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TVE Tussen Vecht en Eem

Politieagenten in Seattle dragen mondkapjes tijdens de Spaanse griep in

1918

Bronstijdaardewerk op de Blaricummerheide
Sander Koopman

In maart 2019 is de Blaricummerheide een toevalsvondst gedaan van tientallen
aardewerkscherven uit periode late bronstijd-ijzertijd.' Dit artikel· beschrijft de details en de
verdere achtergronden van deze bijzondere vondst.

Locatie en bodem
De vondstlocatie ligt op het noordelijk deel van
de Blaricummerheide. De ondergrond bestaat
hier uit midden-pleistoceen gestuwd, plaatselijk leemhoudend, zand en grind. Vanaf eind
negentiende eeuw tot rond 1930 is er op deze
plek zand afgegraven, waardoor een grote kuil
in het landschap is ontstaan. De exacte vondstlocatie ligt in het bos aan de rand van de zandafgraving (afb. 1) en valt net binnen de grenzen van het afgegraven gebied. Hoogtebeelden
(afb. 2) tonen op de vondstlocatie een reliëf
met wat lage heuveltjes aan de rand van de kuil.
In de winter van 2018-2019 is de bodem in het
gebied door het GNR afgeplagd tot op de minerale ondergrond. Het oorspronkelijke (voor het
afplaggen) bodemprofiel is onderzocht door de

1. Kaart met de vondstlocatie ingetekend. Topografische kaart van Nederland 1:25. ooo, 2011, Kadaster.

randen van enkele 'boomeilanden' af te steken.
Het waargenomen profiel bestond uit een laag
ruwe humus van 5-10 cm dik, daaronder circa
10 cm grijs zand, met een scherpe overgang
liggend op een (-horizont (afb. 3). Dit duidt op
een door vergraving beïnvloed bodemprofiel.

De scherven
Op 16 maart 2019 vond op de locatie een instryctieveldverkenning plaats van archeologievereniging AWN Naerdincklant (afb. 4). Deze
verkenning was een onderdeel van de Basiscursus Archeologie die begin 2019 door AWN Naerdincklant is gegeven. Tijdens de verkenning is
op zicht en met een metaaldetector gezocht
naar archeologische objecten. Aan het einde van
de verkenning werd door Olaf Langendorff een

AHN hoogtebeeld met de vondstiocatie
ingetekend. Bron: AHN Viewer.

2.

3. Bodemprofiel van een 'boom eiland' in het
afgeplagde deel, waar de scherven zijn gevonden
(foto: Sander Koopm an).

eerste scherf aangetroffen en al snel volgden
er meer scherven die vlak bij elkaar in de buurt
zijn gevonden (afb. 5). Op l 9 en 23 maart is het
gebied nogmaals bezocht door Olaf en Casper
Langendorff en Poul Hulzing, waarbij opnieuw
scherven zijn gevonden. Daarna zijn vanwege
de (inmiddels gebleken) hoge archeologische
waarde de naspeuringen gestaakt. De vondsten
bestonden uit in totaal 57 scherven aardewerk.
Er zijn zowel scherven vlakbij elkaar gevonden
als op onderlinge afstanden van 7-12 meter.
Hierbij viel geen specifiek patroon te ontdek-
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4. De instructieveldverkenning op

16

maart

2019

(foto: Sander Koopman).
ken in de vondstplekken. De doorsnede van de
scherven (op lengte) varieert van 2 tot maximaal
5 cm met een dikte van maximaal 1 cm. Sommige scherven zijn voorzien van een versiering
van waarschijnlijk nagelindrukken of krassen.
Het betreft scherven van potten. Zo zijn er onder meer enkele randfragmenten gevonden. De
datering is tot nu toe globaal: 1100 -o v.Chr. (late
bronstijd-ijzertijd). De aard van het bodemprofiel en het feit dat de locatie net in het afgegraven.
gebied ligt, wijzen erop dat deze scherven niet
in situ (op hun oorspronkelijke plek) zijn gevonden, maar dat ze door vergraving zijn verspreid.

5. Enkele van de gevonden aardewerkscherven. Links: scherven met versiering, waarschijnlijk
nagelindrukken. Rechts: scherven donkergrijs aardewerk zonder versiering
(foto: Olaf en Casper Langendorff).

Dit zou al gebeurd kunnen zijn tijdens de afgraving in het begin van
de twintigste eeuw en mogelijk zijn
de scherven bij het afplaggen nogmaals verplaatst.

Context en eerdere vondsten
Van de Blaricummer- en Tafelbergheide en de directe omgeving zijn
meer vondsten bekend (Wimmers
en van Zweden, 1992). Een overzicht hiervan staat weergegeven
op afbeelding 6. Op deze afbeelding is de locatie toegevoegd van
de in dit artikel beschreven vondst.
Hieruit blijkt dat van deze locatie
6. Kaartje met bekende archeologische vondsten
nog geen vondsten bekend waren.
van de Blaricummer- en Tafelbergheide met
De vondsten in de naaste omgeving betreffen
ingetekend de nieuwe vondst (fragment van kaart 2
enkele vuurstenen werktuigen, fragmenten van
uit: 'Wim~ers en Van Zweden', 1992).
een strijdhamer en een bijl en een bijl en aardewerkscherven uit andere perioden (neolithiBlaricummer- en Tafelbergheide alert is op het
cum, Romeinse tijd, Middeleeuwen). Op iets
voorkomen van archeologische objecten, ook
grotere afstand zijn wel soortgelijké vondsten
op plekken waar je die niet direct zou verwachgedaan. Bij de Tafelberg zijn enkele urnen met
ten, zoals de rand van een zandafgraving.
crematieresten uit de late bronstijd gevonden
(nr. 47). en een grote hoeveelheid prehisto2
rische aardewerkscherven. Ten zuidoosten
Met dank aan Olaf Langendorff (AWN Naerdincklant)
van de Boissevainweg (nr. 57) zijn aardewerken drs. Anne Hartog (Geologisch Museum Hofland)
scherven uit diverse perioden aangetroffen,
voor het organiseren en begeleiden van de instrucwaaronder ook de bronstijd (Hilversumaartieveldverkenning en de uitwerking achteraf (Olaf
Làngendorff). Dank aan drs. Anton Cruysheer (AWN
dewerk, Drakensteinaardewerk). Ook aan de
Naerdinclant) voor hulp bij de interpretatie van de
Museumlaan in Huizen (nr. 80) is aardewerk
vondsten. Tot slot dank aan prof. dr. Jan Sevi~k voor
uit de bronstijd gevonden, het betreft hier
beoordeling van het bodemprofiel.
eveneens Hilversumaardewerk. Voor de in dit
artikel beschreven locatie op de Blaricummerheide betreft het dus de eerste vondst van late
bronstijd-ijzertijdaardewerk. Gezien het grote
Noten
aantal scherven is er een reële kans dat er op
1.
De vondst is bij de RCE aangemeld onder nummer
deze locatie nog meer objecten in de grond
4685887100.
aanwezig zijn. Een dergelijke hoge concentra2. Schriftelijke mededeling van J.A. Bakker.
tie van scherven zou erop kunnen duiden dat
erop of vlak bij deze locatie een nederzetting
is geweest in de late bronstijd-ijzertijd. Maar
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