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Groep onbekende personen bij de op de hei bij de Aardjesberg gevonden kei, met een ketting eromheen, kort
voor het transport naar Hilversum, begin augustus 1921 (bron Glasnegatieven gemeente Hilversum collectie

Interne Zaken, Streekarchief Gooi en Vechtstreek, bestandsnummer SAGVo32.8 itemnummer 15501).

Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem
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De Drie Eiken te Baarn
Een archeologische lieu de mémoire
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Ook bij onderzoek door de ArWe vanwege uit
breiding van het bedrijventerrein in 1996 was
het raak en zijn er nieuwe vondsten gedaan,
beschreven in Baerne 21, nr. 4. De objecten die
bij de diverse opgravingen zijn gevonden, zijn
in de loop der tijd verspreid geraakt over di
verse niet-ontsloten collecties. Zo zijn er drie
dozen met objecten aanwezig in het provin
ciaal archeologisch depot Utrecht, maar ook
heeft de ArWe zelf een collectie van enkele
honderden vu u rsteen-a rte facte n. Daarnaast
is er nog een onbekend aantal particulieren
met eigen collecties. In het najaar van 2021

kwam de auteur bij toeval in aanraking met

Afb, 1. Hoogtekaart van Baarn en omgeving, rood =
oog, blauw = laag. In de rode cirkel de locatie van 'De
Drie Eiken' (bron AHN-Viewer, https://ahn.arcgisonline.
hl/ahnviewer/; bewerking auteur).

zo'n tot voor kort onbekende particuliere col
lectie van archeologische objecten, gevonden
bij De Drie Eiken. Bij de gesprekken over deze
collectie en nader speurwerk naar wat er aan
primaire gegevens is vastgelegd over De Drie
Eiken, werd eens te meer duidelijk dat het hier
gaat om een bijzondere locatie met een hoge
archeologische waarde. Reden om in TVE
aandacht te besteden aan De Drie Eiken als
een archeologische lieu de mémoire.

' 1
Landschappelijke ontwikkeling

Pleistoceen/Weichselien tot Holoceen
De locatie van De Drie Eiken ligt precies op
de overgang van de hoge zandgronden van
Baarn naar de lager gelegen polders van Eem
nes (afbeelding 1). In de ondergrond bevindt
zich dekzand (Formatie van Boxtel) uit het
Weichselien. Uit boorgegevens (afbeeldingen
2 en 3) blijkt dat de top van het dekzand hier
relatief steil naar het noorden helt en enkele
honderden meters vanaf de De Geerenweg al
bedekt wordt door een pakket veen en klei van
in totaal zo'n vier meter dik (zie boring 4 in
afbeelding 3).
Voor de ontstaansgeschiedenis van dit land

schap moeten we terug naar het einde van
de laatste ijstijd, het Weichselien, zo'n 12.500
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Sander Koopman

In 1988 werd in Baarn net ten zuiden van de Ar-afrit n Eembrugge het bedrijventerrein De Drie
Eiken aangelegd. Ten tijde van de graafwerkzaamheden namen leden van de Archeologische
Werkgroep (ArWe) van de Historische Kring Baerne (HKB) regelmatig een kijkje op het terrein.
Zij vonden daar diverse archeologische objecten, reden voor de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB) om in augustus-september 1988 een nader onderzoek uit te voeren.
Hierbij zijn vele vondsten gedaan uit de prehistorie maar ook uit de Middeleeuwen. Het leidde
tot een vermelding in de Archeologische Kroniek Utrecht van 1988-1989.



14.000 jaar geleden. In die periode werd het
Jonger dekzand afgezet, dat hier de top van
het dekzandpakket vormt. Tijdens het Al
lerod-interstadiaal, 13.900-13.000 jaar gele
den, was het tijdelijk warmer en groeiden er
dennenbossen in Nederland. Hierdoor trad
er enige mate van bodemvorming op en ont
stond de bodemhorizont die bekend staat als
de Laag van Usselo. Deze Laag is ook aanwe
zig in de directe omgeving van De Drie Eiken.
Aan de Drakenburgerweg tegenover de Pro
fessor Krabbelaan, eveneens gelegen precies
op de overgang van het hoger gelegen dek
zand naar de polders, was in 2o19 de Laag
van Usselo ontsloten in de wand van een kuil
(afbeelding 4) en zichtbaar als een lemige
en donker gekleurde laag. De lemige textuur
duidt erop dat hier ten tijde van de afzetting
vochtige terreincondities heersten. Kennelijk

A

0,3Km

Afb. 2. Kaart van de omgeving van 'De Drie Eiken'; rood
gearceerd = gebied waar archeologische vondsten zijn
gedaan; rode lijn = ligging profellijn van afbeelding 3;
oo = locatie mottekasteel (kaartbewerking drs. A.E. Pfeifer).

was de huidige randzone dus ook al in het Al
lerod-interstadiaal een betrekkelijk natte plek.
Bij aanvang van het Holoceen, zo'n 11.500

jaar geleden, lag er dus ter plaatse van De Drie
Eiken een naar het noorden hellend dekzand
landschap aan de voet van de stuwwal van
Baarn. Op enkele honderden meters afstand
lag de Eem, toen nog in een ondiep dal, dat
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later in het Holoceen geheel opgevuld zou ra
ken met jongere afzettingen. Gedurende de
eerste millennia van het Holoceen steeg de
zeespiegel snel, waardoor het westen van Ne
derland in hoog tempo vernatte.

Vernatting
Dit proces van vernatting uitte zich in het
ontstaan van moerassen, waarin veenvor
ming optrad en grootschalige inbraken van
de Noordzee, waardoor uitgestrekte gebieden
met kwelders en wadden ontstonden. In het
Eemland zien we de eerste tekenen van ver
natting zo rond 4.ooo v. Chr., wanneer veen
ontstond met name in het dal van de Eem en
in de diepste delen van de laagten tussen de
stuwwallen van Baarn en Soest (afbeelding
5). De kwelders van de Noordzee reikten toen
tot aan de huidige Eemmonding. In de na

volgende duizend jaar breidde de veen
bedekking zich sterk uit en rond 2750

v. Chr. was het hele Eemland met veen
bedekt, waaronder ook de locatie van De
Drie Eiken (afbeelding 6). Het golvende
dekzandlandschap was veranderd in
een uitgestrekt zeggenmoeras (Stiboka,
1966), waar de Eem traag doorheen slin
gerde. Het veen bereikte aan de randen
uiteindelijk een hoogte van 1,2-2 meter
+NAP (Sevink & Koopman, 2020). Een
duidelijke indicatie voor vroegere veen
bedekking in de randzone langs de De
Geerenweg en de Drakenburgerweg vin

den we in de eerder besproken ontsluiting (af
beelding 4), waar in de Laag van Usselo een
grillige donkerbruine verkleuring zichtbaar is.
Het gaat hier om waterhard, ofwel ingespoelde
humuszuren' uit een organische laag die ho
ger in het bodemprofiel lag, in dit geval dus
een (inmiddels verdwenen) veendek.
Gedurende een periode van zo'n vierdui

zend jaar bleef de landschappelijke situatie
vrijwel ongewijzigd en bestond het hele ge
bied ten noorden van de De Geerenweg uit
een slecht toegankelijk zeggenmoeras. Daar
zou pas verandering in komen na het jaar
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Drie Eiken vanaf de ontginningen in gebruik
als agrarisch gebied (grasland), een toestand
die zou voortduren tot de aanleg van het be
drijventerrein in 1988 (afbeelding 7).

Archeologische vondsten3

Het tot nu toe bekende vondstenrecord van
De Drie Eiken en directe omgeving is in drie
fasen tot stand gekomen. Op afbeelding 8
en in tabel 1 staat het totaaloverzicht van in
Archis geregistreerde waarnemingen weerge
geven met op afbeelding 8 tevens de locatie
van een verdwenen mottekasteel. De eerste
onderzoeken dateren van 1988 bij de aanleg
van het bedrijventerrein door de ArWe van HK
Baerne en de ROB. Directe aanleiding tot de
onderzoeken was de vondst van een fragment
van een maritieme klokbeker, waarna een ver
kenning en een noodopgraving werden uitge
voerd. Hierbij werden vondsten gedaan uit
het Paleolithicum, Mesolithicum, Neolithi
cum en de Middeleeuwen.

Eerste onderzoeksfase (1988)
Uit het Mesolithicum zijn twee activiteiten
gebieden aangetroffen, waarvan één met een
concentratie van haardkuilen en vuursteen-ar
tefacten en een tweede met vuursteen-artefac
ten en vele kookstenen.4 Verder zijn een ovale
kuil en mogelijke resten van paalkuilen aange
troffen. Uit het late Neolithicum dateren een
grafheuvelrestant van een mannengraf en
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1000, toen de ontginningen van het Eem
land op gang kwamen. Het gebied tussen de
Drakenburgerweg-De Geerenweg en de Dra
kenburgergracht zal waarschijnlijk als eerste
ontgonnen zijn op kleinschalige wijze. Na de
ontginning werd het gebruikt als gemeen
schappelijk hooiland voor de Baarnse boeren
(Gaasbeek e.a., 1994). Zo rond de twaalfde
eeuw volgden de systematische en groot
schalige ontginningen van de veengebieden
ten noorden van de Drakenburgergracht. Uit
eindelijk was het gebied ter plaatse van De

Afb. 4. Profiel in een ontsluiting langs de Draken
urgerweg tegenover de Prof. Krabbe/aan, Baarn,
coördinaten X 147,94-' 470,35, hoogteligging maaiveld
+1,1 m NAP. Zichtbaar is dekzand met daarin de Laag
van Usselo {U), vervormd door kryoturbatie en met
donkere verkleuring door waterhard. T = omgewerkte
sterk humeuze toplaag met resten veraard veen (foto
Sander Koopman, 13 juli 2019).
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Tabel 1. In Archis geregistreerde archeologische waarnemingen van de locatie 'De Drie Eiken', Baarn
(bron Weerheijm en Kerks, 2013).

Archis ID I Tijdvak I Omschrijving

18.732 Midden-/Laat Neolithicum vuurstenen bijl

26.413
Mesolithicum/Neolithicum, Meso/Neo: grafheuvel, grafkuil, bot, vuursteen, standvoetbeker.
Late Middeleeuwen LM E: huisplattegrond, palen, greppel

26.451 Neolithicum klokbeker

58.029 Mesolithicum/Neolithicum grafheuvel, graf, aardewerk
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Afb. 6. Paleogeografische kaart van midden-Nederland
rond 2.750 • Chr. Het veen (bruin) heeft zich sterk
uitgebreid. Verklaring van de kleuren zie afbeelding 5
(bron Vos & De Vries, 2013).

en een hoge grondwaterstand hebben hier
sterk conserverend gewerkt, waardoor deze
materialen behouden bleven in de bodem.
Door leden van de ArWe, maar ook door

diverse onafhankelijke zoekers, zijn in deze
onderzoeksperiode aardewerkscherven en
vuursteen-artefacten gevonden, waarvan één
collectie verderop in dit artikel wordt behan
deld. De talloze vondsten uit het Mesolithi
cum duiden op een intensief gebruik van De
Drie Eiken als locatie voor kampjes. De mens
was in die periode nog niet sedentair, maar
keerde waarschijnlijk wel regelmatig op de
zelfde plek terug. In het Mesolithicum waren

een crematiebijzetting van een jonge vrouw.
Vooral die laatste is bijzonder, aangezien het
hier gaat om een standvoetbeker-crematie
graf: ... er werden namelijk de resten van één
(ofmogelijk twee) verbrande bekers in gevonden
(Van Tent, 1996). Ook bijzonder in dit crema
tiegrafwas de vondst van diverse bij giften be
staande uit organische materialen, te weten
twee priemen van schapen- of geitenbot en
een hoeveelheid verkoolde gerst. De aanwe
zigheid van een pakket holocene klei en veen

Afb. 5. Paleogeografische kaart van midden-Nederland
rond 3.850 v. Chr. Oranje = stuwwallen, geel-oranje =
dekzandgebieden, groen = kwelders en riviervlakten,
bruin = moerassen. Waterlopen zijn in grijs en blauw
aangegeven. = locatie 'De Drie Eiken' (bron Vos
& De Vries, 2013).
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Jrie Eiken', Baarn

dat vooral plekken gelegen op de overgang
van nat naar droog, bijvoorbeeld dekzandop
duikingen in moerasgebieden of hellingen
vanaf de stuwwallen naar moerasgebieden
(Scholte Lubberink e.a., 2015).
In het Neolithicum lijkt het gebruik van

de locatie extensiever te worden, getuige de
aanwezigheid van graven. Mogelijk spee1t de
voortgaande vernatting van het landschap
hierbij al een rol. Weliswaar lagen
deze graven waarschijnlijk op een
iets hoger gelegen dekzandrug
(Weerheijm & Klerks, 2013), maar
na circa 4.0oo v. Chr. zal deze rug
ook bedekt zijn geraakt met veen
en was het landschap vanaf dat
moment niet meer geschikt voor
menselijk gebruik. Uit de peri
ode tussen het laat-Neolithicum
en de Middeleeuwen zijn hier
dan ook geen vondsten bekend.
In de late Middeleeuwen keerde
de mens terug bij De Drie Eiken,
want uit die tijd dateren de plattegronden van
een drieschepige boerderij, een schuur en een
hooimijt. Verder is een slotenpatroon aange
troffen dat gegraven was vanuit het veendek.

Tweede onderzoeksfase (1996-1997)
De tweede onderzoeksfase dateert uit de jaren
1996-1997, voorafgaand aan de uitbreiding van
het bedrijventerrein aan de zuidwestzijde, op
de toenmalige sportvelden. Bij dit onderzoek
zijn honderden vuursteensplinters, een aantal
krabbers en klingen en twee klopstenen aan
getroffen. Ook zijn er diverse aardewerkfrag
menten en een haardkuil gevonden, daterend
uit het vroege Neolithicum, 4.000-5.000 V.

Chr. De voorlopig meest recente ontdekking
in de omgeving van De Drie Eiken betreft de
sporen van een mottekasteel. Ruud Raats
(AWN)ontdekte op oude luchtfoto's het typi
sche 8-vormige patroon van een verdwenen
mottekasteel, precies op de plek waar nu de
snelwegafrit 11 Baarn-Eembrugge ligt, zo'n
200 meter ten noorden van het bedrijven

terrein (afbeelding 9). De datering van deze
tot voor kort onbekende burcht, is onbekend,
maar zeer waarschijnlijk gaat het hier om een
voorloper van het in 1347-1348 gestichte kas
teel Ter Eem. Uit het totaalplaatje van vondsten
blijkt wel dat De Drie Eiken een rijke vondstplek
is die een belangrijke bijdrage heeft geleverd
aan de reconstructie van het landschappelijk
en archeologisch verhaal van Baarn.

Afb. 7. Topografische kaart van de omgeving van 'De Drie
Eiken' rond 19oo (bron Kadaster, www.topotijdreis.nl).

Een particuliere collectie van
De Drie Eiken

)

In het najaar van 2021 kwam de auteur in
contact met Hans Vermaas, medewerker bij
het Geologisch Museum Hofland in Laren.
Vermaas heeft in 1989 in de eindfase van de
opgravingen, toen het terrein weer was vrij
gegeven, zelf nog verkenningen gedaan. Hij
verzamelde hierbij een aantal vondsten uit het
Laat-Paleolithicum, Mesolithicum en Neolithi
cum. Zijn vondsten zijn gedetermineerd door
de ROB en de toenmalige provinciaal archeo
logen W.J. Hogestijn en W. J. van Tent, maar
tot nu toe nergens gepubliceerd. Daarom wor
den zij in dit artikel alsnog beschreven met de
oorspronkelijke determinaties erbij vermeld.

Laat-Paleolithicum (afbeelding 1o)
Uit deze periode, zo'n 12.000-13.000 jaar
geleden, is een vuurstenen Cheddar spits
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Afb. 9. Exacte locatie van het mottekasteel bij 'De Drie
Eiken' (bron Keunen e.a., 2018).

met behulp van een andere steen fijnwrijven
van kruiden of minerale stoffen zoals oker. In
de wrijfsteen is duidelijk de holte zichtbaar
waarin werd gewreven.

Een set werktuigjes. Een kopschrabber uit het
Mesolithicum (nr. 5) en twee knoopschrabbers
uit het Neolithicum (nr. 6). Voorts uit het Meso
lithicum: mesjes (nrs. 7, 15), spitsen (nrs. 11, 12),
een boortje (nr. 8), een zaagje (nr. 9), een vis

Afb. 1o. Vuursteen-artefacten en een klopsteen van
kwartsiet. Zie hoofdtekst voor verklaring van de
nummers (collectie Hans Vermaas, Soest; foto Sander
Koopman, 13 oktober 2021).

7ilh..dkroeaiiisf.eelll_

Afb. 8. Detailkaart van de locatie van archeologische
waarnemingen bij 'De Drie Eiken'. o = locatie.
mottekasteel (bron Weerheim & Klerks, 2013; bewerking
auteur).

'<.~

~
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~ I
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gevonden (1 in afbeelding o). Kenmerkend
voor dit type spits zijn de trapeziumvorm en
de knikken in de rug (rechterzijde van het ar
tefact in afbeelding 10). Het zwaartepunt van
het verspreidingsgebied van dit type spitsen,
onderdeel van de zogeheten Creswell-cultuur,
ligt in Engeland en loopt tot in Noord-Neder
land en Duitsland. Voor Midden-Nederland is
dit dus een betrekkelijk zeldzame vondst.

Mesolithicum en Neolithicum artefacten
(afbeelding 10, 11)
Het betreft in totaal achttien artefacten:
Een vuursteenkern en klopsteen van kwart

siet (Mesolithicum; nummers 2, 3 in afbeel
ding 10). De vuursteenkern werd gebruikt
om stukken van af te slaan, de zogeheten af- -
slagen, die verder werden bewerkt tot kleine
werktuigen. Dit slaan gebeurde met een klop- -
steen, zoals hier is aangetroffen (harde per
cussie) dan wel met een geweistang of een
houten stok (zachte percussie). Bijzonder is
dat de klopsteen aan drie kanten is gebruikt.

Een vuurstenen wrijfsteen (Neolithicum;
nr. 4). Zulke stenen werden gebruikt voor het
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Tot besluit

Afb. 12a en b. Scherven neolithisch aardewerk, de
exemplaren linksboven en rechtsonder zijn versierd
met nagelindrukken (collectie Hans Vermaas, Soest;
foto Sander Koopman, 13 oktober 2021).

De Drie Eiken is in de historie van Baarn een
belangrijke archeologische opgraving geweest.
Vanuit het oogpunt van kennisbehoud is het
jammer om te constateren dat de objecten en
resultaten van dit onderzoek sterk gefragmen
teerd zijn geraakt en een synthesepublicatie
tot op heden nog niet is verschenen. Zo was
de collectie van Hans Vermaas tot voor kort
onbekend en de beschrijving daarvan vormt
een waardevolle aanvulling op de beschikbare
kennis van de archeologie van De Drie Eiken.

Afb. n1. Fragment van maalsteen (l) met loper, beide
van kwartsiet (collectie Hans Vermaas, Soest; foto
Sander Koopman, 13 oktober 2021).

haak (nr. 1o) en een transversaalspits (nr. 14).
Een maalsteen met loper (Neolithicum; af

beelding 1). De maalsteen betreft een stuk
grijze kwartsiet met een flauwe holte erin
en een typerende glans door de maalbewe
gingen. De loper betreft eveneens een stuk
kwartsiet dat er vlakbij gevonden is.

Neolithisch aardewerk (afbeelding 12)
Het aardewerk bestaat uit vier fragmenten
met een grootte van enkele centimeters.
Herkenbaar zijn een fragment trechterbe
keraardewerk met zeer grove nagelindrukken
(linksboven in afbeelding 12) en een fragment
klokbekeraardewerk met fijnere nagelindruk
ken (rechtsonder in afbeelding 12). Enkele
scherven zijn deels zwart gekleurd, waar
schijnlijk als gevolg van roetaanslag door ge
bruik in een vuur.
De vondsten uit de collectie Vermaas pas

sen goed bij het beeld dat uit de overige
onderzoeken is ontstaan van een site die in
het Mesolithicum en Neolithicum intensief
is gebruikt door de mens en waar men ook
periodiek terugkeerde. Opvallende toevoe
gingen ten opzichte van de eerdere vondsten
zijn objecten zoals de maalsteen met loper
en de wrijfsteen. Tot nu toe zijn bij geen van
de onderzoeken concrete sporen aangetrof
fen van een Neolithicum nederzett ing, maar
dergelijke vondsten wijzen erop dat een ne
derzetting zonder twijfel vlakbij gelegen moet
hebben, waarschijnlijk op een iets hogere lo
catie.
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Noten
1. Humuszuren zijn chemische verbindingen die

ontstaan bij de onvolledige afbraak van plant
aardig materiaal, bijvoorbeeld in een veenpakket
onder zuurstofarme condities. Deze humuszu
ren zijn deels oplosbaar in water, kunnen met
doortrekkend regenwater inspoelen in de on
derliggende minerale ondergrond en daar weer
neerslaan als een bruinzwarte substantie tussen
de zandkorrels, dit duiden we aan als waterhard.
Zie voor een diepgaandere beschouwing over
waterhard en de relatie met veenbedekking:
Dekker e.a., 1991.

2. De meningen over de datering van de ontginnin
gen van Eemnes verschillen. Dekker en Mijns
sen-Dutilh (1995) gaan uit van een aanvang in
de loop van de twaalfde eeuw, De Bont (2009)
stelt dat er geen reden [is] om aan te nemen dat
de eerste ontginningsfase van veel later dan 1.000
na Chr. dateert; overigens zonder hiervoor een
onderbouwde motivatie te geven.

3. Gebaseerd op: Van der Laan, 1988; Van Tent,
1996; Cleij en Van der Laan, 1997; Keunen e.a.,
2018.

4. Kookstenen zijn stenen die gebruikt werden om
water in kuilen aan de kook te brengen en zo
voedingsmiddelen te bereiden.

5. Van Tent was uitsluitend verantwoordelijk voor
de determinatie van de vier aardewerkscherven
(afbeelding 12).
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Geologische achtergrond'

Zwerfkeien zijn in het Gooi en omgeving een
algemeen verschijnsel en worden nog steeds
met enige regelmaat aangetroffen bij graaf
werkzaamheden, zoals in december 2021 aan
de Laan van Vogelenzang en de Jonkerweg te
Hilversum (afbeelding 1). Het voorkomen
van zwerfkeien in onze regio valt te verkla
ren uit de aanvoer van grote hoeveelheden
stenen door het landijs uit Scandinavië in
de voorlaatste ijstijd. De stenen zijn in hun
brongebied, de bergketens en granietplateaus
van Scandinavië, door vorstverwering ofdoor
schuifkrachten (dit laatste wordt wel aange

Afb. 1. Zwerfstenen van noordelijke herkomst gevonden
bij het graven van een kelder aan de Laan van
Vogelenzang te Hilversum. Het betreft verschillende
soorten graniet, gneizen en blokken Dalazandsteen
(foto Sander Koopman, 22 november 2021).
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duid als plucking) in het ijs terechtgekomen
en via het traag stromende gletsjerijs uitein
delijk overal in het door landijs bedekte ge
bied beland, zo ook in het Gooi.
Via drie ... depositiemechanismen kunnen

deze stenen vervolgens in de bodem te
rechtkomen. Allereerst worden stenen over
de bodem getransporteerd, raken zo ver
mengd met het bodemmateriaal en worden
afgezet in een dichte matrix van basale (=
onder het ijs gevormd) keileem. Een voor
beeld hiervan vinden we in de omgeving van
de Aardjesberg, waar vele stenen in de kei
leem aanwezig zijn. Het tweede mechanisme
betreft afzetting door puinstromen die van

het ijs afglijden. We spreken dan van
flow tills, massa's grond en stenen die
aan de rand van het ijs afglijden. Een
voorbeeld hiervan is de flow till aan
de Roeltjesweg te Hilversum, waar in
maart 2oo9 een grote hoeveelheid ste
nen en grind in een losse matrix van
zand en leem werd aangetroffen. Het
derde depositiemechanisme betreft de
zogeheten melt out till, een keileemtype
dat ontstaat door het na smelten van
het ijs achterblijven van stenen op het
bodemoppervlak. Kenmerkend voor de

melt out till is het willekeurig verspreid voor
komen van de stenen. Mogelijk is het zuidelijk
deel van de Zanderij Crailo een gebied waar
dit keileemtype voorkwam, aangezien in de
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De keien van Hilversum en Lage Vuursche
Hoe Scandinavië in het Gooi. terechtkwam

Sander Koopman

Zowel in Hilversum als in LageVuursche staat in het centrum een markant opgestelde zwerfkei.
Over de beide keien is reeds uitvoerig geschreven, maar de behandeling van een nieuwe reeks
Lieux des mémoire in TVE maakt het relevant om deze keien toch weer eens te behandelen.
Daarnaast zal in dit artikel ook de vondst van een bijzondere zwerfsteen in het Pinetum
Blijdenstein te Hilversum worden beschreven. Wordt deze steen de nieuwe 'Hilversumse Kei'?
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ding wordt gedaan van overal verspreid
liggende zwerfstenen die vrijwel aan het
oppervlak lagen, een habitus die ken
merkend is voor de melt out till.
Qua gesteentetype valt op dat de

grootste zwerfkeien zoals de Hilver
sumse kei vrijwel altijd uit graniet en
in mindere mate gneis bestaan. Dit is
voor een groot deel te verklaren uit het
overvloedig voorkomen van graniet en
gneis in de brongebieden van het land
ijs, maar ook speelt een rol dat deze gesteen
ten zeer hard en taai zijn en relatief goed de
dynamische krachten van het stromende ijs
kunnen weerstaan. Gesteentesoorten zoals
schist, Dalazandsteen en vuursteen worden
ook frequent als zwerfsteen aangetroffen, al
leen doorgaans in een kleiner formaat, door
dat deze stenen een lagere drukbelasting en
schuifspanning kunnen verdragen en daar
door eerder in kleinere stukken breken.

De Steen van Lage Vuursche

De Steen van Lage Vuursche is een Rijks
monument (Rijksmonument ID: 8552) en
te vinden aan de Dorpsstraat nabij de split
sing richting de Kloosterlaan. Het gaat hier
om een grote zwerfkei die als deksteen ligt
op een aantal kleinere stenen (afbeelding 2).
Het gevaarte heeft een intrigerende historie
waarvan de vroegste achtergronden niet exact
bekend zijn. Hierover schrijft dr. J.A. Bakker
uitgebreid in zijn artikel De Steen en het Recht
huis van Lage Vuursche (Bakker, 2005), waarin
meerdere oude afbeeldingen van de Steen
zijn opgenomen. De oudst bekende afbeel
ding dateert uit 1781. Het betreft een aqua
rel door Jan Bulthuis waarop de Steen staat
afgebeeld langs een weg, achter een hek te
genover het Rechthuis. Nadien is overigens de
weg verplaatst, waardoor de Steen nu aan de
andere kant van de weg ligt (Bakker, 2004). In
1833 meldt auteur J. Scheltema dat de Steen

Afb. 2. De Steen van Lage Vuursche (foto Sander
Koopman, 23 januari 2022).

Afb. 3. De Steen van Lage Vuursche, detail (foto Sander
Koopman, 23 januari 2022).

mogelijk gevonden zou zijn bij de aanleg van
de Dorpsstraat omstreeks 1650. Hij duidt de
steen aan als een oud altaar, (dolmin) of een
naar een hunebed zweemend overblijfsel.
In 1856 komen we de Steen weer tegen, dit

keer in Hilversumsche Oudheden van dr. L.J.F.
Janssen. Hij heeft het over een hunebed of
steengraf, dat hij in 1851 nauwkeurig heeft opge
nomen. Janssen meent zelfs overeenkomsten
te zien met diverse hunebedden uit Drenthe,
maar bij zijn opgravingen trof hij geen bij
zonderheden aan uitgezonderd de westzijde,
waar hij as, enige keien en een brok graniet
vond (Jansen, 1851). Bij zijn opgraving is echter
géén neolithisch aardewerk (een sterke indica
tor voor gebruik als hunebed) aangetroffen,
waarmee een interpretatie als hunebed uiter
mate speculatief blijft. Temeer daar er uit het
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De Hilversumse Kei

Op het pleintje bij de splitsing 's-Graveland
seweg-Schoutenstraat ligt inmiddels al 101

jaar lang de Hilversumse Kei (afbeelding 4).
Dit indrukwekkende gevaarte spreekt al sinds
de vondst ervan, in 1916, tot de verbeelding
en in 1981 kwam er zelfs een speciaal num
mer van TVE uit (jaargang 1, nr. 3, 1981)
dat helemaal gewijd was aan de reusachtige
zwerfsteen. Het in samenwerking met de VVV
Hilversum gemaakte nummer bevatte artike
len over de Hilversumse Kei, de geologie van
het Gooi en keien in naburige plaatsen zoals
Lage Vuursche en Amersfoort. In datzelfde
jaar verscheen ook de Kei Krant (afbeelding 5)
waarin eveneens aandacht is voor de historie
van de Kei, die hierna in kort bestek beschre
ven zal worden.
Waarschijnlijk was de Kei, die oorspronkelijk

lag op de Aardjesberg bij de kruising tussen
de banscheiding en het fietspad· Crailose
weg-Sint-Janskerkhof, al enkele eeuwen be
kend als grenssteen tussen de rechtsgebieden
van Hilversum en Laren (Cerutti, 1981). Maar
na 1828 was de Kei als grenssteen in onbruik
geraakt en na verloop van tijd niet meer zicht
baar in het terrein.
Pas in 1916 kwam de Kei opnieuw aan het

licht, dit keer bij de aanleg van een fietspad.

T", 9-#l•. en«,}@@]Q((@g[7j'-_''"e
Hilversumse Kei van grenssteen
tot toeristische trekpleister

Afb. 4. De Hilversumse Kei gezien vanaf de Schouten
straat, met het informatiebordje (foto Sander Koopman,
22 januari 2022).

Afb. 5. 'Kei Krant', volledig gewijd
aan de historie van de Hilversumse

Kei, 26-8-1981 (bron ArchiefAWN
Naerdincklant).
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midden-Nederlandse stuwwallengebied totaal
geen hunebedden bekend zijn. Sindsdien zijn
er geen opgravingen meer uitgevoerd in de
omgeving van de Steen, waardoor deze zijn
mysteriën nog altijd voor zich houdt. Maar
toch, aldus dr. J.A. Bakker (2004), lijkt het ge
boden dat er nooit door niet-archeologen onder of
naast de Steen gegraven wordt ...
In mineralogisch opzicht bestaat de Steen

vooral uit roze veldspaat (orthoklaas), kwarts
en een minderheid aan donkere mineralen
(vooral pyroxeen; biotiet komt spaarzaam
voor) en is daarmee te duiden
als een graniet. De Steen is
relatief grofkorrelig met veld
spaatkristallen van zo'n één
tot twee centimeter doorsnede
(afbeelding 3). De steensoort
is graniet, volgens de zwerf
steentypologie een Smäland
graniet, een granietsoort rijk
aan roze veldspaat en afkom
stig uit zuid-Zweden.



den we dit gesteente aan als een biotietgra
niet, in de zwerfsteenkunde valt de steen te
duiden als Upplandgraniet (Zandstra, 1999),
een type zwerfsteen dat in het Gooi vrij al
gemeen is. Qua textuur bevat de Kei zowel

Afb. 6. De Hilversumse kei, deels ontgraven op zijn
oorspronkelijke locatie nabij de Aardjesberg (opname
1921, fotograaf onbekend; bron: Fotocollectie afdeling
Interne Zaken gemeente Hilversum, Streekarchief
Gooi en Vechtstreek, bestandsnummer SAGV032.2
itemnummer 2682).
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Afb. 7. Transport van de Crailosche kei vanaf de Aardjesberg naar de brink bij de 's-Gravelandseweg op 13 augustus
1921. De kei komt aan in Hilversum, op de laadbak van de eerste vrachtwagen staan zingende kinderen (bron
Aanwinsten fotocollectie, Streekarchief Gooi en Vechtstreek, bestandsnummer SAGVo32.7 itemnummer 13531).

Een deel van de Kei werd toen ontgraven,
ardoor de formidabele omvang ervan

4#atj zichtbaar werd (afbeelding 6).
De Kei heeft daar zo'n vijf jaar deels
ontbloot gelegen en was in die tijd een
toeristische attractie van formaat. Hele
gezelschappen togen naar de Kei en gin
gen daar op de foto (zie titelpagina). In

1921 schonk de vereniging van Erfgooiers
Stad en Lande de Kei aan de Hilversumse
VVV, die met de gemeente had afgestemd
dat de Kei een plekje kon krijgen aan de
's-Gravelandseweg te Hilversum. Onder
leiding van Floris Vos werd de Kei ver
volgens in de periode 8-13 augustus door een
tractor (en later vrachtwagen) met aanhanger
naar Hilversum getransporteerd en vervol
gens feestelijke ingehuldigd (afbeelding 7).

Een petrologische beschouwing
In mineralogisch opzicht bestaat de Hilver
sumse Kei grotendeels uit plagioklaas (witte
veldspaat) en grijze, enigszins transparante
kwarts. Verspreid komen kleine aggregaatjes
van biotiet voor. In petrologisch opzicht dui-
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fijne als grove delen. Het grootste deel van
de kei heeft een middenkorrelige textuur (af
beelding 8) met kristallen tot maximaal één
centimeter in doorsnede. Het oppervlak van
de steen heeft op veel plekken een wat pokda
lig karakter gekregen door het selectiefverwe-

Afb. 8. Detail van het middenkorrelige deel van de Kei.
De kwartskristallen steken uit door selectieve verwering;
schuin door het midden loopt als een witte band de
aplietader (foto Sander Koopman, 22 januari 2022).

Afb. 9. Detail van het grofkorrelige deel van de Kei.
Het beeld wordt gedomineerd door grote, met elkaar
vergroeide veldspaatkristallen (foto Sander Koopman,
22 januari 2022).

ren van de veldspaat- en biotietkristallen, die
minder resistent zijn dan de kwartskristallen.
Aan de onderkant (afbeelding 8) is duide

lijk zichtbaar, hoe de steen doorsneden wordt
door een zeer fijnkorrelige ader die groten
deels uit veldspaat bestaat, een zogeheten
aplietader. Zulke aders ontstaan als intrusies
(dikes) in granietmassieven. Eén zijde van
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de Kei is duidelijk grover ontwikkeld (afbeel
ding 9). We spreken wel van een pegmatiti
sche textuur, gekenmerkt door het voorkomen
van zeer grofkorrelige veldspaatkristallen
met een diameter van meerdere centimeters.
Deze structuur is nog altijd goed zichtbaar
aan de zijkant van de steen aan de zijde van
de Schouten straat, waar het oppervlak van de
steen nauwelijks verweerd is.

Een ingekerfde zwerfsteen in het Pinetum
te Hilversum

In november 2021 werd AWN Naerdincklant
benaderd door een medewerker van het Pi
netum Blijdenstein in Hilversum met de me
dedeling dat men bij werkzaamheden in de
tuin een steen had aangetroffen met een
merkwaardige 'gleuvenpatroon' alsof een boer
met een trekker er overheen is gereden (afbeel
ding 10). Daarop is door Naerdincklant een
nader onderzoek ingesteld, met een eerste
schouw op 22 november 2021 door schrijver
dezes en in de weken daarna vervolgbezoe
ken door Yankel Kobalowitz en navolgend
bureauonderzoek. Bij deze onderzoeken is
nader geïnformeerd naar de achtergronden
van de steen, er zijn foto's gemaakt van de
steen en de sporen erop zijn nader bekeken
en opgetekend. Met deze resultaten is ver
volgens het netwerk van AWN Naerdincklant
bevraagd, waaronder ook experts op het ge
bied van het Neolithicum en de megalithische
cultuur. Voorts is nagegaan welke natuurlijke
mechanismen kunnen zorgen voor kraspatro
nen op zwerfstenen.

Beschrijving van de steen
De steen ligt in het zuidwestelijk deel van de
tuin (afbeelding 11) onder geboomte en is
vanaf de paden nauwelijks zichtbaar. Bij de
medewerkers van het Pinetum was er verder
niets bekend over de steen. De RD-coördina
ten van de locatie waar de steen ligt, zijn X
139,37-1 471,25-hoogteligging 1o,1 m +NAP en
de lengteas van de steen ligt precies noord-
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steen. De RD-coördina
aar de steen ligt, zijn X
ligging 1o,1 m +NAP en
teen ligt precies noord-

zuid gericht. 1 n landschappelijk opzicht ligt
de locatie op de westelijke helling van de
stuwwal van Hilversum, ongeveer halverwege

n de top van de stuwwal en het begintusse
van de aangrenzende smeltwatervlakte van

het Corversbos.
De steen zelf betreft een blok graniet met

maximale afmetingen lengte 97 cm x breedte

7o cm x hoogte 55 cm waarvan ongeveer de
helft in de grond steekt. Vermoedelijk gaat
het om een Uppsalagraniet, een gesteente
dat vooral kwarts en veldspaat en in mindere
mate biotiet bevat. Het oppervlak
van de steen is sterk groenge
kleu rd door begroeiing met algen
en (korst) mossen. Ook is het op
pervlak sterk verweerd, aangezien
het bij het onderzoek mogelijk
was om enkele individuele kris
tallen met de troffel los te maken
van de matrix.
Op deze steen zijn in totaal

veertien gleuven aangetroffen,
die bestaan uit in de steen aan
gebrachte geulvormige verdiepin
gen met een breedte van één tot
drie centimeter, een lengte van
tien tot twintig centimeter en een diepte van
vijf tot tien millimeter (afbeelding 12). Het
oppervlak van de gleuven is relatief ruw en in
soortgelijke mate verweerd als de rest van het
oppervlak. Sommige gleuven bevinden zich
op een vlakke zijde van de steen, maar er zijn
ook enkele gleuven die de bolling van het op
pervlak volgen. De gleuven zijn merendeels
recht, twee ervan vertonen echter een knik.
In het patroon zijn twee hoofdrichtingen te
onderscheiden, te weten +- 130° (N-ZO) en
+- 70° (ONO-ZZW). Eén gleuf (de meest wes
telijke) heeft een duidelijk afwijkende oriënta
tie van 1o° (NNO-ZZW). Elf van de gleuven
lijken voor te komen in quasiparallelle patro
nen, waarbij drie groepen te onderscheiden
zijn: een groep aan de oostzijde met vier gleu
ven, een groep in het midden met vijfgleuven
en een groep aan de noordwestzijde met twee

gleuven. Aan de westzijde liggen nog drie af
zonderlijke gleuven.

De gleuven verklaard?
Op 7 februari 2022 besteedde De Gooi- en
fem/ander een twee pagina's groot artikel aan
de vondst van de zwerfsteen in het Pinetum.
Daarop kwamen er bij AWN Naerdincklant di
verse reacties binnen als mogelijke verklaring
voor de gleuven: variërend van een astrolo
gisch patroon tot een dier-figuur tot bescha
diging door subrecente landbouwploegen.

Afb. 1o. De steen met een aantal van de gleuven
aangekrast met de troffel. Vanuit het perspectief van
deze foto zijn zo'n tien gleuven zichtbaar in twee
richtingen (foto Sander Koopman, 22 november 2021).

Zulke verschillende interpretaties roepen on
miskenbaar de vraag op, hoe de gleuven in de
steen ontstaan kunnen zijn, reden voor AWN
Naerdincklant om hiernaar een nader onder
zoek uit te voeren.
Allereerst is gedacht aan een natuurlijke

ontstaanswijze. De enige denkbare natuur
lijke ontstaanswijze betreft gletsjerkrassen,
een veel voorkomend verschijnsel op glaciale
zwerfstenen. Zulke krassen ontstaan tijdens
het transport van de steen in het gletsjerijs
door langdurig schuren van de steen over een
rotsige ondergrond. Gletsjerkrassen hebben
echter een fijnmaziger patroon en een strikt
parallel verloop, veroorzaakt door de gelijk-
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ingang

Afb. n. Plattegrond van het 'Pinetum Blijdenstijn' met
de aanduiding van de ligging van de steen (tekening
Pinetum/Yanke/ Kobalowitz).

matige beweging van het ijs. Deze verklaring
is daarmee uitgesloten als ontstaanswijze.
Daarmee is het vrijwel zeker dat de gleu

ven een antropogene oorsprong hebben,
met twee mogelijke opties: slijtage/onbe
doelde beschadiging of bewuste bewerking.
Slijtage/beschadiging zou kunnen optreden
door (vaak) passerende scherpe voorwerpen
zoals landbouwwerktuigen of voertuigen. Bij
zulke sporen valt echter op dat het gesteente
doorgaans 1) fjn afgeslepen is en de spo
ren volledig regelmatige patronen vormen
(bijvoorbeeld bij steeds exact dezelfde pas
sage van exact hetzelfde voorwerp, zoals een
wagenas, of gebruik als slijpsteen), of 2) de
sporen juist een min of meer onregelmatig
patroon vormen met ruw oppervlak, ontstaan
door werkzaamheden waarbij de steen wisse
lend wordt geraakt; denk bijvoorbeeld aan
ploegen of scheppen.
De waargenomen gleuven

daarentegen vertonen een ze
kere doch niet volmaakte regel
maat en het steenoppervlak in
de gleuven is relatief ruw. Ook
zijn er twee gleuven die een
knik bevatten en enkele gleu-

Afb. 12. Schematische tekening van alle
waargenomen gleuven (tekening

Yanke/ Kobalowitz).
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ven die de bolling van het oppervlak volgen.
Op grond van deze combinatie van kenmer
ken is het zeer onwaarschijnlijk dat de spo
ren zijn ontstaan door slijtage of onbedoelde
beschadiging. Teneinde deze conclusie ver
der te onderbouwen is door schrijver dezes
een klein experimenteel onderzoek gedaan
waarbij een soortgelijke zwerfsteen opzette
lijk is beschadigd door er met een moderne
stalen spade meerdere ferme klappen op te
geven. Hierbij is gezorgd voor een inslag van
de scherpe rand van het blad in de lengte
richting ervan, schuin onder een hoek van
zo'n 45°. De inslagen waren dusdanig hard
dat er inderdaad splinters van de steen af
vlogen. Echter, de beschadigingen die hierbij
ontstonden waren slechts in de grootte-orde
van maximaal een vierkante centimeter per
klap en met een diepte van hooguit twee tot
drie millimeter. Een totaal ander patroon dan
de hiervoor beschreven gleuven. Pas bij her
haaldelijk op exact dezelfde plek hakken ont
stonden er iets diepere beschadigingen, deze
waren echter sterk onregelmatig van vorm en
leken totaal niet op de waargenomen patro
nen zoals aanwezig op de zwerfsteen in het
Pinetum. De conclusie van het experiment is
dat er een intensieve vorm van bewerking no
dig is om in een gesteente zoals graniet rela
tief grote en min ofmeer regelmatige ablaties
te veroorzaken. Niet verwonderlijk gezien de
hardheid van de meest voorkomende mine
ralen in graniet van 6 (veldspaat) - 7 (kwarts)

op de Schaal van Mohs, waar ijzer slechts
een hardheid heeft van rond de
4,5 en staal rond de 6. Eveneens
van belang hierbij is de grote
druksterkte van graniet?, die be
draagt 191-289 N/mm.
Anders gesteld: om een ge

steenteoppervlak van 1 cm te
laten bezwijken is (uitgaande
van het gemiddelde van de
opgegeven druksterkten) belas
ting nodig met een gewicht van
maar liefst 240o kg, een zodanig
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Noten
1. Gebaseerd op Koopman, 2018.

2 RD = RijksDriehoeksmeting, het standaard
Nederlandse coördinatennetwerk. De opgegeven
waarden zijn in kilometers ten opzichte van de
oorsprong.

3. De druksterkte van een gesteente is de maxima
le druk die het gesteente kan verdragen alvorens
te bezwijken. Uitgedrukt in N/mm (Newton per
vierkante millimeter). De in dit artikel gebruikte
waarden zijn ontleend aan Nibo Stone, 2022.

aan Jarco Klop voor de gelegenheid tot een
bezoek aan het perceel aan de Laan van Vo
gelenzang en het verstrekken van informatie
over de ontsluiting aldaar.
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groot gewicht dat het moeilijk voor te stellen
is, hoe een dergelijke belasting door een toe
vallige aanraking met een voorwerp tot stand
kan zijn gekomen - en dan zijn de waargeno
men gleuven ook nog eens een stuk groter
qua oppervlakte.
De meest waarschijnlijke verklaring is dan

ook dat de gleuven bewust in de steen zijn
aangebracht en dat dit een intensieve mate
van bewerking vereiste. Over hoe, wanneer en
waarom deze bewerking is uitgevoerd tasten
we helaas nog in het duister. Gezien de sterke
mate van verwering van het oppervlak van de
steen inclusief het oppervlak van de gleuven is
het aannemelijk dat de gleuven een hoge ou
derdom hebben, waarbij het Neolithicum
(+- 5.400-2.100 v. Chr.) tot de mogelijkheden
behoort. In deze periode werden in grote de
len van Europa megalithische monumenten
opgericht waarbij vaak stenen werden inge
kerfd met raadselachtige patronen, ook wel
aangeduid als petrogliefen. Voor zover bekend
is de steen in het Pinetum de eerste keer dat
er in het Gooi mogelijk zo'n ingekerfde steen is
aangetroffen. Het zal echter nader onderzoek
vragen om deze claim te bevestigen en stevi
ger te onderbouwen.

Mijn dank gaat allereerst uit naar Hans van
Roon en Hendrik van der Houwen (beiden
medewerker bij het Pinetum te Hilversum)
voor het melden van de steen in het Pine
tum en voor het bieden van de gelegenheid
tot nader onderzoek. Voorts dank aan Yankel
Kobalowitz voor aanvullend onderzoek naar
de patronen op de steen en het vervaardigen
van afbeelding 12. Dank aan Ed van Mensch
voor aanvullende discussie over de aard en
ontstaanswijze van de patronen.Tot slot dank
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