurreservaat) voor het verlenen van
toestemming voor de uitvoering van het geologisch-bodemkundig veldwerk.
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