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Elk museum heeft wel een stuk dat lonkt  
aan de horizon en toch ongrijpbaar blijft. 
Voor het Rijksmuseum van Oudheden was 
dat het zwaard van Ommerschans. Meer  
dan 90 jaar trachtte het dit Europese topstuk  
– waarvan slechts enkele vergelijkbare exem-
plaren zijn – te verwerven, maar telkens greep 
het ernaast. Wat als de belangrijkste vondst 
van onze bronstijd (2000-800 v. Chr.) is  
omschreven, bleef een pijnlijk gemis voor  
publiek en wetenschap, tot afgelopen juli.

 Het zwaard van Ommerschans is een cere
monieel ‘reuzenzwaard’ uit de bronstijd, te 
dateren tussen 1500 en 1350 v. Chr. Ondanks 

de naam ‘zwaard’ is het eigenlijk geen wapen. Met 
een lengte van bijna 70 cm en een gewicht van bijna  
3 kilo is het simpelweg te groot en te zwaar om in de 
strijd te gebruiken. Het is bovendien ongeslepen en 
eigenlijk té mooi: de versiering en vorm zijn van een 
welhaast tijdloze, abstracte schoonheid: een Brancusi 
uit de bronstijd. Archeologen zijn het erover eens 
dat het een ritueel voorwerp is. Een belangrijke aan
wijzing daarvoor is dat het tot een select gezelschap 

van slechts zes van deze zwaarden behoort: het type 
PlougrescantOmmerschans. Deze zwaarden zijn  
opvallend doordat ze vrijwel identiek zijn in formaat 
en versiering, uitgezonderd het kleinere zwaard van 
Jutphaas dat in 2005 aan de Collectie Nederland 
werd toegevoegd. 

De expertise en kennis die nodig was om deze 
zwaarden te maken, bezitten we tegenwoordig niet 
meer. Ze zijn het werk van een onbekende meester  
en getuigen van bronsgietkunst op het allerhoogste 
niveau. De opvallende uniformiteit van deze zes en 
hun metaalcompositie duidt erop dat ze hoogstwaar
schijnlijk binnen een kort tijdsbestek op één plek  
zijn gemaakt, mogelijk ZuidwestEngeland. Daarna 
zijn ze over een groot deel van Europa verspreid. 
Twee exemplaren zijn gevonden in Norfolk (GB), twee 
in Frankrijk (Bretagne en Bourgondië) en twee in 
Nederland (Jutphaas en Ommerschans).  

EEN OFFER VOOR DE GODEN?

In het Europa van de middenbronstijd zullen de 
zwaarden zijn gezien als zeldzame pronkstukken  
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van ver. Ze dienden als een middel om indruk te 
maken en er zullen verhalen om bestaan hebben.  
Het zwaard van Ommerschans staat zo symbool  
voor het uitgestrekte uitwisselingsnetwerk dat toen al 
bestond en voor de krijgers en religieuze elite die een 
dergelijk stuk konden bemachtigen. Opvallend is ook 
hoe dit zwaard, net als de overige vijf, uit de roulatie 
verdween. Het werd niet verhandeld of omgesmolten, 
maar geofferd. Een kostbaar en zeldzaam wapen, een 
powerful object werd achtergelaten in het natte veen
moeras bij Ommerschans als offer aan de goden en/of 
ideeënwereld uit de bronstijd. Een kapitale vernieti
ging? Of juist een weloverwogen en indrukwekkend 
ritueel? In ieder geval is deze ideologische vernietiging 
van waardevolle voorwerpen typisch voor deze tijd. 
Juist het zwaard van Ommerschans kan meer licht 

daarop werpen omdat samen met het zwaard  
zeventien andere objecten werden gedeponeerd:  
beiteltjes, naalden, ruwe stukjes brons en mogelijk 
een scheermes. Dergelijke bijgiften ontbreken bij  
de andere vijf.

90 JAAR OP DE VERLANGLIJST

Het zwaard en de bijgiften werden meer dan 3000 
jaar geleden geofferd, om in 1894 opnieuw te worden 
ontdekt. Een landarbeider vond ze in de buurt van 
Ommerschans bij Ommen. Er is zelfs een kranten
artikeltje dat ervan bericht. Zonder dat men goed wist 
wat en hoe oud de stukken waren, kwamen ze in het 
bezit van de landeigenaar, een Duitse adellijke familie 
die ze onder beheer van haar boswachter plaatste. 
Daar werden ze op een grote houten plank gespijkerd 
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Het zwaard van 
Ommerschans en de  
bijgiften op de 
berkenhouten plank 
waarop ze al meer dan 
een eeuw vastgespijkerd 
zaten (Foto: Christie’s/
RMO)
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Zwaard van Ommerschans
Vindplaats: Landgoed De Junne, 
Ommerschans
ca. 1500-1350 v. Chr. Brons, L 68,3 cm
Bijdrage: € 200.000, waarvan  
€ 15.000 uit het Eleonora Jeuken-
Tesser Fonds  
RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN, 

LEIDEN

Het zwaard van Ommerschans is aan-
gekocht met de steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar Eleonora 
Jeuken-Tesser Fonds, het Mondriaan 
Fonds, de vriendenvereniging van het 
museum en de BankGiro Loterij.
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en hingen ze als een soort jachttrofee, waarschijnlijk 
tussen de hertenkoppen. Dat is hoe J.H. Holwerda, 
conservator en directeur van het Rijksmuseum van 
Oudheden (RMO) ze in 1927 aantrof. Hij doorzag met
een het belang van deze vondst voor de Nederlandse 
prehistorie en schreef aan de rentmeester van de familie 
hoe interessant hij het zwaard vond: ‘Dit bronzen 

voorwerp is een stuk van buitengewoon belang. Het 
vertoont den vorm van een ouden praehistorischen dolk, 
doch is veel groter en ook een dergelijke versiering als 
er op aangebracht is, is mij geheel onbekend. Kortom, 
dit voorwerp zou een museumstuk van bijzondere 
waarde voor ons zyn en ook het wetenschappelijk  
belang van zulk een vondst springt in het oog.’

Londen/Leiden, 5 juli 2017, 14.00 uur
 

En toen was het zover. Voor het RMO is het bieden op een veiling 
geen alledaagse zaak en bij de veiling in Londen is dit aan een pro-
fessional overgelaten. Een team van medewerkers heeft gespannen 
op het Leidse kantoor de veiling live gevolgd. Ondanks de financiële 
ruimte was het biedproces zenuw slopend en eigenaardig. 

Tot 200.000 pond werd er traag 
geboden en dachten we aan  
‘een koopje’. Maar vanaf 200.000 
euro steeg de prijs in tien stap-
pen binnen twintig seconden 
naar 4 ton. Vervolgens stokten 
de biedingen en hamerde de  
veilingmeester aarzelend af. Met 
opgeld en omgerekend werd  
het in totaal net iets meer dan 
550.000 euro. Een vorstelijk  
bedrag. Een hoofdprijs voor een 
archeologisch object – het duur-
ste voorwerp ooit door het RMO 
gekocht –  maar gelet op de  
iconische status toch ook een 
meevaller. Met steun van alle 
partijen, de Vereniging Rembrandt 
voorop, had het viervoudige  
gefinancierd kunnen worden. 
Fusien Bijl de Vroe, directeur  

van de Vereniging Rembrandt, 
verwoordde het treffend: ‘Alles 
wat goed is, heeft eeuwigheids-
waarde. Dit zwaard is daar een 
bewijs van. Het bestuur was er  
in vijf minuten over uit dat deze 
aankoop moest lukken en dat er 
een ruime financiële armslag 
moest zijn. Het kan toch niet zo 
zijn dat de belangrijkste vondst 
uit onze Nederlandse bronstijd 
hier niet te zien is?!’ De financiële 
steun was niet alleen strategisch 
en hartverwarmend, maar voor 
het museum ook een erkenning 
dat de verwerving van dergelijke 
voorwerpen, die van groot be-
lang voor de Nederlandse ge-
schiedenis en archeologie zijn, 
brede steun kan krijgen. 

Blijdschap bij de RMO-medewerkers die de veiling live volgden

De vijf Plougrescant-
Ommerschans zwaarden en 
de replica van Ommerschans 
gefotografeerd in het kader 
van de tentoonstelling 
Vlijmscherp verleden. 
Midden boven het  
zwaard van Jutphaas 
(Foto: RMO)
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Al zijn pogingen om ze te verwerven liepen vast, 
maar hij mocht de stukken wel kort lenen en maakte 
in 1927 in Leiden foto’s en een gipsafgietsel van het 
zwaard. In de jaren dertig verhuisde de familie met  
de stukken naar Duitsland. Latere pogingen bleven 
tevergeefs. Na een publicatie over het zwaard in 1961 
probeerde het museum het in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw nogmaals, maar ook toen bleek verkoop 
niet mogelijk. De ongrijpbare status van dit prehis
torische icoon werd enkel groter en geen enkele 
Nederlandse archeoloog had de vondst sinds 1927 
nog gezien.

VLIJMSCHERP VERLEDEN

In 2016 organiseerde het RMO een zwaardententoon
stelling, getiteld Vlijmscherp verleden. Een van de meest 
indrukwekkende opstellingen zou een presentatie van 
‘de zes’ zijn, inclusief Ommerschans. Ze zouden dan 
voor het eerst sinds de bronstijd weer herenigd zijn. 
Het lukte om het contact met de familie te herstellen 
en de hoop was op meer toeschietelijkheid bij een 
nieuwe generatie. Een bruikleen was de inzet en leek 
haalbaar, maar uiteindelijk ging men, zelfs na een  
ministeriële garantie dat het zwaard niet in beslag zou 
worden genomen, niet akkoord. Kort daarna opperde 
de familie het stuk aan het museum te willen verkopen, 
maar enkele maanden later besloot zij dit middels een 
openbare veiling te willen doen. Voor het RMO was 
het duidelijk dat dit hét moment zou zijn. Het stuk 
laten lopen na bijna een eeuw was geen optie. Hier 

moesten we volledig voor gaan. De details van de  
veiling en de richtprijs van 80.000120.000 pond  
(ongeveer 93.000140.000 euro) waren pas laat bekend 
en veilinghuis Christie’s deed er alles aan om de  
verkoop zo breed mogelijk te communiceren. Het 
zwaard stond centraal in een bijzonder item op zijn 
website en sierde de kaft van de catalogus. Het werd 
duidelijk dat het RMO geduchte concurrentie te ver
wachten had en dat we ons eerdere richtbedrag moesten 
herzien. In Leiden werd hard gewerkt aan een goede 
aanvraag bij verschillende fondsen. Naast de Vereniging 
Rembrandt waren dat het Mondriaan Fonds, de 
vriendenvereniging van het museum, de BankGiro 
Loterij en een familiefonds. Eventueel zou zelfs het 
Fonds Nationaal Kunstbezit van de Vereniging 
Rembrandt worden opengesteld. Zes krachtige letters 
of support onderbouwden onze steunverzoeken. Die 
brieven kwamen onder meer van het British Museum, 
het Franse nationale archeologische museum Saint
GermainenLaye (waar andere zwaarden uit de groep 
te zien zijn) en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed: een stevig blok dus en een goed verhaal.  
Dat bleek, want uiteindelijk leverde die inzet een  
financieel zeer gunstige uitgangspositie op! s

Luc Amkreutz

Conservator prehistorie

Wim Weijland  

Directeur

Opstelling van de 
Plougrescant-
Ommerschans zwaarden 
tijdens de tentoonstelling 
Vlijmscherp verleden  

(Foto: Rob Overmeer).


