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Wie bij Oss van de A50 de A59 opgaat, raast langs een
groep grafheuvels. Archeologen vonden in de grootste
heuvel 1080 bronzen krammetjes. Een ongekende ontdekking. Wat zijn dit voor dingetjes? JANNEKE NIENHUIS

Prehistorische grafgift bij Oss

1080 krammetjes
R

ond 600 voor onze jaartelling is er een man gecremeerd op een duin
in de buurt van wat nu Oss heet, de stad in Noord-Brabant. Zijn nabestaanden hebben zijn crematieresten ter plekke begraven. Zij bedekten
het duin vervolgens met heideplaggen. Deze grafheuvel is een van de
grootste die ooit in Nederland opgegraven zijn. De zojuist verschenen internationale publicatie Transformation through destruction doet daar minutieus verslag
van. Rond de grafheuvels in het gebied bij Oss, dat bekend staat als Zevenbergen,
is in de afgelopen jaren een klaverblad aangelegd als verbinding tussen de A50 en
de A59. De heuvels zijn daarbij archeologisch onderzocht. In de grootste vonden
archeologen van de Universiteit Leiden niet alleen de urn met de botresten. Op
een regenachtige vrijdagmiddag in 2007 troﬀen zij ook een grote hoeveelheid
half vergaan brons aan, en een concentratie houtskool.
Een vergelijkbare vondst is er in Nederland nooit gedaan. Daarom hebben de
specialisten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Leidse archeologen
in het weekend met raad en daad bijgestaan. Zo kwam het dat op maandag het
centrale deel van de heuvel in zijn geheel gelicht is. Vrachtwagens reden voorzichtig tien flinke blokken grond naar restauratieatelier Restaura in Limburg.
De restauratoren hebben de grond zorgvuldig doorzocht en het brons direct
geconserveerd.

Een zilverachtige glans
Het resultaat mag er zijn. Er werden maar liefst 1080 bronzen krammetjes
blootgelegd. Op het eerste gezicht lijken ze erg op elkaar. De krammetjes hebben allemaal een halfronde kop met een doorsnede van een halve centimeter,
met daaraan twee puntige pootjes. Maar wie beter kijkt, ziet veel verschillen. De
pootjes zijn soms omgebogen, wat aangeeft dat ze als versiering in leer of hout
hebben gezeten. Naast groene en bruine corrosietinten is er ook een ongewone
kleur te zien: wit. Onderzoek door de Rijksdienst wijst uit dat dit waarschijnlijk
komt doordat het brons vertind is geweest. De krammetjes hebben dus een
zilverachtige glans gehad.
Ze lijken sprekend op krammetjes uit Zuid-Duitse grafheuvels uit dezelfde
periode, de vroege ijzertijd. Daar hebben archeologen met krammetjes versierde
wagens, paardentuig en drinkgerei in complete staat aangetroﬀen. Omdat de
Nederlandse heuvel zo nauwgezet is uitgekamd, is het duidelijk dat hier niets van
dien aard te vinden viel. Grote aantallen grafgiften zoals in Duitsland zijn er hier
nooit geweest. Waarschijnlijk hebben zijn nabestaanden de man bij Oss slechts
stukken glanzend versierd paardentuig meegegeven. Het hout en het leer daarvan zijn inmiddels vergaan. Alleen de krammetjes zijn bewaard gebleven.
Janneke Nienhuis is onderzoeker roerend erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
j.nienhuis@cultureelerfgoed.nl.
‘Transformation through destruction’ is gratis online te lezen en te bestellen op www.sidestone.com.

Vier van de 1080 bronzen krammetjes

