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Het bronstijdzwaard van Gent 
© Léonard Dumont / STAM

od de
Onze archeologische musea zijn gevuld 
met indrukwekkende, bijzondere 
voorwerpen gevonden in de 19de en 
20ste eeuw waar de hedendaagse 
ploeterende archeoloog enkel maar 
van kan dromen. Zo zijn er zwaarden, 
lanspunten en sieraden te bewonderen die 
vaak als baggervondsten uit onze rivieren 
tevoorschijn kwamen. Bronstijdzwaarden 
blijven echter zeldzaam in Vlaanderen. 
Zwaardenspecialist Léonard Dumont 
wekt met hedendaagse technieken twee 
sleeping beauty's uit onze musea terug tot 
leven.

De kling van het zwaard van Asper is prachtig versierd. Dit is zeldzaam en overdadig decoreren komt 
vaak voor op recente vervalsingen, Een beetje verdacht dus? © Léonard Dumont / KMKG
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■ LÉONARD DUMONT EN TIM DE KOCK

V
ollegreepzwaarden uit de 
bronstijd (2200 tot 800 voor 
Chr.) zijn een zeldzaam goed in 
Vlaanderen. Van dit type zijn 
slechts twee exemplaren bekend, beide 

opgevist uit de Schelde. Het eerste is ge
vonden ter hoogte van het Oost-Vlaamse 
Asper en wordt bewaard in de Konink
lijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 
(KMKG) in Brussel. Het tweede zwaard 
werd ontdekt nabij Gent en bevindt zich 
in het Stadsmuseum Gent (STAM). De 
authenticiteit van de zwaarden is soms 
moeilijk te achterhalen omdat de om
standigheden van hun ontdekking niet 
precies gekend zijn of omdat ze niet op 
andere objecten van deze periode lijken.

Het zwaard van Asper is ontdekt tussen 
1919 en 1922 tijdens de aanleg van een 
nieuwe sluis op de Schelde. Het zwaard 
vertoont geen corrosie en glanst goud
kleurig, net zoals imitaties uit de 19de 
en 20ste eeuw. Er worden dan ook grote 
vraagtekens geplaatst bij de authenti
citeit van dit stuk. Het zwaard uit Gent 
daarentegen vertoont die patina wel, wat 
het minder verdacht maakt. Helaas werd 
de ontdekking van dit zwaard niet goed 
gedocumenteerd. De enige vermelding 
is deze in de Brusselse catalogus van 
de collectie Gels uit 1933, die het aan de

Sylvia van de Universiteit Gent voert XRF-onderzoek uit op het zwaard van Gent © Léonard Dumont / STAM

omgeving van Gent toewijst. Er bestaan 
kopieën van dit zwaard in het Musée 
dArchéologie van Saint-Germain-en- 
Laye (Frankrijk) en in het Rijksmuseum 
van Oudheden van Leiden (Nederland). 
Deze musea vermelden echter steeds 
andere vindplaatsen voor ditzelfde 
zwaard. Dat maakt het zwaard van Gent 
verdacht...

Op de dissectietafel, maar zonder 
snijden

Om de echte aard van de twee museum
stukken te achterhalen, onderzocht de 
Universiteit Gent ze met twee verschil
lende analysetechnieken. Röntgenflu- 
orescentieanalyse (XRF) dient om de 
chemische elementen van het metaal
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Het bronstijdzwaard van Asper 
©LéonardDumont/KMKG

Het zwaard van Asper ondergaat 
een CT-scan © Léonard Dumont

De CT-scan legt de 
verborgenheden van 

het zwaard van 
Gent bloot 

©Tim De Koek/STAM

Detailopnames van het 
zwaard van Genttonen 

beschadigingen op de kling, 
Zijn ze echt? Pittig detail, de 

gekende kopieën vertonen 
deze haksporen niet 

© Léonard Dumont / STAM

De röntgenfoto van het zwaard van 
Asper onthult enkele van zijn geheimen 
© Léonard Dumont / KMKG
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waarvan de wapens zijn gemaakt te 
bepalen. Moderne imitaties zijn vaak 
gemaakt van messing, een legering van 
koper en zink. Het gebruik van zink was 
niet bekend in de bronstijd, wat dit een 
sluitende methode maakt om vervalsin
gen te identificeren.

Het onderzoek bestudeerde ook de inter
ne structuur van de twee zwaarden met 
een CT-scan. Hierbij wordt met behulp 
van röntgenstralen de binnenkant van 
een object in drie dimensies gerecon
strueerd. De methode kan verschillende 
aanwijzingen onthullen die imitaties 
ontmaskeren. De snijdende kling en het 
gevest (de greep) worden tegenwoordig 
meestal in één stuk gegoten. In de brons
tijd daarentegen werden deze twee delen 
nog afzonderlijk gemaakt. De heden
daagse kopieën bestaan ook uit extreem 
homogeen metaal, terwijl de authentieke 
metalen voorwerpen meestal een hoge 
porositeit en kleine foutjes vertonen.

Het Gentse zwaard

De CT-scan en XRF-analyse onthullen 
meteen dat het Gentse wapen uit één stuk 
was gegoten. De compositie doorheen 
het hele object is homogeen en de interne 
structuur vertoont geen breuk tussen 
gevest en kling. Bovendien bleek ook de 
chemische samenstelling van het metaal 
erg homogeen, quasi zonder porositeit of 
foutjes. Dit alles wijst er op dat het niet 
om een authentiek bronstijdzwaard gaat. 
Na een doorgedreven archiefonderzoek 
blijkt het origineel afkomstig uit Bruck 
(Beieren, Duitsland). Tegenwoordig 
wordt het bewaard in het museum van 
Landshut. Het imitatiezwaard bleek 
indertijd gegoten in het Römisch-Ger- 
manisches Zentr almuseum van Mainz 
(Duitsland), enerzijds om de eigen 
collecties te verrijken, maar anderzijds 
ook om te verkopen aan andere musea en 
particulieren. Dit verklaart waarom er

zich elders gelijkaardige kopieën bevin
den. De valse Gentse vindplaats van het 
zwaard uit het STAM is wellicht verzon
nen op het moment dat het zwaard in 1933 
geveild werd om zo het zwaard in waarde 
te doen stijgen.

De XRF-analyse onthult dat het metaal 
bestaat uit een legering van 90% koper en 
10% tin, wat we brons noemen. Dat komt 
overeen met de samenstelling van origi
nele bronstijdzwaarden. Niet alle imita
ties werden dus uitgevoerd in messing 
en de afwezigheid van zink bewijst niet 
zonder weerga dat het object authentiek 
is. Het Gentse zwaard van het STAM is, 
ondanks zijn mooie patina, een moderne 
imitatie gebleken.

Asper, te mooi om echt te zijn?

Het prachtige Asperzwaard onderging 
hetzelfde verhoor. De analyse van de 
metaalsamenstelling is nog niet volledig 
afgerond, maar de CT-scan levert al me
teen cruciale aanwijzingen.

Zoals andere gekende bronstijdzwaarden 
werd het handvat van het Asperzwaard 
als apart onderdeel op het uiteinde van de 
kling gegoten. Deze ‘overgiet-techniek’ le
vert tijdswinst op in het productieproces 
aangezien het gevest tijdens de productie 
meteen bevestigd wordt op het zwaard. 
Tijdens dit proces ontstaat echter een 
scheidingsvlak tussen het handvat en 
de kling, omdat de temperatuur van 
het gesmolten brons niet hoog genoeg 
is om beide delen volledig te solderen.
Het contact tussen het gesmolten brons 
en de kling veroorzaakt een thermische 
schok. Het brons stolt snel bij het gieten 
waardoor de geproduceerde gassen niet 
kunnen ontsnappen en er porositeit ont
staat ter hoogte van het scheidingsvlak. 
Deze zwakke plek werd verstevigd door 
het gieten van metalen klinknageltjes in 
het handvat. Een vergelijkbaar fenomeen

treedt op bij het vullen van de mal van 
de kling. Ook hier daalt de temperatuur 
van het gesmolten brons snel en wordt 
het stroperig, waardoor het gas in het 
vloeibare brons niet de tijd heeft om te 
ontsnappen en er kleine gasbubbeltjes 
ontstaan in het metaal. De aanwezigheid 
van deze gasbelletjes strookt met de 
structuur van andere originele bronstijd
zwaarden.

Ook een röntgenfoto helpt bij het onder
zoek. Die wees immers uit dat het metalen 
deel van het handvat, ofwel de zwaard- 
tong, in twee fasen werd gemaakt, wat 
heel ongewoon is. Het gaat om een fout bij 
de eerste gietpoging van het handvat die 
men probeerde recht te zetten tijdens een 
tweede stap. Het onderste deel werd zoals 
gewoonlijk gegoten op de kling, waarna 
het uiteinde van het handvat werd aange
vuld. Later voegde men nog een organi
sche afwerking uit bijvoorbeeld hout of 
been toe op het handvat. Deze is inmiddels 
volledig vergaan. Ondanks zijn ‘nieuwe’ 
uitzicht, door de afwezigheid van corrosie, 
lijkt het zwaard van Asper dus toch een 
authentiek bronstijdzwaard te zijn.

Uit dit onderzoek blijkt dat onderzoe
kers niet zomaar op het uitzicht van een 
zwaard mogen afgaan om de authentici
teit te beoordelen. Deze wapens werden 
veelvuldig gekopieerd en vervalst vanaf 
het eind van de 19de eeuw en waren soms 
op het oog moeilijk te onderscheiden van 
de echte voorwerpen. Het toepassen van 
nieuwe wetenschappelijke technieken op 
oude vondsten bewijst duidelijk zijn nut. 
Het zwaard uit Asper toont dat Vlaande
ren niet moet wanhopen als het op vol- 
legreepzwaarden aankomt: ze kwamen 
hier wel degelijk voor. De ontmaskering 
van het Gentse zwaard hoeft echter geen 
ontgoocheling te zijn. Het is een heel eigen 
en boeiend verhaal over hoe musea in de 
19de eeuw hun collecties wilden aanvul
len met zoveel mogelijk informatie.
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