
THEMA ARCHEOLOGIE 
Woord vooraf 

Wanneer men de laatste jaargangen van Eigen 
Perk doorneemt, zal men al snel tot de conclusie 
komen, dat het accent ligt op de geschiedenis 
van de periode van na de middeleeuwen. 

Er zijn wel verklaringen te geven waardoor de 
geschiedenis van de periode tot en met de mid-
deleeuwen in verhouding ietwat onderbelicht is 
gebleven. 

Ten dele vloeit dit voort uit de opzet van het 
blad. In een rubriek als 'Huis met historie' zal niet 
vaak aandacht besteed kunnen worden aan de 
'oude' geschiedenis, aangezien Hilversum niet 
veel oude panden kent. Het oudste gebouw is 
de middeleeuwse toren van de Grote Kerk aan 
de Kerkbrink. Daarnaast houdt onze vereniging 
zich actief met actuele zaken bezig. De ontwik-
keling van de binnenstad en het wel en wee van 
belangrijke moderne monumenten worden op 
de voet gevolgd. Dit vindt vanzelfsprekend zijn 
neerslag in Eigen Perk. Wij hoeven in dit verband 
alleen maar te wijzen op de reeks van drie artike-
len, die over Zonnestraal in dit blad verscheen. 
Een derde verklaring is wellicht de schaarste 
aan geschreven bronnen. Een groot deel van de 
archivalia zijn met de brand van 1766 in vlam-
men op gegaan. Uit de vijftiende eeuw bijvoor-
beeld zijn slechts vijf archiefstukken bewaard ge-
bleven. 

Voor de vroege geschiedenis van Hilversum 
zal men dus tevens te rade moeten gaan bij de 
wetenschap van de archeologie. Door te trach-
ten de archeologische vondsten met de histori-
sche bronnen te combineren, is het wellicht mo-
gelijk een beter beeld van deze vroege tijden te 
krijgen. Dit nummer is hiertoe een bescheiden 
aanzet. 

Er zijn in de laatste decennia door archeolo-
gen belangrijke vondsten gedaan. Het idee voor 
een speciaal archeologie-nummer ontstond na 
de lezingen van drs R.R. van Zweden en drs. 
W.H. Wimmers, gehouden op 9 januari 1991, 
over de resultaten van het project 'archeologi-
sche en historisch-geografische inventarisatie 
van de Gooise natuurgebieden'. Een redactie-

commissie werd belast met de voorbereiding 
van dit themanummer. De auteurs nemen de le-
zer mee terug tot in de bronstijd (ongeveer 1800 
voor Chr.). De tocht gaat via de internationale 
handel in die bronstijd langs verdwenen culturen 
waarvan enkel de materiële resten zijn overge-
bleven. Zo komen wij een merovingisch grafveld 
tegen aan de Liebergerweg, de middeleeuwse 
nederzetting op de Westerheide om tenslotte te 
eindigen bij de woontoren op de Kerkbrink. In 
het eerste artikel zal op de archeologie zelf wor-
den ingegaan. 

Ondanks de archeologische vondsten van de 
laatste jaren is de belangstelling voor het vak ta-
nende. Wij hopen met dit nummer een her-
nieuwde interesse voor deze boeiende vorm van 
geschiedbeoefening op te wekken. 

De redactiecommissie: 
drs. E.J. Pelgim 
drs. W.J. Dral 

Standvoetbeker met visgraatversiering en een stenen 
strijdhamer. Laat neoiiticum, ca. 2000 voor Christus. Af-
komstig uit grafheuvel 206 op de Zuiderheide. Collectie 
Goois Museum. 
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