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Bazelmans jogt, graaft en vindt een oerbos
Website van landgoed massaal bezocht

Marcel Koch

Beschouwt u de vondst als een hoogtepunt uit
uw carrière?
Bazelmans na een korte overpeinzing; ,,Ik
denk het wel ja. Dit zijn toch de leuke dingen.
Ik kreeg van mijn 21-jarige dochter zelfs een
bos bloemen omdat ik op het NOS-journaal
was verschenen.’’
Hoe heeft u de afgelopen week beleefd?
,,Dat het nieuws zo zou exploderen had ik
niet verwacht. Blijkbaar was er die dag geen
ander noemenswaardig nieuws.’’ Dan iets
minder bescheiden: ,,De link met het klimaat
zal ongetwijfeld hierin een rol hebben
gespeeld. Klimaatverandering is een thema
waar veel mensen belangstelling voor hebben.’’ Merkt ook op: ,,Ik word wel een beetje
moe van de mensen die mij e-mails sturen
met het verzoek of ik een stukje hout voor ze
kan regelen. Ik kijk het nog een week aan,
maar als het echt te gortig wordt moet ik nee
verkopen. Twintig verzoeken wil ik nog wel
honoreren, maar meer niet.’’ Niet veel later
schept hij een groot stuk hout met zijn troffel
uit het zand. ,,Kan ik mooi twintig stukjes
uithalen.’’
In een landelijk dagblad liet u optekenen dat u
na de vondst zich voelde als een kunsthistoricus die op een rommelmarkt tegen een schilderij van een oude meester was opgelopen.
Lachend: ,,Jullie journalisten willen graag
one/liners horen. Jij vroeg toen net ook of ik
direct een borrel heb genomen na de ontdekking. Schrijf maar op, ja dat heb ik, maar
eigenlijk was mijn eerste gedachte toen ik de
ontdekking deed: hoe gaan we dit regelen?

Marcel Koch

J

os Bazelmans gaat op zijn hurken
zitten en tekent met de punt van
zijn troffel op het witte zand een
tijdslijn: het is het startpunt van zijn college.
Bazelmans, als archeoloog werkzaam bij
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en
bijzonder hoogleraar monumentenzorg aan
de Vrije Universiteit Amsterdam, wist de afgelopen week nadrukkelijk de schijnwerpers
op zich gericht. Vroege Vogels, het NOS-journaal, teletekst RTL Nieuws, SBS, schrijvende
pers, radiostations, Kidsweek: de media
wilden het fijne weten van zijn bijzondere
ontdekking op het familielandgoed.

pp ,,Dat het nieuws zo zou exploderen had ik niet verwacht’’, aldus Jos Bazelmans
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Tijdens een rondje
joggen op landgoed Den
Treek-Henschoten
ontdekt Jos Bazelmans
bij toeval een 13.000 jaar
oud dennenbos. Vier
dagen na de
bekenmaking van de
unieke vondst graaft hij
voor de LeusderKrant
met alle liefde nog een
stuk hout op. ,,Neem je
genoegen met een tak?’’

pp Bazelmans adviseert houd in huishoudfolie te bewaren. ,,Want hout blijft alleen maar goed als het is
afgesloten van zuurstof.’’

U deed de vondst in juli vorig jaar en pas vorige week werd het nieuws naar buiten gebracht.
Was u niet bang dat het zou uitlekken?
,,Ik heb een keer een collega gevraagd om
een tweet te verwijderen die een tipje van de
sluiter oplichtte.’’ Hij grist plots zijn mobiele
telefoon uit zijn schippersjas en zegt met
verwonderlijke blik: ,,Weet je dat de opgraving op Google Earth staat, opmerkelijk
toch?’’

Oftewel, hoe krijgen we de gelegenheid om
onderzoek te doen, immers er was al geologisch en archeologisch onderzoek gedaan.
Vervolgens zijn we met de familie van het
landgoed en de aannemer in gesprek gegaan
en gelukkig waren ze zeer bereidwillig.
Zo hebben we vier keer een week de tijd
gekregen om te graven en te onderzoeken.
De laatste keer dat we dat hebben gedaan
was in januari jongstleden.
Het leuke was dat de aannemer en kraanmachinist zeer belangstellend waren.’’

Wat betekent dit voor Den Treek-Henschoten?
,,Het landgoed zal over 5 of 10 jaar vermeld
staan in hand- en leerboeken.’’
(Door de telefoon laat voorlichter Maaike van
Heek weten dat de website van het landgoed
na de bekendmaking van de vondst massaal
is bezocht.).
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Denkt u niet dat de plek van de vondst veel
belangstellenden zal trekken?
,,We zijn niet heel geheimzinnig geweest
over de plek, dus wie weet. Maar ik zou het
vooral leuk vinden als de plek als aardkundig monument wordt aangewezen en dat het
landgoed een geologische wandeling met
de plek als eyecatcher op de activiteitenkalender zet. Ik beweer niet dat de vindplaats
een unieke plek is, want ik denk dat er meer
soortgelijke plekken zijn, maar dit is wel de
eerste keer dat het zo goed onderzocht is en
daar ligt ook de grootste betekenis. Wat we
hebben gevonden is het oudste bos dat ooit
door mensen is gezien.’’

pp Bazelmans is als archeoloog werkzaam bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en bijzonder hoogleraar monumentenzorg aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Ruim een uur later klimt Bazelmans lenig
over de omheining en lopen we terug naar de
auto. Hij adviseert ten slotte de opgegraven
tak in huishoudfolie te bewaren. ,,Want hout
blijft alleen maar goed als het is afgesloten
van zuurstof.’’ Diezelfde avond houdt hij ook
nog een lezing voor de vrijwilligers van Den
Treek. Daar zal hij weer over zijn ontdekking
vertellen, voor de zoveelste keer, maar met
evenzoveel enthousiasme.

