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Altijd heeft het vermoeden bestaan dat de top van de Koerheuvel bi]
Rhenen, circa 55 meter boven NAP gelegen en met een fraai uitzicht over
de Rijn en Betuwe, in het verleden bij uitstek een plaats moet zijn geweest
om belangrijke personen te begraven.

In de direkte nabijheid van de top van de heuvel was reeds in 1990 een
urnenveld gevonden uit de Vroege Ijzertijd (800 - 600 voor Christus) en de
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) had toen al een
beperkte systematische opgraving gedaan.

Op de top van de Koerheuvel werd in 1935 begonnen met de bouw van een
watertoren annex hotel/restaurant met dezelfde naam (zie elders in dit
nummer) en de grond moet terplaatse behoorlijk zijn verstoord bij het
graven van de bouwput. De vraag was of men bij het uitgraven van de put
misschien ook vondsten van archeologische waarde was tegengekomen.
Dit lijkt inderdaad het geval te zijn geweest. Zo heeft de opdrachtgever van
de bouw van de watertoren, Willem de Haas, in 1935 een foto gemaakt van
een urn, zoals deze (in situ dus) in de bouwput werd aangetroffen. Bij de urn
had de Haas, zorgvuldig als hij was, een meetlat en een (ontwerp)tekening
van deze toren gelegd.1'2'3

Inmiddels is het karakteristieke gebouw niet meer in funktie en zal het
worden opgenomen in een appartementen complex, dat gebouwd gaat
worden op de top van de Koerheuvel.
Toen ter voorbereiding van deze nieuwbouw op 28 oktober 1993 een oude
kastanjeboom werd verplaatst, werd er door omstanders (T. van Middelkoop,
onderwijzer van de er vlakbij liggende Eben Haëzerschool en scholier
Matthijs Prosman), naar later bleek, een spectaculaire archeologische vondst
gedaan.
Uit het gat dat ontstond door de overplanting van de boom kwamen een
fragment van een bronzen bijl, bronzen ringetjes/plaatjes en fragmenten van
een zogenaamde situla, een bronzen emmer, tevoorschijn.
De immer alerte Rhenense amateurarcheoloog J.Th.M. Mom, na zelf ook
enkele bronzen brokstukken van de emmer gevonden te hebben, schakelde
onmiddelijk de ROB in; onder leiding van provinciaal-archeologe van
Utrecht, S. van Dockum, en met financiële steun van de gemeente Rhenen,
werd in november 1993 een nader onderzoek ingesteld.



De situla, hoogte circa 60 cm, wordt gedateerd op einde bronstijd, begin
ijzertijd. Dergelijke emmers waren in deze streken zeldame en kostbare
stukken, vervaardigd in het Alpengebied en vermoedelijk via het Rijndal naar
het noorden gekomen. In het land van herkomst dienden ze veelal als
wijnvat.

De tot nu toe in ons land gevonden bronzen emmers uit de Vroege Ijzertijd,
hebben echter alle dienst gedaan als grafurn.
Soortgelijke emmers zijn tot nu toe in Nederland slechts gevonden in het
Limburgse Baarlo, Oss, Wijchen en Ede. Het is dus een vrij unieke vondst
van nationaal en internationaal belang.4'5

De grafurn (emmer) heeft naar alle waarschijnlijkheid toebehoord aan een
belangrijk persoon, een soort stamhoofd, die meestal met bijgave van
bijzondere voorwerpen en statussymbolen, zoals wapens en onderdelen van
paardetuig of misschien deze emmer, werd begraven in of bij een plaatselijk
urnenveld. De stamhoofden kregen meestal een aparte extra grote
graf heuvel.
Er is hier sprake van een rijk graf, dat allereerst zeldzaam is, maar dat
meestal niet meer dan eenmaal in een dergelijk urnenveld voorkwam.

Het vermoeden dat de Koerheuvel in vroeger tijd een belangrijke plek moet
zijn geweest, is met deze vondst dus bewaarheid.
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