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Een fragment van een bronzen bijl te Maldegem (prov. Oost-Vlaanderen, België)

1. Inleiding

Bij prospectie in de omgeving van de deelgemeente Donk, 
gelegen ten westen van Maldegem, kwam op een akker een 
fragment van een bronzen bijl aan het licht (fi g. 1). De exacte 
depositie context is niet te achterhalen, maar deze ontdekking 
kan als een "droge vondst" worden geklasseerd. In de omge-
ving zijn geen beekdalen aanwezig, een locatie die dikwijls 
geprefereerd wordt voor depositie van artefacten.

2. Beschrijving

Enkel de snede van de bijl is bewaard (fi g. 2). De waaiervor-
mige snede was 4,5 cm breed. Van de lengte is enkel 3,5 cm 
bewaard. Het gewicht bedraagt 22 gr. 

Het oppervlak is zwaar afgesleten en vertoont een pokdalig 
uiterlijk. Op de snede zijn een tweetal indeukingen vastge-
steld. Het fragment heeft een doff e groene tot bleke vuilgroe-
ne kleur.     

Aangezien slechts de snede bewaard is gebleven, is een exac-
te datering van dit fragment niet mogelijk. We kunnen enkel 
een ruime toewijzing in de bronstijd voorstellen.

3. Interpretatie

De meeste geïsoleerde vondsten van bijlen betreff en intacte 
exemplaren die worden gedeponeerd in een betekenisvolle 
omgeving, bij voorkeur in beekdalen (Fontijn 2001-2002). 
Gefragmenteerde vondsten zijn zeldzamer. Aangezien brons 
pas breekt bij een temperatuur van ca. 500-600°C is het dui-
delijk dat dergelijke massieve fragmenten intentioneel ver-
nietigd zijn.

Voorbeelden van gefragmenteerde bijlen in België zijn een 
vondst te Boechout, die uit de late bronstijd dateert (De Wree 
& De Mulder 2015) en een fragment te Braine-l’Alleud, ver-
moedelijk uit de vroege bronstijd stammend (Warmenbol 
1990). Beide vondsten zijn bij prospectie aan het licht geko-
men. In het zuiden van België komen bijlfragmenten voor in 
enkele grotcontexten. In de "Trou del Leuve" te Sinsin waren 
fragmenten van bijlen, maar ook wapens en sikkels, gedepo-
neerd in wat als een grafcontext wordt beschouwd (Warmen-
bol 1992). De talrijke gebroken artefacten, waaronder bijlen, 
in de "Trou de Han" te Han-sur-Lesse zijn ontdekt en op-
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gedoken uit de rivier. De gefragmenteerde bronzen objecten 
zijn allen afkomstig uit de Noord-Alpijnse wereld. De locatie 
wordt geïnterpreteerd als een rituele overgangszone tussen de 
werelden van de doden en de levenden (Warmenbol 2000; id. 
2002).

Het fenomeen van gefragmenteerde artefacten is een relatief 
verspreid fenomeen tijdens de Europese bronstijd. In Noord-
Frankrijk zijn diverse depots gekend die zijn samengesteld uit 
diverse gebroken bronzen objecten (Blanchet 1984), alsook 
in het Parijse bekken (Gaucher 1981) en langs de Kanaal-
kusten (Briard & Onnée 1972). Ook aan de overzijde van het 
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Fig. 1. Lokalisatie van Maldegem. 

Fig. 2. Waaiervormige snede van een bronzen bijl.
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Kanaal komt dit type van samengestelde depots met gebro-
ken fragmenten van diverse types werktuigen en wapens voor 
(O’Connell 1986; Turner 2010). Deze depots worden even-
eens in een rituele sfeer geïnterpreteerd.

4. De regionale context   

In de regio van Maldegem zijn bronzen artefacten zeldzaam 
in vergelijking met de talrijke vondsten in de Scheldevallei, 
vooral tussen Gent en Antwerpen (Verlaeckt 1996). In de om-
geving is enkel een randbijl uit Aalter/Houtem gekend (De-
sittere 1965). Ook ten westen van de vondstlocatie zijn de 
aanwijzingen voor depositie van bronzen artefacten schaars. 
Enkel in de omgeving van Brugge zijn een vijftal bronzen 
bijlen gedocumenteerd die dateren van de vroege tot de late 
bronstijd (Warmenbol 1990; Hollevoet & Hillewaert 2011). 

Tegenover de schaarse gegevens over bronzen objecten staat 
de hoeveelheid aan informatie over de funeraire occupatie 
van Maldegem en omgeving. Via luchtfotografi sche pros-
pectie is de aanwezigheid van voormalige grafheuvels uit 
de vroege en midden bronstijd in het landschap goed gedo-
cumenteerd. Een concentratie aan grafmonumenten situeert 
zich ten zuidoosten van de vindplaats (Ampe et al. 1995). 
Ten oosten van de site Donk is te Burkel een nederzetting uit 
de midden bronstijd onderzocht (Crombé et al. 2005). Gege-
vens voor late bronstijd zijn minder beschikbaar. Ten zuiden 
van Maldegem is wel een urnengrafveld onderzocht in Aal-
ter/Oostergem en een afvalkuil wijst op het bestaan van een 
vermoedelijk erf (Vanhee & De Mulder 2013).    
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