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Bronstijd in Eist

A J. van Drunen

Nieuwbouw
De bouw van de nieuwe boerderij wilde niet echt vlotten. Het was nog te kort
geleden dat Dorko zijn vrouw ter aarde had moeten bestellen. Bij de geboorte van
haar tweede baby waren zij en de pasgeborene gestorven. Als vrouw van de voor-
naamste boer van de kleine nederzetting was zij in aanwezigheid van alle dorps-
genoten gecremeerd. De vrouwen hadden Eila in haar fraaiste kleren gekleed.
Dorko had met de andere mannen hout verzameld in het bos dat op de flanken van
de heuvels niet ver van de nederzetting lag.
Onder geweeklaag van de vrouwen had Dorko zijn geliefde op de brandstapel
gelegd en het vuur ontstoken. Nadat de vlammen tenslotte gedoofd waren, had hij
de verkoolde resten over een kleine oppervlakte verspreid en met pijn de weinige
overblijfselen van Eila en de baby in een grote, grof gebakken urn verzameld.
Midden in de zwartgeblakerde plek op de begraafplaats had hij een ondiepe kuil
gegraven en daarin de urn met crematieresten geplaatst. Op de urn werd een plat-
te steen gelegd en daar bovenop kwam de trots van Eila: de bronzen armband die
Dorko in een tijd van overvloedige oogsten ooit geruild had voor een akker graan
en de zwaarste koe van de nederzetting. Geruild met de hongerige vreemden die
van ver uit de richting van de opgaande zon gekomen waren.
De weinige mannen die de nederzetting telde, hielpen met het graven van een
ringvormige greppel. Met de uitgegraven aarde vormden zij een heuveltje, met een
doorsnede van nauwelijks een schrede, over de urn. Nu pas verstomden de
jammerklachten van de vrouwen.
Deze droevige gebeurtenis lag nu alweer vijf zonsopgangen achter Dorko.
Voor zijn gevoel was de periode van rouw nog maar net begonnen, maar zijn dage-
lijkse werkzaamheden konden geen uitstel meer velen. De boerderij waarin hij een
half mensenleven gewoond had, had de langste tijd gehad en moest nodig vervan-
gen worden. Op een braakliggende akker was hij begonnen met het uitgraven van
een aantal paalgaten voor een tweetal rijen staanders.
Ook deze boerderij moest met zijn lengte van ruim 35 passen en een breedte van
8 passen de grootste van de vier hoeves van de nederzetting worden. De andere
boeren hielpen Dorko. Geen wonder, haast dagelijks ondervond hij de achting en
het ontzag van de anderen. Dankzij zijn natuurlijke leiderschap, zijn vermogen om
de nederzetting door moeilijke tijden heen te helpen en de anderen met verstandige
raad bij te staan, had hij recht op hun hulp. Overigens, het was een oud gebruik
dat men zijn buren hielp als die bepaalde werkzaamheden niet alleen a/konden.
Vóór het invallen van de winter moest het strodak beschutting bieden.
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Bouwput van de kerk aan de Tabaksweg met, op de rug gezien, mevr.Ch.H. Delfin-van Mourik

Broekman (foto A.J. van Drunen)

De wanden van deels ingegraven palen en vlechtwerk, aangesmeerd met leem en
dierenmest, zouden tegen die tijd de koude winden buitensluiten. Het woongedeelte
zou aan de kant van de zonsopgang ingericht worden, de andere helft was voor de
dieren bestemd. In de beide lange zijden zou ongeveer halverwege een toegangs-
deur gemaakt worden. Ondanks het feit dat het pas geleden verlies in hem
naschrijnde, vermande Dorko zich en greep naar de stenen bijl, die hij voor het
zware werk nog altijd liever hanteerde dan het veel kostbaarder bronzen gereed-
schap.

Inleiding

Onlangs werd begonnen met de bouw van een kerk en een tweetal woningen aan
de Tabaksweg in Eist. De aannemer was zo vriendelijk de Werkgroep Archeologie
Rhenen (WAR) uit te nodigen bij het graven van de beide bouwputten aanwezig te
zijn. Jammer genoeg kon verreweg het grootste deel van de werkgroep niet op de
aangegeven morgen en bovendien was het tempo van de kraanmachinist zo hoog
dat al de volgende dag deze putten gedeeltelijk met bouwzand werden gevuld.
Van een echte opgraving kunnen we dus moeilijk spreken. Niettemin bleek de
oplettendheid van de amateur-oudheidkundigen bepaald niet voor niets te zijn.
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Graafgraagte (foto A.J. van Dntnen)

In de eerste en grootste bouwput kwam een (vermoedelijk klein) deel van een
grafveld tevoorschijn, terwijl de tweede bouwput interessante stortvondsten
opleverde. Pogingen om de provinciaal archeoloog te waarschuwen faalden in
eerste instantie, doch hadden later op de dag meer succes.

De vondsten

In de bouwput van de kerk werd aan de uiterste zuidzijde een viertal crematiegraven
ontdekt. Naast crematieresten kwam een grote hoeveelheid aardewerk tevoorschijn,
vermoedelijk merendeels of helemaal van graf-urnen. Sommige scherven waren op
eenvoudige wijze met nagel- of vingerindrukken versierd. Het aardewerk was vaak
zeer dikwandig, soms grof gemagerd met brokjes kwarts en zat door het bakproces
aan de buitenzijde vol barstjes. Het werd voorlopig gedetermineerd als Hilversum-
aardewerk uit de Midden-Bronstijd (circa 1800 - 1200 v.C.).

• Veruit de belangrijkste vondst was een bronzen armband. Het gewicht bedroeg
100 gram, de grootste diameter was 75 mm. De corrosielaag maakte nauwkeurige
metingen van de eigenlijke dikte problematisch. Hij werd op 1 0 x 6 mm geschat.
De buitenzijde van de armband bleek rond, de binnenzijde was wat meer afgeplat.
De beide uiteinden waren duidelijk verdikt. Na de nodige studie werd de vondst
als Omega-armband uit de Late Bronstijd (1200 - 800 v.C.) aangemerkt.
Dergelijke armbanden zijn in Nederland nog maar viermaal eerder aangetroffen.
Als bijzonderheid geldt nog dat het sieraad zodanig samengeknepen was, dat de
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verdikte uiteinden aan
elkaar gecorrodeerd waren.
Mogelijk werd een grafgift
als deze na de dood van de
eigenaar (eigenares) om
een ons onbekende reden
onbruikbaar gemaakt.
De oudste vondst kwam uit
het stort van de tweede
bouwput. Het was een
scherf versierd met rechte
lijnen, die over de volle

klemCCrematiegraf met de resten van een urn (foto R. Mulder.)
jes vertoonden. Kennelijk

was met behulp van een met draad omwonden scherpe zijde van een vuurstenen
kling of stokje een afdruk in de nog zachte klei gemaakt. Deze unieke scherf
behoort tot het zogenaamde Wikkeldraad-aardewerk en kan gedateerd worden in
de Vroege Bronstijd (±2100 v.C. - 1800 v.C.).

Het verhaal achter de vondsten

Grofweg tussen 1250 en 1000 v.C. ontstond een nieuwe vorm van begraven.
Was het voor die tijd in onze streken gebruik om de gestorvenen bij te zetten in
een grafheuvel, vanaf bovengenoemde periode ging men over tot het aanleggen
van urnenvelden.
De nabestaanden cremeerden de doden op een brandstapel, de botresten werden
verzameld in een urn, maar ook wel in een zakje van dierenhuid of textiel.
Vervolgens werd deze urn of dit zakje in een kuiltje geplaatst en overdekt met een
klein heuveltje. De uitgegraven grond liet een ringvormige greppel rond het
heuveltje na. Regionale variaties op de vorm kwamen voor.
Met dit gewijzigde begrafenisritueel laat men de Late Bronstijd beginnen.

In de loop van een kleine 1000 jaar was de vaardigheid van de bronssmeden sterk
toegenomen en de fabricage van zowel zeer efficiënte wapens als fraaie sieraden
vooral in de Late Bronstijd tot grote hoogte gestegen.
Verbazingwekkend genoeg nam gedurende de hele Bronstijd de aandacht voor het
pottenbakken sterk af, zodat de begrafenisurnen in tegenstelling tot de voorgaande
periode uit zeer grof en eenvoudig of helemaal niet versierd materiaal bestaan.
Hoewel deze beperkte opgraving geen nederzetting aan het licht bracht, is het zeer
waarschijnlijk dat in de nabijheid van het grafveld een of enkele boerderijen gele-
gen hebben.
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Bronzen Omega-armband (foto R. Mulder)

Vanaf het Neolithicum (Jonge Steentijd) had de landbouw als voornaamste bestaans-
bron langzaam maar zeker de jacht, de visserij en het verzamelen verdrongen.
De Bronstijdboeren uit dit verhaal bouwden hoeves van vaak zo'n 30 x 6 meter.
Op andere plaatsen in Nederland zijn de sporen van boerderijbouw in de bodem
teruggevonden, o.a. in Elp (Dr.) en West-Friesland (N.-H.).
Typisch voor de besproken periode waren drieschepige gebouwen, wat inhoudt dat
twee rijen staanders het dak schraagden en de binnenruimte over de lengte in drieën
verdeelden. Van voor naar achter bestond de boerderij uit twee delen, een deel voor
de mensen, het andere deel voor het vee.
Er zijn ook kleine akkers met ploegkrassen teruggevonden, waaruit blijkt dat de
Bronstijdboeren het eergetouw, een primitieve ploeg, gebruikten. Dit eergetouw
keerde de zode niet, maar kraste de bodem slechts open.
Hoewel in de volgende eeuwen kleine veranderingen in het boerenbedrijf plaats-
vonden, waren het de Romeinen die rond het begin van onze jaartelling met een in
sommige opzichten volledig nieuwe aanpak kwamen.

Conclusie

Tot nu toe heeft de WAR (Werkgroep Archeologie Rhenen), in samenwerking met
de provinciaal archeoloog, in Eist opgravingen verricht, die bewoning in de



OUD RHENEN - achttiende jaargang - september 1999 - no. 3 - bh. 33

Ijzertijd (± 750 v.C. - ± 0) aantonen.
Door de waarnemingen aan de Tabaksweg kan gesteld worden, dat ook in de
Bronstijd (±2100 v.C. - ± 750 v.C.) hier mensen verbleven. Wij kunnen dus voor-
zichtig stellen dat de geschiedenis van de dorpskern van Eist met tussen de 500 en
1000 jaar verlengd is. Dat de grafheuvels ten noorden van het huidige dorp moge-
lijk van nog ouder datum zijn, doet aan bovenstaande opmerking niets af.
De WAR is zich ervan bewust dat aan de Tabaksweg vermoedelijk alleen het meest
noordelijke deel van een urnenveld werd aangetroffen, zodat bij toekomstige
graafwerkzaamheden in de naaste omgeving de uiterste voorzichtigheid geboden
is. Vroegtijdig contact met de provinciaal archeoloog is bij verdere uitbreidings-
plannen dan ook zeer wenselijk.

Literatuur

Butler, J.J., Nederland in de bronstijd, Bussum 1969
Bogaers, J.E.,e.a., Honderd eeuwen Nederland, 's-Gravenhage 1959
Hendriks, Johan, Prisma van de archeologie, Utrecht 1996
Hendriks, Johan, Archeologie in de Lage Landen, Utrecht 1994
Roymans, Nico, en Frans Theuws, Een en al zand, 's-Hertogenbosch 1993

Wikkeldraad-aardewerk (tekening H. Smulders)
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