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Abstract 

Dépôts, âge du Bronze, objets de bronze, biens de prestige, étude comparative   

Il est normal que des objets ont été trouvés au cours de l’histoire. Mais dès le 19ième siècle des 

archéologues déterrent de façon remarquable nombreux d’objets de bronze dans les grandes rivières de 

l’Europe. Également dans d’autres contextes peut-on distinguer de groupements de bronze, aussi 

nommés des « dépôts » , qui se ressemblent beaucoup. Ce phénomène de dépôts, qui est à première 

vue très gaspillant, a été étudié depuis des siècles par nombreux de scientifiques. 

Les premières théories ont apporté comme réponse entre autres des combats rituels, des objets 

perdus ou cacher des biens pendant des périodes instables. Plus tard les scientifiques ont cherché des 

réponses dans les mécanismes économiques. Mais quand il parut clair que notre économie de marché 

ne pouvait pas rimer avec l’âge du bronze, les hommes de science ont utilisé des modèles 

ethnographiques, comme le « potlatch » et le « gift-giving ». Ces dépôts avaient pour but de maintenir 

et de justifier des structures de pouvoir dans la commune. L’idée que des objets de bronze pourraient 

symboliser certaines identités, commençait à s’installer également.  

Surtout à  l’aide du catalogue de Koen Verlaeckt nous allons tenter de trouver une vision 

théorique pour les objets de bronze situés en Flandre Orientale. Il paraîtra que les intervalles de ce 

phénomène de dépôts a joué un rôle primordial. 

 

Depots, Bronze Age, metalwork, prestige objects, comparative study 

Throughout history objects have been lost and found. Since the 19th century however 

archeologists start to discover an unusual amount of bronze objects in the big rivers of Europe.  It 

turns out that this grouping of bronze objects, commonly referred to as depots, doesn’t restrict itself to 

the rivers but instead follows an equal pattern in other contexts.  For many years researchers have been 

intrigued by this phenomenon. 

The first resulting theories were ritual battles, lost objects and hiding objects during 

recessions. More economic approaches were looked into later on. It became clear however that our 

current economic model could not be mapped onto the Bronze Age. Therefore recent studies apply 

ethnographic models like the ‘potlatch’ and ‘gift-giving’. Depots are assumed to keep up and legalize 

the hierarchical structures in the society. Some even suggest that every bronze object represents a 

unique identity. 

Guided by the catalogue of Koen Verlaeckt we try to link the recovered bronze objects of 

East-Flanders to the most appropriate theoretical vision. A statistical analysis will provide an 

important insight to complete our story. 
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Inleiding 

Rond het deponeren van objecten in de bronstijd, kunnen vele artikels en boeken 

worden volgeschreven. Dit thema gebruiken als onderwerp van een masterproef houdt dan 

ook in dat er moet geleerd worden om af te ronden. Afronden in het opzoekingswerk, 

afronden in het lezen en afronden in wat er allemaal neergeschreven moet worden. 

Deze masterproef is opgebouwd uit drie luiken: een algemene situering, een overzicht 

van de belangrijkste theorieën over bronstijddeposities en een praktisch luik. Elk deel is zo 

geschreven dat de basis terug te vinden is in dit eindwerk. Vele pagina’s extra zouden kunnen 

bijgevoegd worden, net zoals nog een hele lijst nuttige werken. In de tijdspanne van één 

academiejaar en in de context van een masterproef moesten er echter grenzen afgebakend 

worden, waardoor bepaalde niet noodzakelijke details achterwege werden gelaten. 

 Het theoretische luik geeft een weergave van de geschiedenis rond de theorievorming 

van bronsdeposities. Er werd voor gekozen om vooral de recentste ideeën grondig uit te 

werken, al blijven het samenvattingen van de oorspronkelijke theorieën. Zoals gezegd werden 

de diepere nuances niet neergeschreven. Ze werden echter wel in het achterhoofd gehouden 

tijdens het schrijven van de besluiten van zowel het theoretische als praktische luik.  

 Volgend op de bespreking van de theorie komt een toepassing van deze ideeën op de 

vondsten zelf. In het kader van de masterproef werd gekozen om hiervoor het Oost-Vlaamse 

corpus te gebruiken. Of dit kleine aantal representatief is, wordt besproken in het derde luik. 

Het was echter niet mogelijk om in de korte tijd van één academiejaar een groter aantal 

objecten te onderzoeken. Eveneens door een gebrek in tijd, was het niet mogelijk om een 

grondige persoonlijke studie te maken van de bestaande types van alle soorten objecten. 

Resultaten zijn dus eerder bekomen aan de hand van zichtbare numerieke tendensen dan aan 

de hand van specifieke vondsten. 

 Het eindresultaat van deze masterproef is een synthese van de bestaande theorieën 

rond bronstijddeposities getoetst aan een klein, maar mogelijks representatief, corpus.       
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1 Algemene situering 

1.1 Definities 

Depositie en depot worden hier gebruikt als termen die betrekking hebben op het intentioneel 

verwijderen van objecten uit circulatie. Ze worden geplaatst in zones buiten de graf- en 

nederzettingscontexten. In de praktijk betekent dit in rivieren en hun omgeving en op 

natuurlijke plaatsen. Het intentioneel verwijderen kan echter ook betrekking hebben tot 

grafgiften of begraven voorwerpen in nederzettingen. Doordat er in de Scheldevallei slechts 

zo weinig vondsten uit deze contexten bekend zijn , zullen zij expliciet vernoemd worden. 

Wanneer de termen door andere auteurs op een andere manier worden gebruikt, zal dit 

eveneens worden vermeld.   

Een hoard is volgens velen een meervoudig depot. Dit wil zeggen dat er zich in één context 

meer dan één object bevindt. In deze masterproef wordt gekozen voor de Nederlandse 

vertaling schat. De connotatie van het Nederlandse woord is duidelijk anders dan de Engelse. 

We mogen de term schat hier niet zien zoals ze in de populaire literatuur en media getoond 

wordt. Het hoeft hier niet om een goudschat te gaan met munten. Ook de gekoppelde ideeën 

rond piraterij en schatkaarten moeten achterwege gelaten worden.  

Wanneer men het Engelse woord gift vertaalt in het Nederlands, dan krijgt men geschenk of 

cadeau. Toch zal in het kader van deze masterproef gesproken worden over gift. Dit wordt 

gedaan omdat de connotatie van onze Nederlandse woorden wijzen op een ludiek gebruik van 

het geven en ontvangen van dingen. Het woord gift heeft eveneens deze betekenis in het 

Engels, maar wordt daarnaast ook gebruikt in de academische wereld. Daar staat ze voor een 

goed dat wordt weggegeven en dat een grote sociale, politieke of religieuze betekenis heeft. 

Omdat het Engelse woord deze betekenis bezit, en het Nederlandse niet, wordt het woord 

geschenk niet gebruikt.  

Gelijklopend met het woord gift, zijn er de termen gift-exchange en gift giving. Ook hier gaan 

we de Engelse term hanteren. Dit omdat we telkens het eerste deel van de term niet vertalen, 

maar ook omdat ze geen goede Nederlandse vertaling hebben. Op dezelfde manier behouden 

we de woorden chief en chiefdom. Het Engelse woord chief kent net zoals gift geen goede 

Nederlandstalige vertaling. Het is dan ook op basis van consequentie dat chiefdom niet wordt 

vertaald in de gekende Nederlandse term hoofdmanschap.  
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Tenslotte is het voor een beter begrip noodzakelijk de termen Continentaal complex en 

Atlantisch complex te definiëren. Elk van deze complexen bevatte een groep van sterk 

verbonden culturen die zoveel gemeenschappelijke kenmerken hadden dat ze samen in één 

techno-complex worden geplaatst. Gedurende de bronstijd is er een afwisselende dominantie 

van deze complexen in Vlaanderen merkbaar, omdat deze streek zich bevindt op de grens 

tussen beide. Deze grens is doorheen de tijd onderhevig aan uitbreiding en inkrimping, 

waardoor Vlaanderen steeds in een andere invloedzone terecht kwam. Het Continentaal 

complex beslaat Centraal-Europa en Oost-Frankrijk. Het Atlantisch complex bevat de Britse 

eilanden en alle streken in West-Europa langsheen de kusten van de Atlantische oceaan.  
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1.2 Situering in tijd en ruimte 

De titel van deze masterproef spreekt voor zich en kan zodoende de tijd en ruimte 

afbakenen. We zullen het hebben over de bronstijd in de Belgische provincie Oost-

Vlaanderen. Het theoretische luik zal heel wat theorieën bespreken die gebaseerd zijn op data 

van andere landen, het praktische deel beperkt zich echter tot het Oost-Vlaamse territorium. 

Vandaar dat de Oost-Vlaamse bronstijd hier behandeld zal worden, of toch deze van de Lage 

Landen. 

De provincie bestaat voornamelijk uit zandgronden met in het zuiden zandleem- en 

leembodems. Over het algemeen is de regio relatief vlak, met als uitzondering het zuiden van 

de provincie waar de Vlaamse Ardennen zich situeren en in het noorden de questa die van 

Zomergem naar Maldegem loopt (Bourgeois 2000: 43).  

De precieze afbakening van de bronstijd en de verdere interne onderverdeling is verre 

van eenvoudig omdat elke vorser zijn eigen onderverdelingen en jaartallen gebruikt. 

Algemeen kan er gesproken worden van een vroege, midden en late bronstijd. Deze worden 

echter vaak nog eens onderverdeeld in wat velen de midden bronstijd A en B of 1 en 2 

noemen. Ook de late bronstijd krijgt er vaak drie subfasen bij. Een overzicht hiervan is te 

vinden onder de titel ‘Bronstijd chronologieën’. Algemeen zien we toch dat het begin van de 

bronstijd rond het jaar 2000-1800 v. Chr. gesitueerd wordt en het einde rond 800 v. Chr. 

(Verlaeckt 1996, Bourgeois 1998, Fontijn 2002, Brun 2003).   

De bronstijd heeft enkele kenmerken die ze anders maakt dan voorafgaande periodes. 

Een opvallende verandering zien we op de overgang van het neolithicum naar de bronstijd 

met de overschakeling van de hak- naar ploeglandbouw. Deze verandering was pas mogelijk 

op het moment dat het beboste landschap uit het mesolithicum en neolithicum stilaan plaats 

maakte voor het meer open landschap dat zo kenmerkend is voor de latere periodes. Een 

ploeg kan niet worden gebruikt in een landschap waar de ondergrond vol wortelstelsels zit, 

wat het geval was tijdens het grootste gedeelte van het neolithicum. Het is pas wanneer grote 

delen van de oerbossen verdwenen waren, dat de bodem geschikt was voor ploeglandbouw. 

Deze vorm van landbouw zorgt ervoor dat er een grotere nadruk op de veestapel wordt 

gelegd. Ossen worden gebruikt om het eergetouw te trekken. Runderen krijgen er op deze 

manier een extra functie bij, waardoor hun cultureel en sociaal belang stijgt. Hierbij komt ook 

het ontstaan van het woonstalhuis dat hand in hand gaat met de ontwikkeling van wat men het 

gemend landbouwbedrijf noemt. Men spreekt van zo’n bedrijf als de veeteelt en akkerbouw 
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evenwaardige componenten in de economie zijn en elkaar hierbij aanvullen. Vanaf de midden 

bronstijd is het woonstalhuis algemeen, net zoals het gemengd bedrijf. Dit type woning wordt 

niet alleen in onze streken gevonden, maar kent een verspreiding tot in het zuiden van 

Scandinavië. De woning is even karakteristiek in haar vorm als in haar onbekende doel. Het 

woonstalhuis is zo opvallend omdat, zoals de naam het zegt, ze de woning en de stallen onder 

één dak combineert (Fokkens 2005: 464). Een puur economische reden kan hiervoor niet de 

verklaring zijn, een sociale mogelijks wel. Runderen hadden in deze periode een grote sociale 

betekenis omdat ze naast economische doelen ook ingezet werden in het creëren van relaties 

(Fokkens 2005 464-465, Fokkens 1998: 36-38).  

Verder lagen de verschillende boerenerven niet geclusterd in dorpskernen zoals we die nu 

kennen. Boerengemeenschappen bestonden eerder uit een aantal erven die verspreid over het 

landschap lagen. Ze vormden ruimtelijk geen eenheid, maar sociaal en religieus wel. Op een 

erf woonde wellicht een extended family samen (Fokkens 2005: 466).  

Qua begrafenisrituelen zien we in deze periode het gebruik van de grafheuvel, die een 

ontwikkeling is uit het neolithicum maar steeds frequenter wordt gebruikt doorheen de eerste 

fasen van de bronstijd. deze verandering in grafritueel is niet alleen een overgang in vorm, 

maar ook in ideologie. Men schakelt over van collectieve grafrituelen naar individuele.  

Daarnaast was een graf onder een grafheuvel niet voor iedereen weggelegd (Fokkens 2005: 

466). Wellicht kan deze individuele graftraditie gekoppeld worden aan een veranderende 

ideologie. Vanaf de eerste ploeglandbouw zal men meer tijd en energie in een bepaalde 

hoeveelheid grond gestoken hebben. Op deze manier zal er een groeiend territoriaal besef zijn 

ontstaan. Men gaat steeds vaker zijn bewerkte grond als een exclusief eigendom zien. De 

personen die hierop werkten waren wellicht familie- en/of verwantschapsgroepen. Er ontstond 

dus een overgang van het collectieve ‘bezit’ van de grond door een gemeenschap, naar een 

effectiever bezit door een kleine groep verwanten. Een grafheuvel op de eigen grond deed 

hierbij dienst als een territoriale marker. Dat is ook de reden dat de grafheuvels gevonden 

worden op heuvels, omdat ze vanaf daar het best zichtbaar zijn (Bourgeois 2000: 58). In het 

graf werd een belangrijk lid van de groep begraven. Op deze manier kon de groep hun rechten 

op het territorium claimen door verwantschap met de voorouders, in casu de persoon in de 

grafheuvel, aan te tonen (Fokkens 2005: 467). De grafheuvels worden gebouwd tot rond het 

jaar 1500 v. Chr.. De graven blijven echter nog lang in gebruik als oriëntatiepunten in het 

landschap, maar ook als graf. Heroprichtingen en bijzettingen zijn vaak voorkomend 

Bourgeois 2000: 56).  
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De bekendste verandering vanaf de bronstijd, meer nog dan het woonstalhuis en de 

grafheuvel, is het gebruik van brons om voorwerpen te vervaardigen. Meer hierover volgt 

natuurlijk in de rest van deze masterproef. Algemeen kan gesteld worden dat de eerste fasen 

van de bronstijd het Atlantisch cultuurcomplex volgen op vlak van de materiële cultuur  

(Bourgeois 2000: 73). 

Vanaf de late bronstijd zien we grote veranderingen optreden. Ten eerste verdwijnt de 

sterke invloed van het Atlantisch complex, om plaats te maken voor het Continentale 

(Bourgeois 2000:73). Verder is er op het vlak van bewoning sprake van continuïteit, men 

woont nog steeds in verspreide woonstalhuizen en doet aan veeteelt en akkerbouw (van den 

Broeke 2005: 683). Ook het rund blijft een positie behouden (van den Broeke 2005: 686). 

Binnen de landbouw zien we ondertussen het geleidelijk ontstaan van de Celtic fields en het 

verkorten van het woonhuis (van den Broeke 2005: 687). Daarnaast zien we hoe men van de 

zandruggen verhuist naar de alluviale vlaktes. Wat de exacte redenen is voor deze 

verplaatsing en de verkorting van de huizen, is nog niet geweten (Bourgeois 2000: 72). Gaat 

het om een veranderende veestapel, of om een veranderende akkerbouw? Of is het de 

samenstelling van de individuen die in eenzelfde huis woonden die veranderde? Mogelijks 

werd de rol van de extended family als basiseenheid overgenomen door het kerngezin 

(Bourgeois 2000: 72, van den Broeke 2005: 687). 

Het grafritueel verandert daarentegen wel substantieel. Van een traditie waarbij slechts 

enkelen een graf kregen dat duidelijk zichtbaar was in het landschap, stapt men over naar een 

praktijk waar de hele bevolking relatief uniform begraven wordt (van den Broeke 2005: 689). 

Individuen worden gecremeerd en daarna in een urne bijgezet op grafvelden die uitgestrekte 

afmetingen kunnen aannemen, met weinig tot geen grafgiften (Bourgeois 2000: 66-69, 

Warmenbol 2001: 113). Wellicht hadden deze graven kleine heuvels of andere perifere 

structuren als markering. Een gemeenschap kende nu één gemeenschappelijk grafveld in 

plaats van verspreide grafheuvels doorheen het territorium (Warmenbol 2001: 113). Van veel 

sociale differentiatie is op het grafveld geen sprake. Mogelijks was die er wel, maar ze is niet 

archeologisch zichtbaar.     

De sociale structuren in de bronstijd zijn slechts af te leiden aan de hand van de 

archeologische vondsten. Men gaat er steeds vanuit dat er in deze periode toch sprake was van 

een beperkte sociale hiërarchie. In de eerste fases van de bronstijd kunnen de grafheuvels die 

slechts een beperkt segment van de samenleving herbergen, gezien worden als de bewijzen 

voor een sociale differentiatie. Vanaf de late bronstijd lijken de urnevelden aan te wijzen dat 
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de hiërarchische structuur van de samenleving verdwenen is. Mogelijks kunnen de 

bronstijddeposities hiervan het tegendeel aantonen (Verlaeckt 1998: 178-180). Hiermee 

bevinden we ons dan opnieuw op het veld van de theorie. De verschillende theorieën worden 

besproken in het tweede luik van deze masterproef. 
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1.3 Bronstijd chronologieën 

In deze masterproef worden de chronologieën van verschillende auteurs meermaals 

gebruikt in zowel de bespreking van de theorie als in het praktisch luik. Niet elke auteur heeft 

in zijn werk echter een duidelijk belang gehecht aan exacte data en ze beperken zich dan ook 

tot een ruwe onderverdeling. Anderen hebben juist elke subfase van een begin-en eindjaar 

voorzien. Hieronder volgen de belangrijkste: 

Patrice Brun heeft een specifieke onderverdeling gemaakt voor de late bronstijd. Niet 

alleen hijzelf maakt hiervan gebruik, ook Koen Verlaeckt deelt het laatste deel van de 

bronstijd op deze manier in: 

Periode  

Étape 1 1350-1150 v. Chr. 

Étape 2 1150-930 v. Chr. 

Étape 3 930-800 v. Chr. 

Tabel 1: De late bronstijd volgens Patrice Brun. 

Koen Verlaeckt gebruikt naast Bruns indeling voor de late bronstijd, ook subfasen 

voor de vroege en midden bronstijd. Dit geeft het volgende resultaat: 

Periode  

Vroege bronstijd 2000-1800 v. Chr. 

Transitie van vroege naar midden bronstijd 1800-1550 v. Chr. 

Midden bronstijd A 1550-1400 v. Chr. 

Midden bronstijd B 1400-1300 v. Chr. 

Late bronstijd A 1350-1150 v. Chr. 

Late bronstijd B 1150-930 v. Chr. 

Late bronstijd C 930-800 v. Chr. 

Tabel 2: De bronstijd volgens Koen Verlaeckt. Late bronstijd A tot C komen overeen met Bruns étape 1 tot 3. 

Tenslotte volgt hieronder ook nog de weergave van de bronstijd volgens David 

Fontijn: 

Periode  

Vroege bronstijd 2000-1800 v. Chr. 

Midden bronstijd A 1800-1500 v. Chr. 

Midden bronstijd B 1500-1050 v. Chr. 

Late bronstijd 1050-800 v. Chr. 

Tabel 3: De bronstijd volgens David Fontijn. 
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2 Theorievorming rond bronstijddeposities 

Sinds lang vinden personen die bij de grote Europese rivieren leven, bronzen voorwerpen 

(Verlaeckt 1996a: 62). Voor de Schelde zien we vanaf de tweede helft van de 19e eeuw en in 

de eerste helft van de 20e een groeiend aantal vondsten. Om economische redenen werden in 

deze periode de belangrijkste rivieren uitgebaggerd en rechtgetrokken. Hiervoor werden 

baggerboten gebruikt die bestonden uit een drijvend platform met daarop een installatie die 

emmers, via een lopende band, over de rivierbodem liet bewegen om bodemmateriaal te 

verzamelen. Daarnaast werd af en toe ook met de hand uitgediept. Deze technieken zorgden 

er voor dat mogelijke voorwerpen uit de rivieren snel werden gezien en konden worden 

gerecupereerd (Verlaeckt 1996a: 49). Deze groeiende collectie bronzen objecten maakten de 

academische wereld nieuwsgierig naar het hoe en waarom omtrent deze vondsten. Al vanaf de 

late 19e eeuw zien we dan ook hoe belangrijke en gerenommeerde wetenschappers, waaronder 

Jens Jacob Worsaae en Oscar Montelius, hierover ideeën begonnen te ontwikkelen (Brun 

2003: 62).  

2.1 De oude stromingen 

De recentste ideeën rond deposities berusten op kennis uit de sociologie en etnografie. 

De theorieën zijn gecompliceerd en verbinden de deposities met de complexe sociale relaties 

in een samenleving. Men ziet het depositiefenomeen dan ook als iets dat ingebed is in de 

gemeenschap, maar ook sterk verwerven is met verschillende aspecten ervan. De oudere 

theorieën echter zijn veel simpeler van aard en beslaan slechts één aspect van de 

maatschappij. Tegenwoordig zijn deze allemaal afgeschreven door de academische wereld. Al 

zou het wel goed kunnen dat bepaalde contexten toch kunnen worden verklaard aan de hand 

van deze theorieën.  

Bepaalde auteurs zien in de bronzen voorwerpen (en dan vooral de wapens) de 

overblijfselen van gevechten rond en misschien ook wel op het water (Brun 2003: 62, 

Verlaeckt 1996a: 65, Verlaeckt 1996b: 53). Vaak krijgen deze gevechten een rituele conotatie 

waarbij men, vooral, naar de Keltische traditie van wapenoffers kijkt en deze spiegelt aan de 

bronstijd. Koen Verlaeckt weerlegt dit idee door te stellen dat er geen wetenschappelijke 

gronden zijn om de activiteiten van de Kelten te extrapoleren naar het verleden. Daarnaast 

worden in de buurt van de wapenvondsten ook vaak sieraden en werktuigen gevonden die niet 

te rijmen zijn met oorlogsvoering (Verlaeckt 1996b: 53-54). Daarenboven vertonen wapens 

zelden of nooit sporen van gebruik van op het moment van depositie en zijn sommige wapens 

niet afgewerkt. 
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Een andere zeer populaire theorie stelt dat de vondsten in de grote Europese rivieren 

verloren voorwerpen zijn (Brun 2003: 62, Needham 2001: 227, Verlaeckt 1996a: 65, 

Verlaeckt 1996b: 53). Hierbij wordt vaak gedacht aan het verlies van lading tijdens het 

vervoer van objecten in boten. Het is echter zo dat de Schelde relatief ondiep is en dat de 

eigenaars van het brons alles in het werk zouden hebben gesteld om hun lading te redden. 

Daarnaast mag niet worden vergeten dat onze streken niet over tin- en kopermijnen 

beschikken, waardoor men nooit onvoorzichtig of verspillend met deze externe grondstof zou 

omgesprongen hebben en ze dus ook zo snel mogelijk gerecupereerd zal worden (Verlaeckt 

1996b: 53, Fontijn 2002:14).  

Hieraan gekoppeld ziet men ook het idee circuleren dat brons een soort betaling aan de 

rivier was om te mogen oversteken bij doorwaadbare plaatsten. Nagaan of deze theorie klopt, 

is zeer moeilijk, omdat deze plaatsen doorheen de tijd verplaatsten waardoor ze nu niet meer 

te achterhalen zijn. Ook lijkt het zeer onlogisch dat deze objecten gewoon onaangeroerd 

bleven liggen omdat ze juist heel eenvoudig recupereerbaar waren op ondiepe plaatsen 

(Verlaeckt 1996b: 54). In het voordeel van deze theorie is dan weer het idee dat als de 

doorwaadbare plaatsen doorheen de tijd circuleerden, de hedendaagse verspreiding van de 

vondsten misschien deels te wijten is aan dit continue verplaatsen. 

Volgens velen zijn de nu gevonden depots het gevolg van periodes van sociale onrust. 

Om hun rijkdom te beschermen, verstopten mensen hun bezit. Deze konden dan later, als de 

rust was teruggekeerd, teruggehaald worden. David Fontijn weerlegt dit echter door op te 

merken dat de bronstijd een zeer woelige periode moet zijn geweest als er nu nog zoveel 

materiaal kan worden teruggevonden. Want de hoeveelheden die nu worden gevonden, 

zouden er op moeten wijzen dat hele gemeenschappen nooit de kans hebben gehad hun 

eigendommen terug te halen. Daarnaast zou men voor sociale onrust ook andere 

archeologische bewijzen moeten zien, zoals in de nederzettingen en graven. Die zijn er echter 

niet. Verder worden tegenwoordig de meeste objecten teruggevonden in contexten waar het 

recupereren van hun vermogen voor de eigenaars zo goed als onmogelijk moet zijn geweest 

(Fontijn 2002: 14). 

Andere mogelijke oplossingen stellen dat het gaat om begrafenissen in de rivieren 

waarbij de menselijke resten door het bewegende water verspreid raakten en zo verloren zijn 

gegaan (Brun 2003: 62). Enkel de zwaardere metalen objecten zijn nog terug te vinden op de 

plaats van begraving. Als er echter wordt gekeken naar het werk van David Fontijn, dan is 

daarin te lezen dat graven doorheen de bronstijd weinig tot geen metalen objecten bevatten 



 
17 

(Fontijn 2002: 146-147, 182, 198, 217-218). De kans dat er riviergraven waren, en die dan 

ook nog eens rijk aan bronzen voorwerpen waren, is moeilijk hard te maken.  

Gelijklopend hiermee is het idee dat de objecten in rivieren zijn beland door de erosie 

van oevernederzettingen. De vraag hierbij is dan weer of mensen werkelijk op een plaats 

gingen wonen die in het overstromingsgebied van een rivier lag. Verder zijn de bronzen 

voorwerpen die normaal in nederzettingen worden gevonden heel erg klein en/of 

gefragmenteerd, waardoor ze niet te koppelen zijn aan de vondsten uit rivieren, die heel wat 

groter zijn (Verlaeckt 1996a: 65, Verlaeckt 1996b: 53).  

Een derde bijhorend idee stelt dat riviervondsten eigenlijk geërodeerde schatten, uit een 

droge context in de invloedszone van de rivier, zijn. Het gaat hier dan om handelaardepots 

die onderhevig zijn aan erosie. Ook hier hebben vorsers kritieken geuit, omdat men er van uit 

gaat dat het depot van een handelaar bestaat uit verschillende objecten van dezelfde soort en 

dat de vondstverspreiding van de gevonden objecten in de rivieren een heel ander patroon laat 

zien. De werkelijkheid toont een grote typologische en chronologische verscheidenheid, die 

onmogelijk aan reeksen van geërodeerde depots kan worden toegeschreven (Verlaeckt 1996: 

53). Naast een depot van handelaars kan het ook gewoon om materiaal gaan dat de eigenaar 

veilig wou bewaren, en dan misschien op termijn is geërodeerd (Needham 2001: 277). 

Volgens Patrice Brun is dit niet echt logisch omdat men, net zoals bij verlies, het materiaal 

niet zou achterlaten. De enigste mogelijkheid is dat de eigenaar niet meer in de macht was ze 

op te halen. Dit zou echter hetzelfde probleem opleveren die Fontijn opmerkte: het kan 

gewoon niet dat zoveel mensen doorheen de tijd niet meer terug konden keren naar de plaats 

van depositie (Brun 2003: 70). 
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2.2 Classificeren en benoemen 

Elk van bovenstaande concepten beschrijft het mogelijke doel van de gevonden depots. 

Elke theorie gaat op zijn eigen manier bepaalde eigenschappen van het depot beschrijven en 

classificeren. De belangrijkste hierin zijn de context, het verschil van enkelvoudige en 

meervoudige depots, de gevonden objecten en het verschil profaan versus ritueel. Deze 

worden hieronder beschreven en besproken aangezien zij van groot belang zijn omdat ze ons 

leren waaruit de hedendaagse theorieën zijn ontwikkeld.  

2.2.1 Context 

Als vondsten worden onderverdeeld naar context, dan zijn er twee klassen: natte 

contexten en droge contexten. Aan de hand van deze onderverdeling wordt later het verschil 

tussen het al dan niet ritueel zijn van een depot toegeschreven (zie hieronder) (Bradley 1990: 

5). 

De relatief vroege ontdekking van veel bronzen voorwerpen heeft er voor gezorgd dat 

van veel voorwerpen weinig tot geen contextuele informatie is overgeleverd. Dit is het gevolg 

van de archeologische situatie in de late 19e en vroege 20e eeuw (Verlaeckt 1996b: 33, Fontijn 

2002: 39). Door het gebrekkige systeem van rapportage zat er vaak een lange periode tussen 

de ontdekking van de vondst en de rapportage hiervan (Verlaeckt 1996b: 33). Dat dit om zeer 

lange periodes kan gaan, toont het artikel van Luc Van Impe en Koen Verlaeckt over de 

ceremoniële bijl uit de Maas duidelijk aan (Van Impe 1992). De kennis die de vinder heeft, 

zal door de lange periode tussen vinden en rapporteren, gaan vervagen waardoor de 

noodzakelijke contextuele informatie voor later onderzoek verdwijnt. Ook zijn veel kopers en 

verkopers niet geïnteresseerd in deze informatie. Wanneer de objecten dan van hand tot hand 

gaan, ontstaat ook hier hetzelfde probleem (Verlaeckt 1996b: 33). Daarnaast is er ook sprake 

van de doelbewuste creatie van valse informatie rond de context van een object om dit 

aantrekkelijker te maken voor een potentiële koper (Verlaeckt 1996a: 53-55). Veel kan hier 

niet tegen worden gedaan en het is dan ook goed mogelijk dat heel wat onderzoeken ongewild 

met foutieve data zijn uitgevoerd. Men kan er wel vanuit gaan dat de foutenmarge niet van die 

aard is dat ze hele theoretische modellen kan omverwerpen. Koen Verlaeckt heeft echter een 

methode uitgewerkt om toch zoveel mogelijk foutieve informatie te ontdekken en ze zo te 

kunnen verwijderen uit het onderzoek. Bovendien slaagt hij erin om met zijn methodiek ook 

nieuwe contextuele informatie te winnen aan de hand van het voorwerp zelf (Verlaeckt 

1996b: 33-42, Fontijn 2002: 38-44). De waarde van Verlaeckts werkwijze wordt aangetoond 

doordat David Fontijn die overnam voor zijn eigen onderzoek (Fontijn 2002: 39). 
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Als men dieper ingaat op het verschil tussen droog en nat, dan zien we dat beiden nog 

verder kunnen worden ingedeeld. Men kan objecten vinden in rivieren, maar ook in het veen, 

moerassen of de vochtige bodems in de zones langs rivieren (Fontijn 2002:40-41, 212). 

Daarnaast kunnen vondsten ook afkomstig zijn uit nederzettingen, graven (Verlaeckt 1996b: 

38-40) en natuurlijke  droge plaatsen (Fontijn 2002: 217-218).  

2.2.2 Enkelvoudige of meervoudige depots 

Uitleg over deze tweedeling lijkt onnodig, maar het is zoals Richard Bradley zegt: “A 

[…] distinction has been offered between single and multiple finds. Although these terms are 

self-explanatory, their implications are not so easy to grasp. “ (naar Bradley 1990: 6). Zowel 

enkelvoudige als meervoudige depots komen in beide contexten voor. In het verleden is 

vooral aandacht besteed aan de meervoudige depots, en werden de enkelvoudige vaak gezien 

als de gevolgen van accidenteel verlies. De depots met meerdere objecten worden in natte 

context vaak gezien als een groep voorwerpen die tegelijkertijd zijn achtergelaten, want 

volgens veel wetenschappers is het onmogelijk dat men in het verleden in staat was objecten 

te recupereren. Bij meervoudige depots in droge contexten is dit minder het geval omdat het 

daar veel makkelijker zal geweest zijn om objecten toe te voegen of te verwijderen (Bradley 

1990: 6). Voor velen is een schat een meervoudig depot. Dit hoeft echter niet voor iedereen zo 

te zijn. Koen Verlaeckt definieert een schat als volgt: “[…] an intentional deposition of one or 

more objects, as long as they are no part of settlement waste or grave-contents.” (naar 

Verlaeckt 1996b: 38). Dit is een groot verschil met wat hierboven door Bradley is vermeld. 

We kunnen er echter toch vanuit gaan dat de meeste wetenschappers Bradley volgen. 

Verlaeckts afwijkende definitie is wellicht deels ingegeven door het gebrek aan 

schatvondsten, zoals we die kennen uit de rest van Europa, hier in Vlaanderen. Maar toch 

gebruikt hij zelf zijn definitie niet altijd. Zo gebruikt hij voor Oost-Vlaanderen de definitie die 

zegt dat een schat een depot is met meer dan één object en stelt hij dat een schat toch kan 

voorkomen in een nederzetting of graf (Verlaeckt 1966b: 38). Waarom hij dan toch een 

andere betekenis voor een schat definieert, is niet duidelijk.  

1.1.1 De voorwerpen 

Naargelang het soort onderzoek zal men de gevonden voorwerpen in verschillende 

soorten groepen plaatsen. Die categorieën hangen sterk af van hun doel, maar ook van wat er 

wordt onderzocht. De meest gangbare verdeling is echter deze naar functie. Hierin zijn er drie 

categorieën: de wapens, de sieraden en de werktuigen (Bradley 1990: 7, Verlaeckt 1996b: 12-
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33). Sommigen plaatsen hier nog een extra groep bij waaronder al het materiaal valt dat 

betrekking heeft op het maken van voorwerpen (Brun 2003: 65), zoals een gietmal.  

Een belangrijke opmerking wordt gemaakt door Christoph Huth. De manier waarop 

wij classificaties maken, lijkt voor ons zeer logisch, maar is dit niet voor veel culturen uit het 

verleden of ons bekend uit de etnografie. Wij bedenken klassen zoals de reeds aangehaalde 

groepen van werktuigen, wapens en sieraden. Ons denken is taxonomisch, terwijl zij 

complexive of samenstellend denken. Dit wil zeggen dat zij objecten samen in een groep 

plaatsen omdat ze bij eenzelfde handeling horen. Als voorbeeld geeft Huth een voor de 

etnografische culturen mogelijk betekenisloze combinatie van een bijl, een hamer en een bijtel 

tegenover de voor hen betekenisvolle combinatie van een speerpunt een everzwijntand 

(elementen van de jacht) (Huth 2003: 44). Huth wil ons hiermee waarschuwen dat we onze 

classificaties niet letterlijk mogen doorvoeren naar het verleden.   

2.2.3 Probleem profaan versus ritueel 

De theorieën van de oude stroming tonen aan dat onderzoekers het moeilijk hebben 

met het verschil tussen vondsten uit droge en uit natte contexten. Dit probleem is zo sterk dat 

ze het hele denken van het onderzoeksgebied sinds lang bepaalt omdat ze de context koppelt 

aan de tegenstelling profaan/ritueel. Heel veel wetenschappers gebruiken het als één van de 

belangrijkste kenmerken van hun theorieën. Vooral David Fontijn, maar ook Stuart Needham, 

heeft veel onderzoek gedaan en kritieken geuit rond dit fenomeen.  

De problemen rond deze tegenstelling kunnen gezien worden als twee verschillende 

interpretaties van twee verschillende scholen (Fontijn 2002: 15). Voorwerpen uit natte 

contexten worden gezien als rituele daden, voorwerpen uit droge contexten zijn de resultaten 

van profane handelingen (Verlaeckt 1996a: 64). Dit idee bestaat omdat men er vanuit gaat dat 

rituele depots zo zijn geplaatst dat ze moeilijk of niet kunnen worden gerecupereerd. Dit 

betekent dat het in praktijk dus om natte contexten gaat. Ze liggen dan ook vaak weg van 

nederzettingen (Bradley 1990: 10). Profane depots echter zijn juist wel weer makkelijk te 

recuperen en worden dan ook meestal aan droge contexten toegeschreven of aan plaatsen die 

makkelijk bereikbaar zijn (Bradley 1990: pg 11-12, Needham 2001: 279). Daarnaast is het zo 

dat men in Centraal- en Oost-Europa contexten sneller zal beschrijven als profaan, terwijl dit 

in Noord-Europa veel minder het geval is. Het gaat hier om een scheiding tussen gebieden 

met ertsen (profane interpretaties) en gebieden zonder (rituele interpretaties) (Bradley 1990: 

15, Verlaeckt 1996a: 64). 
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Figuur 1: Schematische weergave van de mogelijke gebeurtenissen na het deponeren van zowel rituele als profane 

depots. 

De reden waarom het verschil tussen profaan/ritueel zo moeilijk te maken is binnen de 

archeologie, is omdat men er altijd van uit gaat dat profane depots bedoeld waren om ze op 

termijn te recupereren. Terwijl dit concept zeer eenvoudig is, is het erg moeilijk om het 

archeologisch aan te duiden. Niemand weet in hoeverre het doel van alle depots gerealiseerd 

is. Heel wat permanente depots zullen door bijvoorbeeld diefstal ophouden te bestaan, terwijl 

sommige tijdelijke depots permanent worden omdat de uitvoerder van de depositie niet meer 

in staat is de objecten terug te halen. Figuur 1  geeft duidelijk weer hoe dit in zijn werk gaat 

(Needham 2001: 278). Doordat de archeologie werkt met wat van bepaalde handelingen nu 

nog zichtbaar is en omdat deze niet kan zien of ze al dan niet zijn afgewerkt, blijft de indeling 

moeilijk. Hieruit blijkt dus dat ondanks het simpele concept, de zichtbaarheid hiervan dit niet 

is, waardoor verschillende interpretaties en theorieën mogelijk zijn zoals hierboven al 

aangetoond.  

Stuart Needham gaat hier verder op in en stelt de vraag of gemeenschappen in de bronstijd 

deze tweedeling ook wel zagen en toepasten (Needham 2001: 279). Ook David Fontijn vraagt 

zich dit af en heeft dan ook onderzocht waar het westers idee van deze tweedeling vandaan 

komt en of ze wel houdbaar is. Uit zijn onderzoek blijkt dat er nog steeds geen consensus is 

rond welke variabelen een context moet bezitten om profaan of ritueel te zijn (Fontijn 2002: 

16). Dit is wellicht het gevolg van het door Needham aangehaalde probleem van 

zichtbaarheid. Daarnaast merkt Fontijn op dat veel argumenten die een depot al dan niet 

profaan maken, afkomstig zijn van historische bronnen. Dit zijn bronnen zoals de geschriften 

van Tacticus over de Germanen. Deze kunnen echter niet altijd worden gebruikt voor 

extrapolatie. Ten laatste stelt hij dat alle gebruikte argumenten het idee volgen dat een 

praktische daad, zoals het beschermen van bezit, met een depot als eindresultaat logisch is. 
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Terwijl dit bij een rituele handeling die leidt tot depositie, verklaard moet worden (Fontijn 

2002: 16-17). Een depot is in de archeologie dus standaard het resultaat van een profane 

handeling. Dit betekent dat een depot maar ritueel kan zijn als ze niet profaan is (Fontijn 

2002: 18). Dit komt doordat ons wetenschappelijk denken sterk non-religieus getint is, maar 

ook omdat men er vaak vanuit gaat dat de bronstijd de periode is van de ontwikkeling van 

technologie en wetenschap met de bijhorende loskoppeling van het religieus denken (Fontijn 

2002: 18-19). Om een ritueel depot toch als logisch te kunnen verklaren, stelt men dat een 

depositie een functie had. Men gaat er een logische verklaring aan geven, een logische 

waarom. Hierdoor wordt de rituele handeling rationeel en is ze verstaanbaar binnen ons 

rationeel denken. Beide huidige denkpatronen (profane of rituele depots) starten dus allebei 

van hetzelfde punt, namelijk de economische rationaliteit (Fontijn 2002: 20). 

Empirisch echter, blijft het probleem bestaan. Ons Westers denken blijft een rituele 

depositie irrationeel vinden, ondanks de verklaring die ervoor wordt gegeven. We vinden dus 

het handelen van de bronstijdmensen irrationeel (Fontijn 2002: 20), omdat we de depositie 

nog steeds als verspillend zien. Oplossingen hiervoor worden aangereikt vanuit de etnografie 

die  stelt dat verschillende volkeren verschillende ideeën over rationeel denken kunnen 

hebben (Fontijn 2002: 21). Met andere woorden wil dit zeggen dat het voor de 

bronstijdvolkeren een rationele beslissing was bronzen te deponeren. Want zoals Christoph 

Huth het stelt “[…] not everything that looks strange to us was strange to them and not 

everything for which we have no reasonable explanation for is necessarily a sign of ritual 

activity.” (naar Huth 2003: 44). 

Uit dit alles blijkt dat de problemen rond de tweedeling profaan/ritueel ondanks theoretische 

constructies en onderzoek naar variabelen, zijn blijven bestaan. We zien dan ook dat de 

nieuwere theorieën deze tweedeling zullen proberen achter zich te laten. Zij zullen met 

etnografische en sociologische concepten proberen de wereld van de bronstijdmens te 

begrijpen zonder ons denken hier te gebruiken. Men gaat er dus niet meer vanuit dat er in de 

bronstijd een scherpe tweedeling was. als oplossing kan misschien het idee van Stuart 

Needham worden gebruikt dat de grote meerderheid van de deposities begraven zijn met 

vormen van zorg en ceremonie. Zelfs degene die uit bescherming werden gemaakt zullen 

‘beschermingsrituelen’ gekend hebben. In die zin waren alle deposities op een of ander 

manier ritueel. Ritueel en profaan zullen wellicht niet als onuitwisselbare categorieën naast 

elkaar hebben bestaan (Needham 2001: 294). 
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2.3 De nieuwe stromingen 

2.3.1 Spelen met de tweedeling 

De ideeën van Janet Levy passen tussen beide grote stromingen in. Ze gebruikt nog 

steeds de sterke tweedeling profaan/ritueel die tegenwoordig wordt verlaten. Maar ze past 

toch reeds modellen en ideeën uit de etnografie toe. Zowel David Fontijn (Fontijn 2002: 17-

18) als Richard Bradley (Bradley 1990) hebben kritieken geuit rond bepaalde aspecten van 

haar theorie. Verder moet opgemerkt worden dat haar theorie zich situeert in de bronstijd van 

Denemarken. Het is dus goed mogelijk dat deze ideeën niet te extrapoleren zijn naar de 

Vlaamse bronstijd, maar het lijkt toch nuttig om een kort beeld te schetsen. Vooral omdat zij 

één van de pioniers was in het onderzoek. Zowel Fontijn als Bradley beginnen hun werken 

met een bespreking en/of verwijzingen naar haar werk (Bradley 1990: 9-15, 29, Fontijn 2002: 

17-19). 

Levy vertrekt, zoals gezegd, vanuit de etnografie door het idee over te nemen dat de 

meeste bronstijdgemeenschappen in gematigd Europa chiefdoms waren. Ook Kristian 

Kristiansen gaat van dit idee uit, al merken beiden op dat er heel veel soorten sociale 

organisaties bestaan die  onder de noemer chiefdom vallen (Levy 1982: 2, Kristiansen 2002: 

43-50). Een chiefdom wordt gekenmerkt door een samenleving die hiërarchisch is ingedeeld. 

Dit wil zeggen dat bepaalde familiegroepen een hogere of lagere sociale status hebben dan 

andere. Als gevolg hiervan is niet iedereen gelijkwaardig, want mensen hebben de rang van 

hun familiegroep (Nanda 1987: 259). Een ander belangrijk kenmerk is dat deze vorm van 

sociale organisatie een gecentraliseerd leiderschap kent (Nanda 1987: 298). De 

gecentraliseerde instellingen en dwangmiddelen die zo kenmerkend zijn voor een staat, bezit 

een chiefdom echter niet (Levy 1982: 2). Verder gaat deze ontwikkeling van politieke 

autoriteit vaak samen met een groeiende vorm van redistributie. Het economische surplus 

wordt gebruikt ten goede van de gehele samenleving, maar daarnaast ook om de macht en het 

prestige van de leider te verhogen en te handhaven (Nanda 1982: 298). De macht van deze 

chief is zichtbaar in het bezit van luxe artikelen. Op vlak van dagdagelijkse zaken zoals 

behuizing en voedsel zijn er geen verschillen met de rest van de bevolking (Levy 1982: 114). 

Een belangrijke taak van de chief is het onderhouden van de sociale rust. Hiervoor krijgt hij 

ook de macht om beslissingen te nemen voor en over anderen en om te straffen (Nanda 1987: 

298). Zijn macht wordt gelegitimeerd door zijn controle over symbolische, bovennatuurlijke, 

economische en militaire macht (Nanda 1987: 302). Het is dan ook zo dat religie en religieuze 

activiteiten van groot belang zijn voor het sociale systeem (Levy 1982: 2). Ondanks zijn 
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legitimatie via religie, moet de chief over een grote persoonlijke charisma en leidinggevende 

kwaliteiten beschikken om zijn macht te handhaven (Levy 1982: 114). 

In haar onderzoek gaat Janet Levy de etnografie gebruiken als hulpmiddel om te 

definiëren wat schatten zijn, maar ook om beter te begrijpen wat chiefdoms zijn en hoe het 

sociale en religieuze aspect van deze samenlevingen in interactie met elkaar staan. Zij ziet 

religie hier als een manier van gedragen en niet als een omlijnde groep ideeën. Daaruit volgt 

dat een religie die een patroon volgt ook materiaal en sporen nalaat in een bepaald patroon. 

Dit betekent dat wanneer men de hierboven beschreven verwevenheid van religie en sociale 

organisatie aanneemt, dat men via religieuze activiteiten, de sociale structuur kan leren 

begrijpen (Levy 1982: 5). 

De schatten van Denemarken kunnen volgens Levy op twee verschillende niveaus 

worden bekeken. Hiervoor gebruikt ze Victor Turners termen exegetical meaning en 

operational meaning. De eerste term betekent dat deposities de gemeenschap hielp bij het 

begrijpen en aanvaarden van zaken zoals vruchtbaarheid, landbouw en gezondheid. De 

tweede term slaat op de depositie als manier om de sociale orde en machtsstructuren te 

visualiseren naar de samenleving toe (Levy 1982: 108).  

Het feit dat rituele activiteiten in de vorm van deposities in staat zijn om de sociale 

hiërarchie in een samenleving te onderhouden (Levy 1982: 114), vraagt om meer uitleg. De 

consoliderende kracht van de depots werkt namelijk op drie verschillende manieren. Op een 

eerste niveau zorgt het ritueel ervoor dat de sociale structuur wordt bekrachtigd en 

gelegitimeerd, omdat enkel de elite beschikt over de juiste objecten (in dit geval bepaalde 

bronzen voorwerpen) om de vruchtbaarheid en gezondheid van de gemeenschap te 

onderhouden. Doordat enkel de elite deze handelingen kan uitvoeren, kunnen ze maar 

moeilijk aan de kant worden geschoven door de rest van de bevolking omdat er dan niemand 

meer is om met de goden te “communiceren”. Het gevolg hiervan is dat de wereldlijke macht 

van de chief groeit door zijn ritueel belang (Levy 1982: 108). 

Op een tweede niveau zorgt diezelfde depositie juist voor het verminderen van de macht en 

kracht van de elite. Een goede leider is gebonden aan de verplichtingen van redistributie en 

gift-giving. Ze zijn dus sociaal en religieus verplicht om goederen af te staan via feesten of 

offers (Levy 1982: pg 108). In realiteit komt het er op neer dat de chief niet in staat is om 

steeds rijker te worden. Door objecten te offeren en zo hun macht te versterken, zoals gebeurt 

via het eerste niveau, verminderen ze tegelijkertijd hun materiële afstand tot de rest van de 

bevolking. De uitersten van de samenleving komen dichter tot elkaar waardoor de sociale 
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spanningen, die ontstaan uit ongelijkheid, afnemen. De combinatie van beiden zorgt voor een 

sterke consoliderende kracht (Levy 1982: 109). 

Een derde niveau dat de sociale structuur helpt onderhouden, is niet rechtstreeks 

verbonden met de depositiehandeling zelf. Door op lange termijn steeds nieuwe depots te 

creëren, zal de hoeveelheid beschikbaar brons afnemen. Omdat er in Denemarken geen lokale 

tin- en kopermijnen zijn, moet het metaal aangevoerd worden. De hieruit voortkomende 

uitwisselingsnetwerken zullen bepaalde individuen macht en autoriteit gegeven hebben omdat 

ze participeerden in dit systeem. Wellicht zijn het deze individuen die in de samenleving een 

hoge status aangemeten kregen en die in staat waren om met de juiste objecten rituelen uit te 

voeren (Levy 1982: 109). 

Uit dit alles volgt dat men uit een depot niet alleen rituele handelingen kan afleiden, maar ook 

op drie verschillende niveaus de bestendigheid van de sociale structuur. Bronzen objecten 

hadden dus naast een praktisch en religieus doel, ook een nut binnen de sociale en politieke 

organisatie van een samenleving. 
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2.3.2 Verder werken op Janet Levy’s theorieën 

Zoals aangehaald is Levy’s werk nog steeds van grote waarde, maar ondertussen is er 

dertig jaar verstreken en zijn heel wat opmerkingen en kritieken gevormd rond haar ideeën. 

Haar publicatie is nu nog steeds interessant omdat ze een checklist ontwikkelde om te zien of 

een depot profaan of ritueel was (Tabel 4). Deze is nog steeds de meest bekende en wordt nog 

vaak gebruikt voor onderzoek in de Lage Landen. Daarnaast is ze belangrijk omdat ze, zoals 

reeds aangehaald, met etnografische analyses een theorie heeft opgebouwd rond 

bronstijddeposities (Fontijn 2002: 17). 

 

 Ritual Non-ritual 
   

Context Wet area Dry land 

 Great depth Shallow depth 

 Under a stone Next to a stone 

 Grove  

 Grave mound  
   

Content Ornament/weapon Tools 

 Intact objects Fragmentation 

 Cosmological referent Raw material 
   

Association with food Animal remains No association with food 

 Pottery  

 Sickles  
   

Arrangement Inside vessel No special arrangement 

 Encircled by ring  

 Parallel objects  

 

Tabel 4: Kenmerken om een depot als ritueel of profaan te herkennen volgens Janet Levy. 

 

Volgens David Fontijn en Richard Bradley zijn er enkele cruciale fouten in Levy’s 

onderzoek. Zowel in de manier van werken als in haar eindconclusies. Zo stelt ze dat 

etnografie de beste manier is om goede resultaten te bekomen (Levy 1982: 17, Fontijn 2002: 

17). Vanuit dit standpunt heeft zij gegevens verzameld die ze combineerde met historische 

data om zo tot de hierboven afgebeelde checklist te komen (Bradley 1990: 10-11, Fontijn 

2002: 17-18). Wanneer ze echter wordt vergeleken met lijsten opgesteld door andere 

wetenschappers, dan blijken beide sterk overeen te komen. Dit terwijl de andere vorsers 

zonder etnografische data hebben gewerkt. De oorzaak is hier volgens Fontijn te vinden in het 
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feit dat Levy veel hiaten in haar informatie opvulde met twee Deense schatten en het werk 

van Tacticus. Hiervan werd één schat bestempeld als ritueel en de andere als profaan. Dit doet 

ze echter op voorhand, waarna ze de informatie die ze uit deze twee contexten kan halen, 

gebruikt voor haar checklist (Fontijn 2002: 18). Wat betekent dat ze theoretische modellen uit 

de etnografie toepast op twee contexten die ze zelf al heeft ingedeeld. Alle karakteristieken 

van deze depots worden zo overgeheveld in haar checklist, zonder dat het duidelijk is of ze 

wel correct zijn. Daarnaast haalt ze andere ontbrekende data uit Tacticus’ Germania. Dit wil 

zeggen dat Levy er van uitgaat dat twee culturen die 1000 jaar van elkaar afstaan, met 

verschillende interne en externe invloeden, genoeg op elkaar lijken om vaststellingen uit de 

ene te gebruiken voor de andere (Bradley 1990: 10-11).   

Een ander probleem zit volgens Bradley in de gevolgtrekkingen die Levy maakt. Hij 

vraagt zich af hoe in een gemeenschap de elite dichter bij het volk kwam door voorwerpen 

weg te gooien. De ongelijkheid daalde hierdoor niet, want men kreeg juist meer macht door 

voorwerpen te vernietigen (Bradley 1990: 38). In het voordeel van Levy kan wel gezegd 

worden, dat hoewel de sociale ongelijkheid misschien niet daalde, de materiële ongelijkheid 

dit wel deed. 

Als conclusie stelt Fontijn dat Levy niet echt nieuwe inbreng heeft voor het onderzoek 

(Fontijn 2002: 18). De criteria blijken al deels te bestaan en ze past ze samen met de 

etnografie toe op contexten die ze al a priori heeft ingedeeld. Daarnaast probeert ze volgens 

velen een soort ideale primitieve wereld te creëren door het combineren van etnografische 

data losgekoppeld van hun context: “The ethnographic present becomes a direct analogue for 

the prehistoric past, but at the expense of draining those activities of their original 

meanings.” (naar Bradley 1990: 10). Vanuit Levy’s invloedrijke werk is verder gewerkt om 

tot de hier onderstaande concepten te komen. 

Sinds de jaren ’70 van de 20e eeuw raakt de archeologie onder de invloed van de 

sociale antropologie. Concepten zoals gift-exchange, gift giving en rituele en competitieve 

consumptie raken in zwang (Needham 2001: 276, Fontijn 2002: 18). Deze nieuwe denkpistes 

waren beïnvloed door de Marxistische theorieën (Fontijn 2002: 18) en werkten een nieuw 

beeld over de bronstijd uit. Het was geen periode die sterk economisch was gericht, maar een 

tijd van kleine gemeenschappen met een pre-monitaire economie (Needham 2001: 276). 

Onderzoekers moesten dus het reeds lang bestaande idee van een rationele bronstijd, 

ontwikkeld door Gordon Childe, achter zich laten. Er was met andere woorden geen sprake 

van de ontwikkeling van een marktwerking gebaseerd op de handel in brons (Fontijn 2002: 
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15). Brons werd vanaf nu door de vorsers gezien als een materiaal om prestige goederen te 

maken (Fontijn 2002: 18) dat kon inwerken op de sociale orde. Belangrijk aan prestige 

goederen is dat ze een speciaal karakter hebben. Ze kunnen dit karakter hebben door hun 

zeldzaamheid of door het grote vakmanschap waarmee ze zijn vervaardigd. Meestal echter 

worden ze gekenmerkt door het feit dat ze niet gemakkelijk te verkrijgen zijn. Ze verplaatsen 

zich van eigenaar naar eigenaar via bepaalde sferen van uitwisseling (Bradley 1984: 46). Het 

gaat met name om sferen die geen puur economisch doel hebben. Het zijn eerder 

uitwisselingen die sociale relaties creëren en versterken. De mogelijke economische 

voordelen zijn hier een gunstig neveneffect van. Een goed voorbeeld hiervan is het 

uitwisselen van geschenken op een huwelijk. Richard Bradley stelt verder dat doordat die 

specifieke objecten zo gelimiteerd zijn, enkel de elite ze kon bezitten. Er staat dus een 

monopolie op het bezitten en doorgeven van de prestige goederen (Bradley 1984: 46). Dit 

speciale karakter kan enkel behouden worden via bepaalde wegen (Bradley 1984: 47). Voor 

de leidersgroep is het van groot belang het speciale karakter van de objecten te onderhouden 

omdat ze via de voorwerpen de sociale structuur konden behouden en hun status bestendigen 

(Needham 1998: 306). Het is dan ook enkel deze sociale klasse die de uitwisseling kan 

beheren (Bradley 1984: 46): 

� Door  permanente depositie en display. 

� Door gift-exchange. 

� Door de waarde van het materiaal te gebruiken om meer prestige goederen te 

bemachtigen. 

� Door de zogezegde magische krachten van het materiaal uit te buiten (Needham: 

1998: 306). 

Voor David Fontijn zijn de bovenstaande mogelijkheden uitgewerkt in twee concepten 

(Fontijn 2002: 18-19). Voor Richard Bradley zijn er dit zelfs drie, dewelke hieronder worden 

besproken (Bradley 1984: 99-106). De hieronder beschreven gedachtegangen proberen alle 

vormen van deposities mee te nemen in de theorievorming. Men neemt dus niet alleen de 

deposities mee in het onderzoek, maar ook de grafvondsten en voorwerpen gevonden in 

nederzettingen (Bradley 1984: 100-101). De basisassumptie is dat al deze vormen van het 

verwijderen van objecten vrijwillig en bewust zijn gedaan (Bradley 1984: 101, Verlaeckt 

1996: 54).  
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Als brons werd uitgewisseld via gift-exchange, dan kon er ook van uitgegaan worden 

dat dit materiaal eerder een symbolisch dan een praktisch nut had. We kunnen dan ook 

spreken van een economie van prestige goederen (prestige goods economy), waarin macht en 

status verbonden waren met het bezit van speciale goederen (Bradley 1990: 34, Fontijn 2002: 

5). Hoe macht en goederen met elkaar verbonden raakten, is het terrein van verschillende 

theorieën. Het gaat om de concepten onder de titels: ‘Depositie als middel om schaarste te 

creëren’, ‘Depositie als competitieve consumptie’ en ‘Depositie als vernietiger van identiteit’.       

2.3.3 Depositie als middel om schaarste te creëren 

2.3.3.1 Sociale bevoorrading en sociale rollen 

Het is algemeen geweten dat culturen van jagers-verzamelaars wegtrekken van een 

gebied als antwoord op economische stress. Dit is zo goed als onmogelijk voor een volledig 

sedentaire landbouwcultuur. Landbouwers moeten dus een andere manier bedenken om te 

kunnen overleven bij voedselschaarste (Bradley 1984: 102). 

Een oplossing wordt aangereikt door het bestaan van prestige goederen. Gemeenschappen 

zullen in tijden van voorspoed met een deel van hun economische surplus speciale goederen 

verzamelen (in dit geval bronzen objecten) om ze dan uit te wisselen met naburige groepen 

om wederzijdse relaties te ontwikkelen. Het doel is om op deze manier relaties te creëren die 

een gemeenschap in tijden van crisis kunnen voorzien van voedsel en andere noodzakelijke 

goederen, want door de bestaande wederkerige relaties zullen naburige groepen de 

gemeenschap in problemen helpen. John O’Shea noemt deze samenwerking een social 

storage (Bradley 1984: 102-103). Een gemeenschap verzamelt via het bezitten van speciale 

voorwerpen, hulp voor de toekomst: “The use of tokens as a means of storing food value.” 

(naar O’Shea J. in Bradley 1984: 103).  

Wanneer goede en slechte periodes elkaar afwisselen, kan dit systeem tot in de 

eeuwigheid blijven verder bestaan. Als een gemeenschap echter over een lange periode stabiel 

blijft en geen tegenspoed kent, zal zij op termijn steeds meer objecten verzamelen. Hierdoor 

ontstaat de kans op inflatie (Bradley 1984: 103), want hoe meer objecten in omloop zijn, hoe 

minder hulp er kan gekregen worden per voorwerp. De hoeveelheid te verkrijgen hulp daalt 

omdat een cultuur niet oneindig veel surplus kan creëren die ze kunnen gebruiken om te 

helpen. Mochten alle speciale objecten evenveel waard blijven, dan wordt hun 

gemeenschappelijke waarde hoger dan alle surplus die kan gegeven worden. Daarom daalt de 

waarde per individueel object. Om dit tegen te houden, moet het aantal voorwerpen in omloop 

dalen. De oplossing hiervoor is de vernietiging van objecten (Bradley 1984: 103). 
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Voor Richard Bradley is dit een interessante theorie die kan verklaren waarom 

sommige voorwerpen op het zelfde moment in de tijd op verschillende plaatsen verschillend 

werden gebruikt. Want, zo stelt hij, gemeenschappen die een minder stabiele economie 

hebben, zullen hun aantal prestige goederen stabiel kunnen houden, terwijl succesvolle 

economieën genoodzaakt zullen zijn om voorwerpen de vernietigen. Verder zullen culturen 

die niet meegaan in het concept van sociale bevoorrading de prestige objecten gebruiken voor 

andere doeleinden en ze dus misschien niet vernietigen (Bradley 1984: 103). 

Een idee dat sterk lijkt op de sociale bevoorrading, is de theorie van Claude Meillassoux. Ook 

hier zijn er prestige goederen die als ze te groot in aantal zijn, moeten worden vernietigd om 

hun waarde als groep te behouden. De focus ligt hier echter meer op de sociale rol die een 

object kan vervullen, dan haar economisch nut als voedselwaarborg. Voorwerpen met een 

speciale betekenis kunnen blijven circuleren in een specifiek exchange netwerk, totdat ze door 

hun stijgende aantallen in de gewone economische circulatie dreigen terecht te komen. 

Hierdoor zouden ze hun sociale betekenis verliezen. Om dit te voorkomen is vernietiging van 

een deel van de objecten een oplossing (Bradley 1984:103). Heel wat sociale relaties in een 

maatschappij kunnen een bijhorend object hebben, die elk afzonderlijk van elkaar in te grote 

aantallen kunnen beginnen voorkomen. Dit probleem zorgt er voor dat de theorie van 

Meillassoux een oplossing kan bieden voor de verschillende depots elk met een andere 

inhoud. Daarnaast moet een voorwerp sowieso vernietigd worden als de relatie die het 

vertegenwoordigt op zijn einde is, waardoor ook dit weer verschillende soorten deposities met 

zich meebrengt. Naast een verklaring voor de verscheidenheid aan depots, kan zo ook 

verklaard worden waarom objecten die nog in goede staat zijn, worden verwijderd: hun 

sociale rol was ten einde (Bradley 1984: 104). 

Richard Bradley merkt wel op dat dit idee niet kan verklaren waarom er zo grote 

hoeveelheden doorheen de tijd zijn gedepositioneerd. Ze kan eerder de oplossing zijn voor 

bepaalde geïsoleerde gevallen (Bradley 1984: 104). 

2.3.3.2 Cyclische deposities in chiefdoms 

Volgens Kristian Kristiansen zijn er drie fasen in de ontwikkeling van de sociale 

structuur van een chiefdom. Dit idee ontwikkelde hij uit een onderzoek naar de Noord-

Europese bronstijd. Hieruit kan dan zijn theorie rond bronstijddeposities afgeleid worden. De 

eerste besproken fase wordt de initiële fase genoemd. Het is de periode waarin brons voor het 

eerst een gebied binnenkomt. Grote sociale en economische veranderingen zichtbaar in de 

volgende fases, kennen hier hun ontstaan. Daarna volgt de expansie fase waarin nieuwe elites 
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zich ontwikkelen. Zij gebruiken brons in het opbouwen van prestige en voor competitieve 

consumptie. Tenslotte is er de consolidatie fase waarin er sprake is van continuïteit in de 

begrafenisrituelen en de rituele deposities. Hierop volgt een periode van sociale neergang 

(Kristiansen 1991: 29). 

Als we de drie fasen afzonderlijk beschouwen, dan zien we dat de initiële fase start in 

het late neolithicum. Bronzen bijlen vervangen de vuurstenen dolk als prestige object. 

Hierdoor werden bijlen ingebed in oude tradities, want het eerste contact met brons zorgt niet 

voor de ontwikkeling van nieuwe rituelen. De bronzen bijlen worden dus net als hun 

voorgangers gedeponeerd in schatten (Kristiansen 1991: 29). Bij het begin van de bronstijd 

daarentegen ontstaat er een gevarieerdere groep bronzen voorwerpen. Ook speren, dolken en 

later zwaarden ontwikkelen zich. Het is op dit moment dat Kristiansen ziet dat de oude sociale 

structuren worden vervangen door nieuwe. Er ontstaat een elite die zijn macht dankt aan de 

controle over de uitwisselingsnetwerken van brons. Daarnaast verwerven ze ook status via de 

controle over de metallurgie zelf en het bezit van de nieuwe wapens (Kristiansen 1991: 30). 

De eerste graven met metalen grafgiften komen voor op het einde van deze fase (Krisitansen 

1991: 30, Kristiansen 2000: 74). 

In de tweede fase zien we de snelle ontwikkeling van de chiefdom structuur. Deze fase 

wordt gekenmerkt door de bouw van grote grafheuvels en het bijna verdwijnen van rituele 

depots in de vorm van schatten (Kristiansen 1991: 30). In de loop van diezelfde periode zien 

we echter ook al een daling in de bouw van de heuvels en de overstap van een grote 

hoeveelheid grafgiften naar een symbolische gift in het graf. De oorzaak hiervan is wellicht te 

vinden in de consolidatie van de elite. Hun macht is stabiel waardoor er veel minder behoefte 

is om die macht te tonen via prestige objecten (Kristiansen 1991: 30, Kristiansen 2000: 74). 

De fase van consolidatie tenslotte, vertoont dan weer andere kenmerken. Vanaf nu 

vindt de consumptie van rijkdom steeds meer plaats via rituele schatten. Graven herbergen 

geen rijkdom meer en bezitten enkel nog wat persoonlijke objecten (Kristiansen 1991: 30, 

Kristiansen 2000: 76). Hieruit is een beeld van continuïteit af te leiden. Achter die continuïteit  

ziet Kristiansen echter economische problemen veroorzaakt door de degradatie van de 

gronden en het verminderen van de bronsbevoorrading. Dit uit zich in het langer in circulatie 

houden van bronzen voorwerpen en het verhoogde gebruik van steen en been. Daarnaast gaat 

de elite steeds meer investeren in prestige objecten met een rituele betekenis. Deze 

geconsolideerde elite zal niet langer hun macht legitimeren via persoonlijk rijkdom, maar als 

bemiddelaar tussen de gemeenschap en de goden. Via de rituele schatten werden de goden 
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geschenken aangeboden in ruil voor hulp. Mogelijks zoekt de elite op die manier dus een 

oplossing voor de verlaagde bevoorrading van metaal. Nu het niet meer mogelijk is om macht 

te tonen via display van objecten, doet men dit via rituele depots (Kristiansen 1991: 31). 

Tenslotte is er na een periode van consolidatie, ook een moment van verval. Tegen het 

einde van de bronstijd eindigt plots de depositie van rituele objecten. De bronstoevoer daalt 

verder en de gehele bestaande cultuur en religie verdwijnt. Hieruit volgt dat prestige goederen 

als een internationaal waardesysteem werkten die een elite klasse creëerden. Deze verkregen 

politiek en economische macht kon de elite enkel behouden zolang de uitwisselingsnetwerken 

stand hielden. Stortten deze laatste in, dan vielen ook de chiefdoms (Kristiansen 1991: 31).  

Uit het bovenstaande zijn enkele conclusies te trekken die volgens Kristiansen gelden 

doorheen de gehele bronstijd voor heel Europa:  

� Rijke funeraire depots wijzen op de installatie van een nieuwe elite. 

� Niet funeraire depots wijzen op een elite die zijn macht blijft legitimeren. 

� Rijke niet funeraire depots wijzen op een periode van conflict (Kristiansen 2000: 98, 

Brun 2003: 71). 

� In periodes van slechte bevoorrading daalt het aantal depots omdat brons langer in 

circulatie blijft. 

� In periodes van goede bevoorrading stijgt het aantal depots en/of de hoeveelheden om 

inflatie van de prestige goederen tegen te gaan (Bradley 1990: 102, Fontijn 2001: 18). 

Later heeft Kristian Kristiansen hier nog enkele elementen aan toegevoegd. Zo kon hij 

vaststellen dat zijn theorie de opeenvolgende fasen van Oost- naar West-Europa doorliep. 

Ontwikkelingen begonnen in het oosten en verplaatsten zich zo naar het westen. Hierdoor 

kent elke regio een periode met strijdergraven van de elite, gevolgd door een periode van 

schatten met persoonlijke prestige goederen (Kristiansen 2000: 76). Daarnaast vermoedt 

Kristiansen ook dat depots met grote hoeveelheden werktuigen in de late bronstijd het gevolg 

zijn van depots geplaatst door de boerenbevolking. Wellicht is hier de oorzaak te vinden in de 

veranderende sociale situatie waarin de elite zijn status begint te verliezen, terwijl de rest van 

de bevolking machtiger wordt (Kristiansen 2000: 77).   

 Tenslotte heeft Kristiansen het idee dat bepaalde depots niet in deze theorie 

thuishoren, maar andere oorzaken hebben. Zo kunnen verschillende depots het gevolg zijn 

van het verbergen van brons dat op latere datum moest worden gedistribueerd. Dat deze nu 

nog gevonden worden, wijst op momenten van sociale stress in de vorm van onder andere 
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oorlog. Daarnaast zullen depots ook het gevolg zijn van rituelen die de overproductie van 

voorwerpen moesten verwijderen om inflatie tegen te gaan (Kristiansen 2000: 79). 

Kristiansen herkent dus niet alleen rituele en grafdepots, maar ook nog veel anderen met een 

meer seculiere betekenis (Kristiansen 2001: 80-85). Al kan wel vermoed worden dat de 

cyclisch veranderende deposities voor het grootste aandeel aan depots verantwoordelijk zijn.  

2.3.4 Depositie als competitieve consumptie 

De drie bovenstaande theorieën hebben geheel of deels deposities verklaard door aan 

te nemen dat enkele objecten uit circulatie gehaald moeten worden om te voorkomen dat de 

rest van de groep voorwerpen hun speciale betekenis verliest (Bradley 1984: 104). Het 

materiaal heeft voor de gemeenschappen waarde als object, maar ook een economisch nut. 

Deze theorieën lijken dan ook veel geleend te hebben van de werking van de Westerse 

economie (Bradley 1984: 101). Depositie wordt hier gebruikt als oplossing, maar er wordt 

niet verder bij de handeling zelf stilgestaan. Dit terwijl het participeren en bijwonen van een 

depositie een spectaculair en machtig moment moet zijn geweest (Bradley 1984: 104).  

Onderzoekers zoals Richard Bradley en Koen Verlaeckt kozen ervoor om, juist door 

de macht die een depositie uitstraalt, de handeling zelf centraal te plaatsen. Het is het 

deponeren zelf dat belangrijk is voor het voortbestaan van de samenleving (Bradley 1984: 

104). Het gaat hier dus om een nuanceverschil. Bij de vorige concepten was de depositie een 

middel om de mechanismen die de samenleving reguleren te onderhouden. Hier is de 

depositie het mechanisme zelf.   

Verder gaat het in dit geval niet om een economische handeling, maar om consumptie, 

competitieve consumptie. Dit idee is gebaseerd op etnografische studies zoals de potlatch van 

de Kwakiutl in Noord-Amerika en de ideeën van Marcel Mauss (Fontijn 2002:18). 

2.3.4.1 De Potlatch en het werk van Marcel Mauss als basis 

Waar de potlatch een ritueel is dat etnografisch is vastgesteld, is ook het werk van 

Marcel Mauss etnografisch van inslag. Dit wil zeggen dat de hierna besproken 

wetenschappers deze data niet letterlijk konden overnemen. Om toch te begrijpen waaruit zij 

zijn vertrokken, volgt hier een korte samenvatting van gegevens uit de bachelorproef  (Van 

Eenoo 2009) waarin beiden zijn besproken. 

Om de potlatch ten volle te begrijpen, is het nuttig om eerst het werk van Mauss te 

vatten. De recentste theorieën rond bronstijddeposities hangen dan wel af van beiden, maar de 

ene is niet helemaal te vatten zonder de andere. 
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Het bekendste in Mauss’ boek, is wellicht de beschrijving van de drie verplichtingen: 

the obligation to give, the obligation to receive en the obligation to repay (de verplichtingen 

om te geven, te accepteren/ontvangen en om iets terug te geven) (Mauss 1970: 37). De 

verplichting om te geven, in gewijzigde vorm, kan als de essentie van de competitieve 

consumptie worden gezien. Sociale status is gebonden aan het geven. Hoe meer men geeft en 

hoe vaker, hoe hoger iemands status. Kan hier niet aan worden voldaan, dan verliest men aan 

status (Mauss 1970: 38). 

De tweede verplichting zet mensen er toe aan de geschenken aan te nemen, want een 

gift weigeren zorgt ook voor een verlies aan status (Mauss 1970: 39). Ten derde is men 

verplicht iets gelijkwaardig aan wat gekregen is, terug te geven. Het ontvangen van een gift is 

de start van een competitie om status en macht waarbij het geven, ontvangen en teruggegeven 

steeds wordt herhaald om zo status te verwerven, maar ook te behouden (Van Eenoo 2009: 

12).  

Uit deze drie verplichtingen volgt in feite nog een vierde: de verplichting te geven aan 

de goden en de voorouders (Mauss 1970: 12). Er wordt aan de goden gegeven door 

voorwerpen te vernietigen (Mauss 1970: 4, 39-41). Omdat deze bovennatuurlijke krachten 

vaak worden gezien als de eigenaars van de wereld en al haar rijkdom moet ook met hen 

worden uitgewisseld. Doet iemand dat niet, dan voldoet die niet aan de drie verplichtingen. In 

ruil geven de goden welvaart, rijkdom, voorspoed en status terug (Mauss 1970: 13-15, 

Piddocke 1968: 294). De bovennatuurlijke krachten hoeven echter niet te voldoen aan de drie 

verplichtingen omdat zij de mensen geven wat ze willen zonder dat de mensen het moeten 

vragen, omdat de mens op geen enkele manier een evenwaardige gift kan teruggeven en 

omdat de goden vaak geven zonder te krijgen (Godelier 1999: 186). Deze vierde verplichting 

die het vernietigen van materiaal inhoudt, is op zich de essentie van de competitieve 

consumptie (Bradley 1990: 138). Doordat de goden geen materiële zaken als tegengift geven, 

zijn objecten die hen als gift zijn geschonken voor eeuwig verdwenen. Om een traditie van 

competitieve consumptie te ontwikkelen, is deze vierde verplichting ideaal omdat zij er voor 

zorgt dat men werkelijk kan consumeren zonder terug te krijgen. Het is zelfs zo dat de goden 

belonen met voorspoed en status. De gemeenschap verleent de uitvoerder van de depositie 

dan ook deze vernieuwde status, omdat ze verkregen is van de goden.  

De drie verplichtingen komen samen in wat Marcel Maus total presentation noemt. 

Hierbinnen valt de uitwisseling van goederen, diensten, rituelen, kennis en personen tussen 

verschillende groepen gerepresenteerd door hun elite. Wanneer deze uitwisseling eenmaal op 



 
35 

gang is gekomen, wordt ze een eeuwigdurend contract van verplichtingen. De potlatch is een 

vorm van total presentation (Mauss 1970: 3-5, Godelier: 150), behalve dat ze ook agressief is 

(Mauss 1970: 4), wat Mauss antagonistische total presentation noemt. Bij de gewone total 

presentation is het de bedoeling dat de gifts in verhouding tot elkaar blijven. Wanneer de 

tegengift hier van ongeveer gelijke waarde is als de oorspronkelijke gift, is dit niet zo bij de 

antagonistische vorm. Daar is het juist de bedoeling om steeds meer te geven (Godelier 1999: 

56).  

Met de gegeven basisinformatie over het werk van Mauss is het mogelijk om de 

potlatch te bespreken. Een potlatch wordt gezien als het onderdeel van een feest (Suttles 1991: 

104). De redenen van het feest konden divers zijn, maar hadden gemeen dat er een potlatch bij 

hoorde. Omdat dit ritueel kostbaar en belangrijk was, werden er dan ook meestal rites des 

passages of belangrijke veranderingen in het dagelijkse leven op deze feesten gevierd 

(Piddocke 1968: 295, Tack 1991: 57). De term potlatch is een verbastering van een woord uit 

het Nootka (een cultuur aan de Noordwest kust van Canada) dat geven, een geschenk, voeden, 

maar ook consumeren betekent (Mauss 1970: 4, Tack 1991: 56).  

Een potlatch werd gegeven door een groep die vertegenwoordigd werd door zijn leider. Het is 

dan ook niet enkel de status van de elite die bepaald wordt tijdens een potlatch, maar die van 

heel de groep (Piddocke 1968: 288, Tack 1991: 59-60). De doelen van een potlatch zijn dan 

ook zowel individueel als collectief. 

De potlatch heeft zowel een economisch als een sociaal doel. Economisch gezien is ze 

een redistributiesysteem van goederen en voedsel. Elke organiserende groep zal tijdens zijn 

potlatch zijn surplus verdelen over de gasten. Omdat elke groep zijn eigen overschotten en 

tekorten heeft, zorgt de potlatch voor een redistributie waar de hele maatschappij een voordeel 

aan heeft (Perodie 2001: 187, Nanda 1987: 193, Godelier 1999: 58). Zwakkere groepen 

hebben op deze manier voldoende middelen tot bestaan, sterkere groepen verdienen status en 

prestig omdat de groep die redistribueert meer status krijgt dankzij deze daad. Doordat 

iedereen beter wordt van de potlatch, blijft zij als systeem bestaan (Piddocke 1968: 296). 

Iemand kan status winnen door zijn rijkdom te redistribueren. Hoe meer men 

weggeeft, hoe hoger de verworven status zal zijn. Omdat deze verdeling in praktijk langs de 

drie verplichtingen van Mauss verlopen, ziet men dat men steeds grotere gifts zal geven en 

teruggeven. De persoon die de meeste goederen kan verdelen, heeft logischer wijs de hoogste 

status. Vandaar dat het geven en teruggeven in een stijgende lijn zal verlopen, waarbij men 
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ervoor zal  proberen te zorgen dat de andere niet in staat is om een voldoende grote gift te 

kunnen teruggeven (Godelier 1999: 56-58). Voor een individu is de ideale potlatch dan ook de 

potlatch die niet kan beantwoord worden (Godelier 1999: 58). Dit wil zeggen dat de 

economisch keten moet worden verbroken, wat voor een paradox zorgt omdat de sociale en 

economische componenten in conflict raken met elkaar. De enige oplossing om uit die spiraal 

te raken is door het vernietigen van de goederen. De vernietiging beschaamt de tegenpartij 

waardoor de status van de uitvoerder verhoogt of consolideert (Mauss 1970: 4, 39-41, 

Godelier 1999: 56-57).  

De competitieve consumptie die wordt gebruikt in onderstaand model, is dus 

gebaseerd op een systeem dat toelaat voorwerpen te consumeren en vernietigen om de sociale 

status te verhogen. In het geval van de bronstijd zal dit gebeuren via deposities. 

2.3.4.2 Competitieve consumptie 

Theorieën die werken rond het idee van competitieve consumptie, zetten de 

depositiedaad centraal (Bradley 1984:101). Zowel Richard Bradley, Patrice Brun als Koen 

Verlaeckt schreven rond dit idee hun theorieën uit. Omdat veel van de depots zijn gevonden 

in het water, moet er een reden zijn waarom mensen in het verleden deze plaatsen kozen. De 

drie vorsers schreven allemaal uit het oogpunt van een ander land en dus ook met een andere 

vondstencollectie en -spreiding. Daarom worden alle drie afzonderlijk besproken om daarna 

hun gemeenschappelijke factoren te bundelen.  

2.3.4.2.1 Patrice Brun 

Als Franse vorser heeft Patrice Brun onderzoek gedaan naar de deposities op Frans 

grondgebied. Voor hem zijn alle depots, zowel funerair als niet funerair en zowel in droge als 

in natte context, gemaakt om de sociale cohesie te verhogen, de sociale structuur te bevestigen 

en de macht van de elite te consolideren (Brun 2003: 62). Alle depots in de bronstijd hebben 

dit doel, al kan de vorm doorheen tijd en ruimte verschillen (Brun 2003: 72).  

Wanneer er gekeken wordt naar welke soort objecten het frequentst in depots terug 

worden gevonden, zijn dit de offensieve wapens zoals zwaarden en speren, de prestige 

objecten zoals vaatwerk en de sieraden die Brun met vrouwen in verband brengt. Volgens 

hem verwijzen deze objecten naar een sociale elite die de macht had brons te verzamelen, te 

verwijderen en te gebruiken. Brons dat in depots werd geplaatst, moet volgens Brun dan ook 

gezien worden als een soort sociale stempel die de elite plaatste op de samenleving. Op deze 

manier konden zij hun speciale positie uitdrukken via het vernietigen van objecten. Een 
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positie die eruit bestond dat de elite contacten hadden met andere gemeenschappen en met het 

bovennatuurlijke. Deze relaties waren van groot belang omdat zij niet alleen de elite verbond 

met anderen buiten de samenleving, maar ook de gemeenschappen die zij 

vertegenwoordigden, verbonden met diezelfde anderen (Brun 2003: 65). De voorwerpen die 

uitgekozen werden om in een depot geplaatst te worden, waren symbolen van de macht en 

koopkracht van de elite (Brun 2003: 66). Daarnaast symboliseerden ze ook al het brons dat 

niet in een depot was opgenomen. Op deze manier kon de elite tonen dat zij de macht hadden 

over al het circulerende brons (Brun 2003: 67). 

Bruns’ ideeën koppelen zodoende drie maatschappelijke sferen aan elkaar. Ten eerste 

tonen de depots de economische kracht van de elite. Het is zowel een symbool voor hun 

materiële rijkdom als voor hun macht om goederen uit te wisselen. Ten tweede hangt het 

politieke veld hiermee samen. Wapens, sieraden en luxe objecten tonen de wereldlijke macht 

van de elite en tonen mogelijk ook de territoriumgrenzen. Ten laatste is er nog de 

ideologische sfeer. De deposities vinden plaats op locaties die een overgang vormen tussen de 

bekende wereld en deze van het bovennatuurlijke. Daarnaast zijn deze religieuze handelingen 

middelen om mensen te sturen in hun daden (omdat de goden het zo willen) (Brun: 2003: 70).  

De depostitiehandeling die de drie sferen bundelt, is diep ingebed in de sociale 

structuur van de samenleving. Volgens Brun had brons dan ook een zeer waardevolle sociale 

rol, maar was ze voor het dagelijkse leven van weinig belang. Brons had tot doel de 

samenleving keer op keer te reproduceren. Dit werd bewerksteld door de uitwisseling en de 

vernietiging van het materiaal, terwijl de samenleving hier op toekeek. Het zorgde voor het 

vastleggen van de sociale status van ieder individu, omdat iedereen kon zien hoe de elite het 

kostbare metaal aan anderen of aan het bovennatuurlijke gaf. Het geven aan anderen toonde 

de economische en politieke macht van deze elite aan. Het geven aan hogere krachten vertelde 

de samenleving dat de elite uitverkoren was en beschermd werd door het bovennatuurlijke, 

wat dan ook hun leidersrol verklaarde. Religie legitimeerde op deze manier de macht van het 

leiderschap (Brun 2003: 70).   

Ten slotte zoekt Patrice Brun ook nog een verklaring voor het voorkomen van rijke 

graven en depots die vaak alternerend zijn in tijd. Voor hem zijn het twee verschillende 

uitingen van dezelfde principes, namelijk tonen van de macht van de elite en het behoudt van 

de sociale structuur (Brun 2003: 62). Toch heeft elke vorm van rijkdom vernietigen nog een 

bovenliggende betekenis. Bij rijke graven kunnen de objecten gezien worden als geschenken 
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om het overlijden van een belangrijk persoon te verwerken. Ook helpt ze de maatschappij na 

het overlijden de ontstane leegte te helen (Brun 2003: 62, 72). Depots kunnen gezien worden 

als middelen om een religieuze fout te herstellen of om iets te vragen aan hogere machten 

(Brun 2003: 72). Het is duidelijk dat het vernietigen van veel rijkdom in de vorm van 

grafgiften de status van de overledene symboliseert, maar ook die van de schenkers. Op die 

manier kunnen de personen die de grafgiften gaven, hun verwantschap met de overledene 

aantonen en zich beroepen op het recht om zijn status over te nemen. Via offers toont de 

handeling op zich al wie machtig is, want er is een bepaalde status nodig voordat men een 

depot mag en kan creëren.   

2.3.4.2.2 Richard Bradley 

Ook Richard Bradley ontwikkelde ideeën over deposities. We gebruiken zijn ‘The 

Passage of Arms’ om zijn theorie te bespreken. Hier zijn de theorieën als geheel 

gestructureerd weergegeven. Ook in vroeger werk zoals ‘The social foundations of prehistoric 

Britain’ vinden we al kenmerken terug, al zitten ze daar meer verborgen achter commentaren 

op andere vorsers (Bradley 1984: 101-106).  

Heel opvallend onderzoekt hij eerst waarom metaal prestige goederen kan creëren en niet een 

ander materiaal. Hij weerlegt het idee dat het gebruik van koper en brons werd aangenomen 

door de bronstijdbevolking omdat die materialen superieur waren aan het hout, bot en steen 

dat tot dan werd gebruikt. Als er namelijk gekeken wordt naar de archeologische bewijzen, 

zien we dat het brons vooral werd overgenomen om prestige goederen te vervaardigen. Het is 

maar in de bronstijd zelf, en dus niet aan het begin ervan, dat het gebruik van een volledig 

werktuigenspectrum in brons zichtbaar wordt (Bradley 1990: 80). De reden waarom brons 

deze rol kreeg toebedeeld, is volgens Bradley te vinden in het neolithicum. Vanaf die tijd zien 

we dat bepaalde grondstoffen, bijvoorbeeld vuursteen, worden ingevoerd in gebieden die zelf 

over evenwaardige varianten beschikken. De kwaliteit van het materiaal kan dus niet de reden 

zijn waarom iets werd ingevoerd. De grondstof moet daarom enkel waardevol zijn geweest 

omdat ze van buiten af kwam, en dus exotisch was. Brons en koper passen perfect in dit 

beeld. Omdat ertsbronnen dun bezaaid zijn in Europa (Bradley 1990: 82), is het materiaal 

voor vele streken een zeldzaam en exotisch goed. Daarnaast bezit de grondstof nog extra 

kwaliteiten die oudere gekende materialen niet bezitten, waardoor de speciale waarde van 

metaal toeneemt. Een eerste belangrijk voordeel is dat het kan worden gerecycleerd. Andere 

materialen kunnen ook worden bijgewerkt om een beschadigd object in iets nieuws te 

veranderen maar metaal kan worden gesmolten, waardoor de oorspronkelijke hoeveelheid kan 
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worden hergebruikt. Metaal wordt dus opnieuw gevormd, terwijl andere materialen alleen 

maar kunnen worden bijgewerkt. Een tweede belangrijk voordeel is dat metalen voorwerpen 

veel makkelijker kunnen worden versierd dan andere materialen. Er kan dus een extra 

dimensie worden meegegeven aan het exotisch zijn (Bradley 1990: 82-83). Daarnaast kunnen 

lokale producten via versiering gaan lijken op objecten van ver weg, waardoor hun waarde 

kan stijgen.  

Nu er een reden is gevonden waarom metaal werd gebruikt als prestige object, moet 

nog verklaard worden waarom er nood was aan zulke objecten en waarom er zoveel 

verschillende vormen van depots bestaan. Deposities vinden plaats doorheen de hele 

bronstijd, maar Bradley bespreekt de vroege- en latere bronstijd afzonderlijk van elkaar. Dit 

omdat het gaat om twee periodes die sterk van elkaar verschillen (Bradley 1990: 43, 97).  

Het einde van het neolithicum is het moment waarop het deponeren van prestige 

objecten vorm krijgt. Deze zullen bij het begin van de bronstijd transformeren van stenen naar 

metalen voorwerpen (Bradley 1990: 43). Bradley vermoedt dat het materiaal via de al 

bestaande uitwisselingsnetwerken verspreid raakt, maar ziet wel dat er in verschillende 

regio’s op andere manieren op wordt gereageerd (Bradley 1990: 75). Niet in de manier 

waarop het zal worden gebruikt, maar wel in hoe het gedepositioneerd wordt (Bradley 1990: 

77). De oorzaak hiervan is te vinden in het moment waarop metaal zijn intrede deed in een 

bepaald gebied. Er zijn regio’s, vooral in Centraal-Europa, waar het gebruik van metaal 

geleidelijk de neolitische cultuur binnenkwam. West- en Noord-Europa zien daarentegen in 

het begin van de bronstijd plots een intrede van metaal in hun materiële cultuur (Bradley 

1990: 76-77). Daarnaast hangen de manieren van depots plaatsen wellicht ook grotendeels af 

van het feit of een gebied al dan niet beschikt over eigen ertsvoorraden. Dit zou het verschil 

tussen Centraal- en Noordwest-Europa kunnen verklaren (Bradley 1990: 77, 85).  

De variatie is zichtbaar via de verschillende depots die in elke streek andere objecten 

kunnen bevatten. Zo zullen bijlen in Scandinavië vooral in schatten en enkelvoudige depots 

worden teruggevonden, terwijl die in Groot-Brittannië naast depots ook in graven worden 

geplaatst (Bradley 1990: 75-76). Hierbij is het de tendens dat de intern minder gestructureerde 

depots terug te vinden zijn in gebieden met een lange metallurgische traditie. Wat betekent dat 

gebieden die al lang metaal gebruiken, minder strikte regels zullen maken over welk object 

waar mag worden gedepositioneerd (Bradley 1990: 87-88). Een ander groot verschil is te 

vinden in de hoeveelheid metaal per depot en het percentage daarvan dat uit schroot bestaat 
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(Bradley 1990: 88). Hieruit volgt dat de Centraal-Europese depots uit grote hoeveelheden 

metaal bestaan en een rijke variatie aan voorwerpen kennen. Dit in tegenstelling tot Noord- en 

West-Europa waar de hoeveelheden veel kleiner zijn en waar een depot slechts een beperkt 

aantal soorten objecten telt (Bradley 1990: 88-89).  

Het is duidelijk dat de overgang van neolithicum naar vroege bronstijd per regio 

verschilt en dat de uiterlijke kenmerken van de veranderingen dan ook niet gelijklopen. De 

vraag is natuurlijk wat dit allemaal betekent. Richard Bradley ziet grafgiften als deposities 

van de rouwende samenleving. De giften vertellen dan ook meer over de positie van de 

levenden dan over die van de dode. Ze kunnen worden gezien als een manier van de 

overlevenden om de status van de overledene op te eisen. Schatvondsten zijn een andere 

manier om aan competitie te doen. Ze zijn offers aan de goden die ten dienste staan van de 

sociale competitie (Bradley 1990: 94-95). Waarom men in Centraal-Europa echter grotere en 

minder gestructureerde depots plaatst, is hiermee niet duidelijk, want het verschil in 

hoeveelheid objecten kan niet alleen worden verklaard door de afstand tot de ertsbronnen: 

“The quantities of metalwork deposited in many hoards [in Northern- and Western Europe] 

are small, […], but found so far away from the main sources of the raw material, they may 

still have had a significant impact. On the other hand, they are not at all comparable to the 

lavish deposits that are found in Central Europe.” (naar Bradley 1990: 95). Bradley vermoedt 

dat kleine gestructureerde depots de uitingen zijn van competitie in samenlevingen met een 

goed omlijnde sociale structuur, zoals chiefdoms. Grote depots corresponderen dan weer met 

lokaal gezag, waardoor de sociale competitie veel intensiever is (Bradley 1990: 95). Zolang 

de sociale orde stabiel blijft, is er geen noodzaak om rijke depots te plaatsen. Dit verandert 

echter in periodes waar de sociale hiërarchie niet meer duurzaam is en snel kan veranderen. 

Overvloedige deposities zijn dan noodzakelijk om status te behouden. Kenmerken voor een 

onstabiele sociale orde zijn versterkte nederzettingen en de centrale opslag van voedsel. 

Stabielere samenlevingen kenden dit verschijnsel niet, maar legden de nadruk meer op grote 

grafmonumenten. Mogelijks werd de stabiliteit daar gehandhaafd via religie en 

voorouderverering (Bradley 1990: 96). West-Europa is hier een voorbeeld van. Centraal-

Europa daarentegen was dus een veel minder stabiele maatschappij en zij is de voorbode voor 

wat in de latere bronstijd algemeen zal worden (Bradley 1990: 96). 

Vanaf de late bronstijd zien we veranderingen. Het belang van graven als depots lijkt 

af te nemen, terwijl natte contexten grotere hoeveelheden lijken te herbergen dan de vorige 
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periode. Deze tendens is het sterkst in het westen en noorden van het continent (Bradley 1990: 

129-130). 

Ook nu krijgen objecten hun prestigieuze karakter doordat ze exotisch zijn. De afstand 

die een voorwerp aflegt voor ze in een depot terechtkomt, kan immens zijn waardoor ze het 

belang van lange afstandscontacten aantonen. Daarnaast is het niet alleen de afstand die 

belangrijk is, maar ook het feit dat het object in de eigen regio een zeldzaam goed is (Bradley 

1990: 132-133). Ze moet als het ware afsteken tegen de lokale producten.  

West-Europa lijkt vanaf de late bronstijd de ontwikkelingen van Centraal-Europa in de 

vroege bronstijd te volgen. Vanaf nu ontstaan ook hier versterkte nederzettingen en bewijzen 

voor voedselopslag op grote schaal. Deze veranderingen hangen samen met vernieuwingen in 

de bronsbewerking. Bronzen objecten sijpelen nu ook het dagdagelijkse leven binnen. Veel 

werktuigen die tot dan in steen of bot werden vervaardigd, krijgen nu een bronzen 

tegenhanger. Ook het belang van de voorouders neemt sterk af. Er worden geen grafheuvels 

meer gebouwd en sommigen worden zelfs weggeploegd. Het verleden kan het heden niet 

meer legitimeren (Bradley 1990:131). Al deze veranderingen gebeuren in een zeer korte 

periode, zeker als men dit vergelijkt met de duur van de stabiele fase hiervoor (Bradley 1990: 

135).  

Om de veranderingen in West-Europa te begrijpen, gaat Bradley kijken naar de 

grafrituelen in de vroege bronstijd. Zoals reeds vermeld, zijn de grafgiften een middel voor de 

overlevenden om hun aanspraak op de macht te tonen. In periodes van crisis zullen grote 

hoeveelheden materiaal nodig zijn geweest om iemands status te legitimeren. Wanneer men in 

de late bronstijd echter de crematieritus overneemt, waarin veel minder mogelijkheden tot 

competitieve consumptie zijn (omdat objecten meegeven veel moeilijker is door de beperkte 

omvang van het graf en omdat lijkverbranding zorgt voor het verdwijnen van meegeven 

materiaal, …), moet men de handeling van de competitieve consumptie verleggen naar een 

andere context. De oplossing vond men in de eeuwenoude traditie van rivierdepositie die in 

andere periodes al sporadisch voorkwam. Vanaf de late bronstijd zullen gemeenschappen 

natte contexten gebruiken om machtsaanspraken te doen. Vooral wapens belanden in de 

rivieren van West-Europa, waaruit blijkt dat niet alle objecten die vroeger in graven werden 

teruggevonden, een plaats kregen in deze nieuwe vorm van depositie. Vrouwelijke graven 

worden mogelijk gerepresenteerd door depots van sierraden in droge contexten (Bradley 

1990: 136). Rivierdeposities speelden een dubbele rol. Ten eerste konden de depots als 

surrogaten voor de graven er voor blijven zorgen dat nabestaanden hun eis op de status van de 

overledene konden maken. Ten tweede zorgt het verwijderen van objecten in de vorm van 
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offers aan het bovennatuurlijke er voor dat men status kon consolideren. Iemand heeft macht 

door de lange afstandrelaties en de bijhorende prestige objecten. Wanneer die worden 

geconsumeerd om iemands macht te tonen, daalt het aantal voorwerpen in omloop. Hierdoor 

wordt de kans dat iemand anders via het materiaal machtsaanspraken doet kleiner, omdat er 

minder kans is dat hij genoeg kan bezitten om te consumeren (Bradley 1990: 138). Bewijzen 

voor dit alles vindt Richard Bradley niet alleen in de objecten die vanuit de graven naar 

rivierdepots migreren, maar ook in de aantallen. De stijgende aantallen zijn voor hem het 

bewijs van een competitieve consumptie waarin steeds meer moet worden geconsumeerd. Dit 

alles wijst dus op een cultuur in West-Europa die vergelijkbaar is met deze uit Centraal-

Europa in de vroege bronstijd (Bradley 1990: 142). 

Ten slotte geeft Bradley een verklaring voor wat als profane depots wordt bestempeld. 

Voor hem tonen zij periodes aan waarin groepen die buiten het consumptie- en 

uitwisselingssysteem stonden materiaal verzamelden om een tegengewicht te vormen. De 

groepen verzamelden brons voor de metaalwaarde om hieruit dan voorwerpen te maken die 

als object een betekenis hadden, waardoor ook zij op deze manier status konden vergaren 

(Bradley 1990: 146). Hiermee samen hangt het concept van recyclage. Algemeen wordt 

aanvaard dat een goed draaiende bronstijdmaatschappij recycleert. Volgens Bradley echter 

betekent dit juist het tegenovergestelde (Bradley 1990: 147). Sociaal onstabiele culturen 

zullen grotere hoeveelheden van hun bronsvoorraad in depots plaatsen, waardoor er een 

grotere nood is aan recycleren (Bradley 1990: 150). Hoe minder materiaal men heeft, hoe 

meer men genoodzaakt is om dit beetje te behouden en te hergebruiken. Wanneer men 

grondstoffen in overvloed heeft, kan men minder voorzichtig omspringen met materiaal. 

Daarom was het voor competitieve maatschappijen noodzakelijk om te recycleren. Profane 

depots en recyclage zijn dus beiden uitdrukkingen van een maatschappij in een periode van 

crisis, omdat de nood aan metaal heel erg hoog lag (Bradley 1990: 150). Stabiele 

maatschappijen zullen veel minder tot deze beschreven uitersten moeten overgaan.     

2.3.4.2.3 Eugène Warmenbol 

Verdergaand op Bradley’s theorie ontwikkelde Eugène Warmenbol enkele ideeën rond 

deposities. Zoals gezegd, zijn de hoge aantallen depots in de late bronstijd het gevolg van een 

veranderende grafcultuur. Door het gebrek aan middelen om de status te uiten via graven, 

werd er overgeschakeld naar het plaatsen van meer depots in rivieren als middel om status te 

tonen (Bradley 1990: 136-137). Volgens Warmenbol kunnen schatten en depots die bestaan 

uit wapens dan ook gezien worden als deposities voor overleden individuen. Als depots 
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vaatwerk en sieraden bevatten dan zijn ze eerder gemaakt voor het eren van een symbolisch 

overlijden. Het gaat dan om het sterven van een jaar of seizoen (Warmenbol 1996: 253). 

Depots kunnen dus wellicht respectievelijk aan de mensen en aan de goden toebedeeld zijn 

(Warmenbol 1996: 249). Hieruit blijkt duidelijk de door Bradley aangehaalde link tussen 

rivierdeposities en grafgiften. 

Het belangrijkste en vooral het meest vernieuwende element is dat Warmenbol depots 

onderzoekt aan de hand van de aantallen in combinatie met de types objecten en niet enkel 

met de voorwerpen zoals men traditioneel doet. Na het onderzoeken van de schatvondsten in 

West-Europa (Warmenbol 1996: 238) kwam hij tot de conclusie dat het cijfer negen frequent 

voorkwam als het aantal objecten in een depot. het cijfer 9 koppelt hij aan de Indo-Europese 

culturen. Dit omdat we zien dat dit cijfer daar een groot ritueel en godsdienstig belang kent 

(Warmenbol 1996: 243). Echter ook alle andere veelvouden van drie zijn belangrijk, niet 

alleen in deze culturen maar ook in de bronstijd. Waar wapendepots verbonden zijn met het 

getal 9, zijn deze met vaatwerk en sieraden te koppelen aan de getallen 3, 6 of 12 (Warmenbol 

1996: 251). Deze veelvouden worden in de vele Indo-Europese culturen gekoppeld aan alles 

wat met de aarde en de onderwereld te maken heeft. Ook rivieren kennen dezelfde koppeling 

omdat ze de doorgang naar de onderwereld symboliseren. Het samen voorkomen van rivieren, 

de dood en een aantal objecten die een veelvoud van drie zijn, is dan ook geen toeval 

(Warmenbol 1996: 247, 249). We kunnen hierin duidelijk een soort offeren en/of meegeven 

van goederen aan de overledenen in terugvinden. 

2.3.4.2.4 Koen Verlaeckt 

Als Vlaamse vorser heeft Koen Verlaeckt naast zijn doctoraatstudie over de bronstijd 

in Denemarken (Verlaeckt 1995), ook de Vlaamse bronstijd aan een onderzoek onderworpen. 

Verlaeckt heeft zich voor zijn theorievorming gebaseerd op een grondige studie van het 

bronstijdmetaal gevonden in Oost-Vlaanderen. De bevindingen die hij daaruit heeft gemaakt, 

waren de leidraad voor het ontwikkelen van zijn theorie. Deze zijn opvallend gelijklopend 

met zijn ideeën over de Deense bronstijd. De precieze uitingen zijn niet geheel dezelfde, maar 

vertrekken wel van hetzelfde concept (Verlaeckt 1995: 632-643).  

Het Oost-Vlaamse metaal wordt gedomineerd door een grote hoeveelheid bijlen. Ook 

pijlpunten, spelden en zwaarden komen veel voor, al zijn het kleinere hoeveelheden in 

vergelijking met de bijlen (Verlaeckt 1996b: 11). Worden de bijlen, spelden en zwaarden in 

respectievelijk de groepen van werktuigen, sieraden en de wapens opgenomen, dan zien we 
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een dominantie van de wapens gevolgd door de sieraden en daarna de werktuigen (Verlaeckt 

1996a: 57). Hiervan zijn de meeste objecten te plaatsen in de late bronstijd, en met name 

helemaal op het einde van de bronstijd. Globaal gezien is er een stijging van het aantal 

gedepositioneerde vondsten gedurende het verloop van de bronstijd (Verlaeckt 1996a: 57, 

Verlaeckt 1996b: 45). De stijgende trend zal in grote lijnen overeenkomen met de 

werkelijkheid, maar in de details is ze moeilijk in te vullen, wegens een gebrekkige absolute 

en relatieve datering (Verlaeckt 1996a: 57).  

Wanneer er dan wordt gekeken naar het oorsprongsgebied van de voorwerpen, is het 

grootste deel van de objecten van Atlantische oorsprong. Voor een derde van de vondsten is 

het nog niet duidelijk of ze een Atlantische of Continentale oorsprong hebben. Dit zijn vooral 

speerpunten en horen volgens Verlaeckt vooral Atlantisch of van lokale oorsprong te zijn. Het 

toeschrijven aan de ene of andere groep wil niet zeggen dat het object ook daadwerkelijk in 

dat gebied is gemaakt. Er kan ook sprake zijn van het overnemen van technieken en 

morfologische aspecten (Verlaeckt 1996a: 61-62, Verlaeckt 1996b: 45). In de vroege bronstijd 

zien we een dominantie van bronzen met een Atlantische invloed, om dan bij de transitie van 

de vroege naar midden bronstijd de eerste Continentale bronzen te zien verschijnen. Deze 

Continentale aanwezigheid blijft behouden gedurende de hele midden bronstijd, maar blijft 

sterk in de minderheid. Bij de start van de late bronstijd (étape 1 volgens Brun) zien we een 

plotse dominantie van het Continentale materiaal. Dit is in tegenspraak met wat het aardewerk 

uit graven ons leert. Met name dat er maar Continentaal contact is vanaf étape 2. Wat de 

reden voor dit verschil tussen depots en graven is, is niet geweten. Mogelijk is het aardewerk 

niet juist gedateerd of is de Continentale invloed eerst merkbaar via de depots en pas later via 

de graven. Er kan dan worden gesproken van een samenleven van de twee invloedsferen 

waarbij in de loop van de tijd het Continentale complex de overhand krijgt. Hieraan 

gekoppeld zien we de verdubbeling van het aantal gedepositioneerde objecten  (Verlaeckt 

1996a: 57, Verlaeckt 1996b: 46). Gedurende étape 2 zien we het aandeel Continentaal brons 

stijgen, zodat beide invloedssferen in evenwicht lijken te zijn (Verlaeckt 1996a: 62). Tegen 

het einde van de bronstijd, in étape 3 zien we ten slotte een opstoot van het Atlantisch 

materiaal en een blijvende stijging in het aantal deposities van objecten in natte contexten 

(Verlaeckt 1996a: 59, Verlaeckt 1996b: 47). 

Ook ruimtelijk kunnen enkele trends worden neergeschreven. In Oost-Vlaanderen zijn 

er een hele reeks opvallende vondstconcentraties in en bij de Schelde. Voor de andere Oost-

Vlaamse rivieren (de Dender, de Leie en de Durme) is dit daarentegen niet het geval, al zijn 

ook hier veel vondsten gedaan. Als we dan dieper inzoomen op de Schelde, dan zijn er vooral 
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veel objecten gevonden tussen Antwerpen en Gent. De grote hoeveelheid materiaal dat daar 

werd gevonden, is wellicht deels te verklaren door het vele baggeren in die streek. Toch zijn 

de aantallen, volgens Verlaeckt, representatief. Een andere opvallende plaats is bij 

Dendermonde/Grembergen. Daar werd materiaal gevonden uit elke periode van de bronstijd. 

Wellicht had deze context de hele periode lang een bijzondere betekenis (Verlaeckt 1996b: 

47).  

Ten slotte kan nog iets gezegd worden over de spreiding van de vondstcategorieën. 

Wanneer bepaalde objecten worden bekeken op hun voorkomen in een bepaalde context, dan 

lijkt het erop dat er in het verleden regels waren over wat waar in een depot mocht worden 

geplaatst. Zo worden bijlen, speren, zwaarden en spelden voornamelijk in natte contexten 

teruggevonden. Met deze veronderstelling moet men echter heel voorzichtig zijn, omdat er 

voor een groot deel van de vondsten geen betrouwbare informatie is over de context. 

Hetzelfde geldt voor het vermoeden dat bepaalde plaatsen specifiek zijn gereserveerd voor 

bepaalde soorten objecten (Verlaeckt 1996b: 49). Verder bestaat het vermoeden dat het 

relatieve aandeel van elke vondstgroep tegenover het geheel in Oost-Vlaanderen een 

mengvorm is tussen wat in Continentale en Atlantische streken wordt gevonden. Een 

vergelijking werd gedaan aan de hand van de gevonden bijlen, speerpunten en zwaarden 

tussen de Schelde, de plaats waar de Rijn en de Main samenvloeien, de Main en de Seine. 

Hieruit blijkt dat er Continentaal een overwicht is van bijlen, terwijl dit  in het Atlantisch 

gebied één is van speerpunten. De Schelde vertoont een evenwicht tussen beide (Verlaeckt 

1996b: 49-50). 

Een verklaring voor deze vaststellingen zoekt Koen Verlaeckt in de sociale en 

religieuze sfeer, want de rivieren moeten een belangrijk en machtig onderdeel van het 

landschap geweest zijn. De rivieren moeten de bronstijdbewoners ontzag hebben 

ingeboezemd en een sacrale rol hebben gespeeld. Voorwerpen gooien in iets met zoveel 

macht zal nooit puur economisch van inslag geweest zijn. Sommige depots zullen volgens 

Verlaeckt dan ook als offers aan de rivier zijn gegeven. Daarnaast ziet men dat er niet alleen 

in de grote rivieren depots zijn geplaatst. Ook kleinere rivieren en beken hebben vondsten 

naar boven gebracht. Dit wil zeggen dat niet de omvang van de rivier de reden van depositie 

was, maar het water op zich. Naast offers aan de rivier zullen bepaalde objecten die gekoppeld 

zijn aan een individu, na de dood verwijderd worden uit de gemeenschap door ze in rivieren te 

gooien. Verlaeckt vermoedt ook dat de theorie rond de sociale rollen van Meillassoux op 

enkele depots van toepassing is (Verlaeckt 1996b: 54). 
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Het grootste gedeelte van de depots plaatst Koen Verlaeckt echter in de sfeer van 

competitieve consumptie. Hij stelt dat het systeem van gift en tegengift als middel werd 

gebruikt om sociale netwerken uit te bouwen die voor de invoer van brons konden zorgen. De 

participanten in dit netwerk hadden hierdoor een hoge status, die enkel kon behouden worden 

door het systeem van gifts te blijven onderhouden. Vanaf étape 2 ziet men echter een 

groeiende competitie ontstaan waardoor elites hun macht steeds opnieuw moeten 

consolideren. Om dit te doen zijn er volgens Verlaeckt twee manieren. De eerste is het 

bestaande systeem blijven volgen en zodiende steeds meer weg te geven als gift. Een andere 

mogelijkheid is om het materiaal uit circulatie te halen via offers aan de goden. Op deze 

manier was de status van de leider bevestigd en konden anderen het brons niet gebruiken om 

zelf status op te bouwen. Voor Koen Verlaeckt zijn de depots in rivieren tekenen van periodes 

met grote sociale stress. Het zijn momenten waarin de hoeveelheid beschikbaar brons te groot 

werd en op die manier de prestige waarde van het metaal liet dalen. Op die manier ontstond 

de mogelijkheid voor meer individuen om in competitie te treden voor het verwerven van 

status. Dit was niet alleen een probleem voor de elite die hun positie aangevallen zag, ook het 

sociale systeem werd bedreigd. Het vernietigen van materiaal is dan de enigste oplossing 

(Verlaeckt 1996b 54). 

De theorie moet natuurlijk in de praktijk worden geplaatst. De kleine hoeveelheden 

brons die in de vroege en midden bronstijd in het water terecht kwamen, zijn wellicht vooral 

toe te schrijven aan offers die bronstijdgemeenschappen maakten (Verlaeckt 1996a: 67, 

Verlaeckt 1996b: 58). Vanaf de late bronstijd zien we dan een evolutie in de graven. De grote 

grafheuvels worden niet meer opgebouwd, maar vervangen door platte urnengraven. Toen de 

graven een heel wat elitairder uiterlijk kregen, was het voor de elite niet meer mogelijk om 

graven te gebruiken als middel tot machtsverwerving. Grafheuvels tonen status door hun 

omvang en de vele arbeid die er ingestoken moet worden. Daarom schakelde men wellicht 

over naar de oude traditie van depots in rivieren. Hoe deze overgang van grafheuvels naar 

rivierdeposities liep is niet helemaal duidelijk omdat beiden niet zo makkelijk te dateren zijn. 

Wellicht groeide vanaf étape 1 de Continentale invloed en daalde zo het belang van de 

grafheuvels geleidelijk aan en schakelde men over tot depots in natte contexten. Een argument 

hiervoor is dat er in heel Europa een sterke band blijkt te zijn tussen de urnenveldculturen en 

water (Verlaeckt 1996a: 67, Verlaeckt 1996b: 56). 

De overgang naar rivierdeposities is dus het gevolg van een groeiende Continentale 

invloed. Terwijl Oost-Vlaanderen in de vroegere fasen van de bronstijd niet van zo’n groot 
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belang was op Europese schaal, wordt ze dit wel vanaf de late bronstijd. Als regio gelegen 

tussen de Continentale en Atlantische centra, kon de lokale elite zich als tussenpersonen in het 

complexe netwerksysteem inbouwen. De elite die hun woonplaatsen hadden langs de Schelde, 

hadden zo via het rivierennetwerk van de Maas, Thames, en het Bekken van Parijs directe 

contacten met zowel het Atlantische als Continentale complex. Ook de Dender speelde een 

gelijkaardige rol. Door het groeiende belang van de plaatselijke elite, steeg ook de competitie 

om macht te behouden, wat wellicht de competitieve consumptie liet toenemen (Verlaeckt 

1996b: 58). 

Voor Koen Verlaeckt zijn er, naast de tussenpositie van de Schelde, nog redenen 

waarom de overgang naar rivierdeposities is genomen. Mogelijk zorgde een groeiende 

demografische druk ervoor dat de vraag naar landbouwgrond steeg. Hierdoor zal de sociale 

spanning gestegen zijn, die op één of andere manier moest geventileerd worden. Mogelijks 

waren rivierdeposities ook een rituele daad die een bepaald grondgebied opeisten. Ten slotte 

is de economische waarde van riviervalleien immens. Mogelijks zal een groter gebruik van 

die gebieden vanaf de late bronstijd er voor gezorgd hebben dat men een nauwere band met 

de rivieren kreeg (Verlaeckt 1996b: 58). De mogelijkheid bestaat dat door de verplaatsing 

naar de rivierdalen de grafheuvels (zij staan op hoogtes in het landschap) die vroeger 

symbolisch de gemeenschapsgrenzen toonden, niet meer kunnen worden gebruikt. Wellicht 

konden de rivierdeposities deze uitdrukking van macht overnemen (Verlaeckt 1996a: 67). 

Tenslotte moet nog een verklaring worden gegeven voor de verandering die optreedt 

bij de overgang van étape 2 naar étape 3. We zien hoe men overschakelt van het vooral 

deponeren van wapens naar het deponeren van wapens en heel veel werktuigen (Verlaeckt 

1996b: 58). Dit is mogelijks het gevolg van de toenemende hoeveelheid brons in omloop. Dit 

zorgde ervoor dat de bevolking in staat was de consumptie van de elite na te bootsen. Dit 

deden ze echter niet met prestige objecten omdat het niet in hun macht lag deze te bezitten, 

maar met de meer dagdagelijkse objecten. Deze traditie wordt doorgezet tot het einde van de 

late bronstijd, waarna het overvloedig deponeren van objecten plots lijkt te stoppen. De 

oorzaak is hier te vinden in de opkomst van ijzeren voorwerpen. Doordat dit materiaal overal 

te vinden is, verdwijnt de prestigieuze waarde van metaal. De uitingen van sociale status 

zullen dan een andere vorm hebben aangenomen (Verlaeckt 1996b: 59).     
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2.3.5 Depositie als vernietiger van identiteit 

David Fontijn heeft een zeer uitvoerig werk geschreven over de bronstijddeposities in 

het gebied dat vaak de Maas-Demer-Schelde regio wordt genoemd. Het is een regio die zowel 

Belgisch als Nederlands grondgebied beslaat (Fontijn 2002: 7). Zijn theorievorming vertrekt 

vanuit het reeds bestaande werk en zijn kritieken hierover. Heel wat van Fontijns bedenkingen 

zijn hierboven reeds besproken. Nog niet vermeld, is zijn kritiek op het concept van 

competitieve consumptie. Het idee zelf is volgens hem niet slecht, maar ze slaagt er niet in om 

te verklaren waarom welk object op een bepaalde plaats wordt gedepositioneerd. De 

consumptie theorieën verklaren de sociale impact van het maken van depots, maar niet de 

reden (Fontijn 2002: 19). Dit wil Fontijn nu juist wel proberen.  

Doordat Fontijn zijn onderzoek loskoppelt van bestaande theorieën, moet hij het 

concept depositie op een andere manier leren begrijpen. Dit is mogelijk door te leren 

begrijpen wat de betekenis was van de gedepositioneerde voorwerpen voor de 

bronstijdbewoners (Fontijn 2002: 23). Met een betekenis wordt hier bedoeld dat “the notion 

that producing, using and observing an object is not just a physical, but also a mental 

process. The object is consciously and unconsciously associated with concepts, emotions and 

feelings.” (naar Fontijn 2002: 23). Het gaat hier om betekenissen die door een grote groep 

mensen wordt aanvaard en gebruikt. Betekenissen situeren zich op het niveau van de cultuur 

(Fontijn 2002: 23). Deze betekenissen zijn niet alleen collectief, ze zijn ook te plaatsten in een 

tijdsperiode (Fontijn 2002: 24). Niet alle objecten bezitten echter een bepaalde betekenis. 

Veel voorwerpen zijn gewoon een object, een ding (Fontijn 2002: 25). Ook Stuart Needham 

heeft gelijkaardige ideeën over voorwerpen (Needham 1988: 245). Deze verschillen zijn 

duidelijk zichtbaar tijdens het uitwisselen van voorwerpen. Bij gewone handel worden 

objecten uitgewisseld om puur economische redenen. Bij gift exchange worden objecten 

uitgewisseld om sociale relaties te creëren, te onderhouden en te manipuleren. De voorwerpen 

die hiervoor dienen, hebben een betekenis (Fontijn 2002: 25). Veel aspecten van dit idee 

lijken overgenomen te zijn van Harry Fokkens of mogelijk zijn ze in samenwerking 

ontwikkeld (Fokkens 1998). 

Hiermee is de vraag hoe een voorwerp betekenis krijgt niet opgelost. Om dit te 

verklaren gebruikt Fontijn het concept van de culturele biografie. Een biografie is een 

bepaalde identiteit, gecreëerd door een cultuur, die bepaalde betekenissen bezit. Elke cultuur 

bezit dan ook specifieke ideeën over hoe het leven van een object er moet uitzien om zulke 

culturele biografie te bekomen. Vaak zijn die omlijnd in enkele vaste patronen van 
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handelingen. Deze patronen worden teruggevonden en herkend in de bronsdeposities, omdat 

gelijksoortige objecten op dezelfde manier worden gedeponeerd (Fontijn 2002: 26). Elke 

cultuur bezit verschillende culturele biografieën, waardoor elke cultuur verschillende 

betekenissen aan objecten toekent. Hierdoor zijn er ook verschillende patronen te herkennen 

(Fontijn 2002: 26) tussen verschillende culturen.  

Er bestaan twee soorten biografieën. De eerste zijn de persoonlijke identiteiten of 

biografieën. Dit zijn voorwerpen die betekenis krijgen doordat ze onderdeel zijn van de gift 

exchange. Hierin ontwikkelen de personen die objecten uitwisselen een relatie. Deze relatie 

wordt overgedragen op het voorwerp, waardoor ze betekenis krijgt. Daarnaast draagt ze 

mogelijk ook al betekenis mee van vorige uitwisselingen en krijgt ze extra betekenis via de 

identiteit van de gever en ontvanger. Het voorwerp krijgt betekenis door hun sociale rollen en 

macht die ze bezitten in een maatschappij (Fontijn 2002: 26-27). De tweede klasse zijn de 

voorwerpen met een gemeenschappelijke biografie. Deze groep bevat veel meer objecten en 

zijn de voorwerpen die voor en van de gemeenschap zijn. Dit terwijl het bij de voorwerpen 

met persoonlijke identiteiten eerder gaat om persoonlijke objecten (Fontijn 2002: 27). 

Uit het voorafgaande is duidelijk geworden dat bepaalde voorwerpen belangrijk zijn 

voor een gemeenschap doordat ze een bepaalde culturele biografie bezitten en zo bepaalde 

betekenissen omvatten. Deze betekenissen kunnen verkregen worden doorheen de 

levenscyclus van het voorwerp. Dit wil zeggen dat het verzamelen kan beginnen bij de 

productie, verder gaat tijdens het leven en tot slot kan eindigen na bij het plaatsen in een depot 

(een object kan dus nog betekenis krijgen tijdens het deponeren zelf) (Fontijn 2002: 27). Van 

verschillende deelaspecten van de drie levensfasen zijn maar weinig archeologische sporen 

zichtbaar (Fontijn 2002: 29).  

Zoals reeds vermeld, heeft David Fontijn aan de hand van de methodiek die Koen 

Verlaeckt ontwikkelde, de bronzen voorwerpen van het Maas-Demer-Schelde gebied 

onderzocht. Het gaat hier om 1300 objecten in totaal (Fontijn 2002: 39), waarvan hij er 661 

overhoudt voor zijn onderzoek (Fontijn 2002: 42). Van hieruit vertrok hij om de kenmerken 

van elke fase in de bronstijd te onderzoeken om ze daarna in een theorie te gieten. Het 

uitvoerig onderzoek naar de bronstijd wordt hieronder samengevat, gevolgd door een 

beknopte uiteenzetting van Fontijns theorieën.  

Belangrijk is verder dat David Fontijn geen onderzoek doet naar depositie in het 

algemeen, maar naar wat hij selectieve depositie noemt. Hiermee bedoelt hij dat niet zomaar 

elk vondst die ergens is geplaatst hier zal worden onderzocht. Hij wil onderzoeken of er een 
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vorm van selectieve depositie was en zo ja, die leren begrijpen. Dit concept legt hij als volgt 

uit: “[…] depositional practices seem to have been structured: there were rules, prescribing 

which object should be deposited in which context.” (naar Fontijn 2002: 5).  

De algemene conclusies die Fontijn trekt over het brons in het laat neolithicum en de 

vroege bronstijd zijn belangrijk omdat ze de basis leggen voor de deposities in de latere 

periodes. Om te beginnen ontstaat selectieve depositie al in het laat neolithicum. Die is 

zichtbaar in de Bekergraven waarin aan de dode een martiale identiteit wordt meegegeven en 

in de natte contexten waar bijlen worden gedeponeerd. Hieruit ontstaat duidelijk de 

tweedeling tussen de gemeenschapsidentiteiten (in de vorm van bijlen) en de individuele 

identiteiten (messen en sieraden) die doorheen de hele bronstijd belangrijk zal blijven. 

Daarnaast is het duidelijk dat brons geen grote rol speelde in het dagelijkse leven. Ze was 

wellicht enkel belangrijk bij het tonen van macht en status en bij religieuze zaken. Dit 

betekent dat de meeste gebruiksvoorwerpen nog steeds uit steen en bot werden gemaakt. De 

enige uitzondering is de bijl, die onmiddellijk volledig wordt vervangen door bronzen 

tegenhangers. Wanneer we kijken naar voorwerptypes die zowel een bronzen als een 

stenen/benen variant hebben, dan blijkt dat zij op dezelfde manieren in depots worden 

geplaatst. Sieraden in graven en bijlen in natte contexten. Het vermoeden is wel dat de 

metalen tegenhangers een hogere waardering hadden doordat ze zo zeldzaam waren en dat ze 

het speciale vermogen hadden dat ze gerecycleerd konden worden (Fontijn 2002: 83). Ook 

stijgt het belang van depositie in natte contexten vanaf de vroege bronstijd, nadat ze bijna 

verdwenen was in het neolithicum. Deze oude praktijk waarin niet gecultiveerde plaatsen een 

belangrijke positie innemen in het denken van de mens, wordt doorheen de bronstijd steeds 

belangrijker (Fontijn 2002: 84). 

Ook in het eerste deel van de midden bronstijd zijn enkele patronen te herkennen. Een 

eerste belangrijk kenmerk is de ontwikkeling van voorwerpen die enkel als wapen kunnen 

worden gebruikt. Dit wijst op een groeiend belang van de oorlogsvoering en de martialiteit. 

Verder worden prestige objecten vanaf nu ook lokaal vervaardigd en zijn het dus niet meer 

allemaal import goederen. Hieraan gekoppeld valt het op dat wanneer objecten plaatselijk 

worden gemaakt, ze gemodelleerd worden naar voorwerpen uit andere streken. Vooral Duitse 

vormen zijn veel nagebootst. Op vlak van circulatie is er een duidelijke toename in de 

hoeveelheid materiaal die wordt uitgewisseld. De meeste bronzen zijn te koppelen aan het 

Continentaal complex (Fontijn 2002: 112). De selectieve depositie zelf gaat zich dan steeds 

meer richten op natte contexten. Het zijn vooral de bijlen en zwaarden die hierin belanden, 
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waarbij er een duidelijke band is tussen de grote rivieren en zwaarden. Toch blijven de bijlen 

de meest gedepositioneerde objecten, hun aantal stijgt zelfs. Opvallend hierbij is dat de 

voorwerpen meestal tekenen tonen van een lange gebruiksduur. Daarnaast is het interessant 

op te merken dat de bijl als object dat gronden cultiveert (door de bossen om te hakken en 

zodoende landbouwgrond te creëren), in niet-gecultiveerde plaatsen in depots werd geplaatst 

(Fontijn 2002: 113). 

In het tweede deel van de bronstijd zien we nog steeds geen volledig bronzen 

werktuigenpakket. Enkel de wapens zijn volledig uitgevoerd in brons. Het aantal sieraden 

neemt toe en een nieuw object, de sikkel, komt voor het eerst voor (Fontijn 2002: 148). 

Daarnaast wordt de regionale productie steeds belangrijker, in die mate dat het grootste deel 

van de hielbijlen lokaal worden gemaakt. Opvallend hierbij is nu vooral de Atlantische 

invloed. Hoe bijlen en zwaarden in depots belanden, is gelijklopend aan het eerste deel van de 

midden bronstijd, alleen de aantallen nemen toe. Op nederzettingen worden echter af en toe 

ook bronzen objecten aangetroffen en dan vooral sikkels. De reden waarom deze in depots 

werden geplaatst, zal wellicht totaal verschillend zijn van die voor bijlen en zwaarden. Verder 

zien we dat vanaf nu sommige plaatsen herhaaldelijk zijn gebruikt om depots in te plaatsen 

(Fontijn 2002 149). 

Ten slotte kunnen ook enkele dingen worden gezegd over de late bronstijd en de 

transitie naar de ijzertijd. Ook nu nog lijken veel voorwerpen geen bronzen tegenhanger te 

kennen (Fontijn 2002: 193). In de gebieden rond het Maas-Demer-Schelde gebied zien we de 

komst van een reeks aan nieuwe objecten: helmen, scheenplaten, borstharnassen, 

paardenuitrusting, delen van wagens, ketels, schenkkannen en vleeshaken. Al deze objecten 

zullen in het onderzoeksgebied maar vanaf de ijzertijd hun intrede doen. De eerste objecten 

worden in deze periode al vervangen door ijzeren. Het gaat hier steeds om prestige objecten 

en zijn allemaal ingevoerd. Geheel verdwijnen zal het brons echter nooit. Bepaalde sieraden 

bleven in brons gemaakt worden. De lokale productie vervaardigde naast speren en sieraden, 

nog steeds vooral bijlen. Ook hier blijven ze sterk beïnvloed door buitenaf en nu zowel vanuit 

het Atlantisch als Continentaal complex. Daarnaast worden voor het eerst bijlen gemaakt die 

niet werden gebruikt als bijlen, maar als uitwisselingsmiddelen. Op het vlak van depots blijft 

de gestructureerde depositie belangrijk. Er zijn verschillende locaties voor de mannelijke, 

martiale objecten en vrouwelijke sieraden. De aantallen die in depots belanden, stijgen tijdens 

de late bronstijd enorm om dan in de vroege ijzertijd sterk te dalen. Vanaf dan worden 

objecten in graven gedeponeerd (Fontijn 2002: 194). In de graven in de late bronstijd worden 

vooral kleine persoonlijke bezittingen aangetroffen zoals sieraden, toiletartikelen en 



 
52 

kledingspelden. Bronzen sieraden en spelden werden echter ook in droge en natte contexten 

buiten graven teruggevonden (Fontijn 2002: 207).  

Uit dit geheel van waarnemingen creëerde David Fontijn een vierdelige theorie die 

hieronder kort zal worden geschetst. Eerst wordt een algemeen beeld meegegeven om dan op 

bepaalde punten dieper in te gaan.  

Als gekeken wordt naar de plaats van depositie, dan kunnen enkele algemene 

kenmerken worden neergeschreven. Om te beginnen zijn depots die een permanent karkater 

hebben algemeen geplaatst in een natte niet gecultiveerde natuurlijke context. Dit fenomeen is 

bekend in heel Noordwest-Europa (Fontijn 2002: 211), en beslaat zowel grote en kleine 

rivieren alsook venen (Fontijn 2002: 212). Kleinere hoeveelheden brons zijn ook gevonden in 

droge contexten, nederzettingen, graven en grafheuvels. Al is het aantal voorwerpen in graven 

zo laag dat zij eerder de uitzondering dan de regel vormen (Fontijn 2002: 211). Wanneer men 

kijkt naar de voorwerpen zelf, dan zijn de meeste gebruikt voor ze in een depot werden 

geplaatst, wat wil zeggen dat de levenscyclus van het object belangrijk was in de keuze tot 

deponeren. Daarnaast hebben veel gedeponeerde objecten een geschiedenis van circulatie en 

uitwisseling. Verder is het de algemene tendens om objecten alleen te deponeren en zijn ze in 

de regel niet gebroken of op een andere manier vernield. Het is in tegenstelling zelfs zo dat 

het voorwerp in een depot wordt geplaatst in de toestand zoals die was tijdens zijn gebruik. 

Veel speren en bijlen zijn dan ook aangescherpt voor ze werden gedepositioneerd (Fontijn 

2002: 212). Wordt er naar de aantallen gekeken, dan zien we een stijgende trend doorheen de 

bronstijd. Als we dit echter omzetten naar hoe vaak er een depositie plaatsvindt, dan lijkt het 

aantal veel minder. Voor het laat neolithicum en de vroege bronstijd zien we gemiddeld één 

depot om de veertien jaar binnen de gehele Demer-Maas-Schelde regio. Op het einde van de 

bronstijd stijgt het aantal naar één per jaar. Algemeen kan hieruit worden afgeleid dat de 

depositiehandeling steeds een zeldzaam gebeuren was (Fontijn 2002: 214-215).  

    Concluderend uit de beschikbare data kon Fontijn enkele algemene regels opstellen. 

Het is opvallend dat zoiets mogelijk is in een periode die 1000 jaar lang bestond. Men kan 

zelfs in die mate stellen dat de praktijk van selectieve depositie extreem conservatief was. 

Hieruit mag dan verder worden afgeleid dat er over geheel Europa een algemeen beeld 

bestond van hoe het moest en dat dit beeld van generatie op generatie eeuwenlang is 

doorgegeven. Volgens Fontijn wil dit zeggen dat het plaatsen van depots zo belangrijk was 

juist omdat het een lange traditie kende. Volgende vier regels kenmerken de selectieve 

depositie: 
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Figuur 2: Weergave van de standvastigheid van het depositieritueel doorheen de bronstijd. Voorwerpen 

blijven gedurende de gehele periode gebonden aan één soort context. 

� Bijlen, wapens en sikkels werden niet in graven geplaatst. 

� Zwaarden worden voornamelijk in de grote rivieren gedepositioneerd. 

� In zeldzame gevallen werden er ook depots geplaatst bij of in huizen, waarbij 

het dan meestal ging om sikkels. 

� Wanneer men naar de sieraden en de bronzen kledingelementen kijkt, dan moet 

er een onderscheid gemaakt worden tussen rijke sieraden in een universele stijl 

en de plaatselijk vervaardigde objecten (Fontijn 2002: 215). 

Hoe standvastig het deponeren wel was is goed zichtbaar in onderstaande tabel. Hierin toont 

Fontijn aan dat dingen maar veranderen vanaf de ijzertijd (Figuur 2). Doordat depositie als 

praktijk zo vasthoudend was, was dit ook het geval met de ideeën rond culturele biografieën. 

Wellicht zaten deze vervat in de kern van de bronstijdcultuur (Fontijn 2002: 217).  Deze 

regels kunnen samengevoegd worden in twee stellingen. Namelijk dat wapens en bepaalde 

kledingselementen gebonden waren aan het individu en deze een bepaalde persoonlijke 

identiteit aanmaten. Daarnaast zijn er ook objecten, met name bijlen, die juist 

gemeenschappelijke identiteiten creëerden. Dit wil niet zeggen dat ze geen persoonlijk bezit 

van iemand waren, maar wel dat ze geen individuele identiteit konden construeren (Fontijn 

2002: 217-218).  
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Het deponeren van wapens kende in de bronstijd een zeer typische vorm. Ze werden 

geplaatst in rivieren, en zeker niet in graven. Hieruit blijkt dat er een sterk taboe rustte op de 

combinatie wapens/graven. Uit de relatief grote vertegenwoordiging van wapens kan worden 

afgeleid dat geweld en strijden van groot belang was. Geweld werd wellicht meer 

gesymboliseerd via wapens dan dat het ook in realiteit voorkwam. Hieruit kan worden 

afgeleid dat er een ware ideologie rond oorlog en geweld bestond. De objecten dienden om de 

eigenaar een martiale identiteit te verschaffen. Martiale waarden waren sterk verbonden met 

de mannelijke levenscyclus. Dit wil zeggen dat ook het vechten op zich mogelijks een 

belangrijke rol speelde in het leven van de man. Het gaat hier dan niet om grote veldslagen, 

maar eerder een endemische vorm van raids. Tenslotte lijkt het zo te zijn dat de elite doorheen 

Europa zich via objecten als lid van een niet lokale elite gemeenschap liet afbeelden. Deze 

gemeenschappen bestonden niet werkelijk, maar toonden eerder de uitwisselingsrelaties 

tussen buren aan, die zo erg grote gebieden met elkaar verbonden. Wapens waren dus 

verbonden met het verkrijgen van bepaalde sociale rollen in de levenscyclus van een individu. 

Depositie betekent dan het eindigen van die specifieke rol. Men legde de rol af, samen met de 

objecten die dit symboliseerden (Figuur 3). Of dit tijdens leven of na de dood gebeurde, is niet 

Figuur 3: Hypothetische levenscyclus van een man. Hij verwerft tijdens het leven voorwerpen met een 

speciale betekenis die bij een bepaalde identiteit horen. Deze legt hij af tijdens het leven of na de 

dood, waarbij de objecten mogelijks gedeponeerd werden. 
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duidelijk (Fontijn 2002: 236). Ook kan een volwassen persoon zijn rol doorgegeven hebben 

aan een jonger persoon, met bijhorende objecten. Wel is het zo dat deze martiale rollen 

beangstigend waren in een kleine gemeenschap waar agressie grote gevolgen kon hebben. Het 

met veel ritueel verkrijgen van de martiale rol om ze daarna met evenveel vertoon af te 

leggen, zal de veiligheid verhoogd hebben (Fontijn 2002: 384-385).  

 Het is onmogelijk om zoals bij de wapens een specifieke rol toe te schrijven 

aan de sieraden in depots, maar men neemt aan dat ze met vrouwelijke identiteiten te 

verenigen zijn (Fontijn 2002: 385).  Er is een duidelijke tweedeling binnen de sieraden. Aan 

de ene kant zijn er de sieraden die een individuele identiteit die participeert in de uitgebreide 

netwerken symboliseren. Deze ornamenten worden net zoals zwaarden in natte contexten 

geplaatst. Hiertegenover staan de sieraden die lokale identiteiten creëren en teruggevonden 

worden in graven. De eerste groep toont het belang aan van connecties te hebben op lange 

afstand. Het is wellicht daarom ook zo dat deze groep sieraden een gelijklopend 

vormenpatroon heeft als die uit verder afgelegen gebieden. Het is dus belangrijk om via 

objecten en kleding te tonen dat men relaties had die niet lokaal waren. Hieraan worden vaak 

Figuur 4: Hypothetische levenscyclus van een vrouw. Zij verwerft tijdens het leven voorwerpen met een speciale 

betekenis die bij een bepaalde identiteit horen. Deze legt zij af tijdens het leven of na de dood, waarbij de 

objecten mogelijks gedeponeerd werden. 
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huwelijks- en familierelaties gekoppeld, waarbij het interessant was voor iemands status als 

die een partner van een ander gebied had. Deze rollen werden wellicht op dezelfde manier 

afgelegd als dat gebeurde bij de martiale identiteiten (Fontijn 20002: 246). In figuur 4 aan de 

andere kant, staan de sieraden met een lokaal uitzicht. Deze werden in de graven meegegeven 

en moesten iets helemaal anders verwoorden dan de sieraden met kenmerken van buitenaf 

(Fontijn 2002: 244). De lokale sieraden symboliseerden de plaatselijke gemeenschap, die 

geconstrueerd was op ideologische gronden. Men behoorde niet tot dezelfde groep omdat men 

dicht bij elkaar woonde, maar omdat men ideologisch verbonden was. Vanaf de late bronstijd 

wordt het gemeenschapsgevoel versterkt door de grafvelden die samen werden gebruikt en 

daar een gemeenschap van doden vormden. Hierdoor had iedereen dezelfde voorouders, wat 

mensen met elkaar verbond. Collectiviteit is dus de waarde die door deze sieraden wordt 

uitgedragen naast het bezitten van lokale rollen. Op het grafveld werden via de sieraden 

identiteiten weergegeven die bij het thuisland hoorden (Fontijn 2002: 245). 

 Een volgend deel in de theorie van Fontijn is de verklaring waarom bijlen zo 

belangrijk waren. Dit komt doordat ze een dubbel doel hadden. Ze waren een nuttig 

gebruiksvoorwerp, maar werden ook algemeen gebruikt als de vorm waarin metaal kon 

circuleren langsheen de netwerken (Fontijn 2002: 257). Deze tweede functie verklaart 

waarom er zoveel bijlen worden gevonden. Maar ook waarom bijlen nog steeds werden 

ingevoerd nadat ze al lang lokaal werden vervaardigd. Waarom bijlen echter in een depot 

terecht kwamen, is een andere vraag. Wellicht dienden bijlen als pars pro toto middel om 

metaal van buitenaf te transformeren naar iets dat lokaal aanvaardbaar was. Hiermee wordt 

bedoeld dat wanneer een aantal objecten van buitenaf de regio bereiken, het ongepast is om 

deze al te gebruiken. Wanneer men echter een deel van de objecten offert, worden ze 

getransformeerd naar iets wat voor de gemeenschap bruikbaar is. Wellicht moest dit niet 

gedaan worden voor elk voorwerp dat het gebied binnen kwam, maar alleen voor die objecten 

die in de toekomst een speciale betekenis zouden dragen. Ten slotte zullen de bijlen ook nog 

steeds de gemeenschapsidentiteiten vertegenwoordigen, doordat ze collectieve betekenis 

hadden vergaard (Fontijn 2002: 258) en om die redenen worden gedepositioneerd. Deze rol 

kregen ze door hun belang in het omhakken van bossen en het bouwen van huizen. Dit zijn 

twee activiteiten die de leefomgeving van de groep creëerden en die in groep werden 

uitgevoerd. Op deze manier raakte de bijl verbonden met de collectieve betekenissen (Fontijn 

2002: 249-250). Waarom bijlen als objecten van de gemeenschap en van gecultiveerd land in 

gebieden die niet beïnvloed zijn door de mens werden geplaatst, is wellicht te verklaren in het 
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idee van de tegengift. Mogelijk werd het object dat materiaal nam van de wereld ook gebruikt 

om iets terug te geven aan de aarde (Fontijn 2002: 250). Daarnaast is er ook nog het fenomeen 

van de grote bijlenschatten van op het einde van de bronstijd. Ook zij zijn wellicht het gevolg 

van een pars pro toto handeling. De speciale waarde van de bijl was mogelijks gedaald, 

waardoor er voor een depot een grotere hoeveelheid brons nodig was (Fontijn 2002: 255-275).  

 Als laatste element wordt ook het landschap door David Fontijn besproken. Uit het 

bovenstaande kunnen een aantal kenmerken worden afgeleid die het bronstijdlandschap 

bepaalden. Om te beginnen zorgde een gestructureerde depositie ervoor dat het landschap ook 

gestructureerd raakte. Dit komt doordat bepaalde objecten met een bepaalde betekenis op een 

bepaalde plaats werden gedeponeerd. Hierdoor kreeg deze plaats de betekenis van het object 

en vermengde dit met mogelijke betekenissen van de plaats zelf. Verder is dit gestructureerde 

landschap ook een voorouderlijk landschap. Men vindt er niet alleen de grafheuvels en 

urnenvelden, maar ook de herinneringen aan plaatsen waar voorouders depots hebben 

geplaatst (Fontijn 2002: 271). Wanneer men dit landschap bekijkt vanaf de nederzetting, dan 

zien we de depots steeds veranderen in relatie tot de groeiende afstand tot de woonst (Figuur 

5). Uit de afbeelding kan worden afgeleid dat simpele objecten soms in de nederzetting 

konden worden geplaatst, terwijl er in de graven weinig tot geen brons wordt gevonden. 

Figuur 5: Schematische weergave van het landschap waarin de bronstijd-

gemeenschappen aan depositie deden. Het centrum hiervan is de 

nederzetting. 
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Wanneer we echter kijken naar de zones die het minst zijn gecultiveerd, de rivieren en 

moerassen, dan is er daar wel sprake van een groot aantal depots. Objecten met de meeste 

lokale betekenis bleven dus dicht bij huis als ze in een depot werden geplaatst. Voor supra-

regionale objecten was dit net omgekeerd. De rivieren en de uitheemse objecten 

symboliseerden beiden de verbinding met de rest van de wereld (Fontijn 2002: 262). Ten 

slotte kan er niet gesproken worden van plaatsen in het landschap met een betekenis, maar 

eerder van zones. Het gaat hier dan om bepaalde milieus die geschikt bevonden werden door 

de bronstijdgemeenschappen. Aan welke kenmerken er moest worden voldaan is onduidelijk. 

Daarnaast werden er geen tekens of voorwerpen geplaatst die een geschikte zone konden 

aanduiden. Het hing dus helemaal af van natuurlijke kenmerken die van generatie op 

generatie werden doorgegeven (Fontijn 2002: 271). 

 Bronstijdculturen waren dus importerende gemeenschappen omdat men noodzakelijke 

materialen moest invoeren. Daar tegenover stond de plaatselijke gemeenschap. Tussen deze 

twee was er continu een spanningsveld omdat men als lokale groep steeds besefte dat men 

verbonden was met een groter geheel, dat men niet zelf kon zien of beseffen, maar waar men 

wel deels afhankelijk van was (Fontijn 200: 387). Deze tweedeling verklaart wellicht de 

gelijkaardige tweedeling die in depots vervat zit. 
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2.4 Theoretische vergelijking  

De theorievorming rond bronstijddeposities is samen te vatten in vijf theoretische 

groepen. Elke groep heeft zijn eigen basisconcepten en ideeën. Sinds de vorming van de 

eerste theorieën, is er een hele weg afgelegd. Nieuwe kennis en modellen uit andere 

menswetenschappen hebben ervoor gezorgd dat de theorieën steeds meer delen van de 

bronstijdmaatschappij gingen betrekken in de depositiepraktijk. Jongere onderzoekers gaven 

kritieken op oudere modellen en werkten van hieruit verder.  

 

Terwijl de oudste ideeën zich beperkten tot een korte maar krachtige verklaring voor de 

gevonden depots, zijn er de laatste decennia complexe theorieën uitgedacht. Dit betekent dat 

veel concepten van de oude stroming depots in één aspect van de samenleving plaatsen. Zo 

zijn de depots slechts een onderdeel van het militaire of economische deel van de 

maatschappij. Daarnaast worden depots vaak als het gevolg van sociale onrust gezien. Het feit 

dat er objecten in de bodem of in rivieren zijn teruggevonden, is het gevolg van activiteiten en 

handelingen die niet zijn afgewerkt. Zo kunnen voorwerpen door een handelaar zijn 

weggestopt om later terug op halen, maar was dit niet mogelijk door bijvoorbeeld oorlog of 

ziekte. Verder waren depots voor velen het gevolg van natuurlijk processen, zoals erosie, die 

graven of nederzettingen vernietigde en de metalen objecten in de vorm van een depot 

achterliet.   

Deze eerste ontwikkelingen creëerden echter meer vragen dan antwoorden. Vooral de 

tweedeling profaan/ritueel zorgde voor veel problemen. We zien dan ook hoe theoretische 

constructies en verklaringen worden gemaakt om deze tegenstelling te omzeilen en te 

begrijpen. Een oplossing hiervoor wordt aangereikt uit de etnografie. Deze leert ons dat veel 

culturen de tweedeling zoals wij ze bevatten, niet kennen. Voor hen zijn alle soorten depots 

rationele acties en vaak is alles in het leven verbonden met religie. Recente theorieën 

erkennen vaak de tweedeling nog, maar leggen er weinig tot geen nadruk op. Voor hen zijn ze 

beiden het gevolg van dezelfde mechanismen. Men erkent nog steeds rituele en profane 

depots, maar aanvaardt ze als verschillende uitingen voor hetzelfde doel, waarbij het dan vaak 

om de consolidatie van macht gaat. Hetzelfde gebeurt voor de tweedeling depot/grafgift. Ook 

hier ziet men ze vaak als twee verschillende middelen voor het bereiken van hetzelfde doel.  

Een werkelijke antwoord voor de tegenstelling profaan/ritueel bestaat dus niet, omdat 

wij niet kunnen vatten hoe men in de bronstijd dacht. Checklists om die te begrijpen, zijn 

nooit als voldoende waterdicht ervaren, al zien we dat deze van Janet Levy (Tabel 4) nog 
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steeds veel wordt gebruik. Daarom zullen veel wetenschappers de scherpe tweedeling 

proberen te vermijden.   

Janet Levy’s theorie werd door veel latere onderzoekers overspoeld met kritiek. Toch 

blijft haar werk intuïtief goed aanvoelen, al kunnen er op rationele gronden veel opmerkingen 

worden gemaakt. Het is ook zij die als eerste de etnografische kennis gebruikte. Daarom kan 

ze als een pionier worden aanzien. Wetenschappers zoals Richard Bradley en Koen Verlaeckt 

hebben het gebruik van de etnografie verder toegepast. Het gaat hier dan om ideeën zoals gift-

exchange, gift giving en competitieve consumptie. Deze ideeën werden uitgewerkt in de 

concepten prestige goederen en prestige goods economy. Deze vertelden respectievelijk iets 

over waarom brons een speciale status had en waarom er geen sprake was van een 

marktwerking, maar wel van uitwisseling van goederen om status en macht te verwerven.  

Vanuit deze sociologische ontwikkelingen ontstonden wat hier de nieuwe stromingen 

worden genoemd. Onderzoekers die deze school volgen, gaan er vanuit dat men de 

bronstijddeposities kan verklaren aan de hand van prestige objecten. Deze bundel van ideeën 

rond depositie en prestige goederen is dan nog eens op te delen in drie groepen die de 

volgende titels meekregen: ‘Depositie als middel om schaarste te creëren’, ‘Depositie als 

competitieve consumptie’ en ‘Depositie als vernietiger van identiteit’.  

Tussen de drie zijn enkele opvallende verschillen op te merken. Bij de eerste is er nog 

sprake van theorieën die nog sterk zijn gericht op de economie, en dan vooral een economie 

naar Westerse maatstaven. Ze werken met het idee dat prestige goederen kunnen lijden onder 

inflatie, waardoor dit probleem moet worden opgelost door het maken van depots. Een latere 

versie van deze gedachtegang is ontwikkeld door Kristian Kristiansen. Ook bij hem zien we 

het idee van inflatie terugkomen, maar ook competitieve consumptie is een sterk onderdeel 

van zijn theorieën.  

De vorsers die werken met competitieve consumptie zullen het idee van inflatie blijven 

gebruiken. Al is het hier niet meer dan een neveneffect. Voor hen staat de depositiedaad zelf 

centraal. Net zoals de ideeën rond de creatie van schaarste, gaan zij er vanuit dat prestige 

objecten de mogelijkheid scheppen om status te verdienen. Het verschil tussen beiden groepen 

zit hem echter in de nuances. Voor de eerste zijn het de objecten zelf die prestige verlenen en 

is de depositie een middel om dit mechanisme te behouden. Voor de tweede groep is het de 

handeling die hiervoor zorgt. Depositie als competitieve consumptie is gebaseerd op de ideeën 

van Marcel Mauss en wordt vergeleken met de potlatch. Zowel Patrice Brun, Richard Bradley 
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als Koen Verlaeckt hebben op deze basis hun theorie uitgebouwd. We zien tussen de drie dan 

ook grote gelijkenissen. Allen zien de verschillende fasen van de bronstijd als verschillende 

culturele vormen met andere materiële uitingen. De depots zijn hier onder andere een uiting 

van. Daar alledrie vanuit een andere dataset werken, zijn er echter ook kleine verschillen, 

maar bij iedere theorie zien we hoe dan ook dat de late bronstijd een moment van verandering 

is. Ook wijzen ze allemaal op het belang van de uitwisselingsnetwerken en hebben ze 

problemen met de enkele depots die niet in hun plaatje passen. Hiervoor wordt dan 

teruggegrepen naar oudere theorieën. Het zijn vooral de depots die als profaan worden 

bestempeld die hieronder vallen. Dit wijst weer op het feit dat de problemen rond de 

tweedeling profaan/ritueel nog niet geheel zijn opgelost. Daarnaast zal Verlaeckt ook de 

kleine depots in de vroege bronstijd verklaren aan de hand van offers in plaats van 

competitieve consumptie.  

Tenslotte is er recent nog een laatste onderzoek gepubliceerd. Het werk van David 

Fontijn breekt zoveel mogelijk met alle bestaande theorieën en opvattingen. Hij gaat in plaats 

hiervan meer met de betekenis van objecten werken. Fontijn werkt dus niet met het idee dat 

deposities manieren zijn om de waarde van objecten te behouden. Evenmin gaat hij er van uit 

dat depots de uitingen zijn van competitieve consumptie om status te behouden. Voor hem 

bezit elk voorwerp een bepaalde betekenis die individuen een bepaalde identiteit en status 

geeft. Identiteiten zijn echter tijdelijk en moeten ook terug afgelegd worden. Hierin kunnen 

deposities nuttig zijn. Daarnaast gaat hij, net zoals de wetenschappers voor hem, bepaalde 

depots koppelen aan andere theorieën. Zo gaat hij uit van het pars pro toto concept en van het 

idee dat gemeenschappen de natuurlijke omgeving gebruiken om van te leven en dat ze aan 

diezelfde natuur iets moesten teruggeven als bedanking of wederdienst hiervoor.  

Belangrijk in Fontijns werk is echter dat hij niet alleen zegt waarom men voorwerpen 

deponeert, maar ook waarom welk object. Fontijn is dus de enige die de betekenis van 

voorwerpen verklaart en zo ook waarom een depot met een bepaalde samenstelling werd 

gemaakt. Andere vorsers zullen ook verklaren waarom een depositie nodig is, maar negeren 

de keuze van de objecten. Soms koppelt men objecten wel aan individuen zoals de man, de 

vrouw, de gemeenschap, maar nooit kan worden verklaard waarom juist dit object met die 

symboliek op een bepaalde plaats moet worden gedeponeerd.  

 Daarnaast zijn er nog enkele specifieke opmerkingen te maken. Het gaat hier om 

kleine aspecten van verschillende theorieën die de aandacht trekken of niet lijken te kloppen. 

Zo is het om te beginnen duidelijk dat Koen Verlaeckt als één van de jongste vorsers, 
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schatplichtig is aan zowel Patrice Brun als Richard Bradley. Veel elementen in zijn theorie 

zijn van deze twee wetenschappers overgenomen. Zo gebruikt hij de étapes van Brun en de 

veranderende maatschappelijke structuren van Bradley. Dit vermindert echter de waarde van 

zijn werk niet omdat hij samen met David Fontijn bij de weinigen is die op Vlaams materiaal 

werkt. Verder kunnen ook Kristian Kristiansen en Richard Bradley vergeleken worden met 

elkaar. Voor hen is de bronstijd een opeenvolging van fasen waarin de elite cyclisch macht 

verzamelt, consolideert en terug verliest. Bradley kan daarnaast ook verbonden worden met 

Eugène Warmenbol. Deze laatste gebruikt een concept van de eerste, met name het idee dat 

de depositie in de late bronstijd de grafgiften vervangt als middel om macht en status te uiten.  

David Fontijns theorie valt op tussen alle anderen omdat ze zo uitgewerkt is. De 

meesten houden het op vage beschrijvingen over hoe deposities werken en waarom ze 

noodzakelijk zijn. Zoals reeds gezegd, is hij de enige die kan verklaren waarom een object 

werd gekozen. Verder verklaart hij niet alleen de voorwerpen, maar ook de omgeving. Terwijl 

de anderen wel stellen dat de rivier een machtige focus in het landschap moet zijn geweest, 

gaat Fontijn hier verder op door. Hij geeft niet enkel aandacht aan de natuurlijke omgeving, 

maar ook aan de nederzettingen. We zien bij geen enkele vorser veel aandacht voor droge 

contexten, terwijl Fontijn dit toch meer doet. Doordat zijn theorie zo uitgebreid is, kunnen er 

echter ook enkele opmerkingen worden gemaakt. De andere theorieën zijn vaak te breed om 

er veel op aan te merken. Het is bijna enkel mogelijk ze te aanvaarden of anders te verwerpen. 

zo berekende David Fontijn aan de hand van alle voorwerpen in zijn onderzoeksgebied dat in 

de vroege bronstijd er gemiddeld sprake was van één depositie om de veertien jaar in de 

Maas-Demer-Schelde regio. In de late bronstijd is dit al één om de tien jaar. Dit betekent dat 

grote aantallen individuen nooit een depositie hebben kunnen aanschouwen, of dat mensen 

over lange afstanden reisden om toch aanwezig te kunnen zijn. Daarnaast kan dit ook 

betekenen dat het maken van een depot een heel erg belangrijke handeling was, die maar heel 

zelden vertoond werd. Toch wordt dit een raar gegeven als we de frequentie koppelen aan de 

theorie. Hoe kan een handeling zorgen voor het afbreken van identiteit en als pars pro toto 

middel dienen, als het maar zo weinig voorkwam? Want dit zullen twee zaken zijn geweest 

die regelmatig voorkwamen. Heel wat personen zullen een martiale of andere identiteit 

hebben verkregen en die later weer hebben moeten afleggen. Daarnaast zal een gebied zoals 

de Maas-Demer-Schelde regio regelmatig brons hebben ingevoerd en hierbij het materiaal 

voor de gemeenschap aanvaardbaar moeten hebben gemaakt. Hoe kon dit gebeuren met deze 

lage frequentie? Hiervoor zijn maar twee oplossingen mogelijk. Of we hebben nog lang niet 

alle depots gevonden, of depositie was niet de belangrijkste manier om identiteiten af te 
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breken of om materiaal om te vormen. Mogelijk werd een depot enkel gebruikt om een hele 

speciale identiteit af te leggen of een grote hoeveelheid brons te verwerken. 

Ook de andere theorieën kunnen iets leren uit deze kleine aantallen. Competitieve 

consumptie wordt moeilijker aan te nemen als de aantallen van Fontijn te extrapoleren zijn 

naar andere gebieden. Consumptie van objecten kan dan geen standaard oplossing zijn om 

macht te consolideren. Het zal eerder een soort hoogtepunt zijn in een lange opeenvolging van 

gifts en tegengifts, waarbij het uiteindelijk alleen nog maar mogelijk is om te deponeren. 

Wellicht bouwde deze keten langzaam en over verschillende generaties op, om dan plots een 

limiet te bereiken. Mogelijk zorgden grotere hoeveelheden brons in de late bronstijd ervoor 

dat men sneller kon overgaan tot het maken van depots. Ook hier zal een depot echter een 

speciaal en zeer uitzonderlijk gebeuren blijven. Het is goed mogelijk dat ook wetenschappers 

als Bradley, Brun en Kristiansen dit allemaal ook zo bedoelden, al lijkt het erop dat zij er 

vanuit gaan dat deposities een frequent voorkomend verschijnsel waren en een standaard 

oplossing om macht te behouden.  

Het probleem rond de frequentie van deposities kan mogelijk worden opgelost aan de 

hand van de ideeën van Stuart Needham. Hij ontwikkelde een idee waartegen de meeste 

archeologen zeer weigerachtig staan. Hij koppelt depositie los van rituele handeling Needham 

2001: 287). Dit houdt in dat deposities geen permanente intentie hoeven te hebben, iets dat 

anders enkel was weggelegd voor profane en dus meer economische depots. Wat betekent dat 

hij het vernietigen van objecten binnen de competitieve consumptie en het verwijderen van 

identiteiten loskoppelt van eeuwigdurende depots. Dit is een erg interessant idee, omdat dit 

het hierboven gestelde probleem kan oplossen. De kleine aantallen van Fontijn kunnen dan 

realiteit zijn en men kan toch vasthouden aan de bestaande theorieën. Zoiets is mogelijk 

omdat een niet-permanent depot toch aan enkele zaken kan voldoen: 

� Het gedepositioneerde materiaal is in iemands bezit geweest en kan hierdoor 

van betekenis zijn geweest in de verwerving van status. 

� De depositie is uitgevoerd, wat betekent dat mensen hun waardevolle objecten 

hebben weggegooid. 

� De depositie is een machtig gebeuren geweest omdat de eigenaar een tijdlang 

niet over zijn belangrijke voorwerpen kan beschikken. 

� Wanneer het materiaal is teruggehaald, kan het opnieuw worden gebruikt in 

een nieuw betekenisvol en nuttig leven (Needham 2001: 288). 
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De archeologie gaat er van uit dat bepaalde depots permanent zijn omdat ze zich op plaatsen 

bevinden die het moeilijk maken om de voorwerpen terug te halen. In werkelijkheid is het zo 

dat de redenen waarom een depot al dan niet wordt teruggehaald heel wat complexer zijn. 

Naast de context zijn ook mogelijke herkenningspunten bij de plaats van depositie en de 

manier waarop de voorwerpen werden gedepositioneerd (al dan niet in container en welke 

objecten) van belang. Daarnaast is ook de tijdspanne zeer belangrijk. Enkele van deze 

factoren zijn uitgezet in een figuur die de kans op terughalen weergeeft (Figuur 6). Hieruit 

blijkt dat enkel het eerste jaar van belang is. Wordt een depot na dit jaar niet teruggehaald, 

dan is de kans zeer groot dat dit nooit meer gebeurt (Needham 2001: 290-291). Het moment 

waarop een depositie moest worden teruggehaald, zal wellicht vaak niet precies zijn 

vastgelegd. Dit terwijl de duur van begraving van belang kan zijn voor de betekenis van de 

depositie en de voorwerpen. Een object kan aan betekenis winnen doordat ze over een langere 

periode niet bruikbaar is. Dit kan worden herinnerd via bepaalde activiteiten zoals feesten. 

Hierdoor is het mogelijk dat de tendens tot een permanente depositie ontstaat, omdat ze steeds 

langer bewaard wordt en op deze manier blijft gevierd worden. Dit betekent dat het belang 

van terughalen op termijn ondergeschikt raakt aan de waarde dat het verborgen object 

verwerft door langer niet beschikbaar te zijn. Daarnaast kan een voorwerp ook permanent in 

Figuur 6: Het aantal depots dat wordt teruggehaald na depositie in verschillende contexten, met of zonder externe 

herkenningstekens. Op een logaritmische schaal. 
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een depositie blijven omdat de herinnering aan de depositie vervaagt en uiteindelijk verdwijnt. 

Dit idee lijkt weer te geven dat de meeste deposities volgens bovenstaande redenering 

permanent werden, ook al was dit niet de bedoeling. Dit is echter niet zo volgens Needham 

omdat de bronstijdculturen een traditie van korte depots kende (Needham 2001: 288). Vaak 

werd surplus (voedsel, grondstoffen) een bepaalde periode verstopt totdat ze nodig was. Het 

concept van een korte depositie zit dus in de cultuur en psyche van deze samenlevingen 

(Needham 2001: 289).  

Tenslotte betekent dit dat veel van de nu nog terug gevonden deposities misschien wel 

kunnen worden gezien als het mislukken van het concept depositie omdat de cultuur niet in 

staat was de objecten terug te halen en/of te beschermen. Dit is wellicht een betere verklaring 

dan de hypothese dat een depositie maar succesvol is als ze voor altijd is. De werkelijke 

succesvolle depots zijn voor Needham dus eigenlijk niet meer te achterhalen, omdat ze 

werden gerecupereerd zoals bedoeld was (Needham 2001: 292). 

Na het vergelijken van de theorieën rond bronstijddepositie en de opmerkingen 

hierover is het tijd om dit alles te toetsen. In het volgende hoofdstuk zal gekeken worden of 

het mogelijk is om met een kleine hoeveelheid onderzoeksmateriaal te bepalen welke van 

bovenstaande ideeën het meest plausibel is. 
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3 Studie van het Oost-Vlaamse bronzen corpus 

3.1 Afbakening van een onderzoeksgebied 

Een vergelijking van de bestaande theorieën rond bronstijddeposities kan niet enkel 

worden bereikt door de verschillende standpunten naast elkaar te leggen. Wanneer men enkel 

theorieën met elkaar vergelijkt, zal men vooral kritieken en opmerkingen uiten omdat de ene 

beter aanvoelt dan de andere. Men onderzoekt dan dus niet de beschikbare gegevens, maar 

bepaalt wat het best in de huidige tijdsgeest past. De theorie zal bekeken worden met de eigen 

waarden en normen in het achterhoofd. Ideeën zullen dan niet afgeschreven of aanvaard 

worden omdat ze overeenkomen met de beschikbare data, maar omdat ze al dan niet passen in 

de eigen mentaliteit. Het is daarom noodzakelijk om de theorie te toetsen aan de beschikbare 

gegevens. Enkel werken met de ruwe gegevens maakt een goede vergelijking mogelijk en kan 

zo mogelijk vondsten koppelen aan de theorie.  

Om theorieën te vergelijken, moet eerst een onderzoeksgebied worden afgebakend. 

Omwille van zijn grondigheid en volledigheid, werd er gekozen om hiervoor de catalogus uit 

1996 van Koen Verlaeckt te gebruiken. Hierin worden alle bronzen voorwerpen uit Oost-

Vlaanderen beknopt, maar volledig besproken (Verlaeckt 1996c, Verlaeckt 2001, Warmenbol 

1998, Warmenbol 2009, Warmenbol 2010). Slechts vijf nieuwe objecten konden hieraan toe 

worden gevoegd (Lijst 1) (Bourgeois 1998, De Mulder 1999, De Mulder 2007, Verlaeckt 

1997, Verlaeckt 1999).   

Het corpus bevat ongeveer 680 objecten gevonden doorheen Oost-Vlaanderen. Dit aantal 

is verre van exact. Zo is er in de collectie van J. Van Overstraeten sprake van een aantal 

vishaken, maar is het exacte aantal onbekend (Verlaeckt 1996b: 127). Daarnaast zijn er vijf 

collecties die nog niet ten gronde onderzocht zijn: de collectie van A. van Bogaert-Wauters, 

de collectie E. Joly, de collectie in het Historisch-Archeologisch Museum van Lokeren, de 

collectie R. Waterschoot en de collectie Neyt. Hiervan zijn enkel de collecties van het 

Historisch-Archeologisch Museum en die van A. van Bogaert-Wauters potentieel nuttig als 

bijdrage voor het Oost-Vlaamse corpus en zijn dus opgenomen in de 680. De rest kampt met 

foutieve en/of vage contextuele informatie (Verlaeckt 1996b: 134-135). Omdat zelfs deze 

twee collecties echter te maken hebben met mogelijke foutieve data, laten we ook deze hier 

achterwege. Van de 680 objecten blijven er op die manier nog maar 464 voorwerpen over die 

kunnen bijdragen tot een beter begrip van de bronstijddeposities. Goed nieuws is wel dat in 

deze 464 objecten toch al één besproken collectie zit. In 1996 was de collectie L. Savoir nog 
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niet onderzocht, maar ondertussen zijn de twee bronstijdvoorwerpen van de verzameling 

gepubliceerd. Het gaat om een hielbijl en een lanspunt (De Mulder 1999: 27, Verlaeckt 1999: 

32-33).  

Daarnaast bevatten de 464 bronzen voorwerpen 160 objecten die niet met zekerheid 

kunnen worden gedateerd (Verlaeckt 1996b: 125-131). Daarom zullen ook zij worden 

weggelaten in het onderzoek. Men kan de depositietendensen niet onderzoeken indien 

objecten niet in subfasen onder te verdelen zijn. Hierdoor daalt ons aantal naar 304. Hiervan 

moeten nog eens 3 objecten afgetrokken worden. Het gaat hier om voorwerpen die wel in de 

literatuur bestaan, maar vandaag niet meer worden teruggevonden (Verlaeckt 1996b: 125). Dit 

alles brengt ons eindtotaal op 301 objecten die voor onderzoek bruikbaar zijn.  

Op deze manier blijven dus enkel de vondsten over waarvan met (grote) zekerheid kan 

gezegd worden dat zowel de vindplaats, de context als de datering correct zijn. Koen 

Verlaeckt had in zijn onderzoek op deze manier 297 voorwerpen uit alle gevonden Oost-

Vlaamse bronzen, kunnen filteren (Verlaeckt 1996b: 35). Hieraan konden nog 4 van de 5 

nieuwe objecten worden toegevoegd, wat de teller dus op 301 doet eindigen.  

Zoals reeds is aangehaald in het tweede luik van deze masterproef, heeft Verlaeckt voor 

de filtering van potentieel nuttige objecten een methodiek ontwikkeld. Deze zal hier kort 

worden besproken, omdat dit verklaart waarom slechts 44% van het totaal aantal gevonden 

objecten geschikt is om onderzoek op uit te voeren.  

De methode is gebaseerd op drie criteria. Wanneer deze samen worden gehanteerd is het 

mogelijk om de meeste bronzen met mogelijk foutieve data te elimineren. Ten eerste is het 

belangrijk om de betrouwbaarheid van de informatie rond de vondstomstandigheden te 

bepalen. De exacte plaats en context van de vondst kennen, is noodzakelijk om het object later 

in het groter geheel te plaatsen. Een losse vondst kan ons niets vertellen over het verleden 

omdat ze niet gelinkt kan worden aan haar omgeving, de andere objecten en kennis over de 

periode waaruit ze komt. Wanneer een object wordt gevonden weet de vinder meestal de 

plaats en context en kan het object dienen in het onderzoek naar het verleden. Verstrijkt er 

daarentegen veel tijd voordat deze kennis wordt neergeschreven of wordt het voorwerp 

verkocht zonder dat deze informatie wordt doorgegeven, dan is er veel kans dat de 

noodzakelijke data verloren gaat. Vanuit dit idee maakte Koen Verlaeckt een code die kan 

aangeven hoe betrouwbaar en volledig de beschikbare informatie is. Deze loopt van vondsten 

gemaakt op archeologische opgravingen, die dus alle noodzakelijke data bezitten, tot objecten 

waarvan enkel de omgeving van de vindplaats bekend is (Verlaeckt 1996b: 33). 
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 Naast de mondelinge en geschreven informatie over de vondstomstandigheden, kan ook 

het materiaal zelf de mogelijke context onthullen. Bronzen voorwerpen kunnen een bepaalde 

patina bezitten die eventueel iets kan vertellen over de vindplaats (Verlaeckt 1996b: 33). 

Deze patina is een soort kleur die over het brons ligt en die het resultaat is van de interactie 

tussen de chemische compositie van het materiaal en de context. Verlaeckt merkt wel op dat 

ondanks het feit dat deze techniek nuttig kan zijn voor objecten zonder contextuele gegevens, 

de patina door recentere manipulaties van vorm en uitzicht kan veranderd zijn. Hierdoor kan 

het gebeuren dat foutieve informatie afgelezen wordt (Verlaeckt 1996b: 34). Hoe simpel dit 

concept verder lijkt, hoe moeilijk het kan zijn om daadwerkelijk een context uit de patina af te 

leiden, zelfs als men bovengenoemd probleem probeert te omzeilen. Zo is er wat men rivier 

patina noemt die bestaat uit een goudachtige glans (Verlaeck 1996b: 34), wat eigenlijk de 

oorspronkelijk kleur van het brons is (Fontijn 2002: 40). Deze kleur komt echter ook voor op 

objecten uit venige contexten. Een betere naam voor de rivier patina is dan ook natte context 

patina. Dit toont aan dat een bepaalde kleur geen exacte context kan aanduiden. Een gouden 

glans kan een hele waaier aan natte contexten representeren. Op dezelfde manier kunnen de 

veen patina en het geoxideerde materiaal bekeken worden  (Verlaeckt 1996b: 34, Fontijn 

2002: 40). Als men evenwel met de grootste voorzichtigheid de patina afleest, is het mogelijk 

om voor bepaalde objecten een ruwe contextuele beschrijving te maken.  

Daarnaast is er nog een manier om de oorsprong van het object te achterhalen. Het gaat 

hier dan niet om het onderzoek naar de plaats van depositie, maar om de plaats waar het 

materiaal oorspronkelijk vandaan kwam. De gebruikte techniek hiervoor is uiteraard de 

chemische analyse. Naast het achterhalen van de afstand die een object mogelijk heeft 

afgelegd, kunnen hiermee ook falsificaties ontmaskerd worden. Dit omdat bronstijdbronzen 

en moderne bronzen een compleet andere chemische samenstelling hebben (Verlaeckt 1996b: 

34).  

Tenslotte helpt ook de vorm van het object om de betrouwbaarheid van objecten te 

bepalen. Elk type object kent een bepaalde verspreiding in een bepaald gebied. Een nieuwe 

vondst van dit type zal dan ook passen in deze verspreiding. Doet een vondst dit echter niet, 

dan is er veel kans dat dit object valse contextuele informatie is toebedeeld en eigenlijk van 

ergens anders afkomstig is (Verlaeckt 1996b: 34). Op deze manier kunnen dus ook heel wat 

twijfelachtige bronzen herkend worden, al zal de uitzondering natuurlijk de regel bevestigen.   
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Aan de hand van de drie criteria zijnde de overgedragen informatie, de informatie van het 

materiaal zelf en de typologische informatie, is het mogelijk om alle objecten in te delen in 

drie groepen: 

� De A groep: alle objecten waarbij de vondstomstandigheden en het fysieke 

uiterlijk van het object met elkaar overeen komen. 

� De B groep: alle objecten waarbij de vondstomstandigheden niet helemaal 

duidelijk zijn, maar waarbij hun aanwezigheid in Oost-Vlaanderen past in het 

algemeen voorkomen van hun type.  

� De C groep: alle objecten waarbij er een duidelijke tegenstelling is tussen de 

vondstomstandigheden en hun fysieke uiterlijk of waarbij hun voorkomen niet 

past in de algemene verspreiding van hun type (Verlaeckt 1996: 34-35). 

 

Met deze indeling was het mogelijk om te bepalen welke Oost-Vlaamse bronzen objecten 

nuttig kunnen zijn om te gebruiken in een onderzoek. Enkel de objecten uit de A en B groep 

zijn hiervoor gebruikt (Verlaeckt 1996: 35). Het gaat hier dus om de 301 voorwerpen daarnet 

vermeld (Tabel 5). De oorspronkelijke groep van 680 objecten bevatte naast deze A, B en C 

groep ook nog de objecten die niet echt in de C groep thuishoren, maar ook niet bij A of B. 

Dit zijn de vondsten die: 

� Een onzekere datering hebben. 

� Verdwenen zijn. 

� Uit onbeschreven verzamelingen komen (Verlaeckt 1996b: 125-131, 134-135). 

 

Deze groepen kunnen niet gebruikt worden in het onderzoek, maar zijn niet van die aard dat 

ze niet thuishoren Oost-Vlaanderen. Al deze objecten missen enkel een bepaald aspect dat 

noodzakelijk is om ze in de A of B groep in te delen. Het gaat hier respectievelijk om een 

precieze datering, hun herontdekking en extra onderzoek. Het is dus goed mogelijk dat de 

aantallen in groepen A en B in de toekomst nog zullen groeien door verder onderzoek en 

nieuwe kennis. Vandaar dat ze in het onderzoek niet volledig zullen worden genegeerd.  

De C groep bevat daarentegen alle objecten die duidelijk niet passen in Oost-

Vlaanderen. Ze zullen dan ook op geen enkele manier gebruikt worden. Dit zijn de 

voorwerpen die: 

� Enkel op papier bestaan. 
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� Duidelijk niet West-Europees van oorsprong zijn en daarom wellicht in recentere 

tijden ingevoerd zijn om aan verzamelaars te verkopen met foutieve contextuele 

data. 

� Een West-Europees uiterlijk hebben, maar over foutieve contextuele data 

beschikken. 

� Falsificaties zijn (Verlaeckt 1996b: 131-134). 

 

Op deze manier zijn alle objecten die in Oost-Vlaanderen zijn gevonden en claimen 

hiervandaan te komen, besproken. Grafiek 1a en 1b geven hiervan een weergave. Met dit 

corpus is het mogelijk om onderzoek uit te voeren. 

 

 

Grafiek 1a en 1b: Weergave van de verschillende groepen in het corpus als staafdiagram en taartdiagram. Hieruit blijkt 

dat de A groep groot in aantal is in combinatie met de B groep, maar dat ook het niet bruikbare deel van het corpus niet 

onderschat mag worden. Meer dan de helft van de objecten zijn in dit geval niet voor onderzoek bruikbaar. 
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Figuur 7: Weergave van de distributie van de vondsten in Oost-Vlaanderen. De grootte van de bolletjes staat 

voor het aantal objecten daar gevonden (1, 2 of 3). Wanneer dit aantal hoger is, dan is dit expliciet vermeld. 

Volle cirkels zijn objecten waarvan de exacte positie bekend is, lege het omgekeerde. EF = Oost-Vlaanderen, AN = 

Antwerpen, BR = Brabant, HT = Hainaut, WF = West-Vlaanderen.  

3.2 Bespreking van het materiaal 

3.2.1 Verdeling naar gemeente 

Het eerste wat kan gedaan worden met een collectie bronzen voorwerpen is ze verdelen 

naar gemeente. Het gaat hier om de gemeentes zoals ze waren voor de fusionering in de jaren 

’70 van de vorige eeuw. Er werd hiervoor gekozen omdat men de voorwerpen zo kon indelen 

in kleinere territoria, waardoor er exacter gewerkt kon worden. Dit kunnen we nu ook doen 

voor zowel groep A, groep B als voor beiden samen. Een tabel hiervan is te vinden in de 

bijlagen (Tabel 5).  
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Hieruit is af te leiden dat heel wat gemeenten in Oost-Vlaanderen in het verleden de 

plaats bij uitstek waren om een depositie te plaatsen. Vooral de gemeentes Gent/Melle, 

Schellebelle/Wichelen, Schoonaarde/Appels/Zele en Grembergen/Dendermonde waren druk 

bezochte plaatsen. Doordat er recent slechts 5 extra objecten zijn gevonden, kan een 

ruimtelijke spreiding worden voorgesteld aan de hand van de kaart zoals die te vinden is in 

het werk van Koen Verlaeckt (Figuur 7). Het gaat hier wel om alle vondsten uit Oost-

Vlaanderen, en niet alleen deze uit groep A en B. Toch tonen ze duidelijk de trend aan dat de 

Schelde tussen Gent en Dendermonde zeer rijk is aan objecten. De opgemerkte tendens dat de 

meeste vondsten gedaan worden in de omgeving van de Schelde, blijkt hier dan ook uit 

(Verlaeckt 1996b: 40). Uiteraard moet er rekening gehouden worden met het feit dat 

vervalsers de bronzen die ze van de hand wilden doen bij voorkeur een vindplaats gaven waar 

al veel materiaal was gevonden. Op deze manier leek het waarschijnlijker dat een voorwerp in 

Vlaanderen was gevonden. Overdreven hoge aantallen in bepaalde gemeentes moeten op deze 

kaart dan ook met de grootste voorzichtigheid worden bekeken.  

3.2.2 Verdeling naar periode 

Naast een ruimtelijke verdeling is ook een chronologische onderverdeling mogelijk. 

Omdat we werken met de catalogus van Koen Verlaeckt is ervoor gekozen om ook zijn 

onderverdeling te gebruiken. De nieuwe objecten die gedateerd konden worden, zijn dan ook 

binnen deze fasering geplaatst.  

Periode Aantal 

Vroege bronstijd 12 

Vroege bronstijd-midden bronstijd 12 

Midden bronstijd 33 

Midden bronstijd-late bronstijd 27 

Late bronstijd 168 

Midden bronstijd of late bronstijd 49 

301 

Tabel 6: Aantal objecten per bronstijdfase. 

Uit tabel 6 zijn enkele tendensen af te leiden. Om te beginnen is het duidelijk dat heel 

wat objecten niet te dateren zijn  binnen één specifieke periode. Het gaat hier om 29% van het 

totaal. Hieruit volgt echter ook dat de meeste objecten wel te plaatsen zijn binnen één 

bepaalde fase.  
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Grafiek 2: Weergave van de stijgende trend in het aantal gedeponeerde voorwerpen doorheen de bronstijd. 

Doordat de meeste objecten in een periode kunnen worden ingedeeld, is het mogelijk 

om tendensen doorheen de bronstijd te bepalen. Wat onmiddellijk in het oog springt is het 

stijgende aantal gedepositioneerde objecten van de vroege bronstijd naar de late bronstijd. 

Deze trend is vooral sterk op de overgang van de midden bronstijd naar de late bronstijd. De 

late bronstijd is dan ook het sterkst vertegenwoordigd ten opzichte van alle objecten in het 

corpus. Als we enkel de objecten beschouwen die specifiek in een periode vallen, dan maken 

de late bronstijd objecten hiervan 79% uit. De vroege bronstijd is goed voor 6% en de midden 

bronstijd voor 15% (Grafiek 3 in bijlage). Deze tendens wordt bewezen door 

koolstofdateringen op vondsten uit de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen (Bourgeois 

1996: 65). In 1995 werd er voor 18 bronzen voorwerpen die intern nog een houten schacht 

bevatten, een datering gedaan. Het gaat om objecten die at random zijn gekozen, waardoor de 

mogelijke resultaten niet zullen beïnvloed zijn door menselijke factoren. Daarnaast staan de 

18 objecten gemiddeld voor één object om de 100 jaar van de bronstijd. Deze twee factoren 

mogen worden gebruikt om te stellen dat de resultaten van de dateringen met relatieve 

zekerheid  representatief zijn (Bourgeois 1996: 68). De koolstofdateringen tonen echter een 

groter aantal voorwerpen voor de midden bronstijd dan voor de late bronstijd. Dit zou de  

bovenstaande vaststelling (Grafiek 2) dus onderuit halen. Als men echter ook de lengte van de 

subfasen in rekening neemt (de midden bronstijd duurt veel langer dan de vroege en late 

bronstijd), ziet men dat de late bronstijd in verhouding toch meer gedeponeerde objecten kent 

dan de vroege en midden bronstijd.  
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3.2.3 Verdeling naar context 

Nu het corpus gedateerd is, kan de contextuele spreiding onderzocht worden. De 

contexten worden opgedeeld in twee groepen: de voorwerpen gevonden in een natte 

omgeving en deze uit een droge. Wanneer we deze vergelijken aan de hand van grafiek 4, dan 

zien we dat de objecten uit natte contexten dominant zijn. Verder is er ook een grote groep 

waarbij men wel de gemeente kent, maar niet de precieze context. Al kan 1/3 van deze groep 

mogelijk als afkomstig uit een natte context worden bestempeld.  

 

Grafiek 4: Weergave van het aantal objecten per context: nat, droog en onbekend. 

De twee contextgroepen kunnen nog verder worden ingedeeld om meer specifieke data 

te verzamelen. Voor natte contexten zijn dit: rivieren, venen, moerassen, weides, rivieroevers 

en kleigroeves. Voor droge contexten gaat het om: graven, velden, nederzettingen, 

zandgroeves en een groep contexten die niet passen in de opgegeven reeks. In tabel 7 is de 

verdeling hiervan te zien, een grafische weergave is te vinden in de bijlagen (Grafiek 5a en 

5b). Hieruit kan worden afgeleid dat rivierdeposities bij de natte contexten het meest 

voorkomend zijn en dit bij de droge contexten de graven zijn. Toch is over de twee groepen 

heen een duidelijke dominantie op te merken van de rivierdeposities. Blijkbaar waren depots 

in stromen de favoriete keus van bronstijdgemeenschappen. Aan deze tendens kunnen nog 

eens 29 objecten toegevoegd worden die uit de categorie onbekend komen en die mogelijk 

ook in rivieren zijn gevonden. Deze vondsten zullen in latere tabellen steeds bij de 

riviervondsten geplaatst worden.  
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Nat rivier 149 

 
veen 17 

 
moeras 5 

 
weide 4 

 
rivieroever 4 

 
kleigroeve 2 

 
181 

   

Droog graf 8 

 
veld 5 

 
nederzetting 2 

 
zanggroeve 1 

 
andere 7 

 
23 

   

Onbekend 97 

  

 
301 

Tabel 7: Weergave van het aantal objecten naar specifieke context. 

3.2.4 Verdeling naar objecttype 

Depots kunnen heel wat verschillende soorten objecten bevatten. Daarom is het nuttig 

om vast te stellen of er hierin bepaalde trends zichtbaar zijn. Er zijn drie grote objecttypes, 

met name de wapens, de werktuigen en de sieraden. Deze zijn nog verder onder te verdelen, 

wat duidelijk blijkt uit tabel 8 .  

 

Grafiek 7: Weergave van de meest voorkomende objecten. Opvallend is het hoge aantal bijlen in verhouding tot de 

andere objecten.  
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Wapens zwaarden 30 

lanspunten 53 

dolken 14 

andere wapens 14 

111 

   

Werktuigen bijlen 101 

andere werktuigen 8 

109 

   

Sieraden pinnen 39 

spiralen 10 

armbanden 12 

andere sieraden 12 

73 

   

Andere 8 

301 

Tabel 8: Weergave van het corpus naar objecttype. De groep andere wapens bevat o.a. pijlpunten, helmen en 

hellebaarden. De groep andere werktuigen bevat o.a. messen, beitels en sikkels. De groep andere sieraden bevat o.a. 

ringen, kralen en hangers. De groep andere bevat o.a. moules, phalerae, scheermessen en bronsfragmenten. 

Een grafische weergave per objecttype is te vinden in bijlage (Grafiek 6a, 6b en 6c). Uit 

beide weergaves blijkt dat er in elk type bepaalde objectsoorten dominant zijn. Het gaat hier 

om de zwaarden, lanspunten, bijlen en pinnen. Wanneer men deze met elkaar vergelijkt, valt 

het hoge aantal bijlen tegenover de andere dominante objecten onmiddellijk op (Grafiek 7). 

Dit is vooral markant als men weet dat het hier al gaat om objecten die algemeen meer 

voorkomen dan de rest. De bijlen zijn maar liefst goed voor 34% van het totaal. De 

lanspunten voor 18%, de zwaarden voor 10% en de pinnen voor 13%. Dit betekent dat al de 

andere objecten maar meetellen voor 35%. Hieruit blijkt dat er evenveel bijlen gedeponeerd 

werden als alle objecten uit de restgroep samen. Toch zijn de werktuigen als groep niet de 

meest voorkomende. Deze eer is weggelegd voor de wapens, al scheelt het maar twee 

objecten. We kunnen er dus vanuit gaan dat wapens en werktuigen ongeveer even belangrijke 

groepen waren als het aankwam op het plaatsten van depots. Binnen de wapens komen alle 

soorten meer in gelijke verhoudingen voor dan dat dit bij de werktuigen het geval is. Er is 

natuurlijk een groot verschil tussen 53 lanspunten en 14 dolken, maar dit verschil verdwijnt in 

het niets als men kijkt naar de kloof tussen 101 bijlen en 8 andere werktuigen. 



 
78 

Verdeling van de objecttypes naar context 

Terwijl het aantal objecten in een bepaalde context ons veel leert net als de onderlinge 

verhouding tussen de verschillende objecttypes, leert de vergelijking van beide ons nog veel 

meer. Aan de hand van tabel 9 en grafiek 8 (in bijlage) kunnen mogelijke belangrijke trends 

worden besproken. Als er gekeken wordt naar de wapens en werktuigen, dan is er een 

duidelijke tendens dat zij bij voorkeur worden gedeponeerd in natte contexten in de vorm van 

enkele vondsten. Sieraden komen dan weer voor in alle contexten, van natte enkele vondsten 

tot in nederzettingen. Ook is de groep objecten met een onbekende context hier veel kleiner 

dan deze bij de wapens en werktuigen.  

 

 
 

Nat 
 

Droog 
  

Onbekend  

  
Enkele vondst Onderdeel schat Enkele vondst Graf Nederzetting 

  
Wapens Zwaarden 24 

    
6 30 

 
Lanspunten 36 

 
2 

  
16 54 

 
Dolken 11 

 
1 

  
2 14 

 
Andere 12 

 
1 

   
13 

  
83 0 4 0 0 24 111 

         

Werktuigen Bijlen 54 
 

8 
  

39 101 

 
Andere 7 

    
1 8 

  
61 0 8 0 0 40 109 

         

Sieraden Pinnen 31 
 

1 2 2 3 39 

 
Spiralen 8 2 

    
10 

 
Armbanden 9 2 

 
1 

  
12 

 
Andere 3 6 

 
3 

  
12 

  
51 10 1 6 2 3 73 

         

Andere 
 

4 2 
 

2 
  

8 

         

  
199 12 13 8 2 67 301 

 

Tabel 9: Verdeling van de objecttypes naar de context. 

 

Als we nog specifieker te werk gaan, dan blijken wapens en werktuigen nooit in 

graven of nederzettingen voor te komen, terwijl dit voor de sieraden minder opgaat. Van grote 

hoeveelheden sieraden in graven en nederzettingen is er echter ook geen sprake, maar ze 
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komen wel voor. Blijkbaar was het voor de bronstijdgemeenschappen om culturele, sociale of  

praktische redenen verboden of onmogelijk om iets anders dan sieraden in graven en 

nederzettingen te deponeren. Uit deze tendens volgt dat wapens en bijlen bij voorkeur op natte 

plaatsen werden gedepositioneerd. Ook hier zullen culturele, sociale en/of praktische redenen 

een rol hebben gespeeld. Vreemd genoeg bestond deze beperking niet voor alles wat met 

sieraden te maken had. Ook al konden sieraden in andere contexten voorkomen, de favoriete 

depositieplaats bleef ook voor deze groep de natte context.   

Verder blijkt dat sieraden onderdeel kunnen zijn van een schat, terwijl dit bij wapens 

en werktuigen niet het geval is. Voor Oost-Vlaanderen zijn er dus nog geen schatten bekend 

waarin wapens of werktuigen voorkomen. Tenslotte kan ook opgemerkt worden dat er op het 

vlak van het aantal objecten per type waarvan er geen contextuele gegevens bekend zijn, er 

grote verschillen tussen de types zijn. Bij de sieraden gaat het om 4% van de voorwerpen 

waarbij een precieze context ontbreekt. Bij de wapens en werktuigen is dit respectievelijk 

22% en 37%. Wat hiervan de reden is, is onduidelijk. Men zou juist verwachten dat grote 

objecten een betere contextuele informatie bezitten omdat ze beter opvallen door hun grootte. 

Mogelijks is de tendens dat sieraden in droge contexten worden teruggevonden en wapens en 

werktuigen niet, een deel van de verklaring. Misschien worden objecten met een droge 

vindplaats standaard beter gedocumenteerd dan deze uit een natte. Als een groep standaard 

van betere informatie wordt voorzien dan een andere, zal de eerste als vanzelf minder 

objecten hebben waarvan de context onduidelijk is. Het is onduidelijk of dit de werkelijke 

reden is. De rol van toeval of andere factoren is hier niet uit te sluiten. 
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3.2.5 Vergelijking van het corpus naar oorsprongsgebied 

Ten slotte kan nog iets worden gezegd over het oorsprongsgebied van de verschillende 

objecten in het Oost-Vlaamse corpus. Zoals reeds aangehaald in het theoretische luik van deze 

masterproef, staat het toekennen van een Continentaal of Atlantische oorsprong totaal los van 

de plaats waar een object gemaakt werd. De oorsprong doelt hier op welk cultuurcentrum 

invloed heeft uitgeoefend op de vormgeving van het object. Globaal kan dit weergegeven 

worden in tabel 10. 

Oorsprong Aantal 

Atlantisch 135 

Continentaal 56 

Onbekend 110 

  

 301 

Tabel 10: Weergave van het aantal objecten per oorsprongsgebied. De groep onbekend bevat vooral lanspunten en de 

moule van Heusden en de bijhorende bijlen. 

Hieruit valt op te maken dat een groot deel van de objecten niet te plaatsen is in een specifieke 

groep. Het gaat hier dan vooral om objecten die doorheen de bronstijd weinig tot geen 

morfologische veranderingen kenden, zoals lanspunten. Doordat ze niet veranderden, lijken 

de Continentale en Atlantische lanspunten heel sterk op elkaar.  

 Daarnaast blijkt uit het werk van Koen Verlaeckt dat er een wisselende dominantie is 

tussen het Continentale en Atlantische blok. In de vroege bronstijd zijn de objecten vooral 

Atlantisch van oorsprong terwijl we op de overgang naar de midden bronstijd de eerste 

Continentale voorwerpen zien verschijnen. Toch blijft de overgrote meerderheid van de 

objecten Atlantisch. Het is pas in de late bronstijd dat het aandeel van Continentaal brons 

zichtbaar stijgt om in het midden van de late bronstijd een gelijke verdeling te kennen met het 

Atlantisch materiaal. Tegen het einde van de bronstijd is er dan plots een felle toename in de 

hoeveelheid Atlantische voorwerpen, waardoor het kortstondige evenwicht opnieuw verdwijnt 

(Verlaeckt 1996b: 46-47). Uit deze steeds veranderende invloedsferen blijkt de algemene 

dominantie van Atlantisch complex. Dit is ook zichtbaar in de absolute cijfers in de tabel. Van 

de 191 objecten die aan een cultuurgroep zijn toegeschreven, zijn 71% Atlantisch van 

oorsprong. Nemen we alle 301 objecten in beschouwing, dan gaat het nog steeds om 45% 

tegenover 19% Continentale objecten. 
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3.3 Praktische vergelijking 

3.3.1 Werken met grote depositie intervallen 

De belangrijkste opmerking die gemaakt werd in het theoretische luik was dat de lage 

depositiefrequentie de bestaande theorieën mogelijk hypothekeert. Volgens David Fontijn 

werd er in de vroege bronstijd om de 10 à 14 jaar een depositie gemaakt in de Maas-Demer-

Schelde regio. Dit aantal nam toe gedurende de late bronstijd, waarin er elk jaar sprake was 

van het plaatsen van een depot (Fontijn 2002: 214). 

Aan de hand van het corpus was het mogelijk om eenzelfde berekening uit te voeren 

voor de Oost-Vlaamse bronstijd. Deze berekening van het tijdsinterval per periode is mogelijk 

omdat het aantal Oost-Vlaamse schatten te verwaarlozen is, waardoor elk object overeen komt 

met één depositie. Op die manier kan het aantal voorwerpen gebruikt worden als de 

hoeveelheid geplaatste depots. Deze berekening kan pas worden uitgevoerd als er op 

voorhand enkele stappen zijn uitgevoerd. Om te beginnen was het noodzakelijk de 

periodisering van Fontijn en Verlaeckt op elkaar af te stemmen zodat de data die zal 

verkregen worden met elkaar te vergelijken is. In tabel 11 is de hiervoor gebruikte indeling 

van de bronstijd weergegeven. 

Periode  

Vroege bronstijd 2000-1800 v. Chr. 

Midden bronstijd 1800-1100 v. Chr. 

Late bronstijd 1100-800 v. Chr. 

Tabel 11: Periodisering van de bronstijd naar een combinatie van de onderverdeling van Verlaeckt K. en Fontijn D.. 

Wanneer men deze onderverdeling gebruikt dan is de vroege bronstijd een periode van 200 

jaar, de midden bronstijd 700 jaar lang en telt de late bronstijd dan weer 300 jaar. Indien dit 

wordt vergeleken met het aantal objecten per fase, dan bekomt men het volgende resultaat: 

� De vroege bronstijd kent één depositie om de 17 jaar. 

� De midden bronstijd kent één depositie om de 21 jaar. 

� De late bronstijd kent één depositie om de 2 jaar. 

 

Dit is een vreemd resultaat omdat de midden bronstijd een lagere depositiefrequentie kent dan 

de vroege bronstijd, terwijl het aantal gedeponeerde objecten volgens grafiek 2 steeds stijgt. 

De verklaring hiervan is te zoeken in de veel langere duur van de midden bronstijd en het 

hiermee niet evenredig stijgen van het aantal objecten die aan deze periode werden 

toegeschreven. 
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Daarom werd ervoor gekozen om de berekening nog eens opnieuw uit te voeren, maar nu 

ook met de objecten die in verschillende fasen kunnen thuishoren (Tabel 6). Omdat deze 

objecten niet te plaatsen zijn in één periode, hebben we deze voorwerpen percentueel verdeeld 

over de subfasen. Dit betekent dat bijvoorbeeld de vroege bronstijd evenveel objecten 

bijgerekend krijgt als dat de verhouding tussen de voorwerpen van de vroege en midden 

bronstijd impliceert. Concreet  komt dit op het volgende neer: 

� De vroege bronstijd krijgt 3 objecten extra. 

� De midden bronstijd krijgt 21 objecten extra. 

� De late bronstijd krijgt 64 objecten extra. 

 

Dit levert ons een nieuwe verdeling op van de vondsten doorheen de bronstijd. Deze is te 

vinden in tabel 12.  

Periode Aantal 

Vroege bronstijd 15 

Midden bronstijd 54 

Late bronstijd 232 

  

 301 

Tabel 12: Aantal objecten per bronstijdfase, percentueel herberekend zodat alle voorwerpen die niet exact te dateren 

zijn, zijn weggewerkt en over de fasen werden verdeeld. 

Wanneer we nu opnieuw dezelfde berekening uitvoeren, bekomen we resultaten die dichter 

bij deze van David Fontijn liggen: 

� De vroege bronstijd kent één depositie om de 13 jaar. 

� De midden bronstijd kent één depositie om de 13 jaar. 

� De late bronstijd kent één depositie om het jaar. 

 

Concluderend kunnen we stellen dat ook voor Oost-Vlaanderen het lage aantal depots 

voor het huidige corpus realiteit is. Dit wil zeggen dat bronstijdgemeenschappen in deze 

provincie slechts zelden in contact kwamen met deposities en dat het plaatsen van depots een 

zeldzame en speciale gebeurtenis was.  

Deze conclusie kan nu op drie manieren bekeken en begrepen worden. Ten eerste kunnen 

we gewoon aanvaarden dat het plaatsen van depots een zeldzame activiteit was. Wordt deze 

strekking gevolgd, dan heeft dit vergaande gevolgen voor de bestaande theorieën. Zoals 

aangehaald in het vorige luik, zijn deze gebaseerd op een relatief hoge frequentie aan depots. 
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Als gevolg hiervan zullen zij moeten ofwel worden verworpen ofwel worden aangepast. Het 

aanpassen gebeurt dan in die zin dat het uitvoeren van een depositie enkel in zeldzame 

gevallen voorkwam als de spreekwoordelijke emmer overliep. Depots plaatsen werd dan 

alleen gedaan bij het vernietigen van een heel speciale identiteit of bij een climaxmoment in 

rivaliteit om macht.  

Een andere oplossing is om de lage frequentie zelf te verwerpen. Waarom de cijfers te 

negeren zijn, heeft twee mogelijke verklaringen. De eerste is de simpelste en stelt dat de 

resultaten niet kunnen kloppen omdat er nog niet genoeg objecten zijn teruggevonden om al 

zulke conclusies te trekken. Mogelijke resultaten zullen pas in de toekomst mogelijk zijn als 

het corpus groter is.  

Daarnaast kunnen de cijfers ook worden verworpen vanuit het idee van Stuart Needham 

dat depots niet de bedoeling hadden eeuwigdurend te zijn. Als deposities gemaakt werden met 

de intentie om op termijn de voorwerpen te recupereren, dan zullen er van de meeste depots 

geen archeologische sporen overblijven. Enkel de depots die door toeval niet zijn 

teruggehaald of in zeldzame gevallen wel bedoeld waren om permanent te zijn, zullen nu nog 

worden teruggevonden. Het beeld dat er een heel lage depositiefrequentie was, is dan niet 

houdbaar omdat ze compleet onrepresentatief is omdat ze niet overeen komt met de 

werkelijkheid. De frequentie van de teruggevonden objecten klopt in dat geval dan weer wel, 

omdat we hier de zeldzame keren zien waar het wel de bedoeling was om een permanente 

depositie te maken. Op deze manier kunnen de bestaande theorieën behouden blijven, alleen 

het idee dat deposities permanent van inslag zijn, moet worden aangepast.  

Welke van bovenstaande besluiten de juiste is, is bijna niet te achterhalen omdat er nog te 

veel problemen zijn rond de representativiteit van het corpus. Meer over deze problemen 

volgt onder de titel: ‘De realiteit: wetenschappelijke beperkingen’. 

3.3.2 Van praktijk naar theorie 

Nu naast de theorie ook het Oost-Vlaamse corpus besproken is, is het tijd om de 

voorwerpen te koppelen aan een bepaalde theorie. Hiervoor zullen we vooral kijken naar de 

ideeën van David Fontijn en Koen Verlaeckt. We gaan er vanuit dat het gevaarlijk is om 

theorieën van andere regio’s te extrapoleren naar die van ons. De kenmerken van de 

deposities in Scandinavië, Groot-Brittannië en Frankrijk zijn anders dan deze van de Vlaamse. 

Zo kennen ze alle drie veel hogere aantallen aan schatten dan in Oost-Vlaanderen. Toch 

kunnen de basisideeën wel gebruikt worden. Ook Richard Bradley en Patrice Brun werkten 

rond competitieve consumptie. Hun resultaten zijn wel anders, maar de algemene strekking is 
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dezelfde. Volgens ons is het dan ook veel eerder mogelijk om de bronstijddepositie te 

koppelen aan een algemeen idee, dan aan de specifieke uitwerking. Op deze manier zullen de 

Oost-Vlaamse bronstijddepots mogelijks een afspiegeling zijn van een vorm van competitieve 

consumptie of van het creëren van schaarste of van het afwerpen van identiteiten. Verder zal 

het idee van Eugène Warmenbol niet verder worden onderzocht omdat ze vooral gebaseerd is 

op schatvondsten, terwijl Oost-Vlaanderen er bijna geen kent (Verlaeckt 1996b: 39). Dieper 

in gaan op de verschillende theorieën en stellen dat een bepaald soort depot hoort bij een 

bepaald soort sociale structuur is gevaarlijk. Dit juist omdat er problemen zijn met de 

volledigheid van het corpus, de representativiteit van het materiaal en de ideeën van 

Needham. De mogelijke koppeling van materiaal aan bepaalde concepten zal in deze 

masterproef dan ook niet dieper gaan dan het verbinden van de objecten aan een algemene 

stelling. 

De basis waarop de theorieën zijn gebaseerd, kan behouden blijven. Zo blijkt ook uit 

dit kleinschalige onderzoek dat depots bij voorkeur in rivieren werden geplaatst, dat bijlen, 

zwaarden, lanspunten en pinnen de favoriete keuzes zijn en dat er een stijgende trend is in het 

aantal gedeponeerde objecten van de vroege naar de late bronstijd.  Ook blijven de stellingen 

dat het plaatsen van depots van wapens en werktuigen bij voorkeur in natte contexten 

gebeurde, overeind. Er bestaat dus een nauwe band tussen rivieren en wapens en werktuigen. 

Verder is er een groot taboe op het plaatsen van deze types in graven en op nederzettingen. 

Voor sieraden lijken deze beperkingen en voorkeuren veel minder op te gaan.  

Is het nu mogelijk om uit al deze bovenstaande resultaten te bepalen welke theorie het 

best bij de bronstijd van Oost-Vlaanderen past? Wij vermoeden dat dit zeer moeilijk is. Het is 

zeker niet onmogelijk, want Fontijns ideeën die stellen dat elk gedeponeerd object een 

bepaalde betekenis moet hebben gehad, zijn zeker aan te nemen. Er zouden nooit zulke 

duidelijke trends zichtbaar zijn geweest indien de bronstijdgemeenschappen geen regels 

hadden rond het plaatsen van depots. Indien voorwerpen en landschappen geen speciale 

betekenis hebben bezeten, dan zou men gelijk welk object op gelijk welke plaats hebben 

gedeponeerd. Er zou misschien nog steeds gekozen worden voor natte contexten omdat het 

recupereren van objecten hierin veel moeilijker is, maar deze plaatsen zouden dan veel 

willekeuriger gekozen zijn. De duidelijke voorkeur die er voor de Schelde is, zou dan niet 

bestaan. De verbintenis tussen wapens en rivieren enerzijds en die van werktuigen en rivieren 

anderzijds, zullen net zoals de band tussen sieraden en onder andere graven een bepaalde 

betekenis hebben gehad. Mogelijke martiale identiteiten waren wellicht realiteit in het 
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verleden, wat het voorkomen van zoveel wapens zou verklaren. Vrouwelijke identiteiten 

zouden dan misschien verbonden zijn geweest met sieraden, al is dit een typisch Westers idee 

dat vrouwen verbonden worden met persoonlijke opsmuk. Het is even goed mogelijk dat veel 

van de sieraden die nu nog gevonden worden, mannelijke ornamenten waren.  

Daarnaast kunnen we ook het idee volgen, van alle vorsers die werken rond 

competitieve consumptie, dat de depositiedaad het belangrijkste aspect van de handeling was. 

De ongetemde rivieren in het verleden moeten ongetwijfeld een grote aantrekkingskracht 

hebben uitgeoefend. Er zal heel wat macht en kracht aan zijn toegeschreven, waardoor ze de 

plaats bij uitstek waren om belangrijke rituelen uit te voeren. Het gooien van objecten in deze 

rivieren zal een prachtig gezicht zijn geweest. De voorwerpen zouden traag gezakt zijn naar 

de bodem van de rivier en de gouden glans zou steeds minder schitteren in het zonlicht en 

gebroken worden door het water, totdat de objecten langzaam verdwenen zouden zijn. Het 

zou zowel voor het tonen van macht en status, als voor het vernietigen van identiteiten de 

ideale dramatische setting zijn. 

 Nemen we aan dat de lage frequentie van het plaatsen van depots klopt, dan lijkt het 

ons het meest plausibel om de theorie van David Fontijn te volgen. Hieraan moeten wel 

enkele nuances worden toegevoegd. Om te beginnen zal in de meerderheid van de gevallen 

het afleggen van identiteiten niet gepaard gaan met het vernietigen ervan en dus ook niet van 

de bijhorende objecten. De gemeenschappen zullen ze daarentegen via een ritueel hebben 

verwijderd en dan als het ware de bijhorende objecten in de kast hebben opgeborgen totdat ze 

opnieuw nodig waren.  

Nemen we het idee van Needham aan, dan kunnen de deposities die niet permanent van 

karakter zijn als spreekwoordelijke kast dienen. Objecten worden weggegooid om als ze terug 

nodig zijn, opgehaald te worden. Mogelijk zal enkel in uitzonderlijke gevallen de noodzaak 

bestaan hebben om een identiteit en zo de bijhorende objecten niet enkel af te leggen, maar 

ook daadwerkelijk te vernietigen. Het is hier dan dat de permanente deposities hun doel 

hebben. Op deze manier zullen identiteiten gekoppeld aan wapens, werktuigen en sieraden 

permanent verwijderd zijn uit de gemeenschap. De rivier had dus de macht om identiteiten de 

vernietigen, en dan bij voorkeur identiteiten die bij wapens en werktuigen hoorden. Wellicht 

waren het dus  andere plaatsen dan rivieren die een identiteit tijdelijk kon verbergen. Het zijn 

wellicht de droge contexten die hier in het verhaal passen. Omdat het op die plaatsen 

makkelijker was om voorwerpen terug te halen, zouden deze contexten gekozen kunnen 



 
86 

worden voor de tijdelijke deposities. Dit zou ook verklaren waarom er nu meer voorwerpen in 

natte dan droge contexten worden gevonden. Omdat het in natte contexten niet de bedoeling 

was om te recupereren, zal de meerderheid van deze depots nu nog teruggevonden worden, 

behalve de occasionele diefstal en dergelijke meer. Het tegenovergestelde is dan weer waar 

voor de droge contexten. Hier zullen alle voorwerpen op termijn teruggehaald geweest zijn. 

De vondsten die vandaag nog worden gevonden in droge contexten, zijn dan het gevolg van 

onvoorziene omstandigheden in het verleden waardoor de eigenaar niet meer in staat was zijn 

eigendom op te halen.  

 Deze koppeling van David Fontijn en Stuart Needham lijkt ons realistischer dan de 

ideeën rond competitieve consumptie. De lage frequentie van het plaatsen van depots is op 

geen enkele manier te combineren met elites die steeds opnieuw objecten moeten weggooien 

om hun macht te behouden. Was competitieve consumptie via depots wel de realiteit in het 

verleden, dan zouden de aantallen gevonden voorwerpen veel hoger moeten liggen dan dat nu 

blijkt. Als we Needhams theorie koppelen aan competitieve consumptie dan is er een 

mogelijke oplossing. Zoals gesteld op het einde van het laatste luik, kan een niet-permanent 

depot volgens Needham toch voldoen om iemands status en macht te consolideren. Dit omdat 

de handeling van het deponeren macht brengt en omdat het bezitten van de gedeponeerde 

objecten eveneens macht oplevert. De depositie hoeft voor Needham niet permanent te zijn 

omdat het materiaal op deze manier in een nieuwe cyclus van gebruik aan de eigenaar macht 

en status kan bezorgen. Een eenheid metaal kan dus verschillende malen status overbrengen 

(Needham 2001: 288). Volgens ons is deze oplossing niet echt plausibel omdat het systeem 

van competitieve consumptie juist draait om de vernietiging van materiaal. De reden dat een 

individu macht verwerft, is juist omdat hij in staat is voorwerpen weg te gooien en zo los 

komt van de verplichtingen te geven, te ontvangen en terug te geven. Het is via vernietiging 

dat de elite zijn macht op een relatief simpele manier kan blijven behouden. Moest de 

mogelijkheid er zijn om objecten terug te halen, dan verdwijnt juist het belangrijkste aspect: 

de vernietiging en zo het definitief verwijderen van voorwerpen uit de gemeenschap. Het 

opnieuw gebruiken van voorwerpen die ooit gedepositioneerd waren, zou volgens ons juist de 

macht van de elite verminderen. Hun macht werd geconsolideerd omdat zij als sociale groep 

in staat waren waardevolle objecten weg te gooien. Worden deze echter op termijn terug in 

gebruik genomen dan verdwijnt ook de bijhorende macht. Status gekoppeld aan vernietiging 

kan onmogelijk werken als wat ooit vernietigd was een tweede leven krijgt. 
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Als besluit kunnen we dus stellen dat de combinatie van Stuart Needhams en David 

Fontijns theorieën de meest plausibele verklaring is voor de bronstijddeposities in de Schelde. 

Al het bovenstaande moet met de grootste voorzichtigheid behandeld worden en gezien 

worden als een mogelijke verklaring voor een fenomeen waarover nog veel onderzoek moet 

worden gedaan.  

3.3.3 De realiteit: wetenschappelijke beperkingen 

Na een grondige studie van de theorie en de vondsten was het mogelijk om bepaalde 

ideeën te opperen over het waarom van depots. Deze  gedachtegangen moeten echter met de 

grootste voorzichtigheid behandeld worden. Zoals hier en daar reeds werd aangehaald zijn er 

heel wat vragen rond de representativiteit van het corpus en de hieruit voortvloeiende 

theorieën.  

Om te beginnen moet men heel voorzichtig zijn met de geografische spreiding van de 

vondsten. De meeste vondsten zijn gevonden tijdens baggerwerken in het begin van vorige 

eeuw. We kunnen er van uit gaan dat de meeste werken zijn uitgevoerd op plaatsen die 

economisch van belang waren. Zo zien we dat de meeste objecten uit natte contexten 

gevonden zijn in de Schelde tussen Gent en Antwerpen (Verlaeckt 1996b: 47). Dit zijn niet 

toevallig twee grote economisch belangrijke steden. Ook de Schelde in deze streek is 

belangrijk binnen de economie. De havens van beide steden zijn afhankelijk van deze stroom. 

Een mogelijk vertekend beeld is op deze manier snel ontstaan. Hierbij komt dan nog eens de 

manier van baggeren en de mogelijke interesse voor bepaalde objecten die van groot belang is 

voor de representativiteit (Verlaeckt 1996b). Baggeren aan de hand van een lopende band met 

schepmanden levert een hoger aantal objecten op dan via de technieken die hedendaagse 

baggerboten gebruiken. Rivierzones die in het verleden gebaggerd zijn, zullen dus potentieel 

meer objecten opleveren dan zones die recenter zijn uitgediept. Ook de interesse van de 

vinders is van groot belang. Voorwerpen die een hogere prijs opleveren of er interessanter 

uitzien, zullen sneller meegenomen zijn dan objecten waaraan niemand belang hechtte. Het is 

hierdoor goed mogelijk dat zowel door de recentere baggertechnieken en het gebrek aan 

interesse veel kleine objecten nooit zijn teruggevonden. 

Wanneer er wordt gekeken naar de verhouding tussen het aantal objecten uit droge en 

natte contexten, dan zien we hoe de laatsten sterk in de meerderheid zijn. Dit is waarschijnlijk 

niet het gevolg van de recente vondstgeschiedenis. Tegenwoordig worden heel wat 

nederzettingen en graven aan de hand van wetenschappelijke technieken opgegraven. Metalen 

objecten worden er echter zelden of nooit gevonden (Bourgeois 2001, Warmenbol 2001). Het 
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verschil in aantal tussen de beide contexttypes kan dus als historische realiteit worden 

beschouwd en niet als een verschillende interesse in de 19e eeuw. 

Een tweede belangrijk aspect dat ons bedachtzaam maakt op de representativiteit is het 

feit dat ook vandaag nog objecten worden gevonden in Vlaanderen. Lang niet alle objecten 

zijn dus reeds gevonden. Hierdoor zal het beeld dat we hebben van het totaal aan bronzen 

voorwerpen steeds moeten worden bijgeschaafd. Goede voorbeelden dat er nog steeds 

objecten uit de bronstijd worden gevonden, zijn te vinden in de Lunula. Archaeologia 

Protohistorica. Zo werden in deze masterproef vijf nieuwe objecten opgenomen om de 

catalogus van Koen Verlaeckt te vervolledigen. Daarnaast zal ook in 2011 een nieuw object 

uit Vlaams-Brabant in de reeks worden gepubliceerd (Beeckmans: in voorbereiding). 

Tenslotte kan er gekeken worden naar het huidig aantal voorwerpen dat in Oost-

Vlaanderen werd gevonden. Slechts 44% van het totaal is bruikbaar voor onderzoek. Minder 

dan de helft van alle vondsten is dus gebruikt om trends en theorieën te onderzoeken.  

Uit bovenstaande kan de vraag worden gesteld of onderzoek op het Oost-Vlaamse 

corpus wel wetenschappelijk kan zijn. Volgens ons is deze mogelijkheid er zeker. De 

bestaande trends zijn zo duidelijk dat enkel de historische realiteit deze kan veroorzaakt 

hebben. Wellicht zullen er in de toekomst nog heel wat objecten worden gevonden en zullen 

de aantallen en procenten bij bepaalde tendensen nog moeten worden aangepast. Het lijkt 

echter onwaarschijnlijk dat het bestaande beeld nog veel veranderingen zal kennen. We 

kunnen het beperkt aantal objecten dus heel voorzichtig gebruiken om aan onderzoek te doen. 
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Besluit 

Doorheen deze masterproef zijn zowel de theorievorming rond bronstijddeposities als 

het onderzoek op bronzen voorwerpen zelf, aan bod gekomen. Uit de combinatie van beiden 

was het mogelijk om enkele conclusies te trekken. Blijven deze bevindingen niet bij 

hypotheses, dan kunnen ze de nu dominante theorieën mogelijks ontkrachten. 

Door het berekenen van de frequentie waarin men in het verleden depots plaatste, 

kwamen we tot de vaststelling dat de depositiehandeling een zeldzaam gebeuren was tijdens 

de bronstijd. Hierbij gaan we er wel vanuit dat het gebruikte corpus representatief was voor 

het verleden. Slechts de helft van het Oost-Vlaamse corpus was bruikbaar voor deze 

berekening. Maar op basis van de  zichtbare trends, zoals de verdeling naar context en de 

dominantie van bepaalde objecten, kunnen we er vanuit gaan dat de frequentietendens op 

realiteit berust. 

Hieruit volgde dat heel wat bestaande theorieën, en met name deze die gebaseerd zijn 

op competitieve consumptie en de vernietiging van identiteit misschien niet meer toepasbaar 

zijn op de Vlaamse bronstijd. Dit omdat men er in beide gevallen vanuit gaat dat het 

deponeren van materiaal een relatief frequent voorkomend fenomeen was. Een oplossing 

hiervoor kan mogelijks gevonden worden in het idee dat depots helemaal niet permanent van 

karakter moesten zijn. Vanuit dit idee werden de theorieën rond consumptie en identiteit 

opnieuw onderzocht. 

Daaruit konden twee conclusies getrokken worden. Om te beginnen kan competitieve 

consumptie niet de verklarende theorie zijn als de lage frequentie van deponering klopt. Ook 

niet als het idee van de niet permanente depositie hieraan wordt gekoppeld. Wordt dit idee 

daarentegen gekoppeld aan de theorie rond de vernietiging van identiteit, dan bleek hier de 

mogelijke verklaring voor de bronstijddeposities in verscholen te liggen. Waarom de ene 

combinatie kan en de andere niet, is te verklaren aan de hand van het karakter van beide. 

Bij competitieve consumptie verwerft het individu macht door voorwerpen via 

depositie te vernietigen. Macht wordt met andere woorden verkregen via de niet meer 

bestaande objecten. We zouden kunnen zeggen dat voorwerpen geruild werden voor een 

bepaalde machtspositie. Wanneer we er nu vanuit gaan dat deze deposities van objecten niet 

de intentie hadden eeuwigdurend te zijn, dan kwamen deze voorwerpen terug in omloop. Dit 
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betekent dat de verkregen macht niet meer kon behouden blijven omdat de gemaakte ruil 

ongedaan was gemaakt. Als een lage depositiefrequentie dus het gevolg is van een traditie van 

niet permanente depositie, dan is het onmogelijk om de verklaring hiervan te zoeken binnen 

de competitieve consumptie. 

Het vernietigen van identiteit daarentegen kan wel verbonden worden met niet 

eeuwigdurende deposities. Deze verbintenis is mogelijk omdat het er bij deze vorm van 

vernietiging om gaat bepaalde identiteiten te verwijderen uit de gemeenschap. Bepaalde 

objecten worden gekoppeld aan bepaalde identiteiten. Wanneer de voorwerpen in een ritueel 

worden vernietigd, dan verdwijnt de bijhorende identiteit eveneens. Als we er nu vanuit gaan 

dat het niet steeds de bedoeling was om alle speciale identiteiten permanent uit de 

gemeenschap te verwijderen, maar ze eerder tijdelijk op een veilige plaats af te zonderen, dan 

kan deze theorie wel gebruikt worden als verklaring voor de bronstijddeposities in Oost-

Vlaanderen. Hierbij zullen veel voorwerpen tijdelijk onbruikbaar zijn gemaakt in de vorm van 

een niet permanent depot en dan later terug zijn opgehaald toen de identiteit opnieuw nodig 

was. Depots die nu nog gevonden worden, zijn het gevolg van die uitzonderlijke identiteiten 

die voor altijd moesten vernietigd worden.  

Aan de hand van deze gedachtegang is het mogelijk om de bronstijddeposities in Oost-

Vlaanderen te verklaren. Hierbij mag wel nooit vergeten worden dat het huidige corpus 

mogelijks toch niet representatief is.  

Daarnaast wordt het uit deze masterproef duidelijk dat er nog heel wat onderzoek moet 

gevoerd worden op dit thema. Een belangrijk deelaspect hierbij is de martialiteit. Zowel 

David Fontijn als Harry Fokkens zijn hier belangrijke pioniers in. Het is helemaal geen 

vreemde gedachtegang om de gedeponeerde wapens te zien als de vernietiging van 

krijgeridentiteiten. Een beter onderzoek is hieromtrent echter nog noodzakelijk, zeker omdat 

de bronstijddepositie kan worden verklaard aan de hand van de vernietiging van identiteiten.  

Tenslotte moet er in de toekomst ook aandacht worden besteed aan het voorkomen van depots 

uit andere periodes en de mogelijke samenhang hiervan met de bronstijd.  

 



 
91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 
 



 
92 

4 Bibliografie 

Beeckmans L., De Mulder G., De Brouwer N., et al in voorbereiding. Een bronzen vlakbijltje 

uit Herne (prov. Vlaams-Brabant, België), Lunula. Archaeologia Protohistorica. 

Bourgeois J., Van Strydonck, Hendrix V. et al 1996. Archaeometrical study of bronze age wet 

finds, in Verlaeckt K. 1996, Between River and Barrow: A reappraisal of Bronze Age 

metalwork found in the province of East-Flanders (Belgium), BAR, S632, Oxford: TEMPVS 

REPARTVM: 63-72. 

Bourgeois J. & Cherretté B. 2000. L’âge du bronze et le premier âge du fer dans les Flandres 

Occidentale et Orientale (Belgique): un état de la question, Actes des congrès nationaux des 

sociétés historiques et scientifiques 125, Lille; 43-81.  

Bourgeois J., De Clerq W., De Mulder G. et al 1998. Het Land van Nevele in de metaaltijden, 

VOBOV-info, 47: 13-23. 

Bradley R. 1984. The social foundations of prehistoric Britain, Themes and variations in the 

archaeology of power, London: Longman. 

Bradley R. 1990. The passage of Arms: An Archaeological Analysis of Prehistoric Hoards 

and Votive Deposits, Cambridge: Cambridge University Press.  

Brun P. 2003. La signification variable des dépôts funéraires et des dépôts non funéraires de 

l’âge du bronze, in Bourgeois J., Bourgeois I. & Cherretté B., Bronze Age and Iron Age 

Communities in North-Western Europe, Koninklijke Vlaamse Academie van België: Brussel: 

61-73. 

De Mulder G. & Verlaeckt K. 1999. De archeologische verzameling Léon Savoir: nieuwe 

riviervondsten uit de Schelde nabij Wichelen, VOBOV-info 50: 23-34. 

De Mulder G. & Deceuninck P. 2007. Een fragment van een bronzen speerpunt te 

Lovendegem (provincie Oost-Vlaanderen), Lunula. Archaeologia Protohistorica XV, 

Leuven: 59-60. 

Fokkens H. 1998. Cattle and martiality: changing relations between man and landscape in the 

Late Neolithic and the Bronze Age, in Fabech C. & Ringtved J. 1998, Settlement and 

Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, may 4-7 1998, Århus: 35-43. 



 
93 

Fokkens H. 2005. Boeren met gemengd bedrijf: synthese, in Kooijmans L. P. L., van den 

Broeke P. W., Fokkens H. et al 2005, Nederland in de prehistorie, Amsterdam: Uitgeverij 

Bert Bakker: 463-474. 

Fontijn D. 2002. Sacrificial landscapes, Cultural biographies of persons, objects and 

‘natural’ places in the Bronze Age of the southern Netherlands, c. 2300-600 BC, Leiden: 

Universiteit van Leiden.  

Godelier M. 1999. The Enigma of the Gift, Cambridge: Polity Press.  

Huth C. 2003. Poor Belgium, Rich Belgium, some Reflections on the Nature of Metalwork 

Deposits in the Late Bronze Age and Early Iron Age, in Bourgeois J., Bourgeois I. & 

Cherretté B. 2003, Bronze Age and Iron Age Communities in North-Western Europe, 

Koninklijke Vlaamse Academie van België: Brussel: 39-60. 

Kristiansen 2000. Europe Before History, Cambridge: Cambridge University Press.  

Kristiansen K. 1991. Chiefdoms, states, and systems of social evolution, in Earle T. K. 1991, 

Chiefdoms: power, economy, and ideology, Cambridge: Cambridge University Press: 16-43. 

Mauss M. 1970. The Gift, Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies, London: 

Cohen & West LTD..  

Levy J. E. 1982. Social and Religious Organization in Bronze Age Denmark, An Analysis of 

Ritual Hoard Finds, BAR, S124, Oxford: TEMPVS REPARTVM. 

Nanda S. 1987. Cultural Anthropology, Belmont, California: Wadsworth Publishing 

Company. 

Needham S. 1988. Selective Deposition in the British Early Bronze Age, World Archaeology 

20, 2: 229-248. 

Needham S. 1998. Modelling the flow of metal in the Bronze Age, in Mordant C., Pernot M. 

& Rychner V (éds). 1998, L’Atelier du bronzier en Europe du XXe au VIIIe siècle avant notre 

ère. Actes du colloque international Bronze ’96, Neuchâtel et Dijon III: Production, 

circulation et consommation du bronze, Paris: CTHS: 285-307. 



 
94 

Needham S. 2001. When Expediency Broaches Ritual Intention: The Flow of Metal between 

Systemic and Buried Domains, The Journal of the Royal Anthropological Institute 7, 2: 275-

298. 

Perodie J.R. 2001. Feasting for Prosperity, a Study of Southern Northwest Coast Feasting, in 

Dietler M. & Hayden B. 2001, Feasts, Archaeological and Ethnographic Perspectives on 

Food, Politics and Power, Washington and London: Smithsonian Institution Press: 189-214. 

Piddocke S. 1968. The Potlatch System of the Southern Kwakiutl: a new Perspective, in 

Leclair E.E. &. Schneider Jr. H.K 1986, Economic Anthropology, Readings in Theory and 

Analysis, New York: Holt, Rinehart and Winston, inc: 283-299. 

Suttles W. 1991. Streams of Property, Armor of Wealth: The Traditional Kwakiutl Potlatch, 

in Jonaitis A. 1991, Chiefly Feasts, The enduring Kwakiutl Potlatch, Vancouver, British 

Columbia: Douglas & McIntyre Ltd.: 71-134. 

Tack A. 1991. De betekenis van het Potlatch-ritueel in de Kwakiutl-samenleving, niet 

gepubliceerde licenciaatverhandeling, UGent.  

Van den Broeke P. 2005. Toenemende verscheidenheid: synthese, in Kooijmans L. P. L., van 

den Broeke P. W., Fokkens H. et al 2005, Nederland in de prehistorie, Amsterdam: Uitgeverij 

Bert Bakker: 638-692. 

Van Eenoo M. 2009. Wars of Wealth, Het socio-economisch belang van de Potlatch, niet 

gepubliceerde bachelorproef, UGent. 

Van Impe L. & Verlaeckt K 1992. Een ceremoniële bijl uit het Maasgrind. Een bijdrage over 

Noord-Europese invloeden in de Bronstijd der Lage Landen, Archeologie in Vlaanderen, II, 

21-39.   

Verlaeckt K. 1994-1995. Sociale evolutie tijdens de metaaltijden in Denemarken. Analyse en 

interpretatie van “depotvondsten” als basis voor een modelvorming van de samenleving in de 

late bronstijd en de vroege ijzertijd (ca. 1000 BC-0), niet gepubliceerd doctoraatsscriptie, 

UGent.  

Verlaeckt K. 1996a. Riviervondsten en depots: offers of tekens van macht, in Verlaeckt K. 

1996, Tussen heuvel en rivier. De bronstijd in Oost-Vlaanderen (ca. 2000-750 v. Chr.), 

Dendermonde: Stedelijke Musea: 49-71.  



 
95 

Verlaeckt K. 1996b. Between River and Barrow: A reappraisal of Bronze Age metalwork 

found in the province of East-Flanders (Belgium), BAR, S632, Oxford: TEMPVS 

REPARTVM. 

Verlaeckt K. 1997. Twee bronzen bijlen uit de voormalige collectie van het Museum 

Sterckshof, Lunula. Archaeologia Protohistorica V, Namur:  40-38. 

Verlaeckt K. & Bourgeois J. 1998. Bronze age metalwork from the Scheldt valley (East-

Flanders, Belgium): suggestions for a social archaeology, in Mordant C., Pernot M. & 

Rychner V (éds). 1998, L’Atelier du bronzier en Europe du XXe au VIIIe siècle avant notre 

ère. Actes du colloque international Bronze ’96, Neuchâtel et Dijon III: Production, 

circulation et consommation du bronze, Neuchâtel et Dijon: 173-184. 

Verlaeckt K. 1999. Vergeten Oost-Vlaamse bronzen opnieuw boven water, Lunula. 

Archaeologia Protohistorica VII, Bruxelles/Brussel: 32-34. 

Verlaeckt K. 2001. De metaaltijden in de regio Dendermonde (O.-VL.): een beknopte stand 

van zaken, Lunula. Archaeologia Protohistorica IX,  Dendermonde: 3-7.  

Warmenbol E. 1996. Le neuf chez les anciens, Une autre approche de dépôts de l’âge du 

Bronze final, in Groenen M 1996, La Préhistoire au quotidien: mélanges offerts à Pierre 

Bonenfant, Ed. J. Millon: Grenoble: 237-274 

Warmenbol E. 1998. Een spiraalarmband in het Lokerse Museum: handel en wandel in de 

bronstijd en later, Lunula. Archaeologia Protohistorica  VI,  Tongeren: 39-41. 

Warmenbol E. 2009. À propos des épées atlantiques trouvées en Belgique (Étape 2 Bronze 

final), Lunula. Archaeologia Protohistorica XVII, Liège: 23-26. 

Warmenbol E. 2001. L’àge du Bronze, the Bronze Age, Anthropologica et Præhistorica 112: 

107-119. 

Warmenbol E. 2010. À propos des épées atlantiques trouvées en Belgique (Étape 2 Bronze 

final), Lunula. Archaeologia Protohistorica XVIII,  Tongeren: 73-76. 



 
96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen en overzicht 

afbeeldingen 



 
97 

Figuur 7: Hielbijl uit Dendermonde. 

Figuur 8: Hielbijl uit Wichelen. 

5 Bijlagen  

Lijst 1: Bronzen objecten gevonden na 1996 

Hielbijlen  

� Hielbijl zonder oor met afgeronde hiel met een goudbruine 

patina met witte en groene vlekken. 

� Afmetingen:  lengte = 134 mm, breedte top = 22 mm, breedte 

onder de hiel = 25 mm, breedte snede = 55 mm, max dikte = 25 

mm. 

� Gewicht:  304,20g. 

� Nauw verwant met de hielbijlen uit de tweede helft van de 

midden bronstijd, Niedermaas-type. 

� Gevonden te Dendermonde als baggervondst. 

� Bibliografie: Verlaeckt 1997.  

 

� Hielbijl met lichtjes ingekeepte top, versierd met twee naast elkaar 

geplaatste onregelmatige driehoekige verdiepingen onder de hiel. 

Heeft een goudbruine patina. Het blad is gekliefd (wellicht 

veroorzaak door een spade of de baggermolen). 

� Afmetingen: lengte = 149 mm, breedte top = 23,5 mm, breedte 

onder de hiel 28 mm, breedte snede 52 mm, dikte t.o.v. hiel = 30,5 

mm. 

� Gewicht:  390g. 

� Atlantisch type gedateerd in de vroege fase van de midden 

bronstijd. 

� Gevonden te Wichelen als baggervondst. 

� Bibliografie: De Mulder 1999, Verlaeckt 1999.  
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Figuur 9: lanspunt uit Landegem 

Figuur 10: Lanspunt uit Wichelen 

Figuur 11: Lanspunt uit Lovendegem. 

Lanspunten 

� Lanspunt met ovaal blad met twee nietgaten, in twee 

gebroken, sterk gecorrodeerd en met donkerbruine patina. 

� Afmetingen: lengte = 100 mm. 

� Gewicht: 33g. 

� Midden tot late bronstijd. 

� Gevonden te Landegem. 

� Bibliografie: Bourgeois 1998, Verlaeckt 1999.  

 

� Lanspunt met spitsovaal blad met twee nietgaten, restanten van de houten 

schacht bewaard, sterk gecorrodeerd en met goudbruine patina met groene 

en witte vlekken. 

� Afmetingen: lengte = 349 mm, lengte blad = 243 mm, breedte blad = 60 

mm, diam. hulsmond: ext. = 22 mm, int = 17 mm.  

� Gewicht: 350g. 

� Midden tot late bronstijd, wellicht ét ape 3. 

� Gevonden te Wichelen als baggervondst. 

� Bibliografie: De Mulder 1999, Verlaeckt 1999. 

 

� Zwaarbeschadigde lanspunt, punt en huls ontbreken, 

waarschijnlijk hulsvormig, bezit een vuilbruingroenachtige 

patina met sporen van bronsrot. 

� Afmetingen: lengte = 4,6 cm, breedte: max = 2,2 cm, min =   

0,9 cm. 

� Gewicht: 12g. 

� Niet gedateerd. 

� Gevonden te Lovendegem in een veld. 

� Bibliografie: De Mulder 2007. 
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Tabel 5: Ruimtelijke spreiding van de A en B groep 

 

Ruimtelijke spreiding 

Groep A Aantal Dominante types objecten 

Aalst 4 4 bijlen 

Aalter 1 1 bijlen 

Afsnee 1 1 dolken 

Appels 4 4 armbanden 

Asper 5 2 lanspunten 

Baasrode 4 2 bijlen 

Beervelde 1 1 bijlen 

Belsele 1 1 pinnen 

Berlare 1 1 bijlen 

Beveren 2 2 bijlen 

Daknam 2 1 zwaarden, bijlen 

Deinze 1 1 bijlen 

Dendermonde 9 6 bijlen 

Denderwindeke 2 2 lanspunten 

Destelbergen 2 1 bijlen, lanspunten 

Dikkelvenne 2 1 zwaarden, bijlen 

Elversele 1 1 pinnen 

Ename 1 1 bijlen 

Erembodegem 1 1 bijlen 

Gent 21 16 bijlen 

Gentbrugge 5 3 lanspunten 

Geraardsbergen 5 3 lanspunten 

Gottem 1 1 zwaarden 

Grembergen 6 2 zwaarden, bijlen 

Hamme 1 1 dolken 

Heusden 2 1 bijlen,mal, pinnen 

Huise 1 1 bijlen 

Landegem 1 1 lanspunten 

Lede 1 1 bijlen 

Ledeberg 2 1 bijlen, lanspunten 

Lochristi 1 1 bijlen 

Lokeren 3 2 bijlen 

Massemen 2 2 pinnen 

Melden 3 1 bijlen, lanspunten, pinnen 

Melle 12 4 zwaarden, speren 

Melsen 1 1 lanspunten 

Mendonk 1 1 lanspunten 

Merendree 3 1 lanspunten, pinnen 

Moerzeke 4 1 

Ninove 2 2 bijlen 
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Oudenaarde 9 4 bijlen, lanspunten 

Overmere 2 1 bijlen, lanspunten 

Pollare 1 1 lanspunten 

Schellebelle 23 4 Bijlen, lanspunten, dolken, pin 

Schoonaarde 39 14 pinnen 

Serskamp 3 3 bijlen 

Sinaai 1 1 bijlen 

Sint-Amandsberg 1 1 bijlen 

Sint-Niklaas 2 1 lanspunten, dolken 

Temse 9 2 lanspunten, pinnen 

Tielrode 2 1 bijlen, lanspunten 

Waasmunster 7 7 bijlen 

Wetteren 5 4 lanspunten 

Wichelen 48 13 bijlen 

Zandbergen 2 1 bijlen, armbanden 

Zele 8 2 lanspunten, armbanden 

 285   

    

Groep B    

Assenede 1 1 zwaarden 

Gent 11 10 bijlen 

Heusden 1 1 pinnen 

Temse 1 1 bijlen 

Geraardsbergen/Mechelen-Battel/Melle 1 1 zwaarden 

Oost-Vlaanderen 1 1 bijlen 

 16   

    

Eindtotaal 301   
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Grafiek 3: Historische verdeling van het corpus 
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Grafiek 5a en 5b: Verdeling van het corpus naar context 
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Grafiek 6a, 6b en 6c: De verschillende objecttypes en hun onderverdeling 
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Grafiek 8: De verhouding van objecttypes tegenover de verschillende 

contexten 
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pijlpunten, helmen en hellebaarden. De groep andere werktuigen bevat o.a. messen, 

beitels en sikkels. De groep andere sieraden bevat o.a. ringen, kralen en hangers. De groep 

andere bevat o.a. moules, phalerae, scheermessen en bronsfragmenten. 

� Tabel 9: Verdeling van de objecttypes naar de context. 

� Tabel 10: Weergave van het aantal objecten per oorsprongsgebied. De groep onbekend 
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voorwerpen die niet exact te dateren zijn, zijn weggewerkt en over de fasen werden 
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Grafieken 

� Grafiek 1a en 1b: Weergave van de verschillende groepen in het corpus als 

staafdiagram en taartdiagram. Hieruit blijkt dat de A groep groot in aantal is in 

combinatie met de B groep, maar dat ook het niet bruikbare deel van het corpus niet 

onderschat mag worden. Meer dan de helft van de objecten zijn in dit geval niet voor 

onderzoek bruikbaar. 

� Grafiek 2: Weergave van de stijgende trend in het aantal gedeponeerde voorwerpen 

doorheen de bronstijd. 

� Grafiek 3: Historische verdeling van het corpus. 

� Grafiek 4: Weergave van het aantal objecten per context: nat, droog en onbekend. 

� Grafiek 5a en 5b: Verdeling van het corpus naar context. 

� Grafiek 6a, 6b en 6c: De verschillende objecttypes en hun onderverdeling. 

� Grafiek 7: Weergave van de meest voorkomende objecten. Opvallend is het hoge 

aantal bijlen in verhouding tot de andere objecten. 

� Grafiek 8: De verhouding van objecttypes tegenover de verschillende contexten. 

 


