
InOss u¡erd25 laar
een bronzen grafurn g

De eerste in
'Nederland

Bluderenil iu, ,,De Sü¿¿t Oss', ,t:an uijl
en htsintig jaar geleilen,, trolÍen üe
in h,et nunrmer oa,n nsrijilag 7 juli een
artikel aan tscnt, u4jlen ,Ian Cune¡t,
oter d,e bronzen, graluril, d,ie lrort te-
ooren in ile h,et b{l Oss geuond,en
1þú5,
Het üas ile eerste bronzen grafu,rn
die in Ned"erland, geuonrleil, tþc"s en
tereclú nxoclrt er d,utt sprake zijn ua,n
een bela,ngrijke ¡sottdst Het lijkt ons
Door onze lezers oatt, thans interes-
sat¿t kettnis te nenten oan, hetgeen
Jant Aunen, d,e grondl,egger uou, het
huidl4e streekntuseu¡n, in h,et stads-
park, toenu schreef. Wt:j citeren let-
terl,i,jk:

Daar de urn, door den hogen
ouderdom, zeet treer was en ge-
restaureerd moest worden werd
zij in gtps gegoüen en naar ate-
liers van het Rijksmuseum vocr
Oudrheclen te Leiden vervoerd,
waar de restaunatie, na maan-
denlange zeer voorzichtigen
kostbaren arbeid, gereed geko-
men is en dit zeldzaam overblijf-
sel uÌt de voorgeschiedenis voor
de wetenschap is bewaard

Het rnerkwaa,rdigste is rrog, tlat zich
in de urn een ,opgevouwen lizeren zwaard
bevond, welks houten gevest versierd
w¡s met opgelegd bladgoud, welk feit de
vondst maâkt nlet elleen toú de m.eert
zeldzame maar, met die va,n den Ro.
meinschen gra,fkelder ln Limburg en den
gouden helm ln Deurne, mede tot de
moolste vondst van ons lantl. Ons ge.
meentelijk museum heeft, door bemldde.
llng van prof. rlr. Holwerda van beide
een zuiver copie gekregen. Ook de an.
dere ln Oss gevonden Germaanse urnen
zijn, geheel belangeloos, ln Leiden her-
steld en ln originali aan ons museum
geschonken terwljl nog is toegezegd dat
wij, alle voorwetpen ult het vroogere
kwa,rtier van Maasland, te Lelden in
meer dan een oxemplaar van hetzelftle
type aa,nwezig voor ona museum in
bruikleen krijgen, zodat vele pla,atsellj-
ke musea ons, wat voorwerpen uit den
oudsten úijd betreft,, uit de streek afkom-
stlg bonijden kunnen.

Wij wi-llen hier enige bijzonderheden
mededelen over de verschillende soorten
urnen in Oss gevonden en over het tijd-
perk, waarin die urnen gebruikt werden.

Onze vroegste geschiedenis begint met
het tijdvak, waarvan wij geschreven
bronnen hebben, voor onze streken, de
tijd der Romeinsche overheersing van de
4 eerste eeuwen onzer jaartçlling, lln

a

tìeze geschreven bronnen zíjn nog
schaarsch en zeer onvoltedig, zoodat ook
uit deze periode <ìe ,,leerschool vân de
spade", de uit dien tijd gevonden voôr-
werpenr veèl moeten aanvullen.

Voor dien tijd zijn wü geheel aangewe-
zen op vondsten in den grond. De enige
bronnen voor de geschiedenis van ons
Iand uit de eeuwen, die onze jaartelling
voorafgaan, z\jn de uit dien täd gevon-
den \¡oorwerpen en het is nog niet lang,
dat men daar studie van gemaakt heeft.
Ofschoon men vroeger wel gewicht
hechtte aan prae-historische vondsten en
men deze voorwerpen wel bewaarde,
toch kan men zeggen dat eerst in het
tweede kwart der vorige eeuw men be-
gonnen is met dergelijke vergelijkende
studie, van gevonden voon¡/erpen en tijd-
perk.'Ook de verdeeling in t{jdvakken
van de vóór geschiedenis dateert uit dien
tijd (1836) Thomson onderscheidde 3
groote tijdvakken, naar het ûreteriaal
waaruit de voorwerpen warne vervaar-
dlgd, steen, brons, ijzer. Deze verdeeling
wordt nog steeds aangenomen, doch de-
ze tijdvakken zijn tegenwoordig onder-
verdeeld in kleinere perioden.

Het eerste, het steenen tijdperk, mist
voor onze archeologie alle betekeni5 zegt
dr. Holwerda in z{jn werk: Neerlands
vroegste beschaving,

Wel worden er ruw bewerkte vuur-
steenen B'enoeg gevonden, doch deze is
men blijven gebruiken ook eeuwen na-
dat men voorwerpen uit brons en ijzer
maakte. Voor een armoedige bevolking
was het een goedkoop en gemakkelijk
materiaal. Er is een voorbeeld in een
vondst te Hilversum, dat nog plm. 1000
na Christus bewerkte vuursteen els ge-
bruiksvoorwerp diende. Alleen in hêt
zuiclen van Limburg heeft mogelijk plm.
3000 jaar vóór Chr. een stam gewoond,
verwant misschien met het Hunnebed-
denvolk ds.t 1500-1000 vóór Ohr. Drènthê
Z. Friesland, Overijssel en het Gooi be-
woonde.

In ons musêum bevinden zich méde
vuurstenen voor\¡r'erpen gevonden zoowel
hier in de heide als b.v. onder Nuland.
Als er geen nadêre âa.nduidingen z{n
neemt men dan ook niet aan, d¿t de
vondst vån voolsteenen voorwerpen op
bewoning in het steentijdperk w{jst.

Van belang voor onze streek wordt,
door de vondst der bronzên urn, die van
Halstatt-type is het Halstatt-tüdperk,
waarvoor aangenomen wordt 900-500
vóór Christus.

Veili,g mag men dus het allerjongste
jaârtal daarvan nemen, ã00 jaar voor
onze jaartelling. De onderzoekingen v¿Ln
dr. Holwerda kufinen nog een ouder tiJd-
vak aangeven met een speling vaJr 4
eeuwen vroeger.

\Álat zljn de in Oqs gevonden voorwer-
pen?

Het zün alle grafuren, Zooala wij
doodskisten gebruiken om de läken te
begraven, deden onze heidensche voor-
ouders de asch van hun dooden die zi,
vefbrandden in een pot of urn, zetten di€

op een stuk grond, dat voor doodenakker
bestemd was, groeven er een greppel om
en wierpen het zand daarvân óüer de
urn,

Mogelijk dateert het gebruik, dat op
sommige plaatsen nog bestaat, om iedeì-
ren deelnemer aan de begrafenis een
spade zand op de Iijkkist te doen werpen
nog uit dezen tijd en is blijven bestãan
ook toen het begraven van dooden een
der werken van christelijke barm,hartig-
heid werd. Zooa,ls wij nog zullen zíen
\Maren de begraafpla.atsen reeds vroeg in
hooge eer en werden zij als heilige plãat-
sen beschouwd. De urnen waren zeer
eenvoudige voorwerpen, potten van ge-
bakken klei, soms met een versiering
aangebracht met vingernagel5 of enig
puntig voorwerp, zoals blijken zal wan-
neer de urnen binnenkort worden ten-
toongesteld. De bronzen urn is iets
anders. Deze is niet hier vervaardigd
maar geïmporteerd zoâls wij in een vol-
gend artikel zullen zien en moet met het
staatsiezwaard van Ce overledene be-
hoord hebben aan een voornaâ,m persoon
een stâmhoofd van betekenis, een soort
koning van de streek alhier.

(lVordt vervolgd)
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