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1. Dankwoord 

 

 

Allereerst wil ik mijn promotor professor dr. Arjen Bosman bedanken voor zijn hulp om het 

schrijven van deze scriptie tot een goed einde te brengen. Uiteraard worden ook professor  dr. 

Jean Bourgeois, Wim Declercq en Guy De Mulder bedankt voor hun advies die me op weg 

hielpen tijdens mijn onderzoek.  

De heer Erwin Meylemans, wetenschappelijk attaché bij het VIOE en de Centrale 

Archeologische Inventaris, verdient eveneens een woord van dank. Door zijn praktische en 

vriendelijke hulp kon ik informatie sprokkelen op de online databank van de CAI. Ook richt 

ik mij tot de heer Fred Brounen, consulent uitvoering monumentenwet bij de RACM, voor 

een woord van dank.  

Het thuisfront krijgt uiteraard ook een plaats in dit dankwoord. Mijn ouders hebben me van 

jongs af aan gestimuleerd om zoveel mogelijk kennis op te doen en gaven me de kans om na 

mijn opleiding geschiedenis verder te studeren in de richting archeologie. Ook mijn 

grootmoeder wil ik bedanken. Zij bleef me aanmoedigen om van mijn scriptie een mooi 

eindresultaat te maken. 

Tenslotte krijgen mijn vrienden een welgemeende bedanking. Sommigen zijn zoals mij aan 

hun tweede scriptie bezig geweest en de steun die we mekaar boden vergrootte er enkel door. 

Hun luisterend oor is bijzonder welkom geweest. 
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3. Probleemstelling 

  

 3.1. Keuze van het onderwerp 

Na enkele omwegen is het onderwerp van deze scriptie uiteindelijk op punt gesteld. 

Aangezien het gedrag van de prehistorische mens vele boeiende zijden kent en enkele daarvan 

nog steeds in het duister liggen, besloot ik me toe te spitsten op een gebruik dat langzaam aan 

meer aandacht begint te krijgen. Het fenomeen waarbij objecten in rivieren werden 

gedeponeerd, bleek het ideale thesisonderwerp te zijn. Het deponeren van objecten in rivieren 

en meren, poelen of kreken nam een aanvang in het mesolithicum en kwam in de eeuwen 

daaropvolgend verder voor. In deze scriptie spits ik me toe op de late IJzertijd, meerbepaald 

op de transitie van de La Tène-periode naar de Romeinse Tijd. De deposities in de 

Noordwest-Gallische rivieren komen hierin aan bod. Mijn onderzoek is dus beperkt in tijd en 

ruimte tot dit breukmoment en onze streken, voornamelijk België en het zuiden van 

Nederland. 

Met deze verhandeling probeer ik, aan de hand van een nieuw opgestelde inventaris van de 

riviervondsten, het aantal en de soorten depots in kaart te brengen. Naast het aanreiken van 

verschillende interpretaties voor dit fenomeen, worden evoluties in het gebruik onderzocht. 

De vraagstelling behandelt de eventuele gevolgen voor het deponeringsgebruik door de komst 

van de Romeinen. Als er zich veranderingen voordeden vanaf de Romeinse Tijd, zullen die 

onder de loep genomen worden. Voor het eventuele verschil in het aantal, de soorten objecten 

en de plaats van de deposities, wordt een mogelijke verklaring gezocht. Ik wil hiermee 

achterhalen welke de motivatie was van de Gallische volkeren om objecten te deponeren, om 

zo een blik te werpen op hun boeiende denkwereld. De vraag is of het gebruik al dan niet 

onderhevig is geweest aan het opduiken van de Romeinse troepen in onze streken. 

Naar het fenomeen in deze periode zijn er nog niet bijster veel studies gevoerd en een 

algemene inventaris van vondsten ontbreekt. Deze inventaris vormt een belangrijk onderdeel 

van mijn scriptie en zal gelinkt worden aan de aangereikte theorieën die het fenomeen 

verklaren. Met deze scriptie hoop ik een leegte in het onderzoek op te vullen. 

 

 

Voor het kiezen van een geschikt onderwerp dat voldoende archeologisch gericht was, had ik 

een helpende hand nodig. Mijn eerste onderwerp in deze opleiding omvatte het samenstellen 

van een inventaris van Keltische objecten die in Noord-Wales gevonden zijn. Professor dr. J. 

Bourgeois heeft me op weg geholpen met de start van mijn onderzoek, maar uiteindelijk bleek 
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dit niet mijn ding te zijn. Het stelde me voor enkele praktische problemen die ik eerder had 

moeten inzien. Pas in het begin van mijn tweede licentie hakte ik de knoop door en reikte 

professor Bosman me een nieuw en definitief onderwerp aan. 

 

 

 3.2. Onderzoeksmethode en problemen bij dit onderzoek 

Mijn onderzoek ving aan met het opzoeken van algemene informatie op internet en in 

verschillende bibliotheken
1
 om een idee te krijgen van de reeds bestaande studies en om de 

historische context op punt te stellen. Via die literatuur is het theoretische gedeelte van de 

scriptie tot stand gekomen: het verschaft informatie over de tribale samenlevingen in onze 

streken, het romanisatieproces en de mogelijke redenen voor het deponeren in droge context 

in het algemeen en natte context in het bijzonder.  

Vervolgens kwam de meer specifieke literatuur die de vondsten vernoemde aan bod. 

Baggervondsten kan men beschouwen als een speciale vondstcategorie. De objecten zijn niet 

gewoon in de bodem aangetroffen, maar meestal per toeval in het water. Ze vormen een 

kleine groep ten opzichte van de bodemvondsten en daarom ging ik uit van de 

veronderstelling dat zij als “baggervondst” en niet enkel als “vondst” omschreven zijn. 

Bij deze stap bleef de snelheid van het onderzoek, vaker dan me lief was, haperen. Via de 

bibliografische referenties kon langzamerhand meer literatuur opgespoord worden, zonder op 

voorhand te weten of de boeken en tijdschriften effectief van nut zouden zijn. Er bleken meer 

werken te zijn die geen bruikbare informatie opleverden dan werken die voor dit onderzoek 

wel konden gehanteerd worden. In de Oudheidkundige Repertoria van de meeste Belgische 

provincies staan alle archeologische vondsten van vóór de jaren ‟80 per provincie genoteerd. 

Ook de collecties geïnventariseerd in museumcatalogi waren uiterst nuttig. Heel af en toe 

vond ik een boek dat voor dit onderzoek een geschenk uit de hemel was, zoals bijvoorbeeld 

het boek van prof. Thoen uit ‟76: Vondsten uit de Leie te Deinze.
2
  

Hierbij werden ook verschillende reeksen van locale Vlaamse geschied- en oudheidkundige 

kringen onder de loep genomen in de kleine verwachting daarin en passant vermeldingen 

terug te vinden over opgebaggerde waar. Uiteindelijk bleek dat er via deze trage weg geen 

volledig beeld van de riviervondsten kon bereikt worden. Vervolgens kwam ik terecht op de 

website van het VIOE waar men aan de hand van een online kaart archeologische 

                                                 
1
 Stadsbibliotheek Gent, Universiteitsbibliotheek Gent, Universiteitsbibliotheek Leuven, Stadsbibliotheek 

Oudenaarde, Online bibliotheek van het VIOE. 
2
 H. THOEN, Vondsten uit de Leie te Deinze, Deinze, Kunst- en Oudheidkundige Kring, 1976, 357p. 
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vindplaatsen in Vlaanderen kan opsporen. Aangezien men op deze kaart wel „depots‟ kan 

aanklikken, maar er geen sprake is van „rivierdepots‟, heb ik de heer Erwin Meylemans 

gecontacteerd, wetenschappelijk attaché van de Centrale Archeologische Inventaris. Deze 

man heeft me snel toegang verleend tot de online databank van de CAI en me daardoor een 

eind vooruit geholpen in het onderzoek. Zodoende kon ik beschikken over alle, in de databank 

verzamelde, baggervondsten uit Vlaanderen.  

Voor Wallonië bleef de informatie in de literatuur schaars en ik besloot het 

onderzoekdsgebied uit te breiden naar Zuid-Nederland. Opnieuw volgde hetzelfde patroon: 

internet werd geraadpleegd en literaire bronnen werden opgezocht. Ik nam contact op met  

onder andere mevrouw Muuk Ter Schegget, die als senior onderzoeker Menselijk Materiaal 

verbonden is aan de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, in de 

hoop dat zij me verder kon helpen, maar tevergeefs. Mevrouw Ter Schegget is als specialiste 

in baggerwerken in het bezit van een rijke inventaris van Nederlandse baggervondsten die zij 

voor eigen onderzoek en publicatie gebruikt. 

 

Tijdens het onderzoek kwamen enkele problemen de kop op steken. Zoals er reeds werd op 

gewezen, is de literatuur noch voldoende, noch recent genoeg om een correcte weergave van 

deze vondsten te bieden. De toegang tot de online CAI bood hierbij soelaas. De meeste 

gepubliceerde werken behandelen voornamelijk de deposities uit de bronstijd; over de ijzertijd 

en vroeg-Romeinse tijd is nog niet bijster veel verschenen. De studies over deze 

bronstijddeposities kunnen wel voor een deel doorgetrokken worden naar de ijzertijddepots, 

waardoor toch een theoretische basis kan worden gelegd. 

Men moet ook rekening houden met de nog niet bekende vondsten: niet alle baggervondsten 

zijn gekend. Door hun te kleine afmetingen of door ontbrekende kennis van arbeiders op de 

baggerboten kunnen vondsten terug in het water of beschadigd op het stort waar de 

baggerzanden worden geloosd, zijn beland. Ze kunnen tevens ook illegaal zijn doorverkocht 

of een laag stof vergaren in privéverzamelingen. Uiteraard hangt het ook af van de stand van 

het onderzoek: men moet ervan uitgaan dat er nog veel op de rivierbodem verborgen ligt dat 

sinds de depositie eeuwen terug nog niet boven water is gekomen. 

De eventuele valse vondstomstandigheden spelen ook een rol. Om de objecten meer waarde 

toe te kennen, kan hen een bewust foutieve vondstcontext aangemeten worden of worden 

afgietsels als authentiek verhandeld. Aangezien de objecten vaak per toeval boven water 

komen, is het niet altijd mogelijk de correcte context alsnog te achterhalen. De herkomst is 

dus niet altijd duidelijk: waar en door wie is het object gevonden? Hiermee samenhangend is 
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het probleem dat de baggerplaats niet noodzakelijk gelijk is aan de oorspronkelijke 

depositieplaats. Objecten kunnen kilometers zijn meegesleurd in de rivier vooraleer ze werden  

opgebaggerd. Daarbij mag men niet vergeten dat de huidige loop van de rivieren niet 

automatisch gelijk is aan die van in de ijzertijd en Romeinse tijd. Rivieren hebben zich 

doorheen de eeuwen verplaatst en dat heeft invloed op de geografische vindplaatsen. Ook de 

periode die aan de objecten toegekend wordt, kan voor onduidelijkheid zorgen: wanneer er 

enkel kan geconcludeerd worden dat het om een ijzertijdvoorwerp of een Romeins voorwerp 

gaat, kan de waarde van het object voor dit onderzoek bediscussieerd worden, aangezien het 

om een specifiek breukmoment in de geschiedenis gaat. Voor het opstellen van de inventaris 

is de aandacht uitgegaan naar de vondsten uit de late ijzertijd. Indien mogelijk wordt er ook 

een onderscheid gemaakt tussen de Gallo-Romeinse en de Romeinse objecten. 

Een laatste element waarmee men rekening moet houden is de kwaliteit van de objecten. Ze 

kunnen door de baggermolen en door onvoorzichtig transport schade opgelopen hebben. 

Sommige objecten kunnen enkel bewaard blijven in natte of vochtige contexten. Hun datering 

en instandhouding is daarvan afhankelijk. 

 

 

 3.3. Het bronnenmateriaal 

Zoals hierboven vermeld moet voor dit onderzoek beroep worden gedaan op de beschikbare 

literatuur (boeken, reeksen, handelingen en uitgaven van locale kringen) en de gegevens 

verzameld in de Centrale Archeologische Inventaris van het VIOE. Alle gebruikte werken zijn 

in de bibliografie terug te vinden, maar hier worden enkele basiswerken die voor het 

onderzoek van nut zijn geweest, aangereikt. Vooral de werken van David Fontijn ,Ton Derks 

en Koen Verlaeckt zijn zeer verrijkend geweest. 

Reeksen: 

Vobov-Info, Lunula, Archaeologia Belgica 

Catalogi:  

- Catalogue du Musée des Antiquités de l‟université de Gand, Maertens de Noordhout, 1938 

- De Sittere en Weissenborn, Catalogus van voorwerpen uit de metaaltijd, Gent, 1977  

Repertoria: 

- Bauwens-Lesenne, Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in de Belgische 

provincies, Brussel 

- De Wulf M., Bibliografie en localisatie der voornaamste oudheidkundige vindplaatsen in 

Waasland, in: Mededelingen Bibliotheca Wasiana, Sint-Niklaas, 2, 1952, 19p. 
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Literatuur: 

- De Wilde R., De streek tussen Schelde, Dender en kleine Dender in de Romeinse tijd, 1964 

- Van Bogaert, Kelten, Galliërs, Romeinen in de “Durme- en Scheldehoek” I, Leuven, 1964 

- Thoen H. e.a., Vondsten uit de Leie te Deinze, Kunst- en oudheidkundige kring Deinze, 

1976 

- Verlaeckt K., Riviervondsten en depots : offers of tekens van macht ?, in: Verlaeckt K., 

Tussen heuvel en rivier. De bronstijd in Oost-Vlaanderen (ca 2000-750v.C.), Dendermonde, 

1996 

- Verlaeckt K., Bronzen op de baggerboot, pp.1-8, in: Heem- en Oudheidkundige Kring 

Wichelen, 1993, nr.1, 30p. 

- Fontijn D., Sacrificial landscapes. Cultural biographies of persons, objects and natural places 

in the Bronze Ages of the southern Netherlands, ca. 2300-600BC, 392p., in: Analecta 

Praehistorica Leidensia 33/34, Leiden, 2003. 

- Derks T., Goden, temples en rituele praktijken. De transformatie van religieuze ideeën en 

waarden in Romeins Gallië, academisch proefschrift, Amsterdam, 1996, 305p. 

 

In de volgende hoofdstukken wordt er eerst dieper ingegaan op de leefwereld en omgeving 

van de Gallische volkeren in Noordwest-Gallië. Hierbij wordt de economische, sociale en 

religieuze organisatie van de stammen onder de loep genomen. Vervolgens komt hun reactie 

op de komst van de Romeinse troepen aan bod en zal er dieper worden ingegaan op de 

veranderingen die zich hebben voorgedaan in het religieuze en militaire leven van de 

Gallische bevolking. Door deze inleiding kan men zich beter verplaatsen in de leefwereld van 

de Gallische volkeren, om het depositiefenomeen beter te kunnen plaatsen. Vooraleer dit 

depositiefenomeen wordt besproken, wordt een hoofdstuk gewijd aan de rivieren die als 

uitgekozen deponeringsplaats een belangrijke rol speelden. In het hoofdstuk over de 

rivierdeposities wordt een evolutie geschetst van dit gebruik, worden mogelijke verklaringen 

aangereikt en wordt uitleg verschaft over de keuze in het landschap. Vervolgens komen de 

verschillende materialen en objecten aan bod. De daaropvolgende hoofdstukken worden 

besteed aan de opgestelde inventaris die de baggervondsten uit de Belgische en Zuid-

Nederlandse rivieren bevat en de verwerking van die gegevens. In de bijlage kan men de 

beschikbare foto‟s van enkele objecten raadplegen. Tenslotte is de bibliografie er als laatste 

hoofdstuk aan toegevoegd. 
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4. Historisch kader 

 

4.1.Kelten in Noordwest- Gallië 

4.1.1. Onderzocht gebied en periode  

Men maakt al sinds het mesolithicum gebruik van rivieren in Europa om er materiële 

voorwerpen in kwijt te kunnen. Deze scriptie zou te uitgebreid zijn wanneer al deze zouden 

besproken worden. Daarom wordt er hier ingegaan op een specifiek deel van het Gallische 

gebied, namelijk de Noordwest-Gallische streken, meerbepaald het huidige België en het 

zuiden van Nederland. Wat er aan bod komt zijn de vondsten uit de rivieren de Schelde, de 

Leie, de Durme, de Lesse, de Dender, de Maas, de Samber en de Rijn.  

In de late ijzertijd kwamen we in het subatlantisch klimaat terecht waardoor de plantengroei 

evolueerde naar het huidige landschap. In Noordwest-Gallië waren grote streken bebost, zoals 

in Zuid-België, namelijk Luxemburg en Namen. Ook tussen de rivieren Samber en Maas en 

tussen Dijle en Schelde bevonden zich wouden die nog niet aangetast waren door menselijke 

activiteiten. Van zodra er menselijke aanwezigheid optrad, werd er ook in die beboste 

landschappen ingegrepen en ontstonden er heides.
3
 Door dit relatief homogene landschap was 

in Luxemburg al sinds het vroeg-paleolithicum bewoning mogelijk en dat zou in de ijzertijd 

dichter worden. Ook in de Famenne- en Condrozstreek, Brabant, het land van Herve, 

Henegouwen, delen van Namen, Luik en in Limburg ging men het gebied exploiteren. Ook in 

het noordwesten van België doken sinds het paleolithicum de eerste bewoningssporen op. 

Andere streken, zoals de overige delen van provincie Namen, Luxemburg en Luik werden pas 

sinds de ijzertijd voor bewoning geschikt geacht. Ook aan de kust en langs rivieren kon men 

gebruik maken van het landschap, maar hier speelden eb en vloed een bepalende rol. Dat de 

Keltische volksstammen handig gebruik maakten van het gebied waarin zij gesetteld waren, 

staat buiten kijf.
4
 

Ook in de onderzochte periode is er een afbakening. In deze scriptie wordt er een overzicht 

geboden van de riviervondsten uit de late IJzertijd en de Romeinse tijd (circa 450 B.C. tot de 

komst van de Romeinen circa 50 B.C. en verder). De late ijzertijd wordt ingedeeld in drie 

periodes, waarbij La Tène 1 wordt beëindigd rond 450 B.C.. La Tène 2 loopt door tot circa 

110 B.C. en La Tène 3 komt tot een eind door de komst van de Romeinen in het midden van 

de eerste eeuw v.C.. Naast deze indeling zijn er nog andere voorhanden waarbij de bepaling 

van de tijdperken steeds verschillend is. Bij het bespreken van de riviervondsten zal tussen 

                                                 
3
 S.J. DE LAET, Prehistorische kulturen in het zuiden der Lage Landen, Wetteren Universa, 1974, p.451. 

4
 R.C. VAN CAENEGEM, De Lage Landen van prehistorie tot 1500, Amsterdam, Elsevier, 1978, pp.39-62. 
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deze periodes niet altijd een onderscheid gemaakt worden. Door de moeilijke datering van de 

onderzochte voorwerpen moet men zich dikwijls neerleggen bij de gebruikte algemene term 

“La Tène” of “late ijzertijd”. 

De Keltische cultuur kende in die La Tène-tijd een grote bloeiperiode. Door expansies, handel 

en kunstproductie beleefde ze vanaf het einde van de 3
de

 eeuw v.C. en later een hoogtepunt. 

Men moet de Keltische stammen daarom niet benaderen als primitieve groeperingen, maar als 

een ontwikkelde cultuur die aandacht besteedde aan kunstuitingen en hiërarchische 

organisatie binnen de stammen.
5
  

 

4.1.2. Tribale samenlevingen  

4.1.2.1. De stammen en hun economische organisatie  

Voor er sprake was van Kelten hadden de volkeren in het Gallische gebied een eigen cultuur. 

Die werd geconfronteerd met de nieuwe Hallstattcultuur die verbonden was aan de Kelten. Zij 

kwamen vanuit het oosten Europa binnen en zouden ervoor zorgen dat de twee culturen 

samensmolten tot een éénheidscultuur. Wanneer men het heeft over “Kelten” verwijst men 

naar alle stammen met Indo-Germaanse roots die de nieuw geïntroduceerde gebruiken hadden 

overgenomen en die één van de vele Keltisch dialecten spraken.
6
 De vele volksstammen in het 

Gallische gebied rekent men tot de Keltische gemeenschap, ondanks de vele regionale 

verschillen die zij vertoonden. Ten zuiden van de Rijn maakten zij deel uit van de La 

Tènecultuur, maar zij vormden geen eenheidsstaat.  

Het blijkt moeilijk te zijn een duidelijk beeld te scheppen van welke stammen er tot welke 

gebieden behoorden. Door hun vele veroveringen, oorlogen en volksbewegingen is de 

toewijzing van één omlijnd gebied aan een stam onmogelijk. De archeologische gegevens 

laten ons niet volledig toe zekerheid hieromtrent te verschaffen. Daarnaast kan men gebruik 

maken van epigrafische en iconografische bronnen, toponomie en numismatiek. De meeste 

klaarheid in de onderverdeling van de stammen is er gekomen dankzij de geschreven bronnen 

die de Romeinen ons nagelaten hebben, het gebrek aan historische kritiek en juistheid in 

gedachten houdend. Ieder gebied werd gekenmerkt door een eigen klimaat, een eigen 

landschappelijk karakter en al dan niet toegang tot bepaalde natuurlijke energiebronnen.
 7

  

                                                 
5
 F. DE GRAEVE, Keltische mythen en sjamanisme, Gent, licentiaatsverhandeling, p.27. 

6
 F. VERMEULEN, “Kelten, Romeinen en Germanen tussend de Leie en Schelde: archeologische vondsten in 

Sint-Martens-Latem en in het zuiden van de Vlaamse zandstreek”, Gent, in: Scholae archaeologicae 10, p.92 
7
 G. DE MULDER, K. VERLAECKT, home.zonnet.nl/postbus/vlaanderen-b.html 
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De kaart duidt de zones aan waar de verschillende Keltische volkeren in gans Europa gesitueerd waren sinds de 

5
de

 eeuw v.C. tot de Romeinse verovering 

 

De stam die de kuststreek ten noordoosten van de Morinen bewoonde, was die van de 

Menapii. De grenzen van hun moerassig en bebost gebied werden gevormd door de IJzer, de 

Leie, de Schelde en de Deule, maar ze bleken ook te zijn doorgedrongen tot Nederlands 

grondgebied, namelijk tot Leiden en Katwijk. Volgens Romeinse schattingen bestonden zij uit 

ongeveer 28.000 lieden. Hun buren in het zuiden van België waren de Nervii, die eveneens 

rivieren als grenzen hadden. De Dijle en de Dender, de Lasne, de Rupel, de Schelde en ook de 

Maas vormden een afbakening. Zij waren naar schatting met 200.000 stamleden. De stam die 

zich de Maasvallei en omstreken (een deel van de Ardennen en de Famenne, en de streek ten 

noorden van Namen) eigen had gemaakt, was die van de circa 76.000 Aduatuci. De 

noorderburen van de Aduatuci waren de Eburonen. Zij leefden in de Kempen en tussen Maas 

en Rijn, omgeven door de Rijn, Schelde en Rupel. Tussen de Treveri, die leefden in Centraal-

Gallië, en de Eburonen waren de Segni en de Condrusi actief. Deze laatste bezetten het 

gebied van de Condroz. Een laatste volksstam was die van de “Zeelieden” of Morini. De Aa 

vormde de grens met de Menapii. Hun territorium in het noorden van Frankrijk en in België 

was bebost en moerassig
8
.  

 

 

                                                 
8
 S.J. DE LAET, op.cit., pp.35-62., M.E. MARIËN, Oud-België: van de eerste landbouwers tot de komst van 

Caesar, Antwerpen, De Sikkel, 1952., H.CLERINX, op.cit., pp.90-132 
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Kaart met de pre-Romeinse volkeren in Noordwest-Gallië op aangeduid: hierop is te zien dat de Rijn en de 

Schelde de grens vormden van het territorium van de stammen  

 

De getuigenissen die ons nagelaten zijn moeten aan de nodige zin voor historische kritiek 

onderworpen worden. De auteurs beschreven een voor hen onbekend volk en zagen dat volk 

door hun eigen gekleurde bril waardoor ze onbewust hun vooroordelen in hun tekst tot uiting 

lieten komen. Het omschrijven van een vreemde en voor hen barbaarse cultuur was een 

moeilijke opdracht die in vele gevallen geen correct resultaat heeft opgeleverd.
9
 Ook met de 

Bello Gallico van J. Caesar moet men hiermee rekening houden. Dat de situatie in het 

noorden van Gallië op zijn minst verwarrend scheen te zijn, blijkt uit zijn geschriften. 

Volgens hem behoren alle volkeren in het Keltische gebied in het noorden van Gallië tot de 

Belgae, maar horen daar ook enkele aparte groepen bij die hij als Germani omschreef. Ook 

die Germani spraken een Keltische taal. Na onderzoek hieromtrent kan men stellen dat deze 

groepen door J. Caesar bedoeld eveneens behoorden tot de Keltische La Tènecultuur en de 

geschreven bronnen steeds opnieuw moeten geïnterpreteerd worden. Toch leveren deze 

bronnen ons de belangrijkste informatie op, niet enkel door het beschrijven van de stammen. 

                                                 
9
 M. GREEN, Ontdek de wereld van de druïden, Haarlem, Becht, 1998, p.11, 14. 



 17 

Ook aan de reactie van de volkeren op de komst van de Romeinen, wordt aandacht besteed. 

Dat maakt deze bron voor hedendaagse archeologen en historici onmisbaar.
 10

  

Hoewel deze volkeren van elkaar verschilden, bezaten ze overeenkomstige kenmerken. Zoals 

eerder vermeld spraken zij allen een Keltische taal. Dit vormde de band tussen de 

verschillende groepen. De eerste betekenis van het woord „Kelt‟ was van linguïstische aard, 

pas later is daar een bredere betekenis aan gegeven. De vele stammen vertoonden wel 

dezelfde structuur, maar die samenlevingen vormden geen natie.
11

 Ook hun bouwwijze 

vertoonde in het ganse gebied dezelfde uiterlijkheden: typische Keltische bouwmaterialen in 

vergankelijk hout en aarde werden gehanteerd voor een typische bouwstijl. De structuren 

binnen de nederzettingen bleken overal gelijk te zijn.
12

 Ook op het einde van de La 

Tèneperiode, toen er een verandering in het nederzettingspatroon aanbrak. In tegenstelling tot 

de versterkte dorpen en adellijke behuizing uit de vroeg La Tène en late Hallstattperiode, 

legde men op strategisch uitgekozen locaties grotere omheinde nederzettingen aan.
13

  

Het binnenland van Gallië werd gekenmerkt door de zich vormende staten. Doordat de 

landbouw meer dan voldoende opbrengsten met zich mee bracht, kon men handel stimuleren. 

Door de groei van de bevolking, konden oppida gevormd worden. Naast de groeiende centra 

waarin gestructureerde organisatie nodig was om de staat te leiden, bleven vooral kleine 

dorpjes en gehuchten het landschap bepalen. De verdere ontwikkeling van de grote centra  

werd door de komst van de Romeinen een halt toe geroepen.
14

 

 

Voor de economische organisatie steunden ze op de exploitatie van hun territorium. De 

voedselvoorziening verliep op agrarische wijze, afhankelijk van de geografie en de 

aanwezigheid van bijvoorbeeld zoutmijnen, ijzer en turf in de bodem.
15

 De kustbewoners 

konden daarnaast nog extra gebruik maken van hun grondgebied, waardoor ze konden 

beschikken over oesters en vis als voedselsupplement.
16

 

                                                 
10

 R.C. VAN CAENEGEM, op.cit., pp.63-65. 
11

 F. DE GRAEVE, op.cit., p.24. 
12

 R.C. VAN CAENEGEM, op.cit., pp.35-38. 
13

 S.J. DE LAET, op.cit., pp.439-444. 
14

 J. HAYWOOD, Historische atlas van de Keltische beschaving, Baarn, Tirion, 2001,  p.52. 
15

 K. TREMERIE, Het westelijk gedeelte van de provincie Oost-Vlaanderen tijdens de metaaltijden: een 

archeologische inventaris, Gent, licentiaatsverhandeling, 1971-1972,  pp.17-18. 
16

 P. LAMBRECHTS,  De streek tussen Noordzee en Schelde tijdens de Romeinse overheersing, Gent, 

Oostvlaams verbond van de kringen voor geschiedenis, 1953, pp.14-18. 
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De technieken die zij gebruikten voor landbouw waren van hoog niveau, net als die voor hun 

ambachtenuitoefening. Die ambachten en het produceren van kunst werd gekenmerkt door 

een typische La Tènestijl.
17

  

Daarnaast deden ze aan veeteelt en textielnijverheid. Dit alles was voldoende om zichzelf te 

voorzien van alle noodzakelijkheden, maar ze importeerden daarnaast nog gewone en 

luxeproducten, onder andere uit het Middellandse Zeegebied. Hierdoor onderhielden ze 

contacten met andere culturen. Aan sommige producten werd door de stamleden een hogere 

status toegekend: in graven van de edellieden vond men verschillende objecten terug die de 

hoge sociale status van de overledene benadrukken. De Kelten hechtten belang aan de 

uitzonderlijke waarde van die voorwerpen. Het drinken van wijn was bijvoorbeeld een uiting 

van het behoren tot een sociaal hoge elite. Het bezitten van drinkbekers en amforen was dan 

ook een must, men kon er mee pronken. De aristocratie ging steeds meer belang hechten aan 

esthetische schoonheid: men verzamelde persoonlijke luxe-objecten en mooie juwelen. De in- 

en uitvoer van die objecten kon gebeuren aan de hand van ruilhandel en handel met munten. 

Men spreekt in deze context over gift exchange. Commodity exchange komt voor bij objecten 

die puur voor de handel circuleren en niet aangewend worden om als prestige object het 

aanzien van de eigenaar te vergroten. Voor de handel over lange afstanden werden 

tussenpersonen ingeschakeld. De munten werden aanvankelijk gebruikt voor het verhandelen 

van grote hoeveelheden en voor transporten over verre afstanden. Vooral in de late ijzertijd 

zorgde de handel met het zuiden van Europa er voor dat munten steeds meer voorkwamen als 

betaalmiddel.  

Door de komst van de Romeinen kwamen er barsten in de handelsroutes die jarenlang hun nut 

hadden bewezen. De routes werden gewijzigd en de verhandelde goederen kregen een meer 

Romeins karakter. Toch beleefden de Keltische gebieden geen ineenstorting van welvaart 

onder het Romeinse juk: het culturele leven, de kunst en handel verbeterde er vooral op. De 

welvaart steeg. Het inspireerde enkele Keltische edellieden om zich te verheffen tot de elite 

met duidelijke Romeinse kenmerken. Aangezien men oog had voor schoonheid, wilden 

sommige Keltische elites de Romeinse kunst en cultuur imiteren. Ze lieten zich onder andere 

begraven met Romeinse grafgiften die verwijzen naar hun belangrijke functie.
18

   

 

 

 

                                                 
17

 H. BIRKHAN, Celts. Images of their culture, 1999, p.68. 
18

 S.J. DE LAET, op.cit., pp.444-446. www.musee-mariemont.be. en J. HAYWOOD, op.cit., pp.50-51. 

http://www.musee-mariemont.be/
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4.1.2.2. Sociale en religieuze organisatie 

De La Tènecultuur bouwde verder op de eerdere prinsencultuur die in Hallstatt was 

ontwikkeld. Er kan op basis van socio-politieke eigenschappen een onderscheid gemaakt 

worden tussen de overkoepelende civitates, de pagi en de lokale gemeenschap. De naam 

civitates en pagi is van Romeinse oorsprong, waarbij het eerste verwijst naar een 

onderverdeling met een Romeins geïnspireerd bestuur van de provincie Gallia Belgica. De 

grenzen van het stamgebied bleven behouden en per civitas was één hoofdstad. Een pagus, of 

deelstam, was de verdere opdeling van de civitas, of stam.
19

 Vooral de pagi vertoonden een 

hoge mate van autonomie.
20

  

Bij de Gallische volksstammen kan men twee soorten organisatievormen opmerken. In enkele 

stammen heeft men weinig of geen aandacht besteed aan de uitwerking van politieke of 

sociale hiërarchie. Verwantschap of kinship en het samenwonen binnen een territorium zijn 

hierbij bepalend. Bij andere stammen, zogenaamde chiefdoms, is daar wel aandacht aan 

besteed en is er sprake van een goede leiding en structuur binnen de gemeenschap. In het 

noordwesten van Gallië hebben de stammen een mengvorm uitgewerkt. Zoals verder zal 

besproken worden, konden de Romeinen handig gebruik maken van de aanwezige politieke 

structuren.
21

 

 

Wat alle volkeren in het Keltische gebied kenmerkte, is het belang dat ze hechtten aan 

intertribale oorlogen. Zij vormden allesbehalve een éénheid, ook onderling tussen de clans 

binnen één stam kon er het één en ander uitgevochten worden. Er heerste een 

krijgersmentaliteit waarbinnen de rituele handelingen van groot belang waren. De 

maatschappij, maar vooral de macht van de elite, was als het ware hierop gesteund. Dat er 

veel wapens geproduceerd werden is niet verwonderlijk. Dat er een groot aantal gebogen 

wapens voorkomt in rivieren is dit enigszins wel. Via de rituelen die de krijgers uitvoerden 

wanneer en nadat ze ten strijde trokken, uitten ze hun devotie aan de krijgskunst. Mogelijk 

offerden ze daarbij wapens, eventueel een deel van de oorlogsbuit, in rivieren.
22

 

 

                                                 
19

 http://www.cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/i000690.html 
20

 N. ROYMANS, Tribal societies in Northern Gaul: an anthropological perspective, Amsterdam, Universiteit 

van Amsterdam, 1990, p.49. 
21

 J. SLOFSTRA, W. VAN DER SANDEN, “Rurale cultusplaatsen uit de Romeinse tijd in het Maas-Demer-

Scheldegebied”, in: Analecta Praehistoria Leidensia 20, 1987, pp.159-160. 
22

 T. DERKS, Temples and Ritual Practices. The transformation of religious ideas and values in Roman Gaul, 

Amsterdam, University press, 1998, pp.52-53. 

http://www.cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/i000690.html
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Alhoewel een pre-Romeinse stam onder het gezag kwam te staan van een militair stamhoofd, 

waren het vooral de edellieden die de werkelijke macht hadden. Wanneer later de functie van 

opperste militaire leider werd afgeschaft, kozen in oorlogstijd deze aristocraten uit hun 

midden een nieuwe tijdelijke leider. Zij waren grootgrondbezitters en hadden gewone boeren 

en herders aangesteld die op hun velden voor hen werken. Iedere edelman had enkele krijgers 

aan zich verbonden die hij kon inzetten indien nodig.
23

 Speciaal voor de lokale Keltische adel 

zijn in de late ijzertijd in onze streken vorstengraven ontworpen, maar dit in heel kleine mate. 

De gewone bevolking kreeg geen prestige-objecten mee in het eenvoudigere crematiegraf.
24

 

Naast de aristocratie en de boeren, waren er nog druïden, dichters en vrije lieden die als 

ambachtsman of als vrije krijger actief waren. De druïden hadden naast een politieke functie, 

ook een belangrijke rol als ondermeer rechters, tovenaars en geneesheren. Bij de religieuze 

rituelen waarbij materiële en mensenoffers werden gebracht, speelden zij een leidende rol. Uit 

de Bello Gallico van J.Caesar valt af te leiden hoe de Romein de macht van de druïden 

interpreteerde: als de enige bevolkingsgroep die naast de krijgers veel aanzien genoot en de 

gewone bevolking onderdrukte. Dankzij de geschriften van Diodorus van Sicilië weten we dat 

enkel de druïden wisten hoe rituelen correct moesten uitgevoerd worden en dat zij bij ieder 

offer dat gebracht werd, de leiding namen.
25

 

 

Ook de religieuze beleving van de stammen hangt nauw samen met de organisatie van de 

gemeenschap. De voorouders zullen vooral vereerd geweest zijn in weinig georganiseerde en 

verwantschapsgerichte samenlevingen. In tribale groepen die een hoger organisatieniveau 

kennen, werden niet enkel de doden vereerd in een dodencultus, ze eerden ook vele goden. 

Tussen de stammen kon er dus een verschillende voorstellingswereld aanvaard worden.
26

 

Duidelijke en alles omvattende archeologische sporen die inzicht verschaffen in hun 

denkwereld zijn er niet. Het vereren van de natuur liet geen grote materiële sporen na. 

Sommige plaatsen in de natuur, zoals meren, bomen, wouden, stenen en dieren, kregen 

speciale aandacht aangezien deze als heilig werden beschouwd. De goden waren de 

personificaties van de natuurkrachten. Water in bronnen of poelen beschouwde men als 

geneeskrachtig en onder andere rivieren werden met godinnen geassocieerd. Tegen het begin 

van de Romeinse tijd werden de namen op inscripties vermeld, maar schriftelijke bronnen van 

de hand van Kelten zijn er niet. Zo noemde men de Marnerivier Matrona en de Seine 

                                                 
23

 S.J. DE LAET, op.cit., pp.439-443. 
24

 K. TREMERIE, op.cit., pp.17-18. 
25

 Diodorus van Sicilië, Boek V, 31. 
26

 J. SLOFSTRA, W. VAN DER SANDEN, op.cit., p.160. 
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Sequana. Deze naamgeving van hun goden staat in schril contrast met de godenwereld en 

religieuze beleving van de Romeinen. Zij stelden goden voor als menselijke figuren die 

konden uitgebeeld worden in beeldhouwwerken en via schilderkunst. De Keltische goden zijn 

eerder goddelijke geesten, de natuur is het gezicht van die goden. Voor hen was het haast 

ondenkbaar hen voor te stellen in een menselijke gedaante, zoals voor de Romeinen wel een 

normale zaak was. 

De Kelten kenden het principe van het offeren: in de bronnen, rivieren, meren en dergelijke 

werden offergaven gedeponeerd om de goden gunstig te stemmen en om bescherming en 

steun te vragen. Het is duidelijk dat water een rituele functie vervulde en men op die manier 

probeerde in contact te komen met het bovennatuurlijke.
27

 

Dat contact kon enkel in de natuur tot stand komen: die vormde de verbinding met de 

onzichtbare bovenwereld. Men kan die heilige plaatsen hebben beschouwd als ingangen naar 

de plaats waar de goden leefden. Iedere berg, bron of rivier stond in verbinding met een god. 

Daar waar de heilige plaats gesitueerd was, raakten de twee werelden elkaar. 

Omdat alles wat gebeurde tijdens hun leven werd bepaald door de goden en geesten van 

voorouders, moest er een uitwisseling in de vorm van offers zijn. Ze geloofden dat de goden 

leven konden schenken, maar ook nemen.
28

 Die bovennatuurlijke krachten zijn relatief 

moeilijk te vatten. Er bestond een hiërarchie tussen de goden die door de stamleden aanvaard 

werd. Het is mogelijk dat de hiërarchie verschillend was voor iedere volksstam. De hogere 

goden werden door iedereen geëerd omdat zij in staat waren het leven van iedereen te 

bepalen. Andere goden werden dan weer geëerd door een specifieke groep en nog anderen, 

bijvoorbeeld geesten van overledenen, door individuen van de groep. Om het nog wat 

onoverzichtelijker te maken, kende men een verschillend gebruik van namen voor dezelfde 

goden. Afhankelijk van de structuur van de tribale samenleving werd dezelfde godheid door 

de verschillende stammen anders worden benoemd. 

 

Men kan wel stellen dat de goden elk hun eigen functie kenden. Daar bovenop konden de 

functies elkaar overlappen. Dit maakt de hiërarchie voor buitenstaanders ingewikkeld te 

doorgronden. In stammen waar de krijgersmentaliteit voorop staat, zijn de goden 

voornamelijk mannelijk en staan zij in voor het welslagen van de strijd. Men durft nu met 

zekerheid stellen dat de mannelijke godheden voor meerdere functies konden geëerd worden. 

Ze werden aangesproken om het goede verloop van een strijd en geluk in de toekomst te 

                                                 
27

 www.musee-mariemont.be, en H. CLERINX, op.cit., pp.90-94. 
28

 T. DERKS, op.cit., pp.74-76. 
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garanderen. Ze functioneerden daarnaast als genezers. Ook aan de vrouwelijke godheden kon 

men offers brengen voor het welslagen van de strijd, maar zij stonden vooral in voor de 

vruchtbaarheid en het goede verloop van de moederschap. In deze scriptie is hun betekenis als 

riviergodinnen interessant.
29

  

 

Locaties waar twee rivieren, een beek en een rivier, of een landweg en een rivier 

samenkwamen of mekaar kruisten, hadden meer kans om als heilige plaats te worden vereerd. 

Zo is bijvoorbeeld op de plaats waar de Nederlandse Roer en de Maas samenkomen een 

cultusplaats met altaar aangelegd geweest, ter ere van godin Rura. In het water vond men 

verschillende gedeponeerde objecten die verwijzen naar de verering. Onder andere ook in het 

Nederlandse Empel, aan de oever van de Maas en de Dieze, hebben archeologen een 

heiligdom ter ere van een riviergodin teruggevonden.
30

 

 

 

Kaart met Noordwest-Gallische cultusplaatsen in de pre-Romeinse periode. 22: Matagne-La-Petite in Namen 

(België), 28: Empel in Noord-Brabant (Nederland), 33: Blicquy in Henegouwen (België) 

 

Opnieuw moet men rekening houden met de bronnen waaruit men de informatie haalt: 

aangezien de Noord-Gallische volksstammen geen literaire geschriften over hun godenwereld 

nalieten, is men genoodzaakt beroep te doen op teksten van Romeinse auteurs die als 

buitenstaanders probeerden de religieuze beleving van het volk te vatten. Bij deze 
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 N. ROYMANS, op.cit., pp.49-63. 
30
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interpretatio romana projecteerden zij hun eigen goden op de Keltische en gingen er 

associaties tussen zoeken. Ook J. Caesar probeerde een structuur te vinden in die religieuze 

belevingswereld van de Galliërs. Volgens hem beschouwden ze Mercurius als hun hoogste 

god, gevolgd door Apollo, Mars, Jupiter en Minerva, allen met een eigen functie.  

 

Daarnaast kan men info halen uit de antropomorfe afbeeldingen van de goden, die men in 

steenvorm kan terugvinden in tempels of andere cultusplaatsen. Deze beelden zijn vooral in 

de Romeinse tijd tot stand gekomen; er zijn er amper uit de La Tènetijd teruggevonden.  Het 

gaat om locaties waar op regelmatige basis religieuze activiteiten plaatsvonden en waar offers 

werden gebracht door een groep mensen. Dit kan in droge als in natte context zijn. Het 

verschil met depositieplaatsen is dat deze mogelijk slechts eenmalig zijn bezocht en er dus 

geen sprake is van terugkerende rituele handelingen.
31

 De cultusplaatsen kunnen zowel met 

als zonder gebouw in gebruik geweest zijn: in een bos, aan een bron of aan de oever van een 

rivier kon er een denkbeeldige grens gevormd zijn tussen de sacrale ruimte en de profane 

wereld er rond. Hier moeten archeologen het enkel met achtergebleven (votief-) objecten 

stellen.
32

 Het gebrek aan sporen is meteen ook de reden waarom er in onze streken zo weinig 

cultusplaatsen teruggevonden zijn. Volgens Tacitus eisten de druïden dat de verering 

plaatsvond in de natuur. Er mochten geen tempels met muren en daken gebouwd worden. 

Doordat natuurlijke verering op natuurlijke locaties hoorde voor te komen, zijn er amper 

materiële resten bewaard. Hier en daar kan men een altaar hebben geplaatst, maar het is 

duidelijk dat de verering in openlucht plaatsvond. Volgens de literatuur is nemeton de oud-

Keltische vertaling voor “heiligdom”, wat gelijkenissen vertoont met het Latijnse nemus. Met 

dit woord duidde men een “heilig woud” of een specifieke “open plaats in het woud” aan. 

Nemus werd ook gebruikt om een omheinde ruimte aan te wijzen. Van die omheinde ruimten 

zijn er wel archeologische structuren achtergebleven, doordat men later in de ijzertijd houten 

afsluitingen en grachten, eventueel ook gebouwen, rond de cultusplaats had aangebracht. 

Over het ganse Gallische gebied zijn er Viereckschanzen opgericht: deze Keltische 

openluchtheiligdommen dateren uit de late La Tène-tijd. De vierkante constructies zijn 

omgeven door een wal en een palissade, maar vooral de offerkuilen geven aan dat het domein 

niet in de domestieke sfeer te plaatsen is.
33
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De meeste teruggevonden Gallo-Romeinse cultusplaatsen bleken te zijn gesitueerd bovenop 

laat-La Tènesites. Wanneer deze cultusplaatsen zich nabij een rivier of bron bevonden, is de 

kans groot dat men daar objecten om religieuze redenen in het water heeft gedeponeerd. In 

België was in Blicquy en in Matagne-La-Petite een cultusplaats in gebruik. Deze laatste 

cultusplaats nabij Namen werd in de vroeg-Romeinse tijd bezocht, alhoewel sporen de 

structuur ook in de laat La Tèneperiode dateren. Interessanter is de cultusplaats in het Noord-

Brabantse Empel: deze structuur was gelegen vlakbij de samenvloeiing van de Maas en de 

Dieze. Hierin vond men naast een inscriptie met de vermelding van god Hercules ook vele 

objecten die de populariteit van de site aanduiden. Het water van de rivier zal vereerd geweest 

zijn voor haar helende krachten.  

Het is interessant om, in een volgend hoofdstuk, na te gaan hoe deze cultusplaatsen zich 

verhouden ten opzichte van de gevonden deposities. Men kan zich daarnaast de vraag stellen 

op welk niveau het heiligdom in gebruik was. Het is mogelijk dat er een onderscheid bestond 

tussen de heiligdommen die een rol hadden als religieus centrum van de civitates, de sites op 

regionaal niveau (behorende tot de pagi of subtribale groepen) en die op lokaal niveau 

(behorende tot de lokale groepen).
34

 

In tegenstelling tot lokale cultusplaatsen waar de geesten van voorouders iedere dag werden 

geëerd, werden de regionale heiligdommen slechts bij speciale aangelegenheden bezocht. 

Men kan ervan uitgaan dat het offeren van objecten bij deze laatste door een groep mensen 

werd bijgewoond en volgens een vast patroon verliep om de goden gunstig te stemmen.  

 

4.2.Romeinen in Noordwest-Gallië 

4.1.2. Het romanisatieproces 

De expansiedrang van de Romeinen bracht hen naar het Gallische gebied waardoor zij de 

grenzen van hun immense rijk verlegden. Ze konden inspelen op de situatie die in Noordwest-

Gallië aan de gang was. Door de conflicten die er heersten tussen de volksstammen en tussen 

de clans was er sprake van verdeeldheid waar de Romeinen gebruik konden van maken. 

Alhoewel de Galliërs in aantal de bovenhand haalden en zij strijdlustig verzet boden, viel het 

verschil in militaire strategie en organisatie duidelijk op. De Romeinen waren veel beter 

uitgerust en trokken in één blok ten strijd. De Gallische krijgers beschikten niet over dit 

efficiënte materiaal en gingen zonder strategische planning te werk. In de 1
ste

 eeuw v.C. 

kwamen de militaire troepen van J. Caesar het gebied bezetten. Ondanks de onenigheden 
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vormden enkele stammen, zoals onder andere de Nerviërs, de Atrebaten en de Viromandui in 

een eerste veldslag, toch een blok tegen de Romeinse overheersing. Ze openden het eerst de 

aanval in plaats van defensief te verdedigen en gingen de strijd aan. Door de overmacht aan 

manschappen en de strategische tactiek van het Romeinse leger moesten de stammen zich 

onderwerpen. Toch braken hier en daar lokale opstanden uit.
35

 Strateeg Caesar besefte dat hij 

het politiek en economisch centrum van Gallië pas later moest aanpakken. Een mogelijke 

reden hiervoor is dat het centrum ook door een aanzienlijk aantal Romeinse handelaars werd 

bezocht en die handel niet mocht worden onderbroken. De veldslagen in het noordwesten, 

langs de kusten van de Noordzee, hadden als doel dichter bij het Britse eiland te komen. Op 

die manier kon hij zonder tegenkanting van de ondertussen onderdrukte Morini en Menapii 

voet aan wal zetten in Brittannië.
36

  Na Caesar volgde de veroveringspolitiek van Augustus tot 

Tiberius: het wegennet werd uitgebouwd, steden zoals Velzeke en Tongeren kwamen tot bloei 

en consolidatie werd doorgevoerd. Onder Claudius en de Flavii was er definitieve consolidatie 

en werd Gallo-Romeinse samenleving gevormd. De gevolgen van Caesar‟s optreden zijn dus 

niet in de 1
ste

 eeuw v.C. tot uiting gekomen, maar pas twee eeuwen later. 

Omdat het volledige verloop van de Bello Gallico ons te ver zou leiden, wordt het hier niet 

volledig uit de doeken gedaan, maar het resultaat is bekend. De komst van Caesar‟s troepen 

en zijn opvolgers betekende het einde van de pre-Romeinse cultuur. Vanaf deze periode, 

vooral vanaf de 1
ste

 E.n.C. kon het romanisatieproces aanvangen en liet men waardevolle 

geschreven bronnen na die ons informatie verschaffen over de Keltische bevolking en de 

Romeinse interpretatie van deze volkeren.  
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Verdeling van Gallië door J. Caesar, ca. 57v.C 

 

De tribale samenlevingen kregen te maken met een volledig nieuwe cultuur die nieuwe 

gebruiken en gewoonten met zich meebracht. Enkele streken hadden slechts contacten met de 

Romeinen voor handel en diplomatieke redenen, andere streken werden ook bestuurlijk 

omgevormd naar Romeins model.  

Caesar zag in dat de politieke structuur van de samenlevingen voor de bezetters voordelig 

konden uitdraaien. Er was geen nationaal bewustzijn en enkel een goede politieke organisatie 

kon door de Romeinen worden overgenomen, waardoor zij hun macht konden uitoefenen. De 

lokale elites werden ingepalmd: ze mochten hun rang behouden en kregen er functies bij, op 

voorwaarde dat ze de Romeinse tradities naleefden. Het kwam er op neer dat Gallië door 

Galliërs bleef bestuurd, maar toch omgevormd werd. Het gevolg van deze wederzijdse 

beïnvloeding, waarbij gebruiken en waarden werden uitgewisseld in plaats van opgedrongen, 

was dat de Kelten zich uiteindelijk steeds meer Romeins gingen gedragen en er integratie 

optrad. Toch bleven ze vasthangen aan de meest verankerde Gallische gewoonten. De 

uiterlijke gedragsveranderingen zijn zichtbaar, maar de onderliggende systemen bleven of 

veranderden slechts traag. Vooral de landelijke bevolking was niet erg onder de indruk van de 

Romeinse gebruiken en behielden als “Gallo-Romeinen” hun eigen Gallische gewoontes.
37

 

De oorspronkelijke economie werd vervangen door de villa-economie met grote 

landbouwbedrijven, nederzettingen kregen steeds meer een stedelijk karakter, het wegennet 

                                                 
37

 H. CLERINX, op.cit., p.P126-132. J. HAYWOOD, op.cit., p.58. 



 27 

werd uitgebouwd zodat steden met elkaar verbonden werden en in principe alle uithoeken van 

het rijk met elkaar in contact stonden, de materiële cultuur en de taal onderging wijzigingen. 

Uiteindelijk is men er door de romanisatie erin geslaagd de handel en nijverheid in Germania 

Inferior en Belgica te stimuleren.
38

 

 

Toch verliep dit allesbehalve van een leien dakje. Ook de opvolgers van Caesar ondervonden 

moeilijkheden met het uitoefenen en behouden van de macht in het Gallische gebied. 

Ondanks het voordeel dat men uit de verscheidenheid aan stammen kon halen, vormde het 

ook een probleem, net als de verscheidenheid aan landschap in het gebied. Ook de dreiging 

van de stammen langs de Rijn bleek niet snel opgelost te raken, waardoor de rivier geen 

veilige grens vormde. De Romeinen bleven op hun hoede voor eventuele Gallische opstanden. 

Een derde probleem waar de Romeinen mee te kampen hadden was de kwaliteit van de 

machtsbasis in Rome. Hoewel dit vereist was, ging er niet constant een stevig gezag uit van 

dit epicentrum, mede door het aan de macht komen van keizers die onenigheid en crisis 

binnen het rijk veroorzaakten.
39

  

 

De Gallische krijgers moesten zich door de introductie van het goed georganiseerde Romeins 

leger aanpassen. Vele Galliërs werden ingelijfd op vrijwillige basis of door verplichting, als 

vrijgeborenen of als matrozen bij de hulptroepen van het leger. De regel was dat deze 

„vreemde‟ soldaten na 25 jaar het Romeinse burgerrecht verwierven. Vanaf de regeerperiode 

van Augustus werden de hulptroepen omgeschoold tot volwaardige legioenen. 

De ingeburgerde Gallische rituelen stonden in contrast met de Romeinse organisatie: de 

soldaat die in het uitstekend georganiseerde Romeins leger werd ingelijfd was verplicht zich 

volledig ten dienste te stellen van de keizer. Hij moest de strenge Romeinse regels naleven en 

in bepaalde mate de eigen religieuze ideeën en handelingen betreffende oorlogsvoering laten 

varen, maar uiteindelijk werd duidelijk dat het Gallische martiale krijgersideaal via het leger 

perfect is overgevloeid in de Romeinse cultuur.
40

 Via plundering en doding verwierf men eer 

en prestige. Dit was niet zoveel verschillend van de vroegere krijgersmentaliteit. Dat er door 

het inlijven van krijgers uit overwonnen volkeren ook religieuze ideeën binnengebracht 

werden, is logisch. Zolang die krijgers de officiële staatsgodsdienst niet verwierpen, mochten 

zij hun eigen goden blijven vereren. De wederzijdse beïnvloeding komt ook in enkele 
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legergebruiken naar voor. Bij het halen van een overwinning of vooruitgang in een 

belegering, kon de militair gehuldigd worden met een bepaalde beloning. Gewone soldaten 

kregen bijvoorbeeld een torques of een armillae. De torques is een typisch Keltisch 

halssieraad in edelmetaal dat onder de Romeinse overheersing in het leger een nieuwe functie 

kreeg. Ook de armillae zijn typisch Keltische armbanden in edelmetaal die in een ander 

gebruik gingen functioneren.
41

  

Het is onwaarschijnlijk dat Romeinse zwaarden nog steeds als oorlogsbuit werden geofferd, 

aangezien alle oorlogsbuit van dan af toebehoorde aan de Romeinse staat. Bij het overlijden 

van de soldaat was het wel mogelijk enkele objecten (aardewerk of fibulae,…) mee te geven 

in het graf. Omdat de wapens gemeengoed waren, werden ze na het overlijden van de soldaat 

door andere soldaten gebruikt. Men kan ervan uitgaan dat het deponeren van wapens door 

geromaniseerde krijgers amper nog voorviel. In andere Gallische streken is reeds het 

verminderd aantal rituele depots opgemerkt. In het Rijnland bijvoorbeeld is het gebruik in de 

vroeg-Romeinse tijd stopgezet. 

 

Ook op vlak van religie liet de Romeinse invloed zich voelen. Het Romeins pantheon was 

omvangrijk en ook bij hen speelden rituelen ter ere van goden een belangrijke rol. De 

Romeinse bezetters waren tolerant tegenover de beleving van de inheemse religie, zolang de 

overwonnen volkeren de Romeinse staatsgodsdienst maar erkenden.
42

 Men bleef de Keltische 

goden aanbidden, maar vaak kregen ze een overeenstemmende Romeinse naam. Ze konden 

tegelijk een inheemse en een Latijnse naam hebben. In dit proces van interpretatio romana 

werden ze niet vervangen door Romeinse exemplaren, maar klassieke auteurs zagen soms 

door de bomen het bos niet meer. 
43

 

 

De vraag die bij deze beïnvloeding moet gesteld worden, is in hoeverre de Kelten hun eigen 

inheemse tradities lieten varen om door nieuwe gebruiken te worden overgenomen of te 

worden vervangen. Na het interpreteren van de riviervondsten in een volgend hoofdstuk kan 

er een antwoord gevormd worden op de vraag of de Gallo-Romeinse bevolking minder 

objecten in rivieren ging deponeren en of dit te maken heeft met de verminderde waarde die 

men het gebruik toekende. Aangezien de Romeinse overheersers niet van in het begin hun 
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stempel hebben kunnen drukken op de inheemse bevolking, is het uiteraard mogelijk dat de 

gevolgen in het deponeringsgebruik pas in een latere fase van de romanisatie zijn opgetreden. 

Het is duidelijk dat ook de Gallische geloofsopvattingen bij de plattelandsbevolking in ere 

werd gehouden. De heiligdommen en openluchttempels bleven in gebruik, maar voor het 

bouwen van nieuwe tempels deed men wel beroep op de Romeinse techniek.
44

 De opgerichte 

La Tène-cultusplaatsen functioneerden als heiligdommen waar voorouders werden vereerd. 

De meer georganiseerde stammen maakten voor hun religieuze beleving gebruik van 

Viereckschanzen. Door de Romeinse aanwezigheid krijgen de heiligdommen een Romeins 

karakter. Deze Gallo-Romeinse tempels worden bovenop ijzertijdplaatsen gebouwd en 

vertonen meer Romeinse elementen, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een porticus. In 

deze tempels, die voorkwamen in de omgeving van grote agglomeraties, werden Romeinse 

goden in de plaats gesteld van inheemse natuurgoden of geesten van voorouders.
45

  

De pre-Romeinse volkeren ondergingen als het ware een identiteitswijziging om zich 

uiteindelijk Romeins te moeten gedragen en eventueel ook Romeins te gaan denken. Maar dit 

was een langdurig proces dat niet zonder slag of stoot is voltooid. De pre-Romeinse riten zijn 

dus niet plotsklaps stopgezet door de introductie van de nieuwe waarden en tradities, maar 

bleven nog geruime tijd doorleven. 

 

 

Kaart met de drie Gallische opdelingen 
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Zoals eerder vermeld beleefde het Gallische gebied onder de Romeinse heerschappij een 

bloeiende tijd. Van zodra de grootste strubbelingen en conflicten waren aangepakt en het rijk 

was ingedeeld in Gallia Aquitana, Gallia Lugdunensis en Gallia Belgica, konden de 

Romeinen en het stedelijke bestuur zich concentreren op de handel en landbouw in het nieuw 

geannexeerde territorium. De landbouw werd geïntensifieerd en gespecialiseerd om onder 

andere het grote aantal manschappen in het leger van voldoende voedsel te voorzien. 

Landbouw nam als het ware de rol van geweld over als de prestige-activiteit. Via handel 

kwamen er allerlei Romeinse voorwerpen in circulatie. Het villasysteem werd uitgebouwd. 

Enkel in de streken ver weg van de centra bleef de landelijke bevolking leven zoals in de 

periode vóór de komst van de Romeinse overheersers.
46

  

 

Alvorens dieper in te gaan op het depositiefenomeen en de mogelijke verklaringen die er aan 

kunnen gegeven worden, wordt aandacht besteed aan de deponeringsplaatsen, namelijk 

rivieren. De betekenis die de Galliërs en Romeinen hechtten aan deze stromen mag niet 

worden onderschat. 
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5. Waterwegen 

 

5.1. Evolutie van de rivierlopen in het onderzochte gebied
47

 

Vooraleer de rivierdeposities in het volgende hoofdstuk aan bod komen, is het interessant 

dieper in te gaan op de algemene vindplaats van de objecten. De rivieren die vandaag door 

België en Nederland stromen kennen niet noodzakelijk hetzelfde traject als in de metaaltijden 

of Romeinse tijd. De loop van een stroom of rivier kan zijn gewijzigd. Na eeuwen is die 

wijziging duidelijk merkbaar in het landschap: door het optreden van een avulsie (een 

rivierverlegging)
48

 kon zelfs een nieuwe loop zijn ontstaan en kon een bocht van de rivier „in 

onbruik‟ zijn geraakt, d.w.z. dat de stroming van het water in die buitenbocht bijna volledig 

stil kwam te staan. Bij het onderzoeken van de riviervondsten wordt er een opsomming 

gemaakt van objecten uit nog bestaande rivieren, eventueel met bodemvondsten uit de alluvia. 

Vele stromen zijn in de loop der tijd gekanaliseerd en met dijken begrensd, zodat de 

natuurlijke stroom bedwongen werd om zich voorgoed rechtlijnig voort te bewegen. 

Anderzijds kunnen stromen of beken volledig verdwenen zijn. Die zijn in het huidige 

landschap vaak te herkennen aan de hoger liggende stroomruggen die ontstaan zijn door 

afzetting bij die oude rivierbeddingen.  

 

Men kan de rivieren op basis van hun eigenschappen onderverdelen in verschillende 

categorieën. Een eerste onderscheid kan gemaakt worden tussen continentale en oceanische 

rivieren. De continentale rivieren monden uit in een meer, een moeras, of vreemd genoeg ook 

in een woestijn. De oceanische rivieren, dit zijn de werkelijke stromen, monden uit in zee of 

zoals hun naam doet vermoeden, in een oceaan.  

Afhankelijk van de vorm kan men een tweede onderscheid maken, namelijk tussen 

meanderende en vlechtende rivieren. Bij de eerste groep is er sprake van één weinig 

veranderende kronkelende stroomgeul. In de meanderende rivier volgen lussen in de 

waterloop elkaar op. Deze lussen zijn ontstaan door erosie in de buitenbochten waar de grond 

werd weggespoeld door het snel stromende water. Doordat er aan de binnenbocht 

sedimentatie optreedt, worden de bochten steeds wijder tot wanneer de meander bijna los 

komt te liggen van de rivier. Na verloop van tijd loopt het traject van de rivier terug zoals 

vóór het uitwrijven van de bocht en vormt de voormalige lus een meer. Bij de tweede groep - 
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de vlechtende rivieren -  gaat het om verschillende geulen die als het ware een vlecht vormen 

door langs elkaar heen te stromen en in grotere mate te verplaatsen. Er is weinig sedimentatie 

en de lopen zijn op vele plaatsen ondiep. Doordat ze vaak splitsen om verderop terug samen te 

komen, spreekt men ook van verwilderde rivieren. 

In onze laaggelegen gebieden hebben we te maken met meanderende rivieren. Ondanks de 

relatief weinige verplaatsing moet men er bij het interpreteren van de gegevens rekening mee 

houden, evenals met de kustlijnen die sinds de Romeinse tijd aan verplaatsing onderhevig 

waren.
49

 

Naast de meanderende en de vlechtende rivieren kan men nog een derde categorie 

onderscheiden, namelijk die van de anastomoserende rivieren. Hier is er sprake van 

verschillende stabiele geulen die met elkaar verbonden zijn. Ze kwamen voor in gebieden 

waar de waterstand van de riviermonding ten opzichte van het omliggende landschap heel 

sterk toenam. Bij de stijging van het zeeniveau en de daling van het landschap tijdens de 

relatieve zeespiegelstijging, werden de anastomoserende rivieren langzaamaan omgevormd 

tot meanderende stromen.  

Tussen deze drie categorieën kan men niet altijd een duidelijk onderscheid maken. Rivieren 

kunnen door verschillende landschappen stromen en daardoor beïnvloed worden. Zo kan een 

rivier zowel vlechtend en meanderend zijn, afhankelijk van het landschap waar ze zich een 

weg door baant. 

Door hoge stroming wordt er sediment meegevoerd in de rivier. In gebieden zonder grote 

hellingen is het sediment voornamelijk licht, zoals klei, zand en lôss. In gebieden met hoog 

reliëf is de stroming van het water heviger en kan er zwaarder sediment, zoals grind, 

verplaatst worden. Bij het onderzoeken van metalen objecten uit de rivieren moet men hier 

rekening mee houden. Zware objecten zullen minder ver of helemaal niet verplaatst worden in 

een rivier met zwakke stroming. Lichte objecten kunnen wel over een afstand meegesleurd 

worden, zeker in rivieren met sterke stroming. Bij het ritueel deponeren van de objecten 

komen de objecten tegen de oevers op de rivierbodem terecht. Doordat het sediment van de 

buitenbocht bij meanderende rivieren verplaatst wordt naar de binnenbocht, kunnen de 

gedeponeerde objecten hetzelfde traject afleggen. De mate van erodeerbaarheid van de oever 

bepaalt de verplaatsing van het sediment. Rivieren die voorkomen in kleibodems hebben een 

trage mate van oevererosie. Snelle erosie treedt op bij rivieren in zachte zandige bodems, 
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waardoor de meanderende rivier zich sneller zal verplaatsen. Zo is er in het westen van 

Nederland sprake van kleibodems met rivierlopen die zich weinig verplaatsen.
50

 

 

Belgische rivieren waar men baggerwerken met archeologisch resultaat in uitvoerde en die in 

de inventaris vermeld worden, zijn de Schelde, de Dender, de Maas, de Leie, de Durme en de 

Rupel. 

De in het Noord-Franse Gouy-Le-Câtelet ontspringende Schelde stroomt door Henegouwen 

en Vlaanderen, om langs Antwerpen en Zeeland als de Westerschelde in de Noordzee uit te 

monden. De Westerschelde bestond vóór het ontstaan van de huidige stroom uit een geul die 

omschreven werd als de Honte. Deze zou zich sinds in de laat-Romeinse tijd hebben 

gevormd. Sinds de 5
de

 eeuw, mondde ze noordelijker, ter hoogte van de huidige 

Oosterschelde, uit in de zee. Nog eerder kwam ze samen met de Maas en liep zij zodoende 

over in de Rijn om uiteindelijk te verdwijnen in de Noordzee. Deze Noordzee kwam sinds de 

middeleeuwen steeds dieper het binnenland binnen. De eilandjes die Zeeland kenmerken, 

werden toen gevormd. 

Eén van de latere natuurlijke wijzigingen vond plaats in de eerste helft van de dertiende eeuw 

in Temse: de Durme kwam door een dijkbreuk in contact met de Schelde, zodat er een eiland 

ontstond en de Durme deels samenkwam met de bredere Schelde waar zij een zijrivier van 

ging vormen. Wijzigingen door de mens aangebracht zijn onder andere het graven van 

kanalen en het maken van afdammingen om ze recht te trekken en in te dijken. 

De ganse stroom is 355 kilometer lang en de waterstand is afhankelijk van zowel regen als 

getijden. Twee maal per dag merkt men er de invloed van eb en vloed. De Scaldis of Scalda, 

zoals de rivier eerst genoemd werd, was voor de Romeinen van belang als toegangspoort tot 

Britannia.
51

  

De loop van de Durme is gedurende decennia in mensenhanden geweest. Aanvankelijk 

bestond de rivier uit twee beken, genaamd de Neerkale en Hoogkale. Nu is er geen verbinding 

meer met die bovenloop en ontstaat ze in Daknam. Zoals reeds vermeld mondt ze uit in de 

Schelde, ter hoogte van Temse. Ze vormt een zijrivier van de Schelde.
52

 

De Dender is te lokaliseren in Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Door de samenkomst van 

de Westelijke en Oostelijke Dender start de rivier haar 65 kilometer lange loop naar 
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Dendermonde. Vooraleer in de Schelde uit te monden, voedt ze nog enkele belangrijke 

zijbeken, zoals de Molenbeek. 

Naast de Schelde is ook de Leie een rivier die haar oorsprong kent in Noord-Frankrijk 

(Lisbourg). Ze vormt 24 kilometer lang de grens tussen ons land en onze zuiderbuur en 202 

kilometer verder komt ze uit in de Gentse Schelde. Ook deze rivier is door gegraven kanalen 

getemd, maar op sommige plaatsen zijn de oude kronkels afgesloten bewaard gebleven.
53

  

Een laatste rivier waar men in de lage landen objecten in deponeerde en waarvan het 

waterniveau bepaald wordt door de hoeveelheid regen, is de Maas. Ook deze ontspringt in 

Frankrijk, komt nabij Namen samen met de Samber, vervoegt zich bij de Ourthe en de 

Amblève en vervolgens loopt ze meer noordwaarts om de grens te vormen tussen Nederlands 

en Belgisch Limburg. In Nederland kwam de rivier, vóór de aanlegging van een dijk, samen 

met de Waal. Na 925 kilometer te hebben afgelegd, mondt ze in Nederland, via een vroegere 

zeearm en de Rotterdamse haven, uit in de Noordzee. Door de vele overstromingen, onder 

andere door de gestegen waterafvoer door ontbossing, heeft de Maas eeuwenlang de 

bewoning in het gedrang gebracht. Indien men aan visvangst deed of van de rivier gebruik 

maakte voor handel of ambachtuitoefening (de rivier bevatte klei en leem voor aardewerk), 

prefereerde men langs de oevers te blijven wonen. Door de overstromingen werd een kleilaag 

afgezet op de aanpalende gronden die de archeologische nederzettingssporen bedekt. Toch is 

het mogelijk dat men zich in de late ijzertijd door ophoging van de grond onder de 

nederzetting tegen de overstromingen ging beschermen.
54

 

Een zijrivier van de Maas is de 89 kilometer lange Lesse. Ontspringend in het Luxemburgse 

Libin mondt ze, na een deels ondergrondse tocht, kilometers verderop uit in de Maas ter 

hoogte van Anseremme. In dit dorp in Namen vloeit dus de Lesse samen met de Maas.
55

 

 

In Nederland vormen de Rijn en de Maas de grootste rivieren. De Rijn is met haar 1320 

kilometer de langste rivier van Europa die uitmondt in de Nederlandse Noordzee. 

Ontspringend in de Zwitserse Alpen komt de rivier via Lobith
56

 Nederland binnen om daar in 

verschillende takken zich verder een weg te banen. Elke riviertak heeft een eigen benaming en 

de Waal vormt hierin de grootste. Daarnaast zijn er de IJssel en de Nederrijn-Lek. Hieruit 
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blijkt dat de Nederlandse Rijn niet één grote rivier is, maar een verzamelnaam voor het geheel 

van Rijntakken. Ook de loop van de Rijn onderging wijzigingen door toedoen van de mens. In 

de periode van de late ijzertijd en de Romeinse tijd volgde de rivier een natuurlijke loop. De 

gevolgen hiervan zijn hier en daar nog te zien in het landschap: wanneer de rivier uit haar 

oevers trad vormden er zich oeverwallen door afzetting van zand langs de randen. Het water 

met het overige lichtere sediment stroomde het binnenland in en vormde daar een kleilaag. De 

Nederlandse bewoning was dan ook vooral gesitueerd op de hoger gelegen gebieden waar het 

water geen verstorende invloed uitoefende. De huidige loop van de riviertakken in het 

rivierengebied werd sinds de veertiende eeuw steeds strenger vastgelegd door het aanleggen 

van dijken, kanalen (zoals het Pannerdensch Kanaal), kribben en bochtafsnijdingen. De 

morfologie van de rivier is danig bepaald door menselijke activiteiten en past zich daaraan 

aan. Erosie en sedimentatie treden in gewijzigde vorm op.
57

  

De grootste tak van de Rijn is zoals reeds vermeld de Waal. Deze rivier stroomt vanuit 

Pannerden 82 kilometer verder in de Merwede in Woudrichem om via verschillende kleinere 

stromen de Noordzee te bereiken.
58

 

De Rijn en een deel van de Maas behoren tot de categorie meanderende rivieren, de 

Grensmaas behoort tot de vlechtende rivieren. Ondanks de controle op de loop, is er nog 

steeds natuurlijke erosie op de buitenbochten en aanvullende sedimentatie op de 

binnenbochten. Om de scheepvaart niet in het gedrang te laten komen, baggert men op 

regelmatige basis het zand uit de binnenbochten op en laat men het in de diepe buitenbochten 

neerkomen. In dit sediment van de uitgebaggerde bochten kunnen er metalen en andere 

objecten verborgen zitten. Wanneer de baggerspecie voornamelijk uit zand én slib bestaat, 

mag dit niet terug in de rivier gestort worden uit vrees voor verontreiniging. Bij grote mate 

van slibverontreiniging moet het sediment in speciale depots achtergelaten worden, zoals de 

het Ijsseloog dat dienst doet voor slib uit de Ijssel.
59

 Op het stort waar de zanden worden 

achtergelaten, heeft men vele objecten kunnen recupereren. Vooral de baggerspecie uit de 

Schelde en de Durme uit de omgeving van Hamme leverde waardevolle resultaten op. 
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5.2. Gebruik van waterwegen 

5.2.1. Praktisch gebruik 

Dat de volkeren gebruik maakten van de stromen is logisch. De aan de zee levende Morini en 

Menapi bijvoorbeeld maakten gebruik van de Noordzee om zich sneller langs de kust te 

begeven. Ook de bevaarbare inlandse rivieren werden benut om op een snelle wijze andere 

stammen en hun nederzettingen te bereiken.
60

 Een niet te onderschatten element bij dit aspect 

is dat de rivieren de toegang vormde tot de Noordzee. Door de stroom te volgen kwam men 

automatisch uit in de zee, wat ervoor zorgde dat de scheepsbouw gestimuleerd werd en men 

van daaruit de oversteek naar Brittannië konden voorbereiden. Dit houdt in dat ze over 

voldoende kennis beschikten om zeebestendige boten te bouwen. Het gevolg was dat zij 

efficiënter handel konden voeren over lange afstand, wanneer bleek dat hun zelfvoorzienende 

economie door tegenslag niet voldoende rendeerde om aan hun behoeften te voldoen. De 

rivier kende dus een economische functie. De verbinding tussen het Middellands Zeegebied 

en Gallië werd tot stand gebracht door de bevaarbare Maas, Seine, Moezel, Rhône, Saône en 

Waal. Deze vormden de belangrijkste handelswegen.
61

 

Anderzijds was handel niet de enige reden om de naburige stammen op te zoeken: ook het 

oorlogsveld kon in geen tijd bereikt worden en gevechten vonden vaak plaats langs rivieren. 

In het tumult van die gevechten konden zwaarden en ander krijgsmateriaal in het water zijn 

terecht gekomen. Daarnaast kon men de rivier op een andere economische wijze benutten: 

door aan visvangst te doen kon men de voedselvoorraad spijzen.
62

 

De bevolking wist maar al te goed dat de gronden in een riviervallei voldoende vruchtbaar 

waren en bouwden er ganse nederzettingen uit. Dichtbij de rivier wonen had z‟n voordelen. 

Men kon handig gebruik maken van de nabijheid van water, zowel voor dagelijks gebruik als 

voor landbouw en irrigatie. Ook de ambachtenuitoefening kon gebaseerd zijn op de nabijheid 

van water. Pottenbakkers oefenden bijvoorbeeld hun activiteiten uit aan de rand van de 

nederzetting, langs de rivieroever, waar ze konden beschikken over leem en rivierklei die hen 

voor het maken van aardewerk van nut was. Daartegenover stond een nadeel dat er 

onlosmakelijk aan verbonden was: in sommige tijden van het jaar (bij de meeste Noordwest-

Gallische stromen was het afhankelijk van de hoeveelheid neerslag) traden overstromingen op 

die ganse gebieden blank zetten. De bewoning in de omgeving van de Nederlandse Maas 
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heeft daar eeuwenlang mee te kampen gehad, tot men besloot de rivier in te dijken en onder 

controle te houden. Vooral in de Romeinse periode is het aantal overstromingen de hoogte in 

gegaan en kwam er een laag rivierklei bovenop de graven en andere structuren te liggen. De 

bevolking moest er rekening mee houden en zich aan het wijzigende landschap aanpassen 

door te bouwen op duinruggen, terrassen, terpen of palen. In de vroeg-Romeinse tijd 

daarentegen is er in het Nederlandse Maasgebied nog geen verschil op te merken tussen de 

nederzettingenstructuren uit de vroeg-Romeinse tijd en de late ijzertijd. Bewoning langs 

rivieren bleef een trekpleister.
63

 

Een laatste maar zeer belangrijke functie die rivieren toebedeeld hadden gekregen, was die 

van grens. Het territorium van de stammen, maar ook het Romeinse rijk werd begrensd door 

de waterlopen die zich als een kronkelende weg door het landschap baanden. In Nederland 

vormde de loop van de Rijn en de noordelijke rijksgrens. Het uiterste punt van deze limes lag 

aan de Noordzee. In de Romeinse tijd lag de loop van de rivier ietwat anders dan de 

hedendaagse stroom: de toenmalige Oude-Rijn, Neder-Rijn en Kromme Rijn vormden toen de 

echte grens.
 64

 

Langs die grenzen bouwden de Romeinen een lint van forten uit waardoor ze macht over het 

binnenland konden verkrijgen en behouden. Ze konden daardoor ook de grenzen van het 

Romeinse rijk op een efficiënte manier verdedigen en controle uitoefenen op de 

handelsscheepvaart. Het mag duidelijk zijn dat dit stuk van de limes meer was dan enkel een 

bevaarbare grens. Er werd handel op gevoerd: producten zoals wijn en olie werden 

geïmporteerd, andere voedselsoorten werden geëxporteerd. Contacten werden gelegd tussen 

de inheemse stammen en de Romeinse troepen en grote hoeveelheden goederen en militaire 

troepen werden erop vervoerd.
65

  

Dat men rivieren benutte als wegen is niet verwonderlijk. Landwegen waren niet altijd goed 

begaanbaar en rivieren daarentegen bezaten een zachte bodem die relatief gemakkelijk kon 

uitgegraven worden. De Romeinse deskundigen legden op enkele plaatsen in het Noordwest-

Gallische landschap kleine kanaaltjes aan om steden te verbinden met de rivier en om bochten 

af te snijden. In Nederland legden zij om militaire en strategische redenen twee kanalen aan: 

de Vecht en de Oude Rijn werden verbonden door de Drususgracht. Ook de Maasmonding 

stond in verbinding met de Oude Rijn, door de gegraven Corbulogracht.
66
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De rivieren in het binnenland vertoonden niet dikwijls grote diepgang, zodat de schepen 

moesten aangepast worden. Men gebruikte vaak platbodems die voor het goederentransport 

uiterst geschikt waren. 

 

 

 

De handel verliep in de derde eeuw n.C. langs de grote rivieren. Op deze kaart is een deel ervan aangeduid: 

1. gewoon aardewerk, 2. luxeaardewerk, 3. amforen met olijfolie, 4. maalstenen, 5. natuursteen 

 

 

5.2.2. Ideologisch gebruik 

Aan rivieren wordt door vele religies sinds de oudste tijden een speciale betekenis 

toegeschreven. Water werd niet enkel door de Galliërs als heilig beschouwd, ook de vroegste 

filosofen hielden zich bezig met de symboliek die met de rivieren gepaard ging en 

verschillende godsdiensten integreerden dit gegeven gretig in hun geloofsleer. In mythen 

speelden rivieren vaak een bepalende rol, niet enkel als levenschenkende kracht maar ook als 

figuurlijke levensstroom. Door zich bijvoorbeeld te laten dopen in heilig water kon men zich 

ritueel reinigen. 

In het hoofdstuk over de religieuze beleving van de pre-Romeinse volkeren is reeds gebleken 

dat ze veel aandacht besteedden aan de verering van hun riviergodinnen. Gedurende eeuwen 

werden in wisselend aantal offers gebracht aangezien men geloofde dat die goden de 

verbinding vormden tussen het alledaagse leven op aarde en de magische bovenwereld. Hoe 

meer offers er werden gebracht, hoe meer men voldeed aan de wensen van de goden en men 

een stukje geluk in de toekomst afkocht. Op verschillende plaatsen langs de rivier werden 
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voorwerpen met een bepaalde waarde gedeponeerd. Men neemt nu algemeen aan dat men op 

regelmatige basis aan samenvloeiingen van rivieren en beken, en aan de kruising van een 

rivier met een beek, ceremonies uitvoerde. Voordien konden individuen hun offers kwijt op 

verschillende plaatsen langs de oever, zonder zich druk te hoeven maken over een cultusplaats 

waar zij zich naartoe moesten begeven. Ze creëerden op die manier zelf hun eigen kleine 

cultusplaats. Wanneer de rivierdepositie door een groep mensen werd uitgevoerd, is het niet 

onmogelijk dat de plaats van het depot gelegen is binnen het machtsgebied van de stam of 

elite waartoe de groep behoort. In de buurt kon eventueel een cultusplaats gesitueerd geweest 

zijn. Deze doken vooral sinds de late bronstijd en vroege ijzertijd op in het landschap en niets 

sluit uit dat ze nabij een rivier aangelegd waren. 

 

Nu duidelijk is geworden dat de stromen niet zomaar “natte contexten” zijn, maar van groot 

belang en betekenis waren voor de Galliërs en Romeinen, kan het depositiegebruik onder de 

loep genomen worden. 
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6. Rivierdeposities 

 

6.1.Deposities 

6.1.1. Evolutie sinds aanvang van het gebruik 

Het offeren van voorwerpen in natte contexten is geen typisch ijzertijd- of Romeins 

fenomeen. Al sinds het mesolithicum wierp men objecten in venen of bronnen, maar vooral in 

de late bronstijd schoot het gebruik de hoogte in. De stenen en benen voorwerpen en het 

gewei werden vervangen door bronzen en houten materialen en dierlijke resten. Er bestond 

geen vaste plaats waar het ritueel uitgevoerd werd, objecten werden op verschillende plaatsen 

geofferd. Waarschijnlijk hechtte men belang aan de soorten goden die verschillende offers 

nodig hadden en is de traditie sociaal-religieus van betekenis. Met het einde van de bronstijd 

in zicht trad er een duidelijke vermindering op en ondergaat het gebruik een wijziging die in 

de ijzertijd verder nageleefd werd.
67

  

Men ging op vaste plaatsen in het landschap meer dan één object deponeren. In tegenstelling 

tot de periodes voordien is er nu sprake van een selectieve verzameling van materiaal. Een 

oorzaak hiervan kan gelegen zijn in het territoriumbesef van de volkeren: een stam kan zich 

een bepaald gebied waarin ze generaties lang geleefd heeft, toe-eigenen en exploiteren. 

Slechts bepaalde locaties die ongeschikt waren voor bewoning of landbouwactiviteit krijgen 

als cultusplaats een apart statuut en zullen voor speciale aangelegenheden uitgekozen zijn om 

te gaan deponeren. In de laat La Tèneperiode zijn vooral metalen objecten gedeponeerd en 

bleek dit in het ganse noordwest-Gallische gebied opnieuw in grote mate te zijn uitgevoerd. In 

de vroeg-Romeinse periode, toen de Gallo-Romeinse cultuur in onze streken ingang vond, 

werden inheemse heiligdommen overgenomen door tempels die vaak op dezelfde locatie 

werden gebouwd en nam de deponeringstraditie af.
68

 Toch zou ze in Noordwest-Gallië blijven 

doorleven gedurende de ganse Romeinse periode en de vroege middeleeuwen. Na de vroege 

middeleeuwen bleef men in mindere mate objecten in rivieren werpen, maar hier duikt de 

vraag op of de betekenis van dit gebruik in de loop der eeuwen gewijzigd is. Door de 

gewijzigde cultuur, een gewijzigd denkpatroon en een andere religie, kan de moderne mens 

andere redenen hebben gehad om voorwerpen achter te laten in natte contexten.
69
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6.1.2. Mogelijke verklaringen 

Over de betekenis van de rivierdepots is men het nog lang niet eens. Eén van de redenen voor 

de onenigheid is de ontbrekende archeologische context. Bij het opbaggeren van de objecten 

kan men geen beroep doen op mooie archeologische sporen waaruit men wetenschappelijke 

conclusies kan trekken. Daarnaast zijn het vaak toevalsvondsten en zijn de 

vondstomstandigheden niet altijd gekend. Een andere reden voor de onenigheid is het 

onlogische aan het fenomeen: zich ontdoen van objecten die in de samenleving als waardevol 

worden beschouwd, is totaal onlogisch in ons economisch denken. De moderne onderzoeker 

moet trachten zijn aangeleerde economisch regels, zijnde maximaal gebruik en minimale 

verspilling, te negeren om zich te kunnen verdiepen in de (economische) denkwereld van de 

prehistorische en Romeinse mens.
70

 

Voor de periode van de metaaltijden en later is het nuttig een blik te werpen op de 

aanwezigheid van metalen in onze gebieden. Aangezien er in Noordwest-Gallië geen 

natuurlijke brons- en ijzerertsen voorhanden zijn (het moerasijzererts van mindere kwaliteit 

niet meegerekend), is het logisch dat de bevolking het geïmporteerde product zal gekoesterd 

hebben. In streken waar er wel natuurlijke ertsvoorraden waren, kon men sneller stocks 

aanleggen, voornamelijk in droge context. Het gecreëerde overschot kon men daarom ook 

sneller missen. In deze situatie worden depots als een profaan gebeuren geïnterpreteerd. In 

onze gebieden is men geneigd de rituele interpretatie voorrang te geven: er was geen 

metaaloverschot en de waarde van de eerder schaarse bronzen en ijzeren voorwerpen lag heel 

hoog. Hier zijn de voorwerpen vooral in natte contexten aangetroffen en vormen ze een 

geselecteerde verzameling. Van stocks is hier geen sprake. 

Een ander interessant punt dat moet belicht worden is het onderscheid tussen een 

toevalsdepositie en een intentionele depositie.
71

  

 

 

 Toevalsdeposities 

Bij de toevalsdeposities gaat men ervan uit dat de objecten toevallig en onbedoeld in het water 

zijn terecht gekomen. Men denkt hierbij aan het oversteken van de rivier en aan het laden en 

lossen van boten. Een derde mogelijkheid is het verlies van wapens tijdens de strijd die tussen 

de stammen woedde. Wanneer conflicten uitgevochten werden langs de grenzen van hun 

territorium, vaak was dit een rivier, is het niet onmogelijk dat er het een en ander op de bodem 
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van de rivier terechtkwam. Een laatste mogelijkheid is dat voorwerpen horende bij dicht tegen 

de rivier aangelegde graven, nederzettingen of depots (in droge context) te maken kregen met 

verspoeling. Door erosie van de bodem konden de objecten naar de lager gelegen rivier zijn 

verschoven, om uiteindelijk te verdwijnen in de stroom. 

Hierbij moet men zich enkele bedenkingen maken. Het is uiteraard mogelijk dat de objecten 

per toeval in het water zijn terecht gekomen, maar er werd teveel waarde gehecht aan de 

voorwerpen om ze bij accidenteel verlies niet te gaan recupereren. Men zou ten allen tijde 

vermeden hebben dat de waardevolle bronzen en ijzeren objecten door stom toeval uit hun 

bezit zouden verdwijnen. De grafgiften, de typische voorwerpen uit nederzettingen en uit de 

depots stemmen niet overeen met wat gevonden werd in rivieren. In nederzettingen treft men 

werktuigen aan die duidelijke sporen van slijtage vertonen of niet meer volledig zijn. Zulke 

objecten werden niet in rivieren teruggevonden. In de graven werden niet vaak zulke rijke 

giften meegegeven, dus kunnen deze ook niet naar de rivier zijn verschoven. Ook bij de 

gevechten langs de oevers kan deze bedenking gemaakt worden. De rivieren herbergen 

inderdaad veel wapens, maar deze zijn ofwel in zeer goede staat en lijkt het alsof ze nooit zijn 

gebruikt geweest, ofwel zijn ze onbruikbaar gemaakt door bijvoorbeeld de schacht te 

krommen. Al deze bedenkingen gelden voor de late bronstijd, waarin men het grootste aantal 

rivierdepots kan dateren. Toch kan men deze bedenking doortrekken tot de ijzertijd en vroeg-

Romeinse tijd. De discussies omtrent bronstijddeposities zijn ook voor de latere perioden 

uitermate interessant, maar men moet rekening houden met het grote tijdsverschil tussen de 

bronstijd en de late ijzertijd - vroeg Romeinse tijd. De ideeën omtrent deponeren kunnen in 

die tijdspanne zijn gewijzigd. 

 

 Intentionele deposities 

Naast toevalsdeposities gaat de meeste aandacht naar de theorie over intentionele deposities. 

Hierbij gaat men ervan uit dat de waardevolle objecten om een specifieke reden gedeponeerd 

zijn. Bij de bespreking van de vele verklaringen valt onmiddellijk op dat de theorieën blijk 

geven van een romantische visie.  

Een eerste idee betreft de rituele en religieuze handeling: objecten zijn als votiefoffers ter ere 

van goden of geesten van voorouders op een heilige plaats gedeponeerd. Zoals eerder vermeld 

kent de religie van de volksstammen en de vroegste Gallo-Romeinen een opmerkelijke kracht 

toe aan natuurbronnen, zoals rivieren, bronnen en dergelijke meer. De goden werden 

aanbeden en vormden een schakel tussen de echte aardse wereld en de bovennatuurlijke 
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godenwereld.
72

 Wanneer zij die natuurgodin wilden gunstig stemmen in de hoop voorspoed te 

kennen in de nabije toekomst, werden offers gebracht op die plaatsen die als heilig werden 

beschouwd. Volgens onder meer dr. K. Verlaeckt worden in die theorie de La Tène- en vroeg-

Romeinse riviervondsten gedefinieerd als votiefoffers die eventueel te linken zijn aan de 

uitgevoerde rituelen in cultusplaatsen die gelokaliseerd zijn in het territorium van een 

volksstam. De opgebaggerde wapens en prestige-objecten, met sporen van bewuste 

vernietiging, werden vaak ook in die heiligdommen teruggevonden. Het is mogelijk dat de 

heiligdommen in relatie stonden met de rivier en dat de offers gebracht werden op de heilige 

plaats die zich het dichtst bij dat heiligdom bevond.  

Naast de archeologische sporen zijn er literaire bronnen waar men zich op kan baseren. Het 

deponeringsfenomeen wordt in de teksten van klassieke auteurs omschreven als een ritueel 

waarbij offergaven aan de goden geschonken worden. Hoewel zij als buitenstaanders te 

maken kregen met vooroordelen en te kampen hadden met onvoldoende inzicht in de cultuur 

van de pre-Romeinse bevolking, omschreven zij de traditie als een religieus gebruik. 

 

Een tweede verklaring is ook intentioneel, maar niet religieus. Het bezitten van brons en ijzer 

was voorbehouden voor de elite binnen een stam. De stamleden die niet tot de aristocratie 

behoorden moesten hun meerdere erkennen in die elite die hoger op de sociale ladder stond. 

Wanneer de andere stamleden aanvoelden dat de macht van de elite te hoog opliep, konden zij 

aan de alarmbel trekken. Het groter geworden onderscheid tussen de gewone bevolking en de 

rijkelui kon teniet gedaan worden door het ritueel deponeren van objecten. Hiermee ging 

gepaard dat men soms uiteindelijk toch de status kon verhogen: wanneer bleek dat men het 

zich kon permitteren objecten weg te werpen, vergrootte het ontzag. Zo bekwam men een 

dubbel effect: tegelijk werd de kloof gedicht, maar bleef het aanzien behouden. De elite bleef 

op die manier prestige nastreven. Het gegeven kreeg een officieel karakter door de handeling 

in een ceremonieel kleedje te steken en op steeds dezelfde plaats uit te voeren. Het offeren in 

groep versterkte de band tussen de aanwezigen en de sociale relaties tussen de stamleden 

werden door de geritualiseerde handelingen op punt gesteld.
 
 

Het uitvoeren van die ceremonies gold ook als signaal naar de naburige stammen toe. Er werd 

gepronkt met de waardevolle objecten en het prestige die ermee verbonden was. Het vormde 

een voedingsbodem voor de intertribale oorlogen: de naburige stammen vertoonden soms een 

ongezond grote interesse in de rijkdom van een andere stam. Maar door het deponeren zagen 
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zij hun doel letterlijk en figuurlijk in het water vallen.
 73

 Wanneer men toch met succes een 

stam had aangevallen, kon men een deel van de buit, als overwinningsviering ostentatief in 

het water werpen en werd op die manier de overwinning aan de aanbeden god meegedeeld. In 

deze interpretatie kadert de vervorming van de wapens: men maakte ze onbruikbaar door ze te 

vernielen en men bezorgde op die manier de overwonnen stam de vernedering. Anderzijds 

kan de vernietiging van wapens een teken zijn van het religieus gebruik: door omvorming 

waren de wapens niet meer geschikt voor dagelijks gebruik, maar des te meer als religieus 

offer.
74

  

Een andere en derde manier om het fenomeen te verklaren, is de economische. Men weet dat 

in de bronstijd de waarde van de bronzen objecten hoog lag omdat het aantal ingevoerde 

bronzen beperkt bleef. Wanneer er meer bronzen in circulatie kwamen, kon er inflatie 

optreden waardoor de waarde van het metaal aanzienlijk zou dalen. Om dit tegen te gaan, kon 

men de overvloed aan brons inperken door een deel ervan te deponeren. Wanneer het aantal 

bronzen voorwerpen terug tot een aanvaardbaar aantal was gestagneerd, kreeg het terug de 

hoge waarde zoals voordien.  

Ten laatste kan nog geopperd worden dat de objecten behoren tot het bezit van een 

overledene. In plaats van de paterfernalia mee te geven in het graf, werden de objecten in de 

rivier gegooid als laatste rustplaats. Maar ook dit is zuiver hypothetisch en is zoals de meeste 

andere verklaringen niet te toetsen.  

 

Na het overlopen van de vele verklaringen valt op dat er haast automatisch een onderscheid 

wordt gemaakt tussen het religieuze en het profane karakter van het depot. Kan men ervan 

uitgaan dat depots in natte contexten sowieso het resultaat zijn van religieuze handelingen? 

Opnieuw schuilt hier een te romantische kijk op het fenomeen. Omdat de idee van het 

wegwerpen van waardevol materiaal voor ons zo onlogisch lijkt, denkt men er een religieuze 

betekenis aan te moeten toekennen. Die religieuze verklaring is uiteraard mogelijk de 

correcte, maar tot nu toe bekomt men die door het bewandelen van de verkeerde 

onderzoekspaden. Omdat het “economisch onlogisch lijkt” legt men zich misschien te snel 

neer bij de religieuze betekenis. Een ander struikelblok is de dunne lijn tussen wat men ziet 

als profaan en als ritueel. Vooraleer men bepaalt of het depot een ritueel of profaan karakter 

bezit, moet men die grens weten liggen. Een handig schema opgesteld door Levy in 1982 

wordt vaak aangehaald wanneer men met een bronstijddepot te maken krijgt. Het is 
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verleidelijk die opdeling ook op de ijzertijd en de Romeinse tijd toe te passen, juist omdat 

Levy een duidelijke lijn trok tussen wat zij als profaan en als ritueel definieert en daardoor het 

struikelblok ophief.
75

 

 

 

 Ritual Non-ritual 

Context Wet area Dry land 

 Great depth Shallow depth 

 Under a Stone Next to Stone 

 Grove  

 Grave mound  

   

Content Ornament/weapon Tools 

 Intact objects Fragmentation 

 Cosmological referent Raw material 

   

Association with food Animal remains No association 

 Pottery  

 Sickles  

   

Arrangement Inside vessel No special arrangement 

 Encircled by ring  

 Parallel objects  

Schema met kenmerken van rituele en profane depots, opgesteld door Levy, 1982  

 

Volgens haar moet men vooral uit de context de informatie afleiden: ook zij gaat ervan uit dat 

profane depots niet in natte contexten voorkomen. Rituele depots daarentegen kunnen zowel 

in natte als droge contexten opduiken en meestal op grote diepte. Het tweede kenmerk van 

rituele depots zijn de objecten en wapens die in hun complete vorm zijn achtergelaten, in 

tegenstelling tot afgebroken of niet-complete werktuigen in profane depots. Ook objecten die 

verwijzen naar het cosmologisch wereldbeeld van de prehistorische mens vallen onder het 
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rituele. Men kan hier grofweg uit concluderen dat werktuigen in gefragmenteerde vorm in 

profane depots voorkomen en alle andere objecten (voornamelijk wapens en objecten die niet 

als gebruiksvoorwerp functioneerden en eventueel met voedselvoorziening te maken hadden) 

tot rituele depots behoren. 

 

Er kunnen enkele bedenkingen gemaakt worden bij dit schema. Ten eerste houdt Levy geen 

rekening met eventuele verzamelingen waarin zowel gebruiksvoorwerpen als wapens samen 

voorkomen. Ten tweede is het gevaarlijk om te stellen dat natte contexten a priori garant staan 

voor rituele depots. Men mag pas na het onderzoeken van alle informatie bepalen of het de 

rituele of profane kant uitging.  De twee pistes moeten bewandeld worden vooraleer men tot 

een conclusie komt. Ten derde kunnen enkele kenmerken die Levy als typisch rituele uitingen 

beschouwt evengoed als profane uitingen worden gezien. Auteurs vóór haar interpreteerden 

bijvoorbeeld fragmentatie in het depot net andersom. Een laatste opmerking betreft de 

tijdspanne die tussen de late bronstijd en de late ijzertijd – vroeg Romeinse tijd ligt. Kennen 

we überhaupt genoeg over de denkwereld en religieuze beleving van de prehistorische mens 

om uitspraken te doen over het depositiefenomeen waarbij er amper archeologische sporen 

zijn achtergelaten? Men moet in het achterhoofd houden dat de denkpatronen in die duizend 

jaar die er tussen lag, kan gewijzigd zijn. Het beste voorbeeld zijn de heiligdommen en 

cultusplaatsen die in de ijzertijd opduiken, als uiting van hun religieuze beleving. Die 

heiligdommen kunnen de functie van de rivier overgenomen hebben, waardoor men minder of 

geen objecten meer in de stroom werpt. 

 

Concluderend kan men stellen dat iedere verklaring een grond van waarheid kan bevatten en 

daarom mogelijk de correcte kan zijn. De termen “mogelijk” en “eventueel” drukken hierbij 

de twijfels uit die aan al deze theorieën vasthangen. Uit mijn historische opleiding is gebleken 

dat historische geschreven bronnen vaak soelaas bieden bij het oplossen van een dergelijk 

probleem, maar gezien het ontbreken ervan of de discutabele betrouwbaarheid, blijft het 

gissen naar de enige juiste verklaring voor het depositiefenomeen. 

 

6.1.3. Keuze in het landschap 

De vraag blijft waarom men zich tot rivieren richtte om het waardevolle materiaal in kwijt te 

kunnen. Men kan ervan uitgaan dat het landschap een belangrijke rol speelde in het leven van 

de prehistorische mens. In gans Gallië werd het landschap bepaald door woud. Grote bossen 

vormden de omgeving waar de bevolking dagelijks mee te kampen had. Ze waren afhankelijk 
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van de natuur, maar probeerden door bosontginningen en landbouw de natuur naar hun hand 

te zetten zonder het respect ervoor te verliezen.  

Rivieren speelden hierin ook een rol als onmiskenbaar landschapselement. Gemeenschappen 

die langs een rivier leefden, zullen beseft hebben dat deze een kilometers lange weg aflegde 

vooraleer ze langs hun gemeenschap passeerde, waarna ze haar route verder zette naar verdere 

regio‟s. Zoals in een vorig hoofdstuk duidelijk is gemaakt, hanteerde men de rivier niet enkel 

als belangrijke transportroute, maar ook als letterlijke en figuurlijke grens tussen 

gemeenschappen enerzijds en tussen mensen en bovennatuurlijke krachten anderzijds. In dat 

opzicht kan men een rivier niet slechts als een waterloop beschouwen, maar als een plaats 

waar men in contact kan komen met de goden die men aanbad. Leids archeoloog David 

Fontijn stelt dat men niet weet hoe zij toen de wereld indeelden en probeerden te vatten in een 

begrijpelijk geheel, maar hij gaat ervan uit dat rivieren waarschijnlijk gezien werden als de 

aders die de gemeenschappen verbonden met de onzichtbare “buitenwereld”. Aders die de 

link vormden tussen twee werelden: die van de mensen en die van de bovennatuurlijke 

krachten en goden. Wanneer een object helemaal tot op de bodem zonk en daardoor volledig 

uit het zicht verdween, was men er van overtuigd dat het object nu toebehoorde aan de 

“onderwereld”. Het was geschonken aan die onzichtbare wereld, het was zelf onzichtbaar 

geworden, en het was definitief verdwenen uit hun bezit. Men kan het ook als volgt 

interpreteren: men had het landschap haar kenmerken ontnomen door het om te zetten naar 

bruikbare landbouw- en nederzettingsgrond, maar na verloop van tijd schenkt men het 

landschap een waardevol object, eventueel het object waarmee dat landschap werd bewerkt, 

in ruil. Het is een ruilhandel waarbij men het gegeven object nooit meer terugziet.
76
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Bedrukte gezichten in deze romantische impressie van een deponeringsceremonie langs een rivier of meer 

 

 

Groepen die langs de oevers van een rivier leefden, gebruikten elk hun “helft” van de rivier 

om te deponeren. Mogelijks hanteerde men een bootje om het diepste gedeelte van de stroom 

te bereiken. Daardoor is het mogelijk een verschil te zien in objecten die langs de linker- en 

langs de rechteroever van de rivier zijn teruggevonden: de gemeenschappen deponeerden voor 

hen waardevolle objecten die niet noodzakelijk overeenstemden met de objecten gedeponeerd 

door de gemeenschap aan de overkant. Ook het tijdstip van het ritueel zal verschillend 

geweest zijn. In principe kon men over de ganse lengte van de rivier het ritueel uitvoeren, 

maar het komt voor dat men op steeds dezelfde plaats objecten terugvindt. Die plaats, of zone 

zoals Fontijn het prefereert, zal van historische waarde geweest zijn voor de gemeenschap. 

Jammer genoeg voor ons is het archeologisch niet mogelijk die betekenis te achterhalen, maar 

een eventuele allereerste vestigingsplaats van een dorp is een mogelijke verklaring. Zo hadden 

de verschillende gemeenschapen elk een andere reden om op een voor hen belangrijke plaats 

hun objecten te deponeren. 

 

In het landschap waren er, simplistisch gesteld, geen richtingsaanwijzers die de mensen naar 

de exacte plaats langs de rivier leidden. Voor een buitenstaander is het moeilijk de juiste 

deponeringsplaats te traceren, wat meteen impliceert dat de kennis over die plaats 

toebehoorde aan een groep ingewijden die daardoor net iets meer macht in handen hadden dan 

anderen aan wie de kennis niet was doorgegeven. Deze gepriviligeerde groep kon de anderen 

op het juiste moment naar de juiste plaats leiden om er de juiste handelingen uit te voeren. Het 
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spreekt voor zich dat die kennis behoorde tot het collectieve geheugen van die groep en dat 

die zeer belangrijk was. In de geschriften van Diodorus van Sicilië, daterend uit de 1
ste

 E.v.C. 

staat dat vooral de druïden de hoogste status genoten, en dat ze die bleven behouden door hun 

grote kennis. De druïde moest niet enkel aanwezig zijn bij ieder offer, hij moest het ritueel 

ook in goede banen leiden, want alleen hij wist hoe het moest. Daarnaast kon men ook 

gebruik maken van herkenbare bakens in het landschap: de plaats waar twee rivieren 

samenvloeien, het deel van de rivier dat vanaf een heuvel zichtbaar is, enz.
77

 

Volgens Fontijn lagen in de bronstijd de zones langs de rivier niet dicht bij het de plaats waar 

de alledaagse activiteiten werden uitgevoerd. Er was een scheiding tussen de zone waar er 

geen sporen van menselijke activiteit was en de zone waar de gemeenschap leefde. De strook 

langs de rivier waar men deponeerde omschrijft hij als de “natuurlijke plaats”. Daar kon men 

geen sporen van cultuur of activiteiten terugvinden, in tegenstelling tot de “gecultiveerde 

zones”. Die plek was voorbehouden aan de geesten. Door er gebruiksvoorwerpen of wapens 

in te werpen die absoluut niet thuishoren in die context, transformeert de plaats naar een 

“gecultiveerde zone”. Het onderscheid tussen natuur en cultuur wordt zo overbrugd.  

 

6.2. Materiaalcategorieën 

De objecten die men in de depots kan vinden, zij het nu in natte of droge context, kunnen daar 

om verschillende redenen zijn achtergelaten. Men kan opperen dat de objecten hun nut en 

waarde verloren hadden, waardoor ze in de rivier zijn gedropt. Door het verliezen van hun nut 

werden ze herleid tot afval. De beste manier om afval kwijt te spelen is het naar de bodem van 

de rivier te laten zinken. Men kan zich hierbij de vraag stellen of het niet logischer was de 

objecten te hersmelten. Wanneer een object afgebroken of beschadigd was, kon men het 

hebben gerecupereerd in plaats van het waardevolle metaal achteloos weg te werpen. Daarom 

gaat men ervan uit dat de objecten die men uit rivieren opbaggert, wel degelijk enige waarde 

zullen gekend hebben. Ze hadden een bepaalde functie en werden om een specifieke reden 

gedeponeerd.  

David Fontijn heeft hierop een interessante visie ontwikkelt: hij stelt dat ieder object een 

eigen biografie heeft. Van zodra het object geproduceerd wordt als een gewoon ding, 

doorloopt het als het ware een leven waarin het verschillende keren van functie of nut kan 

veranderen. Dit maakt dat een object multifunctioneel kan zijn: zo kan een bijl niet enkel 

gediend hebben om hout te hakken, maar ook om vijandige krijgers naar de eeuwige 
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jachtvelden te sturen. Een bijl kon dienst doen als gebruiksvoorwerp en als wapen. De 

gebruikssporen op de objecten in de depots kunnen op die manier verklaard worden. Dit staat 

in contrast met de idee dat het weggeworpen afval was, aangezien het afval net iedere functie 

verloren had.  

De levensfasen van een object staan in relatie tot de levensfasen die een individu ondergaat. 

Een jong kind zal na enkele jaren de stap zetten naar een jonge man. Die jonge man zal 

trouwen en als volwassene door het leven gaan. Na jaren zal hij bepaalde handelingen niet 

meer kunnen uitvoeren door zijn te hoge leeftijd en als bejaarde zijn dagen slijten. 

Uiteindelijk zal de laatste stap zijn overlijden zijn. Bij deze rites of passage spelen objecten 

een rol. Bij de mannelijke individuen zijn het voornamelijk de wapens, bij de vrouwelijke 

individuen krijgen sieraden de meeste aandacht. Deze objecten, we noemen ze paterfernalia, 

worden om persoonlijke redenen gedeponeerd. De depositie is dan ook het eindpunt in de 

biografie van het object. Het betekent eventueel ook het eindpunt in het leven van het individu 

wanneer de objecten naar aanleiding van het overlijden van de persoon als laatste rustplaats 

aan het water worden toevertrouwd.  

Daar tegenover staan de objecten die geen persoonlijk bezit zijn, maar behoren tot de 

gemeenschap en van collectief nut zijn. Zij hebben als het ware een collectieve identiteit en 

worden niet als paterfernalia gedeponeerd. Het beste voorbeeld zijn de werktuigen, 

bijvoorbeeld bijlen die onder meer gebruikt werden om de gemeenschap van hout te voorzien, 

en de voorwerpen die bij ceremoniële aangelegenheden aangewend werden. Het deponeren 

van deze objecten zal in groep gebeurd zijn, waarbij men collectief afstand doet van de 

objecten. 

 

Er kunnen drie hoofdcategorieën onderscheiden worden: wapens, sieraden en werktuigen. 

Onder de wapens verstaat men hoofdzakelijk wapens die het persoonlijk bezit uitmaakten van 

de mannelijke bevolking. Over de functie van een zwaard is er geen discussie: enkel in het 

uitvechten van conflicten bewijst het zijn dienst, voor iets anders kan het niet ingeschakeld 

worden. Hier is van multifunctionaliteit geen sprake. De aanwezigheid van zwaarden is 

evenwel geen direct bewijs voor het martiale karakter van de mannelijke bevolking, het kan 

ook een bewijs zijn voor de martiale ideologie waar zij belang aan hechtten. De zwaarden 

kunnen een middel zijn om zichzelf als krijger voor te stellen, zonder dat de krijgskunst in het 

persoonlijke leven van het individu effectief toegepast werd. Toch kon het kunnen hanteren 

van een zwaard van groot belang geweest zijn: het vereiste voldoende kennis en 

vaardigheden, waardoor de krijger zich kon verheffen uit zijn gewone leven. Bij de rites de 
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passage kon een gewone sterveling omgevormd worden tot krijger, om jaren later terug het 

martiale te verlaten. Tijdens de adolescentie kan een jonge man leren omgaan met het zwaard, 

om als volwassene als krijger door het leven te gaan. Een bedenking hierbij is dat, hoewel 

krijgskunst een belangrijke rol speelde, een man in de eerste plaats een gewoon lid van de 

stam kon zijn. Enkel bij speciale gelegenheden, bijvoorbeeld wanneer er conflicten in 

aantocht waren, transformeerde hij gedurende een korte periode naar martiale krijger. Door 

het toevertrouwen van de zwaarden aan de rivier en de bovennatuurlijke krachten, stapte men 

definitief uit de rol van krijger.  

Ook de sieraden maken deel uit van het persoonlijk bezit van een individu. Deze paterfernalia 

behoren voornamelijk toe aan vrouwen, maar bij deze is er volgens Fontijn geen directe 

relatie tot het individu. Broches of spelden (zoals de latere fibulae) kunnen op ieders 

kledingstuk aangebracht zijn geweest. Toch kan men zich voorstellen dat een bepaalde 

halsketting of een ander sieraad slechts aan één vrouw toebehoorde en zij dat als haar 

eigendom beschouwde. Het is niet vreemd dat deze objecten gebruikssporen kunnen vertonen, 

maar Fontijn onderscheidt nog de sporen die verwijzen naar ceremonieel gebruik. Hoe hij die 

sieraden of ornamenten onderscheidt van gewone sieraden, is niet helemaal duidelijk, maar 

als de objecten inderdaad tijdens ceremoniële aangelegenheden zijn gebruikt, zal het 

deponeren in de rivier ook een ceremonieel karakter gekend hebben. En net zoals bij het 

gebruik van zwaarden, kunnen sieraden gelinkt worden aan bepaalde stappen in het leven van 

het individu. Fontijn gelooft dat vooral niet-lokaal vervaardigde sieraden hoog aanzien 

kenden en bij het ingaan van een bepaalde levensfase gedragen werden. Uiteraard kenden 

zulke geïmporteerde objecten in de bronstijd een hoge waarde, en ook in de ijzertijd hechtte 

men er belang aan. Ook toen de Romeinse spelden en sieraden in onze streken in omloop 

kwamen, hechtten bepaalde groepen (elites die met de Romeinen op goede voet wilden staan) 

er belang aan.
 78

  

De werktuigen maken onderdeel uit van het collectieve bezit en zijn geen paterfernalia. Sinds 

het circuleren van ijzeren bijlen, hebben de bronzen bijlen hun grootste waarde verloren. Ze 

vormden reeds lang vóór de bronstijd, waarin ze het vaakst in depots werden geworpen, één 

van de belangrijkste ruilproducten. Het is best mogelijk dat het materiaal brons circuleerde in 

de vorm van bijlen. Zoals eerder vermeld zijn deze gebruiksvoorwerpen voor verschillende 

activiteiten in te zetten, wat hun nut enkel verhoogde. Ze waren uitstekend als middel om de 

natuur te controleren, vandaar dat men het deponeren in het landschap als symbolisch kan 
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beschouwen. Het werktuig waarmee die natuur ontregeld werd, werd er uiteindelijk door 

opgenomen. De vraag is of de nieuwe ijzeren bijlen in de vroege ijzertijd ook multifunctioneel 

waren en als ruilproduct optraden. Wat zeker is, is dat in de late ijzertijd en vroeg Romeinse 

tijd de bronzen bijlen nog steeds voorkomen, maar in zeer grote mate door de ijzeren 

exemplaren zijn verdrongen. Naast de bijlen komen nog andere werktuigen, zoals sikkels, 

voor in de depots.
79

  

 

Concluderend kan men stellen dat het duidelijk is dat de ijzertijdbevolking en Gallo-

Romeinen hun wapens, werktuigen en sieraden een bepaalde betekenis toekenden. Hoewel het 

voor de hedendaagse onderzoeker moeilijk is zich in te leven in de religieuze denkwereld van 

tweeduizend jaar geleden, kan men zich toch een beeld scheppen van hoe men omging met 

het materieel bezit. De onderzoeker moet zich, uit gebrek aan ander archeologisch bewijs, 

verplaatsen in het hoofd van de toenmalige mens om te achterhalen hoe belangrijk ijzeren en 

bronzen voorwerpen waren, om een hypothetisch beeld te verkrijgen. Het risico is dat het 

beeld, zonder verdere archeologische sporen, hypothetisch blijft. De bedoeling is om de 

“binnenkant” en de “buitenkant” van de handeling te begrijpen. De buitenkant is datgene wat 

zichtbaar was, namelijk het in de rivier werpen van objecten in de aanwezigheid van 

omstanders. De binnenkant van de handeling is de idee erachter. De buitenkant van de 

handeling, het verloop van de ceremonie, is moeilijk te achterhalen. Het achterhalen van de 

gedachte of intentie die erachter zat is nog moeilijker.  

 

 

Dat de bevolking in het huidige België en het zuiden van Nederland ook objecten lieten 

verdwijnen in de rivieren die door hun territorium stroomden, blijkt uit de inventaris die het 

volgende hoofdstuk beslaat. Er wordt een onderscheid gemaakt op basis van de rivier en de 

locatie langs de rivier waar het object gevonden is. In een derde kolom wordt uitleg verschaft 

over het object en eventueel het materiaal waaruit het gemaakt is. De datering, al dan niet 

algemeen gehouden, en de bijzonderheden die het object kenmerken, komen als laatst aan 

bod. Ter volledigheid worden de afmetingen van het object ook vermeld. 
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7. Inventaris 

 

Zie Electronische versie Thesis riviervondsten deel 2. Dit deel start vanaf p.53 en loopt tot 

p.107: de paginaverwijzingen in de inhoudstafel zijn niet aangepast aan deze electronische 

versie. 
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8. Conclusie 

 

8.1. Verklaring bij de inventaris 

De inventaris is in hoofdzaak opgedeeld per rivier. Voor ieder object wordt de vindplaats 

vermeld en de afmetingen, indien die gepubliceerd zijn geweest. Bepaalde versieringen of 

elementen die het object kenmerken komen in de laatste kolom aan bod. Het is vooral de 

kolom met de dateringen die voor deze verhandeling interessant is. Jammer genoeg treden 

hier ook de meeste problemen op. Wanneer de datering gekend is, wordt die in de inventaris 

vermeld. Wanneer de datering niet vermeld is in de literatuur, wordt er geen vermelding in de 

inventaris gegeven. De objecten behoren wel tot de periode die voor deze verhandeling van 

belang is, maar het is niet mogelijk hen te plaatsen ofwel in de pre-Romeinse tijd, ofwel in de 

Gallo-Romeinse tijd. Deze objecten bemoeilijken dan ook het onderzoek naar de evolutie in 

het deponeringsfenomeen. 

Er is een apart onderscheid gemaakt tussen de voorwerpen die opgebaggerd zijn in de Schelde 

en Durme in de omgeving van Hamme, en de objecten uit de Schelde op andere locaties in het 

land. De reden daarvoor is het uitzonderlijk hoge aantal vondsten die men in de omgeving van 

Hamme heeft gedaan, waardoor zij een concentratie op zich vormen. Vaak is er amper 

informatie vrijgegeven over de exacte vindplaats. Bij de vermelding “Schelde- en 

Durmewerken” is niet duidelijk in welke baggerspecie men de voorwerpen terugvond. Het 

voornaamste wat hieruit kan afgeleid worden, is dat de Schelde en Durme in de omgeving van 

Hamme een populaire trekpleister zijn geweest voor de Gallo-Romeinse bevolking. Maar ook 

hier kan een adder onder het gras schuilen: bij een dergelijk groot aantal verzamelingen kan 

men zich de bedenking maken of de herkomst van deze objecten wel degelijk betrouwbaar is. 

Sommige van die voorwerpen zijn eerst door de handen van verschillende verzamelaars 

gegaan, om uiteindelijk in het museum van Hamme bestempeld te worden als 

baggervondsten. Bij het opstellen van deze inventaris heb ik zo vaak als mogelijk geprobeerd 

de twijfelgevallen buiten beschouwing te laten. De objecten waar geen herkomst of waar een 

betwijfelbare herkomst aan toegeschreven wordt, zijn niet in de tabellen opgenomen. 

Uiteraard kunnen er altijd vissen door de mazen van het net gelipt zijn, maar ik hoop die te 

hebben gereduceerd tot een minimum.
80

 Wanneer er nog steeds twijfels over de herkomst zijn, 

zullen die in de probleemstelling van deze verhandeling weinig of geen rol spelen. Enkel een 
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 De conservator van het Archeologisch Museum Van Bogaert-Wauters, te Hamme, twijfelde er niet aan dat alle 

objecten baggervondsten waren. Hij wist  me te vertellen dat er in de Schelde en Durme nabij Hamme en de 

wijde omgeving veel baggerwerken zijn uitgevoerd. Ook op het punt waar de twee rivieren samenvloeien zijn 

voorwerpen aan het licht gekomen. 
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specifiek soort objecten komt in aanmerking als waardevolle of prestige-objecten die in het 

deponeringsritueel gebruikt werden. Deze staan in de inventaris aangeduid in een vet 

lettertype.  

 

8.2. Materiaalcategorieën 

Na een eerste blik op de inventaris is te zien dat de objecten opgebaggerd zijn uit zeven 

Belgische rivieren: de Leie, de Schelde, de Durme, de Rupel, de Maas, de Lesse en de Haine. 

Ook de vondsten die men in de alluvia rondom de rivier teruggevonden heeft, worden hier bij 

gerekend. In het zuiden van Nederland leverde vooral de Maas en het moerassig gebied er 

rond de meeste voorwerpen. In de Rijn, de Linge en de Waal baggerde men aanzienlijk 

minder objecten op. Langs de rivieren duiken vondstenconcentraties op in Deinze, 

Dendermonde, Melden, Wintam, Hamme en omgeving (Wichelen, Schoonaarde, Wetteren, 

Dendermonde, Driegoten,…), Han-sur-Lesse, Pommeroeul en het Nederlandse Maren, 

Kessel, Roermond en Lith. 

Alle objecten kunnen in elf categorieën worden ingedeeld. Er duiken munten op, maar ook 

aardewerk, keukengerei, fibulae, beeldjes, wapens, toiletgerief, sieraden, sleutels, lampen en 

werktuigen. Alle andere objecten die niet in één van deze categorieën worden kunnen worden 

ondergebracht, vallen in een twaalfde groep met varia. 

Op basis van de afbeeldingen van Romeinse keizers op de munten is het mogelijk een 

datering op te stellen. In Deinze aan de Leie zijn vier munten boven water gekomen. De 

koperen munt van keizer Augustus is de enige die in circulatie was vóór het jaar nul. De 

andere munten zijn pas geslagen in de tweede eeuw n.C. en later. Bij andere concentraties in 

Pommeroeul en Han-sur-Lesse zijn er Keltische munten uit de La Tèneperiode 

teruggevonden. Tijdens Schelde-en Durmewerken in de omgeving van Hamme zijn er zowel 

Gallo-Keltische, Keltische als Keltisch-Iberische munten opgedoken. De keizerlijke munten 

beslaan het grootste aantal. Het boek waarin deze opsomming te vinden is, laat ruimte open 

voor vragen. Zo staat er niet in vermeld of deze munten behoren tot één verzameling of op 

één of meerdere locaties zijn opgebaggerd.
81

 

Het aardewerk, en daarbij horend het keukengerei, vormen een immense groep. De objecten 

zijn vervaardigd uit gewoon aardewerk en luxe-aardewerk zoals terra sigillata en terra nigra. 

Het gaat om amforen, borden, bekers, kruiken, wrijfschalen, schalen en schotels, kommen, 
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kookpotten en gewone potten. Het merendeel van die objecten is niet in complete vorm 

teruggevonden. Vaak blijft er enkel een kleine scherf over. Ook bij het keukengerei zijn de 

voorwerpen niet compleet. Hier onderscheidt men flessen, kannen en oren van kannen, lepels 

en wijnlepels, deksels van potten, olie- of wijnflesjes, keukenpotjes of –schaaltjes, ketels, 

handvaten van kruiken en pannen en een steel van een zeef. Het materiaal bestaat uit glas, 

brons en koper. 

Een volgende groep waar er een groot aantal verschillende voorwerpen in te plaatsen zijn, is 

die van de fibulae. Er zijn veertien verschillende vormen te onderscheiden: er zijn zowel 

draadfibulae als scharnierfibulae, maar ook die met een diervorm (kikkers en vissen) zijn 

gevonden. Daarnaast zijn er mantelspelden in de vorm van een staart, een handboog, een 

kruisboog, een armboog, een beugel, een spiraal, een steunarm, een kap en een zonnerad. In 

de literatuur sprak men ook van een Aucissafibula en fibulae van het Nauheimtype. Ze komen 

voornamelijk voor in brons. Slechts enkelen zijn in zilver. Sommige fibulae zijn bezet met 

email. 

Een categorie die interessant is in het kader van deze verhandeling, is die van de beeldjes. 

Bijna alle gerecupereerde beeldjes bestaan uit brons. De weinige uitzonderingen bestaan uit 

aardewerk en marmer. Vaak zijn ze niet compleet: afgebroken armen komen het meest voor 

of enkel het hoofd of buste is overgebleven. In een zeldzaam geval kan men er een 

fallussymbool in zandsteen in herkennen, maar de meeste beelden zijn sculpturen van 

aanbeden goden en godinnen. Men heeft er Mars, Venus, Nehalennia, Minerva, Hercules, 

Medusa, Mercurius, Ceres, Jupiter, Lara, Abundantia, Mithra, Neptunus, Taranis, Cupido en 

Epona in kunnen herkennen, alhoewel bij deze voorzichtigheid is aangeraden. Wanneer het 

beeldje niet compleet is en de attributen of het gezicht van de goden zijn weggevaagd, is een 

correcte identificatie moeilijk. Taranis, Epona en Nehallenia waren oorspronkelijk Keltische 

goden. Deze laatste werd door vissers en zeelieden vereerd: langs de oevers en monding van 

de Schelde in het zuiden van Nederland heeft men reeds Romeinse altaarfragmenten 

teruggevonden die de aanwezigheid van tempels in het gebied bewijzen.
82

 In culturen waar de 

natuur in het beleven van de religie een belangrijke rol speelt, wordt er een god van de donder 

aanbeden. Taranis is door de Romeinen gelijkgesteld aan Jupiter, die door hen als de 

allerhoogste god werd vereerd. Ook godin Epona werd door middel van de interpretatio 

romana in het Romeinse pantheon opgenomen: als beschermgodin voor Gallische ruiters 
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werd ze ook door de Romeinse ruiters vereerd.
83

 De andere goden zijn typisch Romeinse 

goden die door Romeinen in onze streken of door geromaniseerde Galliërs vereerd werden. 

Naast de godheden duiken er nog gezinstaferelen op: man, vrouw en kind en een zittend kind. 

Romeinse veldheren en een Keltische krijger zijn ook in een miniatuurvorm gegoten. 

Daarnaast zijn er nog enkele bronzen beeldjes waaruit enkel kan afgeleid worden dat de man 

of vrouw naakt is en niet verwijst naar één of andere godheid. Men heeft ook beelden van 

dieren opgebaggerd. Een speciale vondst is die van de drievoeten of tripoden. Er is een 

exemplaar gevonden in de Dender te Geraardsbergen en Dendermonde en in de Schelde 

tussen Moerzeke en Baasrode. 

In de categorie van de wapens vindt men de voornaamste soorten terug: dolken, hulsbijlen 

(die eveneens als werktuig konden gehanteerd zijn), zwaarden met of zonder schede, korte 

zwaarden, een kleine helm, lanspunten, een steunschacht voor een lansstok, werpsperen, 

speerpunten, messen en een voorwerp dat in de literatuur gedefinieerd wordt als een 

tuchtgesel. 

Naast de hulsbijlen zijn er een groot aantal andere werktuigen opgebaggerd: nagels, vishaken, 

gewichten, fragmenten van vouwmeters, molenstenen, riemhaken, een riemtong, een 

schietlood, tangetjes, een passer, een truweel, poken, hefsleutels en een zeis. Ook paardentuig 

dook geregeld op: hoefijzers, hipposandalen en paardenbitten. Voorts zijn er een aantal 

speciale werktuigen die in de literatuur als medische instrumenten worden omschreven. 

Bij de baggerwerken zijn er ook objecten teruggevonden die in de persoonlijke sfeer te 

plaatsen zijn, zoals sieraden en toiletgerief. Het gaat om oorringen, armbanden, halshangers, 

ringen, een halve torque (gevonden in de Haine in Pommeroeul), haartangen, haarspelden en 

haarkammen, reukpotjes en –flesjes, balsemkruikjes en –vaasjes, een strygillum, 

schminklepeltjes, -stiftjes en –potje. Spiegeltjes, of delen ervan, kan men in dezelfde sfeer 

plaatsen. Er duiken ook gordelriemen, -gespen en –haken op, alsook ornamentknoppen. 

De twee laatste categorieën bevatten de sleutels voor sloten en koffertjes en de lampen 

waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen olielampen en “open lampen”. Men vond 

ook een zogenaamde ornamentlamp en een lampendrager. 

De laatste groep bevat een klein aantal voorwerpen die, doordat ze niet in volledige staat zijn 

bewaard, niet goed kunnen gedefinieerd worden. Daarnaast bevat het ook steenfragmenten, 

eventueel met onduidelijke tekens of afbeeldingen op. Zij vallen onder de varia. 
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8.3. Rituele depots 

Het is duidelijk dat niet al deze voorwerpen in het kader van een religieuze 

deponeringsceremonie in het water zijn terecht gekomen. De meeste voorwerpen zijn 

toevallig op de bodem beland, of tot afval gereduceerd geweest. Hierbij werd er geen 

bepaalde hogere waarde gehecht aan het aardewerk of aan de materialen die als keukengerei 

worden gecategoriseerd. De objecten die wel een bepaalde waarde geschonken hebben 

gekregen, zijn voornamelijk de wapens en de beeldjes die fungeerden als afbeeldingen van 

godheden.  

 

Wanneer we het schema van Levy erbij halen, kunnen we een aantal zaken beter begrijpen.
84

 

Ook zij beschouwt een wapen als het voorwerp bij uitstek voor het aanleggen van een ritueel 

depot. De beeldjes die verwijzen naar goden en godinnen horen er eveneens bij. Bij de andere 

aangehaalde materialen kan men zich evenwel enkele bedenkingen maken. Niet-complete 

objecten horen volgens haar niet thuis in een rituele context. Hier behoren de vele 

aardewerkscherven toe, hoewel zij volgens Levy gelinkt worden aan voedsel en daarom juist 

wel in een ritueel depot kunnen voorkomen. Ook de vele opgebaggerde werktuigen, al dan 

niet in complete staat, worden als niet-ritueel gezien.  

Er kan een uitzondering gemaakt worden voor de bijlen. Zoals in een vorig hoofdstuk 

vermeld, kon men na het ontginnen van het landschap het voorwerp waarmee die ontbossing 

uitgevoerd werd, terug aan de natuur schenken. Men heeft in de Schelde te Appels en 

Schoonaarde twee hulsbijlen teruggevonden. In de Maas ter hoogte van Kessel zijn er zes 

hulsbijlen naar boven gekomen. Alle bijlen waren in ijzer. Naast deze zes zijn in Kessel onder 

meer nog zwaarden, ringen, fibulae, speerpunten en ketels boven water gekomen. Aangezien 

er op die locatie langs de Maas duidelijk waardevolle voorwerpen gedeponeerd werden, kan 

men de hulsbijlen ook in een rituele sfeer plaatsen. Men kan dezelfde redenering toepassen bij 

de hulsbijlen van Appels en Schoonaarde: beiden waren vergezeld van een zwaard met schede 

en een dolk, respectievelijk een werpspeer. De verzamelde objecten van Appels en 

Schoonaarde maakten beiden deel uit van een ritueel depot.  

Er zijn een klein aantal paterfernalia van vrouwen teruggevonden: onder meer ringen, 

armbanden en hangers waar men een grotere betekenis aan hechtte dan aan niet-

persoonsgebonden voorwerpen. In de Schelde ter hoogte van Wichelen en in de Schelde en 

Durme ter hoogte van Driegoten vond men zowel ringen als armbanden. In Pontrave en 
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Hamme vond men enkel ringen. Tussen Moerzeke en Kastel kwam in de Schelde een 

armband boven water. Verder zijn er in hetzelfde stuk Schelde en Durme in de omgeving van 

Hamme ringen, een armband en een halshanger opgebaggerd. Deze zijn allen met een 

bepaalde reden in het water terecht gekomen en zeker niet zomaar als afval weggeworpen. 

 

Een interessante categorie vormen de munten, gevonden in de Leie te Deinze, in de Schelde in 

Bornem, in de Schelde en Durme in de omgeving van Hamme, in de Haine te Pommeroeul en 

in de Maas ter hoogte van Kessel. Men vond zowel Keltische als Romeinse stukken terug. Het 

deponeren van muntstukken is een nieuw verschijnsel. Voordien deed het enkel als 

betaalmiddel dienst bij het handelsvoeren, maar in de late ijzertijd en vooral de Gallo-

Romeinse tijd zijn er ook munten in rivieren beland. Het is niet duidelijk of het bij deze ook 

rituele deposities betreft. De mogelijkheid is even groot dat de munten door een pure 

toevalligheid tot de bodem zijn gezonken. Wanneer er meer dan voldoende munten in omloop 

waren, kon men het zich iets sneller permitteren ze ritueel weg te werpen. Wanneer er weinig 

munten in omloop waren, hechtte men er meer belang aan en waren ze even geschikt om te 

gebruiken voor een rituele depositie. Men kan zelfs de link leggen naar het hedendaagse 

bijgeloof: nog steeds gooien mensen munten in waterputten, bronnen of fonteinen.  In deze 

verhandeling worden de munten ook als geofferde waar beschouwd en worden zij als 

belangrijke rivierconcentraties behandeld. 

De verzameling die in de Lesse in de grotten van Han naar boven is gekomen, bevat nog een 

extra element waardoor er ook hier van een ritueel depot gesproken wordt. Naast wapens, een 

Keltische munt en een fibula, bevatte het zeven menselijke onderkaaksbeenderen. Hier is 

duidelijk sprake van het offeren van menselijke resten en (al dan niet bij die mensen 

behorende) paterfernalia. Dit depot wordt gedateerd in de La Tèneperiode. Hetzelfde 

fenomeen deed zich voor in de Maas te Kessel: men vond er, samen met wapens, ook 

menselijk botmateriaal. De gronden naast de rivier werden aangewend als heiligdom, 

waardoor deze riviervondsten duidelijk thuishoren in de rituele sfeer. 

 

Na het bepalen welke materialen al dan niet tot de rituele sfeer behoren, kunnen er al heel wat 

materiaalgroepen opzij geschoven worden. Enkel deze zes soorten worden geacht garant te 

staan als de inhoud van een ritueel depot: 

- wapens: zwaarden (met schede), dolken en eventueel werpsperen. 

- de ijzeren hulsbijlen 

- bronzen godenbeeldjes 



 60 

- sieraden: armbanden, halshangers en ringen 

- munten 

- menselijk botmateriaal 

 

De meeste concentraties van voorwerpen die bij een ritueel depot gebruikt zijn, zijn in de 

Schelde teruggevonden. Het gaat om Appels, Asper, Baasrode, Bornem, Dendermonde, 

Driegoten, Hamme, Kastel, Melden, Moerzeke, Oudenaarde, Schoonaarde, Wichelen en Zele. 

Maaseik, Herten, Kessel, Lith, Roermond en het Peelmoeras vormen de belangrijkste 

concentraties langs de Nederlandse Maas. Voorts vormen nog enkele gemeenten en kleine 

steden langs de Durme vindplaatsen van rituele voorwerpen: Pontrave, Waasmunster en 

tussen Temse en Tielrode. Andere rivieren herbergen een pak minder rituele voorwerpen: in 

Dendermonde en Geraardsbergen in de Dender, in Deinze in de Leie, in Han-sur-Lesse in de 

Lesse en in Pommeroeul in de Haine. Ter verduidelijking zijn deze concentraties aangeduid 

op de kaart. Het grote aantal concentraties langs de Schelde en de Durme tussen Gent en 

Antwerpen, is op een tweede kaart verduidelijkt. 

De locaties van de concentraties in de rivieren kunnen verklaard worden door de mogelijke 

aanwezigheid van pre-Romeinse en Romeinse nederzettingen in de buurt. Via archeologische 

opgravingen ontdekte men dat er in Tielrode een Gallische en later een Romeinse nederzetting 

gesitueerd was. Er liepen twee Romeinse wegen langs de nederzetting en één daarvan liep 

naar Lokeren en volgde het parcours van de Durme. Op basis van de vondsten in het 

archeologisch museum, kan men afleiden dat er in Hamme een Gallo-Romeinse nederzetting 

was. Ook in Moerzeke vond men resten van een Gallo-Romeinse nederzetting. Te Zele zijn er 

sporen van een ijzertijdsite aan het licht gekomen. Die site werd vervolgens door de 

Romeinen ingepalmd om het om te vormen tot een typisch Romeinse nederzetting.  

Op de heuvels rond Geraardsbergen kende men reeds in de bronstijd bewoning, die werd 

verdergezet in de ijzertijd en Romeinse tijd.  In Asper vond men naast een Romeinse 

nederzetting ook een Romeinse begraafplaats terug. 

In Pommeroeul heeft men resten gevonden van een Romeinse nederzetting. Aangezien het 

een uitstekende locatie was om zich te vestigen en door de aanwezigheid van de rijke 

vondstenverzameling, kan men hieruit afleiden dat er ook pre-Romeinse bewoning kan 

geweest zijn.  

Ook in Roermond was er duidelijk in de Romeinse tijd bewoning. Men vond er een fragment 

van een altaarsteen ter ere van godin Rura. Deze steen dateert van de 3
de

 eeuw n.C. en zou als 

basis dienen voor het ontstaan van deze stad.  
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Hiermee is duidelijk geworden dat ook de aanwezigheid van heiligdommen in het gebied een 

rol speelt voor de locatie van de concentraties in rivieren. Naast de vondsten in Roermond, 

zijn ook die van Kessel te verklaren door de imposante Romeinse tempel die werd opgericht 

op de plaats waar reeds een cultusplaats uit de late ijzertijd gelegen was. De site van Kessel 

blijkt de belangrijkste te zijn geweest voor de Gallische en Romeinse bevolking. In Elst was 

reeds vóór de komst van de Romeinen sprake van een cultusplaats. De Romeinen bouwden dit 

uit tot twee grote tempels die tot in de 3
de

 eeuw n.C. in gebruik bleven. Ook de Gallo-

Romeinse tempel te Empel langs de Maas was een cultusplaats waar men vele offergaven, 

onder andere zwaarden, terugvond. 

 

 

 

Kaart 1: rituele depots in 

1.Deinze, Leie  2.Oudenaarde, Schelde  3.Asper, Schelde 4.Melden, Schelde  5.Geraardsbergen, Dender 

6.Concentratie Schelde en Durme, tussen Gent en Antwerpen (kaart 2)  7.Han-sur-Lesse, Lesse 

8.Pommeroeul, Haine  9.Maaseik, Maas 10.Herten, Maas 11.Roermond, Maas 12.Kessel, Maas 13. Deurne, 

Peelmoeras 14. Nijmegen, Waal. De zwart gedrukte cijfers verwijzen naar pre-Romeinse cultusplaatsen: 22. 

Matagne-La-Petite, 28. Empel,  33. Blicquy. 
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Kaart 2: concentraties tussen Gent en Antwerpen, in de Schelde en Durme tussen Wetteren en Bornem. 

Wichelen, Schoonaarde, Berlare, Appels, Dendermonde, Moerzeke, Baasrode, Kastel, Driegoten, Hamme, 

Waasmunster, Zele en Bornem. 

 

 

Al deze nederzettingen en cultusplaatsen/tempels waren gelegen langs de oevers van een 

rivier of in de nabijheid ervan. De vele vondsten in de Schelde en Durme tussen Gent en 

Antwerpen, en de nederzettingssporen in de directe omgeving ervan, maken duidelijk dat de 

zandrug in dat gebied een trekpleister was voor de pre-Romeinse bewoning. De Romeinen 

maakten handig gebruik van de strategische ligging van deze nederzettingen en bouwden 

velen van hen uit tot Romeinse sites.   

 

 

8.4. Evolutie in het deponeringsgebruik 

Wanneer men de vondsten uit de La Tèneperiode en die uit de Gallo-Romeinse periode 

overloopt, kan men er een aantal zaken uit afleiden. De riviervondsten daterend uit de late 

ijzertijd getuigen van een typische La Tènestijl. De twee drievoeten uit de Dender te 

Geraardsbergen en Dendermonde zijn daar een mooi voorbeeld van. Ook Keltische munten, 

wapens en sieraden werden opgebaggerd. In totaal zijn er veertien locaties waar men La 

Tènemateriaal heeft gevonden.  

Daarnaast is er nog late ijzertijdmateriaal op opgebaggerd in de Schelde tussen Appels en 

Schoonaarde en in de Schelde of Durme in de omgeving van Hamme. Enkel de vondsten uit 
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Pommeroeul, Han-sur-Lesse, Roermond, Herten en Kessel behoren duidelijk tot een compacte 

verzameling met verschillende materiaalcategorieën die op die plaatsen geofferd werd. De 

vondsten van de andere locaties kunnen als individuele depots van één object worden gezien. 

De riviervondsten daterend uit de Gallo-Romeinse periode vertonen enkele verschillen met 

die uit de La Tèneperiode. Een eerste verschil treedt op in het aantal teruggevonden wapens: 

enkel nog in de Schelde te Dendermonde en bij Schelde- en Durmewerken in de omgeving 

van Hamme zijn een klein aantal van deze tuigen opgebaggerd. De grote daling in 

gedeponeerde wapens is te verklaren door de veranderde gebruiken waarmee de Galliërs te 

kampen kregen bij intrede in het Romeinse leger. Zwaarden en andere wapens maakten geen 

deel meer uit van het persoonlijk bezit van de soldaat. Na het overlijden werd het door het 

leger terug ingenomen voor verder gebruik.  

Een tweede verschil is te zien bij het eenmalige voorkomen van een drievoet in de Schelde 

tussen Moerzeke en Baasrode. Waarschijnlijk was dit een laatste opflakkering van de La 

Tènekunst in het deponeringsgebruik.  

Het deponeren van munten bleef evenveel en zelfs meer aandacht krijgen. Op vier locaties 

zijn er zestien munten boven water gekomen: bij de Schelde- en Durmewerken nabij Hamme, 

in de Schelde te Bornem en in de Leie te Deinze. In de late ijzertijd waren dit er ook vier, 

maar zij  vormden samen een veel kleiner aantal.  

Wanneer de gedeponeerde sieraden vergeleken worden, blijkt dat ook hier een grote daling op 

trad. Alle Gallo-Romeinse vondsten werden gedaan in het stuk Schelde en Durme die zich 

situeert tussen Gent en Antwerpen. Ter vergelijking: de late ijzertijdsieraden werden 

opgebaggerd in de Nederlandse Maas en in hetzelfde stuk van de Schelde en Durme. Het 

aantal concentraties en het aantal sieraden is in de Gallo-Romeinse tijd onderhevig geweest 

aan een fikse daling. De ringen en halshanger die na de komst van de Romeinen zijn 

gedeponeerd, zijn dan ook uitzonderingen. 

Het grootste verschil is op te merken bij het opduiken van de godenbeeldjes. Er zijn vijftien 

locaties langs de Schelde en Durme gesitueerd waar men beeldjes van goden heeft 

opgebaggerd. In de late ijzertijd waren er zo goed als geen. Dit is een nieuw fenomeen dat 

werd geïntroduceerd door de Romeinen die hier het gebied bezetten. Ze projecteerden hun 

goden op die van de Galliërs zodat er voor iedere Keltische godheid een Romeins equivalent 

bestond. Deze interpretatio romana was een belangrijk onderdeel van het romanisatieproces 

en komt in de baggervondsten duidelijk tot uiting. Het offeren van deze beeldjes nam pas een 

aanvang na de komst van de Romeinse troepen. Het grote aantal is te verklaren door het feit 
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dat er zowel Gallische als Romeinse goden een miniatuurafbeelding hebben gekregen en deze 

door zowel Gallo-Romeinen als Romeinen vereerd werden. 

 

Voorts zijn er nog enkele vondsten die geen specifieke datering hebben meegekregen en 

daardoor een kleine kink in de kabel vormen om tot een correcte conclusie te komen. 

De twee dolken van Asper horen typologisch eerder thuis in de late ijzertijd, aangezien 

wapens toen het meest voorkwamen in depots. Op die locatie werd later een Romeinse 

nederzetting en een grafveld uitgebouwd, waardoor de kans bestaat dat zij als Romeinse 

offers gebruikt werden. Toch lijkt deze kans eerder klein te zijn en kan men ervan uitgaan dat 

de dolkjes gedeponeerd werden in de late ijzertijd.  

Ook het bronzen beeldje uit de Maas te Maaseik is niet gedateerd. De afgebeelde godheid is 

Epona te paard, een godin die door de Galliërs aanbeden werd. Zoals reeds eerder is 

opgemerkt, komen godenbeeldjes enkel voor in de Gallo-Romeinse periode en kan daarom 

ook dit beeldje in die tijd gedateerd worden. Deze vondsten wijzigen niets aan het beeld dat 

reeds bekomen werd. 

 

 

8.5. Conclusie 

Na het overlopen van alle riviervondsten die zijn gebruikt in rituele depots, kunnen er enkele 

duidelijke conclusies getrokken worden. Het deponeren in rivieren is in de late ijzertijd terug 

tot een aanzienlijke hoogte gekomen, na de daling die het had ondergaan sinds de vroege 

ijzertijd. Er werden terug typisch Keltische en La Tène-objecten in het water geworpen: 

sieraden, zwaarden en dolken, munten en kunstige beeldjes, de zogenaamde drievoeten. De 

sieraden, wapens en drievoeten werden door de komst van de Romeinen in onze gewesten niet 

meer zo vaak aangewend als offers. Hier trad een grote daling op. De munten bleven wel in 

gebruik als offermateriaal: ze kwamen in de Gallo-Romeinse tijd op evenveel locaties voor, 

maar in aantal schoten ze de hoogte in. Hier trad een stijging op. 

Helemaal nieuw als offerwaar zijn de godenbeeldjes die in de Gallo-Romeinse tijd in grote 

aantallen in rivieren gedeponeerd werden. Dit fenomeen houdt duidelijk verband met de 

komst van de Romeinen in het gebied. 

 

Algemeen kan men stellen dat er wel degelijk veranderingen optraden in het 

deponeringsgedrag van de toenmalige bevolking. De reden hiervoor is de aanwezigheid van 

de Romeinen en de “omscholing” van Galliërs tot Gallo-Romeinen. Men bleef ritueel 
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deponeren in rivieren, maar de inhoud van de depots onderging een wijziging. De geofferde 

objecten vertonen allen een Romeins karakter. 

 

Men moet evenwel in gedachten houden dat dit geen definitieve conclusie is, want vele 

objecten kunnen nog op de rivierbodem verborgen liggen. Zolang de baggerboten actief 

blijven en er werken in rivieren moeten worden uitgevoerd, zullen er objecten boven water 

komen en kan men de studies naar dit boeiende onderwerp verder zetten. In de toekomst zou 

men meer aandacht moeten besteden aan de baggerspecie en de objecten die het kan bevatten. 

Men stoot nog te vaak toevallig op deze waardevolle voorwerpen en deze toevalligheid kan 

omgezet worden naar meer doelbewust zoeken. Op plaatsen waar er voordien rituele objecten 

zijn gevonden, kan men gerichter op zoek gaan om de reeds bestaande verzamelingen uit te 

breiden. Nu gaan er nog teveel voorwerpen verloren (of ondergaan ze onherstelbare schade 

door de baggermolen) en bestaat de kans op een vertekend beeld.  
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9. Bijlage 

 
9.1. Baggervondsten uit België 

9.1.1. Baggervondsten uit de Leie 

 

 

 

 
 

Leie, afbeeldingen 1, 2, 3 en 4 

 

 

 
 

Leie, afbeelding 5 

 

 

 
 

Leie, afbeelding 6 
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Leie, afbeelding 7 

 

 

 
 

Leie, afbeelding 8 

 

 
Leie, afbeelding 9 

 

 

 

 
 

Leie, afbeelding 10 

 

 
 

Leie, afbeelding 11 
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Leie, afbeelding 12 

 

 

 
 

Leie, afbeelding 13 

 

 

 
 

 
 

Leie, afbeeldingen 14 en 15 

 

 

 
 

Leie, afbeelding 16 
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Leie, afbeeldingen 17,18,18 en 20 

 

 



 70 

 
 

Leie, afbeelding 21 

 

 

 

 
 

Leie, afbeeldingen 22 en  23 

 

 

 
 

Leie, afbeeldingen 24 en 25 

 

 

 
 

Leie, afbeeldingen 27 en 28 
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Leie, afbeelding 29 

 

 
 

Leie, afbeelding 30 

 

 

 
 

Leie, afbeelding 31 
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Leie, afbeelding 32 

 

 

 
 

Leie, afbeelding 33 

 

 

 

 
 

Leie, afbeelding 24 
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9.1. 2. Baggervondst uit de Dender 

 

 

 

 

 
 

Dender, afbeelding 1 
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9.1.3. Baggervondsten uit de Schelde 

 

 
Schelde, afbeelding 1 

 

 

 

 
Schelde, afbeelding 2 

 

 
 

Schelde, afbeelding 3 
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Schelde, afbeeldingen 4-6 

 

 

 
 

 
 

Schelde, afbeeldingen 7-11 

 

 

 
 

Schelde, afbeelding 12 

 

 
Schelde, afbeelding 13 
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Schelde, afbeeldingen 14-17 

 

 

 

 

 
 

Schelde, afbeeldingen 18-20 

 

 
 

Schelde, afbeeldingen  21-23 

 

 

 

 
 

Schelde, afbeelding 24 
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Schelde, afbeeldingen 25 

 

 

 
 

Schelde, afbeelding 26 

 

 
 

Schelde, afbeelding 27 
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Schelde, afbeelding 28 

 

 
 

Schelde, afbeelding 29 



 79 

 

 

 
 

Schelde, afbeelding 30 

 

 

 
 

Schelde, afbeelding 31 
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9.1.4. Baggervondsten uit de Schelde, zonder exacte locatie 

 

 

 

 
 

Schelde,  afbeelding 32 
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9.1.5. Baggervondsten uit de Durme 

 

 

 

 
 

Durme, afbeelding 1 

 

 

 

 
 

Durme, afbeelding 2 
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9.1.6. Baggervondsten uit de Durme, zonder locatie 

 

 

 
 

Durme, zonder locatie, afbeelding 3 

 

 
 

Durme, zonder locatie, afbeelding 4 
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9.1.7. Baggervondst aan het licht gekomen tijdens de Schelde- en Durmewerken te Hamme 

 

 

 
 

Schelde- en Durmewerken, Hamme, afbeelding 1 
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9.1.8. Baggervondsten aan het licht gekomen tijdens Schelde- en Durmewerken, zonder 

locatie, in de omgeving van Hamme 

 

 

 
 

Schelde- en Durmewerken, geen locatie, afbeelding 2 

 

 

 

 
 

Schelde- en Durmewerken, geen locatie, afbeelding 3 
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9.1.9. Baggervondsten aan het licht gekomen tijdens Schelde- en Rupelwerken te Wintam 

 

 
Schelde- en Rupelwerken, afbeelding 1 

 

 

 
 

Schelde- en Rupelwerken, afbeelding 2 

 

 

 
 

Schelde- en Rupelwerken, afbeeldingen 3 en 4 

 

 
 

Schelde- en Rupelwerken, afbeelding 5 
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Schelde- en Rupelwerken, afbeeldingen 6 en 7 

 

 

 
 

Schelde- en Rupelwerken, afbeelding 8 
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Schelde- en Rupelwerken, afbeelding 9 

 

 

 

 
 

Schelde- en Rupelwerken, afbeelding 10 
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9.1.10. Baggervondst uit de Maas 

 

 

 
 

 

Maas, afbeelding 1 

 

 

 

 
 

 

Maas, afbeelding 2 
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9.1.11. Baggervondst uit het Schulensbroek 

 

 

 

 
 

 

Schulensbroek, afbeelding 1 
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9.1.12. Baggervondsten uit de Haine 

 

 
 

Haine-samenvloeiing, afbeelding 1 

 
Haven, afbeelding 2 
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Haven, afbeelding 3               Haven, afbeelding 4 

 

 

 
 

Haven, afbeelding 5 
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9.2. Baggervondsten uit Zuid-Nederland 

9.2.1. Baggervondsten uit de Maas 

 

 
Maas, afbeelding 1                                      Maas, afbeelding 2 

 

 

 
Maas, afbeelding 3 
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Maas, afbeeldingen 4 en 5 

 

 

 

 

 
 

Maas, afbeeldingen 6 en 7 
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Maas, afbeelding 8 

 

 

 

 

 
 

Maas, afbeelding 9 
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Maas, afbeelding 10 

 

 

 

 
 

Maas, afbeelding 11 
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Maas, afbeelding 12 

 

 

                 
 

 

Maas, afbeeldingen 13 en 14 
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Maas, afbeelding 15               Maas, afbeelding 16 

 

 

 

 

 
 

Maas, afbeeldingen 17 en 18 
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Maas, afbeelding 19 

 

 

 

 

 

 
 

Maas, afbeelding 20 
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Maas, afbeelding 21 

 

 

 

 
 

Maas, afbeelding 22 
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9.2.2. Baggervondsten uit de Maas, zonder exacte locatie 

 

 

 

 
 

Maas, afbeelding 23 

 

9.2.3. Baggervondsten uit het Peelmoeras 

 

 

 

 
 

Peelmoeras, afbeelding 1 
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9.3. Twee kaarten met de belangrijkste Belgische en Nederlandse rivieren 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 102 

10. Bibliografie 

 

10.1. Literaire werken: algemeen 

 

  Vlaanderen. Buitengewone reeks. Gent :   

Vlaanderen, n.d.  

 

Archéologie chronique de Wallonie de la Préhistoire à la fin du XVIe siècle. Hors série 

bibliographie de l‟archéologie en region Wallonne, 1- 1984-1986, Namur, Direction des 

Fouilles, 1995 

 

Bauer R., De Lage Landen, Een spiegel in de geschiedenis van Europa, Tielt, Lannoo, 1994, 

294p. 

 

Bauters L., Bourgeois J., De Meester P., De Mulder G., De metaaltijden in de provincie Oost-

Vlaanderen. Een blik op 25 jaar onderzoek, in: Vobov-Info, 38-40: 38-54 

 

Birkhan Helmut, Kelten: Bilder ihrer Kultur, Wien, Österreichische Akademie der 

Wissenschaften,1999,453p.  

 

Callebaut D., Het gebied tussen Rupel, Grote Nete, Maas, Demer en Dijle in de Romeinse 

tijd, Gent, licentiaatsverhandeling,1969-1970, 2v. 

 

Caes Lucienne, De Romeinse bewoning in de streek tussen Dender, Schelde, Rupel en Zenne 

in verband met de bodemgesteldheid, Gent, licentiaatsverhandeling, 1966-1967, 240p. 

 

Clerinx H., Kelten en de Lage Landen: vechten om het beste deel, Leuven, Davidsfonds, 

2005, 294p. 

 

Cunliffe B., The ancient Celts, Osford, Osford University Press, 1997, 324p. 

 

De Graeve F., Keltische mythen en sjamanisme, Gent, licentiaatsverhandeling, 1998, 99p. 

 

De Laet S.J., Prehistorische Kulturen in het zuiden der Lage Landen, Wetteren, Universa, 

1974, 561p. 

 

De Mulder G., Verlaeckt K., De archeologische verzameling Léon Savoir: nieuwe 

riviervondsten uit de Schelde nabij Wichelen, pp.23-28, in: Verlaeckt K., Het land van 

Dendermonde: archeologie tussen Schelde en Dender, Vobov-Info, 50, Kruishoutem, Emka, 

1999, 48p. 

 

Derks Ton, Goden, temples en rituele praktijken. De transformatie van religieuze ideeën en 

waarden in Romeins Gallië, academisch proefschrift, Amsterdam, 1996, 305p. 

 

Derks Ton, Gods, Temples and Ritual Practices. The transformation of religious ideas and 

values in Roman Gaul, Amsterdam, University press, 1998, 325p. 

 

De Wilde R., De streek tussen Schelde, Dender en kleine Dender in de  tijd, 

Gent, licentiaatsverhandeling, 1964, 262p. 



 103 

 

Fokkens H., Jansen R., 2000 jaar bewoningsdynamiek: brons- en ijzertijdbewoning in het 

Maas-Demer-Scheldegebied, Leiden, Universiteit Leiden, 2002, VI, 406p. 

 

Fontijn D., Sacrificial landscapes. Cultural biographies of persons, objects and natural places 

in the Bronze Ages of the southern Netherlands, ca. 2300-600BC, 392p., in: Analecta 

Praehistorica Leidensia 33/34, Leiden, 2003. 

 

Gabillot M., Dépôts et production métallique du Bronze moyen en France nord-occidentale, 

Oxford, Archaeopress, 2003, XIII, 471 p., in : BAR. International series 1174 

Green Miranda, Ontdek de wereld van de druïden, Haarlem, Becht, 1998, 192p. 

 

Haywood J., Historische atlas van de Keltische beschaving, Baarn, Tirion Uitgevers B.V., 

2001, 144p. 

 

Hobbs R., Late Roman precious metal , c. AD 200-700 : changes over time and 

space, in: BAR International Series, Oxford, Archaeopress, 2006, IX, 282 p. 

 

James S., Ontdek de wereld van de Kelten, Haarlem, Becht, 1996, 192p. 

 

Lambrechts P., De streek tussen Noordzee en Schelde tijdens de Romeinse overheersing, 

Gent, Oostvlaams Verbond van de kringen voor geschiedenis, 1953, 24p. 

 

Mariën M.E., Oud-België: van de eerste landbouwers tot de komst van Caesar, Antwerpen, 

De Sikkel, 1952, 527p. 

 

Moens T., Bodem- en baggervondsten uit Appels, Dendermonde, Stedelijke musea, 1993, 

64p. 

 

Moscati S., Les Celtes, Paris, EDDL, 2001, 711p.  

 

Nouwen R., De Romeinen in België 31v.C.-476n.C., Leuven, Davidsfonds, 2006, 256p. 

 

Peleman B., De Leie van bron tot de Schelde, Antwerpen, Buschmann, 1967, 167p. 

 

Penninck N., Celtic sacred landscapes, London, Thames&Hudson, 2000, 224p. 

 

Praet Danny, De Goden der Goden. De christianisering van het Romeinse Rijk. Pelckmans, 

Kapellen, 1995, 232p. 

 

Rogge M., Sas K., Quo Vadis? Het wegennet van de Romeinen, een verenigd Europa, in: 

Buitengewone Reeks 4, Publicaties van het Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke, 

Zottegem, 2006, 39p. 

 

Ten Brinke W., De beteugelde rivier: Bovenrijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Nederrijn-Lek 

en IJsel in vorm, Diemen, Veen magazines, 2004, 228p. 

 

Thoen H., De Romeinen in onze gewesten, Gent, UGent, 1995, 42p. 

 

javascript:open_window(%22http://aleph.ugent.be:80/F/7DST9IBFFKE89BX5RKTEQLI3HHU26U4DEED6Y5HIASEPP3FNVN-00956?func=service&doc_number=000796886&line_number=0012&service_type=TAG%22);


 104 

Thoen H. e.a., Temse en de Schelde. Van Ijstijd tot Romeinen, Brussel, Gemeentekrediet van 

België, 1989, 127p. 

 

Torfs J., Het meanderen der rivieren, Gent, licentiaatsverhandeling, 1971-1972, 118p. 

 

Tremerie K., Het westelijk gedeelte van de provincie Oost-Vlaanderen tijdens de 

metaaltijden: een archeologische inventaris, Gent, licentiaatsverhandeling, 2v. 

 

Van Bossche A., De Durme van bron tot monding: geschiedenis van een rivier, Hamme, 

Heem- en geschiedkundige kring Osschaert, 2003, 96p. 

 

Van Caenegem R.C., e.a., De Lage Landen van prehistorie tot 1500, Amsterdam, Elsevier, 

1978, 463p. 

 

Van Daele B., Het Romeinse leger, Leuven, Davidsfonds, 2003, 252p. 

 

Van den Broecke P.W., Een gordel van macht en pracht, Het midden-Nederlandse 

rivierengebied in het eerste millenium v.C., in: Een duik in het verleden, Schelde, Maas en 

Rijn, Zottegem, 2001. 

 

Van Heeringen R.M., De mond van de Oude Rijn komt in beweging: ijzertijdvondsten uit het 

Katwijkse duingebied, Amersfoort, Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, 1989, 

pp.198-203. 

 

Van Impe L., e.a., Godenmacht, Krijgerskracht: Keltische gouddepots,  Provinciaal Gallo-

Romeins Museum te Tongeren, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, 1997, 36 p. 

 

Van Strijdonck M., De Mulder G., De Schelde. Verhaal van een rivier, Leuven, Davidsfonds, 

2000, 173p. 

 

Verlaeckt K., Bronzen op de baggerboot, pp.1-8, in: Heem- en Oudheidkundige Kring 

Wichelen, 1993, nr.1, 30p. 

 

Verlaeckt K., Riviervondsten en depots : offers of tekens van macht ?, in: Verlaeckt K., 

Tussen heuvel en rivier. De bronstijd in Oost-Vlaanderen (ca 2000-750v.C.), Dendermonde, 

1996, pp. 49-71. 

 

Vermeulen F., Tussen Leie en Schelde. Archeologische inventaris en studie van de Romeinse 

bewoning in het zuiden van de Vlaamse zandstreek, Archeologische Inventaris Vlaanderen 

Buitengewone reeks 1, Gent, 1992 

 

Vermeulen F., Kelten, Romeinen en Germanen tussen Leie en Schelde: archeologische 

vondsten in Sint-Martens-Latem en in het zuiden van de Vlaamse zandstreek, Gent, in: 

Scholae archaeologicae, 10. 

 

Warmenbol E., Schatten uit de Schelde: de voorwerpen uit de Metaaltijden uit de verzameling 

Hasse, Antwerpen, Stadsbestuur, 1987 

 

 

 

http://www.musee-mariemont.be/web/wwwopac.exe?&DATABASE=integral&OPAC_URL=/web/index.php&LANGUAGE=2&l2=Provinciaal+Gallo-Romeins+Museum+te+Tongeren&LIMIT=25
http://www.musee-mariemont.be/web/wwwopac.exe?&DATABASE=integral&OPAC_URL=/web/index.php&LANGUAGE=2&l2=Provinciaal+Gallo-Romeins+Museum+te+Tongeren&LIMIT=25


 105 

 

 

10.2. Literaire werken: bronnen voor inventaris 

 

Bauwens-Lesenne M., Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in Oost-

Vlaanderen, Brussel, s.n., 1962, 8, VIII, 282p. 

 

Bauwens-Lesenne M., Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in Oost-

Vlaanderen: vanaf de vroegste tijden tot aan de Noormannen, Brussel, Oudheidkundige 

Repertoria, Reeks A en B, II, VI, VII 

 

Bauwens-Lesenne M., Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in 

Westvlaanderen: vanaf de vroegste tijden tot aan de Noormannen, Brussel, Oudheidkundige 

Repertoria 4, VIII, 151p. 

 

Bauwens-Lesenne M., Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in Limburg, 

behoudens Tongeren-Koninksem: vanaf de vroegste tijden tot aan de Noormannen, Brussel, 

Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische Repertoria 8, XI, 445p. 

 

De Clercq W., De rivier als context: opgebaggerde Gallo-Romeinse vondsten uit de Schelde 

en de Rupel, pp. 29-34, in: Verlaeckt K., Prospectievondsten uit het mondingsgebied van 

Rupel en Schelde te Wintam, Vobov-Info, 54, Kruishoutem, 2001, 43p. 

 

De Meulemeester J., De verzamelingen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas 

in het museum te Sint-Niklaas, in: Oudheidkundige repertoria, Reeks B: de verzamelingen 8, 

1974, 84p. 

 

De Mulder G. en Parent J.-P., Oudenaarde-Melden: protohistorische baggervondsten, pp.235-

241, in: Archeologische Kroniek van Zuidoost-Vlaanderen, Bijdragen II, Zottegems 

Genootschap voor geschiedenis en oudheidkunde, Handelingen V, 1991. 

 

De Laet S.J., De Gallo-Romeinse steelpan van Hamme en de cultus van Mercurius, pp.62-65, 

in: Studies over archeologie, 1961 

 

De Wulf M., Bibliografie en localisatie der voornaamste oudheidkundige vindplaatsen in 

Waasland, 2, 19p., in: Mededelingen Bibliotheca Wasiana, Sint-Niklaas, 1952 

 

Janssen L., Merkwaardige Romeinse vondst te Rekem, in: Limburg, Federatie van de 

Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg, 1975, jaargang LIV, 4, pp.150-152. 

 

Les Celtes en France du Nord et en Belgique: VIe- Ie siècle avant J.-C., Bruxelles, Crédit 

Communal, 1990, 280p. 

 

Maertens de Noordhout J., Catalogue du Musée des Antiquités de l‟université de Gand: 

années 1907-1931, Mont-Saint-Amand, De Scheemaeker, 1938, 159p. 

 

Repertoires Archéologiques, Oudheidkundige Repertoria, Serie A, XI, de la province de 

Luxembourg, Bruxelles, 1978, 299p. 

 

Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 82, Amersfoort  



 106 

 

Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 100, Amersfoort 

 

Rogge M., De archeologische vondsten uit het Schelde-alluvium te Oudenaarde-Melden. Een 

korte historiek, pp.207-210, in: Archeologische Kroniek van Zuidoost-Vlaanderen, Bijdragen 

II, Zottegems Genootschap voor geschiedenis en oudheidkunde, Handelingen V, 1991. 

 

Rogge M. en Parent G.-P., De Gallo-Romeinse en vroeg-middeleeuwse vondsten uit het 

Schelde-alluvium te Oudenaarde-Melden, pp.242-249, in: Archeologische Kroniek van 

Zuidoost-Vlaanderen, Bijdragen II, Zottegems Genootschap voor geschiedenis en 

oudheidkunde, Handelingen V, 1991. 

 

Roymans N., Tribale samenlevingen in Noord-Gallië. Een antropologisch perspectief, 

Amsterdam, academisch proefschrift, 1987, 349p. 

 

Roymans N., Tribal societies in Northern Gaul: an anthropological perspective, Amsterdam, 

Universiteit van Amsterdam, 1990, 290p. 

 

Slofstra J., Van Der Sanden W., Rurale cultusplaatsen uit de Romeinse tijd in het Maas-

Demer-Scheldegebied, in: Analecta Praehistoria Leidensia 20, 1987, pp. 125-168. 

 

Thoen H. e.a., Temse en de Schelde: van Ijstijd tot Romeinen, Brussel, Gemeentekrediet van 

België, 1989, 127p. 

 

Thoen H., Gallo-Romeins, in: Vondsten uit de Leie te Deinze. Speciale uitgave Jaarboek 1976 

Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze, Deinze, 357p. 

 

Tussen kunst en kennis: een keuze uit de Gentse universitaire verzamelingen, Gent, UGent, 

1982, 127p. 

 

Van Bogaert A.-J., Kelten, Galliërs, Romeinen in de Durme- en Scheldehoek I, Leuven, 

Boekengilde De Clauwaert, 1964, 340p. 

 

Van Es W.A., Verwers W.J.H., Fibulae uit de Maas, in: Rijksdienst voor Oudheidkundig 

Bodemonderzoek 95, Amersfoort. 

 

Van Impe L., Vangeel P., Een laat La Tène-zwaard uit Schulen, pp.22-26, in: Archaeologia 

Belgica, 238. 

 

Verwers G.J., Ypey J., Six iron swords from the Netherlands, pp. 79-91, in: Rijksdienst voor 

Oudheidkundig Bodemonderzoek 71, Amersfoort. 

 

Warmenbol E., Cabuy Y., e.a., La collection Edouard Bernays: néolithique et âge du bronze, 

époques Gallo-Romaine et médiévale, Bruxelles, Musées Royaux d‟art et d‟histoire 6, 1992, 

160p. 

 

 

 

 

 



 107 

 

 

10.3. Internetbronnen 

 

http://www.nijmegen.nl/images/41_35277.pdf 

http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/18175415 

http://www.kuleuven.ac.be/doctoraatsverdediging/cm/3H98/3H980507.htm 

http://archive.ugent.be/retrieve/3072/VicusVelzeke04-05.pdf 

http://archeonet.nl/index.php?itemid=5899 

http://www.landschapsbeheer.bl 

http://www.vioe.be/inventarisatie/cai?nav=true   (CAI-inventaris) 

home.zonnet.nl/postbus/vlaanderen-b.html (G. De Mulder, K. Verlaeckt) 

www.musee-mariemont.be 

www.scheldenet.nl 

http://onsstreven.be/durme%20en%20schelde.html 

wikipedia 

http://home.hetnet.nl/~hstoepker/symposium%20archeologie%20maaswerken/07%20metaalti

jd.pdf (Simons A.) 

http://www.racm.nl/content/xml_racm%5Cp_maaswerknew.xml.asp?toc=- 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lesse_%28rivier%29 

www.limes.nl 

http://www.museumkennis.nl/lp.rmo/museumkennis/i000332.html 

 

 

 

10.4. Afkortingen 

  

Vobov-Info Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen 

ROB  Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 

RACM Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 

CBA    Council British Archaeology 

CAI  Centrale Archeologische Inventaris 

VIOE  Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nijmegen.nl/images/41_35277.pdf
http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/18175415
http://www.kuleuven.ac.be/doctoraatsverdediging/cm/3H98/3H980507.htm
http://archive.ugent.be/retrieve/3072/VicusVelzeke04-05.pdf
http://archeonet.nl/index.php?itemid=5899
http://www.landschapsbeheer.bl/
http://www.vioe.be/inventarisatie/cai?nav=true
http://home.zonnet.nl/postbus/vlaanderen-b.html
http://www.musee-mariemont.be/
http://www.scheldenet.nl/
http://onsstreven.be/durme%20en%20schelde.html
http://home.hetnet.nl/~hstoepker/symposium%20archeologie%20maaswerken/07%20metaaltijd.pdf
http://home.hetnet.nl/~hstoepker/symposium%20archeologie%20maaswerken/07%20metaaltijd.pdf
http://www.racm.nl/content/xml_racm%5Cp_maaswerknew.xml.asp?toc=-
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lesse_%28rivier%29
http://www.limes.nl/
http://www.museumkennis.nl/lp.rmo/museumkennis/i000332.html


 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

7. Inventaris 
 

7.1. Baggervondsten uit België 

7.1.1. Baggervondsten uit de Leie 

 

Rivier Locatie Object Datering Afmetingen Versieringen 

Leie                    Afb.1 Deinze Koperen munt 

Augustus 

10-3 v.C.  Augustus, Caesar, 

Pontifex Maximus. 

Keerzijde: altaar 

Leie                   Afb. 2 

 

Deinze Munt Claudius Romeins  Imitatie, Minerva 

Leie                   Afb. 3 Deinze 

 

Munt Romeins  Imitatie, tempel 

Leie                   Afb. 4 Deinze Zilveren munt 

Trajanus 

114-117 n.C.  Trajanuszuil 

Leie                   Afb. 5 Deinze Fragment kom, terra 

sigillata, Dragendorff 

37 

1
ste

 helft 2
de

 E. n.C. Diameter 14,8 cm 

 

Eierlijst en fries 

Leie                       Afb. 6 Deinze 3 fragmenten 

Dragendorff 27 

Eind 1
ste

-2
de

 E.n.C., 

2
de

 E.n.C. 

Bodemfragment: 

diameter voet 5,6 cm 

 

 

Leie                   Afb. 7 

 

Deinze 4 fragmenten 

Dragendorff 18/31 of 

31 

2
de

 E.n.C. en 3
de

 

E.n.C. 

Bodemfragment: 

diameter voet 9,4 cm 

 

Leie 

 

Deinze Randfragment 

Dragendorff 32 

2
de

 of 3
de

 E.n.C.   

Leie                   Afb. 8 

 

Deinze 5 fragmenten 

Dragendorff 33 

2
de

 E.n.C.   

Leie                   Afb. 9 

 

Deinze Fragment 

Dragendorff 40 

Eind 2
de

-3
de

 E.n.C. Diameter rand 12 cm  

Leie                  Afb. 10 

 

Deinze 3 fragmenten 

Dragendorff 45, terra 

Eind 2
de

-3
de

 E.n.C.  Mortaria 
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nigra 

Leie                     Afb. 11 

 

Deinze 7 randscherven 

Holwerda 81-borden, 

terra nigra 

Flavische tijd en 2
de

 

E.n.C. 

  

Leie                  Afb. 12 

 

Deinze Randscherf Holwerda 

77d-bord, terra nigra 

1
ste

 E.n.C. Diameter 25,5 cm  

Leie                  Afb. 13 

 

Deinze Fragment fles, terra 

nigra 

 Diameter 6,9 cm  

Leie Deinze 2 fragmenten 

Holwerda 27, terra 

nigra 

2
de

 helft 1
ste

 E.n.C.  

 

 

Leie              Afb. 14,15 Deinze 2 bekerscherven, 

gevernist 

 

2
de

 tot begin 3
de

 

E.n.C. 

 Barbotine 

Leie 

 

Deinze 12 fragmenten, 

gevernist 

2
de

 tot begin 3
de

 

E.n.C. 

 Zandbestrooiing in 

schervengruis-

techniek 

Leie 

 

Deinze Randscherf beker, 

gevernist 

2
de

 tot begin 3
de

 

E.n.C. 

Diameter rand 12,8 

cm 

Zandbestrooing in 

schervengruis-

techniek 

Leie Deinze Fragment bord, 

gevernist 

2
de

 tot begin 3
de

 

E.n.C. 

Diameter rand 16,4 

cm 

 

Leie 

 

Deinze 25 scherven kruiken 

en kruikamforen, 

gewoon aardewerk 

   

Leie 

 

Deinze 6 wandfragmenten 

amforen, gewoon 

aardewerk 

   

Leie 

 

Deinze 3 fragmenten dolia, 

gewoon aardewerk 

   

Leie             Afb. 16-21 

 

Deinze 52 fragmenten 

kookpotten en 
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kommen, gewoon 

aardewerk 

Leie              Afb.22-25 

 

Deinze 5 draadfibulae, brons La Tène   

Leie              Afb. 27,28 Deinze 2 draadfibulae, brons 

 

La Tène-Vroeg 

Romeins 

  

Leie                   Afb.29 Deinze 1 draadfibula, ijzer 

 

La Tène   

Leie                   Afb.30 Deinze 1 boogfibula, brons 1
ste

 E.n.C. 

 

  

Leie                   Afb.31 

 

Deinze 1 veerrol van bronzen 

bovendraadse fibula 

   

Leie                   Afb.32 

 

Deinze 2 scharnierfibulae, 

brons 

1
ste

 E.n.C.   

Leie                      Afb.33 Deinze Emailfibula, brons Eind 1
ste

 – 1
ste

 helft 

2
de

 E.n.C. 

  

Leie   Deinze 6 fragmenten tegulae 

met opstaande rand 

   

Leie Deinze Fragment schouw 

laagoven 

   

Leie                  Afb. 34 Deinze Fragment vuurbok of 

haardplaat 

1
ste

 E.v.C.-1
ste

 E.n.C.   

Leie Menen Schotel, brons La Tène of 3de E.n.C.  Gestyleerde bloemen 
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7.1.2. Baggervondsten uit de Dender 

 

Rivier Locatie Object Datering Afmetingen Versiering 

Dender 

 

Aalst Amfoor Romeins   

Dender Dendermonde Spelden, naalden van 

fibulae en nagels 

   

Dender Dendermonde Hoefijzer 

 

Romeins   

Dender Dendermonde Zandstenen 

fallusbeeld 

Romeins  4 sporen van 

bronzen hechten 

Dender Dendermonde Drievoet, brons La Tène  3 dieren 

 

Dender Denderleeuw “kantaar”, marmer Gallo-Romeins 

 

  

Dender               Afb.1 Geraardsbergen Drievoet, brons La Tène II Hoogte 8cm 3 dierenkoppen 
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7.1.3. Baggervondsten uit de Schelde 

 

Rivier Locatie Object Datering Afmetingen Versiering 

Schelde Appels Dolk, 2 harpoenen, 

vishaak 

La Tène   

Schelde Appels Hulsbijl, ijzer 

 

La Tène   

Schelde 

 

Appels Zwaard met schede La Tène   

Schelde               afb.1 Appels Beeldje  La Tène  Stier met 

hertenstaart 

Schelde               afb.2 Appels Knijpscharen, ijzer La Tène 

 

  

Schelde Asper 2 dolken, brons 

 

   

Schelde Asper Houten pijlers, 

polijststeen, silex 

   

Schelde Baasrode Voet vouwstoel, 

brons 

   

Schelde Bornem Munten Commodus 

 

   

Schelde Bornem Mortier 

 

   

Schelde Bornem Kleine helm 

 

   

Schelde Bornem Hoofd, arm en been 

van beeldje, brons 

   

Schelde Bornem Beeld van Jupiter, 

brons 

Romeins Hoogte 10 ½ duim   

Schelde Bornem Voetstuk van beeld 

 

   

Schelde Bornem Votiefsteen met Romeins  JOVI OPTIMO 
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inscriptie MAXIMO, 

IMBRIUS 

VERATIUS, 

VOTUM SOLUT, 

LUBENS MERITO 

Schelde Bornem 42 munten Romeins 

 

  

Schelde 

 

Dendermonde Lanspunt Gallo-Romeins   

Schelde Dendermonde 3 lanspunten, ijzer  

 

  

Schelde Dendermonde Zwaard 

 

Gallo-Romeins   

Schelde 

 

Dendermonde Spindel in gebakken 

aarde, brons 

   

Schelde Dendermonde Fibula, brons 

 

Romeins Lengte 70mm  

Schelde Dendermonde Fibula, brons Romeins 

 

Lengte 62mm  

Schelde              

 

Dendermonde Beeldje, brons  Hoogte 12,5cm Rechtstaande naakte 

jonge vrouw 

Schelde               afb.3 Dendermonde Beeldje, brons Romeins Hoogte 9,4 cm Staande Mars, naakt 

met helm, ogen 

ontbreken 

Schelde Dendermonde Naald  Lengte 104mm, 

diameter 3mm 

 

Schelde Dendermonde Gewicht, gebakken 

aarde 

 

 

  

Schelde Dendermonde Scherven Gallo-Romeins 

 

  

Schelde Dendermonde Kom  Hoogte 68mm, 

buitenste diameter 
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153mm 

Schelde Dendermonde Kom, terra sigillata Romeins 

 

  

Schelde Gentbrugge Fles, groen glas Romeins   

 

Schelde Gentbrugge 2 dakpannen Romeins 

 

  

Schelde Grembergen Sleutel en gewichten 

voor visnetten 

Gallo-Romeins   

Schelde            Afb.4-6 Melden (Oudenaarde) 3 draadfibulae Gallo-Romeins 

 

Lengte 5,4cm; 4,9cm; 

5,1cm 

 

Schelde          Afb.7-11 Melden (Oudenaarde) 5 scharnierfibulae Gallo-Romeins Lengte 4,6cm; 5,5cm; 

3,4cm; 4,6cm; 6,1cm 

 

Schelde            Melden (Oudenaarde) Fibula, brons La Tène  

 

Gele rivierpatina 

Schelde            Afb. 12 Melden (Oudenaarde) Fibula, ijzer 

 

Gallo-Romeins Lengte 5,5cm  

Schelde            Afb. 13 Melden (Oudenaarde) Dierfibula Gallo-Romeins (2
de

 

E.n.C.) 

Lengte 3,9cm In de vorm van een 

kikker 

Schelde        Afb. 14-17 Melden (Oudenaarde) 4 fibulae met 

hooggewelfde beugel 

Gallo-Romeins Lengte 5,6cm; 4,7cm; 

5,4cm; 5,2cm 

 

Schelde        Afb. 18-20 Melden (Oudenaarde) 3 fibulae met brede 

beugel 

Gallo-Romeins (2
de

-

midden 3
de

 E.n.C.) 

Lengte 5,6cm; 5,6cm; 

3,4cm; 

 

Schelde         Afb.21-23 Melden (Oudenaarde) 3 gelijkzijdige fibulae Gallo-Romeins 

 

Lengte 5,7cm; 3,4cm; 

5,6cm 

 

Schelde             Afb.24 Melden (Oudenaarde) Haarspeld, brons Gallo-Romeins Lengte 9cm In de vorm van een 

slang 

Schelde            Afb. 25 Melden (Oudenaarde) 2 Lepelsondes, brons Gallo-Romeins Lengte 11,9cm; 

11,9cm geplooid 

 

Schelde            Afb. 26 Melden (Oudenaarde) Nietkop met 

umbovormige 

kopplaat, brons 

Gallo-Romeins Lengte 3,7cm  
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Schelde             Afb.27 Melden 

(Oudenaarde) 

Oorring in 

wikkeldraad, brons 

La Tène   

Schelde Melle Kop, brons Gallo-Romeins Hoogte 70mm, 

breedte 55mm, dikte 

7mm 

Versiering van 

onderste deel van oor 

van kan of een beslag 

Schelde Melle Lepel, brons Gallo-Romeins Lengte 146mm 

 

 

Schelde Oudenaarde Hipposandaal 

 

 Lengte 9,5cm  

Schelde Oudenaarde Zwaard(en), ijzer Late ijzertijd 

 

Lengte 770mm  

Schelde            Afb. 28 Oudenaarde Zwaard en schede, 

ijzer 

3
de

 – 2
de

 E.v.C. Lengte 710mm, 

dikte 33mm 

 

Schelde Schellebelle Oor van kan, brons La Tène Lengte 140mm, 

hoogte 38mm, 

breedte 68mm 

 

Schelde Schellebelle Fragment vouwmeter, 

brons 

Gallo-Romeins Lengte 245mm, 

hoogte vouwstuk 

3mm, breedte 

vouwstuk 4mm 

 

Schelde Schoonaarde Zwaard, ijzer 

 

La Tène III   

Schelde Schoonaarde Pilum, ijzer  

 

  

Schelde Schoonaarde Hulsbijl, ijzer 

 

Late ijzertijd   

Schelde Schoonaarde Vaarboomijzers, 

grote vishaak 

Late ijzertijd   

Schelde Temse Randscherven 

kookpotten 

Romeins   

Schelde            Afb. 29 Temse Randen van 

kookpotten, pot in 

Gallo-Romeins   
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Eifelwaar 

Schelde Wetteren Altaar, zandsteen 

 

Romeins  Gericht aan hercules 

Schelde Wichelen Bodem terra sigillata 

pot 

2
de

 E.n.C.  Stempel van Rufinus 

Schelde Wichelen Bronzen voorwerp Romeins 70mm lengte, 9mm 

breedte 

 

Schelde 

 

Wichelen 5 draadfibulae, brons    

Schelde Wichelen Fragmenten van 

weegschaaltje, brons 

   

Schelde Wichelen 2 afgebroken sleutels, 

brons 

   

Schelde Wichelen Halfcirkelvormig 

gebogen voorwerp, 

gedraaid brons 

 Volledige lengte 

150mm, dikte 2 tot 

3mm 

 

Schelde Wichelen Vierkante nagel, 

brons 

   

Schelde Wichelen 4 gespen, brons 

 

   

Schelde Wichelen Naald, brons 

 

   

Schelde Wichelen Afgebroken naald, 

brons 

   

Schelde Wichelen 2 ringen, gedraaid 

brons 

 20mm doormeter  

Schelde Wichelen 10-tal ringen, brons  Doormeter 20 tot 

24mm, dikte 1,5 tot 

4mm 

 

Schelde Wichelen Armbandje, brons 

 

   

Schelde Wichelen 1 grote en 2 kleine Bronstijd?   
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lanspunten 

Schelde Wichelen Iers hellebaard-type 

 

   

Schelde Zele Beeldje, brons Gallo-Romeins Hoogte 100mm, 

breedte 40mm, dikte 

21mm 

Mars met 

wapenuitrusting 
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7.1.4. Baggervondsten uit de Schelde, in de omgeving van Hamme 

 
Rivier Locatie Object Datering Afmetingen Versiering 

Schelde Baasrode Borstbeeld, brons Gallo-Romeins Lengte 53mm, 

breedte 30mm 

Abundantia 

Schelde Baasrode Handvat van pan, brons Gallo-Romeins Lengte 171mm, 

breedte 67mm 

 

Schelde Baasrode Oorkruikje (lagena), 

gebakken potaarde 

2
de

 helft 1
ste

 E.n.C. Hoogte 170mm, 

diameter 133-63mm 

Peervorm 

Schelde Baasrode Lagena, gewoon 

aardewerk 

2
de

 E.n.C. Hoogte 167mm, 

diameter 113-45mm 

 

Schelde Baasrode 4 kofferhandvatten, 

brons 

 

Gallo-Romeins  Cirkeltjes, kruisjes 

Schelde Baasrode Handvat van zwaard, 

been 

Gallo-Romeins Lengte 84mm, 

diameter 28-21mm 

 

Schelde Baasrode Paardenmondstuk Gallo-Romeins Lengte 258mm, 

doorsnede ring 52-

40mm 

Aan uiteinden in 

ijzeren ring gesmeed 

Schelde Dendermonde (St. 

Onolfsdijk ) 

Kort zwaard Romeins Lengte 582mm, 

breedte 36mm 

 

Schelde Driegoten Hefsleutel, brons Romeins Lengte 51mm, 

hoogte 31mm, 

diameter 12mm, 

breedte 25mm 

 

Schelde Driegoten hefsleutel Gallo-Romeins Lengte 187mm, dikte 

4mm, breedte 18mm 

 

Schelde Driegoten Sleuteltje, brons Gallo-Romeins Lengte 41mm, dikte 

4mm, breedte 21mm 

 

Schelde Driegoten Slotsleutel, brons Romeins Lengte 81mm, dikte 

13mm, breedte 

47mm, diameter 
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17mm 

Schelde Driegoten Koffersleuteltje, brons 1
ste

 E.n.C. Lengte 46mm, 

hoogte 13mm, dikte 

6mm, breedte 15mm 

 

Schelde Driegoten Scharnierfibula Gallo-Romeins Dikte 14mm,  

breedte 16mm 

 

Schelde Driegoten Kopje, brons Gallo-Romeins Lengte 38mm, 

breedte 26mm 

 

Schelde Driegoten Kan met ronde 

halsopening 

Gallo-Romeins Hoogte 170mm, 

diameter buik 85mm, 

diameter bodem 

57mm, diameter hals 

73mm 

S-vormig profiel 

Schelde Driegoten Siervaas 2
de

 E.n.C. Hoogte 167mm, 

diameter 115mm 

Bandversiering 

 

Schelde Driegoten Nagel, brons 2
de

 E.n.C. Lengte 111mm, 

diameter knop 10mm 

 

Schelde Driegoten 4 haarspelden, been Gallo-Romeins Lengte 97mm; 

101mm; 97mm; 

92mm 

 

Schelde 

 

Driegoten Haartang, brons Romeins   

Schelde Driegoten Halshanger Gallo-Romeins Lengte 39mm, 

breedte 33mm, 

diameter 32mm 

Bronzen schildpad 

Schelde Driegoten Halshanger Gallo-Romeins Doorsnede 40mm Gans met geopende 

vleugels 

Schelde Driegoten Ring, brons Romeins Diameter 19mm-

29mm 

Aan bovenkant een 

lepeltje 

Schelde 

 

Driegoten Ring, brons Gallo-Romeins Diameter 28mm Gravuren 

Schelde Driegoten Ring, brons Romeins Diameter 19mm,  
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diameter 29mm 

Schelde 

 

Driegoten 2 ringen, ijzer Gallo-Romeins   

Schelde Driegoten Speld, been Gallo-Romeins Lengte 66mm, dikte 

4mm 

Aan bovenkant een 

lepeltje 

Schelde Driegoten Helmarend, brons Romeins Hoogte 20mm, 

diameter 16mm 

 

Schelde Driegoten Reukpot Gallo-Romeins Hoogte 25mm, 

diameter 14mm 

 

Schelde Driegoten 2 bolvormige knoppen Gallo-Romeins Lengte 14mm, 

diameter 11mm 

 

Schelde Driegoten Half eivormige knop, 

brons 

Gallo-Romeins Lengte 15mm, 

diameter 9mm 

 

Schelde Driegoten Half ronde kop, brons 

 

Gallo-Romeins Lengte 16mm, 

diameter 12mm 

 

Schelde Driegoten Halfronde knop, brons Gallo-Romeins Lengte 11mm, 

diameter 13mm 

 

Schelde Driegoten Steen voor weefgetouw Gallo-Romeins Lengte 111mm, 

breedte 55mm 

Afgeknotte 

piramidevorm   

Schelde Driegoten Dolium  

 

Gallo-Romeins   

Schelde Driegoten Rand van teil Gallo-Romeins Lengte 117mm, 

breedte 54mm 

 

Scheldebed Driegoten 6 kruikfragmenten 

 

Gallo-Romeins   

Scheldebed Driegoten Bodem keukengerei, 

terra nigra 

Gallo-Romeins Diameter 51mm  

Schelde Driegoten Mortarium 

 

Gallo-Romeins  Stempels 

Schelde Driegoten Zadelornament, brons Gallo-Romeins Lengte 164mm, 

breedte 65mm 

 

Schelde Driegoten 2 dobbelstenen, been Gallo-Romeins   
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Schelde 

 

Hamme Ronde speelsteen, been Gallo-Romeins   

Schelde Hamme Scharnierfibula Gallo-Romeins 

 

  

Schelde Hamme Scharnierfibula, brons Gallo-Romeins 

 

Lengte 63cm  

Schelde Hamme Spiraalfibula 1
ste

 – 2
de

 E.n.C. 

 

  

Schelde Hamme Sleutel, ijzer  Romeins Lengte 116mm, 

hoogte 37mm 

 

Schelde 

 

Hamme Kledingknop, brons Gallo-Romeins Lengte 12mm  

Schelde Hamme Kledingknop, brons Gallo-Romeins Lengte 12mm, 

diameter 11mm 

 

Schelde Hamme, Eilandje Rijgnaald, brons Gallo-Romeins Lengte 79mm, dikte 

4mm, breedte 7mm 

 

Schelde Hamme, Eilandje Handvat kruik, brons Romeins Lengte 185mm, 

hoogte 67mm, 

breedte 72mm 

Jonge vrouw, 4 

getooide hoofden, 

mand met 

korenhalmen: 

stamboom? 

Schelde Kastel  Vierkante bel, brons Gallo-Romeins Lengte 38, hoogte 

51mm, breedte 

36mm 

 

Schelde Kastel  Open lamp Gallo-Romeins Lengte 14mm, 

breedte 117mm 

2 dierenkoppen 

Schelde            Afb. 30 Kastel  Beeldje, brons Gallo-Romeins Lengte 19mm, 

hoogte 110mm, 

breedte 73mm 

Romeins veldheer, 

commandostok, helm 

met pluimen, harnas 

Schelde Kastel  Loopgewicht/weegschaal Gallo-Romeins Hoogte 59mm, 

diameter 39-36mm 

Met koper bekleed 
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Schelde Kwatrecht Duifje, brons Gallo-Romeins Lengte 79mm, 

breedte 41mm 

 

Schelde Luizenbos 2 molenstenen Romeins  

 

 

Schelde Melle Ornament oor van kan 

 

Gallo-Romeins Hoogte 9mm, dikte 

7mm, breedte 55mm 

 

Schelde Melle Helm, brons Gallo-Romeins Hoogte 200mm, 

breedte 230mm 

Klokvormig, 

vierdubbele ronde 

inkervingen, 

Schelde- en Durme 

patina 

Schelde Moerzeke Molensteen Romeins Dikte 50mm, 

diameter 400mm 

 

Schelde            Afb.31 Moerzeke Beeldje, brons Gallo-Romeins Hoogte 112mm, 

breedte 37mm 

Keltische krijger 

met helm en schild 

Schelde Moerzeke 2 bellen Romeins  1 vierkant, 1 

klokvorm 

Schelde Moerzeke, “Het 

Zwin” 

Platte schaal, aardewerk Gallo-Romeins Hoogte 42mm, 

diameter 198-143mm 

 

Schelde Moerzeke, “Het 

Zwin” 

3 schoteltjes Gallo-Romeins  2 in aardewerk, 1 in 

steen 

Schelde Moerzeke, “Het 

Zwin” 

Drinkpot, rode aarde Gallo-Romeins Hoogte 64mm, 

diameter 101-52mm 

 

Schelde Moerzeke, “Het 

Zwin” 

Balsemkruikje, 

aardewerk 

Gallo-Romeins  Gevernist  

Schelde Moerzeke, “Het 

Zwin” 

Kom voor weegschaal, 

ijzer 

Gallo-Romeins Hoogte 24mm, 

diameter 165-138mm 

 

Schelde Schellebelle Vouwmeter, brons Gallo-Romeins Lengte 245mm, 

breedte 26mm 

Verdeeld in duimen 
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7.1.5. Baggervondsten uit de Schelde, zonder exacte locatie 

 
Rivier Locatie Object Datering Afmetingen Versiering 

Schelde Tussen Appels en 

Moerzeke 

Chirurgisch instrument 

(?), brons 

Gallo-Romeins Lengte 126mm, 

diameter 6-2mm 

Ornament aan 

uiteinde 

Schelde Tussen Appels en 

Moerzeke 

Instrument, brons Gallo-Romeins Lengte 125mm, grote 

doormeter 6mm, 

kleine doormeter 

2mm 

Haakje aan uiteinde 

Schelde Tussen Appels en 

Dendermonde 

Beeldje, brons Gallo-Romeins Hoogte 136mm, 

breedte 105mm 

Uitgestrekte armen, 

reiszakje 

Schelde            Afb.32 Tussen Appels en 

Dendermonde 

Beeldje, brons Gallo-Romeins hoogte 136mm, 

breedte 105mm, 

dikte 17mm 

Naakte figuur, 

mensenhoofd in 

rechterhand 

Schelde Tussen Appels en 

Schoonaarde  

Zwaard(en), ijzer Late ijzertijd   

Schelde Tussen 

Dendermonde en 

Wetteren 

Schaaltje, brons Gallo-Romeins Hoogte 33mm, 

diameter 168mm 

 

Schelde Tussen Moerzeke-

Baasrode 

Potdeksel met handvat, 

lood 

Gallo-Romeins Hoogte 15mm, 

diameter 80-16mm 

 

Schelde Tussen Moerzeke en 

Baasrode 

Kom, witte aarde Gallo-Romeins Hoogte 67mm, 

diameter 104-90mm 

 

Schelde Tussen Moerzeke-

Kastel en Baasrode 

Drievoet met 4 tenen, 

brons 

Gallo-Romeins Lengte 28mm, 

breedte 26mm 

Klauw van roofdier 

Schelde Tussen Moerzeke en 

Kastel 

Armband, brons Gallo-Romeins Hoogte 14mm, 

diameter 74-55mm 

12 grote 

parelvormen 

 

Schelde Tussen Moerzeke en 

Kastel 

Kruikje (lagena), 

aardewerk 

Gallo-Romeins Hoogte 133mm, 

diameter 94-31mm 

Drielobbig handvat 

Schelde Tussen Moerzeke en Steelpan, brons Laat 1
ste

 E.n.C. Lengte 225mm,  
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Dendermonde diameter 182-

162mm, dikte 4mm 

Schelde Tussen Moerzeke en 

Dendermonde 

Kookpot met platte steel, 

brons 

Gallo-Romeins Lengte 312mm, 

hoogte 74mm, 

breedte steel 39mm 

Merk eigenaar of 

gieter, vogelkoppen 

Schelde Tussen Wetteren en 

Kwatrecht 

Beeld duif, glas Gallo-Romeins Lengte 80mm, 

breedte 42mm, 

hoogte 60mm 

Bronsimitatie 

Schelde Tussen Schellebelle, 

Wichelen, 

Schoonaarde 

Beeldje, brons  Gallo-Romeins Hoogte 65mm, 

breedte 30mm, 

dikte 12mm 

Naakte Mars met 

helm 

Schelde Tussen Schellebelle, 

Wichelen, 

Schoonaarde 

Beeldje, brons Gallo-Romeins Hoogte 53mm, 

breedte 21mm, 

dikte 13mm 

Beschadigd, 

vleugeltjes 

Schelde Tussen Schellebelle, 

Wichelen, 

Schoonaarde 

Beslag of knop, brons Gallo-Romeins Doormeter 27mm, 

dikte 10mm 

Medusakop 

Schelde Tussen Schellebelle, 

Wichelen en 

Schoonaarde 

Handvat, brons Gallo-Romeins Hoogte 57mm, 

breedte 73mm, zijde 

7mm 

Versierde uiteinden 

Schelde Tussen Wichelen en 

Schoonaarde 

Riemhaak, brons Gallo-Romeins Lengte 34mm, 

breedte 12mm, dikte 

9mm 

Met honden- of 

wolfkop versierd 

Schelde Tussen Schellebelle, 

Wichelen en 

Schoonaarde 

Scharnierfibula, brons Gallo-Romeins  Verzilverde beugel 

Schelde Tussen Schellebelle, 

Wichelen en 

Schoonaarde 

Scharnierfibula, brons Gallo-Romeins   

Schelde Tussen Schellebelle, 

Wichelen, 

Schoonaarde  

Kruisboogfibula, brons Gallo-Romeins  Bollen op kop en 

armuiteinden 
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Schelde Tussen Schellebelle, 

Wichelen, 

Schoonaarde 

Staartfibula, brons Gallo-Romeins  In het midden knop, 

waarrond uitgeholde 

blaadjes 

Schelde Tussen Schellebelle, 

Wichelen en 

Schoonaarde 

Schotel, gebronsd 

vaatwerk 

Gallo-Romeins Grote doormeter 

180mm, hoogte 

62mm 

Binnenin: 

hakenkruismotief, 

blaadjes, cirkels, 

streepjes 

Schelde Tussen Wetteren-

Overbeke en 

Kwatrecht 

Aucissafibula, brons Gallo-Romeins  Spiraalfibula met 

veer uit acht 

windingen 

Schelde Tussen Wichelen en 

Schellebelle  

2 spelden, brons 5
de

 E.n.C.   

Schelde Tussen Wichelen en 

Schoonaarde  

5 hoepelkruiken, glas Gallo-Romeins  1 met merk “Front” 

Schelde Geen precieze 

locatie: Heusden, 

Kwatrecht, Wetteren, 

Wichelen, 

Schoonaarde 

43 fibulae    
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7.1.6. Baggervondsten uit de Schelde, zonder locatie, in de omgeving van Hamme 

 
Rivier Locatie Object Datering Afmetingen Versiering 

Schelde / Witte zandsteen Gallo-Romeins Lengte 195mm, 

breedte 139mm 

Wilde stier gebeiteld, 

ander onherkenbaar 

dier  

Schelde / Kop Romeinse 

keizerin, zandsteen 

Gallo-Romeins  Agripina 

Schelde / Scaphium, brons Gallo-Romeins Hoogte 24mm, 

diameter 108-91mm 

Deel van 

vrouwentoilet 

Schelde / Strygillum  Gallo-Romeins Lengte 202mm, 

hoogte 36mm 

 

Schelde / Fibula, brons Gallo-Romeins Lengte 53mm, 

breedte 21mm 

 

Schelde / Lanspunt, ijzer Gallo-Romeins Lengte 246mm, 

breedte 29mm, 

diameter 21-14mm 

Wilgenbladvorm 

Schelde / 2 zwaarden La Tène II 

 

  

Schelde / Priem of weefnaald, 

brons 

Gallo-Romeins Lengte 97mm, 

breedte 5mm 

 

Schelde / Bodemfragment schotel, 

terra sigillata 

1
ste

 E.n.C.  Merk “Maritum” 

Schelde / Mortarium  

 

1
ste

 E.n.C.   

Schelde / Kan  Gallo-Romeins Hoogte 113mm, 

breedte 173mm 

 

Schelde / Kruikje (lagena), 

aardewerk 

Gallo-Romeins Hoogte 196mm, 

diameter 119-44mm 

Tweelobbig oor 

Schelde / Balsemvaasje, brons Gallo-Romeins Hoogte 62mm,  
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diameter 25-10mm 

Schelde / Ketel, brons 2
de

 E.n.C. 

 

Hoogte 190mm, 

diameter 280mm 

 

Schelde / Kookpot of urne 

 

Gallo-Romeins Diameter 56mm Onvolledig  

Schelde / Lepeltje, brons Gallo-Romeins Lengte 146mm, 

hoogte 19mm 

 

Schelde / Lamp, brons Gallo-Romeins Lengte 229mm, 

hoogte 147mm, dikte 

56mm, breedte 

82mm 

Leeuwenkop en kop 

met baard 
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7.1.7. Baggervondsten uit de Durme 

 

Rivier Locatie Object Datering Afmetingen Versiering 

Durme Driegoten Strygillum, brons  

 

Gallo-Romeins Lengte 158mm, 

hoogte 30mm, dikte 

3mm, breedte 31mm 

 

Durme Driegoten Eetlepel met ronde 

steel 

Romeins Lengte 118mm, 

hoogte 6mm, dikte 

4mm 

 

Durme Driegoten Kom, terra sigillata Gallo-Romeins Hoogte 38mm, dikte 

3mm, diameter 74-

35mm 

Stempel “Aqvit” 

Durme Elversele-Sombeke Lampendrager, brons Gallo-Romeins Lengte 310mm, 

hoogte 381mm, 

breedte 215mm 

Zuilvormig  

Durme Hamme-Veer Tuchtgesel, brons Gallo-Romeins Lengte 69mm, 

diameter 14mm 

Rond staafje met 

drievoet onderaan, 

waaraan 3 stukken 

hangen 

Durme (monding) Hamme Handvat van steelpan, 

brons 

2
de

 – 3
de

 E.n.C. Lengte 115mm, 

breedte 97mm 

Bovenkant steel is 

versierd in reliëf, 

Mercurius cultus 

Durme Hamme Mortarium Tiberius Lengte 42mm, hoogte 

106mm 

 

Durme Hamme Potje, brons Gallo-Romeins Hoogte 51mm Driehoeken en 

langwerpige 

vierkanten uitgehakt 

Durme Hamme Beeldje  Gallo-Romeins Hoogte 114mm, 

breedte 62mm 

Naakte god 

(Hercules?) met 

knots, manteltje, 

leeuwenvel 

Durme Hamme Beeld, brons Gallo-Romeins Hoogte 90mm, dikte  
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21mm, breedte 

46mm 

Durme               Afb.1 Hamme Beeld, brons Gallo-Romeins Hoogte 134mm, 

dikte 26mm, breedte 

51mm 

Naakte godin , 

diadeem, Venus 

Pudica 

Durme Hamme Borstbeeld, brons Gallo-Romeins Hoogte 59mm, 

breedte 35mm 

 

Durme Hamme, eilandje 

Luizenbos 

Borstbeeldje, brons Gallo-Romeins Hoogte 48mm, 

breedte 46mm 

Mercurius 

Durme Hamme, eilandje 

Luizenbos  

Mortarium, zandsteen Gallo-Romeins Hoogte 113mm, 

breedte 225mm 

 

Durme Hamme, eilandje 

Luizenbos  

Beeldje  Gallo-Romeins Hoogte 57mm, 

breedte 17mm 

Minerva, Durme 

patina 

Durme Hamme, eilandje 

Luizenbos 

Ring, zilver Gallo-Romeins Breedte 8mm, 

diameter 18-16mm 

Inschriften  

Durme Hamme, eilandje 

Luizenbos 

Fibula, brons Gallo-Romeins Lengte 64mm, hoogte 

22mm, dikte 6mm 

 

Durme Oud-Hamme 

 

5 fibulae, email Gallo-Romeins   

Durme Oud-Hamme 2 medisch 

instrumenten 

 

Gallo-Romeins   

Durme Oud-Hamme 2 ringen, brons  Gallo-Romeins  

 

 

Durme Pontrave Vingerring, brons Gallo-Romeins Breedte 28mm, 

diameter 22-17mm 

 

Durme Pontrave Schijf, ivoor Gallo-Romeins Lengte 88mm, 

breedte 44mm 

Halve maanvorm met 

gestyleerde bloem 

Durme Pontrave Sierstuk, wit marmer Gallo-Romeins Lengte 145mm, 

breedte 98mm 

Offer aan altaar met 

dienaar 

Durme               Afb.2 Pontrave Beeldje  Gallo-Romeins Hoogte 84mm, 

breedte 50mm 

Mercurius, vleugels 

op hoofd 
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Durme Pontrave Beeldje, terra cotta Gallo-Romeins Lengte 111mm, 

breedte 42mm 

Hondje 

Durme Pontrave Steelpan, koper Gallo-Romeins Hoogte 109mm, 

diameter 148-110mm 

Speciale reparatie,  

binnenin lood en tin 

Durme Pontrave 2 kookpotten, brons Gallo-Romeins  

 

 

Durme Pontrave Huishoudpot, brons Gallo-Romeins Hoogte 162mm, 

diameter 309-250mm 

 

Durme Pontrave Drinkbeker, terra 

nigra 

Gallo-Romeins Hoogte 69mm, 

diameter 64-46mm 

Stempel op voet 

Durme Pontrave Maalsteen, eifellava Gallo-Romeins Hoogte 65mm, 

diameter 189mm 

 

Durme Pontrave-

Waasmunster 

Bovenrand kom, terra 

nigra 

Gallo-Romeins Hoogte 80mm, 

diameter 157mm 

 

Durme Pontrave-

Waasmunster 

Kom, terra sigillata Gallo-Romeins Hoogte 30mm, 

diameter 128mm 

Lip ontbreekt 

Durme Pontrave-

Waasmunster 

Molensteen, eifellava Gallo-Romeins Dikte 70mm, hoogte 

115mm, doorsnede 

407mm 

 

Durme Pontrave-

Waasmunster 

2 duifjes, terra cotta Gallo-Romeins Lengte 94, breedte 

45mm 

 

Durme Temse Wagen- of 

paardentuigornament 

Gallo-Romeins Lengte 81mm, hoogte 

37mm 

 

Durme Waasmunster Deksel van doosje of 

spiegeltje 

Gallo-Romeins Diameter 64mm  
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7.1.8. Baggervondsten uit de Durme, zonder exacte locatie 

 
Durme Tussen Driegoten en 

eilandje Luizenbos 

Situla  Gallo-Romeins Hoogte 199mm, 

doorsnede voet onder 

98mm 

Bloemen, bladeren 

 

Durme Tussen Pontrave en 

“Ten Rijen” 

Scherven van 

vaatwerk 

Gallo-Romeins   

Durme Tussen Schoonaarde 

en Schellebelle 

Huishoudschaal, 

brons 

Gallo-Romeins Hoogte 47mm, dikte 

2mm 

Hakenkruis en 

onleesbare tekens 

Durme Tussen Temse en 

Tielrode  

Voetje in vorm van 

stoel, brons 

Romeins Lengte 52mm, 

breedte 28mm, dikte 

22mm, hoogte 38mm 

 

Durme Tussen Temse en 

Tielrode  

Voet van een 

vouwstoel 

Romeins   

Durme Tussen Temse en 

Tielrode  

Kop van Romeinse 

keizerin, aardewerk 

Gallo-Romeins Hoogte 274mm, 

breedte 115mm 

 

Durme Tussen Temse, 

Tielrode, Hamme 

Fibula, brons Gallo-Romeins Lengte 41mm, 

breedte 40mm 
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7.1.9. Baggervondsten uit de Durme, geen locatie, in de omgeving van Hamme 

 
Durme / Fibula Gallo-Romeins 

 

  

Durme / Fibula  Gallo-Romeins Lengte 40mm, 

breedte 29mm 

 

Durme / Fibula, email Gallo-Romeins Lengte 31mm, 

breedte 22mm 

17 patrijsoogjes 

Durme / Fibula, email Gallo-Romeins Breedte 44mm, dikte 

2mm, diameter 

31mm 

4 kronen 

Durme / Kruisboogfibula Laat-Romeins Lengte 88mm, hoogte 

30mm, breedte 54mm 

 

Durme / Handboogfibula, 

brons  

Laat-Romeins Lengte 53mm, 

breedte 33mm 

 

Durme (monding) / Molensteen Romeins Dikte 74mm, 

diameter 450mm 

 

Durme / Ring, brons Gallo-Romeins Hoogte 11mm, 

diameter 21mm 

 

Durme / Ring, brons Gallo-Romeins Breedte 10mm, 

diameter 21-19mm 

Glasornament in vorm 

van koepel, parels 

Durme  / 

 

6 ringen, glas en 

brons 

Gallo-Romeins   

Durme / Ring, brons en 

barnsteen 

Gallo-Romeins Hoogte 13mm, dikte 

3mm, diameter 23-

19mm 

Venus  

Durme / 

 

Armband, zwart 

glas 

Gallo-Romeins Diameter 63-54mm  

Durme 

 

/ 3 armbanden, zwart 

glas 

Gallo-Romeins   

Durme / Ronde schijf, rood 

koper 

Gallo-Romeins Diameter 105mm Scheldepatina, 

versiering militaire 
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tuniek 

Durme (monding) / Haarkam, been Gallo-Romeins Lengte 48mm, 

breedte 39mm 

Ene zijde 20, andere 

zijde 33 pinnen 

Durme / Schminkpotje  Gallo-Romeins Hoogte 44mm, 

diameter 49-22mm 

Groefjes op buik 

Durme / Reukkruikje, potaarde Gallo-Romeins Lengte 96mm, 

diameter 28-10mm 

 

Durme / 2 reukflesjes, 

blauwgroen glas 

Gallo-Romeins   

Durme / Arybalie, glas Gallo-Romeins Hoogte 59mm, dikte 

45mm, diameter 47-

25mm 

 

Durme / Platte fles, groen glas Gallo-Romeins Lengte 222mm, 

hoogte 25mm 

 

Durme / Huishoudkom, brons Gallo-Romeins Hoogte 104mm, 

diameter 215 ½ mm 

Schelde- en Durme 

patina, versierde 

steelhechting 

Durme / Huishoudpotje, brons Gallo-Romeins Hoogte 42mm, 

diameter 117-37mm 

 

Durme / Pot, brons Gallo-Romeins Hoogte 139mm, 

diameter 235mm 

Tripodium, votief? 

Binnenin cirkels en 

ornamenten 

Durme / Ketel, koper en ijzer Gallo-Romeins Hoogte 148mm, 

diameter 295mm 

 

Durme / Schaaltje, steen en 

marmer 

Gallo-Romeins Lengte 80mm, 

breedte 53mm 

Voor schmink of zalf 

Durme / 2 schalen, brons Gallo-Romeins  1 met hakenkruis  

 

Durme (monding) / Mortarium, terra 

sigillata 

Gallo-Romeins Hoogte 68mm, 

diameter 190-140mm 

Vierkante stempel 

Durme 

 

/ Vaatwerk  Gallo-Romeins   
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Durme (monding) 

 

/ Scherven  Gallo-Romeins   

Durme (monding) / Scherven, terra nigra 

 

Gallo-Romeins   

Durme (monding) / Scherven, terra 

sigillata 

 

Gallo-Romeins   

Durme / Pan, koper 3
de

 E.n.C. Hoogte 55mm, 

diameter 305-294mm 

Nedergermaanse 

fabricatie 

Durme / Kan, terra nigra Gallo-Romeins Hoogte 67mm, 

diameter 57-31mm 

 

Durme / Half bolvormige 

kom, Gallisch 

aardewerk 

Gallo-Romeins Hoogte 39mm, 

diameter 104-90mm 

 

Durme / Schaal, Gijze 

potaarde 

Gallo-Romeins Hoogte 48mm, 

diameter 143-95mm 

 

Durme (monding) / Wijnlepel (simpula) 

 

Gallo-Romeins Lengte 403mm, 

hoogte 55mm 

Vierkante steel eindigt 

op gans 

Durme / Lepeltje, brons Gallo-Romeins Lengte 150mm, dikte 

2mm 

 

Durme / Lepeltje, brons Gallo-Romeins Lengte 118mm, 

hoogte 6mm 

Puntsteel  

Durme / Plaatsteel van lepeltje 

of specillum 

Gallo-Romeins Lengte 150mm, 

breedte 1mm 

 

Durme / Trechter 

(infundibulum) 

Gallo-Romeins Hoogte 148mm, dikte 

9mm, diameter 

54mm 

 

Durme / Schietlood, brons Gallo-Romeins Lengte 81mm, 

diameter 39-18mm 

 

Durme / Schaaltje van 

Romeins weegtuig 

Gallo-Romeins Hoogte 14mm, 

diameter 75mm 

 

Durme / Beeldje, terra nigra Gallo-Romeins  Laregodin houdt 
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kindjes aan de borst 

Durme               Afb.3 / Beeldje, brons Gallo-Romeins Lengte 113mm, 

hoogte 32mm, dikte 

39mm, breedte 

44mm 

Godin Ceres? 

(vruchtbaarheidsgodin 

Galliërs?) 

Durme / Beeldje Gallo-Romeins Hoogte 81mm, 

breedte 49mm 

Gezinsgodin Lare met 

schaal, offerschaal 

Durme / Beeldje op voetstuk Gallo-Romeins Lengte 166mm, 

breedte 73mm 

“Jupiter Tarranus” 

Durme / Beeldje, brons Gallo-Romeins Hoogte 74mm, 

breedte 42mm 

Krijger met strygilis 

Durme / Beeldje, brons Gallo-Romeins Hoogte 110mm, 

breedte 51mm 

Geharnaste Gallische 

krijger, grote haartooi 

Durme / Beeldje, brons Gallo-Romeins Hoogte 93mm, 

breedte 24mm 

Venus Pudica, kroon 

Durme               Afb.4 / Beeldje, brons  Gallo-Romeins Hoogte 87mm, 

breedte 31mm 

Mercurius  

Durme / Beeldje, brons Gallo-Romeins Lengte 11mm, 

hoogte 67mm, 

breedte 35mm 

Abundantia, 

incompleet 

Durme / Beeldje, lood Gallo-Romeins Hoogte 71mm, 

breedte 39mm 

Minerva, uil, schild 

Durme / Beeldje Gallo-Romeins Hoogte 83mm, 

breedte 83mm 

Lare godin met 

schoeisel, vlechten 

Durme / 2 beeldjes, brons 

 

Gallo-Romeins  Hercules 

Durme / 5 schuifsleutels 

 

Romeins   

Durme / 2 Schuiven van slot 

 

Romeins   

Durme / Lamp, zandsteen Gallo-Romeins Lengte 143mm, 

breedte 65mm 

Bladeren  
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Durme / Lamp, rode potaarde Romeins  Lengte 170mm, 

breedte 73mm 

Kruis op spiegel, draak 

of slang, bloemen, merk 

Durme / Lamp, terra sigillata Romeins Lengte 108mm, 

breedte 75mm 

Merk, bladornament 

Durme / Open lamp Gallo-Romeins Lengte 7mm, breedte 

67mm 

 

Durme / Ornamentlamp met 

ronde tuit 

Gallo-Romeins Lengte 91mm, 

diameter 65-39mm 

Stempel  

Durme / Speld met bovenkant 

in lepelvorm, brons 

Gallo-Romeins   

Durme / Netsteen van 

Romeinse pan 

Gallo-Romeins Lengte 117mm, 

breedte 61mm 

 

Durme / Teerlingen, potaarde 

 

Gallo-Romeins Dikte 16mm, breedte 

16mm 

 

Durme / Half eiervormige bel 

met oor, brons 

Gallo-Romeins Hoogte 58mm, 

diameter 46-39mm 

 

Durme / 3 pijpfluitjes, hout 

 

Gallo-Romeins   

Durme (monding) 

 

/ 2 zegeldoosjes, brons Gallo-Romeins   

Durme / Paardenmondstuk, 

ijzer 

Gallo-Romeins Lengte 802mm, 

breedte 145mm 

 

Durme / Paardenmondstuk, 

brons 

Gallo-Romeins Lengte 144mm, 

breedte 192mm 

 

Durme / Chirugisch  

instrument (?), brons 

Gallo-Romeins Lengte 137mm, 

breedte 7mm 

 

Durme / Chirurgisch 

instrument(?), brons 

Gallo-Romeins Lengte 130mm, 

breedte 6mm 

 

Durme / Tangetje, brons Gallo-Romeins Lengte 26mm, 

breedte 5mm 

Bovenkant versierd 

Durme / Stift of speld, brons Gallo-Romeins Lengte 117mm, 

breedte 5mm 

 



 82 

Durme / Stift met vierkant 

ornament, brons 

Gallo-Romeins Lengte 205mm, 

diameter 3-2mm 

Tekens  

Durme (monding) / 2 nagels, ijzer 

 

Gallo-Romeins   

Durme (monding) / Bolle plaat, brons Gallo-Romeins Hoogte 14mm, dikte 

3mm 

Reliëfkop  

Durme / Matrijs, rood koper Gallo-Romeins Lengte 48mm, 

breedte 48mm 

 

Durme / Passer, brons Gallo-Romeins Lengte 85mm, 

breedte 33mm 

Ijzeren pinnen 

ontbreken 

Durme 

 

/ 3 soorten lansen Romeins   
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7.1.10. Baggervondsten aan het licht gekomen tijdens de Schelde-en Durmewerken in de omgeving van Hamme 

 
Rivier Locatie Object Datering Afmetingen Versiering 

Schelde/Durme Driegoten Zonnerad fibula, brons Gallo-Romeins Dikte 2mm, diameter 

36mm 

 

Schelde/Durme Driegoten 32 spelden, been Gallo-Romeins  

 

 

Schelde/Durme Driegoten Ornament speld, brons Gallo-Romeins Lengte 91mm, dikte 

5mm, breedte 21mm 

Diana met 

maansikkel? Isis? 

Schelde/Durme Driegoten 5 haarspelden, been 

 

Gallo-Romeins   

Schelde/Durme Driegoten Kleine handkam, been Gallo-Romeins Lengte 70mm, dikte 

8mm, diameter 6mm 

 

Schelde/Durme Driegoten Haarkam, been Gallo-Romeins Lengte 115mm, dikte 

9mm 

 

Schelde/Durme Driegoten Nageltoilet Gallo-Romeins 

 

  

Schelde/Durme Driegoten 3 vingerhoeden Gallo-Romeins Hoogte 25mm, 

diameter 18mm 

 

Schelde/Durme Driegoten 2 vingerhoeden Gallo-Romeins Hoogte 19mm, 

diameter 19mm 

Afgeknot 

Schelde/Durme Driegoten Belletje, brons Gallo-Romeins Hoogte 24mm, 

breedte 20mm 

 

Schelde/Durme Driegoten Borstbeeld Gallo-Romeins Hoogte 62mm, dikte 

16mm, breedte 

24mm 

Godin  

Schelde/Durme Driegoten Borstbeeld  Gallo-Romeins Hoogte 128mm, 

breedte 84mm 

 

Schelde/Durme Driegoten Beeld, brons Gallo-Romeins Hoogte 103mm, 

dikte 25mm, 

breedte 33mm 

Godin Isis en 

Horus? 

Schelde/Durme Driegoten Beeldzuil, potin Gallo-Romeins Hoogte 114mm, Man met baard 
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dikte 25mm, 

breedte 35mm 

Schelde/Durme Driegoten Beeldje Gallo-Romeins Lengte 54mm, 

hoogte 6mm 

Nehallenia? 

Schelde/Durme Driegoten Beeld, brons Gallo-Romeins Lengte 72mm, dikte 

18mm, breedte 

40mm 

Mercurius? 

Onderbenen 

ontbreken 

Schelde/Durme Driegoten Fragment beeld, brons Gallo-Romeins Lengte 55mm, 

breedte 19mm 

 

Schelde/Durme Driegoten Hoofd, marmer Gallo-Romeins Hoogte 105mm, 

dikte 59mm, 

breedte 67mm 

Mannenkop met 

baard 

Schelde/Durme Driegoten Hoofd godin Gallo-Romeins Hoogte 35mm, dikte 

15mm, breedte 

20mm 

Mithra? 

Schelde/Durme Driegoten Masker, brons Gallo-Romeins Hoogte 19mm, dikte 

11mm, breedte 

22mm 

Bacchus of 

Saturnus? 

Schelde/Durme Driegoten Stempel in gebakken 

steen 

Gallo-Romeins Hoogte 30mm, 

diameter 31mm 

Opschrift 

Schelde/Durme Driegoten Fragment van meshecht, 

brons 

Gallo-Romeins Lengte 67mm, dikte 

6mm, breedte 23mm 

 

Schelde/Durme Driegoten Vingerhouder voor 

boogpees 

Gallo-Romeins Lengte 71mm, 

hoogte 29mm, 

breedte 40mm 

 

Schelde/Durme Driegoten Stempelring 

 

Gallo-Romeins Hoogte 25mm, dikte 

6mm 

 

Schelde/Durme Driegoten Armband, glas Gallo-Romeins Dikte 8mm, 

diameter 76mm-

59mm 

 

Schelde/Durme Driegoten Draaischijf  Gallo-Romeins Dikte 14mm, 

diameter 50mm 
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Schelde/Durme Driegoten Getouwsteen  Gallo-Romeins Lengte 71mm, 

breedte 43mm 

 

Schelde/Durme Driegoten Bord  Gallo-Romeins Hoogte 50mm, 

diameter 154-114mm 

 

Schelde/Durme Driegoten Mortarium  Gallo-Romeins Lengte 142mm, 

hoogte 105mm, dikte 

20mm 

 

Schelde/Durme Hamme Kom  Gallo-Romeins Hoogte 140mm, 

diameter 320mm-

280mm 

 

Schelde/Durme Driegoten Oorpotje met platte 

bodem 

Gallo-Romeins Hoogte 105mm, 

dikte 3mm, diameter 

90mm-44mm 

 

Schelde/Durme Driegoten Truweel met handvat, 

brons 

Gallo-Romeins Lengte 210mm, 

hoogte 77mm 

 

Schelde/Durme Driegoten Open lamp Gallo-Romeins Hoogte 72mm, dikte 

5mm 

 

Schelde/Durme Driegoten Handvat met aanhechten, 

ijzer en hout 

Gallo-Romeins Lengte 270mm, 

hoogte 380mm, dikte 

10mm, breedte 

312mm 

 

Schelde/Durme Hamme Slotsleutel, brons Gallo-Romeins Lengte 50mm, dikte 

6mm, breedte 28mm 

 

Schelde/Durme Hamme Honingbekertje, 

gevernist 

Gallo-Romeins Hoogte 78mm, dikte 

4mm, diameter 

87mm-64mm 

 

Schelde/Durme Hamme Kom met rand, brons Gallo-Romeins Hoogte 65mm, 

breedte 210mm, 

diameter 200-176mm 

 

Schelde/Durme Hamme Pan, geelkoper Gallo-Romeins Hoogte 195mm, 

diameter 280-220mm 

 

Schelde/Durme Hamme Schaaltje, gegoten brons Gallo-Romeins Hoogte 45mm, dikte  
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1mm, diameter 

194mm 

Schelde/Durme Hamme Zwaard  Romeins Lengte 330mm, 

dikte 10mm, 

breedte 80mm 

 

Schelde/Durme Hamme Hengsel van emmer, 

brons 

Gallo-Romeins Lengte 339mm, 

diameter 22-9mm 

 

Schelde/Durme Hamme Getouwsteen  Gallo-Romeins Lengte 162mm, dikte 

42mm, breedte 

116mm 

 

Schelde/Durme                                                        
                          Afb. 1 

Hamme Vrouwenbeeldje, brons Gallo-Romeins Hoogte 54mm, dikte 

20mm, breedte 

28mm 

Op het hoofd 

koperfragmenten 

Schelde/Durme Hamme Handboogfibula, brons Gallo-Romeins Lengte 98mm, 

breedte 37mm 

 

Schelde/Durme Hamme Olielamp Gallo-Romeins Lengte 98mm, 

hoogte 44mm, dikte 

26mm, diameter 

67mm 

 

Schelde/Durme Hamme Fibula, brons 2
de

 helft 1
ste

 E.n.C. Lengte 30mm, 

hoogte 12mm, dikte 

2mm 

Ppschrift 

Schelde/Durme Hamme, eilandje Kookpot, grijze aarde Gallo-Romeins Hoogte 222mm, 

dikte 9mm 

Peervormig 

Schelde/Durme Hamme, eilandje Open olielamp, rode 

aarde 

Gallo-Romeins Hoogte 20mm, dikte 

5mm 

 

Schelde/Durme Hamme, Eilandje Wrijfschaal  Gallo-Romeins Hoogte 74mm, 

diameter 284mm-

105mm 

 

Schelde/Durme Pontrave Gewicht  Gallo-Romeins Lengte 34mm, 

breedte 24mm 

Ijkgewicht 344gr. 

Schelde/Durme Temse Steel van schaal, steen Gallo-Romeins Lengte 103mm, Bronsimitatie 
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breedte 8mm 

Schelde/Durme Tielrode Broek Schaal, brons  Gallo-Romeins Hoogte 85mm, 

doorsnede 260-

250mm 

In goede staat, 

Schelde- en Durme 

patina 

Schelde/Durme Tussen Appels en 

Schellebelle 

Schaal, brons Gallo-Romeins Hoogte 43mm, 

diameter 335mm 

Onleesbare letters 

Schelde/Durme Hamme, Moerzeke-

Kastel, Baasrode, 

Schoonaarde, 

Wichelen. Gent-

Oudenaarde 

Vouwstoeltje, ijzer en 

brons  

Gallo-Romeins Hoogte 445mm, 

breedte binnenkant 

van de pinnen 

477mm, buitenkant 

van de as 565mm 

Poten in 

zwanenhalsvorm 
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7.1.11. Baggervondsten aan het licht gekomen tijdens de Schelde- en Durmewerken, geen locatie, in de omgeving van Hamme 

 
Schelde/Durme / Honingbekertje, 

gevernist 

Gallo-Romeins Hoogte 76mm, dikte 

3mm, diameter 

74mm-47mm 

 

Schelde/Durme / 2 kruikjes (lagena) 

 

Gallo-Romeins   

Schelde/Durme / Kruikje (lagena) Gallo-Romeins Hoogte 152mm, 

diameter 104-83mm 

La Tène-invloed 

Schelde/Durme / Amfoor Gallo-Romeins Hoogte 185mm, 

diameter 109-43mm 

 

Schelde/Durme / 3 kommen, terra sigillata Gallo-Romeins Hoogte 57mm, 

diameter 109-61mm 

Gallo-Belgische 

werkplaatsen? 

Schelde/Durme / Kom, brons Gallo-Romeins Hoogte 44mm, 

diameter 65-16mm 

 

Schelde/Durme / Kom met bolvormige 

buik 

Gallo-Romeins Hoogte 46mm, 

diameter 94-30mm 

Imitatie Italiaans 

Schelde/Durme / 2 schaaltjes, terra cotta Gallo-Romeins  Zwart vernis en 

vlamkleuren; 

vrouwenkoppen 

Schelde/Durme / Schaal, geelkoper Gallo-Romeins Hoogte 162mm, 

diameter 330mm 

 

Schelde/Durme / Schaal, groen glas Gallo-Romeins Hoogte 56mm, 

diameter 238-124mm 

 

Schelde/Durme / Schaaltje, brons Gallo-Romeins Hoogte 7mm, 

diameter 74mm 

 

Schelde/Durme / Schotel, terra sigillata Midden 1
ste

 E.n.C. Hoogte 36mm, 

diameter 170-82mm 

 

Schelde/Durme / Keukenschaaltje, brons Gallo-Romeins Hoogte 14mm, 

diameter 126mm 

Letters “PRNMIRA” 

Schelde/Durme / Schotel, brons Gallo-Romeins Hoogte 45mm, 

diameter 350-260mm 
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Schelde/Durme / Drinkbekertje  Gallo-Romeins Hoogte 88mm, 

diameter 80-68mm 

Klokvorm  

Schelde/Durme / Drinkbeker, terra 

sigillata 

Gallo-Romeins Diameter 60-26mm, 

hoogte 120mm 

 

Schelde/Durme / Drinkbeker, glas Gallo-Romeins Hoogte 178mm, 

diameter 103-86mm 

 

Schelde/Durme / Drinkglas op poot, groen 

glas 

Gallo-Romeins Hoogte 95mm, 

diameter 92-63mm 

 

Schelde/Durme / Eetlepel met gekromde 

steel, brons 

Gallo-Romeins Lengte 158mm, 

hoogte 20mm 

 

Schelde/Durme / Lepeltje met specillum, 

brons 

Gallo-Romeins Lengte 88mm, 

breedte 8mm 

 

Schelde/Durme / Rond reukflesje, bruin 

glas 

Gallo-Romeins Hoogte 53mm, 

diameter 63-22mm 

4 pootjes 

Schelde/Durme / Bolvormig 

olie/wijnflesje 

Gallo-Romeins Hoogte 137mm, 

diameter 85-41mm 

Glazen bolletjes 

Schelde/Durme / 2 flessen met 

cilindervormige hals 

Gallo-Romeins   

Schelde/Durme / 3 cilinderflessen met 

korte hals (aryballis) 

Gallo-Romeins   

Schelde/Durme / Cilindervormige kruik, 

blauw glas 

Gallo-Romeins   

Schelde/Durme / 6 flessen Gallo-Romeins  

 

 

Schelde/Durme 
                               Afb. 2 

/ Kan, groen glas 4
de

 of 5
de

 E.n.C. Hoogte 175mm, 

diameter 94-15mm 

Binnenin glazen 

scheiding 

Schelde/Durme / Kan, wit glas Gallo-Romeins Hoogte 150mm, 

diameter 134-48mm 

 

Schelde/Durme / Kan, bruin glas Gallo-Romeins Hoogte 142mm, 

diameter 94-25mm 

 

Schelde/Durme / 3 honingvazen met 

deksel, glas 

Gallo-Romeins  1 in wit glas, 2 in 

groen glas 
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Schelde/Durme / Drinkvaas, potaarde Gallo-Romeins Lengte 95mm, 

hoogte 150mm 

Geen standring 

Schelde/Durme / Vaasje Pre-Romeins Hoogte 97mm, 

diameter 65-28mm 

 

Schelde/Durme / Ovale reukvaas, albast Gallo-Romeins Hoogte 93mm, 

breedte voet 30mm 

 

Schelde/Durme / Vaas, albast Gallo-Romeins Hoogte 66mm, 

breedte voet 26mm 

Voor zalven en 

reukwaren 

Schelde/Durme / Potje, terra sigillata Gallo-Romeins Hoogte 32mm, 

diameter 90-38mm 

Barbotine, 

hartvormige blaadjes 

Schelde/Durme / Potje  Gallo-Romeins Lengte 64mm, 

hoogte 22mm, dikte 

6mm 

Symbolen  

Schelde/Durme / Keukenpotje, brons Gallo-Romeins Hoogte 46mm, 

diameter 125mm 

Letters en tekens 

Schelde/Durme / 2 keukenpotjes, brons Gallo-Romeins  

 

 

Schelde/Durme 

 

/ 2 potjes, glas Gallo-Romeins   

Schelde/Durme / Oorpotje met deksel Gallo-Romeins Hoogte 108mm, 

dikte 138mm, 

breedte 110mm 

 

Schelde/Durme / Kom, grijze aarde Gallo-Romeins Hoogte 62mm, 

diameter 181-

170mm, dikte 7mm 

Brons of zilver 

vernis, hakenkruis, 

acanthebladeren, 

bolornamenten 

Schelde/Durme / Kom, Belgisch 

aardewerk 

1
ste

 E.n.C. Lengte 325mm, 

hoogte 145mm 

 

Schelde/Durme / Hengsel van pot, brons 

 

Gallo-Romeins Lengte 75mm, 

breedte 73mm 

Dierenkoppen aan 

uiteinden 

Schelde/Durme / Ketel, brons en ijzer Gallo-Romeins Hoogte 225mm, 

diameter 250-202mm 

2 vogelkoppen 
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Schelde/Durme / Steunschacht voor 

lansstok, brons 

Gallo-Romeins Lengte 85mm, dikte 

knop 14mm 

 

Schelde/Durme / Bovenkant mes- of 

dolkhecht 

Gallo-Romeins Hoogte 32mm, 

breedte 32mm 

Bovenkant is 

zeskantig 

Schelde/Durme / Spreukbeker Gallo-Romeins Dikte 85mm, 

diameter 85-38mm 

 

Schelde/Durme / Laterna 

(verwarmingstoestel) 

Romeins Hoogte 253mm, 

dikte 1mm, diameter 

230mm- 228mm 

 

Schelde/Durme / Getouwsteen  Gallo-Romeins Hoogte 119mm, 

dikte 52mm, breedte 

52mm 

 

Schelde/Durme / Paardenmondstuk, ijzer Gallo-Romeins Lengte 146mm, 

hoogte 21mm, dikte 

16mm 

 

Schelde/Durme / Sleutel, ijzer Gallo-Romeins Lengte 145mm, 

hoogte 51mm, dikte 

11mm, breedte 

32mm 

 

Schelde/Durme / 3 sleutels, brons 

 

Gallo-Romeins   

Schelde/Durme / Fragment 

blaasmuziekinstrument 

Gallo-Romeins Lengte 53mm, 

diameter 23-15mm 

Benen buisje met 2 

gaatjes 

Schelde/Durme / Beeld, brons Gallo-Romeins Hoogte 84mm, dikte 

19mm, breedte 

26mm 

Minverva? 

Schelde/Durme / Beeldje, brons Belgo-Romeins Hoogte 118mm, 

dikte 24mm, 

breedte 53mm 

Neptunus? 

Schelde/Durme / Beeld, brons Gallo-Romeins Lengte 160mm, 

breedte 115mm 

Jupiter of Taranis? 

Kop met baard 

Schelde/Durme / Beeldje, rode potaarde Gallo-Romeins Hoogte 145mm, Nihallenia? 
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breedte 110mm 

Schelde/Durme / Beeldje  Gallo-Romeins Hoogte 93mm, 

breedte 64mm 

Kind op stoel 

Schelde/Durme / Leeuwenkop op 

piramidaal blokje 

Gallo-Romeins Lengte 33mm, 

breedte 32mm 

Holle binnenkant 

Schelde/Durme / Beeldje  Gallo-Romeins Hoogte 105mm, 

breedte 60mm, 

dikte 35mm 

Godin Nehalennia? 

In zetel met 

visgraatversiering 

Schelde/Durme / 3 fragmenten 

borstbeeld 

Gallo-Romeins  Silène? Drinkbeker, 

bladerkrans 

Schelde/Durme / Vrouwenborstbeeld Gallo-Romeins Hoogte 54mm, 

breedte 25mm 

 

Schelde/Durme / Nehalleniabeeld Gallo-Romeins Lengte 102mm, 

breedte 58mm 

Bladerkrans  

Schelde/Durme / Beeldje, terra cotta Gallo-Romeins Hoogte 166mm, 

breedte 84mm 

Man en vrouw met 

kind in zetel 

Schelde/Durme / Beeldje, rode potaarde Gallo-Romeins Hoogte 134mm, 

breedte 52mm 

Vrouw met fibula in 

klederdracht 

Schelde/Durme / Beeldje, brons Gallo-Romeins Hoogte 104mm, 

breedte 63mm 

Hercules 

Schelde/Durme / Beeldje, brons Gallo-Romeins Lengte 79mm, 

breedte 21mm 

Stier, Keltisch 

Schelde/Durme / Medusakop Gallo-Romeins Hoogte 11mm, 

diameter 27mm 

Knop of 

speldornament 

Schelde/Durme / Beeldje, brons Gallo-Romeins Hoogte 53mm, 

breedte 21mm 

Cupido met 

vleugeltjes 

Schelde/Durme / Beeldje, brons Gallo-Romeins Hoogte 64mm, 

breedte 28mm 

Mars met helm 

Schelde/Durme / Nagel, brons Gallo-Romeins Lengte 35mm, 

diameter 16-7mm 

In vorm van haaitand 

Schelde/Durme / Spelden, koper 

 

Gallo-Romeins   
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Schelde/Durme / 3 haarspelden, been 

 

Gallo-Romeins   

Schelde/Durme / Vingersleutelring, brons Gallo-Romeins Hoogte 8mm, breedte 

24mm, diameter 22-

16mm 

 

Schelde/Durme / Vingerring sleuteltje 

 

Gallo-Romeins Hoogte 8mm, 

diameter 18-9mm 

Miniatuur sleuteltje 

voor juwelenkistje 

Schelde/Durme / Vingerring met 

stempel, glas 

Gallo-Romeins Hoogte 8mm, dikte 

3mm 

 

Schelde/Durme / Armband, 

armbandfragment, 

zwart glas 

Gallo-Romeins  1 in torquesvorm 

Schelde/Durme / Armband, glas Gallo-Romeins Diameter 69mm-

47mm 

 

Schelde/Durme / Sluitarmband, brons Gallo-Romeins Dikte 3mm, breedte 

4mm, diameter 60-

55mm 

Versierd  

Schelde/Durme / Halshanger, email Gallo-Romeins Lengte 27mm, 

breedte 16mm 

Peervorm met 

ornament  

Schelde/Durme / Dierhanger, brons Gallo-Romeins Lengte 31mm, 

hoogte 27mm, dikte 

10mm 

Rustende leeuw 

Schelde/Durme / Muntstuk als 

halshanger 

Romeins Diameter 25mm 

 

 

Schelde/Durme / Schminklepeltje Gallo-Romeins Lengte 88mm, dikte 

6mm, breedte 20mm 

Puntige steel 

Schelde/Durme / Schminkstiftje Gallo-Romeins Lengte 101mm, 

hoogte 6mm 

 

Schelde/Durme / 3 schminkschupjes, 

brons 

Gallo-Romeins   

Schelde/Durme / Handvat sleutel, brons 

 

Gallo-Romeins Lengte 62mm, dikte 

11mm, breedte 
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27mm 

Schelde/Durme / Schuifsleutel, ijzer  Gallo-Romeins Lengte 115mm, 

hoogte 42mm 

 

Schelde/Durme / 2 bellen, brons 

 

Gallo-Romeins   

Schelde/Durme / 4 spiraalfibulae 

 

Gallo-Romeins   

Schelde/Durme / Aucissa fibula, brons 

 

Gallo-Romeins Lengte 46mm, 

hoogte 25mm, dikte 

4mm 

 

Schelde/Durme / Scharnierfibula Gallo-Romeins Lengte 62mm, 

hoogte 28mm, dikte 

5mm 

 

Schelde/Durme / Beugelfibula, email Gallo-Romeins Hoogte 14mm, 

diameter 27mm 

 

Schelde/Durme / 3 fibulae 

 

1
ste

 – 2
de

 E.n.C.   

Schelde/Durme / Fibula, brons Gallo-Romeins Lengte 41mm, 

hoogte 9mm, dikte 

5mm 

 

Schelde/Durme / Mantelspeld, email Gallo-Romeins Lengte 51mm, 

hoogte 7mm 

Rode, blauwe, 

groene, witte email 

Schelde/Durme 
                               Afb. 3 

/ 3 dierfibulae, brons Gallo-Romeins  Vis, dolfijn, 

zeepaardje 

Schelde/Durme / Fibula, brons Gallo-Romeins Diameter 25mm Zonnerad met kort 

spaken of stralen 

Schelde/Durme / 2 fibulae, email 

 

Gallo-Romeins   

Schelde/Durme / 3 fibula, brons 

 

Gallo-Romeins  Mooi versierd 

Schelde/Durme / 2 fibula, zilver 

 

Gallo-Romeins   
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Schelde/Durme / Gordelknop  Gallo-Romeins Dikte 14mm, 

diameter 25mm 

Juno met scepter 

Schelde/Durme / Gordelriem met 

lederkleppen, brons 

Gallo-Romeins Lengte 180mm 

 

 

Schelde/Durme / Gordelhesp, brons Gallo-Romeins Lengte 42mm, 

breedte 37mm 

Erg beschadigd 

Schelde/Durme / Riemknijper of 

riemhaak, brons 

Gallo-Romeins Lengte 38mm, 

breedte 18mm 

 

Schelde/Durme / Ornamentknop, brons Gallo-Romeins Hoogte 14mm, 

diameter 27mm 

 

Schelde/Durme / Voet met sandalen en 

riemen, brons 

Gallo-Romeins Lengte 95mm, 

hoogte 62mm, 

breedte 30mm 

 

Schelde/Durme / Stylus, been  Gallo-Romeins  

 

Groene glans 

Schelde/Durme / Bronzen stuk met 3 

haken eindigend op 

bolknop, menlijn 

Romeins Lengte 158mm, dikte 

3mm, breedte 

115mm 

 

Schelde/Durme / 6 lampen Gallo-Romeins  1 met duif en 

zevenster 

Schelde/Durme / 24 olielampen 

 

Gallo-Romeins   

Schelde/Durme / 2 lampen met 

driehoekige tuit 

Gallo-Romeins  1 met gladiator, 

schild en zwaard; 1 

met offerende 

priester 

Schelde/Durme / Hipposandaal Gallo-Romeins Lengte 185mm, 

hoogte 95mm 

 

Schelde/Durme / Spiegel, brons Gallo-Romeins Lengte 204mm, 

hoogte 6mm, dikte 

2mm 

 

Schelde/Durme / Spiegel in schotelvorm Gallo-Romeins Dikte rand 3-84mm Handvat ontbreekt 
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Schelde/Durme / Spiegel in schotelvorm, 

brons 

Gallo-Romeins Diameter 154mm Handvat ontbreekt 

Schelde/Durme / Deksel van handspiegel, 

email 

Gallo-Romeins Hoogte 3mm, 

diameter 103mm 

 

Schelde/Durme / Spiegeltje met 

gegraveerd handvat, 

verzilverd 

Gallo-Romeins Lengte 158mm, 

breedte 13mm 

Dierenkoppen 

Schelde/Durme / Steun vaas of olielampje, 

brons 

Gallo-Romeins Hoogte 55mm, 

breedte 9mm 

 

Schelde/Durme / Handvat van koffer/ketel Gallo-Romeins Lengte 90mm, 

breedte 27mm 

 

Schelde/Durme / Bikkel, gebakken aarde Gallo-Romeins Lengte 30mm, 

hoogte 18mm, 

breedte 15mm 

Voor kansspel 

Schelde/Durme 

 

/ 2 steentjes vloermozaïek  Gallo-Romeins Lengte 61mm, 45mm  

Schelde/Durme 

 

/ Driehoekige lavasteen Gallo-Romeins  Hoort bij molensteen 

Schelde/Durme / Naald, brons Gallo-Romeins Lengte 152mm, 

breedte 6mm 

 

Schelde/Durme / Stempelzegel, brons Gallo-Romeins Hoogte 8mm, 

diameter 23-20mm 

Vierkante stempel 

met 2 vogeltjes 

Schelde/Durme / Stempelkom  1
ste

 E.n.C. Hoogte 34mm, 

diameter 158-81mm 

Grote stelring 

Schelde/Durme / 2 fragmenten weegschaal Gallo-Romeins  

 

 

Schelde/Durme / Bovenstuk van “lyra”, 

been 

Gallo-Romeins Lengte 182mm, 

breedte 37mm 

Vogelkoppen  

Schelde/Durme / Handvat mes, been Gallo-Romeins Lengte 78mm, 

breedte 33mm 

Dolfijn 

Schelde/Durme / Mortier, witte zandsteen Gallo-Romeins Hoogte 255mm, Ornamenten  
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breedte 360mm 

Schelde/Durme / 10 Keltische 

ringmunten 

 

   

Schelde/Durme / 16 Gallo-Keltische 

munten 

   

Schelde/Durme / Circa 328 keizerlijke 

munten 

   

Schelde/Durme / 3 Keltisch-Iberische 

munten 
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7.1.12. Baggervondsten aan het licht gekomen tijdens de Schelde- en Rupelwerken te Wintam 

 

Rivier Locatie Object Datering Afmetingen Versiering 

Schelde/Rupel 
           

                                Afb. 1 

Wintam Fragment terra 

sigillata, Dragendorff 

37 

1
ste

 E.n.C.- 2
de

 E.n.C.  Hercules en krijger 

Schelde/Rupel Wintam Fragment terra 

sigillata 

Gallo-Romeins  Eierlijst 

Schelde/Rupel Wintam Wandfragment 

 

Gallo-Romeins   

Schelde/Rupel Wintam Randfragment bord, 

Dragendorff 18/31 

2
de

 E.n.C.   

Schelde/Rupel 
                                Afb. 2 

Wintam Randfragment beker, 

gevernist of geverfd 

2
de

 E.n.C.   

Schelde/Rupel 
                             Afb. 3,4 

Wintam Scherven gewoon 

aardewerk 

1
ste

 – 3
de

 E.n.C.   

Schelde/Rupel 
                                Afb. 5 

Wintam Randfragment 

mortarium 

Late 2
de

- 3
de

 E.n.C.   

Schelde/Rupel Wintam Dakpannen 

 

Gallo-Romeins   

Schelde/Rupel Wintam Boothaken 

 

Romeins?  Enkelen niet volledig 

Schelde/Rupel Wintam Hamer/ hamerhak Romeins? 

 

  

Schelde/Rupel 
                             Afb. 6,7 

Wintam 2 fibulae 

 

Gallo-Romeins   

Schelde/Rupel 
                                Afb. 8 

Wintam Stylus (lange speld) 

 

Gallo-Romeins   

Schelde/Rupel 

 
                                Afb. 9 

Wintam Steel van zeef, brons 

 

2
de

 helft 2
de 

– 3
de

 

E.n.C. 

 Beschadiging door 

opbaggeren, zeeftype 

Eggers 161 

Schelde/Rupel Wintam Schotel, brons 2
de

 E.n.C.- 3
de

 E.n.C.  Beschadiging door 
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                              Afb. 10 

opbaggeren, Eggers 

type 121 

 

 

 
7.1.13. Baggervondst uit het Schulensbroek 

 

Rivier Locatie Object Datering Afmetingen Versiering 

Schulensbroek 

(nabij de Demer) 

 
                               Afb. 1 

Schulen (Limburg) Zwaard met schede La Tène III Lengte zwaard 

85,6cm; lengte kling 

72,7cm; lengte 

schede 73,2cm 

Latere herstellingen, 

goede staat 

 

 

 
7.1.14. Baggervondsten uit de Maas 

 

Rivier Locatie Object Datering Afmetingen Versiering 

Maas Maaseik Beeldje, brons   Epona te paard 

Maas Maaseik Schoteltje, terra 

sigillata 

   

Maas                   Afb.1 Maaseik Naald, brons Romeins Lengte 15,6cm Medisch instrument 

 

Oude Maasbedding 

(Ziepbeek)         Afb. 2 

Rekem Steelpan, gegoten 

brons 

 Doormeter 110mm, 

lengte 258mm 

Ovolo motief 
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7.1.15. Baggervondsten uit de Lesse 

 

Rivier Locatie Object Datering Afmetingen Versiering 

Lesse Han-sur-Lesse, 

grotten 

Fragmenten 

zwaarden, ijzer 

La Tène   

Lesse Han-sur-Lesse, 

grotten 

Speerpunt 

 

La Tène   

Lesse Han-sur-Lesse, 

grotten 

Keltische munt, goud 

 

La Tène   

Lesse Han-sur-Lesse, 

grotten 

7 menselijke 

onderkaaksbeenderen 

La Tène  Sporen die wijzen 

op onthoofding 

Lesse Han-sur-Lesse, 

grotten 

Gordelhaak 

 

La Tène III   

Lesse Han-sur-Lesse, 

grotten 

Nauheim fibulae 

 

La Tène   

 

 
7.1.16. Baggervondst uit de Semois 

 
Rivier Locatie Object Datering Afmetingen Versiering 

Semois 

 

Etalle “Objecten” Romeins   

 

 
7.1.17. Baggervondst uit de Samber 

 
Rivier Locatie Object Datering Afmetingen Versiering 

Samber Namen Sleutel  

 

 Lengte 20mm  
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7.1.17. Baggervondsten uit de Haine 

 
Rivier Locatie Object Datering Afmetingen Versiering 

Fossiel rivierbed aan 

samenvloeiing 

Kleine en Grote 

Haine 
                                Afb. 1 

Pommeroeul 

(Henegouwen) 

6 zwaarden, ijzer La Tène II/III  Enkele gebroken 

Fossiel rivierbed aan 

samenvloeiing 

Kleine en de Grote 

Haine 

Pommeroeul 

(Henegouwen) 

3 hulsbijlen, ijzer 

 

   

Fossiel rivierbed aan 

samenvloeiing 

Kleine en Grote 

Haine 

Pommeroeul 

(Henegouwen) 

Dolk 

 

  Gebroken 

Fossiel rivierbed aan 

samenvloeiing 

Kleine en de Grote 

Haine 

Pommeroeul 

(Henegouwen) 

5 speerpunten 

 

   

Fossiel rivierbed aan 

samenvloeiing 

Kleine en de Grote 

Haine 

Pommeroeul 

(Henegouwen) 

4 messen 

 

   

Fossiel rivierbed aan 

samenvloeiing 

Kleine en Grote 

Haine 

Pommeroeul 

(Henegouwen) 

Fragment halsring, 

goud 

   

Fossiel rivierbed aan 

samenvloeiing Kleine 

en de Grote Haine 

Pommeroeul 

(Henegouwen) 

Gordelhaak, brons 

 

   

Fossiel rivierbed aan Pommeroeul 1 zeis    
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samenvloeiing Kleine 

en de Grote Haine 

(Henegouwen)  

Fossiel rivierbed aan 

samenvloeiing Kleine 

en de Grote Haine 

Pommeroeul 

(Henegouwen) 

2 paardenbitten, ijzer 

 

   

Fossiel rivierbed aan 

samenvloeiing 

Kleine en de Grote 

Haine 

Pommeroeul 

(Henegouwen) 

10 Keltische munten    

Fossiel rivierbed aan 

samenvloeiing Kleine 

en de Grote Haine 

Pommeroeul 

(Henegouwen) 

Scherven    

Fossiel rivierbed aan 

samenvloeiing Kleine 

en de Grote Haine 

Pommeroeul 

(Henegouwen) 

2 vuurpoken    

Haven                Afb. 2 Pommeroeul 

(Henegouwen) 

Pook of spaan 

 

 Lengte 629mm  

Haven                Afb.3 Pommeroeul 

(Henegouwen) 

Zwaard zonder 

schede, ijzer 

1
ste

 helft 1
ste

 E.v.C. Lengte 785mm, 

dikte 50mm 

Knoppen in email 

Haven                Afb.4 Pommeroeul 

(Henegouwen) 

Zwaard zonder 

schede, ijzer 

Late La Tène Lengte 1080mm, 

dikte 42mm 

 

Haven                Afb.5 Pommeroeul 

(Henegouwen) 

Halve torques, goud  Buitenste diameter 

ca. 153mm 
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7.2. Baggervondsten uit Zuid-Nederland 

7.2.1. Baggervondsten uit de Maas 

 

Rivier Locatie Object Datering Afmetingen Versiering 

Maas                  Afb. 1 Alem (Gelderland) Scharnierfibula 1
ste

 E.n.C.  Compleet 

 

Maas                  Afb. 2 Alem Spiraalfibula 2
de

 helft 1
ste

 E.n.C.-

2
de

 E.n.C. 

 Compleet 

 

Maas                  Afb. 3 Asselt (Limburg) Haarnaald, brons Eind 4
de

 – 1
ste

 helft 

5
de

 E.n.C. 

Lengte 25,1cm Bovenaan 

reliëfversiering, type 

Fécamp 

Maas                Afb.4,5 Bokhoven (Brabant) 2 kruisboogfibulae 3
de

 – 4
de

 E.n.C.  Compleet, groeven 

 

Maas, ven van 

“Heelder Peel” 

Heel (Limburg) Gordelhaak, brons La Tène III   

Maas, ven van 

“Heelder Peel” 

Heel (Limburg) Gordelbeslag 

 

La Tène   

Maas, ven van 

“Heelder Peel” 

Heel (Limburg) Fibula 

 

La Tène   

Maas               Afb. 6,7 Heerewaarden 

(Gelderland) 

2 steunarmfibulae 2
de

 helft 4
de

 E.n.C.- 

1
ste

 helft 5
de

 E.n.C. 

 Naald en veerrol 

ontbreken; groefjes, 

indrukken 

Maas, veenmoeras Helden (Limburg) Sierschijf, verguld 

zilver 

La Tène III of 

Augusteïsch 

  

Maas                 Afb. 8 Herten (Limburg) Armband, brons Midden of late 

ijzertijd 

Buitenste diameter 

6,5cm 

Afgesleten decoratie, 

knopvormige 

ornamenten, niet 

gesloten 

Maas Kessel (N-Brabant) Keltische munten     

 

Maas Kessel (N-Brabant) Menselijk 

botmateriaal 

  Geofferde 

krijgsgevangenen? 
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Maas                 Afb. 9 Kessel (N-Brabant) Zwaard, ijzer 

(Kessel I) 

La Tène Lengte 50,5cm Onvolledig, 

handgreep met 2 

bronzen schijfjes 

 

Maas                Afb.10 Kessel (N-Brabant) Zwaard, ijzer 

(Kessel II) 

La Tène Lengte 85,9cm Onvolledig, 

handgreep met 12 

bronzen schijfjes 

Maas                Afb. 11 Kessel (N-Brabant) Ovalen schijfje, brons 

(Kessel III) 

La Tène Diameter 3x2,2cm Hoort op handgreep 

van niet 

teruggevonden 

zwaard 

Maas                Afb.12 Lith (N-Brabant) Zwaard, ijzer La Tène Lengte 93cm Handgreep met 13 

bronzen schijfjes 

Maas           Afb. 13,14 Maasbommel 

(Gelderland) 

2 kapfibulae 1
ste

 helft 1
ste

 E.n.C.  1 afgebroken 

 

Maas                Afb. 15 Maren (N-Brabant) Spiraalfibula met 

gebogen handvormige 

beugel 

2
de

 helft 1
ste

 E.n.C.-

2
de

 E.n.C. 

 Naald ontbreekt, 

groefversiering 

Maas                Afb. 16 Maren Spiraalfibula met 

hoekige 

draadvormige beugel 

 

2
de

 helft 1
ste

 E.n.C.- 

2
de

 E.n.C.  

 Onversierd 

Maas            Afb. 17,18 Maren 2 armboogfibulae 

 

4
de

 – 5
de

 E.n.C.  Punten en cirkels 

Maas Maren 2 kruisboogfibulae 3
de

 – 4
de

 E.n.C.  Compleet, 1 met ui-

vormige knoppen en 

verguld 

 

Maas                Afb. 19 Maren Riemtong 1
ste

 helft 5
de

 E.n.C.  Lancetvormig blad, 

puntcirkelversiering 

Maas                 Afb.20 Maren Dierfibula 5
de

 E.n.C. Lengte 4,6cm, hoogte 

2,1cm 

In vorm van zittende 

vogel 
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Maas Omgeving 

Roermond 

(Limburg) 

Keltische armband, 

brons 

Late ijzertijd   

Maas                Afb.21 Roermond  Zwaard en schede La Tène Lengte 56,3cm De 2 delen zijn 

onscheidbaar, 

handgreep met 20 

bronzen schijfjes 

Maas                Afb. 22 Roermond Ketel, brons Romeins?  Ijzeren rand met 2 

hengelgaten, 

vergelijkbaar met 

Eggers 1951, type 7 

Maas bij de 

monding van de 

Roer 

Roermond  5 zwaarden La Tène III  2 gebroken 

Maas bij de 

monding van de 

Roer 

Roermond  3 hulsbijlen    

Maas, nabij de 

samenvloeiing met 

de Waal 

Tussen Rossum en 

Lith (Gelderland, N-

Brabant), ter hoogte 

van Kessel 

42 Keltische munten Transitie   

Maas, nabij de 

samenvloeiing met 

de Waal 

Tussen Rossum en 

Lith (Gelderland), 

ter hoogte van 

Kessel 

15 zwaarden, 

enkelen met schede 

La Tène III  Bijna allemaal 

gebroken of gebogen 

Maas, nabij de 

samenvloeiing met 

de Waal 

Tussen Rossum en 

Lith (Gelderland), 

ter hoogte van 

Kessel 

6 hulsbijlen, ijzer Transitie   

Maas, nabij de 

samenvloeiing met 

de Waal 

Tussen Rossum en 

Lith (Gelderland), 

ter hoogte van 

Speerpunten 

 

Transitie   
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Kessel 

Maas, nabij de 

samenvloeiing met 

de Waal 

Tussen Rossum en 

Lith (Gelderland), 

ter hoogte van 

Kessel 

5 armbanden, brons 

 

Transitie   

Maas, nabij de 

samenvloeiing met de 

Waal 

Tussen Rossum en 

Lith (Gelderland), ter 

hoogte van Kessel 

42 fibulae, brons 

 

Transitie  3 Nauheimer spelden 

Maas, nabij de 

samenvloeiing met de 

Waal 

Tussen Rossum en 

Lith (Gelderland), ter 

hoogte van Kessel 

17 gordelhaken 

 

La Tène III  Velen rijk versierd 

Maas, nabij de 

samenvloeiing met de 

Waal 

Tussen Rossum en 

Lith (Gelderland), ter 

hoogte van Kessel 

Kam, brons Transitie   

Maas, nabij de 

samenvloeiing met de 

Waal 

Tussen Rossum en 

Lith (Gelderland), ter 

hoogte van Kessel 

4 ketels, brons Transitie   

Maas, nabij de 

samenvloeiing met de 

Waal 

Tussen Rossum en 

Lith (Gelderland), ter 

hoogte van Kessel 

2 fragmenten van 

amuletten, evertand 

Transitie   
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7.2.2. Baggervondsten uit de Maas en Waal, zonder (exacte) locatie 

 

Rivier Locatie Object Datering Afmetingen Versiering 

Maas                 Afb.23 NO-Brabant Spiraalfibula met 

bovendraad 

1
ste

 E.n.C.  Afgebroken, 

zigzaglijn van punten 

Maas en Waal Gelderland 1 zwaard met schede 

 

La Tène III   

Waal Nijmegen Helm  Gallo-Romeins  Van een Bataafs 

ruiter in dienst van 

het Romeins leger? 

Waal / Steelpan 

 

1ste helft 1ste E.n.C. Doormeter 110mm, 

lengte 240mm 

Ovolo motief 

 

7.2.3. Baggervondsten uit de Rijn 

 

Rivier Locatie Object Datering Afmetingen Versiering 

Rijn Utrecht 

 

Zwaard met schede La Tène III   

Rijn Doorwerth Munten, goud 2
de

 helft 1
ste

 E. n.C.   

 

7.2.4. Baggervondsten uit de Linge en Peelmoeras 

 

Rivier Locatie Object Datering Afmetingen Versiering 

Linge Kapel-Avezaath 

(Gelderland) 

Ketel, brons La Tène III   

Peelmoeras        Afb.1 Deurne (Brabant) Helm, zilver 4
de

 E.n.C. Hoogte 28,5cm 

 

 

Peelmoeras Deurne (Brabant) Munten  Romeins   
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