Příbram , de archeologie van midden Bohemen
In het kade r van de vriend schap sband tu sse n Hoo rn en Příbram mocht deze keer ook de
Hoo rnse stada rcheoloog Michiel Bartels m ee om te kij ken h oe de archeologie van de
gem eente en de regio erbij stond en of e r m ogelijkheden tot verd ere sam en we rking op dit
gebied waren.
Nadat het hele ge zel scha p al op 21 -9-2012 diverse stukken erf goed, zoal s de ruïne van
Valde k, had beke ken, wa s het een dag later h et m om ent
om m et de gemeentelijk archeoloog van P říb ram kenni s
te maken.
De rei s ging eerst n aar het archeologi sch depot en de
we rkruimte van de arche ologische dien st. Mw. Ve roni ka
Machačaková, d rie jaar geleden afge stu dee rd, verricht
samen met haar collega de archeologie van het 400 km2
grote gebied. Zij is gespecialiseerd in middeleeuwen en
nieuwe tijd en zo sloten onze interessegebieden goed op
elkaar aan. Van h et enige tijd geleden afgeronde
onderzoe k o p het marktplein van Příbram stonden de scherven
en gerestaureerde potten op de tafel.
Onno, Joost en Fons bij ruïne Valdek

M et de dienst wagen van het Mijnbouw
M useum togen wij naar No vy Knin om daar
het goudmu seum te be kij ken en voo ral de
zojuist
binnengeb ra chte
sche rven,
gevonden
op
diverse
a kke rs.
Het
m iddeleeuws aa rde we rk i s sterk af wijken d
van wat in Hoorn en West-Friesland wordt
gevonden. Ook de m ijnbouw, die hier al
vanaf de 13de eeuw plaat svond, i s natuu rlijk
iets volledig s onbe ken d in West-Frie sland.
Net zoal s in Hoo rn en omgeving heeft m en Archeologisch depot
aldaar la st van illegale metaaldetectie. Het Příbram
is echt er m oeilijk voo r de archeologisch e
dienst om hier g rip op te krijgen, om dat er nog steeds in kleine hoeveelheden g oud uit de
grond komt.
C ollega archeoloog
Příbram

Daa rna wa s het ka steel van Kamyk a an de beurt. In dit dorpje aan het stu wm eer ligt nu een
langwerpig ka steel. De voorburcht en de buitenste wal zijn gereconst ruee rd.
Informatiepanelen, torens, diverse gebou wen zijn daar onlangs met een forse Europe se
subsidie neerge zet. Het ziet er allem aal goed
onderhou den en f ris uit. Alle panelen zijn echter alleen in
het T sjechisch . De hoofdbu rcht met donjon is enige jaren
geleden opgegra ven en kent nog onge vee r 7-10 m
staand m uurwerk uit natuu rste en. Op diverse plaat sen
langs het stuwmeer van de Vlatva zijn resten van
ondergelopen m iddeleeuwse dorp en en wach ttore ns
langs de rivier te zien. Tijdens de bou w werd geen
rekening gehouden met erfgoed, het water steeg 15 m .
Scherven kijken in Knin

Vervolgen s werd een vindplaat s van de Unetice cultuur,
de m idden – en late bronstijd (2300-1900 v. Chr ) be zocht. De nederzettingen wa ren
omvangrijk, het ge bied wa s dicht be woo nd. In de g raf velden werden zee r g rote urn en met

daarin de ge cremeerde do den opgeg raven. Ook hier weer g rote ve rschillen m et de b ron stijd
in West-Friesland.
Tenslotte we rd uit de IJzertijd het Keltisch heuvelfort (1000 v. Chr. -20 n. Chr.) van Hrazany
bezocht, gelegen op het hoog ste p unt van een h euvel in een meander van de Vlat va. Dit ooit
imposante oppidum , was nu geheel o vergroeid met loofbo s. In de jaren ’50 werden
opgra vingen uitgevoerd die verschillende fa ses in be woning aantoonden. Enige tijd geleden
werden f raaie ei ken inform atiepanelen geplaatst met veel beeldmateriaal, zodat h et oo k voor
niet-Tsjechen
enigszins
te
begrijpen
valt.
Desondanks i s de g eïsolee rde en schilderachtige
ligging all een al de m oeite waa rd om er te gaan
kijken.
Ook
hier
m eer
ve rschillen
dan
overeen kom sten. In Nederland komen geen
heuvelforte n voo r en de IJzertijd is in We st-Frie sland
nagenoeg afwezig.
Niettemin ook wat o vere enkom sten; net al s
Nede rland we rkt Tsjechië en du s oo k Příb ram
volgens de Wet van Malta, waa rin het erfgoed voorop Keltisch heuv elfort
wordt gezet in ontwi kkeling s- en bou wp rojecten.
Tevens hantee rt P říb ram het vero orza kersprincipe, waarbij de initiatiefnemer van een
bouwingreep, betaalt voor het archeologisch onderzoek.
Hoe en of de sam enwerking zich ve rde r zal ontwi kkelen, ligt in de schoot der toe kom st.
M isschien m ogen wij in de toekom st de archeologen uit Příbram ontvangen.
M ichiel Bartels, stadsarcheoloog van Hoorn, 23-9-2012

