
De bronsschat van 
de Westfrisiaweg





Het woord ‘schat’ refereert  niet zozeer aan een waarde 
die in geld is uit te drukken. De voorwerpen zijn 
ontzettend zeldzaam en geven  een ‘schat’ aan 
informatie over het leven in de bronstijd (900-800 voor 
Chr.). De oorspronkelijke eigenaar moet een 
vooraanstaande persoon zijn geweest en heeft de 
objecten niet in de grond gestopt met het idee een 
schat te begraven. Deze persoon heeft met de 
handeling een offer gebracht; mogelijk een schenking 
gedaan aan een godheid.

Westfrisiaweg is bijzonder rijk aan sporen uit de 
Bronstijd; het is echt een topgebied. De bewoners van 
toen hebben hun sporen achtergelaten in het landschap 
en wij leggen daar nu nieuwe  overheen. Het kan niet 
anders dan dat daardoor ook sporen uit het verleden 
voorgoed gewist worden. Daarom is het bijzonder 
belangrijk dat we de aanknopingspunten met onze 
geschiedenis veilig stellen. De bronsschat is zo’n 
belangrijk aanknopingspunt. Met deze vondst is weer 
een belangrijk stukje van de gigantische puzzel van 
onze geschiedenis ontdekt.

De bronsschat van  
de Westfrisiaweg
 

Begin 2015 vonden archeologen een verzameling bronzen voor-

werpen tijdens archeologisch onderzoek op het tracé van de 

Westfrisaweg (N23). Het was al snel duidelijk dat het om een 

unieke topvondst ging. Dat werd nog eens bevestigd door des-

kundigen die de vondst bestudeerden en restaureerden. De 

mantelspelden, armbanden en ringen werden bestudeerd bij de 

Universiteit van Leiden en gerestaureerd bij de firma Restaura 

in Limburg. De vondsten krijgen straks een plaats in de tentoon-

stellingsruimte in Huis van Hilde, het archeologiecentrum van 

de provincie Noord-Holland in Castricum.
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10 vragen en antwoorden  

over de bronsschat van de 

Westfrisiaweg  

1. Waar is de vondst 
gedaan?
De vondst is gedaan tijdens opgravingen die afgelopen 
winter ten westen van Hoogkarspel, tussen de 
Streekweg en de N302, zijn uitgevoerd. De locatie heeft 
de naam Markerwaardweg gekregen, aangezien het 
veldwerk direct ten zuiden van de kruising tussen de 
Markerwaardweg en N302 plaats heeft gevonden. De 
bronzen objecten zijn in een prehistorische greppel op 
nog geen 20 m ten zuiden van de N302 aangetroffen, 
vrijwel op de gemeentegrens van Drechterland en 
Medemblik. De vondst lag nog net binnen de gemeente 
Medemblik. Het overgrote deel van de opgravingen 
vonden plaats binnen de gemeente Drechterland 
 

2. Waarom is er 
archeologisch 
onderzoek gedaan op 
deze plek?
Sinds 2007 is in de Nederlandse wet vastgelegd dat bij 
de aanleg van een weg of de bouw van een woonwijk, 
de opdrachtgever verplicht is om voorafgaand aan deze 
werkzaamheden te onderzoeken of archeologische 
resten in de grond aanwezig zijn. Mochten deze 
aanwezig zijn en zouden deze verstoord raken, dan kan 
de opdrachtgever in het geval van waardevolle en 
informatieve resten verplicht worden een 
archeologische opgraving te laten uitvoeren. 
De opgravingen zijn in het kader van de verbreding van 
de Westfrisiaweg uitgevoerd. Met dit grote 
infrastructurele project realiseert de provincie een 
dwarsverbinding door Noord-Holland, van Alkmaar tot 
Enkhuizen. Een gedeelte van de bestaande wegen 
wordt verbreed of verlegd, maar een deel wordt ook 

nieuw aangelegd. Daarbij wordt veel grond verzet en 
raakt de bodem tot op grote diepte verstoord. 
Aangezien veel archeologische resten in Westfrisiaweg 
zeer dicht onder het huidige loopoppervlak liggen, 
zouden bij deze werkzaamheden grote delen van 
meerdere vindplaatsen verloren gaan. Daarom heeft de 
provincie Noord-Holland in haar rol als opdrachtgever 
een budget gereserveerd voor het uitvoeren van 
archeologisch onderzoek. 
Bij het bepalen van de locatie voor het archeologisch 
onderzoek is voor een groot gedeelte teruggevallen op 
waarnemingen die zijn gedaan gedurende eerdere 
bodemingrepen eind jaren ‘70 en begin jaren ‘80. Tijdens 
de ruimtelijke herindeling die toen heeft plaats 
gevonden is naar voren gekomen dat Westfrisiaweg een 
regio is met een grote rijkdom aan archeologische 
resten, in het bijzonder uit de prehistorie. In die tijd zijn 
veel archeologische vindplaatsen ontdekt, in kaart 
gebracht en soms zelfs opgegraven. Sindsdien weten 
we ook dat het traject van de wegverbreding meerdere 
vindplaatsen zou aansnijden, waarvan de locatie 
Markerwaardweg er één is. 

3.Hadden jullie  
verwacht bijzondere 
voorwerpen of sporen  
te vinden?
Gedurende de jaren ‘80 is in het kader van de grote 
ruilverkavelingen in Westfrisiaweg het gebied rondom 
de locatie Markerwaardweg archeologisch gekarteerd. 
Daarbij is zelfs gebruik gemaakt van luchtfotografie. Op 
basis van deze onderzoeken ‘aangevuld met enkele 
latere kleine opgravingen’ wisten we dat zich een groot 
nederzettingsterrein uit de midden- en late bronstijd 
uitstrekte op deze locatie. Dit is de periode tussen 1600 
en 800 v. Chr. 
Van eerdere opgravingen uit deze periode weten we dat 
dit soort nederzettingsterreinen zeer rijk kunnen zijn 
aan sporen en vondsten die te maken hebben met het 
boerenbedrijf uit de late prehistorie. Naast het gewone 
dagelijkse huisafval bestaat altijd de kans dat je 
bijzondere objecten vindt zoals zeldzame bronzen 
artefacten. Echter een depot van deze omvang ging ook 
onze verwachtingen ver te boven.
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4. Waar bestaat de 
bronsschat uit?
Bij de Markerwaardweg is een heel merkwaardige 
verzameling bronzen voorwerpen en een vuurstenen 
werktuig gevonden. Het lijkt te gaan om voorwerpen 
die te maken hebben met opzichtig uiterlijk vertoon: 
drie grote versierde bronzen mantelspelden, ook wel 
fibulae genaamd, een grote kledingnaald, twee bronzen 
armbanden, een serie ringen en twee voor ons nog wat 
mysterieuze bronzen plaatjes met steeds aan één kant 
vijf openingen. Dit waren waarschijnlijk de bronzen 
onderdelen van een ‘kostuum’. Interessant is dat dit 
soort sieraden en kledingattributen vooral in 
Scandinavië voorkomen. Het eigenaardige is dat deze 
objecten zorgvuldig bij elkaar in de venige vulling van 
een bronstijdgreppel zijn neergelegd. Dit gebeurde 
ongeveer tussen 900 en 800 voor Chr. Dit betekent dat 
deze bijzondere voorwerpen in de grond zijn 
achtergelaten toen de mensen van deze locatie 
wegtrokken. Waarom zouden mensen zulke bijzondere 
voorwerpen achterlaten in een drassige greppel? Hoe 
vreemd het voor ons ook moge klinken: het blijkt dat in 
deze periode heel veel bijzondere voorwerpen 
doelbewust in ‘natte’ plaatsen als venen, riviertjes en 
vennetjes werden achtergelaten. De theorie is dat dit 
een soort ‘offers’ waren.

5. Waarom is het een  
topvondst? 
In de bronstijd van de Lage Landen moesten in beginsel 
alle bronsbestanddelen zoals koper en tin van veraf 
ingevoerd worden, omdat ze hier niet van nature 
voorkomen. Dit maakt het des te merkwaardig dat men 
voorwerpen als deze van de Markerwaardweg niet 
omsmolt en recyclede maar in een greppel achterliet.  
De voorwerpen zelf zijn ook bijzonder want tot nu toe 
zijn er in Nederland slechts twee andere vergelijkbare 
fibulae bekend. Deze zijn gevonden in Noordwijkerhout 
(Zuid-Holland) en in Drouwen (Drenthe) en zijn te zien 
in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en het 
Drents Museum in Assen.

Wat deze vondst echt bijzonder maakt is het feit dat hij 
tijdens een archeologische opgraving is gedaan. De 
meeste andere bronzen zijn per toeval tijdens bouw- of 
baggerwerkzaamheden aangetroffen. We weten dan 
vaak ook niet veel over de context van deze vondsten. 
De huidige vondst vormt daarop een zeer welkome 
uitzondering. We weten precies waar het depot is 
neergelegd en uit welke objecten het bestaat. Daar 
komt bij dat we ons straks een goed beeld kunnen 
vormen van wat men in de bronstijd op deze locatie 
voorafgaand aan, tijdens, maar ook na deze depositie 
heeft gedaan. Dit stelt ons in staat een beter beeld te 
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Een overzicht van de inhoud
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vormen in wat voor context, zowel in tijd als in plaats, 
dergelijke deposities werden uitgevoerd en brengt ons 
dichter bij een beter begrip van dit soort, vermoedelijk 
rituele handelingen. 
Je moet je realiseren dat  een vergelijkbaar gebruik in 
Nederland niet meer bestaat en teneinde toch iets 
hiervan te kunnen begrijpen dient zoveel mogelijk 
informatie van zoveel mogelijk invalshoeken verkregen 
te worden. Dit is niet alleen over de objecten zelf, hun 
vorm, versiering, legering etc., maar ook over de 
bredere context waarin ze gebruikt en gedeponeerd 
zijn. Je kunt het vergelijken met het oplossen van een 
misdrijf. Wanneer de plaats delict bekend is, verhoogt 
dat in sterke mate de kans om erachter te komen wie 
het gedaan heeft en waarom.

Omdat het om zo’n zeldzame vondst gaat, is het heel 
moeilijk om de waarde ervan te bepalen. Voor 
archeologen bezitten deze objecten niet alleen een 
hoge materiële waarde, maar heeft het bronsdepot 
door zijn compleetheid en bekende vondstcontext ook 
een heel bijzondere informatieve waarde. Het is met 
name deze laatste waarde waaraan in de archeologie 
veel belang wordt gehecht. De nieuwe serie gegevens 
die de bestudering van dit depot op gaat leveren, zal 
immers weer een stukje toevoegen aan de kennis over 
de bronstijd van Nederland, en zelfs die van Noordwest-
Europa. 
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6. Wie woonden hier  
en hoe kwamen zij aan 
hun spullen?
Op de locatie van de Markerwaardweg lag een kleine 
boeren gemeenschap. Op basis van de 
aardewerkvondsten weten we nu al dat het gehucht 
over een periode van tenminste enkele eeuwen 
bewoond is geweest, van de midden- tot de late 
bronstijd. 
Het is algemeen aanvaard dat vanaf de midden-
bronstijd het boerenbedrijf in Nederland tot zijn volle 
wasdom komt. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
akkerbouw en veeteelt de voornaamste bronnen van 
voedselvoorziening werden, en dat jacht en visserij nog 
maar een klein onderdeel vormden. De woonstal 
boerderij doet zijn intrede, in deze vroege tijd 
opgetrokken uit een geraamte van houten palen, 
wanden van leem en daken van riet. 
Op de Markerwaardweg hebben we dan ook tientallen 
plattegronden van dit type boerderij aangetroffen. Dit 
wil niet zeggen dat de nederzetting uit evenzoveel 
boerderijen bestond. De houten gebouwen gingen over 
het algemeen maar voor een beperkte tijd mee, één of 
wellicht twee generaties. 

Aan wie de bronzen objecten hebben toebehoord, 
daarover tasten we nog in het duister. Ging het om het 
eigendom van één individu, of om een 
gemeenschappelijk bezit, van alleen het plaatselijke 
gehucht of de gehele regio? De aanwezigheid van 
meerdere fibulae lijkt te suggereren dat in ieder geval 
meerdere individuen bij dit depot betrokken waren.  

De grondstoffen waaruit het brons vervaardigd is 
komen niet van nature voor in Nederland. Het is ook 
zeer waarschijnlijk dat bronzen voorwerpen door de 
Westfriese boeren als volledige, vervaardigde objecten 
zijn verkregen. In de bronstijd bestonden nog geen 
winkels of markten en werden lokaal niet verkrijgbare 
artefacten en grondstoffen via persoonlijke of  meer 
gemeenschappelijke relaties uitgewisseld. Deze relaties 
maakten onderdeel uit van omvangrijke netwerken die 
over grote afstanden reikten. Sommige van de objecten 
in het Westfriese bronsdepot vertonen stilistische 
overeenkomsten met bronzen objecten die in 
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Scandinavië worden aangetroffen en het lijkt erop dat 
de boerengemeenschappen van Westfrisiaweg via dit 
soort netwerken met deze noordelijke 
gemeenschappen in relatie stonden.  

De brilfibulae zijn te groot en onhandig voor dagelijks 
gebruik. We denken dat dit soort sieraden alleen bij 
bijzondere gelegenheden zoals bijeenkomsten met 
andere families en stammen, bij bruiloften of 
bijvoorbeeld seizoensfeesten werden gebruikt door 
hooggeplaatste mensen. We gaan ervan uit dat de 
brilfibula een vrouwen-sieraad was. Overigens bestond 
er in die tijd waarschijnlijk niet zoiets als een 
permanente sociale elite. Families konden belangrijk 
zijn in een bepaalde periode, of in een bepaalde situatie, 
ten tijde van een conflict, of iets dergelijks. Maar bij 
veranderingen, zoals het overlijden van die persoon, 
verdween die bijzondere status en kwamen andere 
mensen in aanmerking voor een hooggeplaatste 
positie. Toch moet de bezitter van deze set aan bronzen 
sieraden en voorwerpen bijzonder machtig en rijk zijn 
geweest in de tijd waarin hij of zij leefde.

7. Wat is er nog meer  
gevonden?
In totaal is meer dan 11 hectare op de Markerwaardweg 
archeologisch onderzocht. Dit heeft een schat aan 
gegevens opgeleverd. Momenteel zijn we nog volop 
met de nadere uitwerking van de gegevens bezig en 
hebben we het potentieel aan nieuwe informatie nog 
niet ten volle benut. De vindplaats kent een grote 
dichtheid aan grondsporen, die zich laten kennen als 
donkere verkleuringen in de grond. Deze zijn ontstaan 
doordat men destijds allerlei greppels en kuilen heeft 
gegraven bij de inrichting van de nederzetting. Kleine 
kuilen werden bijvoorbeeld gegraven om de houten 
palen van de boerderijen in te plaatsen. We kunnen de 
ligging en omvang van dergelijke bronstijd boerderijen 
nog goed herleiden, omdat de paalkuilen in zeer 
kenmerkende patronen liggen. Voor de 
waterhuishouding groeven de bronstijdbewoners 
greppelsystemen om de boerenerven heen. Hierdoor 
kon ten tijde van overvloed water worden afgevoerd, en 
bij droge periodes opgevangen. Kenmerkend voor 
Westfrisiaweg is dat op veel kruisingen van greppels 
diepe kuilen liggen die vermoedelijk als een soort 

waterputten werden gebruikt. Een ander kenmerkend 
en veelkomend spoortype zijn kringgreppels. Binnen de
nederzetting Markerwaardweg zijn honderden van deze 
greppels aangelegd. We weten niet goed waarvoor de 
greppeltjes gediend hebben, maar we vermoeden dat ze 
kleine arealen omsloten waar gewassen te drogen 
werden gelegd.
Een andere bijzondere vondst vormt de begraving van 
een man. Vernoemd naar de locatie, is het bijzondere 
aan “Mark” dat hij op zijn buik lag met zijn knieën licht 
gebogen. Deze ligging is zeer ongebruikelijk voor 
begravingen uit de bronstijd. Zonder uitzondering 
werden de overledenen of op hun rug of op hun zij ter 
aarde gesteld gedurende deze periode. 

Het documenteren en uitgraven van al deze sporen 
heeft ook een grote hoeveelheid aan vondsten 
opgeleverd. Met name de greppels en de waterkuilen 
bleken vaak zeer vondstrijk te zijn. De aangetroffen 
artefacten vormen een goede weerspiegeling van het 
huishoudelijk afval uit die tijd. Dierenbotten van 
runderen, schapen en geiten zijn het meest talrijk. Het 
geringe belang van jacht komt goed tot uitdrukking in 
de dominantie van deze huisdieren. De overblijfselen 
van potten en pannen in de vorm van scherven 
aardewerk is een andere veelvoorkomende 
vondstcategorie. Veel minder talrijk maar niet minder 
belangrijk zijn de restanten van stenen en vuurstenen 
werktuigen. Daaronder bevinden zich enkele grote 
plateauvormige zwerfstenen, gebruikt als werktuig 
voor het vermalen van graan. De conservering in de 
West Friese ondergrond was in sommige gevallen zo 
goed dat naast houten objecten ook gefossiliseerde 
uitwerpselen van mens en dier, coprolieten genaamd, 
zijn bewaard gebleven. Na bestudering zullen al deze 
vondsten ons straks in staat stellen een goed beeld te 
krijgen van het dagelijks leven gedurende de bronstijd  
in het gebied rond de Westfrisiaweg. 
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De replica van de meest intacte 

fibula of mantelspeld uit de Brons-

schat. Vanwege hun opvallende 

vorm ook wel brilfibulae genoemd.
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8. Wat is er met de 
vondst gebeurd na het 
opgraven?
De bronzen objecten zijn na opgraving voorzichtig 
ingepakt en naar een restauratielaboratorium vervoerd. 
In overleg met specialisten op het gebied van bronzen 
voorwerpen uit de prehistorie zijn de objecten 
voorafgaande aan de restauratie eerst uitvoerig 
gefotografeerd om zo de status waarin ze uit de grond 
zijn gekomen vast te leggen. Vervolgens zijn ze 
nauwkeurig bestudeerd op de aanwezigheid van 
residuen van bijvoorbeeld textiel,waarin het depot 
mogelijk verpakt zou kunnen zijn. Ook zijn chemische 
analyses uitgevoerd op de oppervlakte van de objecten 
om de precieze samenstelling van de gebruikte 
legeringen te achterhalen. 
Na terugkomst uit het restauratielaboratorium zullen 
de vondsten verder onderzocht worden op stilistische 
kenmerken en zal getracht worden te achterhalen hoe 
de objecten zijn vervaardigd. Ook zullen publicaties uit 
omliggende landen geraadpleegd worden om beter te 
bepalen binnen welke tradities de voorwerpen passen 
en waar ze vermoedelijk vandaan zijn gekomen.

9. Wat gebeurt er 
tijdens de restauratie?
Nadat alle benodigde monsters en chemische analyses 
zijn gedaan is in het restauratielaboratorium begonnen 
met het heel voorzichtig schoonmaken van de objecten. 
Sommige stukken zaten als een kluwen in elkaar 
geregen. Deze zijn eerst met behulp van 
röntgenfotografie geanalyseerd om te zien uit hoeveel 
objecten dit samenstel bestond en hoe de objecten ten 
opzichte van elkaar gerangschikt waren. Daarna zijn de 
objecten heel voorzichtig van elkaar gehaald. Enkele 
objecten bleken gebroken te zijn. Deze zijn voorzichtig 
weer aan elkaar bevestigd en waar delen ontbraken zijn 
deze met stukjes hars opgevuld. Uiteindelijk is getracht 
om de voorwerpen zoveel mogelijk naar hun originele 
vorm terug te brengen. Een van de fibulae was verbogen 
en deze is heel voorzichtig met behulp van een 
complexe opstelling van tangetjes weer stapje voor 

stapje rechtgebogen. Tijdens al deze verschillende 
processen zijn steeds foto’s genomen om de gehele 
restauratieprocedure te documenteren. 

10 . Waar gaat de 
vondst naartoe na  
de tijdelijke tentoon-
stelling in Huis van 
Hilde?  
Alle vondsten zijn eigendom van de provincie Noord-
Holland, dit geldt ook voor deze vondst. Daarom gaat 
de opgravingsdocumentatie met alle vondsten, nadat 
ze zijn bestudeerd en gerapporteerd, naar het 
provinciale depot. Voor Noord-Holland vervult het Huis 
van Hilde deze rol. Daar wordt alles permanent 
opgeslagen en kan dit op aanvraag bestudeerd of 
geraadpleegd worden. 
Het bronsdepot is echter zo’n bijzondere vondst dat de 
kans groot is dat de hele set blijvend tentoongesteld zal 
worden.
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