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Vondsten te Vopel: Jay’s bronstijdarchief 
Stijn Arnoldussen

Zoals het een goed bronstijdonderzoeker betaamt, kende ik Jay Butler met 
name van de diverse publicaties, die op verschillende momenten mij hun 
nut hadden bewezen. Zijn “Nederland in de Bronstijd” zou zo maar eens 
mijn liefhebberij voor deze periode hebben kunnen aanwakkeren, maar 
als ‘echte archeoloog’ bleken vooral zijn overzichten van Nederlandse bij-
len onmisbaar. Ik was dus bekender met zijn werk dan met Jay zelf, en van 
onze eerste ontmoeting herinner ik me vooral zijn rijzige gestalte en mijn 
twijfel of ik – indachtig het hoorbare accent – nou Engels of Nederlands 
met Jay diende te praten. 

Helaas was er in de periode kort erop, zeg 2009 – 2012, weinig kans om 
inhoudelijk veel dingen samen met Jay te doen. Ik was met name bezig met 
het opzetten van onderwijs in Groningen, aangezien een generatie kloof 
zich daar aandiende. Mijn voorgangers Piet Kooi en Tjalling Waterbolk 
stelden me belangeloos hun collegemateriaal ter beschikking, maar dat 
bestond uit dia’s en overhead-transparanten, welke lastig invoegbaar ble-
ken in Powerpoint. Slechts af en toe, wanneer mensen mij – in plaats van 
Jay zelf – benaderden met een bronsvondst, was er dan toch aanleiding om 
eens naar Vopel te togen, alwaar Jay en Hannie zich hadden geïnstalleerd. 
Ik vraag me af of ik me destijds wel altijd gerealiseerd heb dat Jay al sinds 
1986 met pensioen was. Volgens goed BAI gebruik bleef Jay gewoon op 
het instituut en Vopel verschijnen, zoals ook andere oud-medewerkers, 
zodat de grens tussen ‘pensionado’s en stafleden voor nieuwelingen (mijn 
alma mater was Leids, en ik kwam pas 2009 in dienst in Groningen) ver-
warrend dun was.

Droevig genoeg bleek dat, toen mijn onderwijs eenmaal op de rails stond 
en ik tijd had voor inhoudelijke verhaaltjes over bronstijd bronzen, Jay’s 
geheugen hem meer en meer in de steek ging laten. Via Hannie waren vra-
gen altijd nog wel aan Jay door te spelen en wist hij zo toch nog delen van 
zijn kennis over te dragen, maar uiteindelijk was het onafwendbaar dat Jay 
naar De Cirkel zou verhuizen. Het zal hem zeer zwaar zijn gevallen zijn 
‘werkvoorraad’ op Vopel achter te hebben moeten laten. Hij was, naast 
een miljoen nevenprojecten, tamelijk vergevorderd met verhaallijnen over 
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bronstijdspelden (de Bombenkopfnadeln) en kokermessen. Tezamen met 
Hannie, besloten we het verhaal over de kokermessen voor – en deels nog 
met – Jay te voltooien. Ondanks dat het hem veel inspanning kostte, was 
Jay vastbesloten de teksten door te nemen en te corrigeren. 

Jay’s verhuizing naar De Cirkel betekende dat Hannie en ik de taak hadden 
‘de laatste spulletjes’ uit Vopel op te ruimen. Het werd me al snel duidelijk 
dat zelfs Hannie’s organisatorische vaardigheden geen partij waren voor 
Jay’s ‘organisatiemodel’. Informatie over een Spaans depot met kokerbijlen 
en een mal kon je zo maar in vijf verschillende mappen weer tegenkomen: 
in de map ‘depots’, in de map ‘Spanje’ , in de map ‘kokerbijlen’ , in de map 
‘mallen’ en in een map ‘bronsproductie’. We kwamen er bij het openen van 
de diverse mappen echter ook rap achter dat snel ‘openen-en-weggooien’ 
ook geen optie was. Op de meest onooglijke briefjes (oude enveloppen, 
kopietjes, servetjes) was soms cruciale – onvervangbare – informatie ge-
schreven of getekend. Dit chaotische organisatiemodel liet zich zelfs da-
teren: in een van de mappen zat een enveloppe van het BAI die nog meer 
dan 170 gulden (!) bevatte. Het was vermoedelijk een vergoeding van een 
reis die Jay ‘even ergens in had gestopt’ en sindsdien moet zijn kwijt ge-
weest. Ik herkende de biljetten niet eens meer en naspeuren leerde dat 
deze na 1956 niet meer waren gedrukt. In die tijd best nog een waardevolle 
enveloppe om kwijt te zijn. 

Deze vondst drukte ons nogmaals op het hart om toch alle blaadjes in 
alle mappen één voor één te bekijken, voordat een niet onaanzienlijk deel 
dan toch de papierbak in kon. Het behoeft geen verbazing dat bij het op-
ruimen ook nog een enkele bronsvondst uit bakjes en laadjes tevoorschijn 
kwam. 

Hoewel het opruimen van Jay’s spullen zowel droevige (het voelde toch 
als saneren van andermans ambitie) als spannende (wat zouden we nu 
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weer aantreffen) aspecten kende, staat het buiten kijf dat het een belang-
rijke taak was. Door het hergroeperen van de verschillende mappen (ik 
geloof dat ik meer dan vijf mappen ‘kokerbijlen’ heb samengevoegd), ont-
stond er weer een werk-archief waarmee we in de toekomst verder kun-
nen. Jay heeft in die zin veel voorwerk geleverd voor toekomstige analy-
ses van bronzen uit Nederland en de ons direct omringende landen. Dit 
papieren archief zal zijn waarde in de toekomst zeker bewijzen, maar het 
digitale archief dat Hannie voor Jay beheerde heeft dat al zonder meer ge-
daan. Dit digitale archief met tekeningen en vondstbeschrijvingen van de 
Nederlandse bronstijd bronzen heeft – met Hannie als bladwijzer – mij al 
meermaals voor onwetendheid behoedt. De frequente e-mails die ik ont-
vang van mensen die een bronstijd object hebben gevonden, leiden vrijwel 
direct tot zoekvragen voor Hannie (“Zeg hebben we eerder….”, “Kan dat 
wel zo een kleine….”) en haar archief heeft me tot nu toe nog nooit teleur-
gesteld. 

Jay’s nalatenschap is dus meer dan zijn (vele) gepubliceerde artikelen. 
Hij heeft diverse bronstijd-archeologen geënthousiasmeerd, onderwezen 

Stijn en Jay tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het GIA in 2012. Foto: Hannie Steegstra.
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en op weg geholpen. Maar ook in de toekomst is Jay’s rol nog niet uit-
gespeeld. Naast de blijvende waarde van zijn eerdere overzichtsartikelen, 
biedt het analoge en digitale archief aan bronsvondsten een archeologische 
Fundgrube voor nieuwe vondsten – maar ook nieuwe overzichtsartikelen. 
Ik hoop, samen met Hannie, de komende jaren steeds weer kleine delen 
van dit archief in wetenschappelijke artikelen te ontsluiten. Zo kunnen 
we Jay’s levenslange inspanning voortzetten om de verhalen die bronzen 
kunnen vertellen hun publiek te laten vinden.

Stijn Arnoldussen
Groninger Instituut voor Archeologie
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