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In deze aflevering: Griekenland, Groenland, Indonesie, Italie, Nederland, Portugal, Turkije.
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In deze aflevering uit Noord-Nederland: l . Delfzijl; 2. Lageland; 3 . Haren; 4. Jelsum; 5. W ijnaldum;
6. Rewert; 7. Leeuwarden; 8. Stavoren; 9. Rijs; IO. Oldeholtwolde; Il. Anlo; 12. Gasteren; 1 3 .
Balloo; 1 4 . Rolde; 15. Borger; 1 6. Darp; 1 7 . Meppen.
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Voorwoord
Deze achtste aflevering van Paleo-aktueel geeft een eerste indruk van enige van de onderzoeks
activiteiten van de vakgroep Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen in 1 996.
Een belangrijke gebeurtenis voor het onderzoek in dat j aar was ook de toewijzing van twee grote
projecten door de Stichting voor Historische Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek. Het Italische project hangt nauw samen m et het werk dat door P.J.A.
Attema en anderen in deze en eerdere Paleo-aktueels i s beschreven. Dit onderzoek wordt samen m et
de Vrije Universiteit uitgevoerd. Het andere project, samen met de Universiteit van Amsterdam over
de opkomst van het Friese koninkrijk, is voortgekomen uit de opgravingen in W ij naldum, waarover
eveneens uitvoerig is bericht.
In totaal zullen acht promotie-onderzoekers en twee post doc-onderzoekers de gelederen van de
drie instituten komen versterken.
Paleo-aktueel houdt U op de hoogte.
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DE VONDSTCONTEXT VAN BRONZEN SPEERPUNTEN, DOLKEN,
ZWAARDEN, MESSEN EN HALS- EN ARMRINGEN UIT NOORD
NEDERLAND

Marij e Essink

In navolging van en aansluitend op het onder
zoek van Janneke Hielkema naar de vondst
context van bronzen bijlen uit Noord-Nederland
(Hielkema, 1 994; 1 995), is door m ij in het kader
van mijn doctoraalscriptie eenzelfde soort
onderzoek gedaan naar de context van een aan
tal andere categorieen bronzen voorwerpen,
eveneens uit Noord-Nederland (Essink, 1 996a).
Het ging hierbij om speerpunten, dolken, zwaar
den, messen en hals- en armringen.
Doelstelling van dit onderzoek was om uit te
zoeken in wat voor vondstcontext deze voorwer
pen zijn gevonden en om een verklaring te ge
ven voor het gevonden patroon.
Voor elke onderzochte categorie werden per
provincie de gegevens over onder andere de
vindplaats en de vondstomstandigheden van de
voorwerpen samengebracht in een cataJogus
(Essink, 1 996b ). Er werden in totaal 1 1 5 vond
sten onderzocht, namelijk 42 van speerpunten,
1 3 van dolken, I O van zwaarden, 1 6 van messen,
29 van armringen en 5 van halsringen.
Vervolgens werden de voorwerpen uit de ver
schiliende categorieen ingedeeld naar vondst
context. Er werden vier verschiliende vondst
contexten onderscheiden: grafvondsten, meer
voudige vondsten, enkelvoudige vondsten en
vondsten m et orrbekende vondstcontext. Er wer
den geen vondsten aangetroffen in nederzet
tingscontext. B ij de meervoudige en enkeivou
dige vondsten werd nog een verder onderscheid
gemaakt in vondsten uit een natte context (veen,
rivier, moeras) en vondsten uit een droge con
text.
De verspreiding van de voorwerpen over de
verschiliende vondstcontexten is weergegeven in
tabel l . Hieruit blijkt dat bij de speerpunten,
dolken, zwaarden, messen en halsringen de
meeste vondsten enkelvoudige vondsten uit nat
te context zijn. Ook zijn er bij deze categorieen
relatief veel meervoudige vondsten uit natte
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context. Grafvandsten daarentegen komen b ij
deze categorieen weinig voor, dit in tegenstel
ling tot bij de armringen. Van deze categorie
zijn de meeste vondsten juist afkomstig uit
graven.
Van het totaal van de enkelvoudige vandsten
komt het grootste deel (53 van de 60) uit een
natte context. B ij het totaal van de meervoudige
vondsten is de verdeling over een natte en droge
context ongeveer gelijk ( I l tegen 8). Van de 5 3
enkelvoudige vandsten u i t natte context zijn e r
3 1 vondsten van speerpunten.
Over de ruimtelijke verspreiding van de
onderzochte voorwerpen kan vermeld worden
dat ze geconcentreerd zijn in Oost- en Zuidoost
Drenthe, in veengebieden. Er is met name een
concentratie van bronsvondsten rond Emmen.
Dit beeld komt overeen met het beeld van de
verspreiding van de door Hielkema onderzochte
bij len. Er zijn relatief weinig vandsten uit Gro
ningen en Friesland. Dit verschil in vondstdicht
heid tussen Drenthe enerzijds en Groningen en
Friesland anderzijds heeft verschi liende oor
zaken.
Ten eerste is het tijdstip waarop de verschil
Iende gebieden zijn ontgonnen van invloed op
de verspreiding van de vondsten. De venen in
Friesland zijn al in de 1 6e en 1 7e eeuw ont
gonnen, waarbij veel vondsten verloren zullen
zijn gegaan door onwetendheid van de vinders.
Ook de manier van ontginnen zal van invloed
zijn geweest: bij graaf- en ontginningswerk
zaamheden met de hand is de kans om iets te
vinden het grootst; bij gebruik van machirres i s
d i e kans veel kleiner. Verder kunnen de vondst
concentraties in Drenthe veroorzaakt zijn door
bewoningsconcentraties in dat gebied tijdens de
bronstij d. De vandstarmaede van het Fries
Groningse kustgebied kan verklaard worden
doordat het veen in dit gebied na de bronstijd
bedekt is met een dikke laag klei.

Tabel l. Verdeling der onderzochte voorwerpen over de verschillende vondstcontexten.

Grafvondst
Meervoudig
Meervoudig
Enkelvoudig
Enkelvoudig
Onbekend
Totaal

nat
droog
nat
droog

S peerpunten

Dolken

l

5

Zwaarden

Messen

3

l

31

6

3

2

2

l

7

13

Zoals uit tabel l afgeleid kan worden, i s ruim
de helft van de onderzochte bronzen voorwerpen
(64 van de 1 1 5) afkomstig uit een natte context.
In de literatuur over veen- en riviervondsten is
door m ij gezocht naar een mogelijke verklaring
hiervoor. Dergelijke vandsten worden in de lite
ratuur veelal aangeduid ais depotvondsten. Dit
zijn vandsten die bestaan uit een of meer voor
werpen die geen graf- of nederzettingsvondsten
zijn en die door menselijk handelen op hun plek
terecht zijn gekomen. Uit deze definitie blijkt
dat er zowel meervoudige ais enkelvoudige de
pots voorkomen.
In de literatuur wordt b ij depotvandsten
onderscheid gemaakt tussen niet-rituele depots,
depots die tij delijke begraven zijn met de be
doeling om ze Iater weer op te graven (bewaar
vondsten) en rituele depots, depots die bedoeld
zijn ais offers (votiefdepots). Niet-rituele depots
hevinden zich vaak in droge grand en op ge
ringe diepte. De locatie is vaak gemarkeerd door
bijvoorbeeld een grote steen waardoor de ver
bergen voorwerpen gemakkelijk weer terug ge
vonden kunnen worden.
Rituele depots daarentegen worden vaak ge
vonden op plaatsen die moeilijk toegankelijk wa
ren en waarvandaan ze ook moeilijk weer op te
halen waren, zoals in veengebieden, rivieren,
moerassen, dus vochtige gebieden, en rotssple
ten. Dergelijke plaatsen lijken voor de toenmali
ge bevolking een speciale betekenis te hebben
gehad. Hehalve op moeilijk toegankel ijke piaat
sen kom en rituele depots ook voor ais secundaire
depositie in grafueuvels, zonder begraving.
Zoals gezegd is ruim de helft van de door mij
onderzochte vandsten afkomstig uit dergelijke
vondstomstandigheden. Deze vandsten worden

Totaal

16

27

3

3

Il

3

4

6
2

IO

Halsringen

2

3
42

Arm-

ringen

16

8
3

53

3

IO

3

6

29

5
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dan ook door m ij ge'interpreteerd als rituele
depots, offers aan de goden. Ook bij de door
Hielkema onderzochte bij len is een zeer groot
deel (ca. 2/3) afkomstig uit een dergelijke
context en ook zij interpreteert deze vandsten
ais rituele depots. In de ons omringende landen
komen ook veel depots van bronzen voorwerpen
uit natte context voor die eveneens beschouwd
kunnen worden als rituele depots.
Er kan geconcludeerd worden dat Noord
Nederland wat betreft de vondstcontext van
bronsdepots aansluit bij wat bekend is over
bronsdepots elders in Europa. In Noord-Neder
land werden net als in andere gebieden in
Europa tijdens de bronstijd bronzen voorwerpen
ritueel gedeponeerd, met name in veengebieden
en rivieren. Bronzen bijlen varmden hierbij de
grootste groep, gevolgd door de speerpunten.

Summary
A study was made of the find context of bronze
spearheads, daggers, swords, knives, armlets
and neckrings from the northern part of the
Netherlands (provinces ofFries/and, Groningen
and Drenthe). Most of the armle/s proved to be
grave finds. The other objects, however, were
most/y hoard finds from wet contexts. No ob
jects were found within a settlement. Finds ji-om
wet environments are common/y thought to be
ritual hoards, offerings to the gods, while
hoards from dry ground seem to have been tem
porarily hidden with the intent oflater recovery.
This means that more than ha/f ofthe objects in
this study are to be interpreted as ritual depo
sits.
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