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Deze bundel vormt de neerslag van de 7e Nederlandse metaaltijdendag 
gehouden op 4 oktober 2019. Op die dag werden lezingen gehouden over 
diverse onderwerpen aangaande de brons- en ijzertijdgemeenschappen van de 
Lage landen gecombineerd met een groot aantal bijdragen over het centrale 
thema van dat jaar “Uiterlijk vertoon. Pracht, dracht en identiteit in de 
metaaltijden”. De eerste drie artikelen over de bronzen armband van een dame 
uit Dreumel, bronzen armbanden uit crematiegraven en glazen armbanden 
sluiten fraai aan op dit thema. Daarnaast biedt de bundel ruimte aan een breed 
scala aan onderwerpen die de gehele periode van de metaaltijden omvatten.

U kunt lezen over een recent onderzoek naar een bronstijd-nederzetting in 
Opheusden, waar blijkt dat schijnbaar onontwarbare palenzwermen toch 
waardevolle informatie kunnen opleveren,  iconische keramische artefacten uit 
de late bronstijd en de bijzondere bijzetting van een mislukte crematie uit de 
late ijzertijd in Oegstgeest. Eveneens uit de late ijzertijd is een nieuw overzicht 
van graven uit de midden-ijzertijd in het Maas-Demer-Scheldegebied. Ook 
zijn er bijdragen over zowel oude- als meer recente vondsten, zoals iconische 
objecten uit de late bronstijd of vondsten uit de bronstijd die zijn verzameld 
binnen het PAN-project. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van het 
handgevormde aardewerk uit Empel en wordt een nieuw typologie voor 
maalstenen van tefriet voorgesteld.

De Metaaltijdendag is een initiatief van de Stichting Metaaltijdenonderzoek 
Nederland (SMON), die zo een breed platform wil bieden aan een ieder met 
belangstelling voor de laat-prehistorische samenlevingen. Om de verhalen 
zoveel mogelijk toegankelijk te maken, biedt de Stichting de gelegenheid de 
gehouden lezingen te publiceren in een bundel. In die zin vormt deze publicatie 
de verslaglegging van het jaarlijkse congres, maar ook andere bijdragen over de 
metaaltijden zijn welkom. Samengebracht in deze bundel raken de verhalen 
over, en interpretaties van, laat-prehistorische samenlevingen verbonden. 
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Een dame uit het noorden in 
het Land van Maas en Waal. De 

armband van Dreumel in context

Liesbeth Theunissen

Trefwoorden: omega-armband, late bronstijd, sieraad, selectieve depositie, regionale 
productie, Dreumel, Land van Maas en Waal, Gelderland

Keywords: everted palette bracelet (omega), Late Bronze Age ornament, selective 
deposition, regional production, Dreumel, Land van Maas en Waal, Gelderland

Inleiding
Op zondagmiddag 26 januari 2020 werd in de trouwzaal van Museum Kasteel Wijchen 
een bronzen prehistorische armband toegezongen. Een damesduo zong tweestemmig 
een Duits melancholisch lied, voor een publiek van bijna 100 aandachtig luisterende 
deelnemers. De reden voor deze bijeenkomst was de officiële overdracht van de arm-
band aan het museum. De vrienden van het Museum Kasteel Wijchen hadden het 
sieraad weten aan te kopen van de eigenaresse die het object – jaren geleden – had 
gekocht van de vinder H. Janssen. Met de overhandiging en uiteindelijke plaatsing in 
een eigen vitrine werd het – na bijna 30 jaar – voor iedereen mogelijk dit bijzondere 
sieraad met eigen ogen te zien en te bewonderen.

In deze bijdrage wordt ingegaan op de achtergronden van deze armband, de context en 
interpretatie. Het laat zien dat dit type van ‘los ontdekte’ voorwerpen een wereld aan inte-
ressante informatie in zich heeft. Dit artikel is een omwerking van de lezing die op 26 ja-
nuari is gehouden als opmaat naar de overdracht. Daarbij is geprobeerd de mens achter het 
object goed voor het voetlicht te brengen. Dat schetsen van een prehistorisch personage is 
gedaan in de geest van Jay Butler. Hij gaf aan dat ‘… een rijke vondst … van een depot 
van iemands persoonlijke bezittingen … toch ook iets te bespeuren van de persoonlijkheid 
van een toen levende man, vrouw of kind’ (Butler 1969, 102). Net als met grafonderzoek 
komt ook bij de bestudering van deposities de mens uit de bronstijd heel nabij.
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Nadere kennismaking met de armband
Omstreeks 1993 vond H. Janssen in de Dreumelse Waard een bronzen armband (afb. 
1a,b). Het object is ovaal van vorm, met als buitenafmetingen 6,7 bij 4,1 cm. De 
hoogte is 3,15 cm en de dikte van het brons is 2 mm. De paletvormige uiteinden zijn 
spitsovaal. Ze meten 2,4 bij 0,7 cm. Het gewicht van de armband is 61,9 gram.

Afbeelding 1. De armband is zeer goed bewaard: het heeft 
de originele kleur van bronsgoud met wat zwarte aanslag 
(foto’s RCE).

Figure 1. The bracelet of Dreumel is very well preserved: 
it has the original color of bronze gold. The black patina 
indicates the presence of metal sulphides (photos RCE).

Afbeelding 2. Het ontwerp van deze omega-armband is strak uitgevoerd (tekening H. Steegstra).

Figure 2. The line decoration of the omega bracelet is well designed (drawing H. Steegstra).
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De versiering aan de buitenzijde is uitgevoerd in een strak ontwerp van dertien 
parallelle ribbels die gescheiden zijn door elf groeven (afb. 2). Aan beide uiteinden zijn 
vier transversale ribben aanwezig. Aan de binnenzijde is wat slijtage zichtbaar. De arm-
band is duidelijk gebruikt. Het goudkleurige brons is goed herkenbaar. Voor ongeveer 
de helft is het oorspronkelijke oppervlak bedekt met een dunne, zwarte aanslag, die 
zowel aan de binnen- als ook aan de buitenzijde aanwezig is. Deze zwarte patina wijst 
op de aanwezigheid van metaalsulfides, wat weer een indicatie is voor een langdurig 
verblijf in een zuurstofarme omgeving.

Omdat de vorm van de armband lijkt op de Griekse hoofdletter Omega, de laatste 
letter in het Griekse alfabet, worden dit soort sieraden omega-armbanden genoemd 
(Van Giffen 1944, 486). Binnen deze groep omega-armbanden is een subgroep van 
‘horizontally multi-ribbed bracelets’ te onderscheiden (Butler & Steegstra 2007/2008). 
De kenmerken van de armband van Dreumel – waarover later meer – wijzen op date-
ring in de late bronstijd. Dit is gebaseerd op de associatie van een kokermesfragment 
(socketed single-edged knife of ‘Urnfield haB’ type, afb. 3) in het depot van Bruggelen 
(Butler, Arnoldussen & Steegstra 2011/2012, 71 en fig. 5; Hulst 2010, 67). Dat bete-
kent dat de armband in de periode HaB3/Montelius V geplaatst kan worden, dat wil 
zeggen tussen 925-800 voor Chr., in de late fase van de late bronstijd.

De resultaten van het onderzoek naar de metaalsamenstelling dat met een draag-
baar röntgenapparaat (handheld XRF) is uitgevoerd, bevestigen deze ouderdom. De 
hoofdbestanddelen van het brons zijn koper, tin en lood (tabel 1). Het kopergehalte 
van de metingen varieert van 86,8 tot 77,17%, dat van tin van 13,15 tot 9,96% en 
van lood tussen 9,27-2,53%. Daarnaast bevat het brons nog wat spoorelementen als 

Afbeelding 3. De voorwerpen van het depot van Bruggelen (foto Museum Het Valkhof, 
Nijmegen).

Figure 3. The objects from the hoard of Bruggelen (photo Museum Het Valkhof, Nijmegen).
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arseen, zilver en antimoon. Het gemeten ijzer is waarschijnlijk ijzer dat op het opper-
vlak van het brons is aangeslagen.

Deze samenstelling is vrij gebruikelijk voor een bronstijdlegering, zeker de toevoe-
ging van lood dat kenmerkend is voor de late bronstijd. Uit studies is bekend dat de 
makers wat lood aan de legering toevoegden om het gesmolten metaal beter vloeibaar 
en gietbaar te maken (Roberts et al. 2015). Het lage percentage van de spoorelementen 
arseen, antimoon en nikkel en de afwezigheid van zink is een aanwijzing dat dit brons 
een aantal maal is omgesmolten. Deze elementen verdwijnen (verdampen) bij het ver-
hitten van de legering.

Butler stelt dat dit type armband – zeker die met ribben die als het ware zijn 
opgelegd – met de verlorenwasmethode is gemaakt (1965, 165). Sommige exem-
plaren zijn in hun huidige vorm gegoten. Het is ook mogelijk dat (sommige van) 
de armbanden als plat object in was zijn gemaakt. Dat is vermoedelijk praktischer. 
Daarna is het verpakt in klei, verhit waarbij de was uit het kleiblok is verwijderd, 
waarna een holle kleivorm overbleef. Vervolgens is de holte gevuld met brons. Na 
het afkoelen kon het gietproduct uit de mal worden gehaald door de klei weg te 
breken. De platte bronzen strook is daarna rond gebogen door het metaal kort 
en plaatselijk te verhitten waarbij het tijdelijk buigzaam werd. Ook de uiteinden 
konden zo in uitstekende positie worden gebogen. Misschien is het op maat ge-
maakt, voor degene die het ging dragen. Het toepassen van de verlorenwastechniek 
betekent dat voor iedere armband een nieuwe kleivorm gemaakt moest worden, en 
dat verklaart ook het feit dat de armbanden weliswaar sterk op elkaar lijken maar 
allemaal net even anders zijn (Butler 1965, 165). Als de armbanden uit de kleimal 
tevoorschijn kwamen en werden bijgewerkt en gladgemaakt, waren het prachtig 
blinkende goudkleurige sieraden.

Nadere kennismaking met de vondstlocatie en de 
landschappelijke context
H. Janssen vond de armband in het westen van het Land van Maas en Waal (pro-
vincie Gelderland), bij de Vonkerplas, in de Dreumelse Waard, ten noorden van 
Dreumel in de gemeente West Maas en Waal (afb. 4). Omdat hij inmiddels is 
overleden, weten we niet hoe de ontdekking is gedaan en waar de armband exact 
is gevonden. Van de Vonkerplas is bekend dat daar jaren lang zand en grind is 

Element Percentage (%), 
gemiddeld

Koper (Cu) 82,9

Tin (Sn) 11,5

Lood (Pb) 5,1

Arseen (As) 0,2

Zilver (Ag) 0,15

Antimoon (Sb) 0,21

Nikkel (Ni) 0,09

IJzer (Fe) 1,17

Tabel 1. De resultaten van de XRF-analyse.

Table 1. Measurements of the composition of 
the metal; the XRF-results.
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gewonnen. We nemen dan ook aan dat Janssen de zandhopen afliep met zijn me-
taaldetector en zo de armband vond.1 Ongetwijfeld is het voorwerp met het zand 
en grind van een dieper niveau naar boven gekomen.

1 De armband is in Archis gemeld en opgenomen als zaakidentificatienummer 4771673100. Het DB-
nummer is 2895.
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Net als de Lithse Ham bij Kessel is ook deze locatie bekend vanwege de grote hoe-
veelheden archeologische vondsten die daar door oplettende amateur-archeologen die 
het baggerwerk volgden, zijn aangetroffen (Van Alphen & Theunissen 2015).2

De Vonkerplas is een grote zandwinplas, ontstaan door grootschalige winning van 
pakketten zand en grind die door voorgangers van de huidige Waal waren afgezet. Die 
grote hoeveelheden zand en grind waren nodig voor ophoging van nieuwe woonwijken 
en wegen en als basis voor bouwmaterialen, zoals cement.

De ontwikkeling van de Dreumelse Waard en de Vonkerplas laten zich goed aflezen 
op de verschillende historische kaarten.3 Het gebied ligt buitendijks, als onderdeel van 
een uiterwaardenlandschap van de Waal. De dijkdoorbraak van 1811 heeft ertoe geleid 
dat er een nieuwe dijk werd aangelegd, meer landinwaarts, waardoor een complex aan 
wielen buitendijks kwam te liggen. Ten noorden en ten westen van deze wielen is in de 
jaren tachtig begonnen met het delven van grondstoffen. Dat gebeurde vrij kleinschalig 
met kleine gegraven zandgaten. In de jaren negentig ontwikkelde zich ten westen van 
de vier wielen van de Dreumelse Waard een mozaïek aan plassen die uiteindelijk aan-
een groeiden tot de huidige Vonkerplas.

Voor het gebied zijn inmiddels plannen om nieuwe natuur te ontwikkelen. Er 
wordt gedacht aan het aanleggen van geulen, als leefgebieden voor vissen, libellen en 
zoetwatermossels, meer natuurlijke graslanden, voor onder meer de kwartelkoning, 
kamsalamander en bever en de ontwikkeling van nieuw ooibos.4 Zo zal de vondst-
locatie van de armband de komende jaren weer meer het karakter krijgen van een 
natuurlijk rivierenlandschap zoals het in de late prehistorie was.

Aangezien de exacte vondstlocatie en diepte van de armband niet bekend zijn, is het 
achterhalen van de oorspronkelijke context giswerk. In algemene zin kan wel gesteld 
worden dat de gemiddelde dikte van de holocene afzettingen in het westelijke deel van 
het Land van Maas en Waal zo’n 4 tot 5 meter is (Cohen et al. 2009, 55). Projecteren 
wij de Vonkerplas in dit gestapelde landschap dan doorsnijdt deze een pakket aan 
fluviatiele kleiafzettingen (afb. 5). Daarin bevindt zich het zandige pakket van de 
stroomgordel van Wamel, waarvan bekend is dat de rivierloop actief was in de periode 
3000-1760 BP, dat wil zeggen van 1000 voor Chr. tot 190 na Chr. (Cohen 2003).5

Het metallische uiterlijk en delen met zwarte patina van de armband doen sterk 
vermoeden dat het sieraad uit een rustig, zuurstofloos bodemmilieu afkomstig is. 
Sporen van transport door water of andere vormen van aantasting ontbreken. Het 
oppervlak doet sterk denken aan het zwaard dat in 2011 is gevonden bij Werkhoven 
(Fontijn et al. 2012). Van dat object is het vrij aannemelijk dat deze in een zone van 
kronkelwaardafzettingen is gedeponeerd. Ook de armband van Dreumel zou in zo’n 
landschap van ruggen en geulen achtergelaten kunnen zijn.

Uit paleogeografische studies is duidelijk geworden dat het laat-prehistorische 
rivierenlandschap werd gekenmerkt door een vertakt stelsel van relatief smalle pre-

2 Bij baggeractiviteiten en metaaldetectie in de jaren negentig zijn allerlei vondsten uit verschillen-
de perioden waargenomen, zoals aardewerk en sieraden uit de Romeinse tijd, maar ook menselijk 
botmateriaal en scheepshout (Archis-zaakidentificatienummers 3130693100, 3128296100 en 
2958959100).

3 Zie www.topotijdreis.nl.
4 Zie www.samenwerkenaanriviernatuur.nl.
5 De stroomgordel van Wamel (179), actieve periode 3000-1760 BP.
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historische meandergordels met tussenliggende komgronden, dat in de late ijzertijd 
sterk veranderde door het ontstaan van de Waalmeandergordel (Cohen et al. 2009; 
Van Hemmen & Heunks 2011, 16). De Waal ontwikkelde zich vrij snel tot een actieve 
rivier die aanvankelijk vanaf Tiel een noordelijke koers had, via de Lingestroomgordel. 
Het was in de eeuwen rond de jaartelling de belangrijkste benedenloop van de zuide-
lijke Rijndelta.

De resultaten van onderzoeken die zijn uitgevoerd (en die nog steeds gaande zijn) 
op het bedrijventerrein van Tiel-Medel laten zien dat dit gebied een intensieve be-
woning kende, zeker in de midden- en late bronstijd (Van Hoof & Jongste 2007; 
Arnoldussen 2008, 296-299; Norde & Van Renswoude 2014). De bewoners daar, 
hemelsbreed op nog geen 5 km afstand van de vondstlocatie van de armband, konden 
hun boerenbestaan rustig uitvoeren, zonder al te veel overlast van overstromingen of 
andere vormen van sedimentatie.

Dat het gevarieerde stroomruggenlandschap een uitstekende leefomgeving was 
voor het uitvoeren van het boerenbedrijf heeft Arnoldussen overtuigend laten zien 
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Afbeelding 5. Een doorsnede door het rivierenlandschap bij de Vonkerplas (gebaseerd op Cohen 
2003, addendum 2).

Figure 5. A cross-section of the riverine landscape near the Vonkerplas (based on Cohen 2003, 
addendum 2).
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(Arnoldussen 2008). Op de oever- en crevasseafzettingen van inactieve rivieren werd 
volop gewoond en geakkerd (afb. 6). Dit laat-prehistorisch landschap was bovendien 
duidelijk ingericht met akker- en erfsystemen waarbij de oriëntatie van restgeulen de 
basis van deze ruimtelijke ordening dicteerde. De net wat hogere oeverwallen met ooi-
bossen vormden een belangrijke bron voor bouw- en brandhout. Riet voor dakbedek-
king en jonge staken van wilg of kornoelje waarmee onder andere boerderijwanden en 
erfafscheidingen konden worden gevlochten, werd gehaald uit de lagere, nattere delen 
van oeverzones en komgebieden. Water was binnen handbereik, met open water in de 
restgeulen in de directe nabijheid. In dit landschap – waar hoog en laag subtiele begrip-
pen zijn en niet meer dan één meter verschillen – hadden ook de doden en deposities 
hun eigen plek. De natte, moerassige zones van dit kronkelwaardlandschap hadden 
voor de bewoners een bepaalde betekenis. In zo’n milieu is de armband achtergelaten.

Afbeelding 6. Een schematische impressie van de bewoning in het oostelijke deel van het ri-
vierenlandschap in de midden-bronstijd B (Arnoldussen 2008, 456). In dit ingerichte cultuur-
landschap hebben gedeponeerde metalen voorwerpen (driehoeken) een eigen plek. De armband 
van Dreumel (ster) is in een kronkelwaardmilieu achtergelaten.

Figure 6. Schematic representation of the habitation in the eastern part of the riverine lands-
cape in the Middle Bronze Age B (Arnoldussen 2008, 456). The deposition of metalwork 
(triangles) is concentrated in specific landscape zones. The bracelet of Dreumel (star) was 
deposited in an environment of point bars.
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Armbanden in Nederland
Ongetwijfeld werden armbanden al eeuwenlang gedurende het leven als geschenk 
doorgegeven. Ook in de huidige tijd worden, vooral binnen families dit soort persoon-
lijke eigendommen nog steeds overgedragen aan een volgende generatie. Hoe dat in 
de late prehistorie verliep en wat de levensduur was van zo’n sieraad – waren dit soort 
sieraden erfstukken die generatie op generatie zijn doorgegeven? -, daarop hebben we 
weinig zicht.

Alleen door onderzoek naar waar armbanden zijn terecht zijn gekomen, in graf- en 
depotcontexten, is het mogelijk een beeld te schetsen. De door J.J. Butler begonnen 
NBAC (Netherlands Bronze Age Catalogue) wordt beheerd en bijgehouden door S. 
Arnoldussen en H. Steegstra van het Groninger Instituut voor Archeologie en kent 
momenteel 46 armbanden uit depots en 74 armbanden uit graven en/of urnenvelden 
(Arnoldussen & Steegstra 2020).

Armbanden in graven worden gezien als sieraden die de overledene gedurende het 
leven droeg en waarmee ook het begraven lichaam is getooid: bij inhumaties aan de 
polsen (en enkels). In crematiegraven zijn in feite drie categorieën te onderscheiden. 
De eerste categorie wordt gevormd door armbanden gedragen door de dode op de 
brandstapel die tijdens het crematieproces zijn verhit en aangetast. Deze zijn vervol-
gens met de verbrande menselijke resten verzameld, verpakt (in urn, doek, etc.) en 
begraven. Een variant daarop is dat de bronzen sieraden wel zijn verzameld, maar niet 
met de gecremeerde dode begraven, maar gerecycled, later omgesmolten tot een nieuw 
object. Groenkleuringen op crematieresten in bronsloze graven zijn voor deze categorie 
een duidelijke aanwijzing. De derde categorie zijn onverbrande armbanden die na het 
crematieproces (in urn, doek, etc.) aan de dode zijn meegegeven. We mogen aannemen 
dat ook deze het persoonlijk eigendom waren van de overledene. Juist deze objecten 
‘droegen’ de identiteit van de overleden eigenaar. Net als bij de inhumatiegraven bleef 
de sociale betekenis van het individu tot na de dood levend.

Dreumelse lookalikes (of eigenlijk andersom)
Interessant is dat de armband van Dreumel past in een groep binnen de omega-arm-
banden die zeer sterk op elkaar lijken, voor wat betreft de vorm, paletten en lineaire 
versiering en die door Butler (1965) als de Noord-Nederlandse omega-armbanden-
groep is herkend en beschreven (Butler & Steegstra 2007/2008, 381-382). De puntig 
ovale paletten aan de uiteinden – in plaats van waaiervormig – en de lijnversiering met 
ribben zijn kenmerkend voor deze groep. De lijnen liggen zowel in de lengterichting 
alsook overdwars bij de uiteinden. Bij een aantal, zoals die van Drouwen en Dreumel, 
gaat het om opgelegde ribben die duidelijk zijn gegoten. Andere zijn voorzien van 
gegroefde lijnen. Die lijken vanuit de vrije hand met een graveerstift te zijn bewerkt na 
het gieten (Butler 1965, 166-167).

Deze armbanden zijn uitsluitend bekend uit Nederland en enkel aangetroffen in 
depotcontext, in dat van Drouwen, Hijken, Elsen en het eerder genoemde depot van 
Bruggelen (Butler 1965; Butler & Steegstra 2007/2008, 381-395). Tabel 2 biedt een 
overzicht van de verschillende voorwerpen in deze depots. De armband van Dreumel 
is het elfde exemplaar van dit type en is de meest zuidelijke. Deze omega-armbanden 
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kennen we niet uit graven. Deze exclusiviteit is intrigerend; kennelijk zijn er vaste regels 
en selecties aan dit type verbonden. Ze horen wel in een depot, maar niet in een graf.

Binnen de groep van Noord-Nederlandse omega-armbanden zijn kleine verschillen 
te zien; die uit Drenthe hebben dwarsribben, maar deze ontbreken op die van Elsen en 
Bruggelen. Butler heeft aannemelijk gemaakt dat het om een regionaal type gaat dat 
in ten minste twee werkplaatsen kan zijn gemaakt, één in het noorden, in Drenthe in 
de regio Drouwen/Hijken, en één meer naar het zuiden. De armband van Dreumel 
is voorzien van dwarsribben en lijkt dan ook sterk op die van Drouwen/Hijken. Dat 
maakt dat het Dreumelse sieraad in een Drentse werkplaats vervaardigd zou kun-
nen zijn. Dat het Dreumelse exemplaar precies dezelfde afmeting heeft als die van 
Drouwen – lengte 6,7 cm – is daarvoor een onderbouwing. De armbanden van Elsen 
zijn wat groter en kleiner van die van Dreumel, respectievelijk 8,3 en 5,8 cm in lengte.6

Voortbordurend op de observaties en suggesties in de publicaties van Butler en 
Steegstra is het geheel aan objecten uit de vier depots op zijn minst intrigerend te noe-
men. Het gaat om oude, vooroorlogse ontdekkingen, met veelal summiere informatie 
over locatie en context. De oudste is het depot van Elsen dat in maart 1846 werd 
ontdekt. De objecten lagen ‘in elkaar gewikkeld, ter diepte van 4 à 5 voet’ in een aarden 
wal op de overgang van bouwland naar heide (Anoniem 1846, 255; Butler 1965, 186; 
Verlinde 1980, 24-25; Butler & Steegstra 2007/2008, 394; Van Beek 2009, 320-323). 
Het is onduidelijk of deze metaalbundel in situ lag, afgedekt door de afscheidingswal, 
op een diepte van 1,2-1,5 meter, of dat de voorwerpen door het opwerpen van de wal 
daarin zijn terechtgekomen. De eerste optie lijkt het meest plausibel. De beschrijving 
‘in elkaar gewikkeld’ wijst op een oorspronkelijke, zorgvuldige ordening. Verlinde po-
sitioneert de locatie op de flank van de stuwwal van Elsen, even ten westen van het 
Elsenerbroek. Of deze plek destijds is verkozen vanwege bepaalde kenmerken, in de 
nabijheid van een bron of in de periferie van een nederzetting, is niet te achterhalen. 
Dat geldt zeker voor de depots van Bruggelen en Hijken; van beide is de locatie te glo-
baal om meer over de landschappelijke setting te weten te komen. Dat van Bruggelen 
is vóór 1940 ergens op het landgoed Bruggelen aangetroffen en van Hijken rond 1938 
op 2 tot 3 kilometer noordoostelijk van de aardappelmeelfabriek Oranje. Van het in-
drukwekkende depot van Drouwen is exact bekend waar het is gevonden. Het werd 
ontdekt tijdens een noodopgraving van een urnenveld, even ten westen van Drouwen 
(Butler & Steegstra 2007/2008, 383-385). De bronzen voorwerpen bevonden zich in 
het bovenste deel van de vulling van een kringgreppel en waren vrij ondiep ingegraven. 
Het depot is een toevoeging aan het grafmonument, een bronsbijzetting. De vraag 
die daarbij voor de hand ligt is, of het depot in verband gebracht moet worden met 
de overledene die onder de heuvel is begraven, of dat het een (veel) latere toevoeging 
is. Daarbij mogen we wel veronderstellen dat het grafmonument en de bijhorende 
kringgreppel goed zichtbaar waren en dat deze depositie is uitgevoerd in een door de 
mens ingericht gebied.

Hoewel van de andere drie depots geen gedetailleerde locatie- en contextgegevens 
voorhanden zijn, mogen we voorzichtig stellen – mede op basis van het patina van de 
voorwerpen – dat ze niet uit een nat, maar uit een droog milieu afkomstig zijn en dat 
ze ondiep waren ingegraven. Een situatie die als het ware tegengesteld is aan die van de 

6 De lengtematen van die van Hijken en Bruggelen zijn niet bekend.
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armband van Dreumel die zich wél in zuurstofloze omstandigheden bevond, wellicht 
op enige diepte.

Een ander interessant aspect van de vier depots is de veronderstelling dat ze een 
gesloten context vormen. Het is onzeker of er bij de ontdekking andere (kleinere) 
voorwerpen over het hoofd zijn gezien, maar we mogen aannemen dat de objecten die 
er zijn, bij elkaar hoorden en dat ze tegelijk – als groep – zijn gedeponeerd. Het is dan 
ook plausibel dat de armband van Dreumel niet als los object is achtergelaten, maar 
onderdeel was van een meervoudig depot en dat ook andere voorwerpen er deel van 
uitmaakten.

Een vraag die opkomt, is in hoeverre de voorwerpen compleet of in gebroken 
vorm ter aarde waren besteld. En als inderdaad fragmenten zijn gedeponeerd, of dat 
al oudtijds gebroken voorwerpen waren, of dat deze bewust vlak voor de handeling 
zijn gebroken, als onderdeel van het ritueel (Chapman 2000; Knight 2020). De tand 
des tijds heeft vaak zoveel effect gehad dat niet meer is te achterhalen wat door de 
laat-prehistorische mens is gedaan en wat door post-depositionele processen, natuurlijk 
of antropogeen, is veroorzaakt. Voor Drouwen constateerde Butler dat alle breuken 
vers waren – de voorwerpen waren geraakt door de ploeg – en dat ze oorspronkelijk in 
ongeschonden toestand waren begraven (1965, 183). De andere depots bevatten zeker 
incomplete objecten: in dat van Bruggelen een fragment van een kleine armband en 
een kokermes, in Elsen de snede van een kokerbijl. Butler geeft aan dat de voorwerpen 
in het depot van Hijken juist veel oude breuken vertonen (1965, 185-186): zowel de 
armbanden alsook de knop van een mantelspeld die oudtijds is afgebroken.

Sieraden en niet-sieraden
Over hoe de sieraden zijn gedragen, daarover valt wel het een en ander te speculeren, 
maar echte harde bewijzen ontbreken. Of de armband van Dreumel om een volwassen 
pols of om bovenarm van een jonge persoon werd gedragen, met de paletten naar het 
lichaam gedraaid of andersom en of het een typisch vrouwelijk sieraad was, dit soort 
vragen blijven vooralsnog onbeantwoord.

Van belang is te realiseren dat we dit soort voorwerpen zelden aantreffen in 
Nederlandse grafcontext en daarbij komt ook dat inhumatiegraven uit de late bron-
stijd en vroege ijzertijd zeer schaars zijn. Het rijke graf van Uden-Slabroek is een van 
de weinige voorbeelden (Van der Vaart-Verschoof 2017b, 221-228). Deze persoon – 
geslacht kon niet worden bepaald – droeg onder meer aan de rechterpols één en aan de 
linker twee paletarmbanden en aan beide enkels een enkelband. Diepe slijtagesporen in 
het brons van de linker armbanden geven aan dat deze lange tijd en in dezelfde positie 
zijn gedragen. De holtes waren zo sterk ingesleten dat ze onderling verbonden waren 
geraakt (Van der Vaart-Verschoof 2017b, 223).

Daarnaast is het zo dat het depot van Drouwen – nog steeds na ruim 80 jaar – 
een van de rijkste bronsdepots van Nederland is. Niet alleen het aantal objecten is 
indrukwekkend, ook de zeldzaamheid van sommige voorwerpen, zoals de kraal/draad-
verdelers (spacers), de knopen en het bronzen bekken dat uit Scandinavië afkomstig 
is (Butler & Steegstra 2007/2008, 387). De bril-fibula van het type Oerel is vooral 
bekend uit de regio’s in het westelijk deel van de Baltische zee, uit Denemarken, Zuid-
Zweden en Noord-Duitsland (Butler & Steegstra 2007/2008, 388). De bronsschat van 
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de Markerwaardweg, die eveneens kralensnoerverdelers en brilfibula’s bevat, is de enige 
ontdekking die enigszins dat van Drouwen benadert (Knippenberg et al. 2016; Fontijn 
& Knippenberg 2019).

Wanneer we de objecten ordenen naar aan/op welke lichaamsdeel ze gedragen kun-
nen zijn, komen we uit op een aantal opties (tabel 2 en afb. 7).

Voor de armbanden is het aannemelijk dat ze aan de ledematen werden gedragen: 
omega-armbanden aan de pols, de spiralen en de massieve armbanden kunnen ook om 
de bovenarm zijn gedragen. Voor alle drie de typen geldt dat het ook mogelijk is dat ze 
om de enkel zijn gedragen. Uit studies elders is bekend dat armbanden vaak in sets wer-
den gedragen: zo had het meisje van Egtved aan iedere pols een armband en de overlede-
nen van de wat latere Duitse Thüringische cultuur droegen verschillende armbanden aan 
beide armen (Felding 2015; Maraszek et al. 2015). In de Noord-Duitse regio Lüneburg 
zijn jonge vrouwen met arm- en enkelbanden begraven terwijl de oudere dames daarbij 
bepaalde typen naalden en mantelspelden droegen (Stig Sørensen 1997, 99).

Drouwen Hijken Bruggelen Elsen Dreumel

SIERAAD (december 
1939)

(rond 
1938)

(vóór 
1940)

(maart 
1846)

1993

Positie lichaam type object 

Ledemaat armband (omega, 
Noord-Nederlands)

3 3 2 2 1

armband (omega) 3 1 2 - -

armband (spiraal) 6 1-2 - 3 -

armband (massief ) - 2 - - -

Hals halssnoer/ketting 2 - - - -

set kralenrij/draad-
verdeler (spacers)

2

Frontaal 
(bovenlijf )

kleding-/
mantelspeld

1 1 - - -

knoopjes (dome- 
shaped buttons)

1 2 - - -

knopen (discs) - 1 - - -

ring (penannular) 
met 'git'

1 - - - -

Frontaal 
(middel)

bronzen bekken/
gordeldoos

1 - - - -

NIET SIERAAD

'kompas' 1 - - - -

staafje - - 1 - -

kokerbijl - - 1 1 
(fragment)

-

kokermes - - 1 
(fragment)

- -

Tabel 2. Overzicht van de sieraden in de depots met Noord-Nederlandse omega-armbanden.

Table 2. Overview of the body ornaments and dress fittings of the hoards containing North 
Dutch omega bracelets.
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Een halssnoer/ketting, waaronder ook de kralensnoerverdelers (spacers) vallen, tooi-
de de hals, in feite de voorzijde van het bovenlijf. Dat deel was ook de locatie voor de 
mantelspeld, waarmee een omslagdoek kon worden vastgepind, op de borst of schou-
der. De bronzen knoopjes waren waarschijnlijk bevestigd aan een leren riem of textiele 
band. De ring (penannular) met ‘git’ heeft een verdikking waaraan wellicht een naald 
zat en zou dan als een mantelspeld gebruikt kunnen zijn. Het bronzen hangbekken was 
bevestigd aan een riem of stoffen band zoals ook het meisje van Egtved droeg (Felding 
2015, 8).

Eveneens interessant zijn de voorwerpen in de depots die niet als een sieraad zijn te 
bestempelen. Zo is het ‘kompas’ van Drouwen een bijzonder object dat door Butler als 
een mogelijk tekeninstrument is geduid (Butler 1979). Het is een 22 cm lange, dunne 
bronzen staaf die deels rond en deels vierkant is. In het vierkante deel bevindt zich 
een reeks kleine gaten. In het deel waarvan de vierkante vorm overgaat in een ronde, 
bevindt zich een dichtgezette holte met daarin een kleine bronzen pin. Omdat de staaf 
juist op die holte is gebroken, is dat goed zichtbaar. Het lijkt erop dat daaraan iets was 
bevestigd, wellicht een spil waarmee de staaf kon worden geroteerd. Door een dunne 
kraspen vast te zetten in een van de gaten was het mogelijk om evenwijdige, concentri-
sche graveringen te maken.

Afbeelding 7. Een impressie van de li-
chaamspositie van de verschillende sieraden 
in de depots met Noord-Nederlandse 
omega-armbanden.

Figure 7. An impression of the body position 
of the various ornaments and dress fittings 
of the hoards with North Dutch omega 
bracelets.
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Zonder die dichtgezette holte met kleine pin zou je het object wellicht wel als een 
sieraad interpreteren, als een vorm van een grote spacer, om kettingdraden te verdelen 
of als een haarnaald waarbij de gaten gevuld kunnen zijn met versieringsmateriaal, 
bijvoorbeeld met veren, zodat het onderdeel wordt van een hoofdtooi.

Voor de andere voorwerpen, het korte bronzen staafje, het kokermesfragment en de 
kokerbijl van Bruggelen en het kokerbijlfragment van Elsen, is het een stuk lastiger om 
deze als sieraden te beschouwen. Kokermessen en kokerbijlen zijn gebruiksvoorwerpen.

Van kokermessen wordt aangenomen dat ze  – gezien de geringe aantallen in 
Noordwest-Europa  – niet op grote schaal zijn gebruikt en niet voor het dagelijkse 
snijwerk (Butler, Arnoldussen & Steegstra 2011/2012). Ze waren bedoeld om gebruikt 
te worden tijdens ceremoniële bijeenkomsten. Kokerbijlen waren wél dagelijkse mul-
tifunctionele werktuigen, maar hadden ook betekenis als metaalbaar (commodity), een 
eenheid in product (Fontijn 2003, 249-257). Kennelijk had zelfs een klein fragment 
kokermes of kokerbijl (in Bruggelen en Elsen) nog een bepaalde intrinsieke waarde, 
waaraan een bepaalde betekenis was verbonden. Wellicht als een pars-pro-toto – een 
deel van het object symboliseert het complete voorwerp – of dat het materiaal zelf, het 
brons, ergens voor stond. Het depot van Bruggelen is in die zin een duidelijk samen-
gesteld geheel en kan wellicht als een neerslag van gemeenschappelijke kostbaarheden 
worden geïnterpreteerd, waarbij het collectief, de lokale groep, werd benadrukt.

Dracht en identiteit
Of de depots een uitdrukking zijn van rijke dames is een andere, intrigerende vraag. In 
hoeverre mogen we het geheel aan objecten zien als een personificatie? Het is aanneme-
lijk dat de sieraden persoonlijke bezittingen waren, die gedurende (een bepaalde deel 
van) het leven zijn gedragen. Hoewel het lastig valt te bewijzen, is het meer aannemelijk 
dat het om één individu gaat, dan een samengesteld complex van eigendommen van 
verschillende personen. Vooral de gordeldoos is een sieraad dat door één persoon werd 
gedragen, en dat geldt ook voor de brilfibula. Butler gaat ervan uit dat in ieder geval 
het depot van Drouwen de nalatenschap is van een ‘zeer rijke en aanzienlijke dame’, die 
op basis van de herkomst van de brilfibula en gordeldoos ‘verwanten had in Westfalen 
en die zeer wel mogelijk een Noord-Nederlandse bronssmid in haar persoonlijke dienst 
had’ (Butler 1965, 185).

Uit de depots rijst een beeld op van een vrouwelijke elite, ‘voorname dames’, die 
met hun dracht iets uitdrukten dat door de ander werd begrepen (Stig Sørensen 1997, 
2013). Het zichtbaar dragen van de opvallende sieraden, de gordeldoos, mantelspeld 
en armbanden, zou je kunnen bestempelen als opzichtig uiterlijk vertoon, waarmee 
een bepaalde boodschap werd uitgezonden. Het zijn objecten die anders zijn, van verre 
komen en die ook door de ander werden herkend als ‘bijzonder’, ‘anders’ en als ‘niet 
van hier’. Dit soort ‘pronk’-sieraden hebben een duidelijke symbolische en sociale bete-
kenis. Fontijn (2003, paragraaf 9.8, hoofdstuk 10 en 12) geeft aan dat lichaamsversie-
ringen en kledingornamenten een belangrijke rol hebben in de constructie van sociale 
identiteiten. Het aanzien biedt in één blik een indruk van een sociale status. De arm-
band van Dreumel heeft ooit eens de arm van zo’n dame gesierd. Het is een bijzonder 
sieraad, fraai gemaakt. Door de armband te dragen laat ze zien dat ze anders is. Daarbij 
komt dat het Noord-Nederlandse type armband een lokaal product is en het dragen 
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van deze armbanden als een regionale sierdracht kan worden gezien. Waarschijnlijk 
moeten we dit zien in het bredere geheel van de persoon, waarbij ook haardracht en de 
expressiviteit van de kleding bepalend waren. Bepaalde kapsels of haarvlechtpatronen, 
maar ook de stof, linnen of wol, de afwerking, de kleur en weefpatronen, dat draagt 
allemaal bij in de fysieke uitdrukking van sociale identiteit.

Het afleggen van grote afstanden
Over hoe de dame van Dreumel in bezit is gekomen van de armband, daarover is een 
aantal scenario’s op te stellen. Misschien is zij zelf door een huwelijksverband in de 
regio Dreumel terechtgekomen, als nieuwkomer. Of zij heeft door ruil of uitwisseling 
een Noord-Nederlands object in handen gekregen. In het eerste geval heeft de vrouw 
gereisd en in het tweede geval legde de armband een afstand van zo’n 170 km af. Dat 
er door personen in de bronstijd aanzienlijke afstanden werden overbrugd, is door 
onderzoek op het meisje van Egtved aannemelijk gemaakt (Frei et al. 2015). Analyse 
op aDNA en door strontrium- en loodisotopenonderzoek, waarbij onder andere ha-
ren, nagels, textiel en ossenhuiden zijn bemonsterd, hebben aanwijzingen opgeleverd 
dat ze kan zijn opgegroeid in het Zwarte Woud, en vlak voor haar overlijden naar 
Denemarken is verhuisd. De resultaten vormen een belangrijke basis voor het denk-
beeld dat mobiliteit in de Europese bronstijd zeer dynamisch was: mensen konden zich 
snel verplaatsen over lange afstanden (Frei et al. 2015, 5).

Hoe we het ook wenden of keren, het is lastig te bewijzen dat onze dame zelf uit 
Drenthe afkomstig was of dat de armband de afstand heeft afgelegd. Wat wel zeer 
plausibel is, is dat de armband uiteindelijk op een betekenisvolle plek, in de natte, 
moerassige zone van een kronkelwaardlandschap, is achtergelaten.

Het afleggen van identiteit en opheffen van status
Maar wat betekent het deponeren van je persoonlijke eigendom in een natte plek in 
het landschap? Hoe moeten we dat voor ons zien? Het lijkt erop dat de armband heel 
bewust is achtergelaten, alsof de band tussen het object en degene die het droeg, is 
losgekoppeld. Alsof de identiteit met een specifieke handeling werd ‘opgeheven’.

Fontijn (2003, 239-244) stelt dat sieraden en kledingornamenten een belangrijke 
rol hebben gehad in de levensloop, in de levenscyclus, van een vrouw met een hoge 
status. Het zijn objecten die je pas op een bepaald moment in je leven – bij inwijding, 
huwelijk of moederschap – mag dragen, en die op een bepaald moment afgelegd moe-
ten worden. Het deponeren van persoonlijke eigendommen markeert de overgang naar 
een nieuwe levensfase.

Het moment waarop deze vrouwen zich ontdeden van hun sieraden en daarmee 
hun hogere sociale status ophieven, is vermoedelijk te relateren aan de eindfase van 
hun leven. Zij kunnen die hogere sociale positie gedurende hun leven op een bepaalde 
wijze hebben verkregen: verworven op grond van persoonlijke talenten (zang, textiel-
vaardigheid), functie binnen de gemeenschap (sjamaan, genees- of vroedvrouw) of ver-
kregen op basis van verwantschap (vrouw van stamhoofd), leeftijd en/of sekse (oude, 
wijze vrouw). Wellicht dat bij het overdragen van specifieke taken, het beëindigen van 
een bepaalde functie of bij het overlijden van de echtgenoot de sieraden gedeponeerd 
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moesten worden. Het gedeponeerde kan dan gezien worden als een afgelegde uitrusting 
(Austattungshorte). Of dat dit deponeren na het overlijden van de drager plaatsvond. 
De begraven objecten weerspiegelen in dat geval de eigendommen van een overleden 
persoon (Hundt 1955, 107-110). Dit begrip van ‘schat van de dode’ (Totenschätze) lijkt 
op het depot van Drouwen van toepassing te zijn, gezien ook de contextuele relatie met 
een grafmonument.

Voor de armband van Dreumel veronderstellen we dat het voor de eigenaresse een 
betekenisvol object was. Het was een persoonlijk token van een Noord-Nederlandse 
streekdracht. De plek waar het werd achtergelaten, het troebele water van een kron-
kelwaardgeul, was in de belevingswereld van toen van groot belang. Dat was een plek 
waar een andere wereld was, waar het bovennatuurlijke huisde, waar de geesten of 
goden verbleven, of de voorouders. Het afstaan van de armband markeerde een einde; 
een ‘loskoppeling’ van een identiteit met hogere status. Tegelijkertijd was het een gift 
aan die andere wereld. Het moest daar zijn waar het hoorde, niet in een graf of op een 
andere plek. Ongetwijfeld zijn dit soort deposities gepaard gegaan met rituele han-
delingen in een ceremoniële setting. Hoe dat verliep en in welke gedachtewereld, dat 
blijft grotendeels verborgen. Maar duidelijk is dat het eindresultaat, de gedeponeerde 
voorwerpen, ons wel vertellen dat de leden van de laat-prehistorische gemeenschappen 
dit gedrag herkenden, begrepen en de notie deelden.
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versie van deze tekst en voor haar adviezen en aanvullingen. Stijn Arnoldussen ben ik 
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Abstract
On 26 January 2020, the friends of Museum Kasteel Wijchen donated a very well 
preserved bronze bracelet to the museum. This ornament was found nearly thirty years 
ago near the Vonkerplas, to north of Dreumel. It’s of a North Dutch type and probably 
a product of a workshop in Drenthe. Perhaps, the owner, a female of higher status, 
came to this region of Dreumel en Tiel-Medel as a marriage partner, as a newcomer.

In the contribution the hoards containing this kind of omega bracelets are dis-
cussed. The body position of the ornaments and dress fittings are symbols of expres-
siveness and identity. The bracelet of Dreumel was a personal token of a Northern 
Dutch regional costume that ended in a watery place. With this act, the identity of a 
personhood was terminated. At the same time, it was a gift to another world. It had to 
be where it belonged, not in a grave or in any other place.
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