
 

 

 

Een vuurstenen sikkelfragment uit de Geitenwaard bij Herwen, Gemeente Zevenaar. 

Door Rinus Houkes. 

 

Inleiding 

Tijdens archeologische begeleiding van kleiwinning in 

de Geitenwaard bij Herwen, Gemeente Zevenaar, 

werd door Mia Corbeek op 19 juni 2021 een 

glanzend stuk vuursteen geborgen. Nadere 

bestudering van het stuk leerde dat het om de 

afgebroken punt van een vuurstenen sikkel ging. 

Vuurstenen sikkels en sikkel fragmenten worden met 

enige regelmaat gevonden maar zijn toch relatief dun 

gezaaid, vooral in dit deel van Nederland. De 

vuurstenen sikkel is in Nederland een enigszins 

enigmatisch artefact want, hoewel we het een sikkel 

noemen, is het vrijwel zeker dat ze in Nederland niet 

voor het snijden van gewas zijn gebruikt. Dit in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld Denemarken en Noord-Duitsland (Sleeswijk-Holstein) waar ze 

wel als zodanig zijn gebruikt. De snijhoek van de Nederlandse sikkels is stomper dan de 

Deense exemplaren en niet geschikt voor het snijden van gewas en ook de gebruikssporen 

zijn anders, reden om deze vondst eens wat nader te beschouwen. Mijn bijzondere dank 

gaat daarbij uit naar Telesilla Bristogianni die voor ons foto’s van het fragment heeft gemaakt 

op de digitale microscoop, Keyence VHX-7000, van de TU Delft. 

 

Vondstbeschrijving 

Het fragment is gevonden op de locatie RDM X=202,0912947 Y=432,7135474 en is 

geregistreerd als vondstnummer 341. Gevonden bij het couperen van een spoor (spoor 11) 

maar kwam niet uit het spoor zelf. Het lag ca. 20 cm. onder het 29 cm. diepe spoor, dus 49 

cm. onder het opgravingsvlak. Het vlak zelf lag op 10,4860 + N.A.P. 

 
Afb. 1. Het gevonden sikkel fragment 

met de duidelijk zichtbare 

“hoogglans” op het oppervlak. 

 
Afb. 2. Locatie van de vondst in de Geitenwaard op de blauwe stip. 



Het fragment meet 45x33,5x9 mm. en 

heeft een tophoek van ca. 39o. Het 

oppervlak heeft een hoge glans, de 

zogenaamde sikkelglans, een vlak 

dekkende retouche met licht afgeronde 

ribben en vertoont geen sporen van latere 

aanscherping met d.m.v. retouchering. Het 

vuursteen is van een transparante kwaliteit, 

deels veroorzaakt door het gepolijste 

oppervlak maar toch voornamelijk door de 

kwaliteit van de gebruikt vuursteen. Zie 

hierover meer verderop in dit artikel. 

 

Datering 

Ook enigmatisch is de datering van deze 

werktuigen. Van een vuurstenen werktuig 

zou men verwachten dat die in de steentijd, 

in dit geval het Neolithicum, zou zijn 

gebruikt. Maar de Nederlandse sikkels worden voornamelijk in de Late Bronstijd t/m de 

Midden IJzertijd geplaatst, ca. 1200-250 v.Chr.1, met een enkele uitzondering gedateerd in 

het einde van de Midden-Bronstijd.2 Maar in Sleeswijk-Holstein komen ze reeds in het Laat-

Neolithicum B (Klokbekerperiode) voor.3

De datering  in Nederland vraagt echter wel om enige nuancering omdat vrijwel alle 

sikkel(fragmenten) als losse vondsten zijn aangetroffen en dus niet in een dateerbare context 

geplaatst konden worden. Voor West-Friesland, waar het grootste deel van de Nederlandse 

sikkel(fragmenten) is gevonden, worden ze op 1200-700 v. Chr. gedateerd en voor het 

terpengebied in NO Nederland op 600-400 v. Chr.4 als onderdeel van de Zeijen cultuur. In 

beide gevallen wordt de aanwezigheid van deze sikkels gekoppeld aan de terpenbouw 

periode. 

Het opgravingsvlak in de Geitenwaard waaronder, op 49 cm. diepte, ons fragment is 

gevonden, kenmerkt zich door scherven met besmeten versiering, organische magering, 

Kalenderberg achtige versieringen en Marne achtige vormen (rapportage in voorbereiding). 

Zolang er nog geen definitieve datering van deze laag bekend is kunnen we het niet 

nauwkeuriger dateren dan Vroege tot Midden IJzertijd en dit geeft een (ruime) datering 

terminus ante quem voor het daaronder gevonden fragment. Desalniettemin past deze 

datering goed binnen hetgeen we tot nu weten over de datering van sikkels in Nederland. 

 

Kenmerken van de Nederlandse sikkels. 

De sikkels worden verdeeld in 2 typen, A en B5 (zie fig. 4) maar voor de Nederlandse context 

is dat niet erg zinvol want van type B kennen we slechts 1 exemplaar in Nederland.6 In 

Denemarken en Sleeswijk-Holstein komen de B types echter veel meer voor en deze 

onderverdeling moet dan ook vooral in de noordwest Europese context gezien worden. Van 

type A zijn er 379 meldingen (complete en fragmenten) in Nederland bekend7. Dit type heeft 

 
1   Van Heeringen 1992, 236; Stapert 1988. 
2   4 Exemplaren uit een depotvondst bij Heiloo. Butler 1990, 92 en 94. 
3   Kühn 1979, 66. 
4   Boersma 1988, 31; Waterbolk en Boersma 1976. 
5   Kühn 1979, 64. 
6   Beuker 1992, 142; Beuker 2010, 39. 
7   Schinning 2012, 21 

 
Afb. 3 Tekening van het gevonden 

sikkelfragment. 



een gebogen zijaanzicht met als opvallendste verschil t.o.v. het B-type dat de snede 

(binnenzijde) een concaaf gebogen vorm heeft. Het B-type heeft een rechte snede. 

De basis van de A-typen kan rond zijn (afb. 4, helemaal links) of recht (afb. 4, midden). In het 

laatste geval zijn er vaak restanten cortex op de basis zichtbaar. 

 

Op afbeelding 1 en 3 is te zien dat ons fragment één vrijwel rechte snede heeft en op basis 

daarvan zou men kunnen concluderen dat we te maken hebben met een B-type. Op 

afbeelding 4 is echter te zien dat ook de A-types aan de puntzijde een recht stuk in de verder 

concave snede kunnen hebben dus dat rechte stuk zegt in dit geval niets over het type 

sikkel. 

Ik heb ervaren dat de tophoeken van de de A-types veel spitser zijn dan de B-types. Direct 

onder de top gemeten hebben de A-types over het algemeen een tophoek die ligt tussen de 

20o (Andijk) en 41o (Onstwedde) en het enige B-type dat wij in Nederland kennen heeft een 

tophoek van 63o. Ons exemplaar valt, met 39o, dus binnen het gebied van de A-types. 

 

Materiaal en herkomst. 

Op een enkel exemplaar na zijn alle A-type8 sikkels van dezelfde kenmerkende vuursteen 

kwaliteit gemaakt die wordt omschreven als  

“Een transparante matrix met daarin kleine (gemiddeld 0.2 tot 1 millimeter), vaak scherp 

begrensde, ronde vlekjes. Deze vertonen geen structuur, zijn “melkachtig” en worden 

afgewisseld met vormloze flarden van dezelfde kleur – ze komen beide in wolken voor. Ten 

tweede komen wolken van kleine spikkels voor, met naaldvormige structuren erin. Deze 

wolken concentreren zich vaak rond inclusies. Er komen in de vuursteen nauwelijks bryozoa 

(mosdiertjes) voor. Ook komen er grofkorrelige inclusies voor, maar deze zijn ook veel 

waargenomen bij andere grote voorwerpen. Tenslotte bezit de vuursteen vaak een bruinige 

‘zweem’; hierbij is het echter in tegenstelling tot de voorgaande kenmerken mogelijk dat dit 

beïnvloed is door patinering”9  

Als we, met behulp van de digitale microscoop, in detail kijken naar ons fragment (zie afb. 5) 

dan zien we dat onze vondst volledig voldoet aan de bovenstaande omschrijving en dus van 

dezelfde soort vuursteen is gemaakt als de overige sikkels in Nederland. 

 
8   B-type sikkels zijn van een andere vuursteensoort gemaakt. 
9   Beuker 1992, 145-146 

 
Afb. 4. 2 A-type sikkels (links) en 1 B-type (rechts). 

 



 

Het feit dat alle sikkels van dezelfde kwaliteit vuursteen zijn gemaakt geeft aan dat de sikkels 

niet zijn gemaakt van secundaire voorkomens (morene afzettingen) want dan zou de 

kwaliteit gemengd zijn. In dit geval is er dus sprake van een primair voorkomen waar de 

grondstof “gemijnd” is. In het verspreidingsgebied van de sikkels zijn 3 primaire voorkomens 

van vuursteen t.w.: Hemmoor, Lüneburg en Helgoland10. Op het eiland Helgoland zijn 

verschillende primaire voorkomens zoals van de bekende Helgoland (rots)vuursteen, 

geelbruine vuursteen, bruine tot grijze “Narbenflint”, botvormige vuursteen en plaatvormige 

vuursteen en alleen de plaatvuursteen van Helgoland vertoont overeenkomsten met de 

grondstof voor de sikkels en is daar als grondstof ook geschikt voor. 

Verder is duidelijk dat de sikkels als complete exemplaren werden geïmporteerd11 en het feit 

dat de Nederlandse exemplaren een andere snijhoek hebben dan de Deense exemplaren 

laat zien dat ze speciaal voor de export werden vervaardigd. 

 

Verspreiding in Nederland. 

De verspreiding van de sikkel(fragmenten) kent 2 bijzondere kenmerken. 

Ten eerste komen 215 van de 379 meldingen (57%) uit West Friesland (zie afb. 6), met 

name uit het gebied Hoorn - Enkhuizen – Medemblik. Dit geeft echter een vertekend beeld 

want in dit gebied is in de jaren 1972-1979 een ingrijpende ruilverkaveling uitgevoerd waarbij 

grote hoeveelheden grond zijn verplaatst. Deze ruilverkaveling is archeologisch begeleid met 

als gevolg een grote concentratie meldingen uit de verschillende perioden in dat gebied. 

 
10   Beuker 1992, 149; Beuker 2010, 39 
11   Depotvondst van 45 ongebruikte exemplaren in Trendelbusch, Duitsland. 

 
Afb. 5. Detail opnames met de elektronen microscoop van het sikkel fragment met links de “ronde vlekjes in 

wolken” en rechts de “naaldvormige structuren”. Duidelijk zichtbaar op beide opnamen is de transparantie van 
het vuursteen. 

 



Het tweede kenmerk van de verspreiding is dat die voornamelijk plaatsvindt in of direct langs 

natte gebieden zoals zand-veen scheiding, zee- en rivierklei gebieden. Het hier besproken 

fragment vormt hierop geen uitzondering met een vindplaats in het oostelijk rivierengebied. 

 

Deze verspreiding maakt nogmaals duidelijk dat de sikkels niet bedoeld zijn voor het oogsten 

van gewas want dan zou de verspreiding anders zijn. In de natte gebieden vinden we meer 

grasland en gewas zoals granen e.d. vinden we meer op de drogere zandgronden en dit zou 

dan ook in de verspreiding van de sikkels zichtbaar moeten zijn. 

 

  

 
Afb. 6. Verspreiding van de sikkels en sikkelfragmenten in Nederland, naar Schinning 2012, met de 

vondstlocatie boven de (paarse) pijl. 



Gebruikssporen en functie.  

Een ander opvallend kenmerk van de Nederlandse sikkels is de zogenaamde sikkelglans en 

met name de positie daarvan. De Deense sikkels hebben een gebruikssporen sikkelglans 

uitsluitend langs de concave snede en de gebruikssporen duiden ook op het snijden van 

(silica houdende) gewassen. 

De Nederlandse sikkels vertonen een sikkelglans over het hele oppervlak, ook aan de 

convexe zijde van de sikkel. Deze glans zit op ca. ¾ van de lengte gemeten vanaf de top. De 

basis van de sikkels hebben vaak geen glans en vertonen geen gebruikssporen wat er op 

duidt dat ze op de één of andere manier geschacht zijn geweest. 

Door Annelou van Gijn is uitgebreid 

gebruikssporenonderzoek uitgevoerd op de 

sikkels12 en de sporen vertonen het meeste 

overeenkomst met “contact met klei en 

gras”. Hieruit zou men kunnen concluderen 

dat ze gebruikt zijn voor het snijden van 

kleizoden en klei komt in dit verband aardig 

overeen met de verspreiding van de sikkels 

in de zee en rivierkleigebieden (zie afb. 6). 

Het hier besproken sikkelfragment is ook 

bekeken op gebruikssporen (zie afb. 8) en 

de gevonden sporen vertonen grote 

overeenkomsten met de door van Gijn 

aangetroffen sporen (zie afb. 7). 

Experimenten hebben aangetoond dat de sikkels voor het snijden van kleizoden zeer 

effectief zijn en dat de sikkelglans relatief snel ontstaat bij dit gebruik. Het snijden van deze 

zoden kan voor verschillende doeleinden nodig zijn geweest, het bouwen van waterputten, 

wanden, daken of het opwerpen van terpen. Vooral deze laatste toepassing wordt zeer 

waarschijnlijk geacht gezien de verspreiding en de periode (terpenbouw periode). Met denk 

daarbij aan een soort ritueel snijden van de eerste plag voor het opwerpen van een nieuwe 

terp, net zoals wij nu nog, bij het bouwen van een nieuw gebouw, het leggen van de eerste 

steen met een ritueel omgeven. 

 

 
12 Van Gijn 1988, 1999, 2010, met name 2010, 193-197. 

 
Afb. 7 Detailopname van de gebruikssporen 

aangetroffen op sikkels die duiden op contact 

met klei en gras, naar van Gijn 2010. 

 
Afb. 8 Detailopname van de gebruikssporen op het hier besproken sikkelfragment. 



Het hier besproken sikkelfragment laat echter ook nog wat anders zien. Iets uitzoomend van 

de gedetailleerde gebruikssporen zien we dat de sporen gezamenlijk bundels sporen vormen 

die allemaal in dezelfde richting staan. 

 

Deze bundels zijn zichtbaar als vegen en lopen allemaal parallel aan de convexe zijn van de 

top van de sikkel. dit duidt meer op “steken” dan op “snijden” met de sikkel want snijden zou 

een vleug haaks op de lengterichting van de sikkel veroorzaken. 

 

Samenvatting 

Vuurstenen sikkels in Nederland werden gedurende de Late Bronstijd tot en met de Midden 

IJzertijd gebruikt, maar niet voor het oogsten van gewas. Ze werden Op het Deense 

Helgoland speciaal voor de export gemaakt, in een afwijkende snijhoek die nodig was voor 

een andere toepassing namelijk het snijden van kleizoden. Het hier besproken 

sikkelfragment is van het A-type en past qua vindplaats, datering en gebruikssporen goed in 

het beeld dat we hebben van deze werktuigen die wellicht voor een speciaal ritueel bestemd 

waren. 

 

Arnhem, 

Januari 2022. 

 

 

 
Afb. 9. In 3 stappen inzoomen op de gebruikssporen. De bundels sporen, vleug of vegen lopen 

allemaal in dezelfde richting, parallel aan de convexe zijde van de top. 


