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Abstract 
haut Moyen Age- Flandre Oriental- l‟Escaut- étude de matériel d‟une collection des métaux- 

 

Ce mémoire traite d‟un thème pratiquement inconnu, c‟est-à-dire le phénomène du dépôt de 

matériel dans la rivière dans le haut Moyen Age. Le point de départ de cette étude est une 

étude de matériel d‟une collection des métaux du haut Moyen Age, collectionnés par Joseph 

Maertens de Noordhout. Cette collection consiste en des objets qui sont rassemblés dans les 

années 1910-1920 surtout dans la région de Schellebelle/Wichelen. Un des buts principaux de 

ce mémoire est l‟ouverture de cette collection et l‟appréciation de la condition de ces objets. 

La collection consiste en des haches de bûcheron, des armes (des scramasaxes, des lances, des 

points de flèches, des haches) et des outils. Quelques de ces objets avaient encore des restes 

de bois, ce qui ouvre des perspectives sur la datation. Alors ces objets sont traités et datés. De 

là s‟avérait un étalement chronologique plus grand, dès l‟âge du fer jusqu'aux bas Moyen 

Age. Dans un dernier chapitre, le débat sur les motifs des dépôts est ouvert – à l‟aide de 

modèles d‟autres périodes. Il s‟ensuit que les modèles – parfaits pour une période – ne le sont 

pas nécessairement pour une autre. La conclusion c‟est qu‟il n‟y a probablement pas une 

explication cohérente, mais qu‟il y a vraisemblablement toute une série de causes.   

 

early Middle Ages -  The Scheldt - East-Flanders - study of materials on a collection of metals 

- 

This study deals with a currently unexamined theme namely the phenomenon of in which 

objects are discarded in the river during the early Middle Ages. The starting point is a study of 

materials on a collection of metals dating from the early Middle Ages who are collected by 

Joseph Maertens de Noordhout. This collection of dredging objects gathered in the years 1910 

after dredging works in the River Scheldt mainly in the region of Schellebelle/Wichelen. The 

first aim of this dissertation was to open up the collection and to present an appreciation of the 

condition of the pieces. The collection mainly includes mainly broadaxes, weapons (seaxes, 

lanceheads, arrowheads, axes) and implements. To some of the objects, pieces of wooden 

shaft were still attached, which are very useful for further examination. The objects are then 

discussed and dated. In this study it becomes clear that the chronological framework was 

much broader than the early Middle Ages going from the (late) Iron Age until the late Middle 

Ages. In the final chapter I discuss the motivations behind the disposal of metal objects in the 

light of models of other periods such as the Bronze Age. In this evalation it appears that a 
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model that fits perfectly for one period is not automatically viable for the other. I conclude 

that there is probably no single explanation and that still several reasons could explain why 

the objects were disposed of in the river 
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Inleiding en doelstellingen 
Deze thesis behandelt de rivierdeposities in de vroege Middeleeuwen, waarbij de grote leemte 

die heerst over dit onderwerp ten dele zal worden opgevuld. Het fenomeen van de deposities 

is vooral gekend en bestudeerd voor de bronstijd en in mindere mate de prehistorie, maar 

werd voor de latere tijden genegeerd. Het was Dr. Wim De Clercq die me, naar aanleiding van 

de restauratie van enkele stukken van de collectie Maertens de Noordhout, in aanraking bracht 

met deze thematiek. Na overleg met Dr. Patrick Monsieur, de conservator van de universitaire 

archeologische collectie, werd beslist een materiaalstudie te voeren op de baggercollectie 

Maertens de Noordhout om zo voor het eerst een ruime studie te doen naar de 

vroegmiddeleeuwse deposities. Deze thesis baseert zich dus op een materiaalstudie van 

metalen uit de baggercollectie Maertens de Noordhout, die momenteel in het bezit is van de 

Universiteit Gent. Een van de eerste doelstellingen is deze collectie te ontsluiten en daarna te 

valoriseren, met het oog op een verdere behandeling van de stukken. Deze stukken worden 

uitgebreid besproken en gedateerd. 

Daarna worden de riviervondsten in een bredere context geplaatst. Daarbij kijken we of er 

sprake kan zijn van intentionele depositie of eerder van toevallige tewaterlating. Dit doen we 

aan de hand van de chronologische, materiële en ruimtelijke spreiding. Daarvoor worden de 

stukken in een breder chronologisch en geografisch kader geplaatst, waarbij 

depositiemodellen uit andere tijdsperiodes ( vooral die uit de Bronstijd) zullen worden 

gebruikt om te kijken of er een projectie mogelijk is op de vroege Middeleeuwen.  Ten slotte 

zal blijken dat er nog veel ruimte is voor onderzoek. 
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2. Situering in tijd en ruimte 

 

1.1. De Schelde: een historisch-geografische schets 

1.1.1. Inleiding  

De geografische focus van dit onderzoek ligt op het kerngebied van de Vlaamse provincie 

Oost-Vlaanderen. Het onderzoek richt zich op de metalen voorwerpen, afkomstig uit de 

baggercollectie van de Gentse conservator Joseph Maertens de Noordhout. Het merendeel van 

het materiaal werd bovengehaald uit de Schelde tussen Oudenaarde en Schellebelle. Dit zal 

dan ook, mits enige uitbreiding, het zwaartepunt van het onderzoek worden.  

In een volgend deel geven we een overzicht van het ontstaan van de Schelde, met een focus 

op haar rol in politiek geografisch opzicht. Zo zal in het overzicht ook een kort historisch 

overzicht verwerkt zitten. De focus ligt hier uiteraard ook op de rivier.  

1.1.2. Van Scaldis naar Schelde
1
  

De oudste benaming die tot ons kwam voor de rivier werd gegeven door de Romeinen, 

auteurs als Plinius en Tacitus gebruikten de benaming Scaldis voor de rivier. 

 

Waar deze benaming zijn oorsprong heeft, en wat de betekenis ervan is, is niet duidelijk. Er 

kan immers geen voor de hand liggende afleiding gevonden worden van het Latijn of het 

Keltisch. Het Germaans kent wel een woord scald dat ondiep betekent.  

In de Middeleeuwen werd de rivier met een afgekorte vorm Scald benoemd. Later kreeg deze 

stam een geslachtsbepalende uitgang: zo vinden we zowel het woord Scalda als Scaldus terug. 

In een 13
de

 eeuws schrijven vinden we bijvoorbeeld “aqua que dicitur Scalda’ naast “fluvium 

Scaldum”. 

 

Uit de volkse benaming voor de Schelde, Scald, kwam later het franse Escald en Escaut 

voort. 

 

De nominatief Scald, met als genitief Scaldi, evolueert geleidelijk aan in klank naar Scout en 

Scelde. Vanaf de 17
de

 eeuw geven deze twee vormen aanleiding tot een mengvorm nl. Scelt. 

                                                 
1
 Dit onderdeel is een herwerking en samenvatting van Roelandts 1982: 3-7 
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Deze laatste benaming Scelt zien we vandaag de dag nog voortleven in sommige dialecten 

waar men dan over de Schelde spreekt als “’t Schelt”.  

In de loop van de 16
de

 eeuw zien we voor het eerst de huidige benaming “schelde” opduiken.  

1.1.3. Het ontstaan van een rivier: de Schelde  

Als we het verhaal van de Schelde van in het begin willen vertellen, moeten we minstens twee 

miljoen jaar terug gaan in de tijd. De precieze details zijn niet bewaard gebleven, maar de 

grote lijnen zijn dit wel (Verbruggen & Kiden 2000: 16). 

 

Verbruggen & Kiden verwoordden het vroegste ontstaan van de Schelde als volgt: 

 

“Twee miljoen jaar geleden was het klimaat relatief warm en werd Vlaanderen bedekt door 

een ondiepe zee, waarin zand en klei werden afgezet. Door een geleidelijke daling van de 

zeespiegel en een ophoging van het land trok de zee zich rond twee miljoen jaar geleden 

langzaam terug in noord-noordoostelijke richting. Op het zo droogvallende landoppervlak 

ontstond het rivierennet van het Scheldebekken, met rivieren die in noord-noordoostelijke 

richting naar de toenmalige kustlijn in Nederland liepen. Die noord-noordoostelijke richting 

is nu nog steeds goed te zien in de lopen van de Leie, de Schelde stroomop van Gent, de 

Dender, de Zenne, de Dijle en de Gete.” (Verbruggen & Kiden 2000: 16) 

 

De daaropvolgende twee miljoen jaar was de afwisseling tussen koude (glaciale) of warme 

(interglaciale) periodes kenmerkend voor het landschap. Het verval van de rivieren vergrootte 

en zij begonnen zich sterk in te snijden in het landschap (Verbruggen & Kiden 2000: 17). 

Tijdens deze periodes was er een dynamisch proces van uitschuren en opvulling  

Op het einde van de laatste ijstijd onderging de Schelde belangrijke loopwijzigingen. De 

Schelde liep tot dan toe in het dal van de Vlaamse Vallei, maar deze werd ten noorden van het 

huidige Gent geleidelijk afgedamd door de dekzandrug Maldegem-Stekene. Daardoor moest 

de Schelde een ander traject kiezen en bogen de rivier af in noordoostelijke richting. Toen 

werd het verloop van de Vlaamse rivieren in grote mate vastgelegd (Verbruggen 2002: 10-

11). 

Tijdens het Laat-Glaciaal maakte de Schelde, door een vrij plotse klimaatsverandering die het 

systeem van waterafvoer van de rivieren gevoelig stuurde, de overgang van een verwilderd 

naar een meanderend rivierenpatroon. Oorzaak was het klimaat dat milder werd, waardoor de 
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plantengroei toenam en de erosie afnam. Hierdoor kwam dus veel minder sediment in de 

rivieren terecht. De rivier, die dan veel gelijkmatiger stroomde, lag in een enkelvoudige 

bedding met enkele sterke bochten. In deze bochten vond erosie en afzetting plaats waarbij de 

erosie gebeurde aan de buitenbocht waar de snelheid van het water het hoogst was en 

afzettingen in de binnenbocht van een meander (Verbruggen 2002: 11-12).  

1.1.4. De mens grijpt in: de Schelde wint steeds aan belang  

Met de komst van de landbouw tijdens het neolithicum, nam de invloed van de mens op de 

natuur toe. In het stroomgebied van de Schelde begon men stukken bos te rooien. Door deze 

ontbossing en de daaropvolgende erosie, afzettingen en overstromingen kon de rivier meer 

gaan uitdeinen. Het resultaat was dat de rivier uitvloeide over de oevers. Dit leidde tot het 

ontstaan van moerassige vlaktes (Peirs & Minnaert 2005: 171). Samen met een toenemende 

invloed op het landschap won de rivier ook aan belang in de geesten van de mensen. Dit uitte 

zich in de opkomst van de deposities (infra). Het is duidelijk dat gedurende de Metaaltijden de 

rol van de rivier steeds belangrijker werd. Tijdens de late IJzertijd werd de Schelde de grens 

tussen de Menapii in het westen en de Nervii in het oosten: de Schelde als een politieke grens 

(De Laet 1961: 26). 

 

Ook tijdens de Romeinse tijd fungeerde de Schelde als grens. De provincie Gallia Belgica 

werd door Augustus omgevormd tot een systeem van bestuurseenheden, waarbij gebruik werd 

gemaakt van civitates. Ten westen van de Schelde was er de civitas Menapiorum, die als 

hoofdplaats Castellum Menapiorum had, het hedendaagse Noord-Franse Cassel. Aan de 

andere oever van de Schelde begon de civitas Nerviorum met Bagacum (Bavay) als 

bestuurlijk centrum (Van Strydonck & De Mulder 2000: 73). 

Deze indeling trad waarschijnlijk pas in de loop van de 1
ste

 eeuw n. Chr. ten volle in gebruik 

en bleef in de latere eeuwen nagenoeg ongewijzigd (Nouwen 2009:144). Daarnaast zorgden 

de Romeinen voor de aanleg van een enorm wegennetwerk. Ongetwijfeld waren er 

oversteekplaatsen en bruggen. Bovendien won de rivier aan belang door zijn economische 

troeven bijvoorbeeld voor het transport van bouwstenen, met name de Doornikse kalksteen. 

Deze steen werd later in de Middeleeuwen ook op grote schaal geëxploiteerd. De Schelde 

werd een belangrijke as waarlangs producten konden worden vervoerd. Het gevolg was dat er 

langs de oevers kleine haventjes of overslagplaatsen werden gebouwd (Van Strydonck & De 

Mulder 2000: 74). 
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Het water was in de Romeinse tijd ook belangrijk voor de religieuze denkwereld. Dit wordt 

ondermeer gereflecteerd door de vondst van een altaar van Hercules Magusanus in Wetteren, 

dat volgens Espérandieu afkomstig is van een lararium (Espérandieu 1926: 362) (cf. plaat 13: 

figuur 64). 

 

Op het einde van de 2
de

 eeuw n. Chr. werd het woelig in het noorden van het Romeinse Rijk. 

De Chauci, een Germaanse stam, voerde plundertochten uit in het noorden van Gallië en 

vooral in het Scheldegebied, waarbij ze de Schelde als invalsroute gebruikten. Deze aanvallen 

werden door de Romeinen beantwoord met het bouwen van verdedigingswerken, zoals 

bijvoorbeeld het fort van Maldegem-Vake (Thoen 1991; Thoen 1999: 293-294). 

Vanaf de 3
de

 eeuw waren er reeds Germanen aanwezig binnen de grenzen van het Romeinse 

Rijk. Deze inwijkelingen konden een apart statuut van Laeti of Foederati krijgen. Zij wonnen 

steeds aan belang gedurende de 4
de

 en 5
de

 eeuw n. Chr. De 5
de

 eeuw betekende de doorbraak 

voor de Franken. De Salische Franken breidden hun gebied uit tot Doornik en Kamerrijk (De 

Meulemeester 1999: 364). 

 

De leiders van deze Frankische stammen waren goed vertrouwd met de laat Romeinse 

instellingen, aangezien ze vaak als bondgenoot of zelfs als hoge officieren in het Romeinse 

leger betrokken waren bij de verdediging van de rijksgrenzen. Een van de belangrijkste 

personen in deze ontwikkeling is de Frankische koning Childeric, die Doornik als centrum 

had aangestipt. Het samengaan van Romeinse met Germaanse elementen is duidelijk te zien 

in de grafinboedel van Childeric‟s graf, dat in 1653 werd opgegraven. (Rogge 1996:139-141) 

1.1.5. Tussen kruis- en lanspunt: de Schelde tijdens de vroege Middeleeuwen  

Onder leiding van Childeric en later Chlodowec wisten de Franken een rijk te vestigen. Deze 

Chlodowec, beter bekend als Clovis, liet zich bekeren tot het christendom
2
. Gedurende zijn 

heerschappij kwam het machtscentrum nog meer in het zuiden te liggen, toen Chlodowec 

Parijs als nieuwe hoofdstad aanstipte. Dit belangrijke schakelpunt in de geschiedenis van deze 

gebieden is van belang voor ons onderzoek, aangezien het bij christenen de gewoonte was 

doden te begraven worden zonder bijzettingen. Dat het nog een tijd duurde voor alle 

gemeenschappen tot het christendom bekeerd waren, kan worden gezien in de 6
de

-7
de

 eeuwse 

                                                 
2
 Over de exacte datum van het doopsel van Clovis bestaat nog veel discussie. De doop vond vermoedelijk plaats 

tussen 496-508 n. Chr. , hoogstwaarschijnlijk rond het jaar 508 n. Chr. Dit doet hier echter weinig ter zake (vgl.  

jaar 498 (Rogge 1996: 141)  jaar 500 (Blockmans & Hoppenbrouwers 2009: 88), Jaar 508 (Wood 1994: 48) 



   13 

grafvelden, die vaak nog voorzien zijn van bijzettingen in Germaanse traditie. Tijdens de 

kerstening van de Lage Landen speelde de Schelde een belangrijke rol, aangezien ze werd 

gebruikt als makkelijke penetratieroute voor de rondtrekkende missionarissen (Van Uytfanghe 

1981: 29). In de loop van de 7
de

 eeuw werd de Scheldevallei gekerstend door missionarissen, 

komende uit het huidige Zuid-Frankrijk. Missionarissen als Amandus, stichter van de Sint-

Baafs en Sint-Pietersabdij in Gent, en Eligius, voordien raadsman van Chlothar II en Dagobert 

I,  speelden in dit proces een grote rol (Van Doorselaer 1981:18-19; Wood 1994: 150-151).  

 

Tot voor kort was de vroegmiddeleeuwse bewoning in de Scheldevallei bijna onbekend. Er 

waren wel langer sites uit de Merovingische tijd gekend, maar het ging in bijna alle gevallen 

om begraafplaatsen. Van de nederzettingen zelf ontbrak lang elk spoor. Door grootschalig 

onderzoek zijn de laatste decennia veel meer sites ontdekt, bijvoorbeeld Kerkhove, Merelbeke 

Caritas (Van Doorselaer 1981:18-21; De Clercq, Deschieter & De Mulder 2004: 9-12). 

 

Uit het ontspoorde Merovingische bestuur ( dieook wel schertsend „vadsige koningen‟ of „Les 

rois fainéants’ werden genoemd) ontstond de Karolingische dynastie. In de loop van de 7
de

 

eeuw wonnen de hofmeiers steeds aan belang ten voordele van de koningen in het koninkrijk 

Austrasië. Aan het einde van de 7
de

 eeuw en het begin van de 8
ste

 eeuw oefenden de hofmeiers 

van het geslacht van de Arnulfingen of Pippiniden, met illustere figuren zoals Pepijn II van 

Herstal en Karel Martel, ook in Neustrië de eigenlijke macht uit (Blockmans & 

Hoppenbrouwers 2009:121). In 751 werd de laatste Merovingische koning Childeric III door 

zijn hofmeier Pepijn III de Korte opgesloten in een klooster. Pepijn liet zichzelf door de paus 

Zacharias tot keizer kronen (Mckitterick 1983: 35-36). 

 

Tijdens de Karolingische periode; met als grote exponent, Karel de Grote, zien we de 

ontwikkeling van het domaniale stelsel. Daarnaast werden vele koninklijke verblijfplaatsen 

opgericht, de zogenaamde paltsen. Een bekende Karolingische woonst in de Scheldevallei is 

de curtis van Petegem, die in een oorkonde van Karel de Kale uit 864  als “petingehem villa” 

wordt vermeld (De Meulemeester 1999: 370-372). 

In de loop van de 9
de 

eeuw kwamen de Noormannen aan in onze gewesten. Johan Veeckman 

zegt over de aankomst van de Vikingen in onze gebieden het volgende: 

 

 “Door de afwezigheid van sterke heersers en de verschillende opdelingen van het 

Karolingische rijk was het moeilijk om de invallers een halt toe te roepen. Karel de Grote 
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nam tijdens zijn laatste regeringsjaren al drastische maatregelen tegen een mogelijke invasie. 

In de monding van de grote rivieren werden vloten gelegerd en langsheen de kust werd een 

verdedigingsgordel georganiseerd. Die verdediging tegen mogelijke invallers stortte onder 

zijn zoon, Lodewijk de Vrome, echter snel in elkaar.” (Veeckman 2000: 91) 

 

De aanvallen van de Noormannen waren in de eerste plaats gericht tegen de welvarende 

handelsnederzettingen stroomopwaarts van de grote rivieren en aan de kust. Zo trokken ze 

tussen 850 en 860 verschillende keren stroomopwaarts op de Schelde, waarbij ze de Sint-

Baafsabdij in Gent in brand staken en er in 879 hun winterkamp opsloegen. Van dan af werd  

de Schelde- en Maasregio voor een tijdje de uitvalsbasis van de Noormannen. 

Na hun nederlaag in Leuven in 891 tegen Arnulf van Karinthië, kwamen ze nog één keer 

terug in 892 om vervolgens voorgoed uit onze streken te verdwijnen (De Meulemeester 1999: 

369). 

 

Lang hield het grote Karolingische eenheidsrijk evenwel niet stand. Na het overlijden van 

Karel de Grotes enige zoon, Lodewijk de Vrome, kwamen de spanningen tussen Lodewijk 

zijn zonen tot uiting en dit resulteerde in oorlog. Na het beëindigen van deze oorlogen werd 

het rijk verdeeld onder zijn drie zonen tijdens het Verdrag van Verdun in 843. De Schelde 

vormde ook nu opnieuw een grens. De rivier werd de grens tussen Francia occidentalis, het 

westelijke deel van het rijk onder het koningschap van Karel de Kale en Francia media, het 

middenrijk dat werd geregeerd door Lotharius I ( Callebaut, Milis, Devos et al. 1988: 5).  

1.1.6. Een militair-strategische grens: de Schelde tijdens de volle 

Middeleeuwen 

In 925 veranderde de situatie volledig wanneer het Middenrijk door het Duitse rijk werd 

veroverd. De Schelde werd nu de grens tussen een groot Frans blok en het Duitse rijk. 

Naar het einde van de 10
de

 eeuw werd het steeds onrustiger in de grensstreek rond de Schelde. 

Het graafschap Vlaanderen, een leen van Frankrijk, was in toenemende mate geïnteresseerd in 

het gebied ten oosten van de Schelde en stak die aspiraties niet onder stoelen of banken. De 

Duitse keizer Otto II reageerde hierop met het installeren van drie markgraafschappen. Deze 

territoriale gebieden moesten de verzekering van de rijksgrens verzekeren. Om die reden 

kregen zij dan ook speciale militaire bevoegdheden. Als sterk machtscentrum van deze drie 

marken werden door Otto II op de oostelijke oever van de Schelde in Antwerpen, Ename en 
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Valenciennes vestingen opgericht. In 1033 werden Ename en omgeving echter door de 

Vlaamse graaf Boudewijn IV veroverd; pas in 1047 kwam het gebied tussen Schelde en 

Demer definitief in handen van de Vlaamse graaf. Daarna werd de site van Ename 

gedemilitariseerd door de stichting van een Benedictijnenklooster. Dit moest voorkomen dat 

de site bij een herovering door de Duitsers terug als grenspost zou worden gebruikt 

(Callebaut, Milis, Devos et al. 1988: 5-9). 

1.1.7. De Schelde getemd: de rivier in de post-Middeleeuwen en Moderne 

Tijd  

De Schelde werd tijdens de Middeleeuwen door het volledig rooien van de bossen steeds 

onregelmatiger in haar verloop. De ontginningen kenden in het graafschap Vlaanderen hun 

zwaartepunt in de 11
de

 en12
de

 eeuw. De graven van Vlaanderen speelden in heel deze 

beweging een voortrekkende rol, maar ook de abdijen bijvoorbeeld die van Sint-Baafs in Gent 

waren geen onbelangrijke actoren (Van Strydonck & De Mulder 2000: 125-126). 

Er was een scherpe afwisseling tussen het hoge debiet in de winter, dat heel wat erosie 

meebracht, en een lage afvoer tijdens de drogere zomermaanden. Als gevolg daarvan begon 

de rivier uit te dijen en de Schelde nam met haar toegenomen overstromingsareaal een deel 

van de voordien droge gronden in. Deze alluviale vlaktes waren in de zomer wel voor de 

mens toegankelijk en werden gebruikt als hooiweiden-vloeibeemden. Dit leidde er ook toe dat 

de mens vanaf de 12
de

 eeuw de rivier ging gaan beheersen. Twee redenen had men om over te 

gaan tot bedijking. Ten eerste om de verdere uitbreiding van de rivier tegen te gaan. Ten 

tweede om op die manier nieuwe gronden te winnen die anders in het overstromingsgebied 

van de rivier vielen. Maar door deze ingreep steeg de getijdenwerking gevoelig (Van 

Strydonck & De Mulder 2000: 101-102).  

 

1.1.8. De oude dame wordt recht getrokken: De schelde in de 19
de

 en 20
ste

 

eeuw  

De laatste veranderingen aan de Scheldeloop zijn volledig door mensen bewerkstelligd. 

Talrijke sluizen en dijken werden geplaatst om de rivier binnen haar bedding te houden en 

veel meanders werden kunstmatig afgesneden. De rivier werd rechtgetrokken om de 

bevaarbaarheid te verbeteren. Dit zorgde er echter voor dat de dreiging van grote 

overstromingen toenam, omdat de gemiddelde hoogwaterstand stijgt doordat de 

Scheldebedding verdiept wordt (Van Strydonck & De Mulder 2000: 131). 
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Voor de verdieping en verbreding werden baggerboten ingezet. Van Strydonck & De Mulder 

omschrijven het baggeren als volgt: 

 

 “Met baggeren bedoelen we in de eerste plaats: het vrijhouden, uitdiepen of toegankelijk 

maken van stromen en rivieren. Daarnaast wordt de baggertechniek ook aangewend om 

vaargeulen aan te leggen, kanalen en dokken te graven en dammen te werken.” 

(Van Strydonck & De Mulder 2000: 142) 

 

Vanaf 1850 zien we de opkomst van stoombaggermolens. Het is echter wachten tot na 1870 

voor de ontwikkeling in een stroomversnelling komt, wanneer het stoomschip definitief het 

zeilschip verdringt. De eerste industriële baggermachines, baggermolens genoemd, schraapten 

met emmers die gemonteerd waren op een transportband de bodem af. 

Tijdens de tweede helft van de 19
de

 eeuw en de eerste helft van de 20
ste

 eeuw is de Schelde het 

toneel van talrijke baggerwerken en afsnijdingen van bochten om de scheepvaart op de rivier 

te bevorderen. Deze grootschalige infrastructuurwerken vonden bijna uitsluitend plaats in de 

cruciale economische zones van de Schelde, grosso modo tussen Gent en Antwerpen. 

1.2. Baggervondsten uit de Schelde  

Het einde van de 19
de

 en het begin van de 20
ste

 eeuw waren door de vele werken aan de 

waterwegen cruciaal in de recuperatie van talrijke riviervondsten, zo ook van die uit de 

bestudeerde collectie Maertens de Noordhout. Hiervoor waren vooral de baggeractiviteiten in 

de Schelde tussen de Prado-herberg in Schellebelle en de brug van Schoonaarde tussen 1912 

en 1914 van belang (Verlaeckt 1996a: 49). 

In de meeste gevallen waren het de arbeiders op de baggermolens die de archeologische 

stukken verzamelden en verkochten aan amateur-archeologen als Jean Moens, Edouard 

Bernays, Georges Hasse en ook Joseph Maertens de Noordhout. Veel van deze namen van 

amateur-verzamelaars komen nog terug in de naar hen genoemde collecties. 

Enige voorzichtigheid is echter geboden bij de omgang met deze baggervondsten, en bij de 

representativiteit van deze collecties. In zijn werk over Oost-Vlaamse bronzen geeft Koen 

Verlaeckt 9 factoren die de representativiteit van  een baggercollectie kunnen beïnvloeden 

(Verlaeckt 1996b 41-42)
3
. 

                                                 
3
 Omdat het hier een zuiver methodologische aanpak van Verlaeckt op voorwerpen uit baggercollecties betreft en 

er daardoor geen onderscheid dient gemaakt te worden tussen een stuk uit de Bronstijd of uit de vroege 
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1. Het verzamelen van de voorwerpen hangt in grote mate samen met de grote 

baggerwerken of het rechtrekken van de rivieren. Zoals eerder gezegd is vooral het stuk 

van de Schelde tussen Gent en Antwerpen door zijn grote economische belang 

verschillende keren het toneel geweest van grootschalige infrastructuurwerken. Het is 

dus belangrijk in het achterhoofd te houden dat niet de gehele rivier bestudeerd wordt, 

maar enkel de voor de moderne mens strategische, economische punten. 

2. De manier van baggeren heeft een grote impact op de recuperatie van vondsten. Dit is 

ook een van de redenen waarom er in de tweede helft van de 20
ste

 eeuw nauwelijks nog 

vondsten worden gerecupereerd. Daar waar in de 19
de

 en de eerste helft van de 20
ste

 eeuw 

de arbeiders de uitgraving ofwel manueel, ofwel met systeem van schepemmers 

uitvoerden, wordt tegenwoordig met grote zuigers gewerkt, die de kans op 

vondstenrecuperatie bijna zo goed als wegnemen. Enerzijds beschadigen deze instalaties 

de vondsten en anderzijds wordt de baggerspecie vaak kilometers verder opgespoten, 

waardoor er een soort ruimtelijke verstoring ontstaat.  

3. Een derde belangrijke factor is de kennis van de arbeiders op de baggerboten en hun 

interesse voor de ontdekkingen. Bekend in dit opzicht is de opmerking van Maertens de 

Noordhout waarbij hij beschrijft hoe er talloze hertshoren hakken door de arbeiders 

werden teruggegooid in de rivier omdat deze volgens hen niet interessant waren. 

4. Daarmee samenhangend is de opvolging door de amateur-archeologen. Voor het gebied 

tussen Wetteren en Moerzeke en dan vooral het vondstrijke gebied 

Schellebelle/Wichelen, waren vooral Jean Moens en Joseph Maertens de Noordhout van 

belang. De uitgevoerde waterwerken werden zeer scherp door hen opgevolgd, waardoor 

de kans op vondstenrecuperatie gevoelig steeg.   

5. Ten vijfde is het van belang op welke manier de amateur archeoloog zijn voorwerpen 

verzamelde. Kocht hij de voorwerpen direct van de arbeiders of via tussenpersonen? Was 

de amateur-archeoloog zelf betrokken in actieve prospectie? De meeste verzamelaars 

behoorden tot de eerste categorie.  

6. Verlaeckt vindt ook de afstand tussen de baggerplaatsen en de woonplaats van de 

amateur van belang. Hoe kleiner de afstand, hoe groter de kansen voor observatie en het 

verzamelen van stukken door de amateur archeoloog. 

7. Volgens Verlaeckt zou er een vergelijkbare relatie bestaan tussen de sociale positie van 

de amateur-archeoloog en zijn mogelijkheid tot het aanschaffen van artefacten. De 

                                                                                                                                                         
Middeleeuwen, zijn wij van oordeel dat deze bedenkingen van Verlaeckt ook van toepassing zijn op 

vroegmiddeleeuwse vondsten. 
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meeste van de gekende amateur-archeologen bekleedden een hoge sociale positie en 

waren kapitaalkrachtig. Op deze manier  konden ze dus grote verzamelingen aankopen. 

8. De diepte van de baggerwerken is een andere belangrijke filter in het recupereren van 

baggervondsten. Voor onze streken is deze info echter meestal afwezig. 

9. Ten slotte is de grootte van de artefacten een sterk bepalende factor. Het is aannemelijk 

dat grote stukken zoals bijlen, speerpunten en zwaarden makkelijker worden opgemerkt 

dan kleine stukken, zoals vishaken, ringen of gespen.  

 

Omdat er in het verleden wel eens gesjoemeld werd met stukken, bijvoorbeeld door er een 

verkeerde vindplaats op te hangen, werden deze collecties lange tijd met argwaan bekeken. 

Een bekend voorbeeld is de collectie Hasse, die stukken bevatte die niett uit de Schelde 

afkomstig konden zijn of regelrechte vervalsingen waren. Daarnaast kennen we ook nog de 

collectie in het Van Bogaert-Wauters museum, waar onder meer 20 karolingische 

vleugellanspunten bewaard zijn
4
. Deze verzameling staat bekend om zijn onbetrouwbaarheid 

en menig onderzoeker heeft zijn tanden er reeds op stuk gebeten
5
. Dit leverde heftige reacties 

op in wetenschappelijke kringen en resulteerde in artikels met weinig verhullende titels zoals 

Collectionneurs naïfs et marchands astucieux (De Laet 1970). Deze negatieve houding zorgde 

ervoor dat de de collecties lang niet bestudeerd werden. Een buitenlandse onderzoeker 

Brendan O‟Connor doorbrak deze impasse. Aan het einde van de jaren 1980- begin jaren 

1990 trad met Eugène Warmenbol, een locale onderzoeker in de voetsporen van O‟Connor 

om op die mannier de verzamelingen te herwaarderen in het wetenschappelijke onderzoek 

(verlaeckt 1996b: 7). 

 

De wetenschappelijke herwaardering geldt echter niet voor de volledige collecties. Alle 

aandacht ging uit naar de voorwerpen uit de Brons- of IJzertijd, maar de voorwerpen uit de 

andere tijdsperiodes bleven verstokt van enig onderzoek. Wel richtten enkele kleinere 

onderzoeken  zich op bepaalde materiaalcategorieën zoals prehistorische hertshoorn hakken 

of harpoenen of richtten ze zich op vondsten uit een gemeente zoals uit Appels, maar een 

algemeen onderzoek ontbreekt voorlopig (Cauwe 1992; Hurt 1992; De Laet & Desittere 1972; 

Moens 1993). Zo verging het ook de voorwerpen uit de vroege of volle Middeleeuwen. De 

voorwerpen van de baggercollecties uit de metaaltijden werden op grote schaal gepubliceerd, 

maar de voorwerpen uit latere tijden werden genegeerd.  

                                                 
4
 Persoonlijke communicatie met André Van Bossche 

5
 Mondeling Drs. Guy De Mulder & Dr. Wim De Clercq 
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2. Hoofdstuk 2 

MATERIAALSTUDIE: BESPREKING EN 

DATERING VAN DE OBJECTEN 

2.1. Inleiding  

In het volgende hoofdstuk van deze thesis bekijken we de collectie Maertens de Noordhout 

van dichtbij of tenmiste het deel over vroegmiddeleeuwse metalen- of hetgeen daarvoor 

aanzien is. Deze materiaalstudie bestaat uit vier delen. In een eerste deel schetsen we een 

beeld van de figuur Joseph Maertens de Noordhout en van het ontstaan van dit deel van zijn 

collectie. Vervolgens wordt er een catalogus gegeven waarin alle voorwerpen afzonderlijk 

beschreven staan. De catalogus zit in bijlage en start op pagina 95. In het derde deel worden 

deze voorwerpen in detail besproken. Ten slotte volgt een afsluitend onderdeel met een eerste 

interpretatie van het materiaal.  

2.2. Collectie Maertens de Noordhout: een historische schets   

2.2.1. Maertens de Noordhout
6
  

Joseph Marie Antoine Ghislain Maertens de Noordhout (1872-1941) was een Gentse 

oudheidkundige die vooral bekendheid verwierf als conservator van het Oudheidkundig 

Museum van de Universiteit Gent. Gedurende zijn hele leven was hij actief in de archeologie. 

Zo deed hij talrijke opgravingen en prospecties in Oost-Vlaanderen en daarbuiten. Tijdens 

deze bezigheden kon hij een grote verzameling aanleggen van opgebaggerde vondsten uit de 

Schelde. Hoewel hij nooit officieel als conservator werd aangesteld, oefende hij deze functie 

uit vanaf 1907 onder toezicht van Prof. A. De Ceuleneer. Tot 1931 zou hij als conservator aan 

het werk blijven. Dat werk besloot hij met de publicatie van Catalogue du Musée des 

Antiquités de l’Université de Gand (1938). Deze studie was het resultaat van een grondige 

revisie van het museum in 1921 (Verlaeckt 1992: 10). Maertens de Noordhout genoot in zijn 

                                                 
6
 Deze korte biografie van Maertens de Noordhout is een herwerking en samenvatting van Laleman 1983: 417-

420. 
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tijd aanzien als een vooraanstaand kenner van prehistorische objecten. Dit is af te leiden uit de 

talrijke contacten en bezigheden die hij had. Zo was hij ondermeer lid van de Société royale 

d’archéologie de Belgique, het Institut international d’anthropologie en van de Société 

préhistorique de France. Maertens de Noordhout beperkte zijn interesses niet tot Oost-

Vlaanderen en België. Tussen 1926 en 1930 trok hij de wereld rond, waarbij hij Amerika, 

Indië en China doorkruiste. Laleman benadrukt het feit dat het moeilijk is de echte waarde 

van personen als Maertens de Noordhout ten volle in te schatten. Ze verwoordt dit op 

volgende wijze: 

 

“Terwijl de enen hem verguizen als een dilettant en amateur, noemen anderen hem een 

voorloper van de hedendaagse archeologie. Het is evenwel belangrijker zijn archeologisch 

werk te situeren in het eigen tijdskader, rekening houdend met de sterke evolutie die deze 

wetenschappelijke discipline de laatste jaren gekend heeft.” (Laleman 1983: 419) 

 

Vast staat dat Maertens de Noordhout een belangrijk figuur geweest is voor de Vlaamse 

archeologie en dat hij steeds naar eer en geweten gehandeld heeft. Daarom loont het de 

moeite de door hem aangelegde collectie te bestuderen en te ontsluiten. 

2.2.2. Collectie   

Deze studie vertrekt vanuit de collectie vroegmiddeleeuwse metalen afkomstig uit de collectie 

Maertens de Noordhout. Tijdens de jaren 1990 was de collectie het onderwerp van studie van 

Dr. Koen Verlaeckt. Hij spitste zijn werk vooral toe op de voorwerpen uit de metaaltijden en 

voerde daarnaast ook een grondige en kritische literatuurstudie uit op deze collectie. Om deze 

reden zullen we ook vaak naar het gevoerde literatuuronderzoek van Verlaeckt verwijzen.  

Maertens de Noordhout legde een groot deel van zijn collectie aan door de baggerwerken in 

de Schelde op te volgen, waarbij vooral de werken tussen 1912 en 1914 van belang waren. 

Maertens de Noordhout probeerde zoveel mogelijk zelf aanwezig te zijn tijdens deze werken, 

zodat hij de opgebaggerde stukken uit eerste hand kon kopen van de arbeiders. Later kocht 

Maertens de Noordhout ook uit andere privé-collecties artefacten aan. Zo weten we dat hij 

stukken kocht van de overleden advocaat Jean Moens in 1922 en van de overleden Majoor 

Lambert in 1926 (Verlaeckt 1996b: 4). Enkele stukken van de collectie werden aangekocht 

door prof De Ceuleneer (infra). 
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Zoals al eerder vermeld, kwamen deze collecties in een negatief daglicht te staan door 

verkeerde vindplaatsen en falsificaties. Echter voor het grootste deel van de collectie zijn we 

zeker dat er geen vervalsingen of onbetrouwbare vindplaatsen in het spel zijn
 7

. Na zijn 

literatuurstudie concludeerde Verlaeckt immers het volgende: 

 

“De authenticiteit van de stukken uit de verzameling Maertens de Noordhout, thans in het 

Oudheidkundig Museum van de Universiteit Gent, staat buiten kijf. In het museumarchief 

wordt immers een brief bewaard van 12 maart 1914 i.e. kort na de ontdekking waarin 

Maertens de aankoop voor het museum van de bewuste archaeologica uit de Schelde tussen 

Schellebelle en Uitbergen officieel meldt.” (Verlaeckt 1996a: 70 voetnoot 111). 

 

Deze verkoop vond plaats tussen prof De Ceuleneer en Philippe Duprez. Deze laatste bleek 

evenwel niet altijd even betrouwbaar te zijn (infra). Bij deze verkoop zou er volgens 

Verlaeckt geen misleiding zijn gebeurt. 

Naast de voorwerpen die door prof De Ceuleneer zijn aangekocht, bevat de collectie ook nog 

stukken die Maertens de Noordhout kocht van Moens en Lambert. Het gespje, afkomstig uit 

de collectie Moens, is naar alle waarschijnlijkheid van het Merovingisch grafveld in Lede
8
. 

Daarnaast telt de collectie ook 13 voorwerpen, afkomstig uit de collectie Lambert. Deze 

stukken werden door Maertens de Noordhout in september 1926 gekocht na het overlijden 

van Lambert in Oudenaarde
9
 (Verlaeckt 1996b: 4). Van deze collectie zouden er 12 afkomstig 

zijn uit Oudenaarde en een uit Schoonaarde. We vonden echter geen documenten die ons 

meer konden vertellen over de exacte locaties van de vondsten. De voorwerpen uit het 

bestudeerde deel van de collectie zijn met andere woorden een samenraapsel van allerlei  

collecties en werden dus niet door Maertens allemaal zelf ingezameld.  

 

                                                 
7
 Ook hier doelen we op de stukken afkomstig uit Schellebelle/Wichelen 

8
 Het gaat hier om Inv. 966 zie catalogus voor verdere beschrijvingen. 

9
 Het gaat om de stukken: Inv. 998, Inv. 1068, Inv. 1069, Inv. 1070, Inv. 1071, Inv. 1072, Inv. 1073, 1074, Inv. 

1075, Inv. 1076, Inv. 1077, Inv. 1078  en Inv. 1079. Zie catalogus voor verdere beschrijvingen.  
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2.3. Analyse vondsten  

2.3.1. Inleiding  

In dit deel bespreken we de afzonderlijke voorwerpen en plaatsen we ze in een ruimere 

context. De vondsten zijn ingedeeld in afzonderlijke materiaalgroepen: saxen, bijlen, 

lanspunten, pijlpunten en een groep waaronder andere verschillende materialen vallen, zoals 

messen, scharen, gespen enz. Het zou ons te ver leiden om diep in te gaan op de verschillende 

typologieën van de afzonderlijke groepen. Daarom voorzien we een degelijke basis voor de 

identificatie van het stuk. Bij sommige artefacten wijzen we er op dat onderzoek voor onze 

gebieden dringend nodig is, e.g. vleugellanspunten. Onze streken hinken hierin schromelijk 

achterop ten opzichte van gebieden als Duitsland of Scandinavië. Daarnaast bestaan er voor  

materiaalklassen als houthakkersbijlen of scharen geen goede typologische studies. Vaak 

worden deze voorwerpen wel aangetroffen op sites en beschreven, maar tot op heden 

ontbreekt een algemeen overzicht die deze vondsten samenbrengt en een typologie van 

opstelt. De algemene werken die we konden raadplegen waren vaak verouderd en 

behandelden niet onze streken, waardoor het overnemen van vooral dateringen onder 

voorbehoud gebeurt
10

. 

 

Elke voorstelling van een stuk begint met de bespreking van het type waartoe het stuk 

behoort. Vervolgens wordt het stuk in een ruimer geografisch en, indien nodig, in een breder 

chronologisch kader geplaatst. De vondsten worden gelinkt aan vondsten uit de 

(onmiddellijke) omgeving. 

 

In enkele hulzen van bijlen of lanspunten werden houtresten van de schacht aangetroffen (zie 

catalogus van de stukken). Het hoeft geen betoog dat dit een uitgelezen kans is om de 

typologie van de vroegmiddeleeuwse metalen fijner te stellen. De datering van metalen 

voorwerpen met behulp van C14 methode is vooral gekend uit het onderzoek van de 

bronstijddeposities. Daarin werden de stukken gedateerd met behulp van de collageen die in 

de lijm zat, waarmee de schacht werd vast gezet aan het metaal (Bourgeois, Van Strydonck, 

Hendrix et al. 1996). Het is ook mogelijk om dit te doen met voorwerpen uit een latere 

tijdsperiode. Het gebruik van natuurwetenschappelijke methodes in de vroegmiddeleeuwse 

archeologie is tot op heden nog niet wijd verspreid. Het merendeel van de dateringen gebeurt 

                                                 
10

 Wanneer de studie een te grote afstand heeft, wordt telkens vermeld dat de overname onder voorbehoud is 

gebeurd. 
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nog steeds op basis van het typochronologisch onderzoek dat veelal terug grijpt op oudere 

werken, die uitgaan van een relatieve datering e.g. het al eerder vermelde Trierer landes 

(Böhner). Aangezien we niet konden beschikten over natuurwetenschappelijke methodes, 

waren ook wij aangewezen op het gebruik van relatieve dateringen van een 

typochronologische analyse. Bij het raadplegen van zulke werken is er steeds gebruik 

gemaakt van de meest lokale typologieën.  

2.3.2. Methodologie  

Het hoofddoel van de materiaalstudie was om een goede beschrijving en illustratie te geven 

van het stuk, evenals een datering, functionele toeschrijving, en een appreciatie met het oog 

op de verdere verwerking en bestudering van de collectie in een breder nationaal kader. 

Omdat elke vorm van context ontbrak waren we voor deze studie aangewezen op een 

typologische studie op basis van literatuur. Dit bleek evenwel geen sinecure. Vele stukken in 

de collectie, vooral bijlen en in iets mindere mate lanspunten, zijn functionele vormen die 

slechts weinig evolueerden in de tijd. Daarnaast is het zo dat vele van deze voorwerpen, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld aardewerk, lang in gebruik bleven en generaties lang doorgeven 

werden, waardoor een precieze chronologische afbakening moeilijk wordt.  

Voor de identificatie zijn we teruggevallen op enkele standaard naslagwerken. Voor de 

identificatie van het merendeel van de Merovingische voorwerpen baseerden we ons op Die 

fränkischen Altertümer des Trierer Landes van Kurt Böhner. Dit standaardwerk over de 

Merovingische materiële cultuur verscheen in 1958 en omhelst onder meer een uitgebreide 

studie van artefacten uit Merovingische graven in de omgeving van Trier. Deze studie gaat uit 

van een relatieve chronologie, die aan de hand van munten in de graven wordt omgezet in een 

absolute chronologie. Het werk is echter dringend aan opfrissing toe. Sinds de publicatie zijn 

nog wel enkele pogingen geweest om de chronologie fijner te stellen, maar voorlopig is het 

nog wachten op een nieuwe, alles omvattende studie voor onze streken.  

Naast deze studie vallen we voor de saxen en lanspunten terug op het werk van Herbert 

Westphal. Hij verdiepte zich de laatst twee decennia in de vroegmiddeleeuwse wapens en dit 

resulteerde in “Franken oder Sachsen? Untersuchungen an frühmittelalterlichen Waffen.” 

(Westphal 2002). In deze studie wordt aandacht geschonken aan saxen, spathae en 

vleugellanspunten. Ze handelt echter over de meer noordelijke gebieden, namelijk midden- en 

noord Duitsland, waardoor we voorzichtig moeten zijn met het overnemen van types en 

chronologie.  
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Naast deze algemene werken consulteerden we ook tal van artikels en monografieën, die vaak 

een aanvulling vormden op de standaardwerken over specifieke topics e.g. Dahmlos‟ studie 

over francisca‟s (Dahmlos 1977). 

We gingen ook kijken naar iconografische studies waarbij “Le travail à la campagne au 

Moyen Age” van Perrine Mane een handig vertrekpunt was (Mane 2006). Ook gebruikten we 

verschillende boeken waarin een ruim overzicht werd geboden van werken gaande van de V-

vroege tot de late Middeleeuwen en Renaissance e.g. “Vlaamse miniaturen van de 8
ste

 tot het 

midden van de 16
de

 eeuw: de middeleeuwse wereld op perkament” van Maurits Smeyers 

(Smeyers 1998). Deze iconografische studie kon ons slechts in beperkte mate helpen voor het 

dateren van stukken. Het meeste materiaal komt immers uit de  vroege of volle Middeleeuwen  

en de tekeningen of schilderijen van toen geven onvoldoende detail aan de stukken om met 

zekerheid uitsluitsel te geven. Toch konden we enkele interessante vaststellingen doen door 

middel van deze afbeeldingen (infra). Na de datering en functietoeschrijving keken we of we 

deze riviervondsten in een ruimer chronologisch en ruimtelijk perspectief konden plaatsen. 

Daarvoor steunden we op een literatuurstudie waarbij we vooral probeerden de gekende 

binnenlandse deposities in kaart te brachten om dan uiteindelijk tot een conclusie te komen. 
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2.3.3. Saxen  

De saxen zijn een van de meest voorkomende wapens uit de vroege Middeleeuwen. Deze 

eensnedige wapens werden gedurende een lange periode gebruikt: van de IJzertijd tot in de 

volle Middeleeuwen. 

Ze kenden een 

verspreiding over 

geheel Europa 

(Westphal 2004: 541). 

Herbert Westphal 

onderscheidt  4 

verschillende types van 

sax met daarnaast nog 

verschillende 

onderverdelingen. De 

vier hoofdtypes zijn de 

Kurzsax (korte sax), de 

Schmallsax (smalle 

sax), de Breitsax (brede sax) en de Langsax (lange sax). Deze hoofdtypes hebben allemaal 

nog een onderverdeling: de Schmallsax wordt opgedeeld in een Schmallsax I en een 

Schmallsax II. De Breitsax kent een opdeling tussen een leichter Breitsax (lichtere breedsax) 

een een schwerer Breitsax (een zware breedsax). De Langsax wordt ingedeeld in type I & II 

(de zgn. Furnierdamaststufen) en type 3 & 4 (Massivdamaststufen) (infra). Deze evolutie in 

lengte en vorm gaat uiteraard ook gepaard met een evolutie in het gebruik van het wapen. De 

kleinste vormen (Kurzsax en Schmallsax) werden gebruikt als steekwapen. We zien de 

overgang naar het gebruik ervan als houwwapen bij de grotere en zwaardere types (Breitsax 

en Langsax). 

Voor de Langsax gebruiken we de typologie van Herbert Westphal (Westphal 1991; 1997; 

2002; 2004). Voor de andere types menen we dat de afwijkingen van de types die worden 

voorgesteld door Herbert Westphal te groot zijn. Deze types komen vroeger voor en kunnen 

beschouwd worden als meer regionale producten. Voor deze types vallen we terug op de wat 

verouderde chronologie van Kurt Böhner: Die fränkischen Altertümer des Trierer Landes 

(Böhner 1958). 
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2.3.3.1. Schmallsax   

Onze collectie bevat één Schmallsax, namelijk Inv. 958 (cf. plaat 4: figuur 31). Deze sax stelt 

ons voor enkele problemen, aangezien de vorm van dit stuk danig afwijkt van de gangbare 

typologie voor de Merovingische saxen. Als we deze sax bekijken in de typologie van Kurt 

Böhner plaatsen we Inv. 958 vooral op basis van de afmetingen onder de saxen A1, 

Schmallsax A1 (Böhner 1958: 135-138). Dit is ook het type sax samen met de Böhner A2, dat 

goed gekend is uit de Merovingische graven uit de 5
de

- 7
de

 eeuw. Echter, deze sax wijkt teveel 

af van de basistypologie van Böhner en belangrijker: hij wijkt ook in grote mate af van de 

saxen die gevonden werden op grafvelden in de buurt zoals Lede, Gent-Port-Arthur of 

Beerlegem (van der Gucht 1991; Van Bostraeten 1972; Van Bostraeten 1963). Vooral de 

rugzijde van de sax wijkt af, vanwege de laag liggende, lange punt en de knik in de rug. Om 

die redenen komt dit stuk meer overeen met saxen die bekend zijn uit de Angelsaxische 

samenlevingen of Scandinavische gebieden
11

. 

2.3.3.2. Breitsax  

Het zwaardere type van sax is de Breitsax, in de collectie Maertens de Noordhout 

vertegenwoordigd door Inv 1213 (c) en Inv 1213 (d)
12

( cf. plaat 12: figuur 64-65). Dit  

massieve, eensnijdig mes wordt gekenmerkt door de verhouding tussen lengte en breedte, 

waarbij de breedte dominant is (Böhner 1958: 138-144). Deze Breitsaxen worden door 

Böhner in de 7
de

 eeuw gedateerd en ook voor onze streken lijkt deze datering op te gaan (Van 

Bostraeten 1972: 24). Breitsaxen komen in onze streken op bijna alle begraafplaatsen uit de 

7
de

 eeuw voor. In de onmiddellijke nabijheid denken we aan de grafvelden van Lede, 

Lutlommel en Rosmeer (Van der Gucht 1991: 188; Van Bostraeten 1965:19 ; Roosens, 1978: 

19). Deze wapens zijn in Vlaanderen ook gekend uit baggercollecties. Zo zijn ons stukken 

bekend uit Waasmunster en Appels. Zij worden door de auteurs eveneens in de 7
de

 eeuw n. 

Chr. gedateerd (Van Bostraeten 1974: 39-40; 51). Daarnaast vermeldt Van Bostraeten een 

niet-gepubliceerde Breitsax die bij baggerwerken in de Schelde in de buurt van Schellebelle 

zou zijn opgebaggerd (Van Bostraeten 1972: 24 voetnoot 65). We hebben dit evenwel niet 

kunnen controleren. Samen met Dr. Patrick Monsieur, conservator van het archeologisch 

museum van de Ugent, vermoeden we dat het stuk waarop Van Bostraeten doelt
13

 in de loop 

                                                 
11

 Vgl met Nørgård Jørgensen 1999: 49 afb. 19 nr 5 Schmalsax afkomstig uit Gotland 
12

 Reeds gepubliceerd door Van Bostraeten 1972: 23-24 nr 16 & 17  
13

 Van Bostraeten geeft helaas geen inventarisnummer van het stuk 
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der jaren tussen ander materiaal zoek geraakt is. Ook het feit dat het stuk niet in de digitale 

inventarislijst is opgenomen, betekent dat het al enkele jaren zoek is. 

2.3.3.3. Langsax 

In onze collectie worden de Langsaxen vertegenwoordigd door Inv. 957 (cf. plaat 7: figuur 

48-50). Deze 

langsax werd 

gevonden te 

Schellebelle. 

Langsaxen 

worden 

algemeen 

geplaatst in 

de 8
ste

 eeuw n. Chr, maar Herbert Westphal merkt op dat de langsaxen in de noordelijke 

gebieden reeds in het vierde kwart van de 7
de

 eeuw konden voorkomen in de wapengraven 

(Westphal 2002: 183). De langsaxen worden door Kurt Böhner gezien als een verdere 

ontwikkeling van de Breitsax (Böhner 1958: 144-145; II tafel 27). In haar werk “Adelsgräber 

des achten Jahrhunderts in Deutschland’ in Duitsland zegt Frauke Stein dat langsaxen in de 

8
ste

 eeuw werden meegegeven als secundair houwwapen naast de spatha, in de traditie van de 

volledige wapenbijzettingen van de 7
de

 eeuw. Later komen deze wapens als primair 

houwwapen voor in de graven (Stein 1967: 16). In een recentere studie stelt Herbert Westphal 

voor de noordelijke gebieden een fijne typologie op. Hij baseert zich op een typologie die  

door Frauke Stein in het eerder aangehaalde Adelsgräber werd uitgewerkt. Men steunt bij 

deze onderverdeling op enkele technische kenmerken zoals de doorsnede van de kling en de 

verhoudingen van de “bloedgeulen”. Deze groeven die langs de rugzijde van het blad liepen 

en dienden om het stuk lichter te maken. Vaak hadden ze ook een esthetische waarde.  

Op afbeelding 1 zien we dat de algemene vereenvoudigde vorm van Inv. 957 meer 

overeenkomt met de Stufe I& II, maar dat het verloop van de bloedgeulen aansluit bij fase III. 

Zo kunnen we ook niet precies achterhalen of het bij dit stuk “massiver Torsionsdamast” 

betreft (een torsiedamast die ook deel uitmaakt van de kern) of eerder een “furnierter 

Torsionsdamast” (een damast die niet doordringt tot in de kern, maar waarbij de damast op 

een stalen kern is aangelegd) betreft (Westphal 1991: 308-310). 
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Mogelijks hebben we hier te maken met een 

overgansvorm die de de uiterlijke vorm van fase I 

& II combineert met het damast en 

bloedgeulpatroon van fase III. De fase II-III is te 

dateren rond 700 waarbij er zowel stukken van 

voor 700 voorkomen als van na dat jaar. Koppelen 

we dit aan de dateringen voor onze streken van 

Böhner en Stein, dan kunnen we dit stuk een 

datering van begin tot het midden van de 8
ste

 eeuw 

geven. 

Het is echter niet duidelijk in hoeverre deze 

noordelijke chronologie van Herbert Westphal kan 

overgenomen worden, aangezien er in onze 

streken weinig langsaxen uit goede betrouwbare 

i.e. gesloten contexten bekend zijn. Sinds Kurt 

Böhner werd er immers geen groot onderzoek 

meer naar gevoerd. Een bijkomend chronologisch 

probleem voor langsax was het christendom 

waarbij steeds minder bijgaven werden gegeven in 

de graven, waardoor minder stukken scherp 

gedateerd kunnen worden. Als we ons stuk 

vergelijken met die bestudeerd door Herbert 

Westphal, dan kunnen we toch enkele 

vaststellingen doen. Zo zien we dat de langsax uit Schellebelle merkelijk kleiner is dan de 

Saksische langsaxen en ook kleiner dan de exemplaren uit Nederland. De gemiddelde 

klingenlengte van de Saksische langsaxen is 641 mm, en die van de saxen uit Nederland 681 

mm (Westphal 1997: 409). Dit is beduidend langer dan de 492 mm uit Schellebelle. Ook bij 

de afmetingen van Kurt Böhner is deze langsax bij de kleinere. Böhner geeft 40-74,6 cm op 

als klingenlengte van de langsaxen (Böhner 1958: 144). Westphal merkt hierover op dat er 

een tendens lijkt te zijn dat de lengte van de saxen steeds toeneemt gedurende de 8
ste

 eeuw 

(Westphal 1997: 410). Dit bevestigd onze datering van de eerste helft van de 8
ste

 eeuw. Deze 

datering is echter  onder het grootste voorbehoud, vanwege de grote geografische afstand 

tussen het studiegebied van Westphal en de vindplaats van Inv. 957. We kunnen Inv. 957 

vergelijken met een langsax uit Stade, Niedersachsen, die ook deze typische getorseerde 
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damast bezit. Volgens Westphal zou deze kling een links “tordierten Furnierdamast” hebben. 

De klingenlengte van dit stuk is zeer gelijklopend met die van Inv. 957, alleen is bij het stuk 

uit Stade de grip beter bewaard (Westphal 1991: 296). Langsaxen zijn in tegenstelling tot 

Breitsaxen relatief zeldzaam op Merovingische en Karolingische sites in onze streken. We 

kunnen verwijzen naar het grafveld van Lede waar Van der Gucht een langsax beschrijft, die 

net als de sax uit Schellebelle redelijk klein is (Van der Gucht 1991: 168;189). De precieze 

klingenlengte is ons  niet bekend, maar doordat de totale lengte van het stuk slechts 42,2 cm 

is, veronderstellen we dat de klingenlengte minder dan 40 cm bedraagt, wat dit tot een klein 

stuk maakt. Van der Gucht dateert het stuk, mede door de context van de andere graven en 

vondsten, in de 7
de

 eeuw. Dit zou er kunnen op wijzen dat er in onze streken al in de 7
de

 eeuw 

kleine langsaxen voorkomen. Verder verwijzen we nog naar een langsax die werd gevonden 

in Appels. Aangezien dit stuk ook een riviervondst is, kan het ons chronologisch niet verder 

helpen. De Meulemeester dateert het stuk typochronologisch in de 8
ste

 eeuw (De 

Meulemeester 1974: 68). 

2.3.4. Bijlen  

Bijlen vertegenwoordigen een groot deel van de collectie. Veel van deze stukken zijn echter 

moeilijk in één periode vast te pinnen, aangezien het dateren op basis van typologie voor deze 

materiaalcategorie niet evident is. Van Es en Verwers verwoordden het als volgt: 

 

 “Most metal tools have such a general and long-lived model that it becomes virtually 

pointless to try to date them by their shape alone.” (Van Es & Verwers 1980: 177). 

 

Maar laat het dateren van metalen voorwerpen nu net een van de doelstellingen van deze 

thesis zijn. We zijn van mening dat we sommige van deze voorwerpen op basis van 

vergelijkingen met andere stukken uit goed gedateerde vondstencontexten wel een 

nauwkeurigere datering kunnen geven. Daarnaast trachten we een fijnere nuance te brengen in 

de categorie van de bijlen. Dit ensemble bijlen werd in eerdere catalogi of publicaties bijna 

allemaal als “francisca” (typische Merovingische werpbijl) bestempeld, terwijl veel van deze 

voorwerpen duidelijk tot het timmermansgerei behoren en dus absoluut geen strijdbijlen zijn 

(infra). Maertens de Noordhout omschrijft in zijn catalogus de inventarisnummers 970-982 als 

volgt: “Haches de différentes formes et de diverses grandeurs, nommées “francisques” 

(Maertens de Noordhout 1938 : 125). In de volgende bespreking zal duidelijk worden dat deze 
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benaming noopt tot enige nuance. Natuurlijk is het mogelijk dat enkele van deze 

timmermansgereedschappen gebruikt werden als wapen, maar dit is moeilijk hard te maken. 

Jaap Ypey heeft een werkje gewijd aan deze kwestie met als titel “Wapen of Werktuig?” 

(Ypey 1981a). In onze beschrijving van de stukken gaan we steeds uit van de primaire functie 

van het artefact, waarbij we de optie van het gebruik als wapen open laten.  

2.3.4.1. Strijdbijlen   

2.3.4.1.1. Francisca  

Francisca‟s worden beschouwd als hét kenmerk van de Merovingische wapengraven. In bijna 

alle Merovingische graven komt er een voor. De ontwikkeling van de werpbijl begon reeds in 

de laat-Romeinse tijd, maar het duurde tot de 5
de

 eeuw n. Chr. voor de bijl zijn typische S-

vorm kreeg. Dit resulteerde in het befaamde Franziska Type A (Böhner 1958: 166). Deze 

typische werpbijl werd in de vijandige rangen geslingerd. Over de functie van de latere 

vormen van de francisca bestaat nog enige discussie. Zo zouden de B types van Böhner niet 

meer louter bedoeld zijn als 

werpwapen, maar ook in de 

strijd als slagwapen (Dahmlos 

1977: 142-143). 

Van alle bijlen uit de collectie 

Maertens de Noordhout is er 

slechts één die voldoet aan de 

klassieke beschrijving van een 

francisca namelijk, Inv. 971 

(plaat 1: figuur 7). Deze bijl 

valt te klasseren onder 

hetgeen Kurt Böhner 

Franziska Type B1 noemt. Hij 

omschrijft dit type als volgt :  

 

“Franziska mit 

ungleichmässig geschwungener Unterkante, deren scheitelpunkt nahe dem Rücken liegt”.  

(Böhner 1958: 167) 
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Dit type bijl wordt door hem gedateerd in zijn Stufe III, 525- 600 n. Chr. (Böhner 1958: 167-

168). Dit B1 type is een veel voorkomend type dat op bijna elk grafveld in de Scheldevallei 

en daarbuiten terug te vinden is e.g. in Denderwindeke, Lede, Beerlegem, Sint-Gillis 

Dendermonde… (Beeckmans & Welleman 1985: 6; Van der Gucht 1991:169; Roosens & 

Gyselinck 1975: 12; Van Doorselaer 1958: 61; 63; Fig 20b) 

Naast Inv. 971, kunnen ook Inv. 972 (plaat 1: figuur 8), Inv. 973 (plaat 1: figuur 9) en Inv. 

982 (plaat 10) onder voorbehoud onder het type van de francisca‟s worden geplaatst. Echter, 

bij deze bijlen moeten we wel enkele bemerkingen plaatsen.  

Inv. 972 en Inv. 982 kunnen op basis van hun vorm geplaatst worden onder de francisca type 

B 1, al vallen deze stukken op door hun kleine gestalte (zie catalogus). Deze twee stukken 

verschillen onderling ook nog sterk in vorm. Inv. 972 wordt gekenmerkt door zijn oplopende 

punt, in tegenstelling tot Inv. 982, die dan weer een sterk afhangende onderste tip van de 

snede heeft. 

Hübener vermeldt dat een francisca type B een gemiddelde lengte heeft van tussen de 14/15 

en de 20 cm en dat kleinere exemplaren 11,3 cm groot kunnen zijn (Hübener 1995: 473). De 

twee stukken uit de beschreven collectie zijn nog kleiner dan de kleinste exemplaren die 

Hübener in zijn studie onderzocht heeft. Men kan zich dan de vraag stellen wat de werkelijke 

functionaliteit is van zulke kleine stukken. Een mogelijke verklaring hiervoor is de 

interpretatie als “kinderbijl”. In het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in 

Brussel bevinden er zich enkele bijlen die deze of zelfs kleinere afmetingen hebben en zij  

worden geïnterpreteerd als “kinderbijlen”. Deze interpretaties werden gemaakt op basis van 

de associaties met de skeletresten van de overledene. De onderzoekers van het Koninklijk 

Museum voor Kunst en Geschiedenis stelden vast dat deze kleine bijltjes steeds voorkwamen 

in graven die toe te schrijven waren aan niet-volwassen personen
14

.  Ook in het werk van 

Brigitte Lohrke “Kinder in der Merowingerzeit. Gräber von Mädchen und Jungen in der 

Alemannia”, waarin ze dieper ingaat op de mogelijke soorten van bijgaven bij kinderen, komt 

de interpretatie van de kinderbijltjes terug. Een apart stuk wordt gewijd aan de wapengraven. 

Er wordt vastgesteld dat kinderen zowel wapens van volwassenen konden bijhebben, als 

wapens die speciaal voor hen werden gemaakt e.g. helmen. Het bekendste geval in dit opzicht 

is de zogenaamde “kindersax”. Deze kleine sax werd aan de kinderen meegegeven in het graf. 

Lohrke zegt daarover het volgende:  

 

                                                 
14

 Mondelinge mededeling Alexandra De Poorter, conservatrice van de Merovingische collectie KMKG Brussel 

op 29/03/2010. 
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“Neben den üblichen Saxformen der Erwachsenen sind bei Kindern auch kleine Saxe bekannt. 

Hierfür wird in der archäologischen Literatur auch der Begriff “Kindersax” benutzt.” 

(Lohrke 2004: 100) 

 

 Deze wapens worden op ruime schaal geattesteerd (Lohrke 2004: 100-103). Het meest 

werden pijlpunten, hele pijlen dus, en saxen meegegeven met de kinderen. Ook andere 

typische wapens, zoals spathae, lansen, schilden en bijlen kwamen voor in de graven (Lohrke 

2004: 98). Bijlen kwamen minder frequent voor dan saxen, toch kan er onder de bijlen en 

groep als kinderwapens worden geïnterpreteerd. Lohrke zegt dat er een duidelijke relatie is 

tussen de grootte van de bijl en de leeftijd van het overleden kind. De bijlen uit graven van 

kinderen die tussen 4 en 8 jaar oud zijn, zijn gemiddeld 6,8 cm tot 12 cm lang. De bijlen van 

de leeftijdscategorie die zij “Juvenilen”
15

 noemt hebben, een gemiddelde lengte hebben van 

14,7 tot 16,7 cm. Opmerkelijk is dat sommige van deze kinderbijlen werden gemaakt uit lood. 

Dat is voor een wapen een niet functioneel metaal, aangezien lood een zacht en buigzaam 

metaal is. Om deze reden wordt ofwel aangenomen dat deze bijltjes speelgoed waren, die 

geen functionele inzetbaarheid hadden, ofwel dat de bijl als een symbolische bijgave moet 

worden gezien. Het voorkomen van zulke “Miniaturäxte” is een fenomeen dat enkel bekend 

is uit de oudste Merovingische periodes. Daarover zegt Lohrke het volgende:  

 

“Die Beigabe von Äxten ist nur in der älteren Merowingerzeit belegt. Kleine Äxte in 

Bestattungen von Kindern sind typisch für den Zeitraum der späten Kaiserzeit und der frühen 

Völkerwanderungszeit (3.-Mitte 5. Jh.) in der Germania. Dort sind die Äxte meist nur 10 bis 

12 cm lang (Lohrke 2004: 104). 

 

Uit het bovenstaande kunnen we dus afleiden dat deze bijltjes zouden kunnen hebben 

toebehoord aan een jong kind uit de vroegste Merovingische fases. Wat deze interpretatie kan 

tegenspreken is het feit dat de “kinderbijlen” uit de reserve van het KMKG de typische S-

vorm van de Francisca A of B1 hebben, en dat is bij de stukken Inv. 972 en Inv. 982 niet het 

geval.
16

 We moeten evenwel in het achterhoofd houden dat de uitspraken en conclusies van 

Lohrke gebeurd zijn over voorwerpen die zich in situ bevonden. Aangezien we hier met een 

baggervondst te maken hebben is het onmogelijk om deze interpretatie als enige mogelijke 

naar voor te schuiven. 
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 Vergelijk met kinderbijl uit Harmignes (Plaat 13: figuur 67) 
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Een andere verklaring voor de kleine formaten van bijlen komt van Alexandra De Poorter zij 

stelt dat er in het verleden gebruik werd gemaakt van bijlen van verschillende groottes voor 

het uitvoeren van diverse taken een beetje zoals het gebruik van de moderne 

schroevendraaier
17

. Dit is evenwel moeilijk te verifiëren door het gebrek aan een context. 

Voor Inv. 982 is er wel de mogelijkheid om door middel van C14 het stuk te dateren. De 

houten schacht is immers prachtig bewaard in de huls. 

 

Een andere bijl die een lichtjes afwijkende vorm heeft, is Inv. 973. Zijn belangrijkste 

kenmerken zijn de opvallende knik tussen schacht en snede, het smalle lichaam van de bijl en 

de opmkerkelijk kleine snede. Omdat de vorm toch in grote mate overeenkomt met de 

francisca B1, plaatsen we dit stuk ook onder de francisca er van uitgaande dat het hier een 

meer gestileerde vorm betreft. Volgens ons is het meer een wapenbijl dan een 

timmermansbijl. De geknikte vorm lijkt niet efficiënt voor het bewerken van hout. 

2.3.4.1.2.  Baardbijl  

Een bijl die met zekerheid uit de vroege Middeleeuwen kan dateert is Inv. 993 (plaat 1: 

figuur11). Het is een typische hangtipbijl of baardbijl van het type Böhner Bartäxte B, en 

wordt door Kürt Böhner als “Bartaxt mit Tülle und glattem Rücken” omschreven (Böhner 

1958: 171). 

Deze bijl wordt gesitueerd in Böhners stufe III- begin Stufe IV, dus ongeveer tussen 525 en 

het begin van de 7
de

 eeuw n. Chr. Deze bijl is ook bekend van verschillende grafvelden in de 

buurt. Dichtstbij grafveld van Lede, waar nummer 130 van de catalogus van Van der Gucht 

ook een dergelijke baardbijl is (Van der Gucht 1991: 192). 

2.3.4.1.3. Beil  

Bij de datering en de typologische toewijzing van het volgende stuk Inv. 975 (plaat 1: figuur 

12), doken al gauw enkele problemen op. Door de zware beschadigingen en de weinige 

diagnostische kenmerken is het moeilijk om het stuk een sluitende datering te geven. Het stuk 

komt overeen met zowel Romeinse bijlen als met vroegmiddeleeuwse vormen, aangezien dit 

type zich ontwikkeld heeft vanuit laat-Romeinse vormen (Böhner 1958: 169). Als we deze 

bijl zouden inpassen in het classificatiesysteem van Kurt Böhner, komen we uit bij het type 

dat hij Beile noemt. Deze vorm kenmerkt zich door het blad dat lichtjes afhangt ten opzichte 

van de huls. Op die manier komt de snede schuin ten opzichte van de verticale as van de huls 
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te staan. Dit morfologische kenmerk komt overeen met de bovenvermelde francisca. Het 

verschil is echter dat een francisca steeds een oplopende punt heeft. Deze bijl komt overeen 

met nummer 129 van het grafveld van Lede, waar eveneens zo een bijl werd aangetroffen 

(Van der Gucht 1991: 192; Fig 19).  

Wanneer we dit type bijl dus als vroeg-middeleeuws beschouwen, wordt het stuk gedateerd in 

Böhners stufes II-IV, +- 450- begin 7
de

 eeuw n. Chr. We dienen echter de optie open te laten 

dat het stuk ook in de Romeinse periode kan worden gedateerd. 

2.3.4.2. Timmermansgerei 

Zoals we al eerder aanhaalden, behoort het grootste deel van de bijlen uit de collectie 

Maertens de Noordhout niet tot de strijdwapens maar tot het timmermansgerei. Deze 

gereedschappen kenden doorheen de eeuwen bijzonder weinig evolutie, en laten zich 

bijgevolg dan ook niet zo scherp dateren.  

 

De eerste bijl die we bespreken in dit deel over timmermansgerei is Inv. 970 (plaat 2: figuur 

16). Deze bijl werd in het verleden door Dr. Koen Verlaeckt verkeerdelijk als francisca 

aanzien, maar we konden aan de hand van een recente publicatie van Van Es en Verwers als 

timmermansgerei identificeren (Verlaeckt 1996: 14; Van Es & Verwers 2009: 218). Zij 

bestempelen een gelijkaardig type als een Schaftlochaxt en zeggen over dit werktuig het 

volgende: 

 

 “This type of axe came into use in the second half of the 6th century and remained in use 

until into the Carolingian Period” (Van Es & Verwers 2009: 218).  

 

Ze geven echter geen preciezere einddatum van het stuk dan de Karolingische Periode en deze 

afbakening is uiteraard vrij ruim.  

 

Na lang zoeken in de (vroeg) middeleeuwse literatuur werd steeds duidelijker dat Inv. 974 

(plaat 2: figuur 15) niet in de vroege Middeleeuwen thuis hoort. Dit type wordt namelijk in de 

literatuur als hamerbijl uit de Romeinse periode gezien. De reden daarvoor is wat men in de 

Duitse literatuur de “Schaftlochlappen” noemt. Daarmee wordt de bolle verhoging boven de 

huls bedoeld. Deze verhoging zorgt voor een betere aanhechting van de schacht. (Pietsch 

1983: 11; Gaitzsch 1980: 375) We vergelijken Inv. 974 met nummer 246 van Gaitzsch en met 
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nummers 20 en 25 van Pietsch (Gaitzsch 1980: tafel 48; Pietsch 1983: tafel 19-20). Omwille 

van deze overeenkomsten dateren we Inv. 974 in de Romeinse periode. Specifieker kunnen 

we evenwel niet gaan, omdat dit type werktuig bijna niet veranderd doorheen de Romeinse 

periode.  

 

De grote bijl Inv 976 (plaat 2: figuur 18) is waarschijnlijk ook een timmermansbijl. De 

driehoekige uitsteeksels onderaan de schacht werden vroeger steevast geïnterpreteerd als hét 

kenmerk van de vikingbijl
18

. Ondertussen komt men op deze interpretatie terug. Deze bijl kan 

volgens overeenkomsten met andere stukken gedateerd worden in de volle of late 

Middeleeuwen en zelfs in de Moderne tijd (Moens 1993:48). 

 

Een andere bijl die voor houthakkers- of schrijnwerkersactiviteiten gebruikt werd, is Inv. 

977(plaat 3: figuur 14) . Rond dit type van bijl bestond lange tijd veel discussie: was het nu 

een wapen of niet? De discussie werd door Jaap Ypey beëindigd in één van zijn talrijke 

onderzoeken naar middeleeuwse metalen voorwerpen. De uitkomst van zijn onderzoek, 

waarbij hij vooral keek naar de snede en de hulsopening, is dat deze voorwerpen wel kunnen 

gebruikt zijn als wapens, maar dat hun initiële functie timmermansgerei was (Ypey 1981a: 

367-368). 

Als we deze bijlen zouden moeten plaatsen op basis hun vorm alleen,  zouden ze meteen 

vallen onder het type van de kantrechtbijlen. Deze bijlen met een T-vormig model werden van 

de 9
de

 tot het midden van de 14
de

 eeuw gebruikt voor het afkanten en gladmaken van hout 

(Ypey 1981a: 374). Van Doesburg gaat in zijn onderzoek naar kasteelheuvels ook in op 

kantrechtbijlen en aanverwanten en hij bespreekt een stuk dat sterk lijkt op Inv. 977 (Van 

Doesburg 2003:182). Een belangrijke factor om uit te maken of het hier al dan niet een 

kantrechtbijl betreft, is het feit dat de huls zich in het midden van de bijl bevindt en niet 

excentrisch, zoals we dat verwachten bij kantrechtbijlen. Zowel bij het stuk in de publicatie 

van Van Doesburg als bij Inv. 977 is dit het geval. Van Doesburg verliest echter een 

belangrijk detail bij de identificatie tot kantrechtbijl uit het oog, namelijk de snede. Jaap Ypey 

benadrukt dat de snede van een kantrechtbijl steeds asymetrisch is, maar ook dit is bij Inv. 

977 niet het geval. Daarom kan deze bijl niet als een kantrechtbijl worden beschreven en zo 

kan de identificatie als een strijdbijl niet worden uitgesloten. Jaap Ypey twijfel evenwel sterk 

aan het gebruik van zo een type bijl als wapen, hij meent dat er voor oorlogsvoering andere 
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types in omloop waren (Ypey 1981a: 368). Na een evaluatie van de beschrijvingen en de 

tekeningen die Van Doesburg geeft van de aangetroffen bijl, zijn we geneigd de gegeven 

datering, 11
de

-13
de

 eeuw, over te nemen. Deze bijl heeft immers net hetzelfde uiterlijk en 

dezelfde afmetingen als het stuk uit de collectie Maertens de Noordhout. 

 

Een andere bijl, Inv. 978 (plaat 2: figuur17), die op het eerste gezicht enkele morfologische 

overeenkomsten  heeft, komt echter totaal niet overeen met de bovenvermelde beschrijvingen. 

Voor dit stuk verwijzen we naar de publicatie van Van Es en Verwers over de 

vroegmiddeleeuwse haven Dorestad (Van Es & Verwers 2009: 218-219). In deze publicatie 

wordt een gelijkaardig stuk aangehaald waarvan de auteurs menen dat het ook 

timmermansgerei was eerder dan dat van een soldaat. Op basis van de laag waarin het is 

gevonden, dateren zij het stuk aan het einde van de 7
de

 eeuw. Deze datering is evenwel slechts 

een momentopname en dus geen sluitendende datering. Één datering zegt immers niets over 

de gebruiksduur van dit type. Vermoed wordt dat dit type veel langer dan de 7
de

 eeuw in 

gebruik geweest was, zelfs tot in de volle Middeleeuwen (zie ook infra Inv. 979). 

 

Een derde bijl met een T-vormige uiterlijk, is Inv. 979 (plaat 3: figuur 26). Morfologisch leunt 

zij het dichtst aan bij Inv. 977, hoewel er toch enkele essentiële verschillen zijn. Zo is de 

snede van Inv. 979 een zestal centimeter kleiner dan die van Inv. 977, maar de snede van Inv. 

979 is wel steviger en massiever bewaard. Dit komt niet alleen door de betere 

bewaringstoestand van Inv. 979, maar ook omdat de snede oorspronkelijk steviger en 

robuuster gemaakt is. Een ander opvallend verschil is de typische afgeronde bovenkant en de 

vlakke onderkant van Inv. 977, tegenover  beide afgeplatte kanten van Inv. 979. Zowel de 

boven- als de onderkant wijkt daardoor een beetje terug naar de schacht. De datering van deze 

bijl is opnieuw problematisch. Voor deze bijl vonden we een parallel stuk in de 

vroegmiddeleeuwse haven Dorestad, waarbij de laag waaruit dit stuk kwam wordt gedateerd 

tussen 675 en 850/75 n. Chr. (Van Es & Verwers 1980: 177; 300-303). Daarnaast kunnen we 

net zo goed verwijzen naar de overeenkomsten van dit stuk met het type III van de London 

Museum Catalogue (s.n. 1967: 55). Deze dateert het stuk tussen de 11
de

 eeuw en de 2
de

 helft 

van de 14
de

 eeuw. Ze vermelden daarbij: “it is apparently of Frankish origin” (s.n. 1967: 58). 

Dit duidt alweer op de lange levensduur van het T-vormige model. Voor de datering besluiten 

we dus dat dit stuk ergens tussen de late 7
de

/8
ste

 eeuw en de 14
de

 eeuw in gebruik was. Deze 

datering is uiteraard te breed. In de toekomst kunnen de houtresten in de schacht misschien 

enig soelaas bieden bij de fijnere datering van dit type. Deze types komen ook voor in andere 
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collecties, bijvoorbeeld in de collectie van het Sterckshof in Deurne die voor een deel bestaat 

uit materiaal van de collectie Hasse. Deze collectie wordt door Van Bostraeten beschreven. 

Hij merkt op dat deze bijlen jonger zijn dan de Merovingische tijd, maar geeft verder geen 

dateringen voor deze stukken. Deze stukken Cat 15/ Inv. S. 2002- Cat 16/ Inv. S. 1659 hebben 

helaas geen duidelijke vondstencontext. Cat 16/Inv. S. 1679 zou volgens het bijschrift 

“afkomstig zijn uit de Schelde te Melle”. Zoals eerder gezegd, stonden de vondstencontexten 

uit de collectie Hasse wel vaker ter discussie ( Van Bostraeten 1966: 128). 

 

Voor de bespreking van het volgende artefact, Inv. 980 (plaat 3: figuur 27), grepen we 

opnieuw terug naar de vrij verouderde cataloog van het London Museum. We kunnen Inv. 

980 klasseren onder het type II (s.n. 1967: 57-59) De auteurs dateren dit type bijl, op basis 

van afbeeldingen in de iconografie tussen de 13
de

 en de 16
de

 eeuw. Wanneer we miniaturen en 

werken van Middeleeuwse en Renaissance schilders doorzochten op zoek naar 

overeenkomstige werktuigen, viel het ons op dat de types voorzien van een lange, metalen 

huls voor het schachten van een steel populair werden aan het einde van de late 

Middeleeuwen. We troffen evenwel geen gelijkaardige stukken als Inv. 980 aan. De meeste 

afgebeelde stukken hadden een langer blad en een zwaarder voorkomen. Het opvallende 

kenmerk van de metalen huls doet ons vermoeden dat het hier gaat om een stuk uit de volle of 

late Middeleeuwen.  

2.3.4.3. Niet identificeerbare bijlen  

Aan één stuk konden we absoluut geen datering of functionele indeling toekennen, namelijk 

Inv. 981 (plaat 3:13) . Dit stuk, dat in zeer slechte toestand verkeert, kon op geen enkele wijze 

gelinkt worden aan Romeinse, vroeg of volle middeleeuwse stukken. Ook over de functie van 

dit object tasten we in het duister.  

2.3.5. Lanspunten  

Een andere groep van metalen voorwerpen die talrijk vertegenwoordigd is, is die van de 

lanspunten. Het zijn net als bijlen functionele vormen die gedurende de eeuwen relatief 

weinig evolutie hebben doorgemaakt. Wanneer we de initiële morfologische vorm van 

lanspunten abstraheren zien we dat deze vorm al duizenden jaren hetzelfde is: een spits ovaal 

of ruitvormig blad met een ronde huls. Deze abstractie is sterk overdreven, maar het geeft wel 

aan in welke mate de vormen doorheen de tijd min of meer hetzelfde gebleven zijn. In de 
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beschrijvingen zal er soms worden op het feit gewezen dat vele vroegmiddeleeuwse 

lanspunten niets meer zijn dan verdere evoluties uit de Laat-Romeinse tijd. Andere lanspunten 

hebben dan weer wel zoveel diagnostische eigenschappen, e.g. specifieke versiering of 

vormen, dat we ze wel makkelijk kunnen plaatsen. 

De functionele toeschrijving van lanspunten is steeds een moeilijk uit te maken zaak. Ze 

kunnen zowel als oorlogswapen of als jachtwapen gebruikt zijn. Zo weten we dat de nog 

verder te bespreken Flügellanzenspitzen erg in trek waren bij de adel bij de jacht op groot 

wild e.g. everzwijnen (Ypey 1981a: 367). Deze functionele toeschrijvingen zijn moeilijk hard 

te maken, omdat de sporen die deze activiteiten achterlaten op de artefacten moeilijk te duiden 

zijn. 

2.3.5.1. Merovingische lanspunten 

Wanneer we spreken over Merovingische lanspunten denken we meteen aan de typische 

lanspunten met een gespleten huls, de zogenaamnde Schlitztülle, de typische lanspunten voor 

de zesde eeuw. In onze collectie troffen we slechts 1 stuk aan met een gespleten huls, 

namelijk Inv. 1213 (b). De lanspunten in de baggercollectie Maertens de Noordhout hebben 

bijna allemaal een gesloten huls of een Ganztülle. 

 

De eerste Merovingische lanspunt die we bespreken is Inv. 999 (plaat 4: figuur 35). Deze kan 

worden geïdentificeerd als het type Böhner B6, dat wordt omschreven als “Lanzenspitze mit 

durchgehender Ganztülle”. Hoewel Inv. 999 onderaan de huls zwaar beschadigd is, nemen 

we op basis van zijn algemene vorm aan dat het stuk een gesloten huls heeft gehad. Een ander 

diagnostisch kenmerk van het Böhner B6 type is de huls die als een duidelijk geprononceerde 

rib verder loopt op het blad, bijna tot in de punt. Ook dit is op dit stuk aanwezig. Variaties op 

deze lanspunt waren reeds in omloop van voor de Romeinse tijd. Op vele lanspunten uit de 

Bronstijd zien we dezelfde kenmerkende ribbel lopen. Deze traditie zette zich verder ging in 

de IJzertijd en evolueerde verder tijdens de Romeinse periode. De Romeinse punten  

onderscheidden zich van de Merovingische vormen door de rib, die afkomstig van de huls, 

slechts tot iets over halverwege het blad loopt, in plaats van tot helemaal aan de punt. Deze 

B6 lanspunten worden gedateerd in de 6
de

 en 7
de

 eeuw n. Chr (Böhner 1958: 156-158).  

 

De lanspunt Inv. 1074 (plaat 4: figuur 33), gevonden in Oudenaarde, behoord naar alle 

waarschijnlijkheid tot het Böhner B1 type “Lanzenspitze mit Ganztülle und schlank-ovalem 
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Blatt”
19

. In de zesde eeuw waren vooral de lanspunten met een gespleten huls populair, maar 

bij de overgang naar de 7
de

 eeuw kwamen steeds meer lanspunten met een gesloten huls in 

zwang. Zij bleven gedurende de hele 7
de

 eeuw in gebruik en waren erg populair. Algemeen 

beschouwd worden deze lanspunten gedateerd worden tussen de late 6
de

 en de vroege 8
ste

 

eeuw n. Chr. (Böhner 1958: 152-153). 

 

Naast Inv. 1074 klasseren we ook Inv. 1076 onder het type B1 (plaat 4: figuur 34). Ook hier 

zien we het typische slanke ovale blad en de gesloten huls. Opvallend bij deze lanspunt is de 

metalen -waarschijnlijk bronzen- ring. Het aanbrengen van een ring is een fenomeen dat wel 

gekend is bij de lanspunten met gespleten huls, e.g. Böhner A4 types, maar het komt niet 

frequent voor bij lanspunten met een Ganztülle. De metalen ring kan aangebracht zijn ter 

versteviging om de schacht strak in de huls te houden. Anderzijds kan ook aangebracht zijn 

als sierstuk om te pronken. We kennen deze types in België van sites als Baisy-Thy graf XIX 

en van graf 7 in Grandcourt (Roosens 1952: 68; Roosens 1961: 166,171). 

 

Ook Inv. 1075 kunnen we dateren als een Merovingische lanspunt (plaat 5: figuur 38). Ze 

wordt gekenmerkt door een ruitvormig blad met geprononceerde schouders, dat onder 

Böhners typologie “Lanzenspitze mit Ganztülle und rautenförmigem Blatt” valt. Deze 

lanspunten van het type B3 worden geplaatst in de 7
de

 eeuw, het begin van de 8
ste

 eeuw. We 

sluiten echter niet uit dat deze vormen al vroeger voorkwamen (Böhner 1958:154). Een 

gelijkaardig stuk kennen we uit Everlange (Lux.), dat wel een iets meer gedrongen blad heeft 

en dus niet zo een lange punt als Inv. 1075. Het stuk uit Everlange wordt gedateerd in de 7
de

 

eeuw (Schaaff 1993: 45). 

 

Een volgende Merovingische lanspunt is Inv 1213 (a), afkomstig van Gent Port Arthur (plaat 

11: 61-62). Dit exemplaar leverde toen hij terug kwam uit restauratie bij Archeologische 

Dienst Waasland (ADW) een grote verrassing op. De weerhaken aan weerszijden van de huls 

waren niet langer meer aanwezig op het stuk. Restaurator Johan Van Cauter zegt over 

daarover het volgende: “Tijdens de ontzouting zijn de aanvullingen opgelost. Deze 

aanvullingen zijn opnieuw uitgevoerd. De twee hypothetische vleugels aan de schacht zijn niet 

gereconstrueerd.”
20

 Tijdens de restauratie bleek dat de twee (primitieve) vleugels onderaan 

de huls niet dateerden uit de Merovingische tijd, maar uit de 20
ste

 eeuw. De vleugels waren er 
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in de toenmalige tijdsgeest aangezet op basis van parallelle stukken. Deze handeling moeten 

we niet beschouwen als een poging tot het vervalsen van de stukken, maar eerder als een 

verlangen om alles weer te geven op de manier waarop het ooit geweest is. Helaas gebeurde 

dit niet altijd een wetenschappelijke manier. Deze lanspunt werd al eerder gepubliceerd door 

Van Bostraeten in “De nederzetting Sloten en de Merovingische begraafplaats te Gent-Port 

Arthur”. Hij laat net als ons identificatie van deze lanspunt aansluiten bij Böhners 

lanzenspitze C: “Lanzenspitze mit Ganztülle und aufhaltern.” Lanspunten met weerhaken zijn 

in de laatste Merovingische fasen te plaatsen en komen voor vanaf  de 7
de 

eeuw. Ze bleven in 

gebruik tot in de vroege 8
ste

 eeuw (Böhner 1958: 160). Zij worden beschouwd als de 

voorlopers van de vleugellanspunten (infra). Lanspunten als deze komen ook bij ons 

regelmatig voor, zoals op het grafveld van Lede cat. nr. 108,  het grafveld van Beerlegem of 

het grafveld van Waasmunster  (Van der Gucht 1991: 168; Van Bostraeten 1963: 94, 306; 

Van Bostraeten 1966a: 43). Echter, door de nieuwe gegevens van de restaurator kunnen we 

strictu sensu het stuk niet meer catalogiseren onder het Böhner type C. We zijn wel van 

oordeel dat de andere kenmerken van de lanspunt, zijnde de vorm van het blad en de lange 

massieve huls, voldoende zijn om dit stuk bij dit type te laten aansluiten. Daarom rkiezen we 

ervoor om de datering bij de 7
de

-begin 8
ste

 eeuw te houden.  

 

De laatste Merovingische lanspunt is Inv. 1213 (b) (plaat 12: figuur 63). Deze lanspunt werd 

eveneens door Van Bostraeten gepubliceerd in zijn publicatie over de nederzetting Sloten en 

het grafveld van Gent-Port Arthur en is waarschijnlijk afkomstig uit de Schelde nabij 

Oudenaarde
21

. We kunnen het daarom vrij kort houden over deze lanspunt. Het betreft het 

vaak voorkomende type Böhner A4, een type dat frequent wordt aangetroffen in onze streken 

e.g. in Lutlommel, Beerlegem, Lede, Asper
22

 (Van Bostraeten 1965: 24-26; Van Bostraeten 

1963: 15; Van der Gucht 191: 190-191). Van Bostraeten merkt op dat Inv. 1213(b) behoort tot 

de slanke variant van dit type, die volgens hem alleen voorkomt in het Rijnland zoals in Köln-

Müngersdorf en Rübenach (Van Bostraeten 1972: 54). Dat deze lanspunt een importproduct 

is, kan mogelijks gelinkt worden aan de Merovingische lanspunt van het type Reute, die door 

Marc Rogge werd beschreven. Deze rijkelijk versierde lanspunt, die eveneens in de 6
de

 eeuw 

te dateren is, werd waarschijnlijk ingevoerd vanuit de grote centrale wapensmederijen in het 

Alemannische gebied (Rogge 2007: 50-52). 
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 Niet gepubliceerd stuk. We konden het materiaal van het grafveld van Asper-Gavere inkijken met dank aan 

Johan Deschieter en Nele Iserbyt van het PAMZOV in Velzeke, waar de stukken worden bewaard. 
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2.3.5.2. Karolingische lanspunten  

2.3.5.2.1. Inleiding  

Een deel van onze collectie bestaat uit vleugellanspunten (Flügellanzenspitze) afkomstig uit 

de Schelde in Oudenaarde. Vleugellanspunten zijn de typische bewapening uit de 

Karolingische tijd die algemeen in verband wordt gebracht met ruiterij. Ze ontwikkelden zich 

in de loop van de 7
de

 en de 8
ste

 eeuw in het Merovingische/Frankische gebied. In de loop van 

de 9
de

 eeuw verspreidden de lanspunten zich over het gehele Frankisch en Karolingische 

gebied. De ontwikkeling van de vleugels op de zijkant van de huls was in de eerste plaats 

functioneel ontwikkeling. De vleugels zorgden ervoor dat de lanspunten niet helemaal in het 

lichaam van het slachtoffer doordrongen, zodat dat men de lans sneller en makkelijker terug 

kon trekken (Windl 1982: 161-162). 

Vele van deze lanspunten, zoals Inv. 959, Inv. 998, Inv. 1068,… worden door Maertens de 

Noordhout omschreven als “Grand fer de lance nommé “Framée” dont le bas est terminé par 

une arête” (Maertens de Noordhout 1938: 124).
23

 De woorden framée en arête vragen toch 

enige toelichting. Het woord framée wordt doorgaans vertaald als “(lange) werpspies der 

Franken” (Van Daele 1997: geen pagina) We wijzen er op dat deze lanspunten nooit als 

werpspiezen gebruikt werden. Ze werden steeds als stootwapen gebruikt en werden niet weg 

geworpen. Daarvoor zijn deze lanspunten immers te groot en te zwaar. Met de term arête 

bedoelt Maertens de Noordhout de vleugels die aan weerszijden van de huls zitten om de 

penetratie in het slachtoffer af te stoppen. 

Naar vleugellanspunten is de laatste decennia behoorlijk wat onderzoek gevoerd in de 

buurlanden. Opvallend daarbij is dat vele van de bestudeerde lanspunten afkomstig waren uit 

rivieren. Dit is een interessante vaststelling, maar laten we niet uit het oog verliezen dat het 

aantal wapengraven ernstig slinkt door het opkomende christendom. De lanspunten komen 

dus op een andere manier tot ons dan via graven. Een direct gevolg van deze rivierdeposities, 

is dat de wapens in een goede bewaringstoestand verkeerden en dat vele in vele stukken nog 

houtresten aanwezig zijn. Dit opent perspectieven om de chronologie van de 

vleugellanspunten fijner te stellen aan de hand van C14 onderzoek. Voor de studie naar 

Karolingische vleugellanspunten konden we terugvallen op enkele basiswerken die ons een 

bruikbare typologie verschaffen. Een van de vroegste studies werd uitgevoerd door Peter 

Paulsen aan het einde van de jaren 1960. Hij probeerde als een van de eerste om een 

chronologie en typologie op te stellen voor dit type wapens (Paulsen 1969). Een volgend werk 
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 Dit is de beschrijving die hij geeft voor Inv. 959 die hier wordt aangehaald bij wijze van voorbeeld. 
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is een studie uit het begin van de jaren 1980 van Bergljot Solberg (Solberg 1985). In deze 

studie gaat Solberg de wapenimporten bespreken vanuit het Karolingische gebied naar 

Noorwegen. We weten dat deze lanspunten op grote schaal werden verhandeld naar 

verschillende gebieden bijvoorbeeld, Scandinavië (e.g. Solberg 1985; Solberg 1991; Arbman 

1937). Graham-Campbell zegt wanneer hij schrijft over wapens die gevonden werden in 

Vikinggraven over deze lanspunten het volgende: “Heavy thrusting-spears of this winged type 

are considered to be 9th- century imports from the Carolingian Empire.” Dit citaat slaat 

zowel op de bevestiging dat lanzen werden geïmporteerd naar Scandinavië, als op het eerder 

gesproken feit dat deze wapens niet werden geworpen. De studie van Solberg leidde ertoe dat 

ze verschillende types kon onderscheiden die dan verder nog werden onderverdeeld in 

subtypes. Voor ons is vooral haar type VI. 3B van belang. De studie waarmee we het meest 

hebben gewerkt, omdat die ons de meest complete en wetenschappelijke studie leek, is die 

van Herbert Westphal “Franken oder Sachsen? Untersuchungen an frühmittelalterlichen 

Waffen (Westphal 2002).  In dit onderzoek gaat hij niet alleen in op saxen (supra), maar neemt 

hij ook de vleugellanspunten onder de loep. Hij stelt een typologie op van 5 verschillende 

groepen vleugellanspunten. In onze collectie troffen we verschillende van zijn types aan. 

 

Figuur 5Typologie Karolingische vleugellanspunten door Herbert Westphal 

 

 

Daarnaast hebben we afbeeldingen die we in oudere werken of stukken die we in musea of 

andere collecties hebben gezien ingepast in de typologie van Westphal om zo tot een aantal 
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vergelijkingen te komen tussen stukken uit de collectie Maertens de Noordhout en andere 

collecties. 

2.3.5.2.2. Versiering en damast  

Op veel vleugellanspunten is er versiering op te merken. Het gaat steeds om dezelfde patronen 

die aangebracht zijn op de huls van de stukken. Op de zijden van de huls, parallel met de 

platte kant van het blad, zijn er twee spits naar omhoog lopende geometrische motieven te 

zien. Op de zijkant tussen de snede en de vleugel, is er in de meeste gevallen een hartvormig 

geometrisch motief ingelegd. Deze versiering aan de zijkant werd voor een lanspunt die werd 

opgebaggerd uit de buurt van Zingem gereconstrueerd in het koper (Rogge 2007: 52; eigen 

waarneming
24

). Op de stukken hebben wij evenwel geen sporen teruggevonden die kunnen 

wijzen op het feit dat de figuren op de zijkant met koper ingelegd waren. Niet alle lanspunten 

waren voorzien van deze geometrische figuren. Hoewel de algemene, vereenvoudigende 

typologie van Herbert Westphal doet vermoeden dat er op bijna alle lanspunten versieringen 

zouden moeten zijn, vonden we op geen enkele lanspunt van het type Westphal III (infra) 

sporen van zulke geometrische versieringen terug. Dit is opmerkelijk, aangezien deze 

versiering voorkwam bij zowel stukken van het Westphal II als van het Westphal IV type. 

Mogelijks is dit te wijten aan het feit dat er in de Lage Landen minder versierde lanspunten 

van het type III voorkwamen. De lanspunten uit Duitsland blijken deze versiering immers wel 

te bezitten. Dat kan er op wijzen dat de goedkopere, minder afgewerkte stukken hier terecht 

gekomen zijn. Deze veronderstelling staat echter alleen, aangezien de lanspunten van andere 

types wel van hoge kwaliteit zijn (infra). 

Op sommige van de lanspunten kan men naast de geometrische figuren op de hals ook een 

apart smeedpatroon op het blad ontdekken. Dit manifesteert zich als een apart patroon in het 

midden van het blad. Deze aparte smeedtechniek wordt damasceren genoemd. Dit houdt in 

dat er tijdens het smeedproces een afwisseling gemaakt wordt van harde lagen (staal) en 

zachte lagen (ijzer). Dit zorgt ervoor dat de wapens sterk, maar tegelijk buigzaam waren. 

Deze smeedtechniek werd vooral aangewend bij het maken van zwaarden. Bij de constructie 

van lanspunten is deze samenvoeging tot een buigzaam maar sterk geheel evenwel niet 

functioneel. Deze wapens -dit geldt trouwens ook voor eensnedige saxen- zijn zware, niet-

buigzame wapens, waarbij de buigzaamheid van geen tel is (Ypey 1981b: 23). Het gebruik 
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 Eigen waarnemingen op het stuk van Zingem, dat wordt bewaard in het PAMZOV te Velzeke, met dank aan 

Johan Deschieter. 
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van damast is bij deze wapens louter decoratief. Het wikkelen van de verschillende soorten 

metaal levert immers mooie versieringen op. 

Dat de damastversiering niet op alle vleugellanspunten zichtbaar is, hoeft niet te betekenen 

dat er ook daadwerkelijk geen damast aanwezig is. Onderzoek door middel van röntgenstralen 

toonden aan dat het perfect mogelijk is een beschadigd stuk of een stuk waar er vermoedens 

voor damast zijn, maar waarbij de damast niet zichtbaar is e.g. Inv. 998,  toch te bestuderen. 

Dit is zeker een pad dat in de toekomst moet worden bewandeld.  

2.3.5.2.3. Westphal I/II  

Een eerste type dat we behandelen is het type Westphal I/II vertegenwoordigd door Inv. 1073 

(plaat 5: figuur 39). Dit type lanspunt is te herkennen aan het smalle lancetvormige blad, 

waarbij het breedste punt van het blad onderaan het blad zit, in tegenstelling tot het Westphal 

II type waar het meer naar het midden van het blad zit (infra). De geometrische versiering op 

de huls en de vleugels kenmerkend voor de latere types, manifesteren zich reeds hier maar 

zijn niet zo duidelijk door de corrosie op het stuk. Opvallend aan Inv. 1073 is de kleine 

gestalte van de lanspunt. We merken dat deze lanspunt gemiddeld 1/3 kleiner is dan die van 

hetzelfde type, die we aantroffen in de literatuur vergelijk e.g. met de vleugellanspunt uit 

Zingem (Rogge  2007: 52-53). Westphal dateert het type I/II in de eerste helft van de 8
ste

 

eeuw (Westphal 2002: 256). Rogge merkt op dat deze lanspunt nog werd aangetroffen in een 

graf met een spatha type van de 2
de

 helft van de 8
ste

 eeuw (Rogge 2007: 54). Dit graf situeert 

zich in het noorden van Europa en het is niet uitgesloten dat het materiaal daar langer in 

gebruik bleef. Rogge dateert zijn vleugellans uit Zingem in de 8
ste

 eeuw. We kiezen ervoor 

om ook voor de datering Westphal te volgen en de lanspunt in de eerste helft van de 8
ste

 eeuw 

te dateren. We laten echter de optie open dat de lanspunt nog langer in gebruik kon blijven en 

dus tot in de 2
de

 helft van de achtste eeuw in gebruik was. Op een afbeelding in de Bulletin de 

l’Académie Royale Archéologique de Belgique beeldt Blomme een vleugellanspunt af die 

volgens ons ook te klasseren valt onder het type Westphal I/II. Deze lanspunt is opgebaggerd 

uit de Schelde in de buurt van Dendermonde (Blomme 1899: Pl IV). Uit Vlaanderen kennen 

we uit de publicatie van het Sterckshof in Deurne van Van Bostraeten,  tenminste 1 lanspunt 

die, op basis van de gegeven foto, volgens ons toe te schrijven zijn aan dit type (Van 

Bostraeten 1966b: 130).
25

  Een soortgelijke lanspunt treffen we ook aan in het overzicht van 

Peter Paulsen. Deze werd gevonden in Buchau en komt goed overeen met Inv 1073 (Paulsen 
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 Deze identificatie deden we aan de hand van de foto op p 130 van Van Bostraeten 1966. Van Bostraeten zelf 

geeft in dit artikel geen commentaar bij de vondsten, die overigens ook niet allemaal zijn afgebeeld. 
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1969: 292). In de catalogus “Flügellanzen in niederländischen Sammlungen” van Jaap Ypey 

vinden we ook enkele vleugellanspunten van het type Westphal I/II. Uit Nijmegen komen 

verschillende exemplaren e.g. Kat nr. 9, 13 & 16 (Ypey 1982: 256-259) 

2.3.5.2.4. Westphal II/Solberg VI.3B 

De volgende drie lanspunten, Inv. 1068 (plaat 8: 53; plaat 9: 54-55), Inv. 1069 (plaat 9: 56; 

plaat 10: 57), Inv. 1070 (plaat 10: 58-59) worden in de verdere bespreking samen behandeld, 

aangezien ze alle drie behoren tot hetzelfde type. De enige opmerking hierbij is dat de 

vleugels van Inv. 1068 iets hoger op de huls staan dan bij de andere twee. Echter, wanneer we 

de literatuur raadplegen zien we dat de vleugels van Inv. 1069 en Inv. 1070 zeer dicht bij de 

onderkant van de schacht staan. Naast deze variatie merken we ook op dat de drie de 

lanspunten een vrij breed blad hebben, in vergelijking met de veralgemenende typologie van 

Westphal. Het Westphal type II onderscheidt zich van het voorgaande door zijn robuustere, 

bredere voorkomen. Gemiddeld is het blad betrekkelijk breder dan dat van het Westphal type 

I/II (supra). 

De drie lanspunten dus zijn typologisch onder te brengen onder het type Solberg VI. 3B/ 

Westphal II (Solberg 1985: 57; Westphal 2002: 261-262). Herbert Westphal linkt dit type 

zoals gezegd aan het type VI.3B van Bergljot Solberg (Westphal 2002:261). Deze 

gelijkschakeling van types wordt door Marc Rogge becommentarieerd in zijn artikel over de 

Karolingische lanspunt van Zingem. Daarin wijst hij op een verschil in typologie tussen het 

Westphal II type en de Solberg VI.3B. Hij meent dat het laatste veel slanker en meer 

lancetvormig is (zoals Inv. 1073) dan de meer robuuste vorm van het Westphal II type. Rogge 

is van mening dat het dus niet het Westphal type II is die zou moeten corresponderen met 

Solberg VI.3B, maar wel Westphal I/II (Rogge 2007: 53-54). Omwille van de metrische en 

morfologische overeenkomsten kiezen wij ervoor ons te houden aan de basistypologie van 

Westphal. Hij dateert zijn type II in de tweede helft van de 8
ste

 eeuw- eerste helft van de 9
de

 

eeuw n. Chr. (Westphal 2002: 257). Solberg echter plaatst het type VI.3B in de 9
de

 eeuw en ze 

benadrukt dat het type nog frequent wordt gebruikt in de tweede helft van de 9
de

 eeuw 

(Solberg 1985: 64). Westphal daarentegen merkt op dat de lanspunten van zijn type II, die een 

continentale datering meekrijgen van tweede helft 8
ste

-eerste helft 9
de

 eeuw in Scandinavië 

veel langer in gebruik bleven en zelf in gebruik konden blijven tot in de 10
de

 eeuw (Westphal 

2002: 262). Ons lijkt het aangewezen om de continentale datering van Westphal te volgen in 

plaats van de late Scandinavische datering. We dateren deze drie lanspunten dus in de tweede 

helft van de 8
ste

 eeuw- eerste helft 9
de

 eeuw. Afgaand op de publicatie van Van Bostraeten 
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over het materiaal van het Sterckshof in Deurne kunnen we een lanspunt ook aan het type 

Westphal II toeschrijven (Van Bostraeten 1966b: 130). Dit type vleugellanspunt werd nog 

aangetroffen in de Lage Landen. Zo vermeldt Jaap Ypey in zijn overzicht van lanspunten uit 

Nederlandse verzamelingen verschillende gelijkaardige exemplaren uit baggervondsten e.g. 

nummer 6, een lanspunt afkomstig uit Lith, nummer. 25 afkomstig uit Wijk Bij Duurstede (de 

voormalige havenstad Dorestad), nummer 18 uit Nijmegen (Ypey 1982: 253; 259; 263). 

Wanneer we de Scandinavische graven bekijken bemerken we een soortgelijk stuk uit graf 

850 in Birka: een mooie, goed bewaarde illustratie is van het Westphal type II (Arbman 1943: 

Tafel 7). Dit stuk wordt ook door Graham-Campbel aangehaald in zijn catalogus. Hij dateert 

het tussen het einde van de 8
ste

 en het einde van de 9
de

 eeuw n. Chr. (Graham-Campbel 1980: 

72). Hier zien we met andere woorden ook de latere datering en die bevestigen dat deze 

lanspunten in het noorden langer in gebruik bleven dan op het continent zelf. 

2.3.5.2.5. Westphal III  

Daarnaast is ook het derde type van Westphal zijn typologie vertegenwoordigd door Inv. 1072 

(plaat 11: figuur 60). Kenmerkend voor deze types is dat deze vleugellansen amper een 

convexe curve hebben in het blad. De snede loopt vanuit de punt bijna recht naar beneden tot 

in de schouders van het blad die zeer laag staan. Daardoor wordt een lange, robuuste punt 

gecreëerd. De overgang van huls naar blad wijkt ook enigszins af van de voorgaande types. 

Waar er bij de Westphal I-II types sprake is van een vloeiende overgang tussen huls en blad, 

is de overgang bij het type III meer afgelijnd. Dit wordt in de latere types nog verder 

doorgetrokken, zodat  bij het type V duidelijke schouders ontstaan onderaan het blad 

(Westphal 2002: 256-260). We stippen nogmaals aan dat Inv. 1072, in tegenstelling tot de 

algemene typologie van het type III, geen versieringen heeft op de huls. Dit is echter geen 

alleen staand geval. Ook de lanspunten van type III die verder nog aan bod komen, hebben 

geen versiering op de huls. Lanspunten van het type Westphal III worden gedateerd aan het 

einde van de 8
ste

 tot in de tweede helft van de 9
de

 eeuw n. Chr. (Westphal 2002: 258). 

Lanspunten als deze zijn ook opgebaggerd in Nijmegen Ypey 1982 nr. 7 & 8 en Wijk Bij 

Duurstede nr. 27 (Ypey 1982: 255;263). Ook Peter Paulsen vermeldt een lanspunt afkomstig 

uit Salach, die sterk overeenkomt met Inv. 1072 (Paulsen 1967: 256). Vooral die afkomstig uit 

Wijk bij Duurstede en Salach corresponderen heel goed met Inv. 1072. Ook dichter bij huis 

komen deze lanspunten voor. Tot nog toe troffen we in de literatuur geen lanspunten van dit 

type aan, maar we wijten dit aan de stand van het onderzoek, aangezien we menen dat de 

grote baggercollecties zeker lanspunten van dit type bevatten. Zo troffen we in het 
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Vleeshuismuseum in Dendermonde een lanspunt aan, die volgens ons mooi aansluit bij het 

type III van Westphal. Deze lanspunt zou opgebaggerd zijn uit de Schelde. Verdere info 

ontbreekt echter.  

2.3.5.2.6. Westphal IV  

Tenslotte komt het Westphal IV-type aan bod, Inv. 998 behoort hiertoe (plaat 8: figuur 51-

52). Het type wordt gekenmerkt door twee halfronde, concave inkepingen op de overgang van 

de huls en het blad. Dit type kunnen ook voorkomen met damastpatronen. We vonden een 

gelijkaardig stuk in het Stadtmuseum Düsseldorf, voorzien van een damastpatroon dat de 

auteur Dechkenschichten-Techniek noemt. Het damastpatroon situeert zich bij het 

Düsseldorfstuk op de middenrib aan de onderste helft van het blad en bestaat uit 3 banden van 

damast (Sachse 1989: 25-27). Nadat de stukken terug waren uit restauratie, hebben we ze 

nogmaals bekeken en geconstateerd dat er op dit stuk geen sporen van damastversiering 

zichtbaar zijn. Zoals eerder vermeld betekent dat niet dat er ook effectief geen damast 

aanwezig is. Het merendeel van de stukken van het type Westphal IV die we hebben gezien in 

de literatuur, waren voorzien van damastversiering. Westphal merkt dit ook op: “… so daβ 

der Eindruck entsteht, aufwendige Damaszierungen seien kennzeichnend für diesen Typ.” 

(Westphal 2002: 260). Daarom menen we dat bij röntgenonderzoek, de mogelijkheid bestaat 

dat weldegelijk een damast patroon tevoorschijn komt. 

Dit type wordt door Westphal gedateerd in de tweede helft van de 9
de

 eeuw en het begin van 

de tiende eeuw n. Chr. Deze lanspunten zijn relatief zeldzaam in onze streken. Op de grote 

foto in de publicatie van Van Bostraeten over “Frankische” voorwerpen uit het Sterckshof in 

Deurne zien we nog een Westphal IV type opduiken. Dit stuk is helaas afgebroken onderaan 

het blad. Toch bleef er genoeg bewaard om de kenmerkende halfronde inkepingen op de 

overgang van huls naar blad te kunnen waarnemen (Van Bostraeten 1966b: 130). Een andere 

lanspunt van dit type is nog gekend uit Bijland (Gelderland), alweer uit een baggervondst 

(Ypey 1982: 250). Er zijn wel verschillen op te merken tussen deze lanspunt en Inv. 998. Zo 

merken we dat ook het stuk uit Bijland damastversiering draagt op het blad. Verder zijn de 

halfronde inkepingen in de huls niet zo mooi uitgewerkt als bij het stuk uit Schoonaarde. De 

vleugels zijn bij het eerste veel groter en zitten hoger op de huls, waardoor de geometrische 

versiering op de zijkant van de huls korter is dan bij Inv. 998.  
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2.3.5.3. Niet identificeerbare vleugellanspunt 

Voor Inv. 959 hebben we geen vergelijkingen kunnen vinden in de literatuur (plaat 4: figuur 

32). Het stuk wijkt door zijn polygonale huls, scherp afgelijnde schouders en kleine vleugels 

af van de andere gekende modellen en voorbeelden. Door het gebrek aan referenties kunnen 

we bijgevolg ook geen zinvolle datering meegeven. We vermoeden dat deze lanspunt ergens 

op het einde van de vroege/ begin van de volle Middeleeuwen te dateren is. De lanspunt is 

ook voorzien van een torsiedamast met een Z en S torsie. We weten dat damast in de loop van 

de 10
de

 en 11
de

 eeuw  steeds minder werd gebruikt. Dit wil echter niet zeggen dat het daarna 

niet meer voorkomt maar het is wel minder waarschijnlijk (Ypey 1981b: 23). 

Het stuk is dus waarschijnlijk tussen de 8
ste 

en de 10
de

/11
de

 eeuw te dateren.  

2.3.5.4. Vleugellanspunten uit onze gebieden  

Vleugellansen zijn voorlopig nog niet goed gekend in onze streken. Zoals reeds eerder 

vermeld, kunnen we Inv. 1073 koppelen aan de grote vleugellanspunt gevonden in Zingem 

(supra). De laatste is echter wel veel groter en beter bewaard dan Inv. 1073. Bovendien werd 

deze lanspunt in de onmiddellijke omgeving van Inv 1073 gevonden. In meer noordelijke 

streken e.g. Nederland, Noord-Duitsland en Scandinavië zijn deze lanspunten wel veel beter 

gekend en gepubliceerd. Uit Nederland en Duitsland kennen we uitgebreide studies naar deze 

materialen, terwijl dat voor onze streken absoluut nog niet het geval is.  

Voor zover wij weten, is er behalve de publicatie van Marc Rogge over het stuk uit Zingem 

geen enkele vleugellanspunt ten gronde gepubliceerd in België. We kennen nog 

beschrijvingen van zulke Karolingische lanspunten uit de collectie van het Sterckshof in 

Deurne door Van Bostraeten. Hij geeft echter slechts een zeer summiere beschrijving en een 

afbeelding van alle stukken samen en geeft geen dateringen of afmetingen. Wij konden wel 

enkele stukken dateren op basis van de foto (supra). Hij vermeldt dat deze stukken het 

onderwerp zouden zijn van een verdere studie, maar voor zover wij weten is die er nooit 

gekomen (Van Bostraeten 1966b:129). Verder zijn er ook enkele oude losse meldingen zoals 

van Blomme (Blomme 1899). Deze korte publicaties toont echter wel het enorme potentieel 

aan van deze baggercollecties. Dit zien we ook op de afbeeldingen van de collectie Léon 

Savoir (De Mulder & Verlaeckt 1999: 27). We zijn ervan overtuigd dat er nog een schat aan 

informatie ligt in zeer vele lokale musa e.g. Vleeshuismuseum Dendermonde
26

, museum Van 
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 Mondelinge mededeling Hubert Van Akoleyen op 8/05/2010 
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Bogaert-Wauters in Hamme
27

 of bij privé personen, niet enkel over vleugellanspunten maar 

over vroegmiddeleeuwse wapens in het algemeen. Het ware interessant ook deze collecties te 

ontsluiten om zo de grote leemte in het onderzoek naar deze wapentypes in onze streken op te 

opvullen. 

2.3.5.5. Moeilijk te dateren lanspunten  

Enkele lanspunten konden niet met zekerheid worden gedateerd, omwille van hun weinig 

diagnostische kenmerken. Concreet gaat het om de 3 lanspunten Inv. 961, Inv. 960 en Inv. 

1077. Dat we geen 100% sluitende datering kunnen geven, weerhoudt ons er niet van toch 

enkele mogelijke dateringen of identificaties voor te stellen. 

 

De lanspunt Inv. 960 (plaat 5: figuur 42) wordt gekenmerkt door de opvallende rib in het 

midden van het blad, die ervoor zorgt dat het blad een duidelijk ruitvormige doorsnede krijgt 

en een veelhoekige huls. Deze vorm konden we niet exact terugvinden, maar we konden wel 

enkele interessante gelijkenissen vinden op andere stukken. We vinden gelijkenissen met Inv. 

960 terug in drie tijdsperiodes. Een eerste periode is de (late) IJzertijd met een lanspunt 

afkomstig uit Xanten die ook deze kenmerkende middenrib heeft op het blad (Schalles & 

Schreiter 1993: 208). Echter komt niet alleen de rest van het stuk niet overeen met Inv. 960, 

ook de structuur van het metaal van Inv. 960 lijkt ons van betere kwaliteit dan die van de 

stukken die in de ijzertijd werden gemaakt. Zo kunnen we de datering van de ijzertijd naar 

alle waarschijnlijkheid verlaten.  

Ook bij een 4
de

 eeuwse, laat-Romeinse lanspunt afkomstig uit Gornea vonden we goede 

vergelijkingen (Bishop & Coulston 2006: 201). Deze lanspunt heeft de diagnostische 

middenrib en een veelhoekige huls. De identificatie voor dit stuk is echter niet volledig, 

aangezien er nog enkele essentiële verschillen zijn tussen het stuk uit Gornea en Inv. 960. Zo 

is het Gornea stuk een tien tal cm kleiner dan Inv. 960, is de huls korter ten opzichte van het 

blad en heeft het blad net voor de overgang naar de huls breder uitstaande schouders, terwijl 

Inv. 960 een recht blad heeft.  

Ten slotte kunnen we nog enkele Merovingische lanspunten aanhalen die wel goed 

overeenkomen met het stuk. Een eerste lanspunt is afkomstig van het Merovingisch grafveld 

van Borsbeek. Het blad van deze lanspunt uit graf XXVIII vertoont veel gelijkenissen met het 

                                                 
27

 Persoonlijke communicatie met André Van Bossche. De collectie Van Bogaert-Wauters wordt evenwel buiten 

beschouwing gelaten, vanwege de grote onbetrouwbaarheid van de stukken  
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blad van Inv. 960. Het stuk van Borsbeek heeft een verbreding bovenaan het blad net onder de 

punt. Volgens auteur Guy De Boe is dit type een verdere evolutie van het Böhner type B1 met 

langwerpig ovaal blad. De Boe dateert deze lanspunt in de 7
de

 eeuw n. chr. (De Boe 1970: 46; 

fig 26; 66). 

Daarnaast stellen we nog een lanspunt van het grafveld van Schretzheim voor waarvan de 

doorsnede van het blad een mooie ruit is en die dus ook de kenmerkende middenrib heeft. Dit 

stuk wijkt eveneens af van Inv. 960. Het stuk uit Schretzheim heeft een ronde huls, terwijl de 

huls van Inv. 960 polygonaal is (Koch 1977: tafel 26 nr 14). 

Deze lanspunt wordt door Koch gedateerd in de eerste helft van de 7
de

 eeuw.  

Helaas bleek het dus niet mogelijk om goede paralellen te vinden met Inv. 960, waardoor het 

stuk niet met zekerheid kan worden gedateerd. Er is geen hout aanwezig in dit stuk, waardoor 

natuurwetenschappelijke methodes evenmin hulp kunnen bieden. 

 

Inv. 961 (plaat 5: figuur 27) is eveneens moeilijk onder te brengen in een tijdsperiode. Het 

stuk met een lang uitgerekt ovalen blad en relatief korte ronde huls kan met lanspunten uit 

zowel de Romeinse als de Karolingische periode worden geïdentificeerd. Het kan worden 

gelinkt aan Romeinse voorbeelden, bijvoorbeeld uit aan een stuk uit de vroege Keizertijd 

afkomstig uit Xanten (Schalles & Schreiter 1993: 208). De algemene vorm van dit stuk 

verschilt toch nog wat aangezien het blad meer uitgerekt is en de huls langer is in vergelijking 

met het blad van Inv. 961. 

Verder vonden we nog overeenkomsten met het stuk in „Adelsgräber des achten Jahrhunderts 

in Deutschland’ van Frauke Stein. Het stuk waarmee we Inv. 961 kunnen vergelijken is 

afkomstig uit Hollenstedt in Kreis Harburg en wordt gedateerd in de 8
ste

 eeuw. Het stuk uit 

Hollenstet is echter iets groter en breder. Het meet 37,8 cm en heeft een blad van 4,9 cm breed 

(Stein 1967: 344; Tafel 56: 7). Lanspunten van dit type worden door Jörg Kleemann 

ondergebracht onder Lanzenspitzen Typ 4: Schnelsen. Hij beschrijft deze lanspunten als 

“Lanzenspitzen mit dünnen Blättern, deren gröβte Breite im unteren Drittel liegt, und kurzen, 

runden Tüllen” (Kleemann 2002: 117). Deze lanspunten worden door hem in zijn Stufe II 

gedateerd. Deze Stufe II komt, omgezet naar een absolute chronologie, overeen met de 

periode 700/710- 730/740, dus grosso modo de eerste helft van de 8
ste

 eeuw (Kleemann 2002: 

295). Het meest aannemelijk lijken ons de overeenkomsten met de stukken uit de 8
ste

 eeuw. 

Hierover hebben we echter geen zekerheid door het gebrek aan degelijke context. 
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Een laatste lanspunt die we geen identificatie konden meegeven is Inv. 1077 (plaat 4: figuur 

36). Voor deze kleine puntige lanspunt met geprononceerde schouders vonden we geen 

referenties terug. De identificatie met Merovingische of Karolingische lanspunten sluiten we 

evenwel uit omdat niet alleen de vorm totaal afwijkt van de Merovingisch/Karolingische 

vormentaal, maar ook de textuur en het uitzicht van het metaal verschilt. We menen dat deze 

lanspunt in de Romeinse tijd of zelfs de ijzertijd kan worden geplaatst. 

2.3.6. Pijlpunten  

2.3.6.1. Merovingische pijlpunten   

Bij de vroegmiddeleeuwse/Merovingische pijlpunten kunnen we twee grote groepen 

onderscheiden. Ten eerste een groep met gespleten huls en ten tweede deze met gesloten huls.  

Twee pijlpunten dateren we in de Merovingische tijd te. Inv 963 (plaat 2: figuur 14) en Inv. 

965 (plaat 2: figuur 24) behoren tot hetgeen Kurt Böhner omschrijft als “Pfeilspitze mit 

schlank-ovalem blatt und schlitztülle” (Böhner 1958: 163). Deze pijlpunten type A waren 

wijd verspreid in de Merovingische periode zowel geografisch -ze komen over het gehele 

Merovingische gebied voor- als chronologisch. De pijlpunt type A wordt gedateerd in 

Böhners Stufe II-IV, (+- 450 - begin 8
ste

 eeuw) wat dus het grootste deel van de 

Merovingische tijd omvat. Deze pijlpunten komen veelvuldig voor op Merovingische sites in 

onze streken bijvoorbeeld in Merlemont en Borsbeek (Wautelet 1967:11; De Boe 1970: 66). 

2.3.6.2. Moeilijk te dateren pijlpunten 

Enkele pijlpunten konden voorlopig niet met zekerheid gedateerd worden. Het gaat hier om 

vier stukken, Inv. 962, Inv. 964, Inv. 1078, Inv. 1079. We kunnen wel enkele commentaren 

geven bij deze pijlpunten.  

De identificatie van Inv. 962 (plaat 2: figuur 14) is onduidelijk omdat de vorm, en dan vooral 

het gestalte, van het blad verschilt van deze die we vonden in de literatuur. Het valt op dat 

deze pijlpunt groter is dan de Merovingische pijlpunten. Als we aannemen dat dit een 

Merovingische pijlpunt is, wordt het moeilijk om deze pijlpunt te laten aansluiten bij een 

bepaald type. Het meest voor de hand liggend is om de pijlpunt onder te brengen bij hetgeen 

Kurt Böhner “Pfeilspitze mit schlank-ovalem Blatt und Ganztülle” noemt ofwel zijn type B. 

Zoals we al in de beschrijving aangaven, valt niet uit te sluiten dat het stuk ook kan behoren 

tot het type A aangezien de huls -het meest diagnostische kenmerk van deze pijlpunten- 
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afgebroken is (Böhner 1958: 163). Dit heeft evenwel implicaties voor de datering van het 

stuk. Het type A is te dateren over de periode 450-700 n. Chr., terwijl het type B slechts in de 

periode 525-700 n. Chr. voor kwam. Dit geldt uiteraard enkel als we aannemen dat de pijlpunt 

te dateren is in de Merovingische periode. We merken op te merken dat deze pijlpunt 

onvoldoende dicht aanleunt bij de Merovingische vormen om definitief uitsluitsel te geven 

over de identificatie ervan.  

 

Inv. 964 konden we evemin goed indentificeren (plaat 2: figuur 22). Deze pijlpunt heeft, in 

tegenstelling tot de meeste Merovingische pijlpunten, geen huls maar een angel. Er zijn wel 

pijlpunten met een angel bekend uit de Merovingische tijd, maar dit zijn uitzonderingen. 

Voorbeelden zijn graf 178 en graf 424 van Schretzheim. Deze graven worden door de auteur 

in het tweede kwart van de 6
de

 eeuw gedateerd (Koch 1977: 114). Bovendien wijkt Inv. 964 af 

van deze van Schretzheim, waardoor een sluitende datering uitblijft. 

 

De twee pijlpunten Inv. 1078 en Inv. 1079 kunnen samen worden besproken, omdat hun 

vormen en kenmerken vrij goed overeenkomen (plaat 2: figuur 20-21). We kunnen deze 

pijlpunten onder voorbehoud koppelen aan Laat-Romeinse pijlpunten. Deze vergelijking gaat 

het beste op voor Inv. 1079, omdat deze ook de gedrongen ruitvormige tot vierkante 

doorsnede en de afhangende schouders heeft. Een goede vergelijkingreeks wordt gegeven in 

een publicatie over de militaria van de stad Iruna in Spanje. De auteurs identificeren deze 

objecten als zware pijlpunten, maar ze laten ook de optie open dat het pijlpunten kunnen zijn 

voor een manuballista of acruballista (Gil, Filloy & Iriarte 2000: 27; Fig 5). 

De andere pijlpunt Inv. 1078, lijkt ons minder aan te sluiten bij deze pijlpunten gezien de 

langere, fijnere vorm van de pijlpunt. Het lijkt ons om die reden niet uitgesloten dat deze 

pijlpunten van veel later zijn en mogelijks kunnen gekoppeld worden aan kruisboogbouten. 

De bouten die in onze streken werden gebruikt in de Middeleeuwen waren echter veel korter 

en meer gedrongen. 

2.3.7. Diverse materialen   

2.3.7.1. Messen   

In de baggercollectie van Maertens de Noordhout troffen we ook twee mestongen aan. Net als 

voor bijlen is het voor messen schier onmogelijk om een nauwkeurige datering te geven 

aangezien het functionele vormen zijn die slechts weinig veranderen doorheen de tijd. Dit is 
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waarschijnlijk ook het geval met de messen uit onze collectie. De gegeven dateringen zijn 

slechts een indicatie van een tijdskader, eerder dan een definitieve, sluitende datering. Het 

eerste mes, Inv. 983, lijkt te behoren tot de Merovingische gereedschappen (plaat 5: figuur 

40). Het stuk valt onder de Messer C van Kurt Böhner en wordt door hem omschreven als 

volgt “Schneide gerade oder nur wenig zur Spitze eingebogen, Rücken kräftig abgebogen 

oder abgeknickt”. Deze messen werden gebruikt in de loop van de 7
de

 eeuw. Door de holle 

rug wijkt dit mens wel wat af van de basis typologie van Böhner (Böhner 1958: 215).  

Het tweede mes, Inv. 984, behoort tot Böhners messer A die worden beschreven als “Rüchken 

und Schneide zur Spitze annähernd gleichmässig stark eingebogen”(Böhner 1958: 215) (plaat 

5: figuur 41). De messen uit de omgeving van Trier passen in Böhner zijn Stufe II-IV, grosso 

modo van het midden van de 5
de

 eeuw tot het begin van de 7
de

 eeuw. Dit omhelst dus bijna de 

hele Merovingische periode,  maar een nauwkeuriger datering kunnen we aan dit type niet 

geven. Meer zelfs, in een voetnoot over zijn werk over het grafveld van Gent-Port Arthur zegt 

Van Bostraeten over Inv. 984 het volgende: 

 

 “… en daar het om een type gaat dat weinig aan vormveranderingen onderhevig is, en dus 

een zeer lang leven kent, is het trouwens niet eens zeker dat het hier om een Merovingisch 

overblijfsel gaat.” (Van Bostraeten 1972: 46) 

 

Als vergelijkingsmateriaal brengen we dus ook het mes beschreven door Van Bostraeten aan 

(Van Bostraeten 1972: 46). Daarnaast komt dit type op tal van andere Merovingische sites 

voor zoals het door Van Bostraeten bestudeerde Beerlegem, waar deze messen in graf 52c-g 

en graf 59-a voorkwamen (Van Bostraeten 1963: 37; 42). Nog in de onmiddellijke omgeving 

van Schellebelle werden zulke messen terug gevonden in Lede. Ook in Borsbeek werden 

messen van het type A veelvuldig opgegraven onder meer in de graven van zowel vrouwen 

als mannen. Deze messen zijn gevonden in de graven XIV, XVIII, XXIX en XXXI (De Boe 

1970: 99). 

2.3.7.2. Gespen  

2.3.7.2.1. Merovingische gespen   

Tussen het vondstenmateriaal uit Schellebelle troffen we naast wapens en werktuigen ook 

gespen aan. Zij komen op bijna elke Merovingische begraafplaats voor en zijn bijgevolg goed 

gekend.  
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De eerste drie gespen zijn met zekerheid te plaatsen in de Merovingische tijd. Een kleine gesp 

Inv. 966, is niet afkomstig van baggerwerken in de Schelde (plaat 6: figuur 43). Maertens de 

Noordhout vermeld in zijn catalogus dat het afkomstig is van het grafveld van Lede (zie 

catalogus). Deze gesp zou best van het grafveld van Lede kunnen komen en kan worden 

geïdentificeerd worden als Böhners Schilddornschnalle A6. Deze gesp wordt gedateerd in de 

6
de

- begin 7
de

 eeuw n. Chr. net als het grafveld van Lede. Deze kleine schildtonggesp wordt 

dan ook meteen gelinkt aan cat. nr 46 van het grafveld Lede, waar we een bijna identieke gesp 

aantroffen (Böhner 1958: 181; Van der Gucht 1991: 166).  

Bij de volgende twee gespen, Inv. 967 (plaat 6: figuur 47) en Inv. 968 (plaat 6: figuur 43) 

plaatsen we enkele kanttekeningen. Aangezien beide gespen uit twee afzonderlijke delen 

bestaan, namelijk de beugel en de riemtong, en in de catalogus van Maertens de Noordhout 

geen verdere informatie wordt gegeven over de vondstentoestand van deze stukken, zijn we er 

niet zeker van dat de riemtongen toebehoren aan de beugel waarbij ze terecht gekomen zijn. 

Als we de literatuur bekijken kunnen deze stukken strictu sensu wel samenhoren. 

Inv. 967 behoort net als Inv. 966 tot de Schilddornschnalle A6 uit de Trierse chronologie, 

waarmee dit stuk ook in de 6
de

- begin 7
de

 eeuw wordt geplaatst (Böhner 1958: 181). Een 

recentere studie door F. Siegmund beschrijft dit type als “bronzene, beschlaglose 

Schilddornschnalle” en dateert dit stuk vanaf de eerste helft van de 6
de

 eeuw, waarna het in 

gebruik bleef tot de 7
de

 eeuw. Hier blijft de typologie van Böhner bruikbaar (Siegmund 1999: 

173). Nogmaals benadrukken we dat dit stuk dus niet uit de 5
de

 eeuw dateert zoals door 

Maertens de Noordhout wordt vermeld in de catalogus (Maertens de Noordhout 1938: 124). 

De Böhner A6-gesp is een eenvoudige, niet-versierde bronzen gesp die in bijna elk grafveld 

wordt aangetroffen. We vonden dit type aan in graf IX van het grafveld van Zottegem-

Velzeke, in Engelmanshoven in graf 7 en een verbogen riemtong in de grafvulling van graf 8; 

in Obourg graf II; in Merlemont in graf X, XIV; in Baisy-Thy in de graven XVI, XVIII, XIX 

(Van Durme 1972: 73; Vanderhoeven 1977: 26; Alenus-Lecerf 1969: 25; Wautelet 1967: 21; 

25; Roosens 1952: 67-68) 

De andere gesp, Inv 968, valt onder het type Böhner A4b: een rechthoekig type gesp dat door 

Kurt Böhner wordt omschreven als “Kleine Rechteckschnalle”. (Böhner 1958: 181) Deze 

gesp wordt door hem gedateerd in zijn Stufe III-IV (+-525-700 n. Chr.). In Trierer Landes 

worden alle gespen van dit type afgebeeld met een rechte tong, maar er zijn ook voorbeelden 

waarbij zulke types van gespen een schilddoorntong hebben net zoals de A6 types. We 

kennen soortgelijke gespen uit het grafveld van het Franse Jaulzy (Oise) (Vallet 1977: 39). 

Technisch gezien is het mogelijk dat de beugel en de schildtong van Inv. 968 bij elkaar horen. 
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2.3.7.2.2. Niet te dateren gespen   

Voor de gespen Inv. 955 (plaat 6: figuur 46) en Inv. 956 (plaat 6: 44) hebben we geen goede 

referenties kunnen vinden. Het lijkt ons dat deze simpele gespen of sluitingen te zijn die 

moeilijk aan een periode toe te schrijven zijn. Hierbij kan de datering van het aanwezige leer 

van Inv. 956 misschien enig soelaas bieden. 

2.3.7.3. Scharen   

De baggercollectie van Maertens de Noordhout bevat naast bijlen en messen ook nog andere 

gebruiksvoorwerpen. De scharen, Inv. 989 (plaat 3: figuur 30) en Inv. 990 (plaat 3: figuur 28), 

behoren tot de knijp- of beugelscharen. De knijpschaar werd gebruikt als snoei-,scheer- en 

knipinstrument en kwam in verschillende afmetingen voor. De grotere scharen werden 

gebruikt bij het scheren van schapen en het snoeien van loof. Kleinere types werden gebruikt 

voor hand- en naaiwerk en  de persoonlijke verzorging. Dit werktuig kent een lange 

gebruiksgeschiedenis. Het ontwikkelde zich in West-Europa vanaf ongeveer 1000 v. Chr. De 

basisvorm bleef evenwel eeuwenlang dezelfde: een lus- of boogvormige greep die overgaat in 

twee puntig toelopende bladen (Deschieter & De Wandel 2007: 95-96; Klomp 1999: 288). 

Het werktuig is doorheen de tijd zo weinig veranderd dat het moeilijk,  zoniet onmogelijk is 

een sluitende datering te geven louter op typologische basis. Toch geven wij enkele 

opmerkingen bij deze twee stukken. Hoewel we ervan uitgingen dat het gegeven materiaal uit 

de vroege Middeleeuwen dateerde kwamen we bij het zoeken naar Merovingische scharen, in 

bijna alle gevallen uit op beugelscharen met een U-vormig uiteinde
28

. Echter, Inv. 989 en Inv. 

990 bezitten beide geen U-vormig uiteinde, maar een ringvormig. In een catalogus van het 

London Museum wordt een hele typologie gegeven van scharen gevonden te London. Daaruit 

blijkt dat deze typologie slechts in beperkte mate kan worden overgenomen omdat er nog 

significante verschillen zijn tussen deze scharen en die uit de collectie Maertens de Noordhout 

(s.n. 1967: 155-158).  

We laten Inv. 989 en Inv. 990 aansluiten bij type IB. De referenties tonen dat we deze scharen 

kunnen vergelijken met stukken zowel daterend uit de 13
de

 eeuw, als uit de 16
de

 eeuw. 

Verschillende auteurs lijken elkaar ook wat tegen te spreken. Twee Nederlandse auteurs 

,Klomp en Baart, vermelden het voorkomen van richel of reces vanaf de 14
de

 eeuw. Dit 

kenmerk is niet zichtbaar op Inv. 989, maar op Inv. 990 zien we een kleine aanzet. Dit maakt 

                                                 
28

 Vergelijk met Merovingische scharen: Böhner 1958: tafel 60 ; Fremersdorf 1955: tafel 107; Roosens & Van 

Doorselaer 1966: 37; Roosens. & Gyselinck 1975: 22; Roosens 1952: 12; Alenus-Lecerf & Dradon 1967: 42) 
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de datering natuurlijk niet gemakkelijker en doet ons besluiten dat we voor deze twee stukken 

geen nauwkeuriger datering kunnen geven dan de volle of late Middeleeuwen of de (vroege) 

post Middeleeuwen. We kunnen de vondst van deze scharen laten aansluiten bij deze die 

gevonden zijn in de Schelde in Appels en door Tini Moens werden beschreven. Vooral Inv 

990 heeft grote overeenkomsten met haar Cat 59. Zij plaatst dit type eveneens in de (post) 

middeleeuwen (Moens 1993: 42). Over het gebruik van deze scharen hoeft weinig discussie te 

zijn. De beugelscharen van dit formaat werden gebruikt voor het scheren van schapen zoals 

we kunnen zien op deze afbeelding van Simon Bening van rond 1530 (Plaat 14; figuur 68). 

Hij toont bij het afbeelden van de maand juni ook het schaapscheren toont. Dit miniatuur 

illustreert het lange gebruik van de beugelscharen (Mane 2006: 20). 

2.3.7.4. Varia   

Voor het stuk Inv. 988 (plaat 3: figuur 29) was het vinden van vergelijkingsmateriaal zeer 

moeilijk omdat we geen idee hadden waarvoor het werktuig heeft gedient. In de digitale uitrol 

staat het omschreven als “houweeltje”. Niet in de literatuur over vroegmiddeleeuwse 

grafvelden of nederzettingen, noch over Romeinse gebruiksvoorwerpen of in illustraties uit de 

middeleeuwen vonden we een voorwerp dat er enigzins gelijkenissen vertoonde. 

Vermoedelijk gaat het om een gespecialiseerd ambachtstuig waarover nog heel weinig bekend 

is. 

2.3.8. Conditie waarin de voorwerpen in het water zijn beland  

Opvallend bij het bestuderen van de wapens was dat er bijna geen gave stukken waren. Een 

uitzondering is e.g. Inv. 998: een prachtige lanspunt, die bovendien in een uitstekende 

bewaringsconditie verkeert. Deze lanspunt vertoont, afgezien van enkele kleine 

beschadigingen aan de snede, bijna geen gebruikssporen. Opmerkelijk want het grootste deel 

van de stukken vertoonde duidelijke gebruikssporen. Daaruit concluderen we dat de stukken 

niet speciaal vervaardigd zijn voor het deponeren, maar dat ze weldegelijk als 

gebruiksvoorwerpen mogen worden beschouwd. Deze problematiek wordt verder uitgewerkt 

in het volgende hoofdstuk over deposities. 

Een andere vaststelling is dat er vaak hout aanwezig is in de huls. Dit betekent dat de bijlen en 

lansen geschacht waren toen zij in het water terechtkwamen. Het is echter onmogelijk ditna te 

gaan voor alle stukken: vele zijn reeds vroeg in de 20
ste

 eeuw “gekuist”, waarbij de nog 

aanwezige houtresten verwijderd werden.  
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2.4. Materiële, ruimtelijke en chronologische spreiding   

In dit deel worden de vondsten per categorie, plaats en chronologie bekeken om te kijken of 

op basis daarvan al conclusies kunnen worden getrokken. In een verder hoofdstuk worden de 

conclusies die hier worden getrokken vergeleken met de resultaten van andere onderzoeken 

over riviervondsten. We willen er in de eerste plaats op wijzen dat de collectie niet 

hoofdzakelijk representatief hoeft te zijn voor de hele Scheldevallei. Dit onderzoek is immers 

slechts gebaseerd op een kleine collectie. Bovendien was er tijdens het tot stand komen van de 

collectie ook al sprake van selectie (supra). Tenslotte merken we ook op dat de door ons 

bestudeerde collectie evenmin representatief is wat de materiaalcategorieën betreft. Het 

materiaal bestaat enkel uit metalen voorwerpen terwijl er in baggercollecties ook andere 

materialen zoals kralen en aardewerk, aanwezig zijn. Het bestuderen daarvan viel buiten het 

doel van deze studie. Op de discussie over de samenstelling van bestudeerde collecties komen 

we in een later deel nog terug 

2.4.1. Wat is de verhouding tussen de verschillende materiaalcategorieën?    

Toen we de collectie in ontvangst namen, werd gezegd dat deze uit 90 % bestond uit 

vroegmiddeleeuwse wapens, die sterk de martiale cultuur van de Merovingers weerspiegelde. 

Uit de besprekingen van de vondsten bleek al gauw dat dit niet helemaal klopt. 

In totaal behandelt deze studie 50 metalen voorwerpen. Daarvan zijn er 46 opgebaggerd uit de 

Schelde aan het begin van de 20
ste

 eeuw. Omdat deze studie uitgaat van riviervondsten, 

kunnen we 4 voorwerpen buiten beschouwing laten, namelijk het gespje, Inv. 966, afkomstig 

uit het Merovingisch grafveld van Lede en de 3 stukken, Inv. 1213(a), Inv. 1213(c) en Inv. 

1213 (d), die afkomstig zijn van het grafveld van Gent-Port Arthur. Van deze 46 voorwerpen 

zijn er 4 die als kledingstukken of opsmuk kunnen worden gezien. Het gaat hier om vier 

gespen. Verder zijn er 29 stukken die worden geïnterpreteerd als wapens. Het gaat hier om 

wapens van allerlei aard: saxen, lansen, bijlen, pijlpunten,…. Ten slotte zijn er nog 13 stukken 

die als gereedschap worden geïnterpreteerd: dit zijn bijlen, messen, scharen. Omgezet naar 

percentages krijgen we de volgende relatieve verdeling: smuk: 8,7 %, wapens: 63,04 % en 

gereedschap: 28,26 %. Het is duidelijk dat er in deze collectie een sterke dominantie van 

wapens is. Wanneer we dit spiegelen aan de verhoudingen uit de late bronstijd (infra) zien we 

dat dit patroon grondig afwijkt. Koen Verlaeckt stelt dat de verhouding voor het materiaal uit 

de late bronstijd tussen Wetteren en Moerzeke (i.e. ongeveer ons studieterrein) als volgt is: 

wapens 38%, sieraden 33,3 %, werktuigen 26,5% en varia 2% (Verlaeckt 1996a: 57). 
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 We zijn echter van mening dat dit beel niet helemaal steunt met de werkelijkheid. We hebben 

met andere woorden te maken hebben met een sterke verstoring van het beeld. Om dit te 

illustreren lichten we de twee voornaamste vondstencontexten nl. Schellebelle en Oudenaarde 

uit om verder in detail te bespreken. Als we kijken naar wat we aantreffen in de vondsten  van 

Schellebelle (n=31), dan zien we een dominantie van wapens. Deze groep bestaat uit 5 

pijlpunten (16,1%), 3 lanspunten (9,68%), 5 strijdbijlen (16,12%) en 2 saxen (6,45%). Daaruit 

leiden we af dat 15 van de stukken met militaire zaken of jacht kunnen worden geassocieerd, 

dit is een percentage van 48,38 %. De overige artefacten zijn vooral houthakkersbijlen en 

gebruiksvoorwerpen waarbij de groep van de houthakkersbijlen met 8 stuks (25,1% van het 

totaal) opvalt. 

Deze verhoudingen liggen in de andere vondstenkern Oudenaarde helemaal anders. Uit 

Oudenaarde zijn er 13 stukken afkomstig. Al deze stukken kunnen in verband worden 

gebracht met strijd of jacht. Er zijn 11 lanspunten, goed voor 84,62 %, en 2 pijlpunten of 

15,38 %. Dit kan al een eerste indicatie kunnen zijn van een verschillend depositie patroon 

tussen deze twee kernen. Voorzichtigheid is echter geboden bij deze veralgemeening! 

Maertens de Noordhout geeft immers aan dat al deze stukken gekocht werden van de 

Oudenaardse verzamelaar Lambert (zie catalogus). Ook hier is er dus wellicht sprake van een 

vervorming van het beeld aangezien Maertens de Noordhout doelbewust wapens kocht van 

Lambert en geen volledige “gesloten” baggercontext.
29

 Het lijkt aannemelijk dat ook hier al 

ee naanzienlijke selectie van materiaal werd doorgevoerd en dat het patroon dat zich hier 

manifesteert, niet overeenstemt met de realiteit. 

2.4.2. Ruimtelijke spreiding van de stukken    

Zoals eerder gezegd, komen de stukken uit verschillende plaatsen in Oost-Vlaanderen. Op 

vier stukken na werden ze allemaal opgebaggerd uit de Schelde in de buurt van Schellebelle, 

Oudenaarde en Schoonaarde. De niet opgebaggerde stukken zijn afkomstig van Lede en Gent-

Port Arthur. Er is een enorme dominantie van de artefacten uit die gemeente. Van de 46 

baggerstukken zijn er maar liefst 31 stukken zijn van Schellebelle afkomstig. Dit komt 

overeen met een relatief aantal van 67,39 %. De andere grote kern is Oudenaard 

vertegenwoordigd met 13 stukken en dus goed voor 28,26 % van de vondsten. Ten slotte zijn 
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 Met een gesloten baggercontext bedoelen we alle voorwerpen die tijdens eenzelfde of verschillende 

baggeractie(s) worden bovengehaald op dezelfde plaats. Met andere woorden, een collectie waarin er geen of in 

slechts kleine mate selectie gebeurde.  
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er ook 2 stukken die afkomstig zijn uit Schoonaarde wat correspondeert met 4,34 % van de 

baggervondsten. 

2.4.3. Chronologische spreiding van de vondsten
30

   

Zoals al mocht blijken uit de bespreking van de vondsten, zijn de voorwerpen in meerdere 

tijdscategorieën ondergebracht. Het leeuwendeel van de collectie bestaat uit door 

vroegmiddeleeuwse vondsten. Dit is logisch aangezien het hier de vroegmiddeleeuwse 

collectie betrof. Sluitende uitspraken over de chronologische spreiding konden we niet maken, 

aangezien we een aantal stukken niet konden dateren. Andere stukken kenden een te lange 

levensduur om daar zinnige conclusie aan op te hangen. Toch konden we evenwel toch enkele 

conclusies trekken op basis van deze vondsten. Het materiaal kan worden gedateerd tussen de 

IJzertijd en de volle/post Middeleeuwen. Het Romeinse/Merovingische/Volle Middeleeuwse 

materiaal clustert rond Schellebelle. Dit dorp lijkt een plaats waar een grote continuïteit is in 

het deponeren van materiaal. Enkel de Karolingische periode lijkt minder vertegenwoordigd 

in deze collectie. Het Karolingische materiaal is dan vooral vanuit Oudenaarde afkomstig. 

Ook in Oudenaarde moet er Merovingische bewoning geweest zijn, getuige daarvan 

bijvoorbeeld Inv. 999, Inv. 1074.  Echter, deze conclusie is eerder ook te wijten aan de 

ontstaansgeschiedenis van de collectie, eerder dan aan een historische realiteit. 

2.5. Besluit  

We hebben in dit hoofdstuk aangetoond dat de chronologische verdeling van de collectie veel 

ruimer is dan aanvankelijk gedacht. De spreiding gaat van de IJzertijd tot de post 

Middeleeuwen.  Daarnaast hebben we geprobeert het veralgemeenend beeld van de collectie 

te nuanceren bijvoorbeeld over de terminologie en de opdeling van de verschillende groepen 

bijlen.  We hebben onderwijl gewezen op de pijnpunten van het onderzoek: de afwezigheid 

van een degelijke corpus over vroegmiddeleeuwse werktuigen, de afwezigheid van een 

algemeen onderzoek naar vroegmiddeleeuwse wapens in Vlaanderen en België. Toch hebben 

we geprobeert op basis van het schaarse vergelijkingsmateriaal een datering te geven aan de 

stukken. In veel gevallen was dit helaas niet mogelijk, maar het is niet uitgesloten dat wanneer 

alle gegevens van opgravingen en verzamelingen worden samengebracht, vele van deze 

voorwerpen een goede datering zullen kunnen krijgen. Daarnaast hebben we gewezen op de 
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mogelijkheden voor verder onderzoek op de collectie bijvoorbeeld de verdere studie van de 

vleugellanspunten of het gebruik van hout voor verder natuurwetenschappelijk onderzoek. 

Daarna hebben we de gegevens samengebracht om te kijken of er zich bepaalde trends 

manifesteerden. Er was op het eerste zicht een duidelijk verschil in depositie praktijken tussen 

Schellebelle enerzijds en Oudenaarde anderszijds. We zagen dat er in Schellebelle ongeveer 

50% wapens en 50% werktuigen werden gevonden. Deze waren te dateren tussen de 

Romeinse tijd en de post Middeleeuwen. In Oudenaarde zagen we dat alle vondsten wapens 

waren die bijna allen te dateren waren in de Karolingische tijd. Hoewel het opmerkelijk is dat 

er in Oudenaarde zoveel Karolingisch werd gevonden en in Schellebelle niet, zijn we toch van 

oordeel dat dit beeld door de ontstaansgeschiedenis van de collectie beïnvloed is. We 

waarschuwen daarom ook voor al te vlugge veralgemening.  

2.6. Besluit fysieke toestand van de collectie   

Een van de doelstellingen van deze thesis is de waardering van de fysieke staat van de 

metalen uit de collectie Maertens de Noordhout, met het oog op verdere restauratie, bewaring 

en eventuele tentoonstelling. De staat en vooral de bewaringscondities waarin sommige 

artefacten zich bevonden was soms bedroevend, en lag niet in de lijn van de voorbeeldfunctie 

die een universiteit zou moeten aannemen. De vondsten moeten in de toekomst zeker in een 

betere conditie bewaard worden. Nu troffen 

we de metalen voorwerpen aan in kartonnen 

dozen omwikkeld met bedrukt kladpapier. De 

metalen moeten op een zo droog mogelijke 

plaats worden bewaard om de actieve 

corrosie te vermijden. Het is het beste om de 

objectgen in een luchtdichte doos te plaatsen 

en ervoor te zorgen dat er silicagel wordt 

toegevoegd, die de luchtvochtigheid naar 

beneden haalt (Cools 2009: 19-22). Als de bewaringscondities van de collectie niet worden 

verbeterd, dan schiet er binnen enkele tientallen jaren niets meer dan een roestklomp over van 

deze objecten. Daarnaast moet er ook aandacht geschonken worden aan de bewaarde 

houtresten in de hulzen. Dit hout moet ook de nodige restauratie-aandacht krijgen, anders gaat 

het snel verloren. Henning Matthiesen geeft in zijn korte artikel “The preservation of the past 

for the future” het voorbeeld van een stuk hout dat met een interval van 30 jaar is 
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gefotografeerd. Hierin is duidelijk het verschil te zien tussen het stuk in 1970, waar het nog 

vol wetenschappelijke waarde zit, en het stuk in 2001, dat vrijwel waardeloos is geworden 

voor wetenschappelijk onderzoek (Matthiesen 2003: 356). De aanwezigheid van deze 

houtresten staat vermeld in de catalogus. Als nog langer wordt gewacht voor dit onderzoek of 

restauratie riskeert men deze waardevolle informatie te verliezen. Veel van deze dateringen 

zouden in aanzienlijke mate kunnen bijdragen tot de datering van de stukken, want vaak is 

deze datering niet nauwkeurig kunnen gebeuren. Deze dateringen zouden ook in aanzienlijke 

mate kunnen bijdragen tot de kennis van deze types bijlen en vleugellanspunten. 

Enkele stukken uit deze collectie hebben een grote museale waarde. We denken hierbij aan de 

lanspunten Inv. 998, Inv. 1068 en Inv. 1069,… Het ware niet slecht om deze stukken in de 

toekomst aan het publiek te tonen, omdat deze wapens niet frequent worden aangetroffen in 

onze Vlaamse musea. 
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3. hoofdstuk 3 

Deposities in de scheldevallei. 

3.1. Deposities door de eeuwen heen   

3.1.1. Inleiding   

Ook uit andere tijdsperiodes dan de vroege Middeleeuwen werden er voorwerpen in de 

Schelde aangetroffen. In het volgend overzichtje stellen we kort vondsten uit andere 

tijdsperiodes voor. Daarmee tonen we aan dat we het fenomeen van de deposities in een 

breder tijdskader moeten plaatsen, en het pas ten volle kan begrepen worden als het 

bestudeerde kader zowel chronologisch als ruimtelijk groot genoeg is. Het is evenwel niet de 

bedoeling om een exhaustieve catalogus te geven van alle vondsten uit de verschillende 

tijdsperioden. De gegeven vondsten zijn eerder ter illustratie van het depositiefenomeen. We 

focussen op de riviervondsten uit de Schelde in het door ons bestudeerde gebied. Af en toe 

zullen vondsten van buiten dit gebied aangehaald worden om de grote ruimtelijke 

verspreiding van dit fenomeen aan te kaarten. 

 

Vondsten uit de prehistorie komen frequent boven uit rivieren. Het gaat om verschillende 

materiaalcategorieën, zoals artefacten gemaakt uit silex, hertshoren hakken, harpoenen 

gemaakt uit gewei, ... Vaak is het moeilijk ze een sluitende datering mee te geven, maar toch 

is het mogelijk om bepaalde artefacten in een bepaald tijdskader onder te brengen. 

Uit het mesolithicum kennen we benen harpoenen, messen, bijlen en een ontschorser uit 

Appels (Moens 1993: 17-22; ). 

Het neolithicum zorgde voor een grote toevoer van materialen. Uit Appels kennen we een 

hak, vervaardigd uit het gewei van een edelhert, wat silexmateriaal en verschillende gepolijste 

bijlen (Moens 1993: 23-28). Uit de collectie Bernays komen ook enkele voorwerpen uit het 

studiegebied voor. Uit Wetteren, Wichelen, Gent Schoonaarde, Dendermonde en Melle 

komen tientallen gepolijste bijlen en benen harpoenen (Cauwe 1992: 21-32; Hurt 1992: 33-

66). Bekend uit een van de andere grote baggercollecties uit Oost-Vlaanderen, de collectie 

Hasse, zijn de tientallen hertshoornen bijlen. De bijlen werden gevonden in Temse, 
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Dendermonde, Zele, Schoonaarde, Wichelen, Berlare, Melle, Destelbergen, Eke en Gent (De 

Laet & Desittere 1972: 267-274).  

 

De metaaltijden, en in het bijzonder de Bronstijd, zijn de bekendste periodes waarin op grote 

schaal voorwerpen in de rivieren terechtkwamen. In het midden van de jaren 1990 maakte 

Koen Verlaeckt een uitgebreide studie over bonstijddeposities in Oost-Vlaanderen. Hij merkte 

op dat het traject tussen Wetteren en Moerzeke, grosso modo ons onderzoeksgebied, zeer 

goed vertegenwoordigd was in de corpus van vooral de (late) Bronstijd. Op dit traject werden 

maar liefst 147 voorwerpen opgebaggerd, wat omgerekend 49,4% van het totale corpus 

betekent
31

. Verlaeckt stelde vast dat er twee grote pieken waren waarin het materiaal in de 

rivier terecht kwam. Een eerste piek kwam er bij de overgang van de middenbronstijd naar 

etappe 1 van de late Bronstijd. Een tweede grote piek is merkbaar op het einde van de late 

Bronstijd (etappe 3). 

 

Van vondsten uit de Romeinse tijd weten we dat ze frequent voorkomen in baggervondsten. 

Er is een breed gamma aan vondsten uit de Schelde opgebaggerd. Het korte overzicht door 

Tini Moens over riviervondsten in Appels illustreert dit ten volle. Het materiaal dat ze 

beschrijft, gaat van aardewerk (amforen, schaaltje), metalen objecten (fibulae, scharnieren, 

hamers) naar specialere objecten, waarvan een fallus uit donkerbruin ivoor het opvallendste 

object is (Moens 1991: 34-42). Daarnaast worden in de Schelde er frequent voorwerpen 

aangetroffen die betrekking hebben op het Romeinse pantheon. Dit wijst er misschien op dat 

de rivier een belangrijke rol speelde in de religieuze beleving van de Romeinen. We denken 

hierbij aan het eerder vermelde Herculesaltaar uit Wetteren of het bronzen marsbeeldje uit 

Dendermonde (Mussche, Thoen & Verlaeckt 1992: 15). We merken op dat ook de Romeinse 

tijd nog grotendeels onontgonnen terrein is in de studie van de baggercollecties.  

 

Vondsten uit de volle Middeleeuwen komen in groten getale voor. Vaak gaat het om 

aardewerk, maar in veel gevallen treft men ook metalen voorwerpen aan, zowel 

gereedschappen als wapens. Een treffend zijn de werken uit de Damse havenkom. Toen deze 

grondig werd uitgebaggerd, trof men hier naast aardewerk ook een groot aantal metalen aan, 

zoals nierdolken en gepinde staven van een “goedendag”. Deze stukken worden aan het einde 

van de 14
de

 eeuw gedateerd (Broeckhove 1970; Duprez 1970). Ook in de Schelde werden veel 
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voorwerpen uit de Middeleeuwen gevonden. Niet alleen werden veel scherven en munten 

bovengehaald bij alle baggerwerken, Verlaeckt schrijft dat er in de oude literatuur veel 

meldingen zijn van bronzen ketels en zwaarden. Zij vormen een groot corpus  van waaruit een 

verdere studie mogelijk is (Verlaeckt & Proos 1996: 15). 

3.1.2. Vondsten uit de vroege Middeleeuwen   

3.1.2.1. Vlaanderen   

Er zijn nog tal van andere vroegmiddeleeuwse vondsten bekend uit de Schelde. Vele van deze 

vondsten zitten nog in de grote baggercollecties van het begin van de 20
ste

 eeuw en wachten 

nog steeds op hun ontsluiting. Graag hadden we deze collecties ook bestudeerd, om zo tot een 

beter beeld te komen van wat er precies gebeurd is tijdens de vroege Middeleeuwen in de 

Scheldevallei. Door tijdsgebrek hebben we echter moeten afzien van deze plannen. Het 

onderstaande overzicht is louter gebasseerd op literatuuronderzoek en mondelinge 

mededelingen. 

Reeds vrij vroeg in de geschiedenis van de Belgische archeologie merkte men op dat de 

Schelde vol archeologisch materiaal zit. Blomme geeft reeds in 1899 enkele afbeeldingen vrij 

van speerpunten, een spatha en een Breitsax die boven kwamen bij baggerwerken in de buurt 

van Dendermonde. Op basis van de afbeelding die hij geeft, plaatsen wij deze voorwerpen in 

de vroege Middeleeuwen (6
de

 -7
de 

eeuw) (Blomme 1899: Pl III). Uit Grembergen-Moerzeke 

meldt Hasse in 1930 de vondst van 3 lanspunten en een francisca. Op basis van de gebrekkige 

tekeningen kunnen we evenwel niet verifiëren of deze lanspunten ook daadwerkelijk te 

dateren zijn in de “epoque franque”. De Francisca lijkt ons wel van Merovingische 

oorsprong. Het gaat waarschijnlijk om een Böhner Francisca type A
32

, die wordt gedateerd 

tussen 450 en 525 n. Chr. (Hasse 1930: 197-198: Böhner 1958: 166-167). 

Naast de door ons behandelde ijzeren voorwerpen uit de collectie Maertens de Noordhout, 

kennen we uit de Laat-Romeinse/vroegmiddeleeuwse periode ook de aanwezigheid van twee 

opvallende sierraden. Deze spelden dateerde Maertens de Noordhout in de Bronstijd, maar 

deze spelden behoren tot het Wijster type dat wordt gedateerd aan het begin van de 5
de

 eeuw 

n. Chr. (Verlaeckt & Proos 1996: 1-3). 

 

In het studiegebied werden ook talrijke typische Vikingwapens geïdentificeerd. Zo kennen we 

onder meer een zwaard uit Melle en een zwaard uit Heusden, een typisch ULFBERHT zwaard 
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dat opgebaggerd zou zijn uit de Schelde in de buurt van Temse, twee zwaarden uit 

Schellebelle en een zwaard en lanspunt uit Dendermonde (Breuer 1935:185-187; Bjørn & 

Shetelig 1940: 120-125; Paulsen 1936: 107;de Prelle de la Nieppe: 1907: 81) Veel van dit 

materiaal kwam terecht in grote baggercollecties. Het stuk uit Melle  werd ondergebracht in 

de collectie Hasse, en is vervolgens nooit meer gepubliceerd. Hetzelfde verhaal geldt voor 

verschillende stukken die in kleinere, lokale musea terechtkwamen, maar waar achteraf 

weinig of geen aandacht meer aan werd geschonken.  

 

Naast deze voorbeelden uit de literatuur zijn er nog talrijke grote collecties die nooit 

ontstloten zijn en die nog een schat aan informatie bevatten. Enkel de collectie Edouard 

Bernays werd helemaal gepubliceerd door Eugene Warmenbol (Wamermenbol, Cabury, Hurt 

et al 1992). Vele van de grote privé-verzamelingen uit de 19
de

 en begin van de 20
ste

 eeuw 

liggen in kleine, regionale musea, waar ze verstoken van alle aandacht al een eeuw wachten 

op verder onderzoek. In het vleeshuismuseum in Dendermonde, zijn er zo bijvoorbeeld 

verschillende vleugellanspunten te bezichtigen, maar ontbreekt er evenwel elke beschrijving 

van vondstenlocatie of context. Daarnaast bevat de collectie Savoir, eveneens in het bezit van 

de stad Dendermonde, nog een schat aan informatie
33

. Ook andere collecties zoals de collectie 

Hasse, zijn nog voor het grootste deel onontgonnen terrein. Het is noodzakelijk al deze 

collecties te ontstloten. Het tot nu toe bestaande beeld van de deposities uit deze periode zou 

dan sterk veranderen. 

3.1.2.1.1. Houten “scheepskoppen” uit de Schelde   

In de loop van de jaren 1930-1950 zijn er in de Schelde 6 houten “scheepskoppen” gevonden 

bij baggerwerken of bij werken aan de rivierlopen. Sindsdien spraken deze stukken tot de 

verbeelding, zowel bij vorsers als bij het gewone publiek. Dit resulteerde in een hoop 

publicaties waarin iedereen zijn zegje deed over deze merkwaardige stukken maar waarin   

eigenlijk weinig nieuws werd verteld. In dit onderdeel maken we een opsomming van de 

mogelijke interpretaties over ouderdom, functie en herkomst die in de literatuur worden 

aangetroffen. 

De stukken waren afkomstig uit Hamme (2 stuks)(plaat 15: figuur 72; plaat 14: figuur 70), 

Zele (plaat 15: figuur 73), Appels (plaat 14: 71), Moerzeke-Mariekerke (plaat 15: 74) en 

Wetteren (plaat 14: figuur 64). Het bekendst is de lange drakenkop (149 cm) afkomstig uit 

Appels, die kort na de vondst ervan beschreven werd door enkele geleerden (Hasse 1938: 97; 

                                                 
33

 Persoonlijke conversatie Aimé Stroobants 



   66 

Breuer 1940: 126; Faider-Feytmans 1957: 445). De stukken werden in 1956 door Sigfried Jan 

De Laet gepubliceerd in Acta Archaeologica, afgezien van het stuk van Moerzeke-

Mariekerke. Dat werd door Bruce-Mitford in het Acta Archaeologica in 1967 gepubliceerd 

(De Laet 1956; Bruce-Mitford 1967)
34

. Zoals de titel van het werk van De Laet aangeeft 

“Wooden animal heads of carolingian times found in the River Scheldt (Belgium)” ,was De 

Laet van oordeel dat deze koppen dateerden uit de Karolingische tijd, en meer bepaald in de 

8
ste

 en 9
de

 eeuw (De Laet 1956: 136). Hij geloofde immers, net als Hasse, dat deze stukken 

afkomstig waren van de boegsteven van een Vikingschip. Deze datering werd echter al snel 

tegengesproken door Bruce-Mitford. Hij had de stukken die door het British Museum waren 

opgekocht (de stukken uit Appels, Moerzeke-Mariekerke en Zele) bestudeerd en kwam tot de 

conclusie dat deze figuren ouder waren dan de Karolingische tijd. Op deze stukken werden 

C14 dateringen uitgevoerd en men kwam tot de volgende resultaten. De kop uit Appels werd 

gedateerd als 1550 ± 150 BP (c. AD 400). Het hoofd uit  Moerzeke Mariekerke 1598 ± 70 BP 

(C. AD 350), en het stuk uit Zele 1259 ± 180 BP (c. AD 690) (Bruce-Mitford 1970: 147). Het 

stuk uit Appels wordt ook door Tini Moens besproken. Zij meent dat, als ze de C14-

dateringen combineert met de versieringsmotieven, de datering tussen de 4
de

-6
de

 eeuw naar 

voor kan schuiven (Moens 1993: 46).  

Voor de andere stukken afkomstig uit Hamme en Wetteren, zijn ons geen C14 dateringen 

bekend. Bij deze techniek plaatsen we wel een belangrijke kanttekening plaatsen. Bij de 

datering van deze stukken wordt enkel het hout gedateerd en dus niet het tijdstip waarop het 

artefact gemaakt is, en al helemaal niet wanneer het stuk in de rivier terecht kwam. Bruce-

Mitford wijst erop dat de koppen uit veel ouder hout kunnen gesneden zijn, bijvoorbeeld uit 

een grote balk, afkomstig van een afgebroken huis (Bruce-Mitford 1970: 148). 

Er is nog een ander werk van twee Nederlandse onderzoekers, Lanting en Mook, dat dieper  

ingaat op de dateringen van de houten koppen. In dit werk corrigeren ze de datering van het 

stuk van Appels dat door Bruce-Mitford werd gedateerd tussen 1550 ± 150 BP. Dit moet 

volgens Lanting en Mook 1550 ±105 BP zijn (Lanting & Mook 1977: 196).  

De kop uit Zele wordt gedateerd tussen 440-1160 n. Chr. met een waarschijnlijkheid van 

95,4%. Met een lagere waarschijnlijkheid van 68 % plaatste ze het stuk tussen 630 en 980 n. 
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 Bij de herkomst van dit stuk plaatsen we een niet onbelangrijke kanttekening. Bruce-Mitford vermeldt dat de 
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veranderen van vondstenlocaties of het inbrengen van falsificaties. Bijgevolg moeten we de piste open laten dat 

ook hier eventueel bedrog in het spel kan zijn geweest (Verlaeckt 1996a: 50; Verlaeckt 1996b: 4).  
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Chr. Het stuk uit Moerzeke-Mariekerke dateert men tussen 264-282 of 332-614 met een 

probabiliteit van 95,4 %. Bij een waarschijnlijkheid van 68 % wordt het stuk tussen 390 en 

550 geplaatst. Het stuk uit Appels ten slotte dateert men tussen 250-300 of 320-670 n. Chr. bij 

95,4 % probabiliteit en tussen 400- 610 n.Chr. Met een waarschijnlijkheid van 68%
35

. Lanting 

en Mook vermelden dat de datering voor het object uit Zele wordt waarschijnlijk te jong is 

(Lanting & Mook 1977: 196). De auteurs brengen vervolgens deze scheepskoppen in relatie 

met de plundertochten die rond 526 n. Chr. hebben plaatsgevonden door de Getae onder 

leiding van koning Hygelac tegen de Friezen en Chattuarii (Lanting & Mook 1977: 196). 

Deze opmerking lijkt ons compleet naast de kwestie omwille van de te grote geografische 

afstand.  

De standaarddeviaties van deze dateringen zijn zo groot dat de resultaten niet kunnen worden 

gebruikt voor een definitief uitsluitsel van de ouderdom van de stukken. Resumerend stellen 

we dat de kop uit Zele dateerd tussen 440-1160 AD, het stuk van Moerzeke tussen 264-282 of 

332-614 calAD. Het stuk uit Appels wordt tussen 250-300 of 320-670 geplaatst. (De Clercq, 

Van Rechem, Gelorini et al. 2005: 216 voetnoot 90). 

 

Na de discussie over de datering, is het tijd om een andere discussie toe te lichten. Immers, 

reeds vanaf de bekendmaking van de stukken heerst er discussie over de ware functie van de 

houten dierenkoppen. Al in 1956 merkt professor De Laet het volgende op over de houten 

koppen: “The problem is: are they figure-heads or fragments of pieces of furniture?”( De 

Laet 1956: 136). Daarmee is de kern van de zaak onmiddellijk toegelicht. Hoewel De Laet bij 

het dateren van de stukken op het verkeerde spoor zat, had hij het over de functie ervan de wel 

bij het rechte eind. Ook recenter onderzoek twijfelt aan een interpretatie als scheepskop voor 

alle stukken. De vondsten uit Appels en Moerzeke-Mariekerke worden door Bruce-Mitford 

beschouwd als delen van een voorsteven van een schip. Hij die mening toegedaan omdat de 

stukken de curve vertonen die eigen is aan een boeg (Bruce-Mitford 1967: 205). Van de 

functie van de stukken is hij evenwel minder overtuigd. Van de houten kop uit Zele is hij 

rotsvast overtuigd dat het niet van een schip afkomstig is, maar van een meubel ,e.g. een 

troon, of een kar (Bruce-Mitford 1967: 205). Ook voor de stukken uit Hamme en het artefact 

uit Wetteren heerse grote twijfels of ze ooit op de boeg van een schip gestaan hebben. Van 

Strydonck en De Mulder menen alleszins dat deze stukken door hun kleine afmetingen eerder 
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 Deze berekeningen ontleenden we aan de publicatie van Mortier, Bastiaans, De Groote et al. aangezien in de 

publicatie van Lanting & Mook enkel de niet gecalibreerde data weergegeven staan (Mortier, Bastiaans, De 

Groote et al. 2003: 38). 
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toebehoren aan een meubelstuk dan aan een boegsteven (Van Strydonck & De Mulder 2000: 

114). 

 

Een laatste, niet onbelangrijke punt in deze hele discussie is de etniciteit ervan. Zoals gezegd 

gelooft De Laet dat het gaat om producten uit het Noorden, meer bepaald van Deense 

Vikingen (De Laet 1956: 136). Het kon doormiddel van de C14 dateringen, waar De Laet nog 

niet over beschikte, worden aangetoond dat dit niet klopte. De figuren waren immers veel 

ouder dan de Deense Vikinginvallen vanuit de eerste
ste

 helft van de 9
de

 eeuw n. Chr. Daarmee 

is de etniciteit van de stukken echter niet opgelost. In recenter werk over de scheepvaart in de 

vroege Middeleeuwen, neemt John Haywood zonder meer aan dat de stukken afkomstig zijn 

van Frankisch/Merovingische schepen. Waarom hij deze figuren als dusdanig beschouwt, 

wordt evenwel niet vermeld. Voor een derde mogelijke etnische afkomst kijken we naar 

enkele recentere artikels die werden gepubliceerd over de Germaanse inwijkelingen uit de 

buurt van Sint-Gillis-Dendermonde (Hollevoet & Van Roeyen 1992; Van Doorselaer & 

Rogge 1991). Deze onderzoekers menen dat de scheepskop gevonden te Appels in verband 

staat met het aanwezige grafveld. De kop is dus niet afkomstig van Vikingen of Franken, 

maar kan worden toegeschreven aan (Anglo-) Saxen (Hollevoet & Van Roeyen 1992: 216; 

Van Doorselaer & Rogge 1991: 115). Van Doorselaer en Opsteyn vragen zich af of het 

mogelijk is dat deze kop in verband te brengen is met de zogenaamde Adventus Saxonicum 

(Van Doorselaer & Opsteyn 1999:20) Met andere woorden, de stukken krijgen drie 

verschillende etnische connotaties mee: een Viking/Deense identificatie, een 

Frankisch/Merovingische en een (Anglo-) Saxische.  

Het is moeilijk om deze toeschrijvingen hard te maken. Het is immers steeds delicaat om 

archeologische vondsten toe te schrijven aan etnische groepen. Voorzichtigheid is daarbij 

geboden. 

  

De scheepskoppen uit de Schelde blijven nog steeds vragen oproepen en het is niet duidelijk 

welke onderzoekers het bij het rechte eind hebben. Immers, zoals de auteurs van “Zele in de 

Middeleeuwen” aanbrengen, dat de recentste publicaties niet noodzakelijk de meest 

betrouwbaarste zijn. We denken hierbij aan de publicaties van Van Doorselaer die in zijn 

interpretaties geen aandacht schenkt aan de dateringen van Lanting en Mook (Mortier, 

Bastiaans, De Groote et al. 2003: 38).  
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3.1.2.2. Buitenland:   

Dat de deposities in de Schelde niet alleen staan in Europa blijkt uit verschillende grote 

vondstencomplexen in Scandinavië. In Denemarken en zuid Zweden, in de regioe rond de 

zee-engte Kattegat, zijn er tientallen zulke sites ontdekt. Vele hiervan werden opgegraven in 

de 19
de

 eeuw door de bekende Deense archeoloog Conrad Engelhardt
36

(cf plaat 15: figuur 75) 

Vele van deze sites zijn bekend omwille van hun grote aantal wapens (e.g. Hjortspring, 

Esjbøl) of zelfs hele schepen, e.g. Nydam, die aangetroffen werden op deze sites. Het gaat 

hier om sites die vroeger een meer waren, maar nu zijn geëvolueerd naar een moeras of veen. 

De meeste van deze sites zijn te dateren tussen de 2
de

 en de 6
de

 eeuw n. Chr.  Een van de 

bekendste veensites is Illerup Ǻdal. Tijdens de opgravingen, die 16 jaar duurden, werden 

meer dan 15.000 wapens en uitrustingen gevonden, daterend tussen 200 en 500 n. Chr. (Ilkjær 

1998 : 1). 

De algemene interpretatie hiervan is dat op deze plaatsen oorlogsbuit werd geofferd aan de 

goden (infra). 

3.2. Interpretaties en sociaal antropologische modellen    

Na het overzicht van de vondsten in de Schelde, geven we in een volgend deel een betekenis 

te geven aan deze voorwerpen. Voor de deposities uit de vroege Middeleeuwen bestaan er 

voor onze streken geen modellen of interpretaties over de ware toedracht ervan.  Aan de hand 

van modellen uit andere tijdsperiodes kijken we of we tot een bruikbare interpretatie kunnen 

komen. Een pionier in het onderzoek hiernaar is Torbrügge. Hij zag met zijn “Vor- und 

frühgeschichtliche Flussfunde. Zur Ordnung und Bestimmung einer Denkmälergruppe” reeds 

twee relaties tussen graven en voorwerpen gevonden in graven (cf. Fontijn) (Torbrügge 

1971). Het fenomeen van de deposities is het beste bestudeerd voor de Bronstijd en al in 

talloze werken beschreven. Daarvan is “The passage of arms an archaeological analysis of 

prehistoric hoards and votive deposits” van Richard Bradley waarschijnlijk een van de 

bekendste. Bradley werkt in zijn verder op het onderzoek van Torbrügge, maar focust in zijn 

analyses vooral op de prehistorie in het Verenigd Koninkrijk (Bradley 1990).We vertrekken 

dan ook in de eerste plaats van modellen die opgesteld zijn voor de (late) Bronstijd voor de 

Lage Landen waarin elementen van deze twee basiswerken terugkomen. Daarna stellen we 

ook enkele mogelijke modellen uit de Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen van 
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 Voor een goed beknopt overzicht van deze sites zie Ilkjær 2003: 45-61 
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Scandinavië voor. De opzet is om na te gaan of de bestaande fenomenen uit andere 

tijdsperiodes mogen worden overgenomen of niet. 

3.2.1. Socio-politieke modellen uit de bronstijd   

De oudere socio-politieke modellen over de deposities in de bronstijd werden door Dr. Koen 

Verlaeckt in detail herbekeken en bestudeerd tijdens zijn studie over Bronstijddeposities in 

Oost-vlaanderen
37

. Een eerste veel geciteerde verklaring is dat de voorwerpen afkomstig zijn 

van graven, nederzettingen of depots, aangelegd of ingegraven aan de rand van de rivier die 

vervolgens geërodeerd zijn, zodat ze in de rivier terechtkwamen. Dit is echter weinig 

waarschijnlijk. Opgravingen op Bronstijdnederzettingen laten een heel ander beeld zien. 

Bronzen komen slechts in beperkte mate voor op nederzettingen. Daarnaast is er het argument 

dat graven of depots uit de late Bronstijd (het hoogtepunt in de bronsdeposities) zelden of 

nooit rijke metalen grafgiften bevatten. Tegen het argument van de depots wordt vaak 

ingebracht dat depots gemiddeld van dezelfde ouderdom zijn, terwijl er plaatsen bekend zijn 

met een duidelijk diachroon profiel hebben. 

Accidenteel verlies acht Verlaeckt ook weinig waarschijnlijk, aangezien het prestigieuze 

karakter van brons en de afwezigheid van ertsontginningen in onze streken er zeker toe zou 

hebben geleid dat het verloren gegane stuk koste wat kost werd gerecupereerd.  

Vooral na WOII was de these in trek die zegt dat de deposities het resultaat zijn van 

gevechten op de rivieren. Ook dit kan aan de kant worden geschoven. Ze geeft immers geen 

verklaring waarom ook onbruikbare wapens, i.e. wapens die alleen ter prestige kunnen hebben 

gedient e.g. geistingen bijlen, of sierraden en werktuigen, voorkomen in de rivier. 

Concluderend stelt Verlaeckt dat er maar een optie mogelijk is, namelijk die van de 

opzettelijke depositie. Hij verwoordt het als volgt: “de prehistorische bronzen komen uit de 

rivieren omdat onze voorouders ze daar met opzet hebben achtergelaten” (Verlaeckt 1996a: 

65). Verlaeckt meent dat de sleutel tot de oplossing moet worden gezocht bij de heersende 

elite. Het bezit van brons en de toegang tot de uitwisselings-en alliantienetwerken waren 

immers van uiterst groot belang. Deze netwerken werden dan ook gecontroleerd door de 

elites. Hij stelt dat zij in geval van grote interne of externe spanningen de afstand tot de lagere 

klassen kon verkleinen door het ostentatief deponeren van een deel van hun rijkdom. Dit 

verhoogde de status van de elite en zo werd een deel van de bronzen weggenomen voor de 

neus van potentiële tegenstrevers die ook streefden naar bronzen en de daarbij horende macht. 
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 Onderstaand hoofdstuk is een samenvatting en herwerking van Verlaeckt 1996a 65-68, tenzij anders vermeld. 
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Als deze redenering wordt gevolgd, dan moeten de deponeringsplaatsen gelegen zijn binnen 

het machtsgebied van de locale of regionale elite. Hier zien we opnieuw het optreden van de 

Schelde als grensfunctie. Verlaeckt ziet de symbolische afbakeningswaarde van de rivier als 

de opvolger van de grafmonumenten uit de vroege en midden Bronstijd. De bewoning 

verplaatste zich naar de riviervalleien en zo verviel de kracht van de grafheuvels. Men zocht 

naar een nieuwe status-expressieve manier. Het overvloedig deponeren van metalen zal  

indruk gemaakt hebben op andere de gemeenschappen en dit was een belangrijke factor in het 

behouden van de hiërarchie.   

 

De nadruk op het socio-politieke model neemt volgens Verlaeckt niet weg dat er  naast dit 

motief geen voorwerpen om louter persoonlijke of sacrale redenen in het water zijn beland. 

Volgens Verlaeckt is het niet uit te sluiten dat er in de bronstijd heilige en goddelijke krachten 

toegeschreven werden aan de rivieren. Illustratief voor deze these zou Han-sur-Lesse zijn. 

3.2.2. Visie David Fontijn    

Aan het begin van de jaren 2000 stelde de Nederlander David Fontijn een geheel nieuwe 

depositievisie op de voor. Zijn onderzoek richtte zich op de bronstijd van de Zuidelijke 

Nederlanden (in concreto Zuid-Nederland en Vlaanderen, ruwweg het gebied dat wordt 

begrensd door de Rijn, de Schelde en de Demer). Hij gaf een heel nieuwe kijk op de 

bronsdeposities in de rivieren en op het land. Een van de belangrijkste argumenten waarom de 

oude modellen volgens Fontijn niet voldeden, is dat ze geen rekening hielden met het 

selectieve karakter van de deposities (Fontijn 2002: 5). Tijdens zijn onderzoek besloot Fontijn 

dat er weldegelijk sprake is van selectie. Niet alles werd zomaar in het water geworpen. Hij 

meende een zekere regelmaat te ontdekken. Hij stelt dat metaaldeposities in de bronstijd 

voornamelijk plaatsvinden op natte, „natuurlijke‟ locaties. De gedeponeerde artefacten dragen 

in de meeste gevallen sporen van gebruik (Fontijn 2002:212). 

De deposities kennen een plotse stijging in de periode 1600-1500 v. Chr. De late Bronstijd 

mag als hoogtepunt genomen worden voor de bronsdeposities. Op langere termijn meent hij 

verschillende artefacten aan verschillende depositieplaatsen te kunnen toeschrijven. Bijlen, 

sikkels en wapens werden niet teruggevonden in graven, maar wel op allerlei natte plaatsen in 

het landschap (Fontijn 2002: 214). 

De selectieve depositie impliceert dat objecten verschillende betekenissen toegeschreven 

kregen. Daarvoor was ook de shift van het object als „ding‟ naar het object dat met identiteit 
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en sociale status van individuen of groepen verweven was. Fontijn stelt dat de wapens en 

sieraden de zogenaamde parafernalia of constituenten van een specifieke sociale rol of status 

zijn in een levenscyclus van een man of een vrouw. 

Bijlen zijn dan weer objecten die verbonden worden met groepsidentiteiten eerder dan met 

persoonlijke identiteiten. De martiale identiteit, geïllustreerd door wapens en sieraden, was 

gerelateerd aan de levenscyclus van de drager ervan. Deze wapens worden geofferd of 

doorgeven worden aan een jongere, bij de overgang naar een nieuwe levensfase. Dit heet het 

levenscyclusmodel. Het verklaart meteen waarom in de graven bijna geen giften worden 

aangetroffen (Fontijn 2002: 384). Hetzelfde fenomeen zien we bij de vrouwen, waar de 

nadruk ligt op de sieraden. Als er sieraden in een grafcontext worden gevonden, meent 

Fontijn dat er sprake is van de constructie van een identiteit. Als ze op natuurlijke plaatsen 

worden gedeponeerd,  is er sprake van het afleggen van, de deconstructie van de identiteit.  

Op het einde van de late Bronstijd begon het depositiefenomeen te veranderen, van een 

egalitair ritueel in de late Bronstijd naar een meer elitair grafritueel. Er kwamen 

grafmonumenten voor die duidden op een zekere individualisatie van het grafritueel (Fontijn 

2002: 385). De bijlen kennen een aparte behandeling in de deposities. Ze waren niet alleen 

een cruciaal multifunctioneel werktuig, maar ook de meest gebruikte en algemeen aanvaarde 

vorm waarin metaal tussen regio‟s circuleerde. Veel van deze werktuigen hebben een lang 

gebruiksleven achter de rug. Er moet dus tijdens het leven van het artefact een transformatie 

zijn geweest van het voorwerp als „nuttig ding‟ naar een bijzonder voorwerp dat voor 

depositie in aanmerking komt. Er kan dus sprake zijn van een depositie die niets te maken 

heeft met het artefact als gebruiksvoorwerp, maar wel met het artefact als uitwisselingsobject. 

De dubbele rol van bijlen resulteert uiteindelijk in de productie van vormen waarbij het 

metaal nog wel de vorm heeft van een bijl, maar waarbij elke functionaliteit verloren is 

gegaan (e.g. bijlen van het Geistingen type). Bij de overgang naar de vroege IJzertijd nemen 

deze deposities af (Fontijn 2002: 386). Een fundamenteel kenmerk van de gemeenschappen in 

Zuid-Nederland tijdens de late prehistorie, is dat het importerende gemeenschappen zijn, die 

hun cruciale grondstoffen als vuursteen, steen en later koper en brons van elders moeten 

aanvoeren. De sociale realiteit is dat de groep op een ideologisch spanningsveld leeft tussen 

de gemeenschap als lokale entiteit en de gemeenschap als deel van een groter, niet uit eigen 

waarnemingen bekend gebied. Dit was ook het geval met de artefacten, waar een keuze 

bestond tussen lokale en niet lokale voorwerpen. Blijkbaar heerste een uitgesproken keuze 

voor niet lokale zaken (Fontijn 2001: 387).  
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3.2.3. Modellen uit de Romeinse archeologie   

Ook uit de Romeinse tijd zijn veel voorwerpen aangetroffen in rivieren, soms in een dermate 

grote hoeveelheid dat het verschillende onderzoekers aanzette een verklaring hiervoor te 

zoeken. In de Journal of Roman military equipment Studies van 1996 snijden Bonnamour en 

Dumont dit fenomeen aan, met een bespreking van de wapenvondsten in de Saône. De auteurs 

geven vervolgens drie mogelijke verklaringen als complementair moeten worden gezien 

(Bonnamour & Dumont 1996: 143). Een eerste verklaringsmodel zijn graven die op de rand 

van de rivier zijn aangelegd en later door de rivier weggeërodeerd. Een tweede 

verklaringsmodel zijn de “passage de troupes”. De vallei van de Saône was gedurende de 

eerste en de tweede eeuw het decor van talrijke troepenverplaatsingen en veldslagen. Het is 

aanlokkelijk om deze stukken te koppelen aan evenementen gekend uit de teksten, 

bijvoorbeeld de troepen bewegingen van Vitellius of de veldslag in 197 tussen Albinus en 

Septimius Severus. De auteurs zijn er zich van bewust dat dit geen goed sluitend 

verklarinsmodel is: “Ils ne sont sans doute pas, à eux seuls, susceptibles d’expliquer la 

présence de toutes les armes romaines”. (Bonnamour & Dumont 1996 : 147). 

 

Soms is het wel mogelijk vondsten te linken aan historische gebeurtenissen. Een van die 

studies behandelt de grote vondstencontext die werd gevonden in een oude Rijnarm nabij 

Xanten. Door gericht onderzoek kon Schalles besluiten dat de verloren voorwerpen het 

resultaat waren van de Batavenoorlogen. Toen de Bataven in de periode 69/70 n. Chr. 

plunderend door Germania Inferior trokken, kwamen ze aan bij Vetera I in Xanten. Het fort 

was op toen verlaten en werd geplunderd door de Bataven. Tijdens het transport is een deel 

van het plunderwaar in het water terechtgekomen. Dit zou verklaart waarom er amper 

gebruikssporen zitten op de stukken (Schalles 1994: 156 e.v.).  

 

Een volgende verklaringsmodel van Bonnamour & Dumont is hetgeen zij als “le problème 

des gués” bestempelen. Bij het oversteken van plaatsen ging ook materiaal verloren, omdat de 

doorwaadbare plaatsen niet altijd even gunstig waren om de oversteek te maken. De auteurs 

beseffen echter dat het geen sluitend verklaringsmodel is :  

 

“La richesse et la diversité archéologique des sites de gué, mises en évidence par les fouiller 

récentes, ne peut résoudre qu’en partie les questions que se posent les archéologiques au 
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sujet des quantités d’objets extraits du lit des différents cours d’eau 

européens(,…)”(Bonnamour & Dumont 1996 : 147). 

 

Bij dit model tonen Bonnamour en Dumont aan de hand van een casestudy dat er ook sprake 

is van intentionele depositie in de buurt van deze doorwaadbare plaatsen (infra).  

 

Het model waarbij men er vanuit gaat dat Romeinse soldaten tijdens het oversteken van een 

rivier hun materiaal verloren, kan volgens Bishop & Coulston zo goed als zeker verlaten 

worden. Ze illustreren dit als volgt: “When the penalties for the loss of equipment were so 

severe, there was every incentive for a soldier to keep a tight grip on his helmet, sword, and 

dagger as he crossed a river.” (Bishop & Coulston 2006: 30) 

De auteurs voelen meer voor de intentionele depositie van wapens. Ze maken wel de 

opmerking dat er een gerechtelijke straf boven het hoofd hing van elke militair die zijn 

wapenrusting weggooide. Bovendien moest elke soldaat steeds in het bezit zijn van een helm, 

zwaard en schild. Het kan wel dat soldaten nieuwe stukken kochten, nadat ze de oude in de 

rivier geworpen hadden (Bishop & Coulston 2006: 31).  

3.2.4. Verklaringen vanuit de Scandinavische late IJzertijd en vroege 

Middeleeuwen   

Uit de periode tussen de 2
de

 en de 6
de

 eeuw n. Chr.  werden talrijke meer/moerasvondsten 

gedaan in Denemarken en het Zuiden van Zweden (supra). 

De algemene consensus is dat deze wapendepots offers zijn van zgn. „spoils of war’ of 

oorlogsbuit. Vanaf de jaren 1940 waren twee theorieën over deze offers van oorlogsbuit in 

omloop. De eerste theorie meende dat alle wapens op hetzelfde tijdstip in het meer waren in 

geworpen, zodat het hele vondstenensemble een reflectie was van één tijdstip. De tweede 

theorie postuleerde dat er elk jaar een kleine hoeveelheid wapens als offer in het meer werden 

geworpen. Deze twee thesen konden lang niet getoetst worden, aangezien de oude 

opgravingen onvoldoende gedocumenteerd waren (Hansen 2003: 86). Het meest en best 

bestudeerd is de site van Illerup Ǻdal. Het vondstencomplex van aldaar ontstond tijdens vier 

verschillende depositiemomenten, waarbij er telkens ongeveer 100 jaar tussen elke depositie 

zat. De meeste artefacten werden na het rituele breken in bundels textiel gewikkeld en in het 

meer geworpen. Om nu te onderzoeken of deze bundels gelijktijdig waren, gebruikte men een 

systeem dat ook bekend is uit ander onderzoek bijvoorbeeld het prehistorisch onderzoek 
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namelijk refitting, het opnieuw in elkaar passen van voorwerpen. Als men gebroken metalen 

uit verschillende bundels terug aan elkaar kan passen, kan men de gelijktijdigheid van beide 

bundels bewijzen. Zo kon men bewijzen dat 12.000 voorwerpen op dezelfde moment, aan het 

begin van de 3
de

 eeuw n. Chr., in het meer geworpen waren (Ilkjær 1998: 1-2). De theorie dat 

de deposities op verschillende tijdstippen uitgevoerd zijn, kon ook op andere locaties vast 

gesteld worden e.g. Thorsbjerg, Ejsbøl, Nydam (Ilkjær 1995: 101; Rieck 1998: 168) De 

onderzoekers van Illerup Ǻdal gaan ervan uit dat de wapens het resultaat zijn van aanvallen 

vanuit het noorden (West-Noorwegen en Zuid-Zweden), die door lokale verdedigers 

opgevangen en verslagen zijn. De wapens van de overwonnen aanvallers werden hierop, bij 

wijze van offer, in de meren geworpen (Ilkjær 1995: 108-109). Deze visie werd recent 

bekritiseerd door Lars Jørgensen en later ook door Ulla Lund Hansen. Zij stellen dat deze 

wapenvondsten niet de reflectie zijn van een verdedigende actie, maar van een offensieve 

actie. Hansen stelt het als volgt: 

 

 “… that the weapon offerings represent conquered goods brought home from abroad as 

booty to form part of a triumphal ceremony, as was done in the Roman Empire, than one must 

view the weapon offerings in just the opposite way from the theory proposed by Ilkjær.” 

(Hansen 2003: 88-89) 

 

De discussie gaat nu niet meer over hoe de deposities moeten worden gezien (als een 

eenmalig of als een jaarlijks recurrent fenomeen), maar eerder of ze het resultaat zijn van 

aanval of van een verdediging.  

 

Naast deze verklaringen brengt Ulla Lund Hansen nog een derde verklaringsmodel naar voor. 

De Deense veensites zijn niet alleen van onschatbare waarde voor de Scandinavische 

archeologie, ook voor de Romeinse archeologie zijn deze vondstencomplexen uitermate 

belangrijk. Zo zijn er honderden Romeinse zwaarden, dolken, schedes, munten,…, gevonden. 

Het aandeel ervan is zo groot dat men naar voor brengt dat dit het resultaat is van 

Scandinavische troepen die gevochten hebben in de buurt van de Rijnlimes (voor of tegen de 

Romeinen). Bij hun terugkeer deponeerden ze hun wapens gedeponeerd om op die manier 

land te claimen (Hansen 2003: 89). Wij merken daarbij op dat Hansen hier de refitting van de 

textielbundels uit het oog verliest. Haar model verklaart niet de enorme hoeveelheid van 

gelijktijdige deposities.  
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3.3. Zijn deze modellen toepasbaar op de vroege Middeleeuwen 

in de Scheldevallei ?   

3.3.1. Representativiteit van de bestudeerde collectie    

In het volgende deel worden de hoger beschreven modellen geëvalueerd in functie van hun 

toepasbaarheid op het vondstenensemble van de metalen van de collectie Maertens de 

Noordhout. Daar schuilt al een eerste probleem. Het uitgangspunt van de thesis was om een 

model te formuleren dat de deposities in de vroege Middeleeuwen goed kon bevatten, 

uitgaande van een materiaalstudie op vroegmiddeleeuwse metalen. We zijn echter van oordeel 

dat deze collectie geen goede representatie is voor wat zich in de vroege Middeleeuwen 

afgespeeld heeft. Ten eerste is het vondstenensemble beperkt  in hoeveelheid, of ten tweede is 

de geografische spreiding die men in eerste instantie zou vermoeden niet correct (supra), en 

ten derde ging de studie uit van de metalen uit de baggercollectie Maertens de Noordhout. We 

zijn van oordeel dat zo een stuk van het groter plaatje gemist wordt. Elke studie zou moeten 

vertrekken van het bestuderen van de hele vondstencomplexen, met inbegrip van aardewerk 

en organisch materiaal, aangezien metalen voorwerpen slechts een deel zijn van de materiële 

cultuur. Zo kan men om het door te trekken  in het extreme, kunnen vertrekken van de studie 

van zwaarden en lanspunten in rivieren, om dan te concluderen dat de martiale identiteit van 

een samenleving wordt weerspiegeld in de depositie in rivieren, hoewel ¾ van het andere 

materiaal niet bestudeerd wordt. Wij pleiten ervoor om bij verdere studies, ook de op het 

eerste gezicht minder spectaculaire vondsten op te nemen in een evaluatie van het materiaal. 

We beseffen echter dat deze vooropstellingen ten dele een utopisch zijn. Het is immers schier 

onmogelijk om tot een totaal beeld te komen, omwille van de tafonomische processen in de 

rivieren. Zo is het bijna uitgesloten dat aardewerk of glas in grote determineerbare stukken de 

studietafel bereikt. Niet alleen speelt de werking van de rivieren hierin een grote rol, we 

mogen ook niet uit het oog verliezen dat veel van deze voorwerpen bij de baggewerken 

ernstig beschadigd worden. Daarnaast moeten we in het achterhoofd houden dat de collecties 

tot stand kwamen via selectie van het materiaal (supra). Wegner verwoordt het treffend door 

te stellen dat: 

 

 “Diese [Filter] verhindern, daβ der Fundanfall ein reales Spiegelbild der Sachgüter 

wiedergibt, die ehedem in die Flüsse geraten sind” (Wegner 1995: 264). 
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We kunnen dus stellen dat onze collectie door zijn ontstaansgeschiedenis niet helemaal 

representatief is voor de vroege Middeleeuwen. Dit weerhoudt ons er echter niet van om toch 

enkele van de bovenvermelde modellen te toetsen aan onze collectie, die we in strijd met ons 

bovenstaande opmerkingen toch als een pars pro toto zullen gebruiken, om zo een stap verder 

te gaan in het begrijpen van de mechanismen die moeten hebben meegespeeld in de vroege 

Middeleeuwen. 

3.3.2. Naar een depositiemodel voor de vroege Middeleeuwen   

De oudere modellen uit de Bronstijd die stellen dat de riviervondsten het resultaat zijn van 

geërodeerde graven, nederzettingen of depots, zijn moeilijk te toetsen. Zij lijken ons echter 

minder waarschijnlijk aangezien de voorwerpen die we aangetroffen in de collectie niet de 

voorwerpen zijn die we normaliter in Merovingische graven aantreffen. De collectie bevat  

slechts enkele voorwerpen die we frequent aantreffen in de graven. We denken hierbij 

bijvoorbeeld aan Inv. 971, Inv. 993, Inv. 999, Inv. 1213 (b)
38

. Bijna alle andere voorwerpen 

zijn ofwel werktuigen die amper voorkomen in Merovingische graven ofwel wapens die niet 

gekend zijn uit graven, e.g. vleugellanspunten. Daardoor kan deze bewering niet getoetst 

worden
39

. De bewering dat de metalen afkomstig zijn van geërodeerde nederzettingen kan 

eveneens moeilijk getoetst worden, omdat er bijna geen nederzettingen bekend zijn waarbij 

het metaal goed bewaard is. 

 

De these van Verlaeckt, die uitgaat van het principe van de potlach, i.e. het intentioneel 

vernielen van bezittingen om zo een hogere status te bekomen binnen de gemeenschap, mag 

volgens ons niet zomaar geprojecteerd worden op het fenomeen in de vroege Middeleeuwen. 

Een van de belangrijkste elementen in deze these steunt immers op het feit dat het brons in 

onze streken niet voorkomt en voor de invoer ervan steunt op intra-regionale elitenetwerken. 

Het bezit van brons was een veruiterlijking van uitwisselings- en alliantienetwerken van de 

elite. De vernietiging van brons zou in crisissituaties hebben plaatsgevonden om het aanzien 

van een persoon ten opzichte van de groep te vergroten en een deel van de bronsreserve weg 

te nemen voor mogelijke pretendenten. Hoewel deze these door sommige vorsers, e.g. Rogge 

                                                 
38

 De wapens met inventarisnummer Inv. 1213 (a), Inv. 1213 (c) & Inv. 1213 (d) zijn wel typische wapens die 

gevonden worden in Merovingische graven. Aangezien ze afkomstig zijn van de begraafplaats van Gent-Port 

Arthur laten we deze hier buiten beschouwing. 
39

 Vleugellanspunten zijn wel op grote schaal bekend uit noordelijkere streken e.g. Scandinavië en Noord-

Duitsland waar ze op grote schaal voorkomen in Vikinggraven. Door de te grote geografische en culturele 

afstand worden ze hier buiten beschouwing gelaten. 
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(2007) wordt overgenomen, moeten er enkele kanttekeningen geplaatst worden bij de 

overname van dit model. Zoals gezegd steunt deze these op het bezit en de handel in brons.  

De voorwerpen uit de vroege Middeleeuwen zijn echter (bijna) allemaal gemaakt uit ijzer dat 

lokaal kon worden verworven. Daardoor vervalt het exclusieve karakter van de grondstof ten 

opzichte van het brons. Het ritueel vernietigen van een voorwerp uit een grondstof dat in 

betrekkelijk grote mate lokaal ontgonnen kon worden lijkt ons niet de manier om prestige te 

verwerven in een samenleving. We kunnen echter ook kijken naar de voorwerpen zelf. Het 

kan zijn dat er gedurende de eeuwen een shift heeft plaatsgevonden van het materiaal waaruit 

het voorwerp gemaakt was (brons) naar het voorwerp zelf. Dit zou dan passen in de hele 

mystieke sfeer die hing rond het smeden van ijzer. Echter ook nu zien we dat slechts een 

aantal stukken daarvoor in aanraking komt. We denken dan vooral aan de vele Merovingische 

lanspunten, de grote gedamasceerde vleugellanspunten, de gedamasceerde langsax of het 

ULFBERTH zwaard uit Temse. Bij wijze van prestige uiting kunnen die in de rivier 

geworpen zijn. Dit verklaart evenwel niet waarom een groot deel deel van de collectie, 

namelijk simpele werkinstrumenten, in de rivier kwam. Hier kunnen we dezelfde opmerking 

maken als hogerop, het in de rivier werpen van ijzeren gebruiksvoorwerpen bracht volgens 

ons bezwaarlijk veel prestige met zich mee.  

Tegen de interpretatie van de depositie van dure wapens brengen we in dat de kans dat door 

de lokale bevolking aan recuperatie gedaan werd, behoorlijk groot is. Immers is er vanuit de 

literatuur over Merovingische begraafplaatsen geweten dat het fenomeen van grafroof wijd 

verspreid was. Veel graven werden in de Merovingische tijd zelf al geplunderd. Het was 

immers een lucratieve manier om kostbaarheden te bekomen en zo deels de armoede op te 

vangen (Van Doorselaer 1972: 2). Dat er wetten en verordeningen werden uitgevaardigd om 

het bestelen van graven tegen te gaan, woog blijkbaar niet op tegen de winst die men eruit 

haalde (Effros 2002: 56). De cijfers voor deze plunderingen verschillen per grafveld en lopen 

soms hoog op. Voor enkele van de grote Reihengräberfelder uit het Rijnland konden aantallen 

tussen de 10 en 30% (e.g. Rödingen of Müngersdorf) of zelfs 87% in het geval van 

Junkersdorf vastgesteld worden (Janssen 1993: 53).  

De graven waren zeker nog te zien op het moment dat de plunderaars ter plaatse kwamen. Dit 

kan men bewijzen door het feit dat bijna nergens zoekputten gevonden zijn. Er werd steeds 

maar één put gegraven en dit was meteen de goede om het graf te kunnen leeghalen. Hieruit 

volgt dat de grafroof al korte tijd na de begraving plaats vond (Van Doorselaer, 1972: 2). Als 

men deze fenomenen waarneemt op een grafveld, moet er ook ernstig rekening gehouden 
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worden met het nat pak dat vele minder welgestelde mensen overhadden vor de recuperatie 

van kostbare stukken.  

 

De these van David Fontijn, zeer geschikt voor het depositiefenomeen in de Bronstijd, lijkt 

voor de vroege Middeleeuwen minder sluitend. Ook Fontijn benadrukt dat een van de 

fundamentele kenmerken van de bronstijdgemeenschappen het importeren van kostbare 

grondstoffen was, waaraan een sociaal complex was opgehangen. Dit gaat niet op voor de 

vroege Middeleeuwen. Ook de vaststelling dat de wapens die ontbreken in de graven 

voorkomen in de rivieren, lijkt niet op te gaan voor deze periode. Merovingische graven 

bevatten weldegelijk wapens en bovendien komen deze wapens uit de graven niet overeen 

met die uit ons vondstenensemble (supra).  Wanneer we Fontijn zijn opmerking waarin hij 

zegt dat specifieke voorwerpen parafernalia zijn van het individu, wapens voor mannen en 

sieraden voor vrouwen. Zien we dat de vrouw in de vroege Middeleeuwen bijna onzichtbaar 

is. Ten minste als we mogen aannemen dat wapens en (zware) werktuigen te koppelen zijn 

aan mannen.  

 

Een deel van de Romeinse modellen, i.e. de these van de geërodeerde oevernederzetting of 

begraving, kan zoals gezegd moeilijk hard gemaakt worden. Het tweede verklaringsmodel van 

Bonnamour en Dumont namelijk dat van de “passage des troupes”, is eveneens moeilijk te 

bewijzen. In de literatuur vonden amper concrete informatie over troepenbewegingen in de 

vroege Middeleeuwen in onze streken die deze aanname konden bevestigen.  

Het verklaringsmodel “le problème des gués” van Bonnamour en Dumont lijkt ons een model 

dat enigzinds toepasbaar is op dit vondstencomplex uit de vroege middeleeuwen. Het zou 

immers het samengestelde karakter van de collectie (werktuigen en wapens) verklaren. Echter 

ontbreekt elk archeologisch spoor op de oever die dit zou kunnen bevestigen.  

 

Een verklaring die werd overgenomen van de veenvondsten in Scandinavië lijkt ons ten dele 

toepasbaar op de collectie. De these die stelt dat de deposities het resultaat zijn van het in de 

rivier werpen van wapens die tijdens campagnes buitgemaakt zijn, gaat voor een deel op. Het 

kan dat de wapens meegebracht werden tijdens campagnes in andere streken. We hebben 

evenwel geen bewijs om deze these te kunnen verdedigen. Er is voorlopig geen archeologisch 

bewijs, de vondsten clusteren niet sterk genoeg rond een bepaald tijdstip, noch enig historisch 

bewijs, en in de literatuur over de samenlevingen in de vroege Middeleeuwen vonden we 
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nergens een aanwijzing dat het de gewoonte was na een buitenlandse campagne eigen of 

veroverde wapens te deponeren. Zodoende blijft deze aanname louter hypothetisch. Deze 

bewijzen moeten, volgens ons, zowel uit archeologische als historische hoek komen.  

 

Naast de mogelijkheid dat er opzettelijke depositie in het spel is, moet ook de mogelijkheid 

worden opengelaten voor het accidenteel verlies. De vondsten lijken chronologisch niet te 

clusteren rond een bepaalde periode, maar lijken de hele vroege Middeleeuwen in het water te 

zijn terecht gekomen Vooral de bijlen kennen een heel brede chronologische spreiding gaande 

van de Romeinse tijd tot de volle middeleeuwen. Het lijkt ons niet uitgesloten dat deze het 

resultaat zijn van ontginningswerken in de Schelde waarbij de stukken accidenteel verloren 

zijn geraakt. Deze nogal „aardse‟ verklaring kan volgens ons als een van de weinige de hoge 

aanwezigheid van werktuigen verklaren en moet daarom ook zeker in overweging worden 

genomen. 

3.4. Besluit  

Uit het korte overzicht van wat bekend is uit de vroege Middeleeuwen, hopen dat we de lezer 

hebben overtuigd dat deze studie slechts het topje van de ijsberg toont. We zijn er ons van 

bewust dat de bestudeerde collectie, mede door zijn ontstaansgeschiedenis niet representatief 

bleek voor het depositiefenomeen in de Scheldevallei. Dit betekent echter niet dat de collectie 

niet kan gebruikt worden voor verder wetenschappelijk onderzoek. Integendeel ze moet 

worden aangevuld met de resultaten uit alle mogelijke privécollecties, literatuurstudies en 

museumverzamelingen. Uit de analyses die we voerden op diverse modellen uit diverse 

tijdsperiodes, bleek dat er geen bevredigende verklaring kon gegeven worden voor de metalen 

uit de vroege Middeleeuwen. De meest aanvaardbare leek ons een combinatie van de 

intentionele depositie van wapens, rekening houdend met het fenomeen van de recuperatie en 

het intentioneel verlies van gebruiksvoorwerpen. Wij denken dat er wel een duidelijk proces 

naar voor kan komen bij een ruime, algemene studie van al het bekende en bewaarde 

archeologische materiaal in confrontatie met de geschreven bronnen, die focussen op de 

mentaliteit en psychologie van de vroegmiddeleeuwse mens. 
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4. Besluit 

 

De doelstelling aan het begin van deze thesis was het ontstluiten van de collectie van 

vroegmiddeleeuwse metalen voorwerpen uit het archeologische museum van de Universiteit 

Gent. Hiervoor hebben we enerzijds een catalogus aangelegd, waarin alle stukken zijn 

opgenomen met een beschrijving en de afmetingen. Waar mogelijk voegden we een tekening 

toe en anders een foto. Om de fysieke paraatheid van de afzonderlijke stukken in kaart te 

brengen kozen we voor een systeem dat op een eenvoudige, maar overzichtelijke manier de 

stukken naar waarde schat. Hieruit bleek dat veel stukken interessant zijn voor expositie. 

Uit de materiaalstudie bleek verder dat veel van deze stukken nog houten resten van een 

schacht of handvat bevatten. Dit opent natuurlijk perspectieven voor verdere 

wetenschappelijke studie door middel van C14-onderzoek. Daarnaast probeerden we een 

overzicht te creëren van de ontstaansgeschiedenis van de verzameling. Daaruit bleek dat een 

aantal stukken in de loop der jaren vermengd waren met een andere collectie, of dat sommige 

voorwerpen verdwenen waren. Daarnaast zagen we dat sommige stukken een verkeerde 

vondstenlocatie of een verkeerd inventarisnummer hadden meegekregen. We hopen op die 

manier meer duidelijkheid te hebben verschaft in de collectie. Nadien hebben we via een 

grondige materiaalstudie de stukken gedateerd en in een ruimere context geplaatst. De 

chronologische spreiding was veel groter dan aanvankelijk gedacht. De stukken waren te 

dateren tussen de (late) IJzertijd en de (post) Middeleeuwen. Daarna hebben we de 

chronologische, ruimtelijke en materiële spreiding van de vondsten bekeken en verklaard. 

Daaruit bleek dat de drie onderverdelingen eerder een weerspiegeling waren van de 

ontstaansgeschiedenis van de collectie dan een historische realiteit. Een van de belangrijkste 

conclusies is dat het beeld meer genuanceerd moet worden. De vroegmiddeleeuwse 

vondstencomplexen zijn meer dan enkel deposities van wapens alleen.  

In het laatste hoofdstuk toonden we dat er nog een groot potentieel is aan vroegmiddeleeuwse 

objecten, die nog steeds in talrijke verzamelingen zitten. Ook deze objecten moeten het 

onderwerp vormen van een doorgedreven studie. Daarnaast zochten we op basis van 

depositiemodellen uit eerdere tijdsperiodes een verklaring. Daaruit bleek dat de socio-

politieke modellen uit de Bronstijd weinig geschikt waren en ook de modellen uit de 

Romeinse tijd konden niet met zekerheid worden overgenomen. Het werd duidelijk dat het 

fenomeen niet door een enkel model verklaard kan worden. 

Ten slotte breken we een lans voor het gebruik van historische bronnen die dieper ingaan op 
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de mentaliteit en psychologie van de vroegmiddeleeuwse mens. Waarbij zou moeten worden 

gekeken naar  de relatie van de mensen tegenover de gezagshebbers, maar ook van de mens 

tegenover de godsdienst 
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6. Bijlage 

6.1. Catalogus 

6.1.1. Inleiding  

In een volgend deel geven we een catalogus van de vroegmiddeleeuwse metalen voorwerpen 

uit de collectie Maertens de Noordhout. Ze wordt bewaard in het Pand, het archeologische 

museum van de Universiteit Gent. Elk stuk wordt genoemd met zijn inventarisnummer en het 

nummer dat verwijst naar de Catalogue du Musée des Antiquités de l’Université de Gand van 

Maertens de Noordhout. Dit nummer wordt aangeduid door “Maertens Cat. Pagina/nummer”. 

De objecten zijn gesorteerd volgens oplopend catalogusnummer. Elke beschrijving begint met 

de vermelding van de vindplaats. Dan worden een aantal relevante afmetingen gegeven die 

variëren per materiaalgroep. Daarna volgt een valorisatie door middel van het 

appreciatiesysteem (infra). Ten slotte wordt besloten met een beschrijving van het stuk. Voor 

een verdere bespreking en datering van de vondsten verwijzen we naar het deel waarin de 

stukken verder worden toegelicht en in een ruimer kader worden geplaatst. Opmerkingen over 

de vindplaatsen of het nummeringssysteem worden vermeld in een voetnoot.  

Een aanzienlijk deel van de vondsten, 10 stuks, dat normaal bij de collectie Maertens de 

Noordhout hoort, kon helaas niet in detail worden bestudeerd. Deze stukken waren op het 

moment van de studie in restauratie bij de Archeologische Dienst Waasland en ze waren dus 

niet beschikbaar wanneer we onze studie voerden. Concreet gaat het om de volgende stukken: 

Inv.  957, Inv. 998, Inv. 1068, Inv. 1069, Inv. 1070, Inv. 1072, Inv. 1213 (a), Inv. 1213 (b), 

Inv. 1213 (c) en Inv. 1213 (d). Voor het bestuderen van deze objecten waren we het grootste 

deel aangewezen op foto‟s die we kregen van Johan Van Cauter en Dr. Patrick Monsieur. 

Voor deze stukken is er geen tekening beschikbaar en zal worden gewerkt met foto‟s. Echter, 

helemaal op het einde van deze studie waren deze stukken sneller dan verwacht terug in het 

bezit van de Universiteit Gent door het snelle werk van de restaurateurs, waardoor we alsnog 

een kleine studie konden uitvoeren op de stukken. Op die manier was het mogelijk bepaalde 

veronderstellingen die we hadden geformuleerd ook daadwerkelijk te toetsen. Dit ging met 

wisselend succes. We hebben onze beschrijvingen bijgestuurd op basis van de echte stukken, 

maar op het einde van de studie hadden we de tijd niet meer om de stukken ten gronde te 
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bestuderen en illustreren. Deze stukken moeten zeker gezien hun grote informatiewaarde, het 

onderwerp vormen van verdere publicaties. 

Vier stukken die worden besproken in de catalogus werden eerder al gepubliceerd. Het betreft 

de stukken Inv. 1213 (a), Inv. 1213 (b) en Inv. 1213(c) afkomstig van het grafveld van Gent-

Port Arthur en Inv. 1213 (b), afkomstig uit Oudenaarde (zie catalogus). Deze stukken werden 

door H. Ch. Van Bostraeten gepubliceerd in “De nederzetting Sloten en de Merovingische 

begraafplaats te Gent-Port Arthur” (Van Bostraeten 1972). In eerste instantie was het niet 

duidelijk om welke stukken het ging, maar toen we zelf observaties deden op de stukken, 

bleek dat het weldegelijk de door Van Bostraeten beschreven stukken zijn. Wij verkozen, in 

samenspraak met Dr. Monsieur, conservator van de Archeologische collectie van de Ugent, 

om de stukken toch in deze studie te laten om zo de nieuwste gegevens over deze stukken 

naar buiten te kunnen brengen.  

6.1.2. Appreciatiesysteem  

Een van de doelstellingen tijdens deze materiaalverwerking was om een genuanceerder beeld 

te scheppen van de conditie waarin de voorwerpen verkeren, met het oog op evenuteel verder 

onderzoek en expositie in het universitaire museum.  

Om deze valorisatie overzichtelijk te houden, werkten we een systeem uit waarbij elk stuk een 

aantal sterren toegeschreven krijgt. Het aantal sterren is enerzijds gebaseerd op de museale 

waarde die het stuk heeft, waarbij rekening werd gehouden met de bewaringstoestand en de 

uniciteit van het stuk. Anderszijds is de classificatie gebaseerd op de mogelijkheid die het stuk 

al dan niet biedt voor verder wetenschappelijk onderzoek
40

. Daarmee bedoelen het 

voorkomen van eventuele technische kenmerken (e.g. damast) of organische resten (e.g. 

hout). Het toekennen van het aantal sterren is dus een afweging tussen beide factoren.  

 

: Uitzonderlijk stuk met een grote museale waarde. Het stuk is in bijna perfecte 

staat en kan daarnaast, door de aanwezigheid van technische kenmerken (e.g. damast) of 

organische resten (e.g. hout) gebruikt worden voor verder wetenschappelijk onderzoek. 

 

                                                 
40

 We merken op dat de wetenschappelijke waarde van een stuk dat uit een baggercollectie komt met geen andere 

context dan de gemeente, dat we hier met vijf sterren aanduiden natuurlijk relatief is tegenover een stuk dat komt 

uit een gesloten context op een opgraving.   
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: Dit stuk vertoont al meer beschadigingen, maar heeft desalniettemin een grote 

informatieve en museale waarde. Het kan door de aanwezigheid van technische kenmerken of 

organische resten gebruikt worden voor verder wetenschappelijk onderzoek. 

 

: Dit stuk vertoont veel corrosie maar verkeert nog in een redelijk goede conditie. Het 

kan in sommige gevallen nog gebruikt worden voor verder onderzoek door de aanwezigheid 

van technische kenmerken of organische resten. Wanneer het niet mer geschikt is voor 

wetenschappelijk onderzoek, kan het toch nog een museale waarde hebben. 

 

: Dit stuk is relatief sterk gecorrodeerd. De museale waarde ervan is gering. 

 

: Het stuk is zwaar beschadigd. De wetenschappelijke en museale waarde zijn uiterst laag. 

 

6.1.3. Catalogus 

 

Inv. 955 (Maertens Cat. 124/9; Plaat 6: figuur 46) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 6,6 cm 

Lengte beslag: 4,5 cm 

Lengte oog: 1,9 cm 

Breedte beslag 1,6 cm 

Breedte oog: 2,5 cm 

Appreciatie:  

Onversierde bronzen gesp die bestaat uit een rechthoekig lichaam, waaraan een afgeplat ovaal 

oog vastgemaakt zit. Onderaan het beslag zitten vier uitstulpingen die werden gebruikt voor 

de bevestiging van het stuk aan het leer. Zowel op het oog als op het uiteinde van het beslag 

zitten kleine horizontale groefjes. 
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Over de vindplaats van dit stuk zegt Maertens de Noordhout  het volgende: “Trouvée dans 

l’Escaut à Schellebelle. Achetée par Mr. Le Professeur De Ceuleneer à Philippe Duprez 

d’Overmeire en 1914" (Maertens de Noordhout 1938 : 124).
41

 

 

Inv. 956 (Maertens Cat. 124/10; plaat 6: figuur 45) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 5,2 cm 

Lengte beslag: 3,4 cm 

Lengte oog: 1,8 cm 

Breedte oog: 2,3 cm 

Breedte beslag: 1,3 cm 

Appreciatie:  

Onversierde gesp bestaande uit een ovaal, afgeplat oog dat vastzit aan een okergeelkleurig 

(koperen?) beslag. Dit beslag bestaat uit twee delen die door middel van vijf klinknagels en 

een metalen plaatje vastgezet zijn. Rond de vijf knopjes van de nagels loopt een duidelijk 

zichtbare “stiknaad”. Tussen de twee delen van de gesp is nog een stukje leer bewaard. 

Omdat het leer tussen de gespdelen bewaard is gebleven, levert dit een mooie kans op om C14 

uit te voeren. 

 

Inv. 957 (Maertens Cat. 124/11 (plaat 7: figuur 48-50) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 54,7 cm 

Lengte lemmet: 49,5 cm 

Lengte angel: 5,2 cm 

Maximale breedte kling: 3,7 cm 

Maximale dikte rug: 0,6 cm 

Appreciatie:  

IJzeren scramasax waarvan de snede een vrij recht verloop kent. De punt ligt lager dan de rug, 

zodat dat de rug meer naar de snede toebuigt dan andersom. De punt is afgebroken en terug 

aan elkaar gelijmd. Dit werd ook bij de recente restauratie opnieuw gedaan
42

. Zowel de rug 

als de snede gaan met een afgeslepen trapje over in de greep. De greep is afgebroken en 

                                                 
41

 Deze beschrijving gaat trouwens op voor alle stukken die afkomstig zijn uit Schellebelle, aangezien deze 

herkomst door Maertens de Noordhout in zijn catalogue worden beschreven als “Même provenance”. 
42

 Restauratiefische Inv. 957 
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draagt geen sporen van bekleding meer. De snede is door beschadigingen zeer dun en kartelig 

geworden. Het stuk vertoonde voor de restauratie oranje uitwassingen. Het bleek te gaan om 

een verschijnsel van postopgravingscorrosie door water-en zoutschade. In de aanwezige 

ijzeren kern kan corrosie optreden wat hier resulteerde in de bobbelvormige (waterige) 

zoutuitbloeiingen
43

. 

Voor de restauratie vermoedden we van de aanwezigheid van damast die aan de rugzijde van 

het stuk zou lopen. Toen het stuk terugkwam uit restauratie bleek de langsax inderdaad 

voorzien van een torsiedamast. Deze loopt vanaf het gevest over bijna de hele lengte van de 

kling (34 cm) op de plaats waar de bloedgeulen zich bevinden. De damastpatronen vormen 

een langgerekte driehoek met de top naar de punt toe. Deze patronen zijn langs weerszijden 

van het stuk te volgen.  

 

Inv. 958 (Maertens Cat. 124/12; plaat 4: figuur 31) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 36,9 

Lengte kling: 32 cm 

Lengte angel: 4,9 cm 

Maximale breedte: 3,5 cm 

Maximale dikte rug: 0,6 cm 

Appreciatie:  

IJzeren scramasax waarvan de punt redelijk laag ligt, waardoor de rug van de sax nadrukkelijk 

naar de snede toe gaat. De snede blijft redelijk recht en gaat pas op het uiteinde een weinig 

naar de rug toe. Op de kling zijn net onder de rug de bloedgeulen nog duidelijk zichtbaar. 

Zowel de rug als de snede gaan met een afgeslepen trapje over in het gevest dat afgebroken 

lijkt te zijn. Ongeveer 4 cm voor het gevest begint is er een lasnaad zichtbaar. Dit is 

waarschijnlijk het gevolg van een vroegere restauratie. 

 

Inv. 959 (Maertens Cat. 124/13; plaat 4:  figuur 32) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 43,8 cm 

Lengte blad: 32 cm 

Lengte huls: 11,8 cm 

                                                 
43

 Correspondentie met Rudi Van Hove, waarvoor dank. 
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Maximale breedte blad: 5,1 cm 

Hulsdiameter: ±2,4 cm ? 

Appreciatie:  

IJzeren vleugellanspunt met een breed ovaalvormig blad dat geleidelijk overloopt in de huls. 

Het blad is vervormd door beschadigingen. Zo is bijvoorbeeld de punt gedeeltelijk afgebroken 

en zit er een soort golving in het blad. Op het blad is langs beide kanten een damastpatroon 

zichtbaar. Het patroon is een tweebandige damast met een Z- en S- torsie. Op de ene zijde is 

het weliswaar zwaar verweerd, waardoor dit moeilijk zichtbaar is. Op de andere kant is het 

damast wel mooi bewaard. De huls is geen ronde, maar heeft een veelhoekige doorsnede. De 

huls is beschadigd en onderaan enkele centimeters afgebroken, waardoor slechts één doorn 

bewaard bleef. Aangezien er geen niegat bewaard is gebleven concluderen we dat er enkele 

centimeters weg zijn van dit stuk. Dit is ook Maertens opgevallen wanneer hij zei “pas de 

tracé de trou de goupille” (Maertens de Noordhout 1938: 124). De doorn komt ongeveer 2 cm 

uit de huls. In de huls is er een zwaar beschadigd stukje hout aanwezig. 

 

Inv. 960 (Maertens Cat. 125/14; plaat 5:  figuur 42) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 37,7 cm 

Lengte blad: 26 cm 

Lengte huls: 11,7 cm 

Maximale breedte: 3,6 cm  

Maximale breedte blad: 3,2 cm 

Hulsdiameter: 3,2 cm 

Appreciatie:  

IJzeren lanspunt met een zwaar massief, slank blad. Het blad heeft een ruitvormige doorsnede 

en loopt vloeiend over in de huls. De huls is niet rond, maar afgevlakt en veelhoekig in 

doorsnede. In het midden van het blad is een duidelijke geprononceerde rib te zien die 

eveneens vloeiend overloopt in de huls. Op de huls zijn vele beschadigingen zichtbaar. Ook 

de nietgaten zijn nog zichtbaar onderaan, dus de lanspunt kan  niet veel verder naar onder zijn 

afgebroken.  

 

Inv. 961 (Maertens Cat. 125/15; plaat 5: figuur 27) 

Vindplaats: Schellebelle 
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Lengte: 33 cm 

Lengte blad: 24 cm 

Lengte huls: 9 cm 

Maximale breedte blad: 4,2 cm 

Hulsdiameter: 2,3 cm 

Appreciatie:  

IJzeren lanspunt met een plat, ovaalvormig blad, dat geleidelijk overgaat in een relatief korte, 

ronde, gesloten huls. Aan weerszijden van het blad zijn beschadigen zichtbaar. De nietgaten 

zijn nog zichtbaar onderaan de huls. De punt van de lanspunt is de laatste 5 cm geknikt in een 

hoek van ongeveer 160°. 

Inv. 962 (Maertens Cat. 125/18; plaat 2: figuur 19) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 12, 9 cm 

Lengte blad: 9,6 cm 

Lengte huls: 3,4 cm 

Maximale breedte: 2 cm 

Appreciatie:  

IJzeren pijlpunt met een zeer vlak, ovaalvormig blad dat geleidelijk overloopt in een korte 

ronde gesloten huls. De huls is afgebroken aan de onderkant, waardoor we niet zeker zijn dat 

het stuk werkelijk een gesloten huls heeft gehad. Het kan dat het stuk een gespleten huls had, 

die door de beschadiging niet meer zichtbaar is. Het blad vertoont een sterke corrosie door 

aantastingen. Ook de randen van het blad zijn kartelig geworden.  

 

Inv. 963 (Maertens Cat. 125/19; plaat 2: figuur 23) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 7,2 cm 

Lengte blad: 4,3 cm 

Lengte huls: 2,5 cm 

Maximale breedte: 1,3 cm 

Appreciatie:   

IJzeren pijlpunt, gekenmerkt door een klein ruit- tot ovaalvormig blad dat geleidelijkaan 

overloopt in een gespleten huls. De huls is onderaan afgebroken. Het blad is beschadigd door 
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het verblijf in het water, zodat de randen kartelig zijn geworden en er zich op het blad 

korrelige corrosiekorsten hebben gevormd. De huls zit evenwel nog vol hout van de schacht.  

 

Inv. 964 (Maertens Cat. 125/20; plaat 2: figuur 22) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 9,1 cm 

Lengte blad: 6,5 cm 

Lengte huls/angel: 2,6 cm 

Maximale breedte: 1 cm  

Appreciatie:  

IJzeren pijlpunt, gekenmerkt door zijn zeer slanke voorkomen. Het blad is bijna recht, 

afgezien van een lichte convexe buiging, en gaat geleidelijk over in een angel. Op de angel 

zijn er draaiingen zichtbaar die dienden voor een goede bevestiging aan de schacht. Het blad 

vertoont sterke corrosiekorsten.  

 

Inv. 965 (Maertens Cat. 125/21; plaat 2: 24) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 5,3 cm 

Lengte blad: 2,7 cm 

Lengte huls: 2,6 cm 

Maximale breedte: 0,9 cm 

Appreciatie:  

IJzeren pijlpunt met een klein ruitvormig blad dat geleidelijk overgaat in een gespleten huls. 

Opvallend is dat de huls bijna 2 maal zo groot is als het blad van de pijlpunt. Het blad is 

ernstig gecorrodeerd en kreeg hierdoor een korrelige structuur. In de huls zijn er mogelijks 

nog sporen aanwezig van houtresten van een schacht, maar deze zijn zwaar beschadigd 

waardoor we niet zeker zijn of deze resten nog bruikbaar zijn voor verder onderzoek. 

 

Inv. 966 (Maertens Cat. 124/6; plaat 6: figuur 45) 

Vindplaats: Lede 

Lengte: 1,7 cm 

Breedte: 1,5 cm 

Appreciatie:  
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Klein bronzen gespje dat bestaat uit een afgeplat, ovalen oog en een schilddoornvormige tong 

die met een scharnier vastzit aan het oog.  

Maertens de Noordhout zegt over dit stuk het volgende: “proviennent probablement du 

cimitière franc découvert par Mr. Moens, de Lede" ( Maertens de Noordhout 1938 : 124)
44

. 

 

Inv. 967 (Maertens Cat. 124/7; plaat 6: figuur 47)
45

 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 4,2 

Breedte: 3,5 cm 

Appreciatie:  

Bronzen oog van een gesp met afgeplat circulair tot ovaal verloop. Aan één kant is een 

opening van ongeveer 2 cm waar de tong op aansloot. Deze aansluiting is afgebroken. De 

bovenkant van het oog is vrij bol, terwijl de onderkant vlak is. Aan de bovenkant van het stuk 

is er lichte beschadiging zichtbaar, dat zich als een okerkleurige roestkorst manifesteert.  

 

Inv. 967 (bis): 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 4,1 cm 

Breedte: 1,6 cm 

De riemtong loopt redelijk bol en heeft een verdikking aan het uiteinde, met daarin 

twee halfronde, schilddoornvormige uitsparingen. Op de uitloper van de riemtong is 

een duidelijke rib te herkennen. 

 

Inv. 968 (Maertens Cat 124/8: plaat 6: figuur 43)
46

 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 3,7 cm 

Breedte: 2,3 cm 

Appreciatie:  

                                                 
44

 Met het cimitière franc bedoeld Maertens het Merovingische grafveld van Lede (Van der Gucht 1991). 
45

 In het vondstenzakje zat ook een gesptong, maar omdat we niet zeker  zijn dat deze twee stukken samenhoren 

bespreken we deze apart. 
46

 Idem noot 11 
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Bronzen deel van een riemgesp. Het stuk is rechthoekig van vorm en heeft afgeronde hoeken. 

De bovenkant van de gesp is vrij bol, terwijl de onderkant vlak is. Op een zijde van de gesp is 

nog een stuk van een afgebroken riemtong zichtbaar. 

 

Inv. 968 (bis): 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 3,1 cm 

Breedte: 1,4 cm 

De riemtong heeft alle kenmerken van een zogenaamde childdoorn. Op de uitloper van 

de riemtong is een duidelijke rib te herkennen 

 

Inv. 970 (Maertens Cat. 125/ 22; plaat 2: figuur 16) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 19 cm 

Lengte snede: 5,8 cm 

Appreciatie:  

IJzeren bijl met een bijna rechte rugzijde. De snede loopt een beetje naar binnen. Opvallend is 

dat de bijl een betrekkelijk kleine snede heeft. De zware massieve huls is bijna rechthoekig. In 

de huls zit nog een groot deel van de houten steel bewaard. De bijl is licht beschadigd door 

corrosiekorsten.  

  

Inv. 971 (Maertens Cat. 125/23; plaat 1: figuur 7) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte :21 cm 

Lengte snede: 9,4 cm 

Appreciatie:  

IJzeren bijl met in de rug een kleine knik, waardoor ze niet volledig recht is. De bijl heeft een 

naar binnen buigende snede, waardoor het dieptepunt het dichtst bij de huls komt te liggen. 

De bijl is licht beschadigd door corrosie.  

 

Inv. 972 (Maertens Cat. 125/ 25; plaat 1: figuur 8) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 10,8 cm 
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Lengte snede: 6,1 cm 

Appreciatie:  

IJzeren bijltje dat opvalt door zijn kleine afmetingen. De rug loopt recht naar boven, zodat de 

punt van de snede zo‟n 3 cm boven het hoogste punt van de huls komt te liggen. De bijl heeft 

een naar binnen buigende snede. De huls loopt aan het uiteinde over in een uitloper die 

bedoeld was voor een betere aanhechting aan de steel. De huls is volledig dicht gecorrodeerd, 

waardoor er nog houtresten bewaard zijn gebleven. Het stuk is aangetast door corrosie. 

 

Inv. 973 (Maertens Cat. 125/26; plaat 1: figuur 9) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 21 cm 

Lengte snede: 6 cm 

Appreciatie:  

IJzeren bijl met een relatief smal uiterlijk. De rug van de bijl kent een redelijk convex verloop 

waardoor de rug een opvallende knik in het midden van het stuk vertoont. Daardoor hangen 

zowel de rug als de onderkant van de bijl wat af ten opzichte van de huls. De snede buigt naar 

binnen. De huls is bijna een vierkant met afgeronde hoeken. De bijl is oneffen door de 

corrosieaantastingen. 

 

Inv. 974 (Maertens Cat. 125/27; plaat 2: 15) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 13,3 cm 

Lengte snede: 5 cm 

Appreciatie:  

IJzeren bijl waarvan de rug vrij recht loopt van de huls tot de snede, maar deze wordt 

onderbroken door de verdikking ter hoogte van de schacht. De snede loopt vrij recht naar 

beneden en wijkt slechts een weinig naar de schacht toe. Het stuk is zwaar aangetast door 

corrosie.  

 

Inv. 975 (Maertens Cat. 125/ 28; plaat 1: 12) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 14,7 cm 

Lengte snede: 4,8 cm 
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Appreciatie:  

IJzeren bijl waarvan de rug lichtjes convex loopt van de schacht tot de punt van de snede. De 

snede wijkt wat terug naar de schacht toe. Het hele stuk is zwaar aangetast door corrosie. Er is 

bovendien een stuk uit de huls afgebroken. 

 

Inv. 976 (Maertens Cat. 125/29; plaat 2: figuur 18) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 21,6 cm 

Lengte snede: 15 cm  

Appreciatie:  

IJzeren bijl met een rug die sterk omhoogloopt van de huls naar de punt van een grote brede 

snede. De huls is afgerond driehoekig en heeft aan de onderkant van één kant een puntig  

driehoekig uitsteeksel voor een goede schachtbevestiging. Aan de andere kant lijkt dit puntig 

uitsteeksel afgebroken.  

 

Inv. 977 (Maertens Cat. 125/30; plaat 3: figuur 14) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 13,2 cm 

Lengte snede: 29,4 cm 

Appreciatie:  

IJzeren bijl waarvan het blad boven de schacht breder is dan onder de schacht. De snede is 

symmetrisch en vrij zwaar beschadigd, waardoor ze een onregelmatig verloop heeft. In de 

huls zijn er nog houtresten aanwezig van een steel. Het hele stuk is door corrosie in slechte 

staat. 

 

Inv. 978 (Maertens Cat. 125/31: plaat 2: figuur 17) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 15,1 cm 

Lengte snede: 17,7 cm 

Appreciatie:  

IJzeren bijl met een blad dat zowel boven als onder afgerond is en vloeiend overgaat naar de 

huls. De snede is redelijk recht, afgezien van enkele beschadigingen en wijkt slechts boven en 

onderaan wat naar achter. De huls heeft een afgerond rechthoekige vorm en is vrij groot ten 
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opzichte van het stuk. In de huls zijn nog sporen van een steel aanwezig, maar in zeer slechte 

staat. 

 

Inv. 979 (Maertens Cat. 125/32; plaat 3: figuur 26) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 16,6 cm 

Lengte snede: 23,9 

Appreciatie:  

IJzeren bijl met een lange snede en vrij afgeronde hoeken, zowel aan de bovenkant als aan de 

onderkant van de snede. De boven-en onderkant van de snede gaan aan de achterkant een 

weinig omhoog in een punt. De huls van de bijl is afgerond rechthoekig. In de huls zitten nog 

sterk beschadigde resten van een steel bewaard. In de doos waarin het stuk werd bewaard, 

troffen we grote stukken hout aan, duidelijk afkomstig van een schacht. De stukken hout 

kunnen van dit stuk afkomstig zijn, aangezien deze stukken schijnbaar recent afgebroken zijn. 

Het hele stuk vertoont een sterke corrosie, waardoor het stuk een korrelig oppervlak heeft.  

 

Inv. 980 (Maertens Cat. 125/34; plaat 3: figuur 27) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 17,5 cm 

Lengte snede: 10,3 cm, er lijkt ±3 cm afgebroken te zijn onderaan de snede 

Appreciatie:  

De rug van deze ijzeren bijl loopt licht naar omhoog en kent een vrij recht verloop, dat met 

een afgeronde hoek overgaat in een snede. De snede wijkt wat naar de huls terug en lijkt 

onderaan afgebroken. De huls van de bijl loopt ongeveer 9 cm naar beneden, waardoor er een 

metalen huls ontstaat. In de huls zitten nog stukjes zwaar gecorrodeerde steel bewaard. De 

metalen huls is onderaan afgebroken. 

 

Inv. 981 (Maertens Cat. 125/24; plaat 3: figuur 13) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 10,6 cm 

Lengte snede: 6,3 cm 

Appreciatie:  
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Klein ijzeren bijltje. De rug loopt vrij recht van de huls naar de snede en gaat dan sterk 

afgerond over in een korrelige snede. Het is mogelijk dat er in de schacht nog resten van een 

steel bewaard zitten, maar ze zijn zo zwaar aangetast door roest dat ze waarschijnlijk niet 

bruikbaar zijn voor verder onderzoek. Het stuk is zeer zwaar beschadigd door corrosie. 

Inv. 982 (Maertens Cat. 125/33; plaat 1: figuur 10) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 10,7 cm 

Lengte snede: 7,1 cm  

Appreciatie:  

Kleine ijzeren bijl. De rug kent een vrij recht verloop dat afgerond overgaat in de snede. De 

snede loopt bol naar de onderste punt van de snede. Het laagste punt van de snede ligt een 

heel stuk onder het laagste punt van de huls. In de huls zit bijna de hele steel nog zeer goed 

bewaard. Daarnaast is er ook nog een ijzeren wig bewaard in de steel dat wordt gekenmerkt 

door een duidelijk geprononceerde middenrib. Deze ijzeren wig diende voor een optimale 

bevestiging van de steel in de huls. Het blad is licht aangetast door corrosie. 

 

Inv. 983 (Maertens Cat. 125/16: plaat 5: figuur 40) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 21,1 cm 

Lengte lemmet: 14 cm 

Lengte angel: 7,1 cm 

Max breedte: 3 cm 

Dikte rug: 0,3 cm 

Appreciatie:  

Plat, ijzeren mes dat veel oneffenheden en beschadigingen vertoont. De rug gaat naar de 

snede toe en gaat getrapt over in de angel van het heft. Ook de snede gaat getrapt over in het 

heft. De snede ziet er lang gebruikt uit, want het lijkt erop dat de snede diep uitgesleten is 

door herhaaldelijk bijslijpen. Op het blad zijn twee groeven zichtbaar. Deze inkepingen lopen 

net onder de rug. 

 

Inv. 984 (Maertens Cat. 125/17; plaat 5: 41) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 16 cm 
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Lengte lemmet: 11,1 cm 

Lengte angel: 4,9 cm 

Max breedte: 2,5 cm 

Dikte rug: 0,4 cm 

Appreciatie:  

Klein, plat, ijzeren mes waarvan de rug een weinig naar de snede toegaat en samenkomt met 

de snede in een beschadigde punt. Zowel de snede als de rug gaan geleidelijk over in het heft. 

De snede lijkt uitgesleten door het lange hergebruik 

 

Inv. 988 (Maertens Cat. 125/ 35; plaat 3: figuur 29) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 20, 6 cm 

Appreciatie:  

IJzeren “houweeltje”, voorzien van een huls en een lang blad. Vanuit de huls loopt het ijzeren 

blad met een lichte kromming naar een scherpe punt. De doorsnede van de priem is afgerond  

vierkantig. 

 

Inv. 989 (Maertens Cat. 125/ 36; plaat 3: figuur 30) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 21,1 cm 

Breedte: 4,9 cm 

Appreciatie:  

IJzeren beugelschaar bestaande uit twee bladen die uitlopen in een cirkelvormig uiteinde. Een 

van de  bladen vertoont een beschadiging waardoor het blad maar met een klein deeltje vastzit  

aan de beugel. Dit blad is ook iets kleiner dan het andere blad. Door corrosie kent het stuk een 

korrelige textuur. 

 

Inv. 990( Maertens Cat. 125/37; plaat 3: figuur 28) 

Vindplaats: Schellebelle 

Lengte: 17,5 cm 

Breedte: 3,7 cm 

Appreciatie:  
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IJzeren beugelschaar voorzien van twee korte, brede bladen die uitlopen op een cirkelvormige 

beugel. Op de overgang van de bladen naar de arm van de schaar zien we een heel kleine 

knop, die door sommige auteurs als een soort van premature reces wordt gezien. Ook dit stuk 

kreeg door de corrosie een korrelige textuur. 

 

Inv. 993 (Maertens Cat. 126/40; plaat 1: figuur 11) 

Vindplaats: Schoonaarde 

Lengte: 16,3 cm 

Lengte snede: 15,1 cm 

Appreciatie:  

IJzeren hangtipbijl waarbij de huls naar omlaag loopt in een ijzeren uitloper die voor een 

goede bevestiging van de schacht zorgde. Op de huls is er een duidelijke geprononceerde rib 

te zien. Vanuit de huls loopt het blad met een sterke kromming omhoog in een 

geprononceerde punt. De onderkant van het blad loopt vanuit de huls met een sterke 

kromming naar de onderkant van de snede. De snede kent door beschadiging een 

onregelmatig verloop. Zoals typisch is bij deze hangtipbijlen wijkt de onderkant van de snede 

naar achter, zodat de onderste punt ongeveer 3,5 cm achter de snede komt te liggen. 

 

Inv 998 (Maertens Cat. 126/45 plaat 8: figuur 51-52)
47

 

Vindplaats: Schoonaarde 

Lengte: 54,2 cm 

Lengte blad: 41,5 cm 

Lengte huls: 13,7 cm 

Maximale breedte: 7,5 cm 

Maximale breedte blad: 4,3 cm 

Hulsdiameter: 2,6 cm 

Appreciatie:  

De ijzeren vleugellanspunt heeft een zeer slank, lancetvormig blad met een opvallend 

geprononceerde middenrib, waardoor het blad een ruitvormige doorsnede heeft. Onderaan 

wijkt het blad net aan de overgang van huls naar blad concaaf naar binnen, waardoor er twee 

                                                 
47

 Op deze lanspunt is foutief het inventarisnummer 996 aangebracht, Wanneer we kijken in de inventarislijst, 

zien we dat met Inv 996 Maertens Cat 126/43 (vier parels afkomstig van Denderwindeke) wordt bedoeld. Verder 

duidt de lijst aan dat Maertens Cat. 126/45 Inv. 998 is, wat ook overeen komt met de beschrijving ( die Maertens 

de Noordhout aan het stuk geeft (Maertens de Noordhout 1938: 126)). 
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puntige uitsteeksels ontstaan op de overgang tussen het blad en de schacht. De huls heeft een 

ronde, gesloten doorsnede. Op de huls zijn er geometrische versieringen aangebracht die over 

de hele lengte van de huls lopen. Deze versiering komt aan alle zijden van de huls voor. Ook 

de vleugels zijn voorzien van groeven. Aan weerszijde van de huls zitten er vleugels. De 

nietgaten zijn nog zichtbaar en situeren zich onder de vleugels van de huls. Op de huls zijn 

sporen van roest te zien. Het is niet uitgesloten dat er op het blad damast aanwezig is. 

  

Inv. 999 (Maertens Cat. 127/52; plaat 4: figuur 35) 

Vindplaats: Oudenaarde 

Lengte: 17,7 cm 

Lengte blad: 11,2 cm 

Lengte huls: 6,5 

Maximale Breedte blad: 4,4 cm 

Hulsdiameter: ± ,3 cm 

Appreciatie:  

IJzeren lanspunt met ovaalvormig blad. Het blad gaat geleidelijk over in een ronde, 

gesloten(?) huls. In het midden van het beschadigde blad is een geprononceerde middenrib 

zichtbaar die vanuit de huls over het blad doorloopt tot in de punt. Op de huls, die onderaan 

gedeeltelijk afgebroken is, is nog een kleine doorn bewaard gebleven. Een van de nietgaten is 

bewaard gebleven en bevindt zich onder deze kleine doorn. 

De huls is volledig dicht gecorrodeerd, waardoor er waarschijnlijk nog resten van een houten 

steel bewaard zijn gebleven. Of deze resten nog bruikbaar zijn voor verder onderzoek is ons 

niet duidelijk. 

Over de herkomst van dit stuk wordt door Maertens de Noordhout het volgende geschreven: 

“Trouvé dans l’Escaut à Audenaerde. Acheté à la Vente Lambert, Audenaerde” (Maertens de 

Noordhout 1938: 127)
48

 

 

Inv. 1068 (Maertens Cat 126-7/ 46; plaat 8: figuur 43; plaat 9: figuur 54-55) 

Vindplaats: Oudenaarde 

Lengte: 55,4 cm 

Lengte blad: 40 cm 

Lengte huls: 15,4 cm 

                                                 
48

 Na het overlijden van deze gepensioneerde majoor werd zijn collectie in september 1926 openbaar verkocht 

aan onder meer Joseph Maertens de Noordhout en Edouard Bernays (Verlaeckt 1996b 4) 
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Maximale breedte: 8,5 cm 

Maximale breedte blad: 6,1 cm 

Hulsdiameter: 2,5 cm 

Appreciatie:  

Deze ijzeren vleugellanspunt heeft een breed ovaalvormig blad, dat vloeiend overgaat in een 

vrij rechte gesloten ronde huls. Het blad is door vele beschadigingen kartelig geworden. Op 

het blad is langs weerskanten een damastpatroon merkbaar van een tweeband damastpatroon. 

Deze is aan beide kanten verschillend. Aan de ene kant is er tweebanddamst met Z- en S- 

torsie en aan de andere zijde is het een tweebanddamst met een S- en Z- torsie. Op basis van 

de foto‟s van de restaurateur, getrokken voor de restauratie menen we dat deze lans het 

potentieel had om de dikte van de deklaag (Deckschicht) te bepalen omdat deze laag ten dele 

weg gecorrodeerd was. Wij hebben evenwel geen gegevens teruggevonden op de 

restauratiefiche dat deze meting ook uitgevoerd is. Op de huls zijn de kenmerkende 

geometrische versieringen aangebracht. Deze versieringen hebben allemaal dezelfde 

langwerpige vorm en zitten op alle zijden van de huls. Aan weerszijden van de huls zijn er 

vleugels te bemerken. Op de vleugels zijn verticale groeven aangebracht. De nietgaten zitten 

aan weerskanten van de huls en bevinden zich onder de vleugels. In een van de gaten is nog 

een ijzeren nagel bewaard die in de schacht geslagen was voor de bevestiging. Dit duidt erop 

dat de lanspunt met de schacht er nog aan in het water is gegooid (infra). In de huls zijn er 

twee ronde gaten zichtbaar ongeveer ter hoogte van de bovenlijn van de vleugels. De 

onderkant van de huls is beschadigd. 

Over de herkomst van dit stuk zegt Maertens de Noordhout: “Trouvées dans l’Escaut à 

Audenaerde. Achetées à la Vente Lambert, Audenaerde” (Maertens de Noordhout 1938: 127). 

Deze herkomst omschrijving geldt ook voor volgende stukken: Inv. 1069, Inv. 1070, Inv. 

1071, Inv. 1072 en Inv 1073. 

 

Inv. 1069 (Maertens Cat. 126-7/ 47; plaat 9: figuur 56; plaat 10: figuur 57) 

Vindplaats: Oudenaarde 

Lengte: 50,4 cm 

Lengte blad: 36 cm 

Lengte huls: 14,4 cm 

Maximale Breedte: 8,5 cm 

Maximale breedte blad: 5,3 cm 
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Hulsdiameter: 3 cm 

Appreciatie:  

De ijzeren vleugellanspunt heeft een breed, ovaalvormig blad dat vloeiend overgaat in een vrij 

rechte gesloten ronde huls. Het blad vertoont ongeveer op de overgang van huls naar blad een 

knik, waardoor het blad met de vlakke kant in een hoek staat tenopzichte van de huls. Op de 

huls zijn aan alle zijden de typische, geometrische versieringen aangebracht. Wat deze 

lanspunt onderscheidt van de andere vleugellanspunten, is dat bij deze lanspunt onder de 

versieringen een kartellijn is aangebracht die over de hele omtrek van de huls loopt. Aan 

weerszijden van de huls zijn er slanke vleugels te zien waarop verticale groeven zijn 

aangebracht.  

 

Inv. 1070 (Maertens Cat. 126-7 / 48; plaat 10: figuur 58-59) 

Vindplaats: Oudenaarde 

Lengte: 50,6 cm 

Lengte blad:  35 cm 

Lengte huls: 15,6 cm 

Maximale breedte: 8,9 cm 

Maximale breedte blad: 6,2 cm 

Hulsdiameter: ± 2,8 cm 

Appreciatie:  

De lanspunt heeft een breed ovaalvormig blad dat vloeiend overgaat in een vrij rechte huls. 

De sneden zijn aan weerskanten zwaar beschadigd en kennen daardoor een kartelig verloop. 

Het metaal is ook zeer dun geworden aan de sneden, als gevolg van corrosie. De lanspunt 

vertoont een knik ter hoogte van de overgang van de huls naar het blad, waardoor de platte 

kant van het blad een hoek vormt ten opzichte van de huls. De lans is in vrij slechte staat 

waardoor de versieringen op de huls in eerste instantie niet meer zichtbaar waren. Echter, 

door het restauratiewerk van Johan van Cauter is de typische geometrische versiering op de 

huls opnieuw zichtbaar. Door de restauratie zijn er ook sporen van damast zichtbaar geworden 

op het blad. De damastbanen zijn door de beschadiging slechts over enkele centimeter te 

volgen. We menen dat het hier een tweeband damast met een S- en Z-torsie betreft. De huls is 

onderaan afgebroken waardoor die niet over de gehele lengte kan gereconstrueerd worden. De 

binnenkant van de huls is helemaal dichtgecorrodeerd, waardoor er een kans is dat er nog 

houtresten aanwezig zijn die kunnen dienen voor eventueel verder onderzoek. In de huls is er 
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door beschadiging een kleine holte otstaan. Een van de vleugels is beschadigd en staat in de 

plaats van in de gebruikelijke 90° ,in een hoek van ongeveer 70°  ten opzichte van de huls.  

 

Inv. 1071 (Maertens Cat. 126-7/49) 

Dit stuk was niet terug te vinden in de ons overhandigde collectie hoewel het wel op de 

digitale inventaris staat. Het wordt daar omschreven als “ijzeren lanspunt, vroeg-

middeleeuws” 

 

Inv. 1072 (Maertens Cat. 125-7/50; plaat 11: figuur 60) 

Vindplaats: Oudenaarde 

Lengte: 46,5 cm 

Lengte blad:  36 cm 

Lengte huls: 14,6 cm 

Maximale breedte: 8,4 cm 

Maximale breedte blad: 4,8 cm 

Hulsdiameter: 3,1 cm 

Appreciatie:  

De lanspunt heeft een breed en massief aandoend driehoekig blad dat vloeiend overgaat in een 

vrij rechte gesloten huls. Op het blad loopt een geprononceerde rib die overgaat op de huls. 

Bij de overgang van blad naar huls heeft het stuk een rechthoekige doorsnede. Het blad is 

door beschadigingen kartelig geworden. De huls is op de zijde van de vlakke kant van het 

blad licht afgeplat. Daardoor krijgt het stuk een robuuster uiterlijk. Opvallend is dat dit stuk 

niet de gebruikelijke geometrische versieringen vertoont. Aan weerszijde van de huls zitten er 

vleugels waarbij de gebruikelijke verticale groeven ontbreken. In een van de nietgaten zit nog 

een nagel vast, wat erop kan wijzen dat de lanspunt met de schacht er nog aan in het water is 

gegooid (infra). De onderkant van de huls is beschadigd en ten dele afgebroken. 

 

Inv. 1073 ( Maertens Cat. 126-7/ 51; plaat 5: figuur 39) 

Vindplaats: Oudenaarde 

Lengte: 33,3 cm 

Lengte blad: 23 cm 

Lengte huls:10,3 cm 

Maximale breedte: 5,9 cm 
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Maximale breedte blad: 3 cm 

Hulsdiameter: 2,4 cm 

Appreciatie:  

Deze ijzeren vleugellanspunt heeft een zeer slank, lancetvormig blad dat vloeiend overgaat in 

een vrij rechte ronde, gesloten huls. Bij de overgang van blad naar huls heeft het stuk een 

rechthoekige doorsnede. Aan weerszijde van de huls zitten er vleugels. Op de huls zijn er 

geometrische versieringen aangebracht, die evenwel door de beschadiging niet goed te 

herkennen zijn. De nietgaten bevinden zich onder de vleugels. Op de vleugels zijn eveneens 

verticale lijnen aangebracht. Het stuk heeft te lijden gehad onder beschadigingen.  

 

Inv. 1074 (Maertens Cat. 127/53; plaat 4:  figuur 33) 

Vindplaats: Oudenaarde 

Lengte: 48,1 cm 

Lengte blad: 32 cm 

Lengte huls: 16,1 cm 

Maximale breedte: 3,9 cm 

Maximale breedte blad: 3,9 cm 

Hulsdiameter: 0,94 in  

Appreciatie:  

Het blad van de ijzeren lanspunt heeft een slank, ovaalvormig verloop dat naar beneden toe 

een kleine knik vertoont alvorens over te gaan in een lange, ronde gesloten huls. Op de huls is 

er een beschadiging te bemerken. 

 

Inv. 1075 (Maertens Cat. 127/54; plaat 5: figuur 38)
49

 

Vindplaats: Oudenaarde 

Lengte: 36,1 cm 

Lengte blad: 28 cm 

Lengte huls: 8,1 cm 

Maximale breedte: 4,1 cm 

Maximale breedte blad:  4,1 cm 

                                                 
49

 Deze lanspunt heeft als inventarisnummer 1076, waardoor er 2 stukken zijn met deze inventarisnummer. Door 

de afmetingen die we terugvonden in de collectiebeschrijving van Maertens de Noordhout te linken aan de 

digitale inventaris, concluderen we dat met dit stuk  Inv 1075 wordt bedoeld  (Maertens de Noordhout 1938: 

127). 
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Hulsdiameter: 2,1 cm 

Appreciatie:  

De ijzeren lanspunt heeft een vlak en ruitvormig blad dat vloeiend overloopt in een ronde, 

gesloten huls. De schouders van het blad staan het dichtst bij de huls, zodat een lange punt 

ontstaat. De binnenkant van de huls kent een conisch verloop. Door beschadiging is het blad 

kartelig geworden. Beide nietgaten zijn bewaard gebleven.  

 

Inv. 1076 (Maertens Cat. 127/55; plaat 4: figuur 34) 

Vindplaats: Oudenaarde 

Lengte: 27 cm 

Lengte blad: 16 cm 

Lengte huls:11 cm 

Maximale breedte: 4,1 cm 

Maximale breedte blad: 4,1 cm 

Hulsdiameter: 2 cm 

Appreciatie:  

De ijzeren lanspunt heeft een ovaalvormig blad dat geleidelijkaan overgaat in een lange, 

rechte, ronde, gesloten huls. Op het blad is in het midden een geprononceerde rib merkbaar 

die vanuit de punt tot aan de huls doorloopt. Het stuk vertoont vele beschadigingen. Een van 

de zijden van het blad is ten dele weg en ook op de huls zijn er vele beschadigingen zichtbaar. 

Onderaan de huls, net boven de nietgaten, is een koperen of bronzen, gedraaide ring 

aangebracht. 

 

Inv. 1077 (Maertens Cat. 127/56; plaat 4: figuur 36) 

Vindplaats: Oudenaarde 

Lengte: 17,3 cm 

Lengte blad: 10,5 cm 

Lengte huls: 6,8 cm 

Maximale breedte blad: 2,3 cm 

Hulsdiameter:± 1,5 cm 

Appreciatie:  

Een ijzeren lanspunt met een klein, smal ruitvormig blad dat vloeiend overgaat in een ronde, 

gesloten, rechte huls. De huls is onderaan den dele afgebroken. Dat is te zien aan de positie 
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van de nietgaten die slechts ten dele bewaard zijn gebleven. De schouders van het blad staan 

het dichtst bij de huls zodat er een lange punt wordt gecreëerd. Op het midden van het blad 

zijn twee parallelle verticale groeven aangebracht.  

 

Inv. 1078 (Maertens Cat. 127/57; plaat 2: figuur 20) 

Vindplaats: Oudenaarde 

Lengte: 10,8 cm 

Lengte blad: 7 cm 

Lengte huls: 3,8 cm 

Maximale breedte blad:  0,85 cm 

Appreciatie:  

IJzeren pijlpunt met een zeer slank blad dat vloeiend overgaat in een ronde gesloten huls. De 

punt vertoont een knik ter hoogte van de overgang van huls naar blad. Het blad heeft een 

ruitvormige doorsnede. De pijlpunt valt op door het hoge gewicht van het blad. 

 

Inv. 1079 (Maertens Cat. 127/58; plaat 2: figuur 21) 

Vindplaats: Oudenaarde 

Lengte: 9,1 cm 

Lengte blad: 5,4 cm 

Lengte huls: 3,7 cm 

Maximale breedte blad: 1 cm 

Appreciatie:  

Het ijzeren blad van deze pijlpunt is langgerekt driehoekig en vertoont een duidelijk 

geprononceerde middenrib, die overgaat in de huls. Het blad gaat met een trapje over in de 

ronde, gesloten huls. De doorsnede van het blad is ruitvormig. Ook deze pijlpunt geeft een 

zware, massieve indruk. 

 

Inv. 1213 (a) (plaat 11: figuur 61-62) 

Vindplaats: Gent-Port Arthur 

Lengte: voor restauratie  43,1 cm, na restauratie 39,4 cm  

Lengte blad: 18 cm 

Lengte huls: 21,4 cm 

Maximale breedte blad: 3,3 cm 
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Hulsdiameter: 2,9 cm  

Appreciatie:  

Het blad van deze ijzeren speerpunt is langgerekt ruitvormig, waarbij de schouders zeer dicht 

naar de huls toe staan, en loopt vloeiend over in een lange, ronde massieve gesloten huls. Op 

het blad loopt er een geprononceerde rib die ophoudt aan de huls.  

Tijdens de restauratie van het stuk is de restaurateur op een opmerkelijk fenomeen gestoten. 

Voor de restauratie stonden er onderaan de huls langs weerzijde twee “weerhaken”. Nadat de 

stukken in een ontzoutingsbad waren gelegd, merkte de restaurateur Johan Van Cauter op dat 

deze stukken er niet meer aanzaten. Deze weerhaken zijn waarschijnlijk aan het begin van de 

20
ste

 eeuw toegevoegd tegen beter weten in. Ze zijn door de restaurateur niet terug geplaatst. 

 

Inv. 1213 (b) (plaat 12: figuur 63) 

Vindplaats: Oudenaarde ?
50

 

Lengte: 56,7 cm 

Lengte blad: 16 cm 

Lengte huls: 40,7 cm 

Maximale breedte blad: 3 cm  

Hulsdiameter: 1,9 cm 

Appreciatie:  

Lange ijzeren lanspunt, gekenmerkt door een klein blad ten opzichte van een lange huls. Het 

blad is ruitvormig en loopt vloeiend over in de huls. Op het blad is een middenrib te 

bemerken, die ervoor zorgt dat het blad een ruitvormige doorsnede heeft. 

De huls is een zogenaamde. Schlitztülle of gespleten huls. De spleet loopt ongeveer 13 cm op 

de huls en is aan de onderkant van het stuk 1,3 cm breed. Beide nietgaten zijn zichtbaar en in 

één ervan is nog een nagel bewaard.  

 

Inv. 1213 ( c) (Maertens Cat. 128/81 bis (plaat 12: figuur 64) 

Vindplaats: Gent-Port Arthur 

Lengte: 51,6 cm 

                                                 
50

 Dit stuk werd zoals eerder vermeld reeds beschreven door Van Bostraeten. Hij is echter van mening dat het 

stuk niet afkomstig is van het grafveld van Gent-Port Arthur, maar dat het wel mogelijks opgebaggerd is uit de 

Schelde in de buurt van Oudenaarde. Hij steunt hier enerzijds op documenten die aantonen dat het stuk niet werd 

vermeld in de eerste opgravingsverslagen, maar in de catalogus van Maertens. Anderzijds zou M. Desittere uit 

oude documenten hebben aangetoond dat het stuk opgebaggerd is uit de Schelde. Dit stuk zou in de loop der 

jaren tussen het materiaal van Gent-Port Arthur geraakt zijn en er tot op vandaag blijven liggen (Van Bostraeten 

1972: 52-54). 
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Lengte kling: 40 cm 

Lengte angel: 11,6 cm 

Maximale breedte kling: 5 cm   

Maximale breedte rug: 0,5 cm 

Appreciatie:  

IJzeren scramasax waarvan de snede vrij recht loopt en slechts in de laatste 7 cm naar de 

snede toebuigt, om samen te komen in een stompe punt. De rug buigt in de laatste 15 cm licht 

naar de rug toe. Zowel de rug als de snede gaan met een trapje over in het gevest. Op de angel 

zijn nog sporen van een houten bekleding te zien. 

 

Inv. 1213 (d) (Maertens Cat. 128/ 81; plaat 12: figuur 65) 

Vindplaats: Gent-Port Arthur 

Lengte: 55 cm 

Lengte kling: 43 cm 

Lengte angel: 12 cm 

Maximale breedte kling: 5,2 cm 

Maximale breedte rug: 0,6 cm 

Appreciatie:  

De rug van deze ijzeren scramasax kent een recht verloop en buigt ongeveer 16 cm naar de 

snede toe. De snede kent een recht verloop en buigt pas in de laatste 5 cm naar de rug toe om 

samen te komen in een korte brede punt. Zowel de rug als de snede gaan met een afgeslepen 

trapje over in de greep. Op de greep zijn er nog sporen van een houten bekleding zichtbaar.  
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Plaat  

 

 
66  Altaar van Heracles Magusanus gevonden in de Schelde te Wetteren 

 

 

 
67 Kinderbijl uit Harmignes 

 



 

 
Plaat  

 
68 Bucolisch landschap geschilderd rond 1530. Het late gebruik van beugelscharen wordt hier getoond 

 

 

  

70  kop uit Hamme 69 kop uit Wetteren 
71 Scheepskop uit Appels 



 

 
Plaat  

 
72  kop uit Hamme 

 

 
74  kop uit Moerzeke-Mariekerke 

 

 
75 overzicht veensites met wapendeposities 

73 kop uit Zele 


