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Leeswijzer 

Dit boek is verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling “Hoogtepunten van de Gooise 
archeologie”, die in 2017 en 2018 te zien is geweest in het Geologisch Museum Hofland. Het doel van 
dit boek is om de lezer een overzicht te geven van de archeologie van het Gooi en omgeving. De eerste 
hoofdstukken bieden een inleiding over archeologie, de archeologische collectie van het Gooi en de 
ontstaanswijze van de ondergrond. In de navolgende hoofdstukken is de opzet chronologisch. Per 
archeologische periode wordt een algemene beschrijving gegeven en een beschrijving toegespitst op 
het Gooi en omgeving, met daarbij een beeldoverzicht van de regionale archeologie. Het maken van 
keuzes was hierbij onvermijdelijk. In de loop der jaren zijn er op honderden plekken archeologische 
vondsten gedaan en zijn er evenzovele rapporten en artikelen verschenen. Voor dit boek is een 
selectie gemaakt van vondsten en vondstplekken die goed gedocumenteerd zijn, waarvan de 
informatie toegankelijk is en die tezamen de hele archeologische tijdslijn bestrijken. Tot slot is ook 
gestreefd naar voldoende geografische spreiding over het aandachtsgebied. Hierbij is van belang dat 
er heel wat plekken zijn waar uit meerdere perioden vondsten zijn gedaan. Er is als het ware sprake 
van tijdlagen in het landschap. In de voor dit boek gekozen opzet kan dat ertoe leiden dat een 
bepaalde vindplaats in meerdere hoofdstukken wordt behandeld. Om toch het overzicht te bewaren 
zijn in het begin van het boek een tabel (tabel 4) en een kaart (afbeelding 11) toegevoegd van alle 
behandelde vondstplekken, evenals een archeologische tijdschaal (afbeelding 1). 

Inleiding 

Wat is archeologie? 

Voor buitenstaanders is het niet altijd duidelijk waar de archeologie zich precies mee bezig houdt en 
wat het verschil is met wetenschappen als geologie, paleontologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis en 
bouwkunde. De definitie van archeologie kan gesteld worden als: de studie, reconstructie en 
verklaring van menselijke samenlevingen in het verleden aan de hand van de materiële cultuur. Een 
belangrijk middel hierbij is het bestuderen van de in de bodem terecht gekomen neerslag van 
menselijke activiteiten, hierbij gaat het om voorwerpen en sporen. Het verschil met de geologie is, dat 
de geologie zich bezig houdt met de natuurlijk ontstane opbouw van aarde. De paleontologie richt zich 
op de studie van botresten. De geschiedenis beperkt zich vooral tot geschreven en gesproken bronnen. 
De kunstgeschiedenis en bouwkunde houden zich vooral bezig met de objecten boven de grond. De 
definitie van archeologie brengt met zich mee dat het niet per se om oude vondsten hoeft te gaan. Je 
zou kunnen stellen dat het archeologisch verhaal van een cultuurobject begint zodra het in de grond is 
beland. Een mooie exponent hiervan is de Tweede Wereldoorlog-archeologie. Deze oorlog is in 
historisch opzicht recent geweest, maar trekt op steeds meer plaatsen in Europa de aandacht van 
archeologen, met soms verrassende resultaten. Traditioneel denken veel mensen bij archeologie aan 
indrukwekkende vondsten in verre landen, zoals schatten, grafkamers en antieke steden. Maar ook in 
ons eigen land is er heel veel te vinden. Denk aan allerhande gebruiksvoorwerpen, sieraden en geld. 
Daarnaast spelen bodemsporen en terreinvormen een cruciale rol. Deze verschaffen namelijk 
informatie over de omgeving van een vondst, in de archeologie aangeduid als de context. De 
archeologie deelt de tijd op in perioden: deels gebaseerd op de materialen die werden gebruikt door 
de mens en deels aansluitend op de historische tijdsindeling. Onze archeologische kennis is gebaseerd 
op een aantal materiaaltypen en terreinvormen, gecombineerd met omgevingsinformatie en 
historische informatie. Wat er uit een bepaalde periode wordt gevonden verschilt sterk. Dit is 
afhankelijk van de gebruikte materialen, de levenswijze van de mensen en de conserveringscondities 
in de bodem. In de tabellen 1 en 2 staat aangegeven wat voor typen vondsten en terreinvormen, 
betrekking hebbend op het Gooi en omgeving, bekend zijn uit de verschillende perioden. Tijd is een 
essentieel aspect in zowel de geologie als de archeologie. In beide wetenschappen is de tijd opgedeeld 
in perioden. In de geologie zijn in het Pleistoceen klimaatwisselingen gebruikt als indelingscriterium. 
In de archeologie is de tijdsindeling deels gebaseerd op materiaalgebruik en deels op de tijdsindeling 
uit de geschiedenis. Voor de archeologie geldt dat de indeling ook regiogebonden is. Zo heeft 
bijvoorbeeld de steentijd in Australië langer geduurd dan in Europa. 
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Afbeelding 1: vereenvoudigde geologische en archeologische tijdschaal, jaartallen indicatief. 
Auteur: Sander Koopman. 
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Paleolithicum X              

Mesolithicum X  X            

Neolithicum X X X      X X     

Bronstijd X X X  X    X X     

IJzertijd ? X X X X  X  X      

Romeinse tijd  X X  X          

Middeleeuwen  X X X X X X X X X X X   

Nieuw(st)e tijd  X X X X X X X X X X X X X 

Tabel 1: soorten materialen en vondsten uit de omgeving van het Gooi per archeologische periode. Een X 
betekent dat een materiaal- of vondsttype uit die periode voorkomt. *Het begrip artefact is een 
verzamelterm voor stenen werktuigen en de afvalproducten die daarbij horen, zoals afslagen. 
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Paleolithicum          

Mesolithicum X  X       

Neolithicum  X        

Bronstijd  X        

IJzertijd  X    X X   

Romeinse tijd        X  

Middeleeuwen   X X X X  X X 

Nieuw(st)e tijd      X  X X 

Tabel 2: archeologische terreinsporen per periode, met kruisjes is aangegeven welke tot op heden (2016) 
in de omgeving van het Gooi zijn aangetroffen. 
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Hoe ontstaat het archeologisch bodemarchief? 

Zoals aangegeven houdt de archeologie zich onder meer bezig met het onderzoek naar de in de bodem 
aanwezige materiële neerslag van menselijke activiteiten. Deze neerslag duurt tot aan het heden en 
vormt als het ware een archief waaruit de verleden menselijke activiteiten te reconstrueren zijn. De 
activiteiten zijn in essentie terug te brengen tot een paar typen handelingen, samengevat in tabel 3. Bij 
het ontstaan van grondsporen gaat het om afgraven, verstoren of ophogen. Bij afgraven wordt grond 
verwijderd en ontstaan kuilen. Ook als kuilen later weer zijn opgevuld, laten ze een grondspoor achter. 
Bij verstoren wordt de oorspronkelijke gelaagdheid in de bodem aangetast; ook dit laat sporen na in 
de bodem. Bij ophogen is er sprake van de aanleg van heuvels of wallen. Voorwerpen kunnen op vijf 
manieren in de bodem terecht komen; ook wel aangeduid als depositiemechanismen. Allereerst 
kunnen voorwerpen afgedankt zijn na gebruik, bijvoorbeeld omdat ze versleten zijn of uit de mode 
geraakt. Daarnaast kunnen voorwerpen verloren zijn tijdens transport. Het onderscheid tussen deze 
mechanismen is veelal niet te maken. Vooral in noodsituaties, zoals een belegering of beroving, 
kunnen voorwerpen ook bewust zijn verstopt. Een heel aparte categorie vormen geofferde 
voorwerpen. Hierbij werden, veelal kostbare, voorwerpen begraven om hogere machten gunstig te 
stemmen of voorouders te vereren. Zulke deposities, zoals de bronzen bijl van de Hoorneboegse 
Heide, zijn vaak gebonden aan bepaalde natuurlijke landschapstypen zoals veenmoerassen en 
rivieren, of sacrale landschappen zoals gebieden met grafheuvels of urnenvelden. Een laatste 
depositiemechanisme betreft het ontstaan van afval tijdens productie, bijvoorbeeld ijzerslakken. Naast 
de menselijke activiteiten zijn ook de kenmerken van de bodem van belang voor de uiteindelijke 
samenstelling van het bodemarchief. In goed beluchte bodems, zoals zandgronden boven de 
grondwaterspiegel, verteren organische materialen en ijzer roest weg, zonder dat er sporen 
achterblijven. In zulke bodems blijven alleen materialen zoals glas, steen, aardewerk, non-ferro 
metalen en kunststoffen bewaard. In veen- en kleibodems, zeker onder de grondwaterspiegel, blijven 
vrijwel alle materialen bewaard. De zuurstofloze condities zorgen in zulke bodems voor een goede 
conservering. 

Type Handeling Voorbeelden Voorbeelden in de regionale 
archeologie 

Grond-
sporen 

Afgraven Graven van greppels, kuilen, 
beerputten 

De greppels rondom de 
boerderijplattegrond op de Lange 
Heul, Hilversum 

Verstoren Stoken van vuur, ploegen, 
fundamenten aanleggen, 
inbrengen van palen 

Haardkuilen bij de mesolithische 
woonplaats van De Drie Eiken, Baarn 

Ophogen  Opwerpen van grafheuvels, 
wallen of terpen 

Wallen van het raatakkercomplex op 
de Hoorneboegse Heide 

Voor-
werpen 

Afdanken Vuursteen artefacten, metalen 
gereedschappen, aardewerk, 
pijpenkoppen, muntschatten 

Neanderthaler vuursteen artefacten in 
het Corversbos; Goudse pijpenkoppen 
op de buitenplaatsen van ‘s Graveland Verliezen 

Verstoppen Muntschatten, kostbare 
voorwerpen 

De muntschat van Loosdrecht; de 
Romeinse muntschat van Utrecht 

Offeren Pronkbijlen van brons of 
vuursteen; grafaardewerk 

De bronzen bijl van de Hoorneboegse 
Heide, grafaardewerk in de 
grafheuvels op de Westerheide en 
Zuiderheide 

Productieafval IJzerslakken, vuursteenafslagen IJzerslakken op de Zuiderheide, 
vuursteenafslagen op de heidevelden 

Tabel 3: ontstaanswijzen van het archeologisch bodemarchief.  
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De archeologische collectie van het Gooi 

In het Gooi en omgeving zijn in de loop der tijd vele duizenden archeologische vondsten gedaan. Deze 
voorwerpen hebben na te zijn opgeraapt of opgegraven een ware diaspora ondergaan en zijn terecht 
gekomen in verschillende collecties, zowel van instellingen als van particulieren. In de 16e eeuw reeds 
werden er bij lage waterstand vondsten verzameld bij Oud Naarden. In 1836 vond de eerste 
grafheuvelopgraving plaats bij Lage Vuursche. Maar het verhaal van de collectievorming begint pas 
echt zo halverwege de 19e eeuw met de onderzoeken van Albertus Perk. Deze Hilversumse notaris 
onderzocht de grafheuvels op de Westerheide en Zuiderheide. Hij voerde er opgravingen uit en 
ontdekte vele urnen en grafbijgiften. Deze vondsten kwamen terecht in de privécollectie van Perk. In 
de 19e eeuw ontstond de museale en academische archeologiebeoefening. De belangrijkste exponent 
hiervan was Leiden, waar in 1818 het Rijksmuseum voor Oudheden werd opgericht en aan de 
Rijksuniversiteit een hoogleraar Archeologie werd aangesteld. Een latere directeur van het museum, 
de heer L.J.F. Janssen, kwam in contact met Albertus Perk en zo ontstond bij het Leidse RMO 
belangstelling voor de Gooise archeologie. In de jaren ’20 en ’30 van de 20e eeuw leidde dit tot 
opgravingen op de Zuiderheide en de Westerheide, waarbij opnieuw talloze vondsten zijn gedaan. De 
resultaten van deze onderzoeken waren één van de aanleidingen om in 1934 het Museum voor het 
Gooi en omstreken (later het Goois Museum) op te richten. Een deel van de vondsten van de Wester- 
en Bussumerheide is in dit museum terecht gekomen, een ander deel kwam in de collectie van het 
RMO te Leiden. De heer Willem Rust werd de eerste conservator van het Goois Museum. Hij besteedde 
veel aandacht aan het opbouwen van een archeologische collectie. Diverse collecties van particulieren 
werden hiertoe aangekocht, waaronder die van Albertus Perk. Na W.J. Rust zijn achtereenvolgens dr. 
J.A. Bakker en drs. M. Addink-Samplonius conservator geweest van het Goois Museum. Het museum 
ging in deze periode door met het verzamelen en soms ook aankopen van particuliere collecties, en 
kreeg ook de collectie van Stad en Lande in bruikleen. Naast de collectievorming besteedde het 
museum veel tijd aan publiekseducatie, zo werden er archeologische rondleidingen georganiseerd en 
was het mogelijk om vondsten te laten determineren. In 2004 werden de bakens verzet. Inmiddels 
was het Goois Museum omgevormd tot Museum Hilversum en koos men voor een geheel andere 
profilering. De archeologiecollectie heeft een aantal jaren lang een omzwerving gemaakt langs 
meerdere depots, waarna de collectie uiteindelijk werd overgedragen aan de Provincie Noord-
Holland. Een klein deel van de objecten is toen in langdurige bruikleen gegeven aan Geologisch 
Museum Hofland, deze objecten zijn geëxposeerd in de vaste tentoonstelling Goois Verleden. Het 
overgrote deel is sinds 2015 geland in Huis van Hilde te Castricum, het provinciaal archeologisch 
depot. Het RMO te Leiden bezit enkele tientallen objecten uit het Gooi. Naast de museale sector 
hebben amateurarcheologen een belangrijke rol gespeeld bij de collectievorming. In 1952 werd 
Naerdincklant opgericht, een vereniging van amateurarcheologen. Naerdincklant was een afdeling van 
de Archeologische Werkgemeenschap voor Westelijk Nederland (AWWNL, later omgedoopt tot AWN-
Vereniging van vrijwilligers in de archeologie). Diverse leden en relaties van Naerdincklant hebben in 
de loop der jaren omvangrijke privécollecties opgebouwd. De opkomst van de metaaldetector in de 
jaren ’80 heeft hier sterk aan bijgedragen. Voorbeelden van belangrijke particuliere collecties zijn de 
collectie Neanderthaler artefacten van Jonny Offerman-Heykens, de collectie van Ben Walet, met  
honderden vuursteen- en kwartsietartefacten, en de collecties van detectorzoekers als Norbert 
Voorbach, Pascal Henzen, Mark Eijbers en Olaf Langendorff. Tot slot is hier vermeldenswaard het 
opmerkelijke fenomeen van de GSAW, de Gooische Studiegroep van Archeologische Wetenschappen. 
Dit was een groep van scholieren in de jaren ’60, die zich in hun vrije tijd bezig hielden met het zoeken 
naar archeologische vondsten. Het werk van deze groep heeft geleid tot een collectie van honderden 
aardewerk- en vuursteenvondsten, die in 1977 door het Goois Museum kon worden aangekocht.   
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Archeologie in beeld 

Afbeelding 2: Albertus Perk (1795-1880), de grondlegger 
van de Gooise archeologie. Collectie gemeente Hilversum. 

 

Wie was Albertus Perk? 

Albertus Perk werd geboren in Hilversum in 1795, als zoon 
van Jan Perk en Maria Johanna van der Velde. Reeds op 21-
jarige leeftijd werd hij gemeentesecretaris en ontvanger 
van de gemeente Hilversum. Op zijn 25e werd hij beëdigd 
tot notaris, een functie die hij maar liefst 51 jaar heeft 
beoefend. Daarnaast was hij secretaris van Stad en Lande 
van Gooiland, de erfgooiersorganisatie, en in zijn latere 
leven ook raadslid en wethouder bij de gemeente 
Hilversum. Perk heeft altijd veel belangstelling gehad voor 
de geschiedenis van het Gooi, en een onderdeel van deze 
vrijetijdsbeoefening waren zijn opgravingen in de 
grafheuvels op de Zuiderheide en de Westerheide. Perk 
overleed in 1880. Hij kreeg maar liefst 13 kinderen, 
waaronder een zoon met de naam Albertus Perk, die leefde 
van 1829 tot 1913. 

 

 

 

Afbeelding 3: archeologische 
vondsten van E.M. Jaarsma 
tentoongesteld in de eerste 
openbare Leeszaal, rond 1924. 
In het begin van de 20e eeuw 
waren opnieuw 
belangwekkende archeologische 
vondsten gedaan in Hilversum. 
Tussen 1918 en 1922 had E.M. 
Jaarsma, eigenaar van de 
Koninklijke Haardenfabriek 
Jaarsma, de hier afgebeelde 
voorwerpen gevonden op het 
terrein van de huidige IFF aan 
de Liebergerweg te Hilversum: 
zwaarden, urnen, een glazen 
kelk (in de afbeelding aangeduid 
als “Drink- of tranenglaasje” en 
glazen kralen uit een vroeg-
middeleeuws grafveld). In de 
jaren ’20 bestond het Goois 
Museum nog niet. Jaarsma 
exposeerde zijn vondsten in de 
Leeszaal. Tegenwoordig zijn 
deze objecten te zien in Huis van 
Hilde te Castricum. Uit: 
Gedenkboek Hilversum 1424-
1924 pag. 8b, collectie gemeente Hilversum.  
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Afbeelding 4: in de jaren ’60 zetelde het Goois Museum in het oude raadhuis van Hilversum aan de Kerkbrink, 
waar een uitgebreide archeologische expositie werd ingericht. Foto uit december 1965. Collectie gemeente 
Hilversum. 

 

Afbeelding 5: archeologische expositie in Cultureel Centrum De Vaart, vermoedelijk jaren ’70. In de rechter 
vitrine zijn opnieuw de vondsten van Jaarsma te zien. Vanwege gewijzigde plannen met het oude raadhuis 
verbleef de archeologische collectie tussen 1969 en 1988 in het souterrain van het Cultureel Centrum De Vaart, 
aan de Vaartweg 173 te Hilversum. Daarna keerde de collectie weer terug naar het oude raadhuis aan de 
Kerkbrink, waar deze tot 2004 was te zien. Na een verblijf van zo’n 10 jaar in voor het publiek ontoegankelijke 
depots is een deel van de collectie sinds begin 2015 weer te zien in Huis van Hilde te Castricum. Een aantal 
objecten is in langdurige bruikleen afgestaan aan het Geologisch Museum Hofland. Collectie gemeente 
Hilversum. 
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Afbeelding 6: exterieur van Huis van Hilde te Castricum, sinds 2015 het provinciaal archeologisch depot en 
expositiecentrum voor Noord-Holland. Foto: Sander Koopman. 

 

Afbeelding 7: de archeologische expositie in Huis van Hilde, voorjaar 2015. Foto: Sander Koopman. 
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Afbeelding 8: de archeologische expositie in Huis van 
Hilde, voorjaar 2015, vitrine met 19e-eeuwse 
vondsten uit de Vecht. Onder meer kruiken, kannen, 
een bord en een strijkbout. Foto: Sander Koopman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9: een aantal vondsten van E.M. Jaarsma in de expositie van Huis van Hilde: de glazen kelk (in de 
catalogus van Huis van Hilde aangeduid als stortbeker), glazen kralen en een zwaard. Foto: Sander Koopman.  
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De collectiehouder: Huis van Hilde, provinciaal depot voor archeologie van de 
provincie Noord-Holland 

Het provinciaal depot Huis van Hilde vormt het hart van de Noord-Hollandse archeologie. Alle opgravingen die 
in de afgelopen 150 jaar zijn gedaan en de bijbehorende documentatie worden bewaard in Castricum. Een van 
de wettelijke taken van de Provincie Noord-Holland is het beheren en behouden van de archeologische 
collectie. Een klein enthousiast team werkt dagelijks aan de ontsluiting van deze omvangrijke collectie. U moet 
zich voorstellen dat hier naar schatting 2,5 strekkende kilometer aan dozen van 2000 verschillende 
archeologische vindplaatsen bewaard worden en ieder jaar neemt de collectie toe met nieuwe vondsten, 
inclusief bijbehorende (wetenschappelijke) documentatie. Ondertussen zijn er in de afgelopen jaren zo’n 
15.000 objecten geregistreerd in onze collectiedatabase. Ieder object wordt gefotografeerd. Het materiaal 
dateert van 300.000 voor Christus tot 1900 na Christus. Het gaat om een rijke variatie aan materiaalsoorten. 
Hierbij valt te denken aan aardewerk, steen, dierlijk bot, leer, hout en metaal. Het werk van het team 
collectiebeheerders is zeer divers. Zo vindt er bijvoorbeeld dagelijks registratie plaats van vindplaatsen, 
objecten en documentatie, komen er geregeld bruikleenaanvragen binnen, en is er sprake van onderzoek van 
nog niet uitgewerkte opgravingen uit het verleden. In 2012 werd de archeologische collectie van het Gooi aan 
de Provincie Noord-Holland overhandigd. Het is uniek materiaal dat alle tijdsperioden beslaat. De 
collectiebeheerders zijn op dit moment druk bezig om alle gegevens in het collectieregistratiesysteem vast te 
leggen. De gegevens betreffende objecten en vindplaatsen zijn via de online collectiewebsite toegankelijk voor 
het publiek. Door nieuwe onderzoeksmethoden is het inmiddels mogelijk voor onderzoekers om nieuwe 
informatie te verkrijgen uit oude opgravingen. Het is dan ook van groot belang om alle archeologische vondsten 
te bewaren voor de toekomst. Zo kan DNA- en isotopenonderzoek ons nieuwe informatie opleveren over 
bijvoorbeeld het eetpatroon van een boer die in de Romeinse Tijd leefde en over de vraag of er mogelijk nog 
levende verwanten van hem rondlopen. Het depot met de objecten ligt onder een kunstmatig aangelegd duin, 
waardoor het klimaat daar stabiel blijft. Door middel van passieve conservering (het depotklimaat, 
verpakkingsmaterialen) worden duurzaam beheer en behoud van de collectie gegarandeerd. Soms is deze 
methode echter niet voldoende, omdat bepaalde soorten materialen kwetsbaar zijn en door verschillende 
oorzaken achteruit gaan. In dat geval wordt besloten om door middel van actieve conservering het behoud van 
een object te garanderen. 

 

Afbeelding 10: een aantal Siegburg steengoedkruiken in het depot, datering 14e-17e eeuw. Foto: Huis van Hilde. 
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Over AWN Naerdincklant 

AWN Naerdincklant is een vrijwilligersvereniging voor de archeologie en bestaat sinds 1952. Naerdincklant is 
één van de 24 afdelingen van de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie. Elk van deze afdelingen 
heeft zijn eigen gebied. Voor Naerdincklant betreft dit het gebied tussen de rivieren Vecht en Eem, inclusief het 
Gooi. De missie van AWN Naerdincklant is het bevorderen en uitdragen van de regionale archeologie. De 
vereniging is hiertoe actief op diverse terreinen. De kernactiviteiten van Naerdincklant omvatten: het vergroten 
van het bewustzijn van de regionale archeologie bij het publiek, nieuwe kennisvorming door onderzoek 
(bijvoorbeeld veldverkenningen), belangenbehartiging, en advisering op het gebied van de regionale 
archeologie. Meer informatie is te vinden op de website van Naerdincklant: http://www.awn-archeologie.nl/13  

Afbeelding 11: kaart met een overzicht van in dit boek behandelde vondstplekken.  

http://www.awn-archeologie.nl/13
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Nummer Naam Korte omschrijving vondstcomplex 

1 Corversbos Neanderthaler artefacten, paleolithicum 

2 Naarder Eng Artefacten van kwartsiet, laat-paleolithicum tot mogelijk 
neolithicum. Romeinse munten. Munten en metalen 
voorwerpen vanaf de late middeleeuwen tot heden. 

3 Aardjesberg Vuursteen artefacten paleo-meso-neolithicum, urnenheuvels 
uit de ijzertijd, middeleeuwse boerderijplattegrond. 

4 De Drie Eiken Haardkuilen en hutstructuur uit het mesolithicum. Restanten 
van grafheuvels, neolithicum. 

5 Laarder Wasmeer Vuursteen artefacten, mesolithicum. 

6 Staringlaan Haardkuilen, kookkuilen, hutstructuur en vuursteen artefacten 
uit het mesolithicum.  

7 IJzeren Veld Kwartsietbijl, neolithicum, en een knoop en halffabrikaat van 
barnsteen, waarschijnlijk neolithicum. 

8 Oud Bussumerweg / 
Bikbergen 

Zilveren Romeinse munt. Fragment van een Vikingring, en een 
muntschat van zilveren munten, vroege middeleeuwen. Gouden 
ringen, nieuwe tijd. Onderscheidingen uit de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog, nieuwste tijd. 

9 Vredelaan-
Zevenenderdrift 

Maalsteen, maalsteenloper en artefacten; 
Trechterbekeraardewerk en Klokbekeraardewerk, neolithicum. 

10 Tafelberg Bijl van chalcedoon, neolithicum. Meerdere urnen met 
crematieresten, bronstijd. 

11 Hoefloo Vuursteen bijl, neolithicum. 

12 Zuiderheide, De Zeven 
Bergjes 

Grafheuvels met grafgiften, neolithicum/bronstijd. 

13 Liebergerweg Grafveld, vroege middeleeuwen. 

14 Lange Heul Boerderijplattegrond, late middeleeuwen. Verdwenen 
grafheuvels, neolithicum/bronstijd. Nabij ligt een urnenveld uit 
de ijzertijd. 

15 Hoorneboeg-Zwarte 
Berg 

Bronzen randbijl, bronstijd. 

16 Westerheide 
(grafheuvel 108) 

Grafheuvel met tientallen urnen, neolithicum/bronstijd. Nabij 
ligt een urnenveld uit de ijzertijd. 

17 Boissevainweg / 
Noorderheide 

Scherven van gebruiksaardewerk, neolithicum-bronstijd-
ijzertijd. Vuursteen sikkel, neolithicum. 

18 Nigtevecht Boomstamkano, ijzertijd. 

19 Muiden Boomstamkano, ijzertijd. 

20 Hoorneboegse Heide Pointe de Tayacspits, paleolithicum. 

Grafheuvels, neolithicum en bronstijd. 
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Raatakkercomplex (“celtic field”), ijzertijd/Romeinse tijd. 

Antitankgracht, Tweede Wereldoorlog. 

21 Aetsveldsche polder Aardewerk en resten van beschoeiing, ijzertijd. 

22 Middenstraat Fundamenten en muurresten van het Mariaklooster (ook wel 
het Jonge Convent), late middeleeuwen.  

23 Oud-Loosdrechtsedijk Bewoningsresten uit de tijd van de ontginning van Loosdrecht; 
aardewerk, resten van beschoeiingen, late middeleeuwen. In de 
nabijgelegen plassen is een middeleeuws zwaard gevonden. 

24 Sypesteyn Muntschat van gouden munten, late middeleeuwen-nieuwe tijd. 

25 Keveren Aardewerkscherven, onder meer kogelpotaardewerk. Late 
middeleeuwen. 

26 Oud Naarden Kogelpotaardewerk, fibulae, diverse gebruiksvoorwerpen. Late 
middeleeuwen. In het IJsselmeer is een geweihak (bijl gemaakt 
uit een bot van een gewei) gevonden, laat-
neolithicum/bronstijd.  

27 Petersburg, Horn- en 
Kuijerpolder 

Restanten van de verdwenen buitenplaats Petersburg, nieuwe 
tijd. 

28 Blaricum, Slot Ruysdael Aardewerk en restanten van de verdwenen buitenplaats Slot 
Ruysdael. Late middeleeuwen / nieuwe tijd. 

29 Huis te Ankeveen, 
Stichts End 

Restanten van de verdwenen buitenplaats Huis te Ankeveen, 
nieuwe tijd. 

30 Oud-Loosdrechtsedijk – 
Spinaker, 
porseleinfabriek 

Fundamenten van de Loosdrechtse porseleinfabriek. Talloze 
porseleinfragmenten en stenen van de oven. Nieuwe tijd. 

31 Spanderswoud Restanten van een Frans legerkamp uit 1809. Bunkers van de 
stellingen om Amsterdam en Naarden, en uit de Tweede 
Wereldoorlog, nieuwste tijd. In de omgeving zijn meerdere 
artefacten gevonden uit het paleolithicum. 

Tabel 4: lijst van de belangrijkste in dit boek behandelde vondstplekken. 
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Het ontstaan van het landschap 

Om de materiële neerslag en de gewoonten van de prehistorische, protohistorische en middeleeuwse 
mens goed te kunnen begrijpen, is het nodig om enig inzicht te hebben in de geologische 
ontstaanswijze van het landschap. In tegenstelling tot de huidige tijd was de mens zo tot en met de 
middeleeuwen volledig afhankelijk van het landschap voor zijn voedselvoorziening en 
vestigingsmogelijkheden. Het landschap van het Gooi is grotendeels ontstaan tijdens de twee laatste 
ijstijden, die bekend staan als het Saalien en het Weichselien. Kenmerkend voor het Gooise landschap 
zijn de stuwwallen, dit zijn heuvelruggen die ontstaan zijn door het opstuwen van bodemlagen door 
gletsjers. In het Gooi bevinden zich meerdere stuwwallen, onderbroken door ijssmeltwaterdalen. Deze 
dalen zijn uitgeschuurd door smeltwater van de gletsjers aan het eind van de voorlaatste ijstijd, het 
Saalien. Op hoofdlijnen zijn er twee stuwwallen te onderscheiden: de grootste loopt van Huizen via 
Blaricum naar Laren, met een uitstulping bij het Huizerhoogt. De toppen van deze heuvelrug reiken tot 
ruim 30 meter +NAP. Een kleinere stuwwal loopt van het noorden van Hilversum tot nabij Hollandse 
Rading. Deze stuwwal is lager, met een maximale hoogte van zo’n 26 meter +NAP. Plaatselijk komt 
keileem (een onder het ijs samengeperst mengsel van stenen, zand en leem) voor, zoals op de 
Aardjesberg en onder het centrum van Hilversum. Langs de flanken van de stuwwallen komen grote 
smeltwaterwaaiers voor, bestaande uit horizontaal gelaagde grove zanden. In het Eemien, de periode 
tussen de laatste twee ijstijden (~130.000-115.000 jaar geleden), heerste er een veel warmer klimaat. 
Er groeide een weelderige bosvegetatie en ter plaatse van het Eemland lag een binnenzee. In de laatste 
ijstijd, het Weichselien, werd het opnieuw flink kouder en de gematigde tot subtropische vegetatie uit 
het Eemien maakte plaats voor een toendravegetatie. Tijdens extreem koude perioden groeide er zelfs 
helemaal geen vegetatie en ontstond een poolwoestijn. Getuigen hiervan zijn de vele windkanters (2) 
die op de Gooise heidevelden te vinden zijn. In de lager gelegen delen, langs de randen van de 
stuwwallen, hoopte zich zand op en zo zijn langs de randen van het Gooi omvangrijke pakketten 
dekzand afgezet (dekand is de benaming voor fijn zand, afgezet door de wind tijdens de laatste ijstijd). 
Op sommige plekken is het dekzand tot wel 15 meter dik. Plaatselijk komen grote duincomplexen voor 
daterend uit de laatste ijstijd, zoals de Lange Heul ten zuiden van Bussum en verschillende 
opduikingen in het Eemland en ten westen van het Naardermeer. In het Holoceen, de meest recente 
geologische periode vanaf zo’n 10.000 jaar geleden, steeg de temperatuur weer en werd de invloed 
van de stijgende zeespiegel dominant. Zo’n 7.000 jaar geleden ontstond er veen ten westen van de 
huidige Vecht. Ongeveer 5.800 jaar geleden reikte de kwelderkust tot bij de Eemmonding en rond 
4.750 jaar geleden waren grote delen van de Vechtstreek en het Eemland bedekt met veen. In de 
Vechtstreek kwamen op veel plaatsen meren voor. Deze meren waren onderling verbonden door 
veenriviertjes die zorgden voor de afwatering. Een kleine 3.000 jaar geleden ontstond bij Utrecht een 
zijtak van de Rijn. Deze zijtak stroomde in noordwestelijke richting en leidde tot het ontstaan van het 
Vecht-Angstel riviersysteem. Zo ontstond in een tijdsbestek van enkele eeuwen een stelsel van 
stroomruggen in de veengebieden. Ongeveer 200 v. Chr. nam de activiteit van de Vecht duidelijk af, dit 
kwam omdat er door natuurlijke verlegging van rivierlopen geleidelijk aan steeds minder water door 
de vecht werd afgevoerd. In 1122 werd de verbinding tussen de Vecht en de Rijn helemaal verbroken 
door de aanleg van een dam in de Kromme Rijn, bij Wijk bij Duurstede. Vanaf het jaar 1000 
veranderden zowel de Vechtstreek als het Eemland op initiatief van de bisschop van Utrecht en de 
graaf van Holland in hoog tempo tot een veenontginningslandschap. De kavelpatronen van deze 
ontginningen zijn tegenwoordig nog vrijwel ongewijzigd in het landschap aanwezig. In de late 
middeleeuwen en nieuwe tijd zorgden de Zuiderzee en de overexploitatie van de heidevelden nog 
voor geologische activiteit. Door vele overstromingen vanuit de Zuiderzee is in het noorden van de 
Vechtstreek en het Eemland een kleidek afgezet op het veen. Wielen in de Zomerdijk en de Westdijk 
(bij Naarden) getuigen van het stormachtige verleden van de Zuiderzeekust en de strijd tegen het 
water. Voor het laatst in 1916 brak de Zomerdijk door en kwam het water tot in de kerk van Eemnes-
Binnen. In de Gooise binnenlanden zorgde het stuivend zand voor overlast. Al zo’n 5.000 jaar voor 
Christus waren er lokale stuifzanden bij het Laarder Wasmerengebied. In de Middeleeuwen breidden 
de stuifzanden zich sterk uit en zo lag er in de 19e eeuw een omvangrijke stuifzandgordel vanaf het 
zuidoosten van Hilversum tot bij Laren. Tot slot zijn er vanaf de 17e eeuw grote hoeveelheden zand 
afgegraven in het Gooi, waardoor, met name bij Naarden en ’s Graveland, een heel nieuw 
landschapstype is ontstaan: het zanderijenlandschap. Het geologische verhaal toont ons een in tijd en 
ruimte afwisselend landschap met een verscheidenheid aan grondsoorten, en door de tijd heen een 
toenemende invloed van de mens. Dit heeft ook zijn weerslag gehad op de bodemvorming. 
Bodemvorming ontstaat op voedselarme zandgronden door het uitspoelen van ijzer- en 
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aluminiumverbindingen en humus, en de neerslag hiervan dieper in de bodem. Dit proces wordt 
aangeduid als podzolering. Op voedselrijkere zandgronden komt ijzer vrij door het verweren van 
mineralen, dit ijzer oxydeert en hierdoor kleurt het bovenste deel van de bodem bruin. Dit wordt 
aangeduid als verbruining. In beide gevallen ontstaan verschillend gekleurde lagen in de bodem: een 
zogeheten podzolprofiel. Op de stuwwallen komen vooral bruingekleurde moderpodzolen voor. Op de 
smeltwater- en dekzandvlakten komen humuspodzolen voor, met een grijze uitspoelingslaag en een 
donkerbruine tot zwarte inspoelingslaag. Het verschil in bodemtype tussen de stuwwallen en de 
smeltwater- en dekzandvlakten wordt veroorzaakt door verschillen in de voedselrijkdom van de 
ondergrond. De gestuwde afzettingen en de keileem zijn over het algemeen rijker aan mineralen; dat 
zorgt voor een betere strooiselkwaliteit en dat heeft zijn weerslag op de bodemvormende processen. 
Op de rijkere gronden verzuurt het bodemprofiel minder, daardoor is verbruining dominant, terwijl 
op de smeltwater- en dekzandvlakten podzolering dominant is. Voor de pre- en protohistorische mens 
was dit een zeer belangrijk verschil, daar de moderpodzolgronden veel gunstiger eigenschappen 
hadden voor het bedrijven van landbouw, met van nature al een rijkere vegetatie.  
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Landschappelijke ontwikkeling 

Afbeelding 12a t/m d: vier paleogeografische kaarten van het Gooi en omgeving. Deze kaarten geven weer hoe 
het landschap functioneerde aan het eind van de voorlaatste ijstijd (130.000 jaar geleden), aan het begin van 
het Holoceen (zo’n 10.000 jaar geleden), rond de hoge middeleeuwen (1000 n. Chr.) en begin 20e eeuw. Bron: 
Koopman & Cruysheer, 2012. 

  

Afbeelding 12a: landschappelijke situatie eind Saalien. Het Gooi bestond uit hoge stuwwallen van zand en grind, 
plaatselijk bedekt met keileem en grote stenen. Tussen de heuvels lagen vlakten waarin brede 
smeltwaterstromen vloeiden. In het Eemland bevond zich doodijs, daar lagen de smeltende restanten van de 
gletsjers. Tussen het doodijs en de stuwwallen lagen meren. Het landschap was praktisch kaal en er leefden 
weinig tot geen mensen. 

  

Afbeelding 12b: landschappelijke situatie begin Holoceen. Grote delen van het landschap bestonden uit een 
licht glooiende dekzandvlakte. De stuwwallen staken hier als hogere heuvels bovenuit. Het hele landschap was 
begroeid met bos. In eerste instantie vooral met berken en dennen, later ook met soorten als zomereik, linde en 
hazelaar. In het oostelijk deel van het gebied stroomde de Eem. De Vecht bestond nog niet. 

Afbeelding 12c: landschappelijke situatie hoge middeleeuwen. De heuvels van het Gooi worden omringd door 
enorme veenmoerassen, die in een tijdsbestek van duizenden jaren zijn ontstaan en de dekzandvlakten voor 
een groot deel overwoekerd hebben. Ten westen van het Gooi stroomde de Vecht, die ontstond zo rond 900 v. 
Chr. als aftakking van de Kromme Rijn. In de Vechtstreek lagen diverse meren, zoals het Horstermeer en het 
Naardermeer. Op de hogere gronden van het Gooi zijn de bossen grotendeels gekapt en vervangen door 
heidevelden.  
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Afbeelding 12d (L): landschappelijke situatie begin 20e eeuw. De veenmoerassen waren inmiddels omgevormd 
tot weilanden en daarnaast was er veel veen verdwenen door turfwinning. Hierdoor zijn onder meer de 
Loosdrechtse Plassen ontstaan. Dankzij sterke kusterosie overstroomde de Zuiderzee regelmatig de 
noordelijke Vechtstreek en het Eemland, waardoor daar een kleilaag is afgezet. Op de hogere gronden zijn 
heide en akkers (engen) dominant. De dorpen en steden beginnen langzamerhand te groeien. Zo ontstonden in 
deze periode de woonwijken het Spiegel (Bussum) en Trompenberg (Hilversum). 

Afbeelding 13 (R): reconstructie van het verloop van de kustlijn tijdens het Eemien, ongeveer 115.000 jaar 
geleden. In het oosten liep de kustlijn ter hoogte van Eemnes. Het Eemland was een soort Waddenzee. Ten 
noorden van het Gooi zette het stuwwallenlandschap zich voort tot bij Almere. Bron: Koopman & Cruysheer, 
2012 

 

Afbeelding 14a: de oudste afzettingen van het Gooi: kwartsrijke witte zanden, ongeveer 1 miljoen jaar geleden 
afgezet door de Eridanosrivier. Normaal liggen deze zanden hier ongeveer 70 meter diep. Door de stuwing door 
het landijs zijn ze aan het oppervlak gekomen. De donkere laag bovenin betreft de akkerlaag. Molenweg, Laren, 
2015. Foto: Sander Koopman. 
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Afbeelding 14b: tijdens het Saalien, de voorlaatste ijstijd, was een deel van het Gooi bedekt door gletsjerijs. 
Onder het ijs werd de bodem sterk samengeperst, hierdoor ontstond keileem. De foto toont een ongeveer 20 
cm dikke en zeer grindrijke keileemlaag, zichtbaar in een rioleringssleuf. Mussenstraat, Hilversum, 2016. Foto: 
Sander Koopman. 

 

Afbeelding 14c: tijdens het Weichselien, de laatste ijstijd, hebben poolstormen gezorgd voor de afzetting van 
metersdikke lagen fijn zand: dekzand. Kenmerkend voor het dekzand zijn de horizontale, vaak enigszins 
vervormde, zandlaagjes. Links onderin is ook wat grind zichtbaar. Dit is afgezet door sneeuwsmeltwater. 
Hoofdstraat, Baarn, 2016. Foto: Sander Koopman.  
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De Neanderthalers 

Ten oosten van Düsseldorf ligt het Neandertal. In dit dal werd in de 19e eeuw kalksteen gewonnen in 
dagbouwgroeven. In augustus 1856 deden enkele groevearbeiders een opmerkelijke ontdekking. Op 
de plaats van een weggedolven grot vonden zij meerdere botresten. Nadat de resten in eerste instantie 
op een afvalhoop waren beland, trokken ze toch de aandacht van de eigenaar van de groeve. Die legde 
vervolgens de resten ter bestudering voor aan onderwijzer en natuurvorser J. C. Fuhlrott. Fuhlrott 
besefte dat het hier ging om een belangrijke vondst en legde zijn bevindingen vast in het werk “Der 
fossile Mensch aus dem Neandertal” (1865). Na de vondst in het Neandertal werden nog op meer 
plekken soortgelijke botresten en bijbehorende vuurstenen werktuigen gevonden. Anatomische 
vergelijking van zulke botresten met botten van moderne mensen wees uit dat er duidelijke 
verschillen waren tussen beiden. Zo hadden de Neanderthaler skeletten forsere schedels, met zware 
wenkbrauwbogen en een grotere herseninhoud. Ook waren ze met een gemiddelde lengte van zo’n 
160 cm kleiner dan de moderne mens. Op grond van deze verschillen was de conclusie dat er sprake 
was van een aparte mensen(onder)soort: Homo sapiens neanderthalensis. De Neanderthaler leefde in 
Europa in de periode van 150.000-40.000 jaar geleden, deels gelijktijdig dus met de moderne mens 
(Homo sapiens sapiens), die ongeveer 100.000 jaar geleden het levenslicht zag en rond 45.000 jaar 
geleden naar Europa kwam. De leefwijze van de Neanderthaler bestond uit jagen en verzamelen. 
Vermoedelijk wonend in tenten en grotten was de Neanderthaler goed aangepast aan het relatief 
koude klimaat dat het grootste deel van de tijd heerste. Rond 40.000 jaar geleden verdwenen de 
Neanderthalers van het toneel. Waarschijnlijk kwam dit door verdringing door de moderne mens. En 
wellicht speelden andere oorzaken nog een rol, zoals ziekten of veranderingen in klimaat en vegetatie. 
Het enige dat nu nog van deze doodgelopen zijtak resteert zijn vuurstenen werktuigen en botresten.  

De Neanderthalers in het Gooi 

Ook in het Gooi hebben Neanderthalers geleefd. Hun aanwezigheid valt af te leiden uit de vondst van 
stenen werktuigen. Het zijn de oudste tot nu toe bekende archeologische vondsten in de omgeving van 
het Gooi. Zo is bij Muiderberg een zwart vuurstenen mes gevonden uit de tijd van de Neanderthalers. 
Op de Hoorneboegse Heide is een Pointe de Tayac spits gevonden, en in het Spanderswoud een schaaf 
en enkele afslagen. Eén plekken in het Gooi herbergt een voor Nederland unieke vondstconcentratie 
uit de tijd van de Neanderthalers: het Corversbos bij Hilversum. In het Corversbos zijn sinds de jaren 
’70 door amateurarcheologen van AWN Naerdincklant, waaronder mevrouw Jonny Offerman-
Heykens, tientallen vuursteenwerktuigen gevonden. Onder meer schaven, krabbers, kernen en 
messen. Opvallend is dat jachtattributen hierbij ontbreken. De vondsten zijn gedaan op een beperkte 
oppervlakte en liggen op een ondergrond die sinds het einde van het Saalien stabiel is gebleven. Het is 
dan ook waarschijnlijk dat we hier te maken hebben met de locatie van een kamp waarin de 
werktuigen ter plekke zijn vervaardigd. Dit kamp lag hier zo’n 120.000-116.000 jaar geleden, in een 
warmere periode die in de geologie wordt aangeduid als het Eemien en in de archeologie als het 
midden-paleolithicum. De Neanderthalers hoefden niet ver te zoeken naar de grondstoffen voor hun 
gereedschap. Vuursteen kwam na de voorlaatste ijstijd op grote schaal voor in het Gooi, meegenomen 
door het landijs uit Denemarken. Vooral op de Aardjesberg kwam vuursteen in hoge concentraties 
voor. Vrijwel alle in het Corversbos gevonden Neanderthaler werktuigen zijn dan ook gemaakt van 
lokaal gevonden noordelijke vuursteen.       

Laat-paleolithicum in het Gooi 

Uit het laat-paleolithicum zijn in het Gooi meerdere vondstplekken bekend. Zo zijn er op de 
Aardjesberg tientallen artefacten gevonden die waarschijnlijk toegeschreven kunnen worden aan de 
Hamburgcultuur en de Ahrensburgcultuur (periode 14.600 – 11.000 jaar geleden). Het betreft onder 
meer spitsen, klingen, stekers, schrabbers en boortjes. Een belangrijke vindplaats uit het laat-
paleolithicum is de Naarder Eng. De exacte datering van deze vindplaats is onzeker, maar ligt volgens 
de meest recente inzichten in ieder geval ná het Laat-glaciale maximum (26.500-19.000 jaar geleden).  
Mogelijk liep het gebruik  van deze vondstplek nog door tot in het neolithicum. Een belangrijk 
argument voor een post-LGM-datering is, dat de gevonden artefacten geen sporen van abrasie 
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vertonen op de bewerkte delen. Veel van de werktuigen zijn gemaakt van stenen die 
windkanterkenmerken hebben (windlak, ribben), maar hierbij valt op dat deze kenmerken ontbreken 
op de bewerkte delen. Op de Naarder Eng zijn in totaal zo’n 3000 stukken bewerkte kwartsiet (harde 
steensoort, ontstaan uit zandsteen) en andere steensoorten gevonden, waarmee de vindplaats uniek is 
in Nederland. De vindplaats is vooral bijzonder vanwege het gegeven dat de artefacten grotendeels uit 
kwartsiet bestaan. Er zijn onder meer spitsen, klingen, vuistbijlen, schaven en stekers gevonden. Ook 
is op de Naarder Eng een fossiele kaak van een poolhaas aangetroffen. Vermeldenswaard is de vondst 
van een aambeeld met slagsteen er vlakbij, waarop de beschadigingen door het slaan nog te zien zijn. 
De enorme hoeveelheid vondsten duidt erop dat de productie ter plekke heeft plaatsgevonden, 
waarschijnlijk heeft hier dan ook een soort van “werkplaats” gelegen. De gebruikte steensoorten 
komen op grote schaal voor op de stuwwallen van het Gooi. Voor een groot deel betreft het door de 
Rijn uit Duitsland aangevoerde kwartsieten.  
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Neanderthalers 

Het Neanderthal Museum bij Mettman (D) ligt vlakbij de plek waar in 1856 de eerste resten van de 
Neanderthaler mens zijn ontdekt. Het museum toont een uitgebreide expositie over de Neanderthaler, zijn 
leefwijze en leefomgeving, en de huidige stand van het archeologisch onderzoek naar de Neanderthaler. 

 

Afbeelding 15: impressie van het Neandertal, gelegen ten oosten van Düsseldorf (D). Foto: Sander Koopman. 

 

Afbeelding 16: de eerste vondstplek van Neanderthaler resten. Hier lag tot 1856 de grot waarin de botresten 
gevonden zijn. De grot is door steenwinningswerkzaamheden helemaal verdwenen. Er is nu een monument te 
zien. Foto: Sander Koopman. 
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Afbeelding 17: in de collectie van het Neanderthal Museum bevinden zich ook afgietsels van de botresten die in 
1856 zijn aangetroffen. Dankzij de ligging in een grot, met een constant microklimaat, hebben de botresten de 
tand des tijds doorstaan. Foto & copyright: Neanderthal Museum/S. Pietrek. 

 

Afbeelding 18: reconstructie van een Neanderthaler, collectie Neanderthal Museum. Foto & copyright: 
Neanderthal Museum/H. Neumann. 
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Afbeelding 19: het Neanderthal Museum heeft een reconstructie laten maken van een Neanderthaler in 
maatpak en met hedendaagse haardracht. Deze is geplaatst middenin het museum, tussen het publiek. Op deze 
foto is de reconstructie afgebeeld samen met de auteur (R). Foto: Mark van Marrewijk.  

 

Afbeelding 20: veldverkenning door archeologievereniging AWN Naerdincklant in het Corversbos bij 
Hilversum, op de akkers waar tientallen Neanderthaler artefacten zijn aangetroffen. Met enige regelmaat 
organiseert AWN Naerdincklant veldverkenningen. Bij zo’n verkenning zoekt een groep (amateur)archeologen 
systematisch een terrein af. De deelnemers lopen in stroken op en neer. Daarbij noteren ze alle objecten met 
een mogelijk artificieel karakter en de posities waar de objecten aangetroffen zijn. Foto: J.E. Cruysheer-Houdijk 
(figuur 30 uit Koopman & Cruysheer, 2012). 
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Afbeelding 21 (L): vuursteenkern uit het paleolithicum, Corversbos, Hilversum. Aan het oppervlak van de steen 
zijn twee ribben zichtbaar en drie littekens van afslagen. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

Afbeelding 22 (M): geretoucheerde klingvormige afslag uit het paleolithicum, Corversbos, Hilversum. Van dit 
artefact is vastgesteld dat het is vervaardigd van Maasvuursteen. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

Afbeelding 23 (R): vuursteen schaaf uit het paleolithicum, Corversbos, Hilversum. Collectie & foto: Huis van 
Hilde. 

 

 

 

Afbeelding 24: de Naarder Eng bij Huizen, vindplaats van duizenden artefacten uit het laat-paleolithicum, en 
mogelijk doorlopend tot in het neolithicum. Foto: Sander Koopman. 

  



28 

 

 

Afbeelding 25: een overzicht van enkele bijzondere vondsten van de ‘kwartsiet-werkplaats’ van de Naarder Eng 
te Huizen, daterend vanaf zo’n 19.500 jaar geleden. Collectie Ben Walet. Foto: A.T.E. Cruysheer; figuur 22 uit 
Koopman & Cruysheer, 2012. 

Onderste rij van links naar rechts:  

Spits – Taunuskwartsiet; Spits – Lydiet; Kling – Bazalt; Kling – Taunuskwartsiet; Kling - Kwartsietische 
zandsteen; Hachereau / Cleaver / Wig – Taunuskwartsiet; Unifaciale Vuistbijl - Devonische kwartsiet; ‘Billhook’ 
- Devonische kwartsiet; 

Rij daarboven van links naar rechts:  

Schaaf op schuifsteen – Kiezellei; Levallois kling – Vuursteen; Levallois afslag – Vuursteen; Discoïde schrabber - 
Devonische kwartsiet; Dubbele AA-steker - Witte kwarts ( AA staat voor afslag/afslag – een techniek om de 
werkpunt te vervaardigen - dubbele omdat aan beide kanten een steker is vervaardigd); Pointe de 
Quison/Quison spits – Devonische kwartsiet; 

Rij daarboven van links naar rechts: 

Chopping Tool - Devonische kwarsiet; Werktuig met onbekende funktie - Kwartsiet. Zeer intensieve 
glanssporen ten gevolge van vermoedelijk een veelvuldig polijstend gebruik; Fossiele onderkaak poolhaas; 
Aambeeld en slagsteen tezamen met twee (kleine) kernsteentjes – Allen kwartsiet. Deze set laat goed zien dat 
dergelijke taaie kwartsieten uitsluitend te bewerken zijn in de zogenaamde bipolaire slagtechniek. Zowel 
afslagen als kernen tonen dan ook aan beide zijden een of meerdere slagpunten en/of slagbulten, vaker nog 
ontbreken slagbulten op afslagen of klingen - geheel afhankelijk van de dichtheid van het gebruikte 
uitgangsmateriaal. 

Geheel boven, in het midden: 

Zware ‘billhook’ - Devonische kwartsiet.  
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Afbeelding 26: brief d.d. 4 mei 1998 van prof. dr. G. Bosinski aan Ben Walet waarin het bijzondere karakter van 
de kwartsietvondsten op de Naarder Eng wordt benadrukt. Bosinski heeft een aantal van de vondsten bekeken 
en vastgesteld dat het om een zeer bijzondere vindplaats gaat. Men vermoedde toen nog een datering in het 
midden-paleolithicum. Latere auteurs hebben dat bijgesteld tot “na 19.500 jaar geleden”.  
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De collectiehouder: Ben Walet 

Afbeelding 27: Ben Walet  

 

Ik ben geboren in 1954 in Hilversum-oost, 
vlakbij de hei. In mijn jeugd heb ik heel wat 
op de heide rondgezworven. Met 
buurtgenootjes heb ik nog gezwommen in 
de Laarder Wasmeren, dat was nog voordat 
er hekken stonden. Mijn fascinatie voor 
archeologie is begonnen bij de vele 
bezoekjes aan mijn oom Ben, die verzamelde 
noordelijke zwerfstenen. In het grindpad bij 
het ouderlijk huis zocht ik naar bijzondere 
steentjes en fossieltjes en liet ze dan door 
hem op naam brengen. In de jaren ’70, ik 
had inmiddels de HAVO afgerond, kwam de 
affaire-Vermaning heel veel in het nieuws. 
Dat wekte mijn belangstelling voor 
artefacten. En tijdens een eerste vakantie in 
Drente had ik mij stellig voorgenomen om te 
gaan zoeken. Helaas niks gevonden, maar de 
interesse bleef! Uiteindelijk deed ik in 1988 
bij toeval mijn eerste vondst: een vuursteen 
“keilmesser” uit het paleolithicum. Dit 
artefact vond ik bij een wandeling met mijn 
gezin in het Corversbos. Sindsdien ging ik 
elk vrij moment zoeken. Dat werd nog meer 
nadat ik in 1998 in de WAO kwam. Ook ben 
ik in de loop der jaren voor diverse 
organisaties actief geweest. Zo ben ik 
bestuurslid geweest bij APAN en AWN 
Naerdincklant. 

Ik ben twintig jaar actief geweest voor 
Geologisch Museum Hofland en heb daar 
diverse functies bekleed, waaronder 

bestuurslid. Ik heb veel geschreven over mijn vondsten, bijvoorbeeld in APAN Extern, de Westerheem en de 
Geomus. Mijn collectie van in het Gooi gevonden artefacten bestaat uit twee hoofdgroepen: de Naarder Eng, 
grotendeels paleoliticum en in mindere mate mesolithicum en neolithicum, en de Aardjesberg: paleolithicum, 
mesolithicum en neolithicum. Vanwege mijn lichamelijke gesteldheid zoek ik momenteel niet meer. Ik ben nog 
wel actief als moderator van een natuurfotosite.  
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Vuursteen, het staal van de steentijd 

Metalen en kunststoffen zijn voor ons vanzelfsprekend, maar in archeologisch opzicht is dat nog maar 
heel kort het geval. De mens (geslacht Homo) bestaat zo’n twee miljoen jaar. Tot zo’n 4000 jaar 
geleden was vuursteen, en in mindere mate andere steensoorten zoals kwartsiet, het enige materiaal 
waarvan harde gereedschappen (werktuigen) gemaakt konden worden. Meer dan 99% van de tijd 
heeft de mens zich aldus met stenen gereedschappen beholpen. Zulke gereedschappen duiden we in 
de archeologie aan met de term artefacten, een verzamelnaam voor alle stukken (vuur)steen met 
sporen van menselijke bewerking. Vuursteen, een steensoort die grotendeels bestaat uit kwarts in de 
vorm van hele kleine ongeordende kristalletjes, leent zich uitermate goed voor het maken van 
artefacten omdat het relatief snel splijt bij bewerking en de afgebroken stukken zeer scherpe randen 
hebben. De bewerking van vuursteen is gebaseerd op de eigenschap dat energie, opgewerkt door een 
slag of druk met een klopsteen of geweistang, zich als slaggolven door de steen verplaatst. Als de 
hoeveelheid energie genoeg is, dan breekt er een stukje of schilfer vanaf. In grote lijnen gaat de 
vuursteenbewerking als volgt. De bewerker slaat of duwt met een klopsteen of een geweistang op een 
stuk vuursteen. Als de vuursteen onder de juiste hoek wordt geraakt, breken er delen vanaf. Deze 
delen worden afslagen genoemd. Daarnaast blijft er een centraal stuk over, dat heet de kern. In de 
kern blijven de negatieven van de afslagen zichtbaar. Met name de afslagen werden vaak bewerkt tot 
diverse soorten werktuigen. Voorbeelden hiervan zijn messen, krabbers, bijlen en pijlpunten. In de 
loop van de menselijke geschiedenis is een duidelijke ontwikkeling zichtbaar in de 
vuursteenbewerking. Waren in de tijd van de Neanderthalers (midden-paleolithicum) de werktuigen 
nog vrij grof bewerkt, uit het mesolithicum en neolithicum zijn talloze voorbeelden bekend van fraaie 
vuurstenen sikkels, bijlen en pijlpunten die zeer fijn bewerkt zijn en getuigen van een groot 
vakmanschap op het gebied van vuursteenbewerking. De verschillende fasen in de 
vuursteenbewerking worden in de archeologie aangeduid als culturen en/of technieken. Zo worden de 
artefacten van de Neanderthalers gerekend tot de zogeheten Moustérien- en Levallois techniek, 
genoemd naar vindplaatsen in Frankrijk waar veel onderzoek is gedaan naar vuursteenvondsten. Uit 
latere perioden (eind Weichselien, 14.700 – 11.700 jaar geleden) kennen we bijvoorbeeld de 
Federmessercultuur en de Ahrensburgcultuur. Iedere cultuur of techniek wordt gekenmerkt door een 
eigen wijze van vuursteenbewerking. Hoe herkennen we door mensenhanden bewerkte vuursteen? 
Dat is voor niet-ingewijden doorgaans lastig. Vuursteen kent van nature een zeer onregelmatige 
breuk, die ontstaan kan zijn door bijvoorbeeld vorstsplijting of contact met andere stenen. Vuursteen 
komen we in het terrein in veel verschillende vormen en kleuren tegen. Door menselijk toedoen 
bewerkte vuurstenen hebben echter enkele specifieke kenmerken waarmee ze te onderscheiden zijn 
van natuurlijke vuurstenen, zoals een slagbult, slaggolven en slagvlakrest. Deze kenmerken ontstaan 
door het kloppen op de vuursteen met een puntvormig object. Bewerkte afslagen hebben daarnaast 
nog als kenmerk het vóórkomen van retouche, een kenmerkend patroon van kleinere afslagnegatieven 
(een soort kuiltjes) op de rand van de afslag. Op basis van de mate van verfijning van het product en 
de gebruikte technieken, kan vrij nauwkeurig worden geschat hoe oud het voorwerp is. In het Gooi 
komt vuursteen algemeen voor. Rond de Aardjesberg bijvoorbeeld zijn op afgeplagde terreinen nog 
talrijke vuurstenen te vinden. Verreweg de meeste hiervan zijn natuurlijke stenen! Het grootste deel 
van de in het Gooi aangetroffen natuurlijke vuursteen is afkomstig uit Denemarken en Noord-
Duitsland, en in de voorlaatste ijstijd (Saalien) aangevoerd door het landijs. Een kleiner deel, 
merendeels fraai afgeronde vuursteen rolstenen, is aangevoerd door de Maas. De artefacten uit de tijd 
van de Neanderthalers zijn gemaakt van lokale, in het Gooi gevonden, vuursteen. Met name in het 
neolithicum zien we dat er steeds meer artefacten opduiken van geïmporteerde vuursteen, 
bijvoorbeeld uit het midden en noorden van Frankrijk, of uit Zuid-Limburg. Dit duidt zeer 
waarschijnlijk op het bestaan van handel. Deze steensoorten leenden zich beter voor fijne bewerking. 
Plekken waar veel vuursteen artefacten zijn gevonden, zijn de Aardjesberg, het Corversbos en de 
heidevelden van het Gooi. Bijzondere vondsten zijn bijvoorbeeld een vuurstenen bijl uit het 
neolithicum, gevonden bij de Tafelberg, een fragment van een vuurstenen mes uit het laat-neolithicum 
(een zogeheten Grand Pressigny-mes) gevonden op de Hoorneboegse Heide, een Pointe de Tayac-spits 
uit het paleolithicum, gevonden op de Hoorneboegse Heide, en een voor Nederland unieke 
Jerzmanowice-spits van zo’n 42.000 jaar oud, gevonden op de Aardjesberg.  
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Vuursteen 

 

Afbeelding 28: natuurlijke vuurstenen van de Aardjesberg bij Hilversum. De stenen zijn door het landijs 
aangevoerd vanuit Denemarken en Sleeswijk-Holstein. Zulke vuurstenen werden met name in het 
paleolithicum en mesolithicum gebruikt voor de fabricage van artefacten. In het neolithicum raakte het gebruik 
van geïmporteerde vuursteen steeds meer in zwang. Foto: Sander Koopman. 

 

Afbeelding 29: schematische weergave van een vuursteenkern met aanduiding van de belangrijkste 
kenmerken. Verklaring van de letters: A. Slagvlak. B. Afbouwvlak. a. Afslagnegatief. b. Rib. c. Negatief van 
slagbult. d. Slagvlakrand. e. Cortex. (Naar Piel-Desruisseaux, 2004, 18, fig. 10; overgenomen uit Verpoorte, 
2014-1).  
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Het ABC van artefacten  

Onderstaand een aantal termen uit het classificatiesysteem voor vuursteen artefacten (overgenomen 
uit: Verpoorte, 2014-1). 

Afslag: Stuk steen afgeslagen van een grotere massa. Een afslag heeft een slagvlak en een slagbult aan 
het door de slag geraakte uiteinde. Een afslag kan elke grootte en vorm hebben, afhankelijk van de 
gebruikte afslagmethode en -techniek. 

Boor/ruimer: Een uitstekende, aan twee randen geretoucheerde punt op een afslag of kling. Lengte en 
dikte variëren. Een ruimer is een grove, korte boor. De retouche en beschadigingen vertonen vaak 
sporen van een draaiende beweging. 

Kern: De kern is het stuk vuursteen waarvan de afslag of kling afgeslagen wordt. Twee elementen 
kenmerken een kern: het slagvlak (het vlak waarop geslagen wordt) en het afbouwvlak (het vlak waar 
de afslagen of klingen vanaf splijten). Een kern kan meerdere slagvlakken en meerdere afbouwvlakken 
hebben. Het slagvlak kan ook tegelijk afbouwvlak zijn. 

Kling: Een kling is een afslag, waarvan de lengte minimaal tweemaal de breedte bedraagt én de zijden 
min of meer parallel lopen. 

Krabber: Afslag of kling met een vrij steil geretoucheerd, min of meer rond uiteinde. De hoek van de 
retouche varieert rond 60° of meer. 

Lamelle: Een lamelle is een kleine kling. De grens tussen een kling en een lamelle wordt meestal bij 
een maximale breedte van circa 10 millimeter gelegd. 

Retouche: oppervlaktebewerking waarbij kleine stukjes steen worden afgeslagen. 

Schaaf: Een afslag met een door retouche gevormde min of meer robuuste snijrand. De vorm van de 
retouche en de vorm van de snijrand zijn zeer variabel. Veel voorkomend in het midden-paleolithicum, 
maar ook in latere perioden. 

Spits: Spitsen zijn er in vele soorten en maten. Het gemeenschappelijke kenmerk is dat ze in meer of 
mindere mate ‘aangepunt’ zijn. De vorm van spitsen is vaak kenmerkend voor een bepaalde periode. 

Steker: Een beitelvormig uiteinde van een afslag of kling, verkregen door het afslaan van één of meer 
lamellen (stekerafslagen).  

Vuistbijl (‘biface’): Tweezijdig bewerkte werktuigen met min of meer vlakdekkende retouche, 
variërend in grootte en vorm. Vuistbijlen zijn vaak gemaakt uit een knol vuursteen, maar kunnen ook 
op afslagen gemaakt zijn. Vuistbijlen zijn met name geassocieerd met het Acheuléen en het late 
midden-paleolithicum. 

Werktuig: Een werktuig is een geretoucheerde afslag of kling, oftewel een secundair bewerkt 
afgeslagen stuk. Het gaat daarbij om het bewust bijwerken van een afslag of kling. Soms wordt er ook 
zogenaamde gebruiksretouche (afsplinteringen ten gevolge van het gebruik van een afslag of kling) 
onder verstaan, maar deze ‘werktuigen’ moeten duidelijk onderscheiden worden van werktuigen in 
strikte zin. 
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Vuursteen krabbers 

 

Bijschrift: zie volgende pagina.  
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Afbeelding 30: schematische weergave van de ontwikkeling van vuursteenkrabbers in Nederland in het 
mesolithicum en neolithicum. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de noordwestelijke en de zuidoostelijke 
helft van Nederland. Linker kolom: archeologische perioden. Middelste kolom: de verschillende archeologische 
culturen met per cultuur voorbeelden van de daarbij horende schrabbertypen. Rechter kolom: absolute 
ouderdom in kalenderjaren voor Christus. Uit: Verpoorte, 2014-1. 
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Jagen en verzamelen 

Vanaf zo’n 28.000 jaar geleden vinden we geen vondsten meer van de Neanderthalers. De moderne 
mens, Homo sapiens sapiens, was vanaf dat moment dominant. In het laatste deel van het Weichselien 
bestond het landschap in Nederland uit toendravlaktes en steppen die bewoonbaar waren in perioden 
dat het iets warmer was. In koudere perioden traden zandstormen op waarvan we de getuigenissen 
nog terugvinden in de vorm van metersdikke lagen dekzand (fijn zand, afgezet door de wind) in de 
ondergrond van het Gooi. De weinige mensen in dit landschap leidden een nomadisch bestaan. Ze 
woonden waarschijnlijk in tenten van rendierhuiden en hielden zich vooral bezig met de jacht op 
rendieren en mammoeten. Het einde van het Weichselien, de laatste ijstijd, was een tijd van enorme 
veranderingen in het landschap. De ijzige toendra in Nederland ontdooide en maakte plaats voor 
bossen met dennen, berken en hazelaars. Vrij snel daarna arriveerden boomsoorten als eik, linde, iep, 
es, wilde appel, en op nattere plekken els. Zo ontstond een gevarieerd bos. De stuwwallen van het Gooi 
bleven hoog en droog, maar in het westen van de Vechtstreek drong de zee door en ontstonden zo’n 
5000 v. Chr. kweldergebieden: open graslanden die periodiek overstroomden. In de archeologie 
duiden we de periode van 8.800 v. Chr. tot 4.900 v. Chr. aan als het mesolithicum. De bestaanswijze 
van de mens bestond in deze periode nog uit jagen en verzamelen en het gebruik van stenen 
werktuigen. Wel was het menu veranderd: in plaats van rendieren en mammoeten (de mammoet 
stierf uit) kwamen er nu herten, reeën, hazen, wilde zwijnen en oerossen voor. In de bossen groeiden 
struiken met eetbare vruchten zoals hazelaar, braam, framboos en bosbes. Daarnaast werd er in de 
kuststreek veel vis gegeten. De onderkomens bestonden ook in het mesolithicum nog uit tenten, 
waarschijnlijk bedekt met dierenhuiden. Uit onderzoeken in het oosten en noorden van Nederland is 
gebleken dat de nederzettingen waarschijnlijk bestonden uit kampplaatsen die periodieke 
bewoningsfasen kenden. Dit valt op te maken uit de aanwezigheid van vuursteenstrooiingen, waarbij 
op een beperkte oppervlakte honderden tot duizenden stukken bewerkte vuursteen zijn gevonden, 
met op korte afstand duidelijke verschillen in concentraties. Op sommige vondstplekken, zoals de 
Doeze bij Havelte (Drente), was het zowat herleidbaar waar de vuursteenbewerker heeft gezeten. 
Daarnaast zijn talloze vondstplekken bekend waar op een beperkte oppervlakte kleine hoeveelheden 
artefacten zijn gevonden, waarschijnlijk is er in zulke gevallen sprake van éénmalig bezoek en 
kortstondig verblijf. De bewoning was dus nog steeds nomadisch van karakter en kwam verspreid 
over het landschap voor. Hogere plekken, zoals dekzandruggen, waren duidelijk favoriet bij de 
mesolithische mens. Naast vuursteen zijn er uit het mesolithicum ook haardkuilen en kookkuilen 
bekend. Haardkuilen zijn kuilvormige opvullingen in de bodem waarin houtskool aanwezig is en vaak 
ook verbrande vuursteen te vinden is. In kookkuilen komen daarnaast nog gebroken stukken steen 
voor die als kooksteen gebruikt zijn. Veelal zitten er tussen de houtskool ook verbrande 
hazelnootdoppen. De hazelaar was in die tijd een belangrijk voedingsgewas voor de mens. Mogelijk 
werd de groei van hazelaars bevorderd door het in brand steken van het bos. Op de hierdoor ontstane 
open plekken groeit de hazelaar beter. Op nattere plekken, waar de conservering beter was, zijn ook 
artefacten van been en gewei gevonden, zoals priemen en harpoenen. 

Mesolithicum in het Gooi 

Artefacten en grondsporen uit het mesolithicum zijn in het Gooi op meerdere plekken aangetroffen.  
Een grote mesolithische vondst is in 1988 gedaan in Baarn bij het bedrijventerrein “De Drie Eiken”. 
Hier is een concentratie van haardkuilen en vuurstenen artefacten aangetroffen, en diverse brokken 
natuursteen die waarschijnlijk als kookstenen gebruikt zijn. Daarnaast is een cirkelvormig patroon 
van paalsporen gevonden, dat waarschijnlijk een hutstructuur betreft. Binnen de cirkel zijn onder 
meer houtskool, vier vuursteenspitsen en oker aangetroffen. In 2015 is aan de Staringlaan te Soest een 
soortgelijk vondstcomplex aangetroffen, echter van veel grotere omvang. Hier zijn tientallen 
haardkuilen, meerdere kookkuilen, minimaal één hutstructuur en vele tienduizenden artefacten 
gevonden. Zowel te Maartensdijk als in de Noordpolder te Veld (Eemnes) zijn op dekzandruggen 
vuursteenconcentraties uit het mesolithicum aangetroffen. De dekzandruggen waren aantrekkelijke 
plekken om te verblijven, in een landschap dat geleidelijk aan steeds natter werd. Bij de 
Blaricummermeent zijn onder meer stukjes vuursteen en verkoolde hazelnootdoppen gevonden, 
aanwijzingen voor bewoning in het mesolithicum. Ook op de Naarder Eng zijn vondsten uit het 
mesolithicum gedaan. Het betreft spitsen en schrabbers. Op de Hoorneboegse Heide zijn mesolithische 
klingen, mesjes en afslagen aangetroffen. In het gebied van de Laarder Wasmeren zijn in de jaren ’50-
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’60 meerdere transversaalspitsen, spitsen en schrabbers aangetroffen. Transversaalspitsen en 
trapeziumvormige spitsen zijn kenmerkende typen werktuigen voor het mesolithicum. 
Onderscheidend aan dit soort spitsen is het brede snijvlak, in plaats van een scherpe punt. Het brede 
snijvlak veroorzaakte een extra grote wond bij het prooidier, waardoor de kans op een succesvolle 
vangst werd vergroot. Op de Aardjesberg is in de loop der jaren een volledige mesolithische “toolkit” 
verzameld. Deze gereedschapsset bevat zo’n beetje alle typen vuursteenwerktuigen waarover de 
mesolithische mens beschikte. Opvallend aan de mesolithische artefacten zijn de geringe afmetingen. 
De artefacten zijn veelal niet meer dan enkele centimeters groot en minder dan een centimeter dik. 
Zulke kleine artefacten, zeer kenmerkend voor de mesolithische vuursteenculturen, worden 
aangeduid als microlieten. 

Mesolithicum artefacten 

 

Afbeelding 31 (L): een transversaalspits uit het mesolithicum, Laarder Wasmeren, Laren. Kenmerkend is het 
brede snijvlak. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

Afbeelding 32 (M): een transversaalspits uit het mesolithicum, Laarder Wasmeren, Laren. Collectie & foto: Huis 
van Hilde. 

Afbeelding 33 (R): een spits uit het mesolithicum, Laarder Wasmeren, Laren. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

 

 

Afbeelding 34 (L): een spits uit het mesolithicum, Laarder Wasmeren, Laren. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

Afbeelding 35 (M): een schrabber uit het mesolithicum, Laarder Wasmeren, Laren. Collectie & foto: Huis van 
Hilde. 

Afbeelding 36 (R): een schrabber uit het mesolithicum, Laarder Wasmeren, Laren. Collectie & foto: Huis van 
Hilde. 
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Soest-Staringlaan: wonen en werken in het mesolithicum 

Aan de Staringlaan te Soest is enkele jaren geleden een bouwplan ontwikkeld voor het sportveldje aldaar. Op 
basis van het archeologisch vooronderzoek was men al alert op eventuele vondsten, want het gebied had een 
behoorlijk hoge verwachtingswaarde. Er was sprake van een onverstoord bodemprofiel en de locatie ligt 
precies op de overgang van de hooggelegen stuwwal van Soest naar het lager gelegen Eemdal. Zulke 
overgangsgebieden waren in de prehistorie in trek als vestigingsplaatsen. Wat er uiteindelijk gevonden werd, 
overtrof alle verwachtingen. Vanaf september 2015 is het voormalige sportveld aan een uitgebreid 
archeologisch onderzoek onderworpen. Hierbij zijn de overblijfselen aangetroffen van een mesolithisch 
kampement. Naast de voor een woonplek kenmerkende sporen, zijn er ook aanwijzingen gevonden dat hier een 
vuursteenindustrie is geweest. Deze combinatie van vondsten en het zeer uitgebreide onderzoek dat is 
uitgevoerd maken de Staringlaan tot een voor Nederland unieke mesolithische vindplaats. Naast de 
mesolithische vondsten was ook het bodemprofiel interessant. Bovenop een intact podzolprofiel lag een pakket 
stuifzand, waarin nog middeleeuwse karrensporen te zien waren. De opgraving heeft de volgende 
mesolithische vondsttypen opgeleverd: 

-Een kleine vijftig haardkuilen. Een haardkuil is een, in doorsnede trogvormige, zwarte verkleuring in de bodem 
ontstaan door het veelvuldig stoken van vuur in een kuil. Haardkuilen komen meestal voor in groepen van 
tientallen tot honderden exemplaren, waarschijnlijk duidend op relatief langdurig in gebruik zijnde 
vestigingsplekken. 

-Meerdere kookkuilen. Er zijn ook kuilstructuren aangetroffen waarin steenbrokken lagen. Zulke kuilen zijn 
waarschijnlijk in gebruik geweest als kookkuilen. Door hete stenen in de met water gevulde kuilen te leggen 
kon men voedingsmiddelen koken. 

-Paalsporen in een cirkelvormig patroon. Uit de coupes (verticale doorsnede van de bodem om sporen te 
onderzoeken) is gebleken dat de palen scheef hebben gestaan. De interpretatie is dat het hierbij gaat om een 
hutstructuur: de sporen van een tentvormige hut, bestaande uit een geraamte van palen en afgedekt met 
dierenhuiden of riet. De aard van de bedekking is onzeker omdat deze materialen geen sporen hebben 
nagelaten. In het centrum van de hutstructuur is een haardkuil aangetroffen. 

-Zo’n 63.000 vuursteen artefacten; afslagen en werktuigen. Verspreid over het terrein zijn meerdere 
vuursteenstrooiingen aangetroffen, typerend voor het mesolithicum. De aantallen gevonden stenen zijn 
bijzonder groot. Eveneens bijzonder is de vondst van enkele tientallen maretakspitsen, een langwerpige en 
vlakke soort vuursteenspits die doorgaans vooral in Zuid-Nederland wordt aangetroffen. Deze spitsen zijn 
betrekkelijk zeldzaam. De aan de Staringlaan gevonden aantallen duiden erop dat hier mogelijk sprake was van 
de fabricage van zulke spitsen. 

 

Afbeelding 37: een 
overzichtsfoto van het 
bouwterrein aan de 
Staringlaan te Soest, ten tijde 
van de opgraving eind 2015. 
Het opgravingsvlak is 
vlakgeschaafd om de sporen 
goed zichtbaar te maken. 
Helemaal rechts is een iets 
verdiept stuk zichtbaar 
waarin met papiertjes de 
sporen zijn weergegeven. In 
het midden zijn verscheidene 
kuilen (haardkuilen, 
kookkuilen) uitgegraven. Foto 
& copyright: BAAC 
Archeologie, Leo Tebbens. 
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Afbeelding 38: bodemprofiel aan de Staringlaan. Van boven 
naar onder: A = stuifzand uit de middeleeuwen, met onder 
de A een opgevuld karrenspoor. B = podzolprofiel uit het 
Holoceen. In deze laag bevinden zich de mesolithische 
objecten en structuren. C = dekzand uit het laat-weichselien. 
D = Laag van Usselo, een dunne bodemlaag uit het Allerød-
interstadiaal, een korte warme periode aan het eind van het 
weichselien. E = dekzand uit het laat-weichselien. Foto & 
copyright: BAAC Archeologie, Leo Tebbens. Bewerking: 
Sander Koopman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 39: overzichtsfoto van een deel van de opgraving met meerdere haardkuilen. Bij de opgraving zijn in 
totaal 48 haardkuilen aangetroffen. Op deze foto zijn er op de voorgrond meerdere zichtbaar. Het betreft de 
donkere, cirkelvormige structuren. In een aantal kuilen zijn papiertjes geplaatst ter markering. Foto & 
copyright: BAAC Archeologie, Leo Tebbens.  
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Afbeelding 40: dwarsdoorsnede van een haardkuil. In het zand werd een kuil gegraven waarin hout werd 
verbrand voor verwarming of voedselbereiding. De overgebleven as en houtskool hebben gezorgd voor een 
zwarte verkleuring van de bodem. Vooral onderin de kuil zijn enkele grovere stukjes houtskool zichtbaar als 
zwarte pitten. Foto & copyright: BAAC Archeologie, Leo Tebbens. 

 

Afbeelding 41: vlakprofiel van een kookkuil, de omtrek van de kuil is ingekrast in de bodem. De voor 
haardkuilen kenmerkende zwarte kleur ontbreekt hier. Kenmerkend voor kookkuilen is het voorkomen van 
stenen, op de foto zijn twee grote en meerdere kleine stenen zichtbaar. Foto & copyright: BAAC Archeologie, 
Leo Tebbens.  
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Afbeelding 42: vlakprofiel van een hutstructuur. Langs de jalons is een min of meer cirkelvormig patroon van 
donkere vlekken te zien. Elke donkere vlek is een paalspoor, een verkleuring die in zandgrond achterblijft als 
een ingegraven deel van een houten paal geheel verteert. De grote donkere vlakken in het midden duiden op 
een plek waar vuur is gestookt, in het midden van de hut. Waarschijnlijk hebben er meerdere generaties hutten 
gestaan op deze plek, of is er sprake geweest van herstelwerkzaamheden of vergroting van de hut. Foto & 
copyright: BAAC Archeologie, Leo Tebbens. 

 

Afbeelding 43: coupe (verticaal profiel) van enkele paalsporen. Op de foto zijn twee paalsporen gecoupeerd. De 
donkere verkleuringen markeren de paalkuilen. Uit het gegeven dat de verticale begrenzingen van de kuilen 
scheef lopen, valt op te maken dat de palen oorspronkelijk schuin gestaan hebben. Van het paalhout zelf is niets 
meer over. Foto & copyright: BAAC Archeologie, Leo Tebbens. 
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Afbeelding 44: reconstructie van een mesolithisch jachtkampje. De afgebeelde hut bestaat uit boomstammen 
afgedekt met riet. Mogelijk werden ook dierenhuiden gebruikt als tentdoek. De reconstructie staat in het 
Archeon te Alphen aan den Rijn. Foto & copyright: Centrum voor Archeologie Amersfoort. 

 

Afbeelding 45: kenmerkend voor de vuursteenassemblage zoals gevonden aan de Staringlaan is het voorkomen 
van tientallen maretakspitsen, typerend voor het mesolithicum van Zuid-Nederland. De spitsen zijn hooguit 
twee tot drie centimeter lang en maximaal een centimeter in doorsnede. De grondvorm bestaat uit smalle 
klingen, die soms aan de randen nog geretoucheerd zijn. De kleine afmetingen van deze werktuigjes getuigen 
van een waar vakmanschap op het gebied van vuursteenbewerking. Foto & copyright: BAAC Archeologie, Leo 
Tebbens. 
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De landbouw komt 

Vanaf 5400 v. Chr., op de overgang van het mesolithicum naar het neolithicum, treden er flinke 
veranderingen op in de leefwijze van de mensen in Nederland. Tot die tijd leefde men van de 
opbrengsten van jagen en verzamelen. Maar vanuit het zuidoosten van Europa kwam de landbouw op: 
het houden van vee en het telen van gewassen. Een fundamentele omwenteling in de geschiedenis van 
de mens, want zo was men voor de voedselvoorziening niet meer afhankelijk van wat de omgeving 
toevallig bracht. In het neolithicum werden verscheidene diersoorten gedomesticeerd, zoals geit, 
schaap, varken en rund. De wijze van huisvesting veranderde ook. In plaats van tenten woonde men in 
houten boerderijen. Deze gingen gemiddeld enkele tientallen jaren mee waarna men op een andere 
plek, soms ook op hetzelfde erf, weer een nieuwe boerderij bouwde. De sporen van deze 
bouwactiviteiten vinden we op sommige plaatsen nog terug als paalsporen in de grond. Op basis van 
zulke sporen zijn reconstructies gemaakt van neolithische boerderijen. De eerste aanwijzingen voor 
het toepassen van landbouw in Nederland zijn gevonden in Zuid-Limburg. De mensen van de 
Bandkeramische cultuur, zo genoemd naar de motieven op het aardewerk dat ze gebruikten, kapten 
het bos om op de vruchtbare lössgronden akkertjes te maken. Hierop verbouwden ze gewassen zoals 
emmertarwe, erwten, eenkoorn, linzen, lijnzaad en maanzaad. Terwijl er in Zuid-Limburg al volop 
landbouw werd gepleegd, bleef de praktijk van het jagen en verzamelen in de rest van Nederland nog 
eeuwenlang in gebruik. De elementen van het nieuwe bestaan penetreerden hier stapsgewijs. Zo 
veranderde eerst de vorm van het aardewerk en daarna kwam het domesticeren van dieren in zwang. 
Als laatste volgde de teelt van gewassen. De, tot nu toe, oudste in Nederland aangetroffen resten van 
gewassen betreffen verkoolde graankorrels die gevonden zijn bij Swifterbant, met een ouderdom van 
rond 4.200 v. Chr. Uit andere vondsten blijkt wel dat deze vroege boeren voor hun voedselvoorziening 
nog voor een groot deel afhankelijk waren van jacht en visvangst. Al met al duurde het tot zo’n 3.000 v. 
Chr. voor de landbouw in Nederland geheel ingeburgerd was. Maar het jagen, vissen en verzamelen is 
sindsdien altijd nog een, zij het beperkte, rol blijven spelen in de voedselvoorziening van de mens. 
Kenmerkend voor het neolithicum is een toenemende invloed van de mens op het landschap. Zo 
werden er in dit tijdvak steeds meer bossen gekapt. Dit leidde tot het ontstaan van de eerste 
heidevelden en zandverstuivingen. In het midden-neolithicum, van 3.400 – 3.050 v. Chr., zijn in het 
noorden van Nederland hunebedden en steenkisten gebouwd als grafmonumenten door volkeren van 
de Trechterbekercultuur, zo genoemd naar de trechtervorm van hun aardewerken potten. 
Hunebedden zijn hiermee de oudste zichtbare grafmonumenten in Nederland. Aan het eind van het 
neolithicum verandert het grafritueel. In de periode van de Enkelgrafcultuur, het laat-neolithicum 
(2.900-2.300 v. Chr.), wordt het gebruikelijk om doden individueel te begraven in inhumatiegraven 
(begraving van lijken) of crematiegraven (begraving van as) onder opgeworpen heuvels. Deze praktijk 
was in Nederland in gebruik van ongeveer 3.000 v. Chr. tot 1.000 v. Chr. Grafheuvels vinden we op vele 
plekken in Nederland, waaronder in het Gooi. In heel Nederland liggen er vermoedelijk meer dan 
3.000, met name op de hogere zandgronden, maar bijvoorbeeld ook in West-Friesland (in de 
omgeving van Enkhuizen), daar zijn de grafheuvels opgeworpen in kweldergebieden. In totaal enkele 
honderden grafheuvels zijn onderzocht door het graven van sleuven of kwadranten. Veelal zijn daarbij 
urnen, vuurstenen artefacten en lijksilhouetten aangetroffen. De grafheuvels vormen hiermee een 
rijke bron van informatie over de grafrituelen aan het eind van het neolithicum. Geregeld zijn 
grafheuvels uit het neolithicum herbruikt in de bronstijd, waarbij meerdere urnen met crematieresten 
werden ingegraven. De grafheuvels zijn niet alleen begraafplaatsen, ook duiden ze op een mentale 
inrichting van het landschap waarbij sommige plekken werden gebruikt om te wonen, andere om te 
jagen en weer een andere om de doden te herdenken. Ook lijken grafheuvels gebieden van mensen te 
markeren, daarom worden zij ook wel aangeduid als ‘territorial markers’. In grafheuvels zijn zowel 
mannen, vrouwen als kinderen begraven. 

Het neolithicum in het Gooi 

Het neolithicum is het eerste tijdvak waarvan nog duidelijke sporen waarneembaar zijn in het Gooise 
landschap. Op de heidevelden zoals de Westerheide, de Zuiderheide en de Hoorneboegse Heide vinden 
we grafheuvels, waarvan een aantal exemplaren in het laat-neolithicum is aangelegd (zie intermezzo 
Grafheuvels in het Gooi en omgeving). Uit het vroeg- en midden-neolithicum (5000 tot zo’n 2800 v. 
Chr.) zijn uit het Gooi alleen vuursteenvondsten bekend, bijvoorbeeld krabbers, afslagen en klingen. 
Zulke voorwerpen zijn verspreid over het Gooi aangetroffen, bijvoorbeeld op de Aardjesberg, in het 
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Eemland (op dekzandduinen) en de Blaricummermeent, bij de Woensberg en bij Laren. Typerend voor 
de artefacten uit het laat-neolithicum zijn de stenen strijdhamers en bijlen. Zo zijn er op verschillende 
plaatsen in en rond het Gooi  (fragmenten van) bijlen en hamers gevonden, zoals op de Tafelbergheide 
(een bijl, een bijlfragment en een fragment van een strijdhamer), bij de Oude Postweg, in grafheuvels 
van de Zeven Bergjes, aan de Hoefloo te Laren en bij De Drie Eiken te Baarn. De eerder genoemde 
overgang van een jager-verzamelaarbestaan naar een boerenbestaan is in het Gooi heel goed zichtbaar 
aan de hand van verschillende indicatoren, die ongeveer op hetzelfde moment in de tijd optraden:  

1-De opkomst van aardewerk. Het gebruik van uitsluitend (vuur)steen (en hout) is kenmerkend voor 
de prehistorische jagers-verzamelaars. Aardewerk werd pas gebruikt door sedentair (=plaatsvast) 
levende volkeren die op landbouw en veeteelt waren overgeschakeld, en komen we in het Gooi pas 
tegen in vondsten uit het laat-neolithicum. Aardewerken voorwerpen hadden in hoofdzaak twee 
gebruiksdoelen: enerzijds de opslag van goederen in aardewerken voorraadpotten, bijvoorbeeld 
graan, anderzijds het gebruik van urnen om crematieresten in te deponeren.  

2-De aanleg van grafheuvels. Ook voor grafheuvels geldt dat ze, net als hunebedden, geassocieerd zijn 
met sedentair levende volkeren. De oudste grafheuvels in het Gooi, bijvoorbeeld drie exemplaren op 
de Westerheide, stammen uit het laat-neolithicum. 

3-De sterke uitbreiding van heidevelden en opkomst van aan de mens gebonden planten. Uit 
onderzoek naar oude stuifmeelkorrels (pollenanalyse) uit bodemprofielen in de buurt van de Laarder 
Wasmeren is gebleken dat rond 3000 v. Chr. de heidevelden sterk in oppervlakte toenemen. Ook 
komen er vanaf die tijd meer planten voor die indicatief zijn voor menselijke aanwezigheid, zoals 
landbouwgewassen, akkeronkruiden en planten van graslanden.  

4-De opkomst van landbouwattributen. Met de vroege landbouw hangt samen de vondst van diverse 
objecten die gebruikt werden in de landbouw. Zo zijn er op diverse plekken fragmenten gevonden van 
vuursteen sikkels uit het neolithicum, zoals langs de Boissevainweg (Blaricum) en op de Aardjesberg 
(Hilversum). Aan de Vredelaan-Zevenenderdrift in Laren zijn in de jaren ’60 een maalsteen van 
zandsteen en de bijbehorende maalsteenloper gevonden. Deze werden gebruikt voor het malen van 
graan. In het IJsselmeer is een geweihak gevonden, een soort hamer gemaakt van een gewei. Een 
soortgelijk exemplaar, met een ouderdom van 4.600 jaar (laat-neolithicum), is overigens gevonden in 
2012 onder het Damrak te Amsterdam, op een diepte van 12 meter. 

Al deze fenomenen duiden erop dat de bevolking van het Gooi zich in het laat-neolithicum geleidelijk 
aan ging vestigen in nederzettingen en de transitie doormaakte van jagen-verzamelen naar landbouw. 
Directe resten van zulke nederzettingen, zoals boerderijplattegronden, zijn in het Gooi nog niet 
gevonden. Wel zijn er indirecte aanwijzingen. Zo zijn er scherven van gebruiksaardewerk uit het laat-
neolithicum (en de bronstijd) aangetroffen bijvoorbeeld op de Noorderheide, gelegen langs de 
Boissevainweg te Blaricum, en in de bosstrook langs de Erfgooiersstraat te Hilversum. Aan de 
Vredelaan-Zevenenderdrift zijn Trechterbekeraardewerk en Klokbekeraardewerk gevonden Mogelijk 
hebben op die plekken dus nederzettingen gelegen. De nieuwe levenswijze leidde tot een duidelijk 
intensievere exploitatie van het landschap dan voorheen. Ook dat zien we terug in de ontwikkeling 
van het Gooise landschap. Zo ontstonden er rond 3.000 v. Chr. zandverstuivingen in het gebied van de 
Laarder Wasmeren. Zeer waarschijnlijk zijn deze verstuivingen te koppelen aan de opkomst van de 
landbouw in het Gooi.  
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Neolithicum: landschapsontwikkeling, artefacten en aardewerk 

 

Afbeelding 46: een profielfoto en pollendiagram uit het Laarder Wasmerengebied. Verklaring van de 
kolommen: (A) de hoogte van het profiel in cm ten opzichte van NAP. (B) fasen van bodemvorming (S) en 
verstuiving (D). Afkorting CS = Cover sand (dekzand). (D) lettercodes van de bodemkundige indeling van het 
profiel. (E) profielfoto. De foto toont de laagopeenvolging in de bodem. Geheel onderin is dekzand zichtbaar. 
Daar bovenop meerdere bodemprofielen, het maaiveld is bovenaan. De cijfers 2 t/m 6 markeren de plekken 
waarop het profiel is bemonsterd voor datering. (F) pollendiagram. Een pollendiagram geeft aan hoeveel 
stuifmeelkorrels (=pollen) van bepaalde typen vegetatie zijn gevonden in de bodem. Door op meerdere plekken 
in een bodemprofiel te bemonsteren, kan een diagram worden gemaakt dat indicatief is voor de ontwikkeling 
van de vegetatie en het landschap in de loop van de tijd. Donkergroen = percentage boompollen, lichtgroen = 
percentage graspollen, roze = percentage heidepollen, geel = percentage pollen van overige kruiden. Met de 
blauwe pijl is aangegeven wanneer bij benadering het neolithicum aanvangt (zo’n 7.000 jaar geleden). In het 
pollendiagram is te zien dat bij aanvang van het neolithicum het percentage boompollen (donkergroen) 
afneemt en het percentage graspollen (lichtgroen) toeneemt. Later in de tijd neemt het percentage graspollen 
weer af en neemt vooral het percentage heidepollen (roze) sterk toe. De interpretatie is dat met de komst van 
de landbouw, in het begin van het neolithicum, het landschap door boskap en wellicht bosbranden opener werd 
en er graslanden ontstonden vergezeld van kruiden. Deze graslanden verarmden op termijn, met een toename 
van heide. Na verloop van tijd werd er steeds meer bos omgezet in korte vegetaties en daarnaast zien we 
meerdere cycli optreden van bos naar grasland, heide, verstuiving (te zien in het bodemprofiel) en vervolgens 
weer bos; waarbij tijdens zo’n cyclus na verloop van tijd de vegetatie verarmt en bos overgaat in heide. Zo 
breidden de heidevelden zich in de loop der tijd sterk uit en werd de bosvegetatie langzamerhand steeds 
voedselarmer. Figuur uit: Sevink e.a., 2013. Bewerking: Sander Koopman. 
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Afbeelding 47: zes vuursteen pijlpunten uit het neolithicum. De bovenste twee zijn gevonden op de Aardjesberg 
(Hilversum), de onderste vier zijn gevonden op de Naarder Eng (Huizen). Kenmerkend voor pijlpunten uit het 
neolithicum zijn de fijne oppervlakteretouche, de zeer spitse punt en de weerhaken aan de onderzijde. 
Daarmee bleef de pijlpunt beter in het dier haken. Collectie: Ben Walet. Foto: Sander Koopman. 

 

 

 

Afbeelding 48: een vuursteen dolk uit het neolithicum, gevonden op de Aardjesberg. De dolk is een kleine 10 cm 
lang. Collectie: Ben Walet. Foto: Sander Koopman. 
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Afbeelding 49a en b: een geslepen stenen bijl uit het neolithicum, gevonden op de akkers van het IJzeren Veld 
bij Huizen. Vooral op dwarsdoorsnede is goed te zien hoe de maker uiterst zorgvuldig het symmetrische 
snijvlak heeft geslepen. Collectie: Ben Walet. Foto: Sander Koopman. 

 

 

 

Afbeelding 50 (L): twee voorwerpen van barnsteen, waarschijnlijk neolithicum, gevonden nabij de Oud 
Bussumerweg te Huizen. Links een knoop met twee gaatjes, uitgeboord met een zeer klein vuursteen boortje. 
De functie van het rechter voorwerp is onbekend, wellicht betreft het een halffabrikaat. Barnsteen, versteende 
hars van naaldbomen, komt van nature niet voor in de omgeving van het Gooi. Het is vooral te vinden langs de 
kusten van het Oostzeegebied. De vondst van barnstenen objecten ver buiten het vondstgebied is een indicator 
voor het reeds vroeg bestaan van handel of migratie over grotere afstanden. Collectie: Ben Walet. Foto: Sander 
Koopman. 

Afbeelding 51 (R): een mooie illustratie van de veranderende leefwijze gedurende het neolithicum betreft deze 
maalsteenloper, gevonden aan de Vredelaan te Laren. De steen werd gebruikt om in een kom graan mee te 
malen. In de jaren ’60 is er aan de Vredelaan-Zevenenderdrift een archeologische opgraving uitgevoerd door 
A.E. van Giffen, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Bij deze opgraving werden diverse vondsten uit 
het neolithicum gedaan, die erop wijzen dat hier in de buurt een nederzetting is geweest. Collectie & foto: Huis 
van Hilde. 
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Afbeelding 52 (L): een fragment van een vuursteen bijl uit het neolithicum. Onderaan is de snede zichtbaar. 
Vredelaan-Zevenenderdrift, Laren. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

Afbeelding 53 (R): vuursteen afslag uit het neolithicum, Vredelaan-Zevenenderdrift, Laren. Collectie & foto: 
Huis van Hilde. 

 

 

 

Afbeelding 54 (L): fragment van een bronzen ring, Vredelaan-Zevenenderdrift, Laren. Het ringfragment is 
gedateerd op 3400-2450 v. Chr. (midden tot laat-neolithicum). Daarmee is deze ring een bijzondere vondst, 
want het is één van de oudste bronzen voorwerpen van het Gooi; daterend uit een tijd dat er nog maar 
nauwelijks brons voorkwam in Nederland. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

Afbeelding 55 (R): Felsoval bijl van chalcedoon (een gesteente sterk lijkend op vuursteen), Tafelberg, Blaricum. 
Het betreft een geïmporteerde steen, een aanwijzing dat er al lange-afstandstransport en/of handel werd 
bedreven tijdens het neolithicum. In de buurt zijn een fragment van een bijl en een fragment van een 
strijdhamer gevonden.  Collectie & foto: Huis van Hilde. 
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Afbeelding 56a (L): een vuursteen bijl uit het neolithicum, gevonden aan de Hoefloo 45 te Laren, in 1964. Op 
het snijvlak links is een beschadiging zichtbaar, waarschijnlijk ontstaan tijdens het gebruik. Collectie & foto: 
Huis van Hilde. 

Afbeelding 56b (R): een vuursteen bijl uit het neolithicum met een lengte van maar liefst 19 cm. De bijl is 
gevonden door Wim Zondag (Geologisch Museum Hofland) bij De Drie Eiken te Baarn, bij de opgraving van 
twee grafheuvelrestanten. Eén graf dateert van 2400-2000 v. Chr. en is getypeerd als Enkelgrafcultuur, het 
andere is iets jonger (2000-1700 v. Chr) en behoort tot de maritieme klokbekercultuur. Daarnaast zijn op de 
vindplaats vele vuursteen afslagen, pijlpunten en schrabbers gevonden daterend vanaf het laat-paleolithicum 
(11.000 jaar geleden) tot het neolithicum. 

 

Afbeelding 57: in de grafheuvels de Zeven Bergjes zijn vele grafgiften aangetroffen, waaronder vuursteen bijlen. 
Op deze foto, genomen in 1925 tijdens de opgravingen door A.E. Remouchamps, is te zien hoe een vuursteen 
bijl voorzichtig is blootgelegd. De bijl bevindt zich rechts van het midden van de foto. Collectie Streekarchief 
Gooi & Vechtstreek nr. 2762. 
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Afbeelding 58 (L): een klokbeker uit het laat-neolithicum(2.500 – 2.000 v. Chr.), gevonden in heuvel 203 van De 
Zeven Bergjes, Zuiderheide, Laren. Deze klokbeker is gevonden tijdens de opgravingen door A.E. Remouchamps 
in 1925-1926. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

Afbeelding 59 (R): een Veluwse klokbeker uit het laat-neolithicum, zo’n 2.200 v. Chr., Liebergerweg, Hilversum. 
De klokbeker is gevonden tijdens opgravingen op het terrein van E.M. Jaarsma in 1913. Kenmerkend zijn de 
versieringen die over de hele pot in banen zijn aangebracht: horizontale groeven, golflijntjes, verticale groeven 
en een zandlopermotief. Aan de binnenzijde van de rand loopt een versiering van twee horizontale golflijnen. 
Het standvlak is voorzien van een fijne steengruis magering. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

 

Afbeelding 60 (LB): een standvoetbeker uit het laat-neolithicum, gevonden bij de Lange Heul, Hilversum. 
Collectie & foto: Huis van Hilde. 

Afbeelding 61 (RB): een fraai geslepen zwarte bijl van lydiet, neolithicum, met een steelgat erin. De bijl is 
gedateerd op 5.300-4.200 v. Chr. Deze bijl werd in 1979 gevonden door E. Zuurdeeg langs de weg tussen 
Bussum en Hilversum. 

Afbeelding 62 (LO): een kling uit het laat-neolithicum, Corversbos, Hilversum. Opvallend zijn de witte 
insluitsels in de overigens lichtgrijze vuursteen. Collectie & foto: Huis van Hilde.  



51 

 

Grafheuvels in het Gooi en omgeving 

Grafheuvels zijn kleine heuvels die in het laat-neolithicum en de midden-bronstijd werden 
opgeworpen boven inhumatiegraven of crematiegraven. In heel Nederland liggen er meer dan 
drieduizend. In het Gooi en omgeving zijn rond de 60 grafheuvels bekend, plus een onbekend aantal 
verdwenen grafheuvels. Grafheuvels zijn op verschillende wijzen aangelegd: solitair (op zichzelf 
staand), in een groepje bij elkaar of in een lijnstructuur. Bekende grafheuvelgroepen liggen op de 
Zuiderheide (De Zeven Bergjes), de Westerheide, de Hoorneboegse Heide en bij Lage Vuursche. Een 
opmerkelijke vondst betreft de twee verdwenen grafheuvels nabij het Baarnse bedrijventerrein De 
Drie Eiken. Van de 60 bekende en nog bestaande grafheuvels zijn er 34 onderzocht. Het onderzoek 
naar de grafheuvels in de omgeving van het Gooi begon al in 1836 met opgravingen te Lage Vuursche. 
Al vóór 1840 deed Albertus Perk opgravingen in de Zeven Bergjes op de Zuiderheide. In de jaren 1850 
deed hij hier opnieuw opgravingen, ook onderzocht hij toen de grafheuvels op de Westerheide. Hierbij 
schakelde hij tevens de toendertijd landelijk bekende archeoloog L.J.F. Janssen in, die de vondsten 
beschreef in zijn publicatie Hilversumsche Oudheden (1856). In de jaren 1924-1935 vonden 
wetenschappelijke opgravingen plaats op de Zuiderheide en de Westerheide door onderzoekers als 
F.C. Bursch en A.E. Remouchamps, die verbonden waren aan het Rijksmuseum van Oudheden te 
Leiden. In 1952 zijn er opnieuw grafheuvels opgegraven op de Zuiderheide, dit op initiatief van de 
Archeologische Werkgemeenschap voor Westelijk Nederland, die hiermee wilde laten zien hoe een 
“moderne wetenschappelijke opgraving” in zijn werk ging. En in de periode 1977-1979 hebben leden 
van de werkgroep Archeologie van de Historische Kring “Baerne” drie grafheuvels onderzocht vlakbij 
Groot Kievitsdal. Het (voorlopig) laatste onderzoek aan grafheuvels in de regio Gooi dateert uit 1988, 
toen in Baarn bij De Drie Eiken twee restanten van grafheuvels werden ontdekt. De grafheuvels 
werden gevonden bij de aanleg van sportvelden en zijn toendertijd onderzocht middels een 
noodonderzoek, uitgevoerd door de archeologen Van Haaff, Van Tent en Hogesteijn. De vondsten zijn 
terecht gekomen in het provinciaal archeologisch depot van Utrecht. Al deze onderzoeken hebben veel 
duidelijk gemaakt over de wijze van begraven in het laat-neolithicum en de midden-bronstijd. Zowel 
cremeren als lijkbegraving waren in gebruik. Urnen met resten van verbrande botten doorstaan de 
tijd goed en zijn bij onderzoeken in het verleden soms praktisch gaaf aangetroffen. Lijken vergaan 
volledig op de droge zandgronden van het Gooi en laten, naast kiezen en tandkronen, alleen een 
verkleuring achter: een zogeheten lijksilhouet. Bij de aanleg van een grafheuvel werd allereerst een 
kuil gegraven waarin het lijk werd gelegd, veelal op de zij, en soms in een houten kist (grafkist). In 
geval van crematie werd een urn met de verbrande botresten van de overledene in het graf gelegd. 
Soms werd de grafkuil voorzien van een omranding van zwerfstenen. Ook kregen de overledenen 
grafgiften mee zoals potten, vuursteen artefacten of bronzen voorwerpen, bijvoorbeeld een bronzen 
dolkje. Boven het graf wierp men een heuvel op door middel van het stapelen van heideplaggen, deze 
werden in de directe omgeving van de grafheuvel gestoken. Na het bouwen van de grafheuvel bracht 
men in veel gevallen randstructuren aan om de heuvel, bijvoorbeeld een kringgreppel of een krans van 
palen. Deze fenomenen zijn in het terrein allang niet meer herkenbaar, maar zijn bij archeologische 
opgravingen nog te herkennen als verkleuringen in de grond. Een opvallend verschijnsel zijn de 
zogeheten bijzettingen. Nadat een grafheuvel was aangelegd, werden er in de navolgende eeuwen 
vaak nogmaals mensen of urnen in begraven. Dit gebeurde op andere plekken in de grafheuvel. 
Zodoende bevatten de meeste grafheuvels dus meerdere lijksilhouetten en urnen, soms wel tientallen, 
die verspreid in het heuvellichaam voorkomen. Het bijzetten gebeurde vanaf het laat-neolithicum tot 
in de vroege ijzertijd. In één grafheuvel kunnen dus graven en/of urnen voorkomen die met een 
tussenpoos van honderden tot wel zo’n 2.000 jaar zijn begraven. Hoe de niet-stoffelijke rituelen 
rondom de begraving verliepen, weten we niet. Wel is het uit berekeningen duidelijk geworden dat 
een grafheuvel niet voor ieder mens was weggelegd. De perceptie van grafheuvels wisselde door de 
tijd heen. In de ijzertijd raakte de gewoonte om onder heuvels te begraven vrij plotseling in onbruik. 
Uit de late middeleeuwen is bekend dat grafheuvels als oorden van verderf en afgoderij werden 
gezien. Zo kwam het nogal eens voor dat grafheuvels een bestemming kregen als galgenberg. In de 
woorden van grafheuvelonderzoeker dr. David Fontijn (2016): “….Vaak vormden ze samen met 
kerktorens de enige bakens in een ruig en onguur heidelandschap, waar reizigers vaak lange en 
moeilijke tochten door uitgestrekte vlaktes moesten maken. Hoe vertrouwd de boeren en reizigers 
ook met hun aanwezigheid waren, niemand kon zich herinneren dat er in hun gemeenschap ooit 
iemand zo’n heuvel had opgeworpen. Het is dan ook niet gek dat er over die – in feite 
“wezensvreemde” - elementen in het 18e eeuwse boerenlandschap allerlei verhalen de ronde deden. 
Ze zouden bevolkt zijn door geesten, kabouters; het zouden ongure plaatsen zijn, alleen maar goed 
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voor terechtstellingen van misdadigers en outcasts. “Asocialen”, die geen Christelijke begrafenis 
waard waren… “. Zo zijn ook uit het Gooi legenden en sagen bekend waarin de heidevelden met 
grafheuvels een rol speelden. In de 19e eeuw keerde het tij en kregen vooral notabelen belangstelling 
voor de historie van de grafheuvels. In hun kielzog kwamen de wetenschappers van diverse 
archeologiefaculteiten aan de Nederlandse universiteiten. Toch kwam het nog tot halverwege de 20e 
eeuw geregeld voor dat grafheuvels zonder nader onderzoek werden geruimd ten behoeve van de 
rationalisatie van de landbouw of uitbreiding van dorpen en steden. Zo zijn ook in het noorden van 
Hilversum enkele grafheuvels verdwenen door de oprukkende bebouwing. In het Roosterbos bij 
Baarn is een grafheuvel verdwenen bij het afgraven van zand. Pas sinds enkele tientallen jaren worden 
grafheuvels als archeologische monumenten gezien: relicten uit een voorouderlijk landschap die het 
waard zijn om beschermd te worden. Zo zijn inmiddels de meeste nu nog bestaande grafheuvels in het 
Gooi geregistreerd als archeologisch monument, en het opgraven van grafheuvels is verboden tenzij 
een grafheuvel bedreigd wordt. Bij een aantal grafheuvels zijn door het Goois Natuurreservaat 
informatiebordjes aangebracht. Waar nodig onderhouden terreinbeheerders en vrijwilligers de 
heuvels; bijvoorbeeld werkzaamheden als het verwijderen van bomen en struiken op de heuvel of het 
opvullen van kuilen. 
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Grafheuvels 

Afbeelding 63: diagram met aantallen grafheuvels in het Gooi en 
Baarn per statuscategorie. Classificatie als “Definitief” op basis 
van de geraadpleegde registraties. Bron: Koopman, 2016. 

 

 

 

 

Afbeelding 64: een 
overzichtskaart van de 
grafheuvels uit het 
neolithicum en de 
bronstijd in het Gooi 
en de gemeente Baarn. 
De posities van de 
heuvels zijn bij 
benadering aangeduid. 
Definitieve 
(vastgestelde) 
grafheuvels zijn met 
rode punten 
weergegeven en 
bekende mogelijke 
grafheuvels met 
groene punten. De bij 
dit onderzoek 
mogelijke nieuw 
ontdekte (nog niet 
geregistreerde) 
grafheuvels zijn met 
een groen vraagteken 
weergegeven. 
Verdwenen 
grafheuvels zijn met 
een roze kruisje 
weergegeven, of, 
indien de locatie 
onzeker is, met een 
roze vraagteken. 
Ondergrond: 
Topografische kaart 
van Nederland 
1:25.000, Kadaster. 
Bron: Koopman, 2016. 
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Afbeelding 65a (L) en b (R): schematische plattegrond en doorsnede (verticale schaal 2x overdreven) van een 
neolithicum/bronstijdgrafheuvel uit West-Europa. Een grafheuvel is meestal rond en bestaat uit een 
aardelichaam met een doorsnede tot zo’n 10 meter en een hoogte van één tot enkele meters. De heuvel is veelal 
opgebouwd uit plaggen. Langs de rand van de heuvel kunnen palen gestaan hebben of greppels hebben gelegen. 
Centraal onder de heuvel ligt het eerste graf, dit kan een inhumatiegraf (lijkbegraving) of crematiegraf 
(asbegraving) zijn. Op andere plekken in de heuvel kunnen bijzettingen voorkomen: inhumatiegraven of 
crematiegraven die in latere tijden zijn bijgezet. Bron: Bourgeois, 2013. 

 

 

Afbeelding 66: in 1986 hebben de grafheuvels aan de Erfgooiersstraat te Hilversum een opknapbeurt gekregen. 
Grafheuvels lijken op het eerste gezicht voor eeuwig te zijn, maar hebben ook onderhoud nodig. Na verloop van 
tijd kan het heuvellichaam eroderen door betreding en afstroming van regenwater, beesten graven er gangen 
in, of een heuvel raakt steeds meer bedekt met strooisel. Een restauratie is dan nodig om de grafheuvel weer als 
zodanig herkenbaar te maken. Bron: Archief RCE. 
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Afbeelding 67: een vernielde grafheuvel op de Hoorneboegse Heide, oktober 1983. In de heuvel zijn meerdere 
grote gaten gegraven. Collectie Streekarchief Gooi & Vechtstreek nr. SAGV236.1. 

 

Afbeelding 68: een overzichtskaart van de tot 
1990 bekende archeologische vondsten en 
terreinsporen op de Bussumer- en Westerheide. 
Opvallend is de hoge vondstdichtheid in het 
zuidwestelijk deel, rondom de Aardjesberg. Hier 
zijn vondsten uit vrijwel alle archeologische 
tijdperken gedaan. Langs de Erfgooiersstraat 
zijn nogal wat vondsten gedaan van 
gebruiksaardewerk uit het neolithicum, 
vermoed wordt dat hier in de nabijheid een 
nederzetting heeft gelegen. De vele zwarte 
puntjes zijn grotendeels urnenheuveltjes uit de 
ijzertijd. Bron: Wimmers & Van Zweden, 1992. 
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Begerenswaardig brons 

Zo’n 4.000 v. Chr., toen de volkeren op het Nederlandse grondgebied nog uitsluitend gebruik maakten 
van vuursteen artefacten, begon men in het zuidoosten van Europa met het vervaardigen van 
voorwerpen uit koper. Dit moment wordt wel aangeduid als het begin van de Kopertijd. Het gebruik 
van zuiver koper bleef grotendeels beperkt tot Zuidoost-Europa. Ruim duizend jaar later (3.000 v. 
Chr.) ontdekte men dat koper een stuk harder wordt als het tijdens het smelten wordt gemengd met 
tin. Een aldus gemaakte legering (mengsel van verschillende metalen) van 90% koper en 10% tin staat 
bekend als brons, en kon voor allerhande voorwerpen worden gebruikt. Na de uitvinding van brons in 
het oostelijk deel van het Middelandse Zeegebied duurde het nog geruime tijd voor de innovatie zijn 
weg vond naar het noordwesten van Europa. Dat gebeurde pas rond 1.800 v. Chr., toen in Cornwall en 
Bretagne tinmijnen werden geopend. Met behulp van geïmporteerd koper maakte men daar bronzen 
voorwerpen. Zo’n 100 jaar later (1.700 v. Chr.) kwamen deze geleidelijk ook in Nederland terecht. De 
periode van 2.000 v. Chr. tot 1.800 v. Chr., waarin brons elders in Europa al in gebruik was maar in 
Nederland nog maar sporadisch voorkwam, staat bekend als de vroege bronstijd. Het algemener 
worden van bronzen voorwerpen in Nederland markeert het begin van de midden-bronstijd. Dit 
tijdvak duurde tot ongeveer 1.200 v. Chr. en staat in het teken van de overstap van het gebruik van 
vuursteen naar het gebruik van brons voor het maken van werktuigen en siervoorwerpen. Vuursteen 
bleef tijdens en na de bronstijd overigens nog lange tijd populair. Zo zijn gedurende de bronstijd vele 
prachtige vuurstenen sikkels, bijlen en pijlpunten gemaakt. In Nederland zijn in totaal enkele 
duizenden bronzen voorwerpen gevonden, zoals bijlen, zwaarden, fibulae (kledingspelden), 
halsringen, vlechtringen en armbanden. Met name de vondst van bronzen bijlen is met de nodige 
raadselen omkleed. Veelal zijn deze gevonden op natte plekken in het landschap en de aangetroffen 
exemplaren vertonen geen tot weinig sporen van gebruik. Waarschijnlijk is er hierbij sprake van 
rituele deposities: de dure voorwerpen werden als offergaves in het moeras gegooid. Naast bronzen 
voorwerpen zijn er uit de bronstijd veel aardewerkvondsten bekend. Het aardewerk uit het begin van 
de bronstijd behoort grotendeels tot het zogeheten wikkeldraadaardewerk, genoemd naar de 
patronen die erin zijn aangebracht door het omwikkelen met touw. In de midden-bronstijd komt een 
ander type aardewerk in zwang: ton- of emmervormige potten met dikkere wanden. Afhankelijk van 
de regio waar het is gevonden wordt het aangeduid als Elpaardewerk (Noord- en Oost-Nederland), 
Hoogkarspelaardewerk (West-Friesland) of Hilversumaardewerk (Midden- en Zuid-Nederland; 
vroeger werd daarnaast ook wel gesproken van Drakensteinaardewerk en Larenaardewerk). In de 
loop van de bronstijd nam de variatie in aardewerktypen toe. Zo werden bijvoorbeeld ook schalen, 
kommen en lepels vervaardigd. Geleidelijk ontstond er een steeds grotere diversiteit aan 
aardewerkvormen. De afwerking van de objecten verschilde onderling sterk. Zowel versierde als niet-
versierde objecten kwamen voor, sommige helemaal glad gepolijst of gesaust, andere met een ruwe 
wand. Een groot deel van het bronstijdaardewerk is aangetroffen in of nabij grafheuvels. Het in het 
laat-neolithicum ontstane grafheuvelritueel leefde, na een korte inzakking in de vroege bronstijd, weer 
sterk op tijdens de midden-bronstijd. Vele nieuwe grafheuvels werden aangelegd en in oudere heuvels 
werden bijzettingen gedaan. Dit duurde tot ongeveer 1.200 v. Chr., waarna het gebruik van 
grafheuvels snel afnam. Bijzonder zijn de vondsten van git, een koolachtig zwart gesteente dat bij 
wrijving met haar of wol elektrostatische aantrekkingskracht vertoont. In landschappelijk opzicht is in 
de bronstijd een toenemende exploitatie van het landschap zichtbaar. Het areaal heide neemt in deze 
periode sterk toe. Ook komen in de pollendiagrammen uit deze tijd veel landbouwgewassen voor. De 
nederzettingen bestonden uit houten boerderijen, die gemiddeld enkele tientallen jaren meegingen en 
als “zwervende erven” door het landschap verplaatst werden. Strategisch gelegen plekken, zoals 
verhogingen in een natte omgeving, werden nogal eens vele generaties na elkaar gebruikt, wat bij 
archeologisch onderzoek blijkt uit het voorkomen van een wirwar van paalsporen op een beperkte 
oppervlakte.  

De bronstijd in het Gooi 

In 1989 liep de heer F.J.P. van Breemen met zijn metaaldetector op de Hoorneboegse Heide. Vlakbij 
een boom sloeg de meter uit en na enig graafwerk trof Van Breemen een bronzen bijl aan. Na 
aanmelding van de vondst bij het Goois Museum werd vrij snel duidelijk dat het om een unieke vondst 
ging. Het bleek te gaan om een zogeheten randbijl (zo genoemd vanwege de randlijsten van de bijl) uit 
de vroege bronstijd (2.000 - 1.800 v. Chr.), met een lengte van ruim 28 cm en een opvallend hoog 
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gehalte aan tin. Dit prachtige meesterwerk van bronsgietkunst is zonder twijfel de meest bijzondere 
bronstijdvondst van het Gooi. Ook landelijk gezien is de vondst bijzonder. Er zijn wel meer bronzen 
bijlen gevonden in Nederland, maar meestal zijn die van een ander type, genaamd kokerbijl. De bijl 
van de Hoorneboegse Heide is in 2013 opnieuw onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat de bijl 
afkomstig is uit Zwitserland of Zuid-Duitsland. Aan de snede was te zien dat deze één keer was 
aangescherpt, waarna de bijl nooit is gebruikt. In het midden is de bijl slechts 5 mm dik, wat het 
voorwerp ongeschikt maakt voor praktisch gebruik. Het voorwerp was dus vooral bedoeld als 
statussymbool: een pronkbijl. De vondstplek van de bijl ligt in het zuidelijke (inmiddels beboste) deel 
van de Hoorneboegse Heide, op een hoogte van ongeveer 3 m +NAP. Zo’n 4.000 jaar geleden lag hier 
ongeveer de grens tussen de hoge zandgronden en de (aldaar verdwenen) veenmoerassen van de 
Vechtstreek. Hiermee is het zeer waarschijnlijk dat de pronkbijl eveneens een rituele offergave was. 
Vanuit Zwitserland of Zuid-Duitsland via omzwervingen in het veen ten zuidwesten van de 
Hoorneboeg beland, kwam de bijl 4.000 jaar later als toevalsvondst weer naar boven. Ook in de 
bronstijd was het gebruikelijk om de doden te begraven in grafheuvels. Er werden nieuwe grafheuvels 
opgeworpen en bijzettingen gedaan in reeds bestaande heuvels. Zo trof de Hilversumse notaris 
Albertus Perk in een neolithische grafheuvel op de Westerheide maar liefst 32 bijgezette urnen uit de 
bronstijd aan! Naast urnen zijn in sommige grafheuvels ook bronzen bijgiften gevonden. In 
grafheuvels op de Westerheide zijn bronzen armbanden en een tongdolkje gevonden. In een 
grafheuvel op de Zuiderheide is een bronzen dolkje gevonden. In de buurt, bij de Kuil van Koppel, is 
een bronzen draadfibula gevonden. Ook is in de omgeving van Laren een bronzen randbijl met door 
verhitting omgevouwen randen gevonden. Uit grafheuvels bij Lage Vuursche zijn onder meer een 
bronzen bijl en een bronzen lanspunt bekend. Naast bronzen voorwerpen zijn er uit de bronstijd veel 
aardewerkvondsten bekend. Het betreft urnen, scherven van urnen, schalen, scherven van 
voorraadpotten en een aardewerk lepel. De vondst van aardewerk in de 19e eeuw in de omgeving van 
de Trompenberg (Hilversum) en  in grafheuvels op de Westerheide, Zuiderheide en bij Lage Vuursche 
gaf aanleiding tot het vaststellen van de aardewerktypen Hilversum-, Laren- en 
Drakensteinaardewerk. In de loop van de 20e eeuw trof men echter op meerdere plekken in het 
westen van Nederland soortgelijk aardewerk aan, bijvoorbeeld te Vogelenzang en Den Haag. Hierbij 
ging het om veel grotere aantallen scherven, soms wel honderden op een vondstplek. Uiteindelijk 
blijkt het zwaartepunt van het voorkomen van Hilversumaardewerk in de kuststrook te liggen, en ligt 
Hilversum aan de rand van het verspreidingsgebied! 
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Aardewerkculturen en -tradities 

In Nederland wordt al sinds het neolithicum inheems aardewerk gemaakt. Toen eind 19e eeuw het onderzoek 
naar prehistorisch aardewerk op gang kwam, bleek al gauw dat scherven gevonden op verschillende plekken in 
Nederland, vaak ook verschillend waren qua uiterlijk en samenstelling. Op grond van zulke verschillen 
(bijvoorbeeld de wanddikte, de vorm, de versieringen, al of niet gemagerd) zijn in de archeologie verschillende 
aardewerkgroepen gedefinieerd, waarbij het idee was dat deze ook zouden samenhangen met volksstammen 
(etniciteiten) en hun gewoonten, gebruiken en overige materiële uitingen (zoals grafheuvels). Vandaar dat 
hiervoor de aanduiding “cultuur” gangbaar werd. Dit idee van cultuur is oorspronkelijk rond 1911 bedacht 
door de Duitse archeoloog G. Kossina en verder uitgewerkt door de Australische archeoloog V.G. Childe. Op 
basis van hun gedachtengoed zijn in West-Europa bijvoorbeeld de trechterbekercultuur, 
standvoetbekercultuur en ook de Hilversumcultuur gedefinieerd. De Hilversumcultuur heeft betrekking op 
aardewerk uit de bronstijd en is rond 1956 vastgesteld door de archeoloog Glasbergen op basis van vondsten 
van aardewerkscherven op de Trompenberg in Hilversum, in 1899. Twee jaar later, in 1958, werden 
vergelijkbare aardewerkvondsten gedaan aan de Museumlaan te Huizen. Kenmerken van dit aardewerk zijn de 
tonvorm, de dikke rand en een versiering van vinger- en nagelindrukken gecombineerd met afdrukken van 
touw. Oorspronkelijk werden hierin ook een zogeheten Laren- en Drakensteinfase onderscheiden (met iets 
afwijkende kenmerken). Inmiddels is duidelijk geworden dat de aanduiding Hilversumcultuur niet kan staan 
voor een geheel van materiële uitingen (waaronder aardewerk), gebruiken en tradities van een volksstam in 
een afgebakend gebied, daarom is dit begrip niet meer als zodanig bruikbaar. Tegenwoordig wordt de 
aanduiding Hilversum in de archeologie vooral typologisch gebruikt; we spreken over Hilversumaardewerk. De 
begrippen Larenfase en Drakensteinfase zijn in de aardewerkclassificatie niet meer in gebruik, maar komen we 
nog wel veelvuldig tegen in collectiebeschrijvingen en oudere publicaties. In de loop van de 20e eeuw is 
overigens duidelijk geworden dat het zwaartepunt van het voorkomen van Hilversumaardewerk vooral in de 
Nederlandse kuststreek en het rivierengebied blijkt te liggen, en dat Hilversum helemaal aan de rand van het 
verspreidingsgebied ligt. 

 

 

Afbeelding 69: foto’s en een reconstructie van de Hilversumurn die op de Trompenberg gevonden is. Bron: 
Arnoldussen, 2014.  

Afbeelding 70: kaart met de geografische spreiding van vondsten van Hilversumaardewerk. De diameter van de 
cirkels is indicatief voor het aantal vondsten op een bepaalde plek. Grote vondstcomplexen liggen bij 
Vogelenzang, Den Haag en in Brabant. Bron: Arnoldussen, 2014.  
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Vondsten uit de bronstijd 

 

Afbeelding 71: bronzen randbijl met pointillé motief, gevonden op de Hoorneboegse Heide. Oorspronkelijke 
herkomst Zwitserland of Zuid-Duitsland. Het verhaal achter de vondst is opmerkelijk (De Gooi en Eemlander, 
19-12-1989). In 1989 wandelde de Hilversummer F.J.P. van Breemen met zijn metaaldetector op de 
Hoorneboegse Heide. Langs een pad gelegen tussen het conferentiecentrum en het einde van het Tienhovens 
Kanaal sloeg de detector uit en een bronzen bijl kwam tevoorschijn. De bijl is meerdere keren onderzocht, 
onder meer met röntgenapparatuur. Hieruit bleek dat de bijl bestaat uit brons met een hoog tingehalte en 
oorspronkelijk geschacht was (van een steel voorzien). Het typische groene patina is een indicatie dat de bijl 
langere tijd onder het grondwater heeft gelegen. Het snijvlak is nog volledig gaaf. Dit wijst erop dat de bijl nooit 
is gebruikt. Zeer waarschijnlijk gaat het dan ook om een prestigeobject, dat diende ter verhoging van de sociale 
status van de bezitter. De vindplaats van de bijl ligt op iets meer dan 3 meter +NAP. Ten tijde van de depositie 
van de bijl lag hier de rand van de veenmoerassen. De bijl is dus zeer waarschijnlijk in het veenmoeras 
gedeponeerd, de interpretatie is dat het hierbij ging om een rituele offergave. Elders in Nederland en West-
Europa zijn vele kostbare voorwerpen zoals vuursteenbijlen, kokerbijlen, zwaarden en vuursteen sikkels 
gevonden op locaties die ten tijde van de depositie wildernis waren. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

Afbeelding 72: de locatie waar in 1989 de bronzen 
randbijl is gevonden. Bron: Theunissen, E.M., en B. van Os 
(2014). 
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Afbeelding 73: de Zeven Bergjes, een grafheuvelgroep op de Zuiderheide bestaande uit twaalf grafheuvels. 
Albertus Perk heeft een aantal van de heuvels al rond 1840 onderzocht. Foto: Sander Koopman. 

 

Afbeelding 74: foto van opgravingen in de Zeven Bergjes door A.E. Remouchamps, in 1925. De resten van een 
steenkrans in de zool van de grafheuvel zijn blootgelegd. De stenen zijn zichtbaar op de voorgrond. Collectie 
Streekarchief Gooi & Vechtstreek nr. 2749. 
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Afbeelding 75: tekening door de Larense kunstenaar Johan Briedé van de vondsten die in 1924-1926 zijn 
gedaan bij opgravingen in De Zeven Bergjes, waaronder een bronzen dolkje, twee hamers, pijlpunten, urnen, en 
knopen van barnsteen. Collectie en foto: Streekarchief Gooi en Vechtstreek. 
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Afbeelding 76: plattegrond van een 
door Albertus Perk opgegraven 
grafheuvel op de Westerheide met 
de positie van de in deze heuvel 
aangetroffen urnen. Datering rond 
1856. Collectie Streekarchief Gooi 
& Vechtstreek nr. SAGV004+180-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 77: schets in conté van opgegraven urnen uit grafheuvel(s) op de Westerheide, getekend door Jan 
van Ravenswaay, 1856. Collectie Streekarchief Gooi & Vechtstreek nr. SAGV004+180-15.  
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Afbeelding 78: grafheuvel 108 op de Westerheide, de grafheuvel waarin Albertus Perk in 1855 maar liefst 32 
urnen uit de bronstijd aantrof. Foto: Sander Koopman. 

 

 

Afbeelding 79 (L): een bronstijdurn uit grafheuvel 108 op de Westerheide, opgegraven door Albertus Perk in 
1855. De datering is 1.100-500 v. Chr. De urn bestaat uit met granietgruis gemagerd aardewerk en is aan het 
oppervlak gesaust. In de urn zijn crematieresten aangetroffen. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

Afbeelding 80 (M): een bronstijdurn uit grafheuvel 108 op de Westerheide, opgegraven door Albertus Perk in 
1855. De datering is 1.100-500 v. Chr. De urn bestaat uit met steengruis gemagerd aardewerk. Collectie & foto: 
Huis van Hilde. 

Afbeelding 81 (R): een aardewerk lepel, afkomstig uit grafheuvel 108 en opgegraven door Albertus Perk in 
1855. Het aardewerk is gemagerd met steengruis. De doorsnede van de lepel is 6 cm. De steel is afgebroken. 
Collectie & foto: Huis van Hilde. 
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Afbeelding 82 (L): een bronzen armband, afkomstig uit grafheuvel 108 en opgegraven door Albertus Perk in 
1855. In totaal zijn in deze heuvel twee armbanden gevonden, beide vervaardigd van gegoten brons en 
gedateerd op 1.100-500 v. Chr. De doorsnede van deze armbanden is ongeveer 6 cm. Collectie & foto: Huis van 
Hilde. 

Afbeelding 83 (M): in grafheuvel 109, eveneens gelegen op de Westerheide, is deze aardewerken schaal uit de 
bronstijd gevonden. Datering 1.100-800 v. Chr. Het oppervlak van de schaal is gesaust en gepolijst. Het 
aardewerk is gemagerd met steengruis. Collectie & foto: Huis van Hilde.  

Afbeelding 84 (R): een urn uit grafheuvel 109, bronstijd, datering 1.100-800 v. Chr. Het oppervlak van de urn is 
gesaust en gepolijst. Het aardewerk is gemagerd met steengruis. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

 

 

Afbeelding 85: opgravingsplattegrond van enkele grafheuvels op de Westerheide, onderzoek in 1934 door F.C. 
Bursch. Heuvel 1 is het meest volledig uitgetekend met in het centrum de positie van de lijkkuil weergegeven. 
Bron: Bursch, 1935. 
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Afbeelding 86: opgravingsplattegrond van een 
grafheuvel op de Westerheide met afwijkende 
bouw. Opvallend zijn de stenenkransen die in de 
vloer van de heuvel aangetroffen zijn. Helemaal 
rechtsonder is een detailplattegrond te zien van 
de lijkkuil, met de positie van het lijksilhouet. 
Hieraan is te zien dat de dode op zijn/haar zij is 
begraven. Onderzoek in 1934 door F.C. Bursch. 
Bron: Bursch, 1935.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 87: in 1961 werd naast de Kuil van Koppel (een zandafgraving op de Zuiderheide, Laren) deze 
bronzen draadfibula of mantelspeld gevonden. Datering rond 1.100 v. Chr. De speld is 13 cm lang, heeft een 
versiering van groefjes (4 rijen) en kruisarcering (3 rijen), en onderop een rij van visgraatversiering. De speld is 
oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland. Deze vondst is gedaan door leden van de Gooische Studiegroep van 
Archeologische Wetenschappen. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

Afbeelding 88: een bronzen randbijl, gevonden in 1921 in de 
omgeving van Laren, waarvan de randen door verhitting zijn 
omgevouwen. Dit zou tijdens de fabricage gebeurd kunnen 
zijn of naderhand, wellicht tijdens een poging om de bijl om te 
smelten tot andere voorwerpen. De vindplaats is onzeker. 
Collectie & foto: Huis van Hilde. 
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Afbeelding 89a (L): langs de Boissevainweg (Noorderheide, Blaricum) zijn tijdens de aanleg van de weg diverse 
aardewerkscherven en vuursteen artefacten gevonden, daterend uit de periode neolithicum/bronstijd. Ze 
vormen een aanwijzing dat in de nabijheid een nederzetting heeft gelegen. Deze foto toont een scherf van een 
aardewerken pot (gebruiksaardewerk), daterend uit de bronstijd. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

Afbeelding 89b (R): vuursteen sikkel uit de bronstijd, gevonden langs de Boissevainweg (Noorderheide, 
Blaricum). Collectie & foto: Huis van Hilde. 

 

 

 

Afbeelding 90a (L): op de Tafelbergheide (Blaricum) zijn meerdere vondsten gedaan uit de bronstijd. Het 
betreft aardewerken potten, waarvan één met crematieresten.Deze pot dateert uit de periode 1100-800 v. Chr. 
De pot is voorzien van een oor, het aardewerk is gemagerd met steengruis. De pot is gevonden door de 
Gooische Studiekring voor de Archeologische Wetenschappen. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

 Afbeelding 90b (R): dubbelconische pot, gevonden nabij de Tafelberg (Blaricum). De pot dateert uit de periode 
1100-800 v. Chr. De pot is versierd met nagelindrukken. Het aardewerk is gemagerd met steengruis. De pot is 
gevonden door de Gooische Studiekring voor de Archeologische Wetenschappen. Collectie & foto: Huis van 
Hilde. 
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Urnenvelden en raatakkers: de ijzertijd 

Rond 1.500 v. Chr. ontdekten de Hettieten, een volk dat leefde in het gebied van het huidige Turkije, de 
techniek van het smelten van ijzererts. Daarbij komt ijzer vrij waarvan door smeden allerlei soorten 
objecten gemaakt kunnen worden, zoals wapens, landbouwwerktuigen en andere 
gebruiksvoorwerpen. Voor sieraden werd nog steeds brons gebruikt, maar ook wel goud. De nieuwe 
techniek arriveerde rond 1.000 v. Chr. in Italië en Griekenland. Het jaar 800 v. Chr. is gedefinieerd als 
het begin van de ijzertijd, en rond 700 v. Chr. (vroege ijzertijd) duiken ook in Nederland op grote 
schaal ijzeren voorwerpen op. In tegenstelling tot brons hoefde ijzer niet geïmporteerd te worden. Op 
plekken waar ijzeroer (harde bodemlagen met een hoog ijzergehalte) voorkwam of een hoge 
concentratie aan klapperstenen (stenen uit riviergrind met een hoog ijzergehalte), kon het lokaal 
worden gemaakt. Het ijzer werd geproduceerd met behulp van lemen oventjes. Men stapelde laagjes 
houtskool en brokken ijzeroer en/of klapperstenen op elkaar. Door met een blaasbalg het vuur aan te 
wakkeren, liep de temperatuur in het oventje zo hoog op dat het ijzer min of meer vloeibaar werd en 
zich scheidde van de rest van de substantie; het restant wordt aangeduid als ijzerslak. Bij de productie 
van ijzer blijven er dus ijzerslakken over als afvalproduct. Deze zijn in Nederland op veel plekken 
aangetroffen en getuigen van een grootschalige productie van ijzer. Het zwaartepunt van de 
Nederlandse ijzerindustrie lag in Oost-Nederland. Met name op de Veluwe en in het stroomgebied van 
de Oude IJssel werd veel ijzer gefabriceerd. Vondsten van ijzer zijn betrekkelijk zeldzaam omdat ijzer 
roest en daarmee kan verdwijnen zonder sporen achter te laten. Uit Zuid-Nederland zijn enkele 
ijzeren zwaarden bekend en ijzerbaren. Een ander materiaal dat in de ijzertijd zijn intrede deed, was 
glas. Getuige hiervan zijn vele glazen armbanden, vooral gevonden in het oostelijke rivierengebied. 
Aardewerk bleef in gebruik in de ijzertijd, maar het uiterlijk ervan veranderde. Zo heeft aardewerk uit 
de ijzertijd een veel dunnere wand dan bronstijdaardewerk en komen er vaak afdrukken van nagels in 
voor. In de ijzertijd vonden opvallende veranderingen plaats in het grafritueel en de landbouw. Het 
opwerpen van hoge, verspreid liggende grafheuvels raakte uit de mode en men stapte volledig over op 
crematie. De urnen met crematieresten werden begraven onder lage heuveltjes, die dicht op elkaar in 
grote groepen kwamen te liggen. Hierdoor ontstonden urnenvelden. Deze zijn typerend voor het 
zandlandschap en op veel plekken in Nederland aangetroffen, waaronder ook in het Gooi. Het 
landbouwsysteem veranderde eveneens. In de loop van de bronstijd, met een hoogtepunt in de 
ijzertijd, deden grote complexen van vierkante akkertjes hun intrede. Deze complexen staan bekend 
als raatakkers of “celtic fields”. Ze bestaan uit kleine, min of meer vierkante akkertjes met een 
afmeting van zo’n 30 x 30 meter. Op deze akkertjes werden gewassen als spelt en emmertarwe 
geteeld. Tussen de akkertjes bevonden zich lage walletjes. Raatakkercomplexen zijn aangetroffen 
onder meer op de Veluwe, in Drente en recent ook in het Gooi. Dankzij de beschikbaarheid van zeer 
nauwkeurige hoogtegegevens (AHN, Actueel Hoogtebestand van Nederland) zijn de laatste jaren 
steeds meer raatakkercomplexen ontdekt. In de ijzertijd waren dan ook grote delen van Nederland 
(uitgezonderd de veengebieden) in cultuur gebracht. De oppervlakte bos nam sterk af vanwege een 
grote behoefte aan hout, bijvoorbeeld voor de fabricage van ijzer en glas, en landbouwgrond. 

De ijzertijd in het Gooi en de Vechtstreek 

In het Gooi zijn veel vondsten gedaan uit de ijzertijd. Allereerst is van belang het grote urnenveld op 
de Bussumer- en Westerheide. In de buurt van de al eerder opgeworpen grafheuvels is in de ijzertijd 
een omvangrijk urnenveld aangelegd. Het urnenveld bestaat uit vele kleine, dicht bij elkaar gelegen 
heuveltjes, met onder elk heuveltje een begraven urn met crematieresten. Momenteel is hier vrijwel 
niets meer van te zien door de hoog opgaande heidebegroeiing, maar in het verleden zijn na 
plagwerkzaamheden deze heuveltjes duidelijk zichtbaar geweest. Bij archeologische onderzoeken zijn 
er talloze aardewerkscherven en crematieresten aangetroffen. Het urnenveld strekt zich uit over het 
zuidelijk deel van de Bussumerheide, de Aardjesberg en een deel van de Westerheide, en behoort tot 
de grootste van Nederland. Het is met recht een prehistorische dodenakker te noemen. Voorts zijn uit 
de ijzertijd vele aardewerkvondsten bekend, verspreid over het hele Gooi. Op enkele plekken komt 
een hoge concentratie voor. Zo zijn in de omgeving van de Boissevainweg (Noorderheide, Blaricum) 
veel aardewerkscherven gevonden, waarmee het aannemelijk is dat hier ook in de ijzertijd een 
nederzetting heeft gelegen. Huisplaatsen zijn echter (nog) niet aangetroffen. Ook op de Zuiderheide is 
veel ijzertijdaardewerk gevonden, daarnaast zijn hier ook ijzerslakken gevonden, een aanwijzing voor 
lokale ijzerproductie. Verder zijn er aardewerkscherven gevonden bij Bikbergen, op de Naarder Eng, 
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bij de Woensberg en op de Hoorneboegse Heide. De spreiding van ijzertijdvondsten had tot recent een 
zwaartepunt op de heidevelden, maar in 2015 is ook een melding binnengekomen uit bebouwd 
gebied. Het betreft de vondst van aardewerkscherven aan de Van der Lindenlaan in Hilversum 
(Pinetum). Een bijzondere recente ontdekking is de aanwezigheid van een raatakkercomplex op de 
Hoorneboegse Heide. In 2012 ontdekte Rik Wortelboer een dambordvormig patroon op 
hoogtebeelden van de Hoorneboegse Heide. Het vermoeden rees dat het wel eens om een 
raatakkercomplex zou kunnen gaan. In 2014 heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) een 
veldonderzoek uitgevoerd. Hierbij trof men sporen van walletjes aan, houtskoolresten, vuursteen 
afslagen en enkele scherven ijzertijdaardewerk, waarmee is bevestigd dat het om een 
raatakkercomplex gaat. In de ijzertijd vestigden mensen zich ook in de Vechtstreek, in die tijd nog een 
groot moerasgebied. Dat was mogelijk dankzij het ontstaan van de Vecht aan het begin van de ijzertijd. 
Hiermee ontstond een doorgaande waterweg vanaf de Kromme Rijn tot het Flevomeer. Dat de nieuwe 
waterweg direct door mensen gebruikt werd, valt op te maken uit de vondst van enkele 
boomstamkano’s in het stroomgebied van de Vecht. Bij Fort Nieuwersluis werd in 1880 zo’n kano 
gevonden. In Nigtevecht is in 1987 een boomstamkano gevonden met aardewerkresten erin, en bij 
Muiden is in september 2015 een boomstamkano van 6,5 meter lang en 80 cm breed aangetroffen. 
Ook zijn op de stroomruggen van de Vecht nederzettingssporen aangetroffen daterend uit de ijzertijd. 
Tot 2007 waren er negen nederzettingsterreinen uit de ijzertijd bekend in de Vechtstreek, onder meer 
in de Aetsveldsche Polder bij Weesp. De nederzettingen liggen daar op een stroomrug van de 
oorspronkelijke rivier die rond 800 v. Chr. een andere bedding nam. Er ontstond een groot meer, dat 
rond 300 v. Chr. dusdanig was opgevuld met sediment, dat bewoning ter plaatse mogelijk werd. Deze 
bewoners hebben onder meer slootjes gegraven, beschoeiingen aangebracht en houten paaltjes in de 
grond gedreven. Door latere overstromingen zijn de objecten met klei bedekt geraakt en bewaard 
gebleven in de ondergrond.   
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Vondsten uit de ijzertijd 

Afbeelding 91: totaaloverzicht van 
vindplaatsen uit de ijzertijd in het Gooi, stand 
van 2008. De meeste vindplaatsen bevinden 
zich op de heidevelden. Belangrijke 
ijzertijdvondstplekken zijn de Bussumer- en 
Westerheide, waar een urnenveld ligt uit de 
ijzertijd, de Blaricummer- en Tafelbergheide 
en de Zuiderheide. Op de Hoorneboegse 
Heide waren ook al enkele ijzertijdvondsten 
gedaan (aardewerkscherven) voordat het 
raatakkercomplex was ontdekt. Veruit het 
grootste deel van de ijzertijdvondsten betreft 
aardewerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 92: in 2015 zijn bij 
graafwerkzaamheden in het Pinetum (Van 
der Lindenlaan, Hilversum) enkele scherven 
aardewerk uit de ijzertijd aangetroffen. Foto: 
Pinetum. 
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Afbeelding 93 (L): op de Hoorneboegse Heide, gelegen ten zuiden van Hilversum, ligt een raatakkercomplex uit 
de ijzertijd. Waarschijnlijk is het akkercomplex in gebruik geweest van de late bronstijd tot in de Romeinse tijd. 
Deze foto geeft zicht op het deel van de Hoorneboegse Heide waar de aanwezigheid van raatakkers is 
aangetoond. De raatakkers liggen op de top en de flank van de stuwwallen. Op de achtergrond liggen de bossen 
van Hoogt van ’t Kruis. Aan het oppervlak is van de raatakkers verder weinig te zien. Foto: Sander Koopman. 

Afbeelding 94 (R): AHN-differentiebeeld van de Hoorneboegse Heide, het noorden is boven. Deze kaart toont de 
lokale hoogteverschillen op basis van AHN. Nu is het raatakkercomplex zichtbaar als een dambordvormig 
patroon (bij het cijfer 5). Het patroon ontstaat doordat de walletjes rondom de akkers nog steeds net iets boven 
de omgeving uitsteken. Verklaring van de cijfers: 1 = recent pad, 2 = geplagde delen, 3 = restant van de 
Hilversumse anti-tankgracht, 4 = bundel karrensporen uit de middeleeuwen, 5 = patroon van het 
raatakkercomplex, 6 = grafheuvels. Bron: Wortelboer, 2014.  

 

 

 

Afbeelding 95 (L): overzichtskaartje van de Hoorneboegse Heide, met de grafheuvels en de middels AHN 
waargenomen raatakkers ingetekend. Binnen de rode kadertjes is door de RCE in 2014 een veldonderzoek 
gedaan, waarbij stukjes vuursteen en stukjes aardewerk uit de ijzertijd zijn gevonden. Bron: Wortelboer, 2014. 

Afbeelding 96 (R): een bodemprofiel op de Hoorneboegse Heide in het gebied van de raatakkers. Kenmerkend 
is de bruine kleur van het zand: dit duidt op een holtpodzolbodem. Dit bodemtype ontstaat in zanden met een 
wat grotere mineralenrijkdom. Zulke bodems waren relatief vruchtbaar en daarom in de prehistorie in trek om 
landbouw op te bedrijven. Foto: Sander Koopman. 
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Afbeelding 97a (L): paleogeografische kaart van Midden-Nederland, weergegeven is de landschappelijke sitatie 
rond 1.500 v. Chr. In het rode kader ligt de Vechtstreek. De huidige rivier Vecht bestaat nog niet. Het gebied 
bestaat uit uitgestrekte veenmoerassen (bruin op de kaart) waarin plaatselijk meren voorkomen. Lokale 
veenstroompjes zorgen voor de afwatering naar het Oer IJ. Kaart: Vos et al., 2011. Bewerking: Sander Koopman. 

Afbeelding 97b (R): paleogeografische kaart van Midden-Nederland, weergegeven is de landschappelijke sitatie 
rond 500 v. Chr. In het rode kader ligt de Vechtstreek. De rivier Vecht heeft zich inmiddels gevormd als avulsie 
(aftakking) van de Kromme Rijn. De stroomgordel van de Vecht is lichtgroen weergegeven op de kaart, 
veengebieden zijn in bruin weergegeven. De Vecht vormt een doorgaande waterweg vanaf de Kromme Rijn tot 
aan het Flevomeer. De oeverwallen van de Vecht waren vanwege hun stevige ondergrond en iets hogere ligging 
geschikt voor menselijke occupatie. Per boomstamkano verkende men het gebied. In de 19e en 20e eeuw zijn 
meerdere van zulke kano’s aangetroffen. De rode kruisjes geven de plekken aan waar boomstamkano’s zijn 
gevonden. Van onder naar boven, met vindjaar: Fort Nieuwersluis (1880), Nigtevecht (1987), Muiden (2015). 
Kaart: Vos et al., 2011. Bewerking: Sander Koopman. 

 

 

 

Afbeelding 98 (L): opgravingsput in de Aetsveldsche polder, Weesp. Aan de Aetsveldseweg heeft in 1966 een 
klein onderzoek plaatsgevonden waaruit bleek dat aan de rand van een stroomgeul, op een oude oeverwal, zich 
rond het jaar 300 v. Chr. mensen hadden gevestigd. Er zijn aardewerkscherven gevonden, een La-Tene fibula en 
meerdere aangepunte paaltjes. Na de bewoning is de bedding van de stroomgeul snel opgevuld geraakt met 
sediment, zodat de resten uit het eind van de Midden IJzertijd (300-200 v. Chr.) perfect in de bodem bewaard 
zijn gebleven. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

Afbeelding 99 (R): één van de aangetroffen houten paaltjes, mogelijk een onderdeel van een beschoeiing van 
slootjes. Collectie & foto: Huis van Hilde. 
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Afbeelding 100 (L): na reiniging valt op dat het paaltje, ondanks de aanzienlijke ouderdom van ruim 2.000 jaar, 
perfect geconserveerd is gebleven. Dat komt vanwege de ligging onder de grondwaterspiegel en bedekt door 
een ondoorlatende kleilaag. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

Afbeelding 101 (R): een bronzen La Tène draadfibula, gevonden in de Aetsveldsche polder, Weesp. Datering 
250-12 v. Chr. (late ijzertijd). La Tène is de aanduiding voor een archeologische cultuur, de naam heeft 
betrekking op een archeologische vindplaats in Zwitserland, waar in 1857 veel bronzen vondsten zijn ontdekt. 
Collectie & foto: Huis van Hilde. 

 

 

 

Afbeelding 102 (L): in 1987 werd in Nigtevecht een boomstamkano uit de ijzertijd aangetroffen. De kano is 
uitgegraven door deskundigen van het Ketelhavense Scheepvaartmuseum en naderhand weer toegedekt. Op 
deze foto is men net begonnen met de opgraving. Foto: RIJP. 

Afbeelding 103 (R): op ongeveer een meter diepte worden de boorden van de kano zichtbaar. De kano is nu 
vrijwel geheel zichtbaar. Het voorste deel van de kano is beschadigd. Foto: RIJP. 
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Afbeelding 104: een detail van de kano, waarop goed te 
zien is dat dergelijke kano’s uit één stam werden 
gemaakt. Foto: RIJP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 105: twee moderne boomstamkano’s op het droge. Deze kano’s liggen bij de Stichting Prehistorische 
Nederzetting Flevoland. Het betreffen reconstructies op basis van diverse in Nederland gevonden 
boomstamkano’s. Foto: Sander Koopman.  
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Ten noorden van de Limes 

De komst van de Romeinen in Nederland betekende een enorme omwenteling. Innovaties als het 
schrift, stenen gebouwen, tempels, baden en vloerverwarming drongen tot ons land door en waren 
iconisch voor een levenswijze die fundamenteel verschilde van die van de Germaanse volkeren tot dat 
moment. De komst van de Romeinen markeert ook het punt van waaraf archeologische vondsten 
ondersteund worden door de beschikbaarheid van geschreven teksten. De Lage Landen komen er 
weliswaar bekaaid van af in de geschriften van Caesar, Tacitus en andere auteurs, maar enkele 
belangrijke gebeurtenissen in ons land, zoals de Bataafse opstand (69 n. Chr.), zijn beschreven. Ook 
verschijnt Nederland in de Romeinse tijd voor het eerst op een landkaart. De Kaart van Peutinger is 
een in de middeleeuwen herontdekte en herdrukte routekaart van het Romeinse rijk waarop routes 
en plaatsnamen, waaronder van enkele Nederlandse plaatsen, staan weergegeven. De geschiedenis 
van het Romeinse rijk begint met de stichting van de stad Rome in 753 v. Chr. De overname van deze 
stad door de Etrusken, aan het begin van de zesde eeuw v. Chr., leidde tot een flinke groei van de stad. 
Rond 500 v. Chr. werd de macht van de Etruskische koningen gebroken en werd de Romeinse 
republiek ingesteld. De Romeinen hadden een sterk georganiseerde samenleving en een professioneel 
leger met diverse rangen. In hoog tempo veroverde dit volk de omgeving van Italië. Rond 100 v. Chr. 
was een groot deel van het Middellandse Zeegebied in Romeinse handen. Onder Julius Caesar richtte 
de expansie zich ook naar het noorden. Zo veroverde hij Gallië en rond het jaar 55 v. Chr. arriveerden 
de Romeinen ook in Nederland. Rond het jaar 15 n. Chr. streken zij neer ter plaatse van het huidige 
Velsen, de meest noordelijke plek die de Romeinen in Nederland zouden bereiken. Zij legden daar het 
fort Castellum Flevum aan. Dit fort was echter geen lang leven beschoren, want in 28 n. Chr. werd het 
belegerd en verwoest door de Frisii (Friezen). In reactie daarop werd in eerste instantie een tweede 
fort gebouwd, dat nog rond 40 n. Chr. door de Romeinse keizer Caligula werd bezocht. Later gaven de 
Romeinen de gebieden ten noorden van de Limes (de grens van het Romeinse rijk) alsnog op. Men 
kwam incidenteel nog wel ten noorden van de grens, zoals in de jaren 170-180 toen Romeinse 
soldaten in Ermelo een marskamp hebben aangelegd. En uit de derde eeuw na Christus is een kleine 
versterking bij Leusden bekend: een omgrachte Romeinse uitkijktoren. In de periode 28-275 n. Chr. 
lag de noordgrens van het Romeinse rijk min of meer stabiel langs de Rijn, Kromme Rijn en Oude Rijn. 
Langs deze rivieren was een reeks van militaire versterkingen opgericht, de zogeheten Castella. Het 
gebied ten zuiden van deze grens maakte deel uit van de Romeinse provincie Germania Inferior (Neder 
Germanië). In dit gebied verrezen Romeinse boerderijen, villa’s en tempels. Ook de castella waren 
grotendeels uit steen opgetrokken, deze stenen werden per boot over de Rijn aangevoerd vanuit 
Duitsland. Tussen de castella liepen wegen, aangelegd op de oeverwallen van de rivieren. Plaatselijk 
waren de oevers voorzien van beschoeiingen, om erosie tegen te gaan. Veel plaatsen langs, en ten 
zuiden van, de Limes hebben Romeinse voorlopers. Castella hebben bijvoorbeeld gestaan bij 
Valkenburg (ZH), Woerden, De Meern, Utrecht en Vechten. Andere plaatsen waar in de Romeinse tijd 
een nederzetting lag zijn bijvoorbeeld Maastricht, Heerlen, Nijmegen, Cuijk, Elst (Gld) en Voorburg. Na 
275 n. Chr. zette het verval in voor de Romeinse aanwezigheid in Nederland. Regelmatig vielen 
Germaanse stammen in, en de Romeinen gaven langzamerhand de Limes op. In de loop van de vijfde 
eeuw viel het doek definitief voor Germania Inferior.  

Romeinen in het Gooi? 

Het Gooi werd in de Romeinse tijd bevolkt door de Frisii en lag toen op slechts 16 kilometer afstand 
van een opmerkelijke tweedeling in het landschap. Langs de Kromme Rijn, de Oudegracht en de Oude 
Rijn lag de Limes. Ten zuiden van deze waterlopen vinden we vele restanten van stenen gebouwen, 
zoals castella en villa’s, en talloze andere getuigen van Romeinse aanwezigheid, zoals grafstenen met 
Romeinse inscripties. Ten noorden ervan zijn veel minder vondsten aangetroffen. In de woorden van 
de amateur numismaat (muntenexpert) J.E. ter Gouw (1898): “Nergens is, voor zoover mij bekend, in 
het Gooi tot dusver eenig Romeins overblijfsel gevonden; waarschijnlijk zijn de Romeinen niet ver 
benoorden Utrecht geweest”. Inmiddels houdt zijn bewering geen stand meer, want de afgelopen 
tientallen jaren zijn er ook in het Gooi en omgeving de nodige vondsten uit de Romeinse tijd gedaan. 
Het betreft echter uitsluitend losse vondsten, met name aardewerk en munten, maar in Loenersloot is 
ook een grafsteen uit de Romeinse tijd gevonden. Een belangrijke vondst betreft een scherf van 
Romeins aardewerk uit de 3e/4e eeuw met een inscriptie, waarschijnlijk de initialen van de eigenaar 
ervan. Ze vormen het tot nu toe oudste overgeleverde schrift uit de regio. Deze scherf is gevonden op 
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de Aardjesberg (Hilversum). Munten uit de Romeinse tijd zijn verspreid over het Gooi gevonden, 
bijvoorbeeld te Naarden, Huizen en Hollandsche Rading. In totaal gaat het om tientallen vondsten. De 
relatieve leegte van het Gooi staat in schril contrast met de talloze vondsten die gedaan zijn langs en 
ten zuiden van de Limes. Belangrijke vondstlocaties zijn bijvoorbeeld het Domplein te Utrecht, Fort 
Vechten, De Meern en Houten. Onder het Domplein liggen de restanten van het castellum Traiectum. 
Dit werd in 47 n. Chr. gebouwd bij een doorwaadbare plaats in de Rijn. In 69 n. Chr. werd het gebouw 
in brand gestoken tijdens de Bataafse opstand. Daarna is het herbouwd, en in de derde eeuw vergroot 
en herbouwd in steen. Er waren naar schatting zo’n 500 soldaten gelegerd, waarvan er één, 
waarschijnlijk een officier, in het castellum een schat van 50 gouden munten aan de grond had 
toevertrouwd! Woonbebouwing behorende bij het castellum Traiectum lag ter plaatse van de huidige 
Kromme Nieuwegracht. Enkele kilometers naar het westen lag een castellum bij De Meern, 
tegenwoordig bekend onder de naam Hoge Woerd. In 1997 werden de restanten ontdekt tijdens een 
archeologisch onderzoek ten behoeve van de aanleg van de woonwijk Leidsche Rijn. Het bijzondere 
van deze ontdekking is dat een geheel ensemble is aangetroffen: de loop van de rivier, restanten van 
de wachttorens, de oude Romeinse weg en enkele schepen. Exact op de vondstplaats is een 
reconstructie gemaakt van de aardwerken en de wachttorens. In het bijbehorende Museum Hoge 
Woerd is het opgegraven Romeinse schip te zien. Van de locatie Fort Vechten, nabij Bunnik, is al sinds 
enkele eeuwen bekend dat er een castellum heeft gelegen, genaamd Fectio. Naast het castellum lagen 
een vicus (burgerwijk) en enkele grafvelden. Vanaf de 16e eeuw is hier door amateurarcheologen 
gezocht en sinds de 19e eeuw zijn er diverse archeologische onderzoeken uitgevoerd. In 1946-1947 
heeft de archeoloog Van Giffen hier een grootschalige opgraving uitgevoerd, waarvan de resultaten 
pas in 2013 zijn gepubliceerd. Bij dit onderzoek zijn zo’n 7.000 voorwerpen gevonden. Het castellum is 
gesticht tussen 8 v. Chr. en 5 n. Chr. en heeft bestaan tot rond 275. In zijn bestaan is het castellum 
meerdere keren in brand gestoken en weer opnieuw opgebouwd. Dit is onder meer gebeurd tijdens de 
Bataafse opstand in 69 n. Chr. Een aantal Germaanse stammen kwam in dat jaar in opstand tegen de 
Romeinse overheersers. Dit gebeurde onder leiding van de Bataaf Julius Civilus, die voorheen officier 
was in het Romeinse leger. De opstandigen verwoestten tijdens deze revolte meerdere castella in 
Nederland, waaronder Fectio. Uit Houten zijn ook diverse Romeinse vondsten bekend. In 1957 werd 
daar het fundament aangetroffen van een Romeinse villa. Een fors bouwwerk moet het geweest zijn, 
met een lengte van 25 meter, gefundeerd op blokken zandsteen en tufsteen. Bij de fundamenten zijn 
aardewerk, een olielampje, een broche en menselijke skeletresten aangetroffen. Bij de aanleg van een 
fietstunnel onder het spoor, eveneens in Houten, is in 2000 een deel van een Romeinse grafsteen 
gevonden. Uit deze opsomming van vondsten blijkt wel hoe groot het cultuurverschil was tussen de 
noord- en de zuidzijde van de Limes.  
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De Romeinse tijd rondom Utrecht en enkele Gooise vondsten 

 

Afbeelding 106: reconstructie van het verloop van de limesweg en de ligging van diverse Romeinse objecten in 
de omgeving van Utrecht. De limesweg liep ten zuiden van de Kromme Rijn, met waarschijnlijk een aftakking 
naar castellum Traiectum. Links is zichtbaar hoe de weg een keer verlegd moest worden vanwege de migratie 
van een meanderbocht. 1 = castellum Fletio (Hoge Woerd), 2 = castellum Traiectum, 3 = castellum Fectio. 
Reconstructie: gemeente Utrecht, 2008. Kaartbewerking: drs. A.E. Pfeifer. 

 

Afbeelding 107: op het Domplein in Utrecht lag een kleine tweeduizend jaar geleden het castellum Traiectum. 
De positie van de muren van het castellum wordt in de omliggende straten, zoals hier in de Servetstraat, 
gemarkeerd door een kunstwerk in de bestrating. Foto: Sander Koopman. 
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Afbeelding 108: een visualisatie van het castellum Traiectum in de periode 245-275, gebaseerd op opgravingen 
door Van Giffen in de eerste helft van de 20e eeuw. Helemaal links is de Oudegracht afgebeeld. De Via 
Principalis (“hoofdstraat”) liep evenwijdig aan de huidige Servetstraat. Collectie: gemeente Utrecht. Foto: 
Sander Koopman. 

 

Afbeelding 109: muurrestant van castellum Traiectum, gelegen onder het Domplein. De muren waren 
opgetrokken uit tufsteen, dat met schepen over de Rijn werd aangevoerd vanuit de Eifel. Collectie: gemeente 
Utrecht. Foto: Sander Koopman.  
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Afbeelding 110: in 68/69 n. Chr. werd castellum Traiectum verwoest tijdens de Bataafse opstand. De gebouwen 
werden toen in brand gestoken. Het donkere laagje op de foto (zie de pijl) is de brandlaag die ontstaan is tijdens 
de Bataafse opstand. Collectie: gemeente Utrecht. Foto: Sander Koopman. 

 

Afbeelding 111: scherven Romeins glas, gevonden bij castellum Traiectum. Kenmerkend voor Romeins glas zijn 
de blauwgroene kleur en de irisatie op de buitenzijde. Collectie: gemeente Utrecht. Foto: Sander Koopman.  
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Afbeelding 112 (L): een moderne reconstructie van het castellum Fletio, De Hoge Woerd. In het gebouw staat 
het Romeinse schip De Meern 1 opgesteld. Foto: Sander Koopman. 

Afbeelding 113 (R): in 2002 zijn in de woonwijk Vleuterweide de restanten aangetroffen van een Romeinse 
wachttoren. Deze reconstructie toont hoe de wachttoren er zeer waarschijnlijk uit heeft gezien. Foto: Sander 
Koopman. 

 

 

 

Afbeelding 114 (L): in 1997 is in een oude rivierloop ten zuidwesten van het castellum Fletio een Romeins 
schip ontdekt. In 2003 is het schip, inmiddels aangeduid als De Meern 1, geborgen en geconserveerd. Bij de 
berging bleek dat het schip de volledige inventaris nog aan boord had: gereedschappen, aardewerk en schoeisel 
zijn aangetroffen. Vanwege de ligging onder water zijn de objecten zeer goed behouden gebleven. Men 
vermoedt dat het schip snel is gezonken, waardoor er geen tijd meer was om de inventaris te redden. Collectie: 
gemeente Utrecht. Foto: Sander Koopman. 

Afbeelding 115 (R): een Romeinse beugelzaag uit het schip De Meern 1. De gelijkenis met modern gereedschap 
is opvallend. Collectie: gemeente Utrecht. Foto: Sander Koopman. 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

Afbeelding 116: terra sigillata schaal uit het schip De Meern 1. Terra sigillata was een hoogwaardig en 
buitengewoon duurzaam aardewerktype dat op grote schaal geproduceerd werd op diverse plekken in het 
Romeinse rijk. In Nederland werd het veelal geïmporteerd. Collectie: gemeente Utrecht. Foto: Sander Koopman. 

 

 

Afbeelding 117: situatiekaart van castellum Fectio. Het castellum Fectio lag naast het huidige Fort Vechten, 
vlakbij Bunnik. De rode lijn markeert de omtrek van het castellum. Het grijze gebied geeft de ligging van de 
bijbehorende vicus aan, waarbinnen ook een grafveld is aangetroffen. Rivierlopen zijn in blauw aangegeven: 
hier valt aan te zien dat de Kromme Rijnloop zich regelmatig verplaatste. Bron: Zandstra, 2013.  
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Afbeelding 118 (L): een scherf roodbakkend aardewerk uit de Romeinse tijd (datering 200-400 n. Chr.), in 1963 
gevonden door H. Schöne in een akker op de Aardjesberg. Het betreft een wandfragment van een kook- of 
voorraadpot van inheems-Romeins aardewerk. Op de scherf is een inscriptie te zien die bestaat uit de letters 
ALx. Deze inscriptie is het oudst bekende schrift uit de regio Gooi. Omdat het hier gaat om inheems aardewerk 
is de scherf te beschouwen als een uiting van de Romanisering van de Gooise bevolking: het overnemen van 
Romeinse gewoonten en gebruiken door de Germaanse volkeren. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

Afbeelding 119 (R): kaart met de uit het Gooi bekende vondsten uit de Romeinse tijd, de vondsten betreffen 
aardewerk en munten. Stand van 2008. Bron: Cruysheer, 2009. 

 

Afbeelding 120: tien munten uit de Romeinse tijd, gevonden in het gebied tussen Naarden en Huizen. Collectie: 
Olaf Langendorff. Foto: Sander Koopman.  
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De vroege middeleeuwen 

Na het verval van het West-Romeinse rijk nam de bevolkingsdichtheid in ons land af. Een deel van de 
landbouwgronden raakte weer begroeid met bos. De Romeinse nederzettingen en gebouwen werden 
in sommige gevallen hergebruikt door nieuwe heersers, andere vervielen tot ruïnes. Waarschijnlijk is 
een groot deel van de stenen van deze gebouwen weggenomen voor hergebruik, bijvoorbeeld voor 
fundamenten of verhardingen. De Romeinse infrastructuur raakte eveneens buiten gebruik, wellicht 
met uitzondering van een aantal wegen. Ook het Romeinse geld verdween. Gebouwen werden weer 
opgetrokken uit “zachte” materialen zoals hout, riet, wilgentenen en leem. Al deze ontwikkelingen 
hebben ervoor gezorgd dat er uit de periode 450 – 800, aangeduid als de Frankische tijd (ook wel 
Merovingische tijd genoemd), relatief weinig archeologische vondsten bekend zijn; hoewel de laatste 
jaren blijkt dat de vroeg-middeleeuwse “leegte” in Nederland duidelijk minder is dan aanvankelijk 
verondersteld. Zo is inmiddels voor meerdere plaatsen, bijvoorbeeld Deventer, Nijmegen en 
Maastricht, vastgesteld dat er sprake is van continue bewoning vanaf de Romeinse tijd tot heden. De 
Frankische tijd kent drie ontwikkelingen die een fundamenteel verschil maken met de periode vóór 
het Romeinse rijk. Allereerst de opkomst van de Europese koninkrijken en het bijbehorende feodale 
stelsel. Zo rond de 5e - 6e eeuw begonnen de Franken, de benaming voor een groep Germaanse 
volkeren uit het gebied ten oosten van de Rijn, aan een geleidelijke expansie. Het Nederlandse 
grondgebied maakte in deze periode deel uit van het Merovingische rijk. In de 8e eeuw veroverden zij 
ook de gebieden van de Saksen en de Friezen. De veroveringsdrift van de Franken vond zijn 
hoogtepunt in de wijding van Karel de Grote tot keizer in het jaar 800. Het Nederlandse grondgebied 
maakte vanaf dat moment deel uit van het Karolingische rijk. De tweede ontwikkeling betreft de 
kerstening, dat wil zeggen de uitrol van het Christendom over Europa. Via missionarissen uit 
Engeland, zoals Willibrord, Adelbertus en Bonifatius, verspreidde het nieuwe geloof zich overal in 
West-Europa en uiteindelijk moesten zelfs de Friezen eraan geloven. Hiermee samenhangend 
ontstonden in de 8e – 9e eeuw de eerste kloosters. De kloosters werden door de keizer beleend met 
gronden. Deze lenen zijn nauwkeurig vastgelegd in bezittingenlijsten, die (voor Nederland) de eerste 
schriftelijke bronnen vormen sinds de hoogtijdagen van het Romeinse rijk. De derde ontwikkeling 
betreft het plaatsvast worden van de boerennederzettingen. Tot in de Romeinse tijd was er veelal 
sprake van “zwervende erven”, waarbij boerderijen in de loop der tijd op verschillende plekken 
werden gebouwd. In de vroege middeleeuwen lijkt het erop dat men zich geleidelijk op vaste plekken 
ging vestigen. In deze periode zijn dan ook veel van de dorpen en gehuchten in Nederland ontstaan. 
Archeologische vondsten uit de Frankische tijd zijn inmiddels op aardig wat plekken in Nederland 
gedaan en leveren een divers beeld op. Bekend zijn de vondsten van grafvelden, met grafgiften in de 
vorm van karakteristieke drinkkelken, glazen kralen en zwaarden. Daarnaast zijn uit deze periode 
diverse muntschatten bekend, aardewerkvondsten en huisplattegronden.  

De vroege middeleeuwen in het Gooi 

Het ontstaan van de dorpen in het Gooi dateert waarschijnlijk uit de 6e tot 9e eeuw. De omgeving van 
het Gooi wordt voor het eerst genoemd rond het jaar 900 in de bezittingenlijst van de abdij van 
Werden aan de Ruhr (D). Het gebied wordt in deze lijst aangeduid als An Naruthi thiu kirica endi kiric 
land fan Almeri te Tafalbergon (Te Naarden de kerk en het kerkenland van het Almere tot de 
Tafelbergen). Ook enkele plaatsen in de Vechtstreek worden in dit register benoemd: Amuthon 
(Muiden), Werinon (Nederhorst den Berg) en Attingahem (Breukelen). Het hele gebied van Gooi en 
Vechtstreek behoorde in deze tijd tot de gouw Nifterlake. Pas in de loop van de 10e eeuw splitste 
Nardincklant (Naarderland, d.w.z. Naarden en de Gooise dorpen) hiervan af, en het gebied 
Nardincklant, beleend aan graaf Wichman, werd in 968 door keizer Otto I geschonken aan de Abdij 
van Elten. In landschappelijk opzicht bestond het Gooi uit heidevelden, bossen en akkers met 
verspreide boerennederzettingen. De Vechtstreek en het Eemland werden vooral gekenmerkt door 
het voorkomen van uitgestrekte veenmoerassen. De dorpen in de Vechtstreek lagen bij voorkeur op 
wat hogere delen in het landschap, zoals de oeverwallen van de Vecht of op dekzandduinen (zoals 
Nederhorst den Berg). Archeologische vondsten uit de vroege middeleeuwen omvatten grafvelden, 
munten, metalen voorwerpen, glazen voorwerpen en aardewerk. De bekendste vondst is zonder 
twijfel het vroeg-middeleeuwse grafveld aan de Liebergerweg in Hilversum. Ter plaatse van het 
huidige pand van IFF werden in de periode 1918-1930 botresten, crematieresten en diverse 
voorwerpen gevonden, waaronder bontgekleurde glazen kralen, een drinkkelk, resten van zwaarden, 
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lanspunten en aardewerk. In 1964 is hier een zwaard gevonden. De vondsten behoren tot een grafveld 
uit de periode 500-700. In het grafveld zijn minimaal zes inhumatiegraven en vijf crematiegraven 
vastgesteld. Andere vroeg-middeleeuwse grafresten zijn bekend van de Erfgooiersstraat te Hilversum 
en het noordoosten van de Westerheide. Op deze plekken is aardewerk gevonden dat geassocieerd is 
met een grafcontext. Iets verder weg, bij Oud Leusden (Lisiduna), is bij de aanleg van de snelweg A28 
een vroeg-middeleeuws grafveld ontdekt, waarin fraaie bijgiften zijn aangetroffen zoals een bronzen 
naald. Op meerdere plekken in het Gooi zijn munten gevonden, bijvoorbeeld te Oud-Naarden en 
Maartensdijk. Bij Bikbergen (Huizen) is zelfs een schatvondst gedaan van negen zilveren Karolingische 
denarii, periode 822-855. Ook sieraden worden regelmatig aangetroffen, bijvoorbeeld fibulae 
(mantelspelden) onder meer op de Laarder Eng, een gouden gordelbeslag (Gooimeerkust, Huizen) en 
een fragment van een Vikingring (Bikbergen, Huizen). Deze laatste behoort vermoedelijk bij de 
eerdergenoemde schatvondst. 
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Vroeg-middeleeuwse vondsten 

Afbeelding 121 (L): 
bij de bouw en latere 
uitbreiding van de 
haardenfabriek van 
E.M. Jaarsma aan de 
Liebergerweg 
(Hilversum) in de 
jaren 1918-1930 zijn 
door de arbeiders 
veel archeologische 
vondsten gedaan. Tot 
de fraaiste behoren 
deze gekleurde glazen 
kralen, typerend voor 
de vroege 
middeleeuwen. De 
kralen zijn mogelijk 
afkomstig uit 
Rijnsburg, waar in de 
vroege middeleeuwen 
zulke kralen werden 
geproduceerd. De 
afgebeelde kralen zijn 
afkomstig uit 
verschillende graven. 
Collectie & foto: Huis 
van Hilde. 

 

 

 

 

Afbeelding 122 (L): een vrijwel gaaf zwaard uit het grafveld aan de Liebergerweg, gevonden in 1964. Datering 
700-800. Het handvat ontbreekt. De goede conservering is bijzonder voor de depositie in zandgrond. Collectie 
& foto: Huis van Hilde. 
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Afbeelding 123 (R): eveneens typerend voor de vroege middeleeuwen zijn glazen kelken, die gebruikt werden 
als drinkglas. Eén zo’n glas, gedateerd 675-725, is gevonden in het grafveld. Zulke glazen kwamen doorgaans 
uit het Frankische gebied. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

 

Afbeelding 124: vroegmiddeleeuws ijzeren zwaard, datering 700-800, gevonden op de Bosberg ten zuiden van 
Hilversum. Het zwaard is gevonden in 1850 en beschreven door onderzoeker L.J.F. Janssen in zijn bekende 
publicatie Hilversumsche Oudheden. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

 

Afbeelding 125: fragment van een gouden ring, gevonden in 2013 aan de Oud Bussumerweg te Bikbergen. De 
ring dateert uit circa 850-925 en heeft een versiering in pellet-in-triangle-stijl. Deze stijl is kenmerkend voor de 
vikingcultuur. Soortgelijke ringen zijn veel gevonden in graven en schatvondsten in Scandinavië en door de 
Noormannen bezette delen van Engeland. Voor Nederland een zeer bijzondere vondst. Collectie: Mark Eijbers. 
Foto: Sander Koopman. 

 

Afbeelding 126: twee munten uit een Karolingische muntschat. Aan de Oud Bussumerweg te Bikbergen, op tien 
meter afstand van de vindplaats van het hiervoor beschreven ringfragment, is in 1992 een muntschat 
gevonden. De schat bestaat uit negen zilveren munten (Karolingische denarii), daterende uit de periode 822-
855, met omschrift in Gotisch schrift. Vijf munten zijn van Lodewijk de Vrome (814-840) en vier munten zijn 
van Lotharius I, 840-855. De twee hier getoonde munten zijn voorzien van een omschrift DORESTATVSMON en 
een afbeelding van een tempel. Deze munten zijn geslagen te Dorestad (gelegen ter plaatse van het huidige Wijk 
bij Duurstede) en waarschijnlijk door handel in de omgeving van het Gooi beland. Collectie: Olaf Langendorff. 
Foto: Sander Koopman.  
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Afbeelding 127: twee bronzen voorwerpen uit de vroege middeleeuwen, gevonden op de Laarder Eng. Boven: 
fibula (mantelspeld) uit de Merovingische periode. Onder: fragment van een sleutel uit de Karolingische 
periode. Beide voorwerpen zijn in situ aangetroffen, een aanwijzing dat er ter plaatse van de Laarder Eng 
waarschijnlijk een nederzetting heeft gelegen in de vroege middeleeuwen. Dit vermoeden wordt ondersteund 
door de vondst van middeleeuwse ploegsporen, aardewerk en een grafveld. Collectie: Mark Eijbers. Foto: 
Sander Koopman. 

 

De collectiehouder: Mark Eijbers 

Afbeelding 128: Mark Eijbers 

 

Ik ben geboren in Venlo. In 1962 kwam ik 
in Hilversum wonen en na de nodige 
omzwervingen kwam ik in 2003 in Bussum 
terecht. Op mijn 20e had ik al even een 
metaaldetector, maar die heb ik vrij snel 
weer van de hand gedaan. Eenmaal in 
Bussum aangekomen las ik regelmatig de 
columns van mijn plaatsgenoot Gérard 
Buhr, die veel archeologische vondsten 
deed. En in 2006 kreeg ik van een vriend 
een metaaldetector, gekocht bij Joppie’s 
Dump in Hilversum. Daarna ben ik veel 
gaan zoeken in het Gooi, bijvoorbeeld bij 

Oud Bussum, Bikbergen en Hollandse Rading. In de afgelopen jaren heb ik talloze fraaie voorwerpen gevonden. 
Zo heb ik enkele jaren geleden een fragment van een zeldzame gouden vikingring gevonden, die vondst is 
landelijk in het nieuws geweest. Via buurtgenoot Karl Willard kwam ik ook in contact met AWN Naerdincklant, 
waar ik actief lid van ben geworden. Daarnaast ben ik ook nog vrijwilliger bij het Vestingmuseum, daar sta ik in 
de kantine en ik beman de kassa.  
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De late middeleeuwen 

De periode tussen 1000 en 1500 kent een aantal grootschalige ontwikkelingen die de opmaat vormen 
naar het huidige Nederland. Allereerst is van belang de opkomst van het regionale gezag. Na de 
desintegratie van het Karolingische rijk kwamen in heel Europa graafschappen, hertogdommen en 
bisdommen op, die steeds meer macht kregen. Oorspronkelijk waren deze personen beleend met 
goederen door de grote Europese koningen en keizers, zoals het Frankische rijk en het Heilige Roomse 
Rijk. Na verloop van eeuwen werden zulke graafschappen en hertogdommen steeds zelfstandiger. Op 
het Nederlandse grondgebied leidde deze ontwikkeling tot de oprichting van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden in 1588. Een tweede ontwikkeling betreft de groei van de bevolking. Na een 
bevolkingsafname in de eeuwen na het Romeinse Rijk maakte de Nederlandse bevolking in de late 
middeleeuwen weer een groei door. In deze periode ontstonden ook de meeste steden. Vanwege een 
groeiende behoefte aan landbouwgrond begon men op grote schaal met het ontginnen van de 
veenmoerassen in het westelijk deel van Nederland. De moerassen werden omgevormd tot 
landbouwgrond; in eerste instantie akkerbouw, later vooral graslanden die voor de veeteelt werden 
gebruikt. De ontginningen verliepen zeer planmatig. Vanaf zogeheten ontginningsbases werden 
parallelle stroken uitgezet met een lengte van 1 -2 kilometer, die werden ontgonnen en in bezit 
kwamen van individuele boeren. Zodra het einde van de ontginning was bereikt werd een volgend 
strokenblok ontgonnen. Zo transformeerde het hele westen van Nederland in een tijdsbestek van 
enkele eeuwen van een moerasgebied tot een veenweidegebied. Op meerdere plekken is na de 
ontginning ook nog turf gewonnen. Dit leidde tot het ontstaan van grote plassengebieden zoals de 
Loosdrechtse Plassen. Op de zandgronden veranderde het landschap minder sterk. De late 
middeleeuwen werden hier vooral gekenmerkt door een verdergaande afname van de oppervlakte 
bos, het ontstaan van zandverstuivingen en de opkomst van het potstalsysteem. In archeologisch 
opzicht zijn de late middeleeuwen goed gedocumenteerd. Op de Nederlandse zandgronden zijn veel 
laat-middeleeuwse huisplattegronden gevonden. In steden worden bij opgravingen regelmatig 
fundamenten van laat-middeleeuwse stadswoningen of boerderijen gevonden. “Levende” 
herinneringen aan de late middeleeuwen zijn de vele kastelen, kerken, de verkavelingspatronen in het 
veenweidegebied en de essen- en kampenlandschappen. Een aparte categorie vormen de verdwenen 
middeleeuwse nederzettingen. Op diverse plekken in Nederland zijn middeleeuwse dorpen 
overstoven door de sterke uitbreiding van zandverstuivingen. Daarnaast zijn de eerste-generatie 
veenontginningsnederzettingen later nogal eens vervangen door dochternederzettingen, waarbij de 
oorspronkelijke nederzetting werd verlaten. Zo zijn de afgelopen jaren in Nederland verschillende uit 
archieven bekende veennederzettingen door archeologisch onderzoek weer aan het daglicht gekomen. 

De late middeleeuwen tussen Vecht en Eem 

De late middeleeuwen brachten vooral voor de Vechtstreek en het Eemland grote veranderingen met 
zich mee. De veenontginningen hebben daar geleid tot het ontstaan van een totaal ander landschap in 
een tijdsbestek van enkele eeuwen. De ontginning van het Eemland begon in de 12e eeuw vanaf een 
kleine nederzetting bij het Huis Ter Eem, een versterkt huis dat gelegen heeft bij het huidige 
Eembrugge. In 1269 werd Eemnes gesticht, waarna de meeste Eemnessers daarheen verhuisden. De 
structuren van deze ontginningen zijn nog goed in het landschap waarneembaar. Zo vormde de 
huidige Wakkerendijk de achterkade van de eerste ontginningen. De Eemnesservaart ligt op de plek 
van de vroegere zijdwende, de noordelijke begrenzing van het eerste ontginningsblok. Het gebied 
tussen de Wakkerendijk en het Gooi werd later ontgonnen omdat dit grensgebied was tussen Holland 
en het Sticht. Op de Ronde kaart van Gooiland is te zien hoe in dit gebied nog tot in de 16e eeuw 
hoogveen werd afgegraven. De ontginningen in de Vechtstreek begonnen eerder. In de ijzertijd, 
Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen waren de oeverwallen van de Vecht reeds bewoond. Zo 
tegen het jaar 1000 begonnen de grootschalige veenontginningen in de buurt van Oukoop. Na het jaar 
1100 steeg het tempo van de ontginningen en werd er op grote schaal ontgonnen vanaf de oevers van 
de Vecht, de Drecht en het Gein. Ook in de Vechtstreek laat de verkaveling nog heel goed zien hoe deze 
ontginning is verlopen. Ook de toponymie (plaatsnaamkunde) geeft duidelijke aanwijzingen. Zo is de 
straatnaam Bloklaan bij Loosdrecht terug te voeren op de latere ontginning van een stuk veen op deze 
plek. Zo’n restgebied werd aangeduid als “blokland”. De Oud-Loosdrechtse- en Nieuw-
Loosdrechtsedijk waren oorspronkelijk achterkaden van de eerste ontginningen vanuit de Drecht. Van 
de nederzettingen die voor de ontginningen werden opgericht, zijn op diverse plekken archeologische 
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resten aangetroffen. Zo zijn langs de Oud-Loosdrechtsedijk vondsten gedaan (houtwerken, 
aardewerk) uit de 13e – 14e eeuw, de tijd waarin Oud-Loosdrecht ontstond. In de nabijgelegen 
Loosdrechtse Plassen is een zwaard uit de late middeleeuwen gevonden. Bij het snelwegknooppunt 
A1-A6, ten noordwesten van het Naardermeer, zijn in de jaren ’70 resten gevonden van het 
verdwenen dorp Keveren. Er zijn tientallen scherven aardewerk gevonden, eveneens uit de 13e – 14e 
eeuw. Zeer waarschijnlijk liggen er nog meer van zulke veennederzettingen op ontdekking te wachten! 
Het landschap van het Gooi bestond in de late middeleeuwen grotendeels uit heide en akkergronden 
(engen). Plaatselijk kwam nog oerbos voor, het Gooierbos. De stichtingsperiode van de Gooise dorpen 
is niet exact bekend, maar nederzettingen als Naarden, Hilversum, Laren en Blaricum bestonden zeker 
al sinds de vroege middeleeuwen. Diverse nederzettingen zijn in de loop van de middeleeuwen 
verplaatst. Zo lag Naarden (Naruthi) vroeger enkele kilometers naar het noordoosten, op een plek die 
heden ten dage in het Gooimeer ligt. De vondst bij het huidige Oud Naarden van een kogelpot en 
diverse aardewerkscherven getuigt nog van de vroegere ligging van de stad en het klooster, dat 
dezelfde naam droeg. Bij onderwateronderzoeken tot op enkele honderden meters uit de kustlijn van 
het Gooimeer zijn diverse vondsten gedaan uit de 8e en 9e eeuw, die afkomstig zijn van het stadje Oud 
Naarden. Zo zijn er zeven tot acht waterputten van steen en hout aangetroffen. Ook zijn er diverse 
mantelspelden (fibulae) en gespen gevonden. De vondst van koperslakken duidt op lokale bewerking 
van koper. In 1350 werd het oude Naarden verwoest tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, 
waarna herbouw volgde op de huidige plek. Hiervoor zijn in 2013 ook archeologische bewijzen 
gevonden. Tijdens een opgraving aan de Katrepel zijn er in het dekzand paalsporen en greppels uit de 
periode 1350-1500 gevonden, daterend uit de eerste bewoningsfase van het nieuwe Naarden. Deze 
sporen waren afgedekt door een ophogingslaag uit de periode 1500-1650. De nederzetting Bussum 
lag oorspronkelijk ter plaatse van het huidige Oud Bussum en is in de loop van de 15e eeuw verplaatst 
naar de huidige locatie (in de middeleeuwen nog aangeduid als Laag Bussum). Bij Laren heeft zich een 
soortgelijke verplaatsing voorgedaan: van de Laarder Eng en het Sint Janskerkhof naar de huidige 
locatie. Ook in het Gooi hebben er in de middeleeuwen nederzettingen gelegen die in de loop der tijd 
zijn verdwenen. Zo is er een middeleeuwse huisplattegrond gevonden op de Lange Heul en mogelijk 
ook een op de Aardjesberg. In de 12e – 14e eeuw hebben hier dus boerderijen gelegen. Naast een  
huisplattegrond zijn er van deze locaties ook vondsten bekend van laat-middeleeuws aardewerk, die 
qua datering overeenkomen met de aangetroffen huisplattegronden. Ook zijn er houtskoolresten en 
ijzerslakken aangetroffen, duidend op bewerking van ijzer. De bodemprofielen in het gebied zijn 
gehomogeniseerd, waarschijnlijk veroorzaakt door het plegen van akkerbouw. Een laatste 
bijzonderheid in de buurt van de Lange Heul betreft de aanwezigheid van enkele middeleeuwse 
waterputten. In het terrein zijn deze nog altijd te herkennen als kuilen met een doorsnede van enkele 
meters.  
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Vondsten uit de late middeleeuwen 

 

Afbeelding 129: sporen van een 12e-eeuwse boerderij op de Lange Heul, Hilversum, opgegraven in 1938. Er zijn 
sporen van greppels, paalsporen en waterputten aangetroffen. In de boerderijplattegrond is ook een 
ringvormig spoor gevonden uit oudere tijden (neolithicum/bronstijd) dat waarschijnlijk een grafheuvel 
markeert.  

 

 

Afbeelding 130 (L): een laat-middeleeuwse kookpot van kogelpotaardewerk, datering 1100-1200, gevonden 
tijdens de opgravingen in 1938. Lange Heul, Hilversum. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

Afbeelding 131 (R): een laat-middeleeuwse pispot met handgreep, roodbakkend aardewerk, datering 1375-
1425, gevonden tijdens de opgravingen in 1938. Lange Heul, Hilversum. Collectie & foto: Huis van Hilde. 
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Afbeelding 132: opgraving van het Jonge Convent aan de Middenstraat te Weesp in 1988. De plek van het 
klooster lag op de oever van de Vecht. Het Jonge Convent, ook wel Mariaconvent, was een vrouwenklooster dat 
heeft bestaan van 1422 tot 1577. Tijdens de opgraving zijn de fundamenten blootgelegd en zijn er vele 
voorwerpen gevonden die getuigen van het kloosterleven. Muren van dit klooster zijn nog steeds aanwezig in 
bestaande bebouwing nabij de opgravingslocatie. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

Afbeelding 133 (L): kaart van Weesp in de nadagen van het Jonge Convent, periode 1550-1570. Kaart door 
Jacob van Deventer (ca.1501-1575). Bron: Provincie Noord-Holland, Collectie Provinciale Atlas. 

 

 

 

Afbeelding 134 (L): een ijzeren beitel gevonden tijdens de opgraving van het Jonge Convent. Datering 1400-
1500. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

Afbeelding 135 (R): een aardewerken schotel gevonden bij het Jonge Convent. Roodbakkend aardewerk met 
loodglazuur, beschilderd in sgraffitotechniek. Het opschrift bestaat uit een vis met de tekst “Maria” en 
daarboven een kroon. Datering 1475-1525. Collectie & foto: Huis van Hilde. 
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Afbeelding 136: fasering van de veenontginningen 
in de Vechtstreek. Tussen 1000 en 1500 werden 
grote delen van de Vechtstreek omgevormd van 
moeras tot agrarisch gebied. De ontginningen 
vonden plaats in blokken. De rivieroevers dienden 
als ontginningsbases, waarna men steeds dieper 
landinwaarts trok. Bron: Weijs, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 137: detailkaart van de ontginningen van Loosdrecht. De ontginningen zijn gestart op de oevers van 
de Drecht en de Vecht. Naar het noorden toe liep de eerste slag tot “Den Nieuwen dijk”, de huidige Oud-
Loosdrechtsedijk. Bij de rode pijl zijn in 2008 opgravingen geweest waarbij laat-middeleeuwse resten zijn 
aangetroffen. De datering van de aangetroffen voorwerpen komt overeen met de uit historische bronnen 
bekende fasering van de Loosdrechtse veenontginningen. Bron: De Bont, 2009.  
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Afbeelding 138 (L): opgravingsfoto van de opgraving aan de Oud-Loosdrechtsedijk in 2008. Links van het 
midden zijn aardewerkresten zichtbaar temidden van een kuilopvulling. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

Afbeelding 139 (R): een vetvanger met groen loodglazuur, gevonden bij de opgraving aan de Oud-
Loosdrechtsedijk in 2008. Een vetvanger werd in het vuur gezet onder het bradende vlees. Dit exemplaar is 
gemaakt in Keulen. Datering 1350-1425. Collectie & foto: Huis van Hilde. 

 

 

Afbeelding 140 (L): kan van Siegburgaardewerk, ongeglazuurd, 14e eeuw. De kan is gevonden in Loosdrecht. 
Collectie: Historische kring Loosdrecht. Foto: Sander Koopman. 

Afbeelding 141 (R): de muntschat van Loosdrecht, een verzameling van 23 gouden munten uit de late 
middeleeuwen. De schat werd gevonden in 1941 in een weiland in de buurt van kasteel Sypesteyn. De schat 
bestaat uit munten afkomstig uit Holland, Vlaanderen, Duitsland en zelfs Portugal. De munten dateren uit de 
periode begin 15e- begin 16e eeuw. Het is onbekend waarom de munten destijds werden begraven en waarom 
ze toendertijd niet meer zijn opgegraven. Collectie: Teylers Museum. Foto: Sander Koopman.  
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Afbeelding 142: schematische weergave 
van de veenontginningen in de buurt van 
Keveren. Vanaf de Vecht en vanaf de 
Zuiderzee ontgon men in de richting van 
het Naardermeer. Keveren werd in de 13e 
eeuw gesticht als veenontginnings-
nederzetting aan het eind van het 
ontginningsblok dat vanaf de Vecht kwam. 
Keveren heeft bestaan tot in de 16e eeuw, 
daarna is de nederzetting verlaten, 
waarschijnlijk vanwege toenemende 
wateroverlast. Verklaring van de kleuren: 
donkerpaars = oligotroof veen (hoogveen), 
lichtpaars = mesotroof veen (o.m. 
zeggeveen), lichtgele stroken = zijdwenden 
(later ontgonnen delen), gele vlakken = 
hogere zandgronden. Bron: De Bont, 2009. 

 

Afbeelding 143: werkzaamheden bij de 
snelwegaansluiting A1-A6 ten 
noordwesten van het Naardermeer, 1976. 
Op de achtergrond is het Naardermeer 
zichtbaar. Tijdens de werkzaamheden zijn 
aardewerkscherven van de nederzetting 
Keveren gevonden. Bron: Schaftenaar, 
1993-1. 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 144 (L): wand/randfragmenten van inheems kogelpotaardewerk, gevonden bij Keveren. Datering 
13e eeuw. Bron: Schaftenaar, 1993-1. 

Afbeelding 145 (R): randen van kogelpotten gevonden bij Keveren, datering 13e eeuw. Bron: Schaftenaar,  
1993-1.  
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Afbeelding 146 (L): kogelpot van Oud Naarden, datering 1300-1500. Zowel het stadje Oud Naarden als het 
voormalige klooster Oud Naarden lagen beide ten noorden van de huidige kustlijn en zijn in de loop der tijden 
door de Zuiderzee verzwolgen. Het is niet zeker of deze pot van de stad of van het klooster afkomstig is, de 
datering overlapt met beiden: de stad bestond tot 1350, het klooster van 1420 tot 1579. Collectie & foto: Huis 
van Hilde. 

Afbeelding 147 (R): deel van de rand van een aardewerken vuurstolp, gevonden te Oud Naarden. Datering 
1300-1500. Vuurstolpen werden gebruikt om bij afwezigheid over het haardvuur te plaatsen, om zo de kans op 
brand te verkleinen. Het is niet zeker of deze pot van de stad of van het klooster afkomstig is. Collectie & foto: 
Huis van Hilde. 

 

 

 

Afbeelding 148: een ijzeren sleutel, late middeleeuwen of nieuwe tijd, gevonden in de Zoutegracht bij Naarden. 
Collectie: Olaf Langendorff. Foto: Sander Koopman.  

  



95 

 

Nieuwe en nieuwste tijd 

De nieuwe en nieuwste tijd, de periode vanaf het jaar 1500 tot heden, staan in Nederland vooral in het 
teken van toenemende verstedelijking, de opkomst van de industrialisatie en de tijdelijke verovering 
van ons land door grotere koninkrijken of staten. De verstedelijking uitte zich in het ontstaan van 
dichtbebouwde stadskernen, vaak ter bescherming omringd door muren of grachten. In deze steden 
kwam in de 17e-18e eeuw de industriële productie op gang. Internationale handel en de verovering 
van de overzeese gebieden zorgden in de 16e-17e eeuw, de Gouden Eeuw, voor een grote ophoping van 
kapitaal in de steden. Een deel van dit kapitaal werd belegd in grond: dit leidde tot de aanleg van 
droogmakerijen en het ontstaan van buitenplaatslandschappen op aantrekkelijke plekken, zoals de 
binnenduinrand, de Veluwezoom, de Vechtstreek en ‘s Graveland. De toenemende industrialisatie en 
bijbehorende nijverheid uitte zich eerst vooral in de bouw van vele kleine fabriekjes in de steden en 
dorpen. In de 19e eeuw kwam er in de industrie, na de introductie van de stoommachine, een sterke 
schaalvergroting tot stand en ontstonden grote industriële complexen aan de randen van de steden. 
De overheersingsdrift van andere rijken heeft geleid tot drie grote oorlogen in deze periode: de 
Tachtigjarige oorlog, ook wel de Opstand genoemd (1568-1648), de Franse tijd (1795-1813) en de 
Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Al deze ontwikkelingen hebben hun sporen nagelaten in het 
bodemarchief. Op heel wat plekken in Nederland zijn fundamenten aangetroffen van oude fabriekjes 
met resten van de productie; soms inclusief (ernstige) bodemverontreiniging. In ons land zijn naar 
schatting nog enkele honderden buitenplaatsen aanwezig. Evenzovele zijn echter ook weer 
verdwenen. Restanten ervan betreffen bijvoorbeeld de fundamenten van gebouwen, of relicten van de 
tuinaanleg, zoals wegenpatronen, watergangen, muren en aardwerken. Een vondstgroep die sterk met 
buitenplaatsen is geassocieerd betreft de Goudse pijpen. In de akkers en tuinen bij buitenplaatsen 
worden zulke pijpenkoppen en steelfragmenten met duizenden gevonden. Vaak worden op zulke 
plekken ook vele munten en sieraden gevonden. De oorzaak van deze vondstconcentraties ligt in het 
gebruik van stadsafval als mest voor akkers en tuinen. Oorlogen hebben eveneens geleid tot een 
indrukwekkend bodemarchief. Zowel uit de Tachtigjarige oorlog, de Franse tijd als de Tweede 
Wereldoorlog zijn in Nederland talloze vondsten bekend: denk hierbij aan munitie, wapens, 
vliegtuigonderdelen, fundamenten en aardwerken. De laatste jaren is het bestuderen van de 
archeologische neerslag van oorlogen zelfs uitgegroeid tot een speciale discipline: de zogeheten 
conflictarcheologie. 

Tuinarcheologie van buitenplaatsen in Gooi en Vechtstreek 

Na het jaar 1500 zien we in het Gooi en de Vechtstreek, in samenhang met de stedelijke opbloei van 
Amsterdam, vele buitenplaatsen ontstaan. Eén van de eerste exponenten hiervan was Slot Ruysdael te 
Blaricum. Reeds in 1521 wordt dit slot genoemd, het is dan in bezit van de Amsterdamse 
burgemeester Dirck Heymansz Ruysch. In de loop van de 18e eeuw raakte het slot in verval en werd 
het afgebroken. In 1975 hebben leden van AWN Naerdincklant een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd op de plek waar het slot heeft gestaan. Hierbij zijn resten van de funderingen gevonden en 
in kaart gebracht. Veel vondsten zijn geborgen, waaronder fraaie slibaardewerk schalen. Vanaf 1625 
begon de stichting van buitenplaatsen in de ’s Gravelandse polder. Na een felle strijd met de Erfgooiers 
over de eigendomsrechten kocht uiteindelijk een groep van Amsterdamse investeerders het gebied en 
zorgde voor de ontginning en verkaveling. Op de meeste kavels werden buitenplaatsen gesticht. Een 
aantal van deze buitenplaatsen, zoals Bouwsigt en Bantam, is later weer gesloopt. De tuinaanleg van 
menig buitenplaats heeft in de loop der eeuwen de nodige veranderingen ondergaan. Zo kent elke 
buitenplaats na verloop van eeuwen zijn eigen specifieke ontwikkeling. Met behulp van archeologisch 
onderzoek in combinatie met historische bronnen (ook wel aangeduid als tuinarcheologie) is het 
mogelijk om de ontwikkeling van een buitenplaats door de tijd heen te reconstrueren. Zo is in 2011 
een onderzoek uitgevoerd op Trompenburgh. Met behulp van georadar is gezocht naar onder het 
maaiveld aanwezige structuren. Hierbij is een oude watergang teruggevonden die deel uitmaakte van 
de oorspronkelijke tuinaanleg uit de beginjaren van deze buitenplaats. Voor de tuinen van de 
verdwenen buitenplaats Petersburg is een soortgelijke reconstructie uitgevoerd, maar dan op basis 
van digitale hoogtebestanden (AHN). Deze buitenplaats heeft gelegen bij Nigtevecht op de oostoever 
van de Vecht en is gesticht in de periode 1705-1709 door de Amsterdamse koopman Christoffel 
Brants. Vanwege zijn persoonlijke vriendschap met tsaar Peter de Grote, die hem twee keer een 
bezoek bracht, noemde hij zijn buitenplaats Petersburg. Momenteel herinnert alleen een afwijkend 
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verkavelingspatroon nog aan het bestaan van Petersburg. Eveneens verdwenen is de buitenplaats 
Huis te Ankeveen. Het huis is waarschijnlijk gebouwd tussen 1650 en 1665. In 1755 werd het 
openbaar verkocht, waarna in 1756 sloop volgde. De buitenplaats lag nabij de huidige St. 
Martinuskerk aan het Stichts End te Ankeveen. In 1927, 1975 en 2012 zijn er archeologische 
onderzoeken uitgevoerd op deze locatie, waarbij voorwerpen en restanten zijn aangetroffen, onder 
meer: zinken goten, duizenden halve kralen, stukken natuursteen en stukken koraal. Een derde 
voorbeeld van tuinarcheologie op buitenplaatsen heeft betrekking op Nijenrode. In 2010 is een deel 
van het talud van de gracht afgegraven en archeologisch onderzocht. Hierbij zijn meer dan 3000 
archeologische objecten aangetroffen, die in de loop der tijden uit de ramen van het kasteel zijn 
geworpen en zo een prachtige afspiegeling vormen van drie eeuwen geschiedenis van de buitenplaats. 
Het gaat hierbij onder meer om aardewerkscherven, glasfragmenten, botresten en pitten. De akkers en 
weilanden in de omgeving van buitenplaatsen zijn vaak ook rijk aan vondsten. Deze gebieden zijn 
eeuwenlang bemest met afval uit de steden. Amateurarcheologen vinden er talloze Goudse 
pijpenkoppen, munten en sieraden. Zo af en toe worden er ook andere rookaccessoires gevonden, 
zoals pijpenwroeters en vonkenvangers.  

Vroege industrie: de Loosdrechtse porseleinfabriek 

Het procedé voor het maken van porselein werd in de periode 600-900 voor het eerst ontdekt in 
China. Vanaf de 16e eeuw begon men in Europa pogingen te ondernemen om porselein te maken, maar 
het duurde nog tot 1713 voordat in Meissen (D) de eerste porseleinfabriek van Europa werd geopend. 
Het Europese porselein won snel aan populariteit, en het gevolg hiervan was dat op meerdere plekken 
porseleinfabrieken werden gesticht. Zo ook te Oud-Loosdrecht. Dominee Joannes de Mol opende hier 
in 1774 zijn porseleinfabriek aan de Oud-Loosdrechtsedijk. Helaas bleek dat de productie sterk 
verliesgevend was. In 1784 was De Mol dan ook genoodzaakt om de productie te beëindigen. De 
fabriek is snel daarna gesloopt en lange tijd was het niet precies bekend waar de porseleinfabriek 
gestaan had. Maar in 1999 was het raak! Na de sloop van een school ten behoeve van de bouw van een 
nieuw dorpscentrum trof men onder de resten van de school houten fundamenten aan, die van de 
porseleinfabriek bleken te zijn. Bij verder onderzoek kwamen ook de stenen resten van de oven aan 
het licht. Ook zijn vele met een dikke laag glazuur bedekte vuurvaste stenen gevonden, deze maakten 
deel uit van de bekleding van de oven. In de loop der eeuwen zijn in de directe omgeving van de 
fabriek talloze misbaksels van porselein gevonden. Ondanks het korte bestaan van de fabriek en de 
vele mislukkingen zijn er toch zeer fraaie en exclusieve objecten overgebleven, die heden ten dage nog 
bewonderd kunnen worden in musea. 

De collectiehouder: Stichting Loosdrechts Porselein  

Afbeelding 149: Het bestuur van de Stichting 
Loosdrechts Porselein anno september 2016. Van links 
naar rechts: Jeannette Kuhn, Ernst Kasteleijn, Yvonne 
Siemons en Elvera Siemons. De Stichting Loosdrechts 
Porselein (SLOP) bestaat sinds 2000 en heeft als 
hoofddoel de kennis van het Loosdrechts porselein uit 
te breiden en door te geven aan het nageslacht. SLOP 
wil zoveel mogelijk van haar vondsten aan het publiek 
tonen en erover publiceren, zodat dit erfgoed voor de 
toekomst behouden blijft. Een deel van de collectie is 
ook te zien bij de Historische Kring Loosdrecht en het 
gemeentehuis van Wijdemeren. Fabrikant ds. Joannes 
de Mol heeft in Oud-Loosdrecht zijn fabriek geleid, 
waaruit nog zovele schitterende en beroemde 

producten in de porseleinwereld furore maken. De fundamenten van de fabriek werden in 2000 ontdekt door 
de Historische Kring Loosdrecht (HKL) op een terrein aan de eerste Loosdrechtse Plas tegenover de kerk. 
Vervolgens werden door SLOP vele misbaksels en schervenmateriaal geborgen. In samenwerking met de HKL 
is een boek uitgegeven, getiteld “De Loosdrechtse porseleinfabriek boven water”. SLOP is anno 2016 bezig met 
plannen voor de realisatie van een permanente expositieplek aan het Porselein Plein in Oud-Loosdrecht. 
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Conflictarcheologie: relicten uit de Franse tijd en de Eerste en Tweede Wereldoorlog 

In de loop der eeuwen is er in het Gooi regelmatig wapengekletter geweest. Denk bijvoorbeeld aan de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten, de Tachtigjarige Oorlog, de bezetting door de Fransen, en de Tweede 
Wereldoorlog. Deze conflicten hebben de nodige sporen achtergelaten in de bodem. Bijzonder is de 
vondst van een laat-middeleeuws zwaard (12e eeuw) in 1983 in de Loosdrechtse Plassen. Uit de 
Franse tijd zijn door detectorzoekers meerdere vondsten gedaan. Vooral het Spanderswoud blijkt een 
rijke vondstplek te zijn. Bij een veldverkenning in 2012 zijn hier kogels, uniformknopen en een Franse 
munt gevonden. Het nabijgelegen toponiem Franse Kamp riep de vraag op of in de buurt van de 
vondstplek wellicht echt een Frans legerkamp heeft gelegen en zo ja, uit welke tijd. Dit raadsel werd in 
2015 opgelost dankzij het Actueel Hoogtebestand van Nederland. Op gedetailleerde hoogtebeelden 
van het Spanderswoud zijn nog diverse structuren uit de Franse tijd te herkennen: een reeks van 
kuilen, een kleine fortificatie (“garde du camp”) en een omwalling. Archiefonderzoek heeft uitgewezen 
dat het kamp is aangelegd en gebruikt in de periode maart 1809-november 1809, toen het Gooi 
behoorde tot het Koninkrijk Holland onder bestuur van Lodewijk Napoleon. Daarna is het kamp 
ontmanteld en zijn de kuilen dichtgegooid. Desondanks zijn de structuren van het kamp op 
hoogtebeelden en in het terrein nog goed te herkennen. Eind 19e en begin 20e eeuw zijn er in het Gooi 
opnieuw verdedigingswerken aangelegd waarvan we de sporen nog in de bodem aantreffen. In 1877 
werd het Offensief bij Naarden uitgebreid met een vijftal verdedigingswerken ten zuiden van Bussum, 
waarvan Werk IV nog is behouden. De resten van Werk I zijn enkele jaren geleden blootgelegd in het 
natuurgebied Gijzenveen bij de Hilversumse Meent. De Eerste Wereldoorlog vormde de aanleiding om 
de verdedigingswerken rondom Naarden verder uit te breiden. Als uitvloeisel hiervan is in de periode 
1914-1916 de Voorstelling van Naarden aangelegd. Deze bestond uit een zevental aardwerken 
(schansen) gelegen op de Bussumerheide, Blaricummerheide, Tafelbergheide en de engen bij Huizen. 
Op hoogtebeelden zijn deze duidelijk te herkennen. In 1918 werd de Voorstelling nog verder 
uitgebreid middels de aanleg van een groep betonnen schuilplaatsen in het noordelijk deel van het 
Spanderswoud. Ook de Tweede Wereldoorlog heeft duidelijke sporen nagelaten in de bodem. Op de 
heidevelden zijn talloze kogels gevonden (een deel hiervan is overigens van oefeningen afkomstig), 
mortierscherven en de nodige medailles en kruizen. Ook zijn een mes en een stalen ster gevonden. In 
Blaricum is een identificatieplaatje gevonden van de NSKK (NationalSozialistisch KraftfahrKorps), een 
Duits korps van vrachtwagenchauffeurs waarvan ook zo’n 10.000 Nederlanders lid waren. Hilversum 
was in de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier van de “Wehrmachtsbefehlhaber in den 
Niederlanden”. Dat is de reden dat er rondom Hilversum in de Tweede Wereldoorlog een ruim 20 
kilometer lange anti-tankgracht is aangelegd. Doorgaans bestond deze uit een droge gracht bekleed 
met rijshout, een prikkeldraadversperring en geschutspunten. Direct na de oorlog is de gracht 
dichtgegooid, maar op hoogtebeelden is het verloop van de gracht plaatselijk nog goed te volgen, zoals 
op de Hoorneboegse Heide, Westerheide en Zuiderheide. In het Spanderswoud en het Loosdrechtse 
Bos zijn op meerdere plaatsen nog betonresten te vinden van bijvoorbeeld bunkers, en in het 
Loosdrechtse Bos ook van hangars die in de oorlog bij het door de Duitsers gebruikte Vliegveld 
Hilversum behoorden. Uit de Vechtstreek is een vliegtuigcrash bekend in de buurt van Breukelen. In 
de polder Kortrijk stortte daar op 25 maart 1945 een Spitfire neer met als piloot luitenant C.J. Maltby. 
Het toestel is direct na de oorlog geborgen, maar vermoed wordt dat er over heel Nederland bezien 
nog zo’n 1200 WO2-vliegtuigwrakken liggen te wachten om ontdekt te worden. Een bijzonderheid 
tussen Muiden en Weesp betreffen de restanten van het geheime Duitse radarstation Seeadler. Midden 
in de weilanden staan nog enkele garages en liggen funderingen, waarop de radarinstrumenten 
hebben gestaan. Nog recenter is de vondst van een schuilbunker uit de Koude Oorlog, onder het 
Langgewenst te Hilversum. Deze bunker werd sinds 1986 niet meer gebruikt en is daarna in de 
vergetelheid geraakt. In juni 2016 kwam de bunker weer aan het licht tijdens de herinrichting van het 
plein. De bunker is daarna gedocumenteerd en uiteindelijk gesloopt. 
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Vondsten uit de nieuwe en nieuwste tijd: van buitenplaatsen tot WO2  

Afbeelding 150: schilderij 
“Winterlandschap”, Jacob Isaacksz. van 
Ruisdael, ca. 1665. Dit schilderij verbeeldt 
zeer waarschijnlijk het slot Ruysdael te 
Blaricum, dat bestaan heeft vanaf eind 15e 
eeuw tot in de 18e eeuw. Ruysdael was een 
relatief vroege buitenplaats in het Gooi. 
Bron: Rijksstudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 151 (L): schaaltje, ongeglazuurd, gevonden tijdens de opgravingen bij slot Ruysdael in 1975. 
Datering 1475-1525. 

Afbeelding 152 (R): kom of tuinpot van Delfts aardewerk gevonden bij slot Ruysdael. Geglazuurd met 
tinglazuur, monochrome blauwe beschildering. Datering 1675-1700.  

Afbeelding 153: aardewerken bord gevonden bij slot Ruysdael. 
Nederlandse faience met tinglazuur, monochrome blauwe versiering in 
de vorm van een lauwerkrans en een spreuk: “Niet al te wijs”. Datering 
1675-1750.  
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Afbeelding 154: tekening van het Huis te Ankeveen, vooraanzicht en een deel van de tuin. Getekend door Jan de 
Beijer in 1749. Het Huis te Ankeveen heeft slechts zo’n 100 jaar bestaan en is in 1756 gesloopt. 

Afbeelding 155 (L): tekening van een archeologisch 
onderzoek uitgevoerd op 22 juni 1975 in de tuin 
van het Huis te Ankeveen. Boven een 
opgravingsplattegrond met weergave van de 
locaties van gevonden objecten. Onder een 
profielbeschrijving van een kuilwand. Bron: 
Cruysheer, 2013-1. 

 

Afbeelding 156 (B): gebroken blauwe glaskralen, 
gevonden in de voormalige tuin van het Huis te 
Ankeveen. De kralen maakten deel uit van 
ornamenten in de tuin. Bron: Cruysheer, 2013-1. 
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Afbeelding 157 (L): Goudse pijpen worden op grote schaal gevonden op buitenplaatsen en op akkers en 
weilanden in de buurt van buitenplaatsen. De pijpen braken gemakkelijk af bij de steel. De restanten belandden 
op grote schaal in beerputten en werden met de mest mee uitgereden op het land buiten de stad. Deze foto 
toont een kleine 100 Goudse pijpenkoppen uit de collectie van Jan Hovius. De merken verschillen per fabrikant. 
Bron: Hovius, 2014. 

Afbeelding 158 (R): drie voorbeelden van accessoires die werden gebruikt bij het roken met Goudse pijpen. 
Links een pijpenwroeter en rechts twee vonkenvangers. Een pijpenwroeter werd gebruikt om de pijpenkop 
schoon te maken. Vonkenvangers werden gebruikt om te voorkomen dat er vonken uit de pijp sprongen. In de 
periode waarin Goudse pijpen in gebruik waren , de 17e – 19e eeuw, was dat van groot belang daar er in veel 
Nederlandse binnensteden nog op grote schaal houten en/of met riet gedekte huizen stonden. Collectie: Olaf 
Langendorff. Foto: Sander Koopman. 

 

Afbeelding 159 (L): munt, een pfennig van Konrad von Hochstaden, bisschop van Keulen, muntplaats Keulen, 
1240. Met afbeelding van de bisschop met mijter en staf. Vindplaats: een akker bij Hollandsche Rading. 
Randschrift in Gotische letters. Collectie: Mark Eijbers. Foto: Sander Koopman. 

Afbeelding 160 (R): munt, een groat van Henri VI, muntplaats Calais, 1425. Met afbeelding van Henri VI met 
kroon op het hoofd. Randschrift in Gotische letters. Vindplaats: een akker bij Blaricum. Collectie: Mark Eijbers. 
Foto: Sander Koopman. 
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Afbeelding 161 (L): munt, een kopeke uit Rusland. Muntplaats en muntheer zijn onbekend. Het gat duidt erop 
dat de munt waarschijnlijk als hanger is gebruikt. Datering onzeker, waarschijnlijk eerste helft 17e eeuw. 
Vindplaats: een akker bij Oud Bussum. Collectie: Mark Eijbers. Foto: Sander Koopman. 

Afbeelding 162 (R): een aantal Hollandse munten uit de 17e – 19e eeuw. Boven van links naar rechts: Kwartje, 
Willem I, 1827, muntplaats Brussel, vindplaats Oud Bussum. Dubbeltje, Willem I, 1828, muntplaats Utrecht, 
vindplaats Oud Bussum. Rijksdaalder, Willem II, 1867, muntplaats Utrecht, vindplaats Naarden in voormalig 
baggerdepot. Onder van links naar rechts: duit, Overijssel, opschrift Transsylvania, 1628, muntplaats onbekend, 
vindplaats Hollandsche Rading. Bezemstuiver, Holland, opschrift Hollandia, 1738, muntplaats onbekend, 
vindplaats Oud Bussum. Tweestuiverstuk, Holland, opschrift Hollandia, 1675, muntplaats onbekend, vindplaats 
Gooi. Rijderschelling, Deventer, 17e eeuw, muntplaats Deventer, vindplaats Oud Bussum. Collectie: Mark 
Eijbers. Foto: Sander Koopman. 

 

Afbeelding 163: drie lakenloodjes. Kenmerkend voor de 16e eeuw is de opkomst van de textielnijverheid in veel 
Hollandse steden. Getuigen hiervan zijn de vele lakenloodjes die door metaaldetectorzoekers worden 
gevonden. Links: lakenloodje uit Naarden, 16e eeuw, vindplaats Naarden. Midden: lakenloodje uit Engeland, 
eind 16e eeuw, vindplaats Hollandsche Rading. Rechts: lakenloodje uit Leiden, 17e – 18e eeuw, vindplaats 
Hollandsche Rading. Collectie: Mark Eijbers. Foto: Sander Koopman. 

 

Afbeelding 164: boetnaald, roodkoper, gevonden in het Gooimeer bij Oud Naarden. Een boetnaald werd 
gebruikt voor het weven van visnetten. Datering +- 18e eeuw. Collectie: Olaf Langendorff. Foto: Sander 
Koopman.  
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Afbeelding 165 (L): kaartje met de locatie van de voormalige porseleinfabriek in Oud-Loosdrecht. Tot 1999 was 
het niet duidelijk waar de fabriek gestaan heeft. Na de sloop van een oud schoolgebouw ten behoeve van 
nieuwbouw, werden de fundamenten ontdekt. Bij de bouw van de school zijn de fundamenten nooit ontdekt 
omdat de funderingspalen van de school ongezien dwars door de houten fundering van de fabriek heen gingen. 
Wel had men bij de bouw van de school al gemerkt dat bepaalde palen terugveerden bij het heien en wel erg 
moeizaam de grond in gingen! Bron: Nieuwenhuizen, 2014.  

Afbeelding 166 (R): de locatie van de voormalige Loosdrechtse porseleinfabriek: hoek Spinaker-Oud-
Loosdrechtsedijk. Op de hoek is door de HKL en SLOP een gedenkbord geplaatst. Uit het nabij gelegen water 
zijn vele porseleinfragmenten gehaald. Foto: Sander Koopman. 

 

 

 

Afbeelding 167 (L): in 2000 werden de fundamenten van de porseleinfabriek aangetroffen. Een funderingsbalk 
is blootgelegd. Bron: Nieuwenhuizen, 2014.  

Afbeelding 168 (R): baksteen fundamenten van de oven. Bron: Nieuwenhuizen, 2014. 
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Afbeelding 169: een steen afkomstig uit de binnenbekleding 
van de oven. De steen is bedekt met een laagje glazuur (grijs), 
neergeslagen uit glazuurdamp die ontstond tijdens het 
bakproces. Collectie: Historische Kring Loosdrecht. Foto: 
Sander Koopman. 

 

 

 

 

 

Afbeelding 170 (L): een aantal verfproeven op porselein. Voor het schilderen van de decors werden meerdere 
kleuren gebruikt. De kleurstoffen werden van tevoren getest op hittebestendigheid en de evolutie van de kleur 
tijdens verhitting. Collectie: Stichting Loosdrechts Porselein. Foto: Sander Koopman. 

Afbeelding 171 (R): porseleinsteunen.Tijdens het bakken moesten de producten ondersteund worden om 
inzakken te voorkomen. Dat gebeurde met hulpmiddelen zoals hier afgebeeld. Helemaal links twee kraspennen, 
gebruikt om bijvoorbeeld initialen in te krassen. Collectie: Stichting Loosdrechts Porselein. Foto: Sander 
Koopman. 

 

Afbeelding 172 (L): misbaksel van Loosdrechts porselein. Men had er vaak moeite mee om de oventemperatuur 
goed onder controle te houden tijdens het productieproces. Dit misbaksel is te heet gebakken, waardoor het 
porselein geheel verglaasd is en tot een transparante groene massa is verworden. Collectie: Stichting 
Loosdrechts Porselein. Foto: Sander Koopman. 

Afbeelding 173 (R): schaal of bloempot met polychroom bloemendecor en een gelustreerde rand. Loosdrechts 
porselein, rond 1780. Collectie: Historische Kring Loosdrecht. Foto: Sander Koopman.  
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Afbeelding 174 (L): onderplaat van een theeserviesje. Tweekleurige blauw-groene beschildering met 
bloemmotief. Loosdrechts porselein, rond 1780. Collectie: Historische Kring Loosdrecht. Foto: Sander 
Koopman. 

Afbeelding 175 (R): inktstel met insteekopening voor veren (?) of pennen en twee inktreservoirs. Loosdrechts 
porselein, rond 1780. Collectie: Stichting Loosdrechts Porselein. Foto: Sander Koopman. 

 

Afbeelding 176: thee- of koffiekannetje met monochroom blauw decor. Loosdrechts porselein, rond 1780. 
Collectie: Stichting Loosdrechts Porselein. Foto: Sander Koopman.  
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Afbeelding 177 (L): hoogtebeeld van het noordelijk deel van het Spanderswoud, met genummerd een aantal 
terreinvormen die uit de Franse tijd (1809) dateren. 1 = Garde du camp, 2 = omwalling, 3 = reeks van kuilen, 
mogelijk kookkuilen, 4 = drie diepe kuilen, mogelijk drenkkuilen. Bron: Bazelmans, 2016. 

Afbeelding 178 (R): detail van de Garde du camp, een miniatuur fortificatie gelegen in het Spanderswoud. De 
keel van de versterking, het meest kwetsbare deel, is naar het kamp gericht. Bron: Bazelmans, 2016. 

Afbeelding 179: detail van een reeks van kuilen, mogelijk 
waren deze kuilen in gebruik als kookkuil. Bron: Bazelmans, 
2016. 

 

 

 

 

Afbeelding 180: ten noorden van het kamp 
in het Spanderswoud is in 2012 een 
veldverkenning uitgevoerd door leden van 
AWN Naerdincklant. Hierbij zijn meerdere 
voorwerpen uit de Franse tijd gevonden. 
Deze afbeelding toont een selectie van 
vondsten: knopen, munten, kogels, een 
embleem van een uniform (appliqué, de 3), 
een vuurketshouder, een vingerhoed en 
een onderdeel van een sabel (onder, in het 
midden). Collectie: Olaf Langendorff. Foto: 
Sander Koopman. 
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Afbeelding 181a (L): deze hartvormige structuur op de Bussumerheide net ten zuiden van de Randweg is het 
restant van de meest zuidwestelijke schans van de Voorstelling van Naarden, aangelegd in de periode 1914-
1916.  De kaarsrechte lijn die vanuit deze structuur naar rechtsboven loopt, maakt eveneens deel uit van de 
schans. 

Afbeelding 181b (R): Hilversum, 15 mei 1940. De dag na de Nederlandse capitulatie: Sondergruppenführer 
Arthur Freudenberg (middelste persoon vooraan) loopt naar de ingang van de AVRO-studio om de uitzending 
over te nemen. De witte auto achteraan is een melkwagen. Collectie: Pieter Hoogenraad. 

Afbeelding 182 (LO): in 1944 legden de Duitsers een anti-tankgracht aan rondom Hilversum. De constructie 
bestond doorgaans uit een droge gracht bekleed met rijshout, een prikkeldraadversperring en 
geschutsopstellingen. Deze kaart toont Hilversum in 1944 met in blauw aangegeven het tracé van de anti-
tankgracht. Collectie: Kees van Aggelen. 

 

Afbeelding 183 (B): beeld van de anti-tankgracht in de 
buurt van de Laarder Wasmeren. De gracht is hier 
gevuld met water vanuit de Wasmeren. De foto is 
waarschijnlijk na de bevrijding gemaakt. Collectie: 
Pieter Hoogenraad. 

 

 

 

 



107 

 

 

Afbeelding 184 (L): kruising van de anti-tankgracht met een weg. Op plekken waar de anti-tankgracht een weg 
kruiste, werden betonblokken neergezet. De exacte locatie van de foto is onduidelijk. Collectie: Streekarchief 
Gooi en Vechtstreek, met dank aan Pieter Hoogenraad. 

Afbeelding 185 (R): een man verstopt goederen onder een kerkbank in Hilversum. Het verstoppen van 
goederen is van alle tijden. En één van de vele mechanismen achter het ontstaan van het archeologisch archief. 
Collectie: Streekarchief Gooi en Vechtstreek, met dank aan Pieter Hoogenraad. 

 

Afbeelding 186 (L): bevrijdingsoptocht in Hilversum, begin mei 1945. De overgave is nog niet getekend, maar 
er heerst een opgewonden stemming op straat. Een geïmproviseerde luidsprekerwagen (met turfgasgenerator) 
maant de bevolking tot voorzichtigheid. De Duitse bezettingstroepen zijn namelijk nog niet vertokken. Locatie 
is waarschijnlijk de Langestraat. Bron: SAGV, collectie Jacques Stevens.  

Afbeelding 187 (R): AHN-differentiebeeld van de Hoorneboegse Heide, het noorden is boven. Deze kaart toont 
de lokale hoogteverschillen op basis van AHN. Bij het cijfer 3 is het restant van de Hilversumse anti-tankgracht 
te zien. Bron: Wortelboer, 2014.  
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Afbeelding 188: een stalen ster uit de Tweede Wereldoorlog. 
De functie van het attribuut is onbekend. Vindplaats: Oud 
Naarden. Nabij de vindplaats heeft Duits afweergeschut 
gestaan. Collectie: Olaf Langendorff. Foto: Sander Koopman. 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 189 (L): een klapmes uit de Tweede Wereldoorlog. Vindplaats: Oud Naarden. Collectie: Olaf 
Langendorff. Foto: Sander Koopman.  

Afbeelding 190 (R): munitie uit de Tweede Wereldoorlog, diverse kalibers. Vindplaats: Naarden in voormalig 
baggerdepot. Collectie: Mark Eijbers. Foto: Sander Koopman. 

 

Afbeelding 191 (L): Hanseatenkruis uit de Eerste Wereldoorlog met wapen van de stad Hamburg. Vindplaats: 
een akker bij Oud Bussum. Hanseatenkruizen werden uitgereikt door de Hanzesteden Bremen, Hamburg en 
Lübeck bij bewezen verdiensten in de Eerste Wereldoorlog. Opvallend is, dat er op een meter afstand van dit 
kruis een tweede kruis is gevonden, een ijzeren kruis uit de Tweede Wereldoorlog. Mogelijk is op deze plek een 
lid van de Duitse legerleiding ontdaan van zijn onderscheidingen en wellicht gevangen genomen. Het 
nabijgelegen landhuis Oud Bussem was in de Tweede Wereldoorlog eigendom van de zeer rijke NSB-er Van 
Leeuwen Boomkamp. De Duitse maarschalk Goering heeft er nog gelogeerd.  

Afbeelding 192 (R): Achterzijde van het Hanseatenkruis met opschrift: Für verdienst im Kriege, 1914. 
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Afbeelding 193: Restanten van een Duitse PAK-stelling (PanzerAbwehrKanone) aan de Melkweg in het 
Spanderswoud, Hilversum. De restanten raken geleidelijk aan steeds meer in verval en bedolven onder het 
strooisel. Hier onstaat archeologie! Foto: Rob Loois; collectie: Pieter Hoogenraad. 

 

De collectiehouder: Olaf Langendorff 

Afbeelding 194: Olaf Langendorff. 

 

Sinds een aantal jaren woon ik in Naarden, maar ik ben 
opgegroeid aan de Bijlstraat in Bussum. Al in mijn jeugd 
was ik graag in de natuur. Ik ging dan ook vaak naar de 
hei, en dan vooral naar de militaire oefenterreinen. Ik 
heb er heel wat vuursteenartefacten gevonden, 
waaronder een vuistbijl. Op mijn 13e-14e jaar kreeg ik 
mijn eerste metaaldetector. Sindsdien ben ik een 
enthousiast zoeker. Ik heb veel gezocht op de hei, op de 
Naarder Eng, bij Bikbergen, bij Oud-Naarden en rondom 
de vesting. Maar ook bijvoorbeeld in de Groene Long te 
Bussum. Mijn hond vond daar ooit een zakhorloge! De 
mooiste vondsten zijn voor mij voorwerpen die fraai 
bewerkt zijn, bijvoorbeeld tabaksdozen, of 
gebruiksvoorwerpen die door hun eenvoudige ontwerp 
fraai zijn, neem bijvoorbeeld de vonkenvangers die in dit 
boek beschreven staan. Ik ben actief in de archeologie als 
veldwerkcoördinator bij AWN Naerdincklant. Daarnaast 
ben ik lid van de visstandsbeheercommissie van een 
hengelsportvereniging en ben ik nog steeds vaak in de 
natuur te vinden. Zo doe ik bijvoorbeeld mee aan de 
jaarlijkse 1000-soortendag, waarbij ik vissoorten als 
speciale expertise heb. In het dagelijks leven werk ik als 
hoofdgreenkeeper bij golfclub Spandersbosch.  
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