
Hertshoornen artefacten van de site ‘Paardeweide’ te Wichelen in de collectie van Georges Hasse

105

N
otae Praehistoricae, 37

/
2017

 : 105
-124

Hertshoornen artefacten van de site ‘Paardeweide’
te Wichelen (prov. Oost-Vlaanderen, BE)

in de collectie van Georges Hasse in het Vleeshuismuseum

Erwin MEYLEMANS & Yves PERDAEN

1. Inleiding

Bij het rechttrekken van de Schelde op het einde van de 19de eeuw werd door de heer 
Jean Moens (1841-1921) ter hoogte van het toponiem Paardeweide in Wichelen (Oost-
Vlaanderen, B.) een groot aantal hertshoornen objecten ingezameld.  Deze collectie om-
vatte een 181-tal objecten en is daarmee de grootste collectie hertshoornen artefacten die 
met zekerheid aan één vondstlocatie in de vallei van de Schelde kan verbonden worden.  
Echter, na het overlijden van Jean Moens in 1922 werd zijn collectie geveild en zodoende 
over verschillende collecties verspreid.  Een groot deel van de verzameling werd aange-
kocht door Georges Hasse (1880-1956), wiens verzameling sinds 1956 wordt bewaard in 
het Vleeshuismuseum te Antwerpen (Warmenbol, 2003).  In het kader van het Sigmaplan, 
en meer bepaald de realisatie van het overstromingsgebied Bergenmeersen te Wichelen en 
de daarbij aansluitende herinrichting van de Paardeweide, werd in 2009 deze verzameling 
artefacten in het Vleeshuismuseum nader geïnventariseerd en beschreven.  De objecten 
afkomstig van de vindplaats aanwezig in andere collecties werden reeds beschreven in 
bijdragen van andere auteurs (De Laet & Desittere, 1973; Dierckx, 2009; Hurt, 1982a; 
Warmenbol et al., 1992).

In dit artikel trachtten we op basis van deze herinventarisatie, in combinatie met de an-
dere bronnen, de oorspronkelijke collectie van de Paardeweide in de mate van het moge-
lijke te reconstrueren, en bespreken we de betekenis van deze vondsten in het licht van 
nieuwe paleolandschappelijke inzichten en onze huidige kennis van de prehistorie in de 
Scheldevallei.

2. Locatie en vondstomstandigheden

De site Paardeweide is gelegen op ca. 1,5 km ten noorden van de dorpskern van Wichelen 
ter hoogte van een scherpe bocht in de Schelde (Fig. 1).  Oorspronkelijk maakte de 
Schelde op deze locatie nog een bijkomende bocht.  In 1892 werd deze bocht echter afge-
sneden (Fig. 2), een klus die werd opgevolgd door advocaat en amateurarcheoloog Jean 
Moens (1841-1921).  Hij schreef hierover: « …les travaux de rectif ication de l’Escaut, l’on ren-
contra en grand nombre, toutes ces pierres taillées et utilisées, et cela parmi les nombreux dépôts 
de cornes de cervidés travaillées.  Tous ces matériaux s’y trouvaient confondus avec des débris 
osseux de toutes espèces et de nombreux fragments de bois plus ou moins décomposés.  Et ces 
objets divers étaient envoyés pêle-mêle par les dragueurs dans les champs d’épandage le long des 
digues.  Beaucoup de ces précieuses reliques des temps antérieurs aux Romains passèrent tout 
d’abord inaperçues et sont perdues pour la science… » (Moens, 1904-1905: 22).

Jean Moens maakte dus zelf al gewag van de grove selectie die is gebeurd bij het inzame-
len van het materiaal.  De vondsten die we met zekerheid kunnen toeschrijven aan deze 
vindplaats zijn inderdaad vooral opvallende en grote artefacten.
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Fig. 1 – Situering van de site Paardeweide op de moderne topografische kaart.

Op basis van de door Moens’ gemaakte situatieschets zijn er twee plaatsen waar materiaal 
van de Paardeweide werd ingezameld (Moens, 1904-1905: 23).  Enerzijds duidde hij met 
de term ‘station lacustre’ een concentratie vondsten aan in het uiterste noorden van het 
rechtgetrokken tracé, waar vermoedelijk het uitgegraven sediment op de linkeroever van 

de Schelde werd gedumpt.  Anderzijds vermeldt hij 
een groot aantal vondsten in de binnenbocht van de 
oude Scheldeloop; de met het baggerslib opgehoog-
de driehoekige zone, nu eveneens op de linkeroever 
van de rechtgetrokken Schelde.  Hoe deze tweedeling 
moet worden geïnterpreteerd is vooralsnog onduide-
lijk.  Zoals uit dit artikel zal blijken, vallen beide zones 
in grote mate samen met de noordelijke en zuidelijke 
oever van de Laatglaciale loop van de Schelde.

3. Historiek van de collectie

De verspreiding van de artefacten van de Paardeweide 
over de verschillende collecties is niet zo gemakke-
lijk te reconstrueren als het op het eerste zicht lijkt 
(Verlaeckt, 1996: 4).  Jean Moens was niet alleen ac-
tief tijdens de werken ter hoogte van de Paardeweide, 
maar zamelde ook objecten in op andere locaties bij 
de latere baggerwerken op de Schelde, voornamelijk 
te Wichelen, Schellebelle en Grembergen.  Zijn collec-
tie omvatte dan ook tal van voorwerpen, waaronder 
ook een groot aantal bronzen objecten.  Net zoals zijn 

Fig. 2 – Tekening van het rechttrekken
van de Paardeweide door Jean Moens
(Moens, 1904-1905).
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tijdgenoot Maertens de Noordhout was hij een directe getuige van de baggerwerken en 
was hij dikwijls zelf op de baggerboten aanwezig, waar hij de objecten rechtstreeks van 
de werkers kocht.  De collectie werd beschouwd als één van de belangrijkste toenmalige 
privéverzamelingen van prehistorische vondsten.  George Hasse schrijft daarover: « Les 
travaux de rectif ication de l’Escaut poursuivis par le service des Ponts et Chaussées… permirent 
à l’avocat Moens… d’y recueillir jusqu’en 1914 une collection de préhistoire, surtout importante 
pour la région » (Hasse, 1934: 67).  Ze werd tijdens het leven van Moens tentoongesteld 
in een privémuseum, waarvan Philippe Duprez beheerder was.  Het was deze Ph. Duprez 
die bij de dood van Moens in 1921 de openbare veiling van de collectie organiseerde.  De 
verkoopscatalogus (S. N., 1922) die hij hiervoor samenstelde geeft een overzicht van 
de toen geveilde objecten en hun respectievelijke kopers, per lotnummer van de vei-
ling.  De rol van Ph. Duprez, en diens betrouwbaarheid in het algemeen, wordt helaas 
dikwijls als verdacht omschreven (Verlaeckt, 1996: 4).  Niettemin blijft deze catalogus het 
beste vertrekpunt om de objecten uit de voormalige collectie Moens te ordenen volgens 
vindplaats.  De catalogus somt in totaal 181 objecten in hertshoorn op, verdeeld over 53 
lotnummers, die afkomstig zouden zijn van de Paardeweide.  Uit dit overzicht blijkt dat het 
overgrote deel van de collectie op de veiling door Ph. Duprez zelf werd aangekocht.  Een 
deel van deze lotnummers is later door Georges Hasse verworven, getuige onze eigen 
waarnemingen in het archief van G. Hasse.  Georges Hasse zelf kocht op de veiling even-
eens een relatief groot aandeel van de objecten.  Andere kopers waren o.a. E. Bernays, 
J. Maertens de Noordhout, J. Hamal-Nandrin en P. Desmet.  Buiten de vondsten van de 
Paardeweide bezat J. Moens nog een relatief groot aantal andere hertshoornen artefacten 
uit de Schelde te Wichelen.  In totaal kunnen er op basis van de verkoopscatalogus 282 
stuks toegeschreven aan Wichelen, inclusief deze van de Paardeweide.

Georges Hasse (1880-1956) verwierf met zijn latere aankopen bij Ph. Duprez het grootste 
deel van de objecten afkomstig van de Paardeweide, en van de voormalige collectie Moens 
in zijn geheel.  Hasse zelf schrijft daarover: « …Cette collection est venue en majeure partie à 
Anvers chez nous, pour quelques pièces chez Mr l’Avocat Bernays… et chez Mr Hamal-Nandrin à 
Liège… » (Hasse, 1935: 67).  Samen met de andere, vermoedelijk prehistorische, objecten 
afkomstig van de baggerwerken in Wichelen bespreekt hij de vondsten van de Paardeweide 
in zijn tweedelig artikel ‘Wichelen préhistorique’ (Hasse, 1934, 1935).  Hij vermeldt hierbij 
dat bij de verkoop van de collectie een gedeelte ongeregistreerd werd verspreid, met 
name het onbewerkt botmateriaal (Hasse, 1934: 67).  In het tweede deel van zijn artikel 
vermeldt hij een totaal van 165 objecten die hij gebruikte voor zijn ‘Wichelen Préhistorique’: 
11 stukken bevinden zich in de collectie E. Bernays, 2 stukken in de collectie J. Hamal-
Nandrin, en 152 stukken zijn uit zijn eigen collectie afkomstig (Hasse, 1935: 29).  Verschil-
lende, zoniet alle, van de afgebeelde en besproken objecten in dit artikel zijn volgens de 
verkoopscatalogus van de collectie Moens afkomstig van de Paardeweide, het is echter 
niet geheel duidelijk of ook andere objecten (bv.van de baggerwerken in Wichelen) zijn 
opgenomen.  Bij het begin van zijn hoofdstuk ‘Wichelen-Neolithique’ vermeldt G. Hasse wel 
dat het geheel van het materiaal dat besproken wordt in dit gedeelte afkomstig is van de 
Paardeweide.  Naast objecten uit de oude collectie Moens betreft het hier ook objecten 
die hij zelf op de opgehoogde zone Paardeweide verzamelde (Hasse, 1935: 37:  « …Une 
partie fut recueillie par feu M. Moens de Lede, une autre par nous-mêmes après guerre, le tout 
provient du même gisement de Paardeweide décrit… »  G. Hasse beschrijft in dit ‘neolithisch’ 
deel bewerkt hertshoorn en bot, gepolijste vuurstenen artefacten, en botmateriaal van 
edelhert, ree, paard, hond, varken, geit en schaap.

De collectie Hasse werd na zijn dood in 1956 in zijn geheel aangekocht door het 
Vleeshuismuseum in Antwerpen.  Tijdens de laatste jaren van G. Hasse’s leven, wanneer 
deze ongeneeslijk ziek bleek, werd voor deze overdracht de ‘commissie Hasse’ opgericht.  
Hierbij werd de collectie geïnventariseerd en opgedeeld naar periode en vindplaats.  De 
collectie werd beschreven door J. Douillez, later conservator van het Vleeshuismuseum, 
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Tab. 1 – Overzicht van de lotnummers van de veilingcatalogus van 1922, met de nummers die betrekking hebben op de 
hersthoornen artefacten van de Paardeweide.
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op steekkaarten en in een chronologisch geordende catalogus (Douillez, 1956).  De 
steekkaarten vermelden per inventarisnummer (een object of groep van objecten) de 
vindplaats (indien gekend) en een ruwe periodisering.  Het gaat in totaal om 3479 fi-
ches die betrekking hebben op 9616 voorwerpen.  Deze fiches worden nog steeds in het 
Vleeshuismuseum bewaard, en vormen de basis van de catalogus van de collectie.  Het 
rapport van J. Douillez biedt een opsomming per periode van de voorwerpen in de col-
lectie, met verwijzing naar de vindplaatsen.  Echter, jammer genoeg zonder referentie 
naar de objectnummers/fiches.  De toewijzing van objecten aan een periode gebeurde 
op aanwijzing van G. Hasse zelf, aangevuld met tips en ‘aanvullende wenken’ van Prof. S. 
J. De Laet.

Het is dit fichesysteem dat de basis vormde voor de inventarisatie van de objecten afkom-
stig uit de Paardeweide in de collectie van het Vleeshuismuseum.  In een tweede fase wer-
den deze objecten beschreven, gefotografeerd en in een databank opgenomen.  Enkele 
objecten afkomstig van de Paardeweide bleken wel beschreven te zijn op de fiches van 
Douillez, maar waren op het moment van de inventarisatie onvindbaar.  Het betreft de 
collectienummers VH56.035.002964 (cat. Moens 747) / VH56.035.002971 (cat. Moens 
754) / VH56.035.002979 (cat. Moens onbekend) / VH56.035.002992 (cat. Moens on-
bekend) / VH56.035.002993 (cat. Moens 734) / VH56.035.003001 (cat. Moens 723) / 
VH56.035.003002 (cat. Moens 726).  Vermoedelijk zijn ze in het depot op een verkeerde 
plaats terecht gekomen.  Doordat de originele stickers van de veiling van de collectie 
Moens vaak nog op de objecten aanwezig en meestal goed leesbaar zijn en daardoor 
gelieerd kunnen worden aan de catalogus Moens, en via de aantekening van J. Douillez, 
konden in totaal 55 objecten van de collectie van het Vleeshuismuseum toegewezen wor-
den aan de site van de Paardeweide (Tab. 2).  Samen met de beschreven voorwerpen uit 
andere collecties (De Laet & Desittere, 1973; Hurt, 1982a, 1992; Dierckx, 2009.) beschik-
ken we momenteel over ongeveer 60 hertshoornen objecten die we kunnen gebruiken 
om de site te karakteriseren.  Met andere woorden, ongeveer 2/3 van de voorwerpen 
afkomstig van de Paardeweide kunnen momenteel (nog) niet gelokaliseerd worden.  Het 
leeuwendeel hiervan betreft de catalogusnummers 716 tot 727, lotnummers met telkens 
10 of 15 objecten, omschreven als « bois de cerf travaillé ».  Van deze lotnummers zijn er 
steeds enkele objecten in de collectie Hasse terechtgekomen, van de overige objecten is 
de huidige bewaarplaats onbekend.

4. Beschrijving van de collectie

In het ensemble van de Paardeweide zijn verschillende artefacttypes te onderscheiden 
(Tab. 2).  Het merendeel van de artefacten behoort tot de groep van de bijlen.  Deze wer-
den in het kader van een licentiaatonderzoek geïnventariseerd en typologisch geordend 
door V. Hurt (1982a-b).

– Basisbijlen
Drie artefacten in de collectie Hasse afkomstig van de Paardeweide kunnen typologisch 
omschreven worden als zogenaamde ‘basisbijlen’, dit zijn bijlen gemaakt op het basisdeel 
van het gewei (Fig. 3).  Al deze objecten zijn in meer of mindere mate beschadigd: bij alle 
exemplaren is de snede gedeeltelijk of volledig afgebroken.  In de collectie J. Maertens de 
Noordhout bevindt zich nog een vierde basisbijl afkomstig van de Paardeweide (Dierckx, 
2009).

De basisbijl opgenomen als collectienummer VH56.035.002975 (cat. Moens 734) omvat 
enkel het proximaal gedeelte van het artefact.  Deze basis is sterk afgerond en geglad door 
bewerking, waardoor de rozenkrans volledig is weggewerkt.  De doorboring is dwars aan-
gebracht.  Bij basisbijl VH56.035.002985 (cat. Moens 731) is de doorboring op de zijkant 
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Tab. 2 – Overzicht van de objecten in de collectie Hasse afkomstig
van de Paardeweide.

van het stuk aangebracht, ter hoogte 
van de aanzet van de oogspits, die afge-
broken werd.  Op dit stuk is de rozen-
krans nog aanwezig.  Collectienummer 
VH56.035.002986 (cat. Moens 781) is 
een basisbijl met afgebroken oog- en 
ijsspits.  De doorboring is dwars aange-
bracht tussen deze breuken.  De basis 
is zonder rozenkrans, echter niet zo af-
gerond en geglad als de anderen.  De 
snede is afgebroken.

– Distale bijl
Eén bijl is vervaardig op het distale deel 
van het gewei (VH56.035.002987 [cat. 
Moens 781]; Fig. 3).  De basis van deze 
bijl is sterk afgerond door bewerking 
en gladding.  De doorboring is dwars, 
het stuk is distaal afgebroken net achter 
deze doorboring.

– Volgtakbijlen
Vijf artefacten kunnen als ‘volgtakbijl’ 
worden omschreven (Fig. 4).  Dit zijn bij-
len die gemaakt zijn op de middendelen 
van de stam van het gewei, en voorzien 
zijn van een doorboring.

Volgtakbijl VH56.035.002978 (cat. 
Moens 728) heeft een dwarse (vanaf 
de zijkant van het gewei) doorboring, 
ter hoogte van de middenspits.  Het 
stuk is echter op deze doorboring ge-
broken.  Distaal is de snede haaks ten 
aanzien van de doorboring aangebracht.  
Collectienummer VH56.035.002981 
(cat. Moens 732) bezit een grote schui-
ne snede die zonder duidelijke knik 
overgaat naar de aanzet van de mid-
denspits.  De snede is licht afgerond.  Bij 
VH56.035.002984 (cat. Moens 733) is 
de hoofdstang distaal recht afgesneden 
en proximaal van een schuine snede 
voorzien.  Deze snede is licht afgerond 
en gepolijst door gebruik.  De doorbo-
ring is dwars aangebracht, op de plaats 
van de afgesneden middenspits.  Wat be-
treft collectienummer VH56.035.002999 
(cat. Moens 731) gaat het mogelijk om 
een basisbijl, waarvan de rozenkrans is 
verwijderd en de basis sterk afgesleten.  
Mogelijk werd het stuk echter gemaakt 
op het middendeel van het gewei, waar-
door we dit stuk hier als een volgtakbijl 
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klasseren.  De doorboring werd op dit stuk aangebracht ter hoogte van een afgesneden 
zijtak.  De snede van de bijl vertoont sporen van polijsting en afronding.

De volgtakbijl gekend onder collectienummer VH56.035.002993 (cat. Moens 734) werd 
helaas niet teruggevonden tijdens onze herinventarisatie.  Dit artefact was in een recent 
verleden echter blijkbaar wel beschikbaar, aangezien het stuk opgenomen werd in een 
dateringsproject (Crombé et al., 1999; cf. infra).

2975

Fig. 3 – Overzicht van de basisbijlen en distale bijl.
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– Ontschorser
De term ‘ontschorser’ is de typologische benaming voor een volgtakbijl zonder doorboring.  
Eén artefact uit de collectie Hasse afkomstig uit de Paardeweide voldoet aan deze definitie.  
Het betreft catalogusnummer VH56.035.002489 (cat. Moens 766).  Opvallend aan dit stuk 
is de zeer rechte afsnijding.  De bijlsnede is dwars aangebracht en gebroken (Fig. 4).

– Takpunten met gebruikssporen
Zeven artefacten kunnen omschreven worden als gebruikte takpunten.

Eén van deze bezit een doorboring, met name collectienummer VH56.035.002967 (cat. 

2978

2981

2984

2489

Fig. 4 – Volgtakbijlen en ontschorser.
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Moens 756).  Deze doorboring is dwars op het stuk aangebracht.  Proximaal werd het 
stuk rondom afgesneden en vervolgens gebroken.  Distaal vertoont de punt intense spo-
ren van polijsting door gebruik (Fig. 5).

De overige takpunten (Tab. 2; Fig. 5-6; VH56.035.002967 [4/9 tot 9/9]) zijn niet door-
boord.  Het gaat hierbij om afgesneden, in enkele gevallen afgebroken, zijtakken met 
sporen van gebruik op de punt.  Vaak gaat het om kleine krasjes of glans, maar in het 
geval van AV.1956.035.2967 8/9 is het uiteinde door het intensieve gebruik afgerond.  

Fig. 5 – Artefacten vervaardigd 
op takpunten van gewei.

2967 2/9

2967 4/9

2967 5/9

2967 6/9
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Dit soort artefacten wordt dikwijls geïnterpreteerd als zgn. drijvels voor vuursteenbe-
werking of bewerking van andere harde materialen.

– Andere werktuigen
Een zeer opvallend stuk, door Hasse omschreven als ‘le bâton de commandement’ (Hasse, 
1934; AV.1956.035.2997 [col. Moens 767]), is een fors basisfragment van een gewei met 
een dwars afgesneden middenspits.  Net boven de aanzet van de middenspits is ook de 
hoofdstang afgesneden, met een zeer scherpe en abrupte snede.  Het object bezit twee 
doorboringen haaks op de zijspitsen.  Eén ter hoogte van de oogspits, één ter hoogte 
van de middenspits (Fig. 6).

2967 8/9

2967 9/9

2997

Fig. 6 – Artefacten op takpunten van gewei en artefact met twee doorboringen op geweistam.

2967 7/9
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– Productieafval
Naast deze werktuigen bevat de collectie een groot aantal objecten dat als productieafval 
kan omschreven worden.  Hierbij zijn alle delen van het gewei en de ‘productiecyclus’ 
vertegenwoordigd (Fig. 7, 8, 9; Tab. 2).

Dikwijls gaat het om de basisdelen van het gewei, al dan niet met de oogspits bewaard.  
Meestal is de stam net boven de basis gedeeltelijk doorgesneden en vervolgens afgebro-
ken.  Deze objecten kunnen mogelijk verklaard worden als zijnde afval van de productie 
van volgtakbijlen.  In de meeste gevallen gaat het om afgeworpen geweien, in een be-
perkt aantal gevallen gaat het om schedelvast gewei en is nog een deel van het schedel-
dak aanwezig.  Al deze objecten vertonen diverse snij- en breuksporen.

2515 2592

2966 2967 1/9

2968

2969

Fig. 7 – Productieafval (1).
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5. Chronologie

In het kader van een dateringsonderzoek van hertshoornen artefacten uit de Schelde 
werden in het verleden 29 bijlen afkomstig van verschillende sites, absoluut gedateerd 
(Crombé et al., 1999).  Zes hiervan zijn afkomstig van de Paardeweide.  Het betreft één 
basisbijl die deel uitmaakt van de collectie van J. Maertens de Noordhout (collectienum-
mer SAG1046; De Laet & Desittere, 1973: 70; Dierckx, 2009).  Alle andere gedateerde 
objecten zijn afkomstig uit de verzameling van G. Hasse: de ontschorser (collectienum-
mer AV.1956.035.2489), drie volgtakbijlen (AV.1956.035.2978; AV.1956.035.2984; 
AV.1956.035.2993) en een distale bijl (AV.1956.035.2987; Tab. 3; Fig. 10).

Het uiteenlopend karakter van de beschikbare dateringen toont aan dat het materiaal 
van de Paardeweide geen chronologisch geheel vormt, maar het resultaat is van meerdere 
occupatiefasen.  De reikwijdte van de dateringen gaat daarbij van laat mesolithicum tot 
en met het midden neolithicum.  Het verschil in datering tussen de zgn. ontschorser en 
de volgtakbijlen volgt hierbij een algemene trend.  Vaak blijken de ontschorsers ouder 
te zijn dan de volgtakbijlen, in een aantal gevallen gaat hun dateringen zelfs terug tot 
het vroeg- of midden mesolithicum (Crombé et al., 1999).  Op de Nederlandse sites 
van Hardinxveld-Polderweg en -De Bruin (Louwe Kooimans, 2001a-b) is dit chronologisch 
onderscheid eveneens zichtbaar.  De ontschorsers zijn aanwezig in de oudste fasen van 
Hardinxveld-Polderweg (midden van het 6de millennium vr. Chr.), terwijl de volgtakbijlen 
pas voorkomen in de jongere fases van Hardinxveld-De Bruin (vanaf het laatste kwart 
van het 5de millennium vr. Chr.)  Op basis van deze chronologische gegevens wordt de 
introductie van de volgtakbijl in het Beneden Rijngebied door de auteurs omstreeks 4800 
cal BC geplaatst en dienen de ontschorsers als de voorlopers van dit bijltype beschouwd te 
worden (Louwe Kooimans, 2001b: 338).  In Nederland lijken de doorboorde volgtakbijlen 

2989

2996

2994

2998

Fig. 8 – Productieafval (2).
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Fig. 9 – Productieafval (3).
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bovendien ook in andere ensembles (bv. Spoolde [Clason, 1983] of Almere-Hoge Vaart 
[Hogestijn & Peeters, 1996]) voornamelijk te dateren uit de transitieperiode laat mesoli-
thicum/vroeg neolithicum, die in onze gewesten gekenmerkt wordt door de aanwezig-
heid van de Swifterbantcultuur.  In het algemeen lijken de 15 gedateerde volgtakbijlen 
uit Vlaanderen deze datering in de Swifterbantperiode te volgen (Crombé et al., 1999), 
hoewel de dateringen een chronologische reikwijdte aanduiden die ruimer is (ca. 6100 
tot 4700 BP) dan in Nederland, en doorloopt tot in het midden neolithicum.

Met betrekking tot de basisbijlen werden in het dateringsproject (Crombé et al., 1999) 
slechts vier exemplaren gedateerd.  Deze dateringen bieden een chronologische vari-
atie gaande van ca. 5850 ± 60 BP (het exemplaar uit de Paardeweide) tot 3690 BP (een 
exemplaar uit Appels en Dendermonde; Crombé et al., 1999).  Aan deze reeks kunnen 

Fig. 10 – Calibratieplot van de gecombineerde dateringen.

Tab. 3 – Overzicht
resultaten radiokoolsto-
dateringen.
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we nog twee andere dateringen toevoegen op basisbijlen die aangetroffen werden bij de 
aanleg van een stuw op de Schelde in Ename (Ameels et al., 2003): deze basisbijlen gaven 
respectievelijk 3345 ± 30 BP (KIA-23427) en 3660 ± 25 BP (KIA-23428).  De meeste 
dateringen voor dit bijl type lijken dus te wijzen op een gebruik in voornamelijk het laat 
neolithicum.  Het gebruik van dit type bijl loopt evenwel door tot in de ijzertijd, getuige 
o. a. de vondsten in de La Tène nederzetting van Nekkerspoel bij Mechelen (de Loë, 
1904; Gautier, 1968).

Voor het stuk AV.1956.035.2967 8/9, dat we als een mogelijke ‘drijvel’ voor vuursteen-
bewerking kunnen omschrijven, vinden we eveneens een gelijkend object op de site van 
Hardinxveld-De Bruin.  Dit artefact dateert, net als de doorboorde volgtakbijlen daar, uit 
het laatste kwart van het vijfde millennium vr. Chr. (Louwe Kooimans, 2001b: 343).

6. Paleolandschappelijk kader

Tijdens het landschappelijk en archeologisch booronderzoek in het Sigmagebied 
Bergenmeersen in Wichelen werd de aanwezigheid van een brede, diepe fossiele geul van 
de Schelde vastgesteld (Bogemans et al., 2012; Perdaen et al., 2009).  Deze fossiele geul 
doorsnijdt het gebied van zuidwest naar noordoost, sluit daarbij aan bij de grote paleo-
meander van Uitbergen (De Coster, 1977) en kan zowel stroomop- als stroomafwaarts 
gevolgd worden doorheen het overstromingsgebied van de cluster Kalkense Meersen 
(Bogemans et al., 2012; Fig. 11).  Vanaf het Laatglaciaal en met name de start van het 
Holoceen werden de geulen van dit riviersysteem geleidelijk opgevuld met organisch rijke 
en klastische sedimenten.  Op basis van 14C-dateringen blijkt dat de organische opvulling 
van de geul in de Bergenmeersen gestart is rond 9450 ± 50 BP en zich heeft doorgezet tot 
4310 ± 40 BP (Meylemans et al., 2013).

Op de plaats waar deze fossiele hoofdgeul het Sigmagebied Bergenmeersen stroomafwaarts 
verlaat snijdt ze de locatie waar de oude Schelde in 1892 werd recht getrokken.  Wanneer 
we deze locatie nader bekijken in het licht van deze paleolandschappelijke gegevens dan 
merken we op dat de werken de geul ter hoogte van de Paardeweide dwarsten op een 
bijna perfect haakse wijze.  Zowel aan de noordelijke als aan de zuidelijke oever werd 
een volledig gradiënt van oeverafzettingen aangesneden; zones die in aanmerking komen 
als jacht- vis- en ‘toss’-zones van aangrenzende prehistorische nederzettingen.  Tijdens 
het archeologisch onderzoek zijn de resten van deze en vergelijkbare sites, op verschil-
lende plaatsen langs de zuidoostelijke oever van deze fossiele geul vastgesteld (Bogemans 
et al., 2009; Perdaen et al., 2009; Fig. 11).  Onmiddellijk ten zuidoosten van deze geul is 
namelijk een opvallende kronkelwaardzandrug aanwezig die gevolgd kan worden over 
een lengte van zo’n 800 m.  In het zuidwesten van het Sigmagebied Bergenmeersen is deze 
rug nog ca. 150 m breed, maar hij versmalt in noordoostelijke richting en komt daarbij 
ook steeds dieper te liggen onder de overstromingssedimenten (van ca. +3,25 m naar ca. 
+0,6 m TAW).  Door de lage positie van de kronkelwaardrug in de noordoostelijke hoek 
van het Sigmagebied Bergenmeersen, vlakbij de Paardeweide, is deze locatie vermoede-
lijk omstreeks 3000 vr. Chr. overstroomd geraakt.  Archeologisch booronderzoek heeft 
duidelijk gemaakt dat over de volledige lengte van de rug een aaneengesloten complex 
van prehistorische sites aanwezig is (Perdaen et al., 2009).  Een beeld dat ook op andere 
plaatsen in het gebied van de Kalkense Meersen (Fig. 11) en elders langsheen de Schelde is 
vastgesteld (zie o. m. Bats, 2005; Bats & De Reu, 2006; Bogemans et al., 2009; Perdaen 
et al., 2008, 2009, 2011a-b).  Met betrekking tot de diepgelegen kronkelwaardsedimenten 
in het noordoosten van het Sigmagebied Bergenmeersen waren de archeologische resul-
taten eerder bescheiden.  Slechts enkele chips zijn opgeboord, maar daarnaast is ook de 
aanwezigheid van zowel verbrand als onverbrand bot en verkoolde hazelnoot vastgesteld, 
wat wijst op een goede organische conservering.  Voor de zone onmiddellijk ten noord-
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westen van de fossiele geul beschikken we jammer genoeg niet over de juiste informatie.  
De Laatglaciale kronkelwaardsedimenten zijn hier, en dan vooral in de zone dicht tegen 
de huidige Schelde, gedeeltelijk geërodeerd en opgeruimd door jongere, Holocene kron-
kelwaardafzettingen.  Tenslotte, in het (zuid)oosten van het Sigmagebied Bergenmeersen 
zijn geen fluviatiele afzettingen aanwezig, maar wordt de ondergrond gevormd door een 
eolisch zandsubstraat (dekzand).  Opgravingsonderzoek in 2012 ter hoogte van de his-
torisch gekende hoeve Hof ter Zeype toonde eveneens de aanwezigheid van verschillende 
prehistorische sites, gaande van finaal paleolithicum tot neolithicum, ten dele geassocieerd 
met een paleobodem (Perdaen et al., 2013).

Een vergelijkbare situatie, dit keer met bewaring van artefacten in organisch materiaal, 
vinden we terug op de site van Bazel-Sluis, zo’n 30 km stroomafwaarts langs de Schelde.  
Ook wat betreft de chronologische variatie in de dateringen kunnen we de vergelijking 
met deze site maken; de beschikbare dateringen op bot en gewei wijzen hier eveneens 
op een bewoningsgeschiedenis tijdens het finaal mesolithicum tot het midden neolithicum 
(Meylemans et al., 2016; Perdaen et al., 2011a).

7. Conclusies

Het ensemble van de Paardeweide biedt ondanks de zeer selectieve bewaring van het 
materiaal en de sterke versnippering over verschillende collecties toch enig houvast om 
de site in beperkte mate te karakteriseren.  In de eerste plaats geven de beschikbare 
radiokoolstofdateringen en de aanwezigheid van verschillende bijltypes (o. m. ontschor-
sers en volgtakbijlen) chronologische indicaties dat het ensemble prehistorische activiteit 
uit meerdere periodes vertegenwoordigt.  Hierbij wordt voornamelijk het laat meso-

Fig. 11 – Omgeving van de Kalkense Meersen met weergave van de gereconstrueerde Laatglaciale rivierlopen
en gekende prehistorische archeologische sites.
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lithicum en vroeg neolithicum bestreken.  Het is dan ook verleidelijk om een deel van 
de vondsten in verband te brengen met de mogelijke aanwezigheid van sites van de 
Swifterbanttraditie.

De aanwezige objecten tonen aan dat zowel productie als gebruik ter plaatse plaatsvond.  
Opvallend is dat het grootste deel van de objecten (en dit is wellicht door de selectiehis-
toriek van de collectie nog sterk afgezwakt) productieafval betreft.  De aanwezige werk-
tuigen zijn bovendien overwegend sterk beschadigd, en dus wellicht na gebruik als afval 
weggegooid.  Op de sites van Hardinxveld bleek dat dit soort ‘afval’ meestal aan de rand 
van de sites, in het natte gedeelte werd gedeponeerd (Louwe Kooijmans, 2001a en b).  
Bij het rechttrekken van de Schelde in 1892 zijn dus wellicht verschillende prehistorische 
sites aangesneden.  Hierbij moeten ofwel de nederzettingen of de nabijgelegen dump-
plaatsen zijn aangesneden.  Het paleolandschappelijk onderzoek geeft een bijzonder dui-
delijk houvast voor de lokalisering van deze vindplaatsen.  Op basis van deze gegevens is 
het immers duidelijk dat het rechttrekken van de Schelde hier de oevers van de fossiele 
geul van de Schelde heeft aangesneden.  Archeologisch booronderzoek en opgravingen 
in de laatste 10 jaar hebben duidelijk aangetoond dat de oevers van fossiele geulen bij 
uitstek een hoge tot zeer hoge verwachting voor de aanwezigheid van prehistorische 
sites biedt.
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Samenvatting

Tijdens het archeologisch onderzoek in het kader van het Sigmaplan werd een inventarisatie uit-
gevoerd van de hertshoornen artefacten in de collectie van Georges Hasse die bewaard wor-
den in het Vleeshuismuseum te Antwerpen.  Aan de hand van deze studie kan een oorspronke-
lijk totaal van 181 objecten aan de site van Wichelen-Paardeweide, een locatie waar in 1892 de 
Schelde werd rechtgetrokken.  54 van deze objecten werden teruggevonden in de collectie van het 
Veelshuismuseum in Antwerpen.  Door uitgevoerd paleolandschappelijk onderzoek blijkt dat deze 
vondstlocatie gesitueerd is op de plaats waar de Laatglaciale Schelde stroomde.  De vondsten zijn 
dan ook te interpreteren als in de rivier gedumpt afval afkomstig van nederzettingen op de oevers 
van deze rivier.  De typologische samenstelling van de objecten en radiokoolstofdateringen maken 
duidelijk dat de plaats werd bezocht tijdens verschillende prehistorische periodes, gaande van het 
finaalmesolithicum tot het middenneolithicum.

Trefwoorden: Wichelen “Paardeweide”, prov. Oost-Vlaanderen (BE), hertshoorn, oude collec-
tie, Georges Hasse, finaalmesolithicum, vroegneolithicum, middenneolithicum, Swifterbant, 
Michelsberg.

Abstract

In light of tidal restoration works a study was performed on a collection of antler tools of the 
collection of Georges Hasse at the Vleeshuismuseum in Antwerp.  Through this study an original 
total of 181 antler artefacts can be attributed to a specific location, called the ‘Paardeweide’ (mu-
nicipality of Wichelen, Eastern Flanders).  54 of these objects are present in the collection of the 
Vleeshuismuseum in Antwerp.  Based on palaeolandscape mapping through augering the find loca-
tion is shown to be located where a fossil Late glacial channel of the river Scheldt is situated.  The 
finds can thus be interpreted as dumped waste from prehistoric activity sites on the banks of this 
river channel.  The typological characteristics of the objects and a number of radiocarbon dates 
indicate activity in different periods, ranging from the final mesolithic to middle neolithic periods.

Keywords: Wichelen “Paardeweide”, prov. of East Flanders (BE), antler, old collection, Georges 
Hasse, final mesolithic, early neolithic, middle neolithic, Swifterbant, Michelsberg.
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