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Een versierde bronzen speld te Brustem (prov. Limburg, België)

1. Inleiding

Tijdens de prospectie van een akker in 2014 werd een frag-
ment van een bronzen speld ontdekt. De vindplaats situeert 
zich in de omgeving van de zogenaamde Saff raanberg tus-
sen Brustem en Helshoven langsheen de Romeinse weg. Op 
het terrein werden eveneens Romeins en middeleeuws puin 
vastgesteld. Het perceel bevindt zich in de omgeving van de 
Golmeerzouwbeek (fi g. 1).

2. Beschrijving

De speld is niet integraal bewaard. Slechts de kop en een deel 
van de schacht zijn teruggevonden tijdens de prospectie. De 
bewaarde lengte bedraagt 9,3 cm. De kop van de speld is max. 
2,0 cm dik. Het gewicht bedraagt 51,1 g. De patina is overwe-
gend donkergroen van kleur met een paar bruinere vlekken.

De ronde kop is versierd met twee horizontale groeven. In 
het vlak tussen deze groeven zijn drie schuine groeven aan-
gebracht die op hun beurt een driehoekig patroon vormen. 
Op de bovenzijde van de schacht komt een patroon van con-
centrische groeven voor. De schacht is slechts gedeeltelijk 
bewaard zodat de exacte afmetingen niet gekend zijn (fi g. 2). 

Gezien het een prospectievondst betreft, zijn er geen andere 
contextuele gegevens beschikbaar. Verwante types komen 
niet echt voor op Belgische sites. Te Han-sur-Lesse zijn wel 
spelden met een sferische kop gekend, maar deze types ver-
schillen van deze vondst doordat het type kop lichter en klei-
ner is en meer affi  niteiten vertoont met Zwitserse voorbeel-
den (Mees 1988).

De beste parallellen voor de speld van Brustem komen voor 
in Centraal- en Noord-Europa op het vlak van de vorm van 
de kop en de decoratiepatronen. De Brustemse speld gelijkt 
op de zogenaamde "Kugelkopfnadeln". Dit type artefact om-
vat wel een ruime groep aan varianten. In het museum van 
Wolfenbüttel in Nedersaksen bevindt zich een speld, zonder 
exacte herkomstlocatie echter, die sterk gelijkt op deze van 
Brustem qua vorm en versiering. Ze wordt toegewezen aan 
de oostelijke variant van de kogelkopvormige spelden met 
een datering in de "späten Hugelgräberzeit", in de over-
gangsfase van de midden-late bronstijd (Laux 1976). In Mid-
den-Duitsland wordt dit type artefact in de overgangsfase van 
Bronzezeit D naar Hallstatt A gesitueerd (Brunn 1968).
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Fig. 1. Lokalisatie van de vindplaats.

Fig. 2. De bronzen speld.
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Op het vlak van decoratieve patronen zien we ook enkele 
gelijkenissen in een andere groep van de kogelkopvormige 
naalden, namelijk de zogenaamde "Nadeln mit schräg durch-
bortem Kugelkopf". In de Belgische speld is echter geen 
doorboring zichtbaar, maar de speldekop en de decoratiepa-
tronen vertonen parallellen met de versierde Duitse exempla-
ren van dit type. Een speld in Hechtsheim (Mainz) vertoont 
concentrische groeven op de schacht en een verwant driehoe-
kig patroon op de kop. Een algemene datering voor dit type 
is de overgang vroege-midden bronstijd, maar de speld is 
aangetroff en samen met twee jongere late bronstijd artefacten 
(Kubach 1973). De speld van Rumperup (Denemarken) met 
versierde kop en schacht is toegewezen aan de Sögel-groep 
uit de vroege bronstijd (Hachmann 1957). In Zuid-Duitsland 
is er een veenvondst van een dergelijke speld met versierde 
kop te Graben. Deze wordt gedateerd in de fase Bronzezeit 
B1 (Hachmann 1957). Een andere speld met verwante deco-
ratieve motieven en concentrische groeven op de schacht is 
aangetroff en in een depot in München/Pasing samen met een 
reeks versierde armbanden en zogenaamde brilspiralen. Het 
depot is op typologische basis gedateerd in de fase Bronzezeit  
B (Müller-Karpe 1954). 

Een laatste parallel betreff ende het decoratiepatroon vinden 
we terug in het Oost-Alpijnse gebied, meer specifi ek het 
noordelijke deel van de Karpatenregio. Het type Malá Vieska 
vertoont eveneens een speldenkop begrensd door groeven 
en opgevuld met o.a. driehoekige motieven en een geribde 
schacht. Het regionale type valt vooral op door zijn lengte, 
gemiddeld tussen de 60-70 cm. Als artefact is het geassoci-
eerd met contexten van de Lausitz cultuur. Chronologisch si-
tueert het zich in de fase Bronzezeit D – overgang naar Hall-
statt A (Novotna 1980).

3. De regionale context

Alhoewel het decoratiepatroon van de Brustemse speld al 
voorkomt op een variante van het kogelvormige type die ge-
dateerd wordt in de vroege – begin midden bronstijd, lijkt 
deze vondst eerder thuis te horen in de groep "Kugelkopfna-
deln" uit de transitiefase midden-late bronstijd (Bz D-Ha A). 
De meest treff ende parallel is een oostelijke variant van de 
kogelkopvormige spelden. Het is duidelijk dat de verwante 
artefacten zich vooral in Noord- en Centraal-Europa situeren.
Bronzen artefacten met connecties in die regio zijn geen on-
bekende in het Maasbekken. Te Huy is een zwaard uit het 
Noordwest-Duitse Sögel/Wohlde complex gevonden (War-
menbol 1986; id. 1989). In Zuid-Nederland is te Overloon 
een depot aangetroff en met één rapier, mogelijk een twee-
de, die ook aan de Sögel/Wohlde groep kan worden toege-
schreven (Butler 1990). Een andere getuige van sporadische 
Noord-Europese connecties is de bronzen ceremoniële bijl 
afkomstig uit de Maasvallei, waarschijnlijk meer specifi ek 
uit de regio van Maaseik. Deze specifi eke vorm dateert uit de 
vroege bronstijd (Van Impe & Verlaeckt 1992).

Noord-Europese invloeden zijn soms ook in het ceramisch 
repertorium zichtbaar. Een kegelhalsurne in het grafveld van 
Rekem/Hangveld lijkt op beïnvloeding vanuit de Lausitz cul-

tuur te wijzen (De Boe 1986). De samenstelling van graf 1 te 
Borsbeek (Antwerpen) vertoont parallellen met een grafcon-
text uit Niederkaina in Oost-Duitsland (Leclercq 2014).

Om de schaal en omvang van deze Noord- en Centraal-Eu-
ropese invloeden en contacten beter in kaart te brengen en te 
doorgronden, kunnen ook prospectievondsten als deze speld 
uit Brustem, een relevante bijdrage leveren.
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