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AchtergelAten in een broekbos
Eind 2017 kocht het Drents Museum een 
fraai bronzen zwaard uit de Bronstijd aan. 
Het wapen was enkele maanden daarvoor 
aan het licht gekomen tijdens 
graafwerkzaamheden in het dal van het 
Oude Diep nabij Echten. Bij het controleren 
van de vergraven grond ontdekte Jeroen 
Kruizinga met behulp van zijn 
metaaldetector een bronzen zwaardkling. 
Korte tijd later vond hij ook nog de
 (vermoedelijk) bijbehorende zwaardknop. 
Het handvat, dat van hout of been zal zijn 
geweest en met vier grote ‘nieten’ aan de 
kling was bevestigd, is vergaan. 

De zwaardkling is versierd met 
ingegraveerde lijnen, boogjes en puntjes, de 
zwaardknop alleen met puntjes. Het gaat 
om een zwaard uit de zogeheten 
Sögel-Wohlde-groep, uit ca. 1600 v.Chr. 
Het zwaard van de ‘Hoofdman van 
Drouwen’, dat zich ook in de collectie van 
het Drents Museum bevindt, hoort ook tot 
die groep. Zijn graf was overdekt met een 
imposante grafheuvel. 

De vindplaats van het nieuw ontdekte 
zwaard ligt vlakbij de plek waar de Echtense 
Weg het Oude Diep kruist. Dit zal een oude 
oversteekplaats zijn. Dat het wapen daar 
tevoorschijn kwam, is geen toeval. Wel 
vaker zijn op dat soort locaties bronzen 
wapens als dolken en speerpunten ontdekt. 
Rond 1600 v.Chr. was het beekdal nog met 
broekbos begroeid. Het zag er dus heel 
anders uit dan tegenwoordig.

recht en krom
De zwaardkling van Echten vertoont 
enkele opmerkelijke vervormingen. Op drie 
plaatsen is hij verbogen, bij de punt het 
sterkst. Vermoedelijk is dat niet tijdens het 
grondverzet gebeurd maar al in de Bronstijd. 
Archeologen denken dat het zwaard bewust 

‘onklaar’ is gemaakt voordat het in het 
broekbos werd gedeponeerd. Het opzettelijk 
verbuigen van zwaarden is elders wel 
vastgesteld, maar nog niet eerder in 
Drenthe. Het zwaard van Echten is 
bewust in een drassig gebied achtergelaten. 
Misschien moeten we dergelijke ‘deposities’ 
zien als offers van mannen die voorgoed 
hun krijgerstatus aflegden. Het achterlaten 
van hun zwaard markeerde de overgang van 
de ene levensfase naar de andere.

blinkend metAAl
De bezitter van het 
zwaard van Echten 
zal zeker indruk 
op zijn tijdgenoten 
hebben gemaakt. 
Zijn kostbare 
zwaard zag er 
namelijk heel 
anders uit dan 
het verbogen, 
groen-geoxideerde 
exemplaar dat in 
2017 na meer dan 
3500 jaar uit de 
bodem 
tevoorschijn kwam. 
Om een indruk van 
de originele staat 
van het wapen te geven, heeft het Drents 
Museum de Noorse archeoloog Ørjan 
Engedal gevraagd een replica van het 
zwaard uit Echten te maken. Engedal heeft 
al meerdere replica’s van 
Bronstijdzwaarden op zijn naam staan. Voor 
deze replica is gekozen voor een houten 
heft, maar dat zou ook een ander organisch 
materiaal geweest kunnen zijn, zoals been. 
De ‘krijger van Echten’ zal zijn zwaard 
vermoedelijk in een (houten?) schede 
gedragen hebben. Als het zwaard inderdaad 
destijds verbogen is, is het los van de 
schede in het broekbos gedeponeerd. 


