EEN MERKWAARDIGE URN LANGS DE CASTERSCHE DIJK
TE HAPERT.
Het hoofd der R.K. Lagere
Jongensschool te Hapert, de
heer H. A. Sterke, maakte er
mij op attent, dat hij in het bezit
was van een urntje, gevonden
langs de Castersche dijk te Hapert.
Deze urn werd in 1953 door
de heer P. Thijssen, B 94 Hapert gevonden tijdens het zand
afgraven op perceel Sectie C.
No. 2237, gelegen tussen de weg
naar Gasteren en het riviertje
de Grote ,Beerze. Dit perceel ligt
700 a Soo meter zuidelijk van
een groep grafheuvels uit de
bronstijd i). Dit laatste is van belang want tot mijn verrassing was het geen
urn uit de» urnenveldentijd, maar ongetwijfeld uit de eerste helft van de
bronstijd en dus uit dezelfde periode als deze grafheuvels.
Vorm, grondstof en versiering zijn zeer kenmerkend voor „the Dutch
cordoned Cinerary UITLS" zoals dr. W. GLASBERGEN deze urnen noemt
en die vóór het verschijnen zijner dissertatie „Deverelurnen" werden
genoemd. 2 ). Het te Hapert gevonden exemplaar behoort tot het Hilversumtype, vooral door de versiering, welke bestaat uit telkens drie lijntjes, die
beurtelings naar links en rechts overhellen. Het karakteristieke van dit
Hilversumtype is o.a., dat deze lijntjes zijn aangebracht door een touwtje
in de nog zachte klei te drukken.
De versiering zoals die op bijgaande tekening is te zien, stemt bijna
geheel overeen met die van een urn welke als primaire bijzetting werd
aangetroffen in tumulus I B van de .groep Toter fout-Halve Mijl 3 ). Alleen
is bij de Hapertse urn de horizontale lijn eveneens aangebracht door touwindruk, terwijl de urn van tumulus I B een horizdntale versiering heeft
van vingertopindrukken.
, De bodem heeft de dubbele dikte van de wand en is ook in 'het profiel
duidelijk geaccentueerd. Kenmerkend voor dit bronstijd-aardewerk is de
uitzakkende wand vlak boven de bodem.'
1) Zie mijn. artikel in dit nummer.
2) Dr. W. GLASBERGEN: Barrow Excavations in thé Eight Beatitudes. Groningen 1954. Part II bl. 89—137.
3) o.c. ï bl. 36—38.
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De grondstof bestaat uit leem, welke met grove kiezel is gemagerd, wat
eveneens een normaal verschijnsel is bij het bronstijd-aardewerk.
De vondstomstandigheclen konden nog bij benadering worden gereconstrueerd, omdat de afgraving sindsdien bijna geen voortgang heeft gevonden. De urn werd aangeti'offen óp ± 30 cm onder het maaiveld. Plet
terrein was volkomen vlak en de urn bevatte geen spoor van crematieresten. Een grafheuvel was hier, voor zover te zien, nooit geweest. We
moeten bij dit urntje daarom denken aan huishoudelijk aardewerk en de
mogelijkheid is niet uitgesloten, dat ter plaatse een nederzetting is geweest,
welke behoorde bij de ruim 700 meter naar het noorden gelegen grafheuvelgroep.
De samenhang zou nog aannemelijker worden als een der nog niet
onderzochte grafheuvels een rjngwalheuvel zou blijken te zijn ofwel een
paalkransheuvel van type 4 4 ) met de ver uit elkaar staande dubbelposten,
zoals te Hooge Mierde, Alphen en Bergeyk werd aangetroffen.
Juist in deze twee graf h euvel typen komt het bronstijd-aardewerk van
Hilversum- en Drakensteintype meestal voor als nabijzetting.
GERUIT BEEX.

DE PLAATSNAAM BEST.
Best bij Eindhoven, thans een welvarend landbouwdorp met industrie van
sigaren-, tricotage- en klompenfabrikatie benevens de zich gestadig uitbreidende
Bata's schoen- en lederindustrie, was tot 1821 met Oirschot verbonden. Tot het
einde van de achttiende eeuw grensden Best, Liempde en St Oedenrode aan
elkaar, en het zogenaamde Broek te Best strekte zich uit tot in de tegenwoordige
buurtschap Vleut. Dat Broek diende als gemeenschapsweide voor het vee: koeien,
schapen en paarden. Het was drassig weiland, terwijl ook de buurtschap Scheeken
uit slechte grond bestond. Het wil mij voorkomen, dat de naam met die plaatselijke
.gesteldheid verband houdt. Als oudere plaatsnaamvormen komen voor: omstreeks
1205 Bast, in 1307 Best (N.G.N. II, 97; IX, 107). Als dorp aan de Linge in de zuidwestelijke hoek van Gelderland ligt het dorp Beest of Beesd, met als oudere naamvormen: Bisde, Beseth, Beesde, Besde, een enkele keer in de 14e en 15e eeuw komt
voor: N. de Beest (N.G.N. II, 109). In Limburg komt als dorp voor Beesel, verklaard
als Bies-lo. In zijn „Veldnamen in Nederland" (1950, blz. 68, 69) wijst M. Schönfeld
op „bies" voor „riet" en schrijft: „Een met het dentaal-suffix afgeleid collectief
„biest" komt als veldnaam herhaaldelijk voor: o.a. vindt men in de buurt van
Boksmeer „De Biest" of „Pastorsbiest"; Overbiest, Manebiest, Drossaartsbiest; het
zijn laaggelegen landen, meest weilanden". Het suffix-óth, in Gelderland verzwakt
tot -eth en -de, kan in het Brabantse Best versimpeld zijn tot een „t", waarbij
de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat deze in de spelling na de „s" verscherpt
is uit „d".
Dr. H. H. KNIPPENBERG.
4) o.c. II bl. 17.
6?

