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Leeswijzer	

In	november	2016	is	er	bij	een	opgraving	in	Tilburg	Zwaluwenbunders-Zuidkamerlaan	onder	andere	
een	knopsikkel	(TZB1662,	vondstnummer	58)	in	een	kuil	in	een	huiscontext	gevonden	(Baas	&	Van	de	
Geer	2017).	Deze	sikkel,	gemaakt	van	een	koperlegering,	is	in	gevorderde	staat	van	corrosie	en	het	is	
daarom	de	vraag	in	hoeverre	deze	nog	relevante	informatie	op	kan	leveren	voor	het	beantwoorden	
van	 bijbehorende	 onderzoeksvragen.	 Daarom	 heeft	 Metals	 Inc.	 in	 april	 2017	 een	
waarderingsonderzoek	 uitgevoerd	 (beschreven	 in	 hoofdstuk	1),	 om	 te	 bepalen	 of	 er	 nog		
niet-gecorrodeerd	metaal	 aanwezig	 is	 in	 de	 sikkel	 om	 vervolgonderzoek	 uit	 te	 kunnen	 voeren.	 De	
conclusie	 was	 dat	 er	 inderdaad	 nog	 metaal	 in	 de	 sikkel	 zit,	 waardoor	 vervolgonderzoek	 aan	 het	
metaal	mogelijk	bleek.		

De	 resultaten	 van	 dat	 vervolgonderzoek	 zijn	 uitgewerkt	 in	 dit	 eindrapport.	 De	 gebruikte	
methoden	en	materialen	worden	toelicht	in	hoofdstuk	1.	Er	is	verder	gekozen	voor	een	iets	minder	
conventionele	 opzet:	 volgens	 Metals	 Inc.	 een	 meerwaarde	 ten	 opzichte	 van	 een	 standaard	
rapportage.	 Hoofdstuk	2	 geeft	 de	 resultaten	 van	 het	 metaalonderzoek	 weer	 in	 de	 vorm	 van	 een	
mogelijke	levensloop	van	de	sikkel	uit	Tilburg,	volgens	een	vernieuwde	methode	zoals	uitgewerkt	in	
Van	der	Stok-Nienhuis	2017.	Bij	deze	zogenoemde	‘artefactbiografie	2.0’	worden	ook	de	levensfasen	
van	 corrosie,	 conservering	 en	 toekomstig	 gebruik	 beschreven.	 Er	 is	 in	 dit	 rapport	 dus	 geen	
opsomming	 van	 resultaten	 aanwezig.	 De	 onderzoeksdata	 zijn	 wel	 op	 aanvraag	 beschikbaar	 bij	 de	
auteur.	In	hoofdstuk	3	worden	de	conclusies	weergegeven	middels	een	praktische	vertaalslag	van	de	
onderzoeksresultaten,	waarbij	 gegevens	 uit	 hoofdstukken	1	 en	 2	 gecombineerd	worden.	 Daardoor	
kunnen	 de	 onderzoeksvragen	 over	 metaaleigenschappen	 en	 bronsdepositie	 beantwoord	 worden	
(genummerd	zoals	in	het	opgravingsrapport).		
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1 Methoden	&	Materialen	

	
Waardering	
Metals	Inc.	heeft	in	april	2017	een	waarderingsonderzoek	uitgevoerd,	om	te	bepalen	of	er	nog	niet-
gecorrodeerd	 metaal	 aanwezig	 is	 in	 de	 sikkel	 om	 vervolgonderzoek	 uit	 te	 kunnen	 voeren.	 De	
resultaten	van	deze	waardering	zijn	in	deze	sectie	te	vinden.	
	

Fig.	 1:	 Röntgenopname	 van	 de	 knopsikkel,	 waarbij	 het	 knopje	 zich	 rechtsboven	 bevindt	 en	 de	 snijkant	 van	 de	 sikkel	
onderaan.	 De	 breuken	 zijn	 goed	 te	 zien.	 De	 gele	 cirkel	 is	 representatief	 voor	 de	 mogelijke	 aanwezigheid	 van	 niet-
gecorrodeerd	metaal.	Röntgenbeeld:	Restaura.	

	

Fig.	 2:	 Digitale	 opname	 van	 de	 knopsikkel.	 De	 pijl	 geeft	 aan	 dat	 het	 materiaal	 onder	 de	 oppervlakkige	 bruine	 laag	
blauwgroen	en	poederig	is,	wat	goed	te	zien	is	nabij	een	(recente)	breuk	tussen	deel	1	en	2.	De	rode	stippellijn	geeft	de	
locatie	aan	van	de	dwarsdoorsnede	uit	Fig.	3.	De	gele	cirkel	is	representatief	voor	de	mogelijke	aanwezigheid	van	niet-
gecorrodeerd	metaal,	analoog	aan	Fig.	1.	De	driehoek	geeft	een	mogelijke	bemonsteringslocatie	aan.	Beeld:	Restaura.	

	

2	
1	

cm	
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Er	is	een	röntgendoorlichting	gemaakt	van	de	vondst	door	restauratieatelier	Restaura.	Deze	is	te	zien	
in	Fig.	1.	Lichte	gebieden	worden	gevormd	door	corrosieproducten	en/of	dunne	delen	van	de	sikkel,	
zwarte	gebieden	kunnen	ofwel	metaal	bevatten	ofwel	dikkere	delen	van	de	sikkel	zijn.	Daar	kan	meer	
duidelijkheid	 over	 worden	 gegeven	 door	 bijvoorbeeld	 een	 dwarsdoorsnede.	 Nu	 is	 er	 een	
dwarsdoorsnede	 ontstaan	 door	 een	 recente	 breuk	 tussen	 deel	 1	 en	 2,	 aangegeven	met	 een	 rode	
stippellijn	 (Fig.	 2).	 Daardoor	 kan	 het	 röntgenbeeld	 vergeleken	 worden	 met	 de	 dimensies	 van	 de	
knopsikkel	en	kan	bepaald	worden	of	de	zwarte	gebieden	representatief	zijn	voor	niet-gecorrodeerd	
metaal,	of	voor	een	dik	deel	gecorrodeerd	metaal	van	de	sikkel.	
	
De	ontstane	dwarsdoorsnede	 is	 schematisch	weergegeven	 in	 Fig.	 3a,	 een	digitale	opname	van	het	
breukvlak	is	te	zien	in.	Het	geel-omcirkelde	gebied	laat	zien	dat	de	sikkel	niet	alleen	lokaal	iets	dikker	
is,	maar	ook	mogelijk	niet-gecorrodeerd	metaal	bevat.	Dat	komt	overeen	met	het	diepste	zwart	op	
het	röntgenbeeld	(Fig.	3b).	De	huidige	aanname	op	basis	van	deze	gegevens	 is	dan	ook	dat	er	zeer	
waarschijnlijk	niet-gecorrodeerd	metaal	aanwezig	is	in	de	zwarte	gebieden	op	het	röntgenbeeld.	
	

Fig.	3:	Dwarsdoorsnede	van	de	breuk	tussen	deel	1	en	deel	2	(Fig.	2),	langs	de	gestippelde	rode	lijn.	De	buitenste	laag	is	
lichtbruin,	daaronder	bevindt	zich	poederige,	lichtgroene	corrosie	om	een	gebied	van	donkergroenere	corrosie	met	in	de	
kern	mogelijk	niet-gecorrodeerd	metaal.	(a)	Schematische	weergave;	(b)	digitale	opname.		

	
De	eerste	uitkomst	 van	de	waardering	 is	 dus	dat	er	 genoeg	metallisch	materiaal	 aanwezig	 is	 in	de	
knopsikkel	 om	 vervolgonderzoek	 en	monstername	 te	 doen.	 Er	 zijn	 echter	meerdere	 opties.	 In	 het	
evaluatieverslag	van	Baas	&	Van	de	Geer	(2017,	20)	staat	het	volgende:	
	
Op	basis	van	de	[waarderings]uitkomst	zijn	er	verschillende	mogelijkheden	voor	vervolgonderzoek	en	
monstername,	te	weten:			
- Diffractiemetingen:		

Deze	metingen	kunnen	op	non-destructieve	wijze	aantonen	of	met	name	het	corrosieproduct	
tenoriet	aanwezig	is,	wat	een	aanwijzing	zou	zijn	voor	verbranding.	Idealiter	wordt	het	object	
daarvoor	 bemonsterd,	 maar	 het	 is	 ook	 mogelijk	 om	 deze	 metingen	 op	 een	 onbehandeld,	
schoon	stuk	oppervlak	te	doen.			

- Microstructuuronderzoek:		
De	meeste	informatie	kan	worden	verkregen	door	op	representatieve	plaatsen	van	het	object	
een	 monster	 te	 nemen	 of	 een	 dwarsdoorsnede	 te	 maken.	 Op	 die	 manier	 kan	 de	
microstructuur	(zie	p.	8)	van	het	metaal,	inclusief	de	corrosie,	in	kaart	worden	gebracht	met	
verscheidene	 technieken.	De	microstructuur	bevat	 informatie	over	de	productiegeschiedenis	
van	het	voorwerp,	bijvoorbeeld	of	het	gegoten	of	ook	bewerkt	is.	Daarmee	kunnen	vragen	15,	
18	en	21	worden	beantwoord.	Ook	sporen	van	verbranding	en	de	wijze	van	corrosie	kunnen	
worden	bestudeerd,	wat	weer	handvatten	geeft	voor	het	beantwoorden	van	vraag	22	en	23.		

	

(a)	 (b)	
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Diffractiemetingen	dienen	idealiter	gedaan	te	worden	op	meerdere	plaatsen	op	het	oppervlak	van	de	
sikkel.	 Doordat	 er	 slechts	 een	 klein	 laagje	 vervuiling	 op	 de	 buitenkant	 lijkt	 te	 zitten,	 is	 het	
waarschijnlijk	niet	nodig	om	een	monster	te	nemen.	Het	beste	is	dat	het	object	niet	behandeld	is	met	
conserveringsmiddelen,	wat	op	dit	moment	inderdaad	het	geval	is.	

Er	 zijn	 meerdere	 plaatsen	 waar	 een	 monster	 genomen	 kan	 worden	 om	
microstructuuronderzoek	 op	 te	 doen.	 Een	 monster	 dient	 liefst	 zoveel	 mogelijk	 niet-gecorrodeerd	
metaal	 te	 bevatten.	 Logischerwijs	 gaat	 het	 dan	 om	 deel	 1	 of	 deel	 2,	 conform	 Fig.	 2.	 Vóór	
monstername	zal	deel	1	nog	onder	een	optische	microscoop	bestudeerd	worden,	om	te	controleren	
of	er	inderdaad	nog	metaal	aanwezig	is.	

	
1. Voordeel	 is	dat	er	bij	deel	1	zeer	waarschijnlijk	relatief	veel	metaal	aanwezig	 is.	De	vraag	is	

echter	 hoe	 representatief	 dit	 deel	 van	 de	 sikkel	 is	 voor	 het	 gebruik	 in	 de	 prehistorie,	
aangezien	hier	waarschijnlijk	het	handvat	heeft	gezeten.	

2. Voordeel	is	dat	er	bij	deel	2	een	stuk	van	de	snijkant	van	de	sikkel	geïncludeerd	kan	worden	
in	 het	 monster.	 Maar,	 die	 snijkant	 zal	 geen	 metaal	 meer	 bevatten,	 conform	 de	
röntgenopname.	Het	toegevoegde	nut	ten	opzichte	van	1	is	dus	minimaal.	

	
Het	advies	was	derhalve	om	een	monster	uit	deel	2	te	nemen,	en	wel	op	de	plaats	die	aangegeven	is	
met	een	zwarte	driehoek	 in	Fig.	2,	en	daarvoor	 is	 toestemming	van	het	bevoegd	gezag	ontvangen.	
Om	een	dergelijk	monster	uit	de	sikkel	 te	kunnen	zagen,	dient	de	sikkel	verstevigd	 te	worden	met	
epoxy	of	Paraloid.	Dat	 is	na	het	doen	van	diffractiemetingen	mogelijk	bij	Restaura,	na	 impregnatie	
van	de	sikkel	met	een	corrosie-inhibitor.		
	
Röntgendiffractie	(XRD)	
XRD	 wordt	 gebruikt	 om	 kristallijne	 fasen	 in	 een	 materiaal	 op	 een	 non-invasieve	 manier	 te	
identificeren.	 In	 dit	 onderzoek	 zijn	 de	metingen	 verricht	met	 een	 Bruker	 D8	 Discover	 instrument,	
uitgerust	 met	 GADDS	 software,	 bij	 de	 Rijksdienst	 voor	 het	 Cultureel	 Erfgoed	 te	 Amsterdam.	 De	
stralingsbron	is	Cu-Kα	met	een	golflengte	λ	=	0.154	nm.	De	gebruikte	instellingen	zijn	40	kV,	40	mA	en	
de	 gebruikte	 spotgroottes	 0.3	mm	en	0.8	mm.	 Identificatie	 van	de	 fasen	 is	 uitgevoerd	met	 EVA	 v2	
software	en	de	JCPDS	poederdiffractiespectra-database.	

Er	 zijn	metingen	 aan	 het	 oppervlak	 van	 de	 onbehandelde	 sikkel	 verricht,	 aan	 de	 achterkant	
(locatie	A	in	Fig.	4a).	Ook	is	de	corrosie	in	de	kern	van	de	sikkel	gemeten	op	een	recente	breuk	(cf.	
deel	1	in	Fig.	2;	locatie	B	in	Fig.	4b).	
	

Fig.	4:	Locatie	van	röntgendiffractiemetingen	aan	de	onbehandelde	sikkel	van	Tilburg.	(a)	Metingen	aan	het	oppervlak	
van	de	achterkant;	(b)	metingen	aan	de	kern	van	de	sikkel.	

A	 B	(a)	 (b)	
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Conservering	
Om	 monstername	 mogelijk	 te	 maken,	 heeft	 restauratieatelier	 Restaura	 deel	 1	 van	 de	 sikkel	 (zie		
Fig.	2)	behandeld	met	corrosieinhibitor	BTAH.	Na	verwarming	tot	70	°C	 is	het	deel	van	de	bronzen	
sikkel	ter	versteviging	geïmpregneerd	met	epoxy	(Araldite	2020/A).	
	
Monstername	
De	monstername,	 inclusief	gebruikte	materialen,	 is	uitgevoerd	bij	de	Rijksdienst	voor	het	Cultureel	
Erfgoed	 te	 Amsterdam.	 Het	monster	 is	 uit	 de	 behandelde	 sikkel	 gezaagd	met	 een	 juwelierszaagje	
(grofheid	#3).	De	locatie	is	te	zien	in	Fig.	5a.	Vervolgens	is	het	ingebed	in	Struers	EpoFix	met	EpoDye	
als	 kleurmiddel	 (Fig.	 5b).	 Na	 uitharding	 is	 het	 monster	 geschuurd	 met	 SiC-schuurpapier	 met	
korrelgrootte	1200,	2000	en	4000	en	daarna	gepolijst	met	diamantsuspensie	met	deeltjesgrootte	1	
μm.	Tussendoor	en	na	het	polijsten	is	het	oppervlak	met	ethanol	gereinigd.		
Etsen	is	gebeurd	met	een	oplossing	van	0.5	g	FeCl3	(ferric	chloride)	in	5.5	ml	ethanol,	door	met	een	
watje	voor	5-10	seconden	over	het	oppervlak	van	het	 ingebedde	monster	te	wrijven.	Daarna	is	het	
oppervlak	gespoeld	met	ethanol.	

	

Fig.	 5:	Monstername	 van	 de	 behandelde	 sikkel	 uit	 Tilburg.	 (a)	Monsternameplaats	met	 niet-ingebed	monster,	 gezien	
vanaf	de	voorkant	 van	de	 sikkel,	waarbij	 de	 rode	pijlen	verdunning	 in	de	 snijkant	 aangeven.	De	blauwe	 lijn	geeft	het	
oppervlak	 aan	 dat	 te	 zien	 is	 als	 dwarsdoorsnede	 in	 (b);	 (b)	 Ingebed	 monster,	 geschuurd	 en	 gepolijst	 tot	 een	
dwarsdoorsnede.	De	blauwe	lijn	geeft	de	relatie	aan	tot	de	positie	in	de	sikkel	in	(a).	

	
Optische	microscopie	
De	 microstructuur	 van	 een	 metalen	 voorwerp	 kan	 bestudeerd	 worden	 met	 behulp	 van	 optische	
microscopie	 op	 een	 gepolijste	 dwarsdoorsnede.	 De	 aanwezigheid	 van	 inclusies,	 intermetallische	
deeltjes	en	corrosieproducten	kan	worden	vastgesteld	en	na	etsen	van	de	dwarsdoorsnede	kan	ook	
de	 korrelstructuur	 zichtbaar	 worden	 gemaakt.	 In	 dit	 onderzoek	 is	 gebruik	 gemaakt	 van	 een	
Zeiss	Axioplan	2,	bright	field,	met	en	zonder	polarisator,	bij	de	Rijksdienst	voor	het	Cultureel	Erfgoed	
te	Amsterdam.	De	gehele	dwarsdoorsnede	is	bekeken	met	vergrotingen	van	25x	tot	500x.		
	 	

1	cm	

(a)	 (b)	

1	cm	
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2 Artefactbiografie	2.0	van	de	knopsikkel	uit	Tilburg	

Onderzoek	 heeft	 aangetoond	 dat	 ook	 gecorrodeerde	 archeologische	 bronzen	 nog	 veel	 informatie	
kunnen	bevatten.	Een	concrete	manier	om	die	 informatie	te	tonen	is	door	een	mogelijk	 levensloop	
op	 te	 stellen	 van	 het	 voorwerp,	 van	 grondstof	 tot	 en	 met	 de	 toekomst:	 artefactbiografie	 2.0		
(Fig.	6;	Van	der	Stok-Nienhuis	2017).	

De	 resultaten	 van	 het	metallurgisch	 onderzoek	 aan	 de	 knopsikkel	 uit	 Tilburg	 kunnen	 in	 een	
dergelijke	biografie	goed	verwerkt	worden.	Daarom	is	er	in	dit	rapport	een	mogelijke	levensloop	van	
de	 sikkel	 opgesteld.	 Een	 belangrijk	 onderdeel	 daarin	 wordt	 gevormd	 door	 de	 microstructuur:	 de	
structuur	 van	 een	 metaal	 die	 te	 zien	 is	 door	 een	 optische	 microscoop.	 De	 microstructuur	 is	
opgebouwd	 uit	 fasen,	 die	 groeien	 in	 de	 vorm	 van	 zogenaamde	 korrels.	 Die	 fasen	 zijn	 weer	
opgebouwd	 uit	 atomen,	 die	 op	 een	 bepaalde	 manier	 gestapeld	 zijn	 en	 zo	 een	 bepaalde	
kristalstructuur	 vormen.	 Er	 zijn	 dus	 meerdere	 fasen	 mogelijk,	 onder	 andere	 afhankelijk	 van	 de	
chemische	samenstelling	en	de	temperatuur	waarop	het	metaal	zich	bevindt.	Bij	de	microstructuur	
horen	ook	alle	afwijkingen	van	de	 ‘perfecte’	kristalstructuur,	die	 je	op	een	andere	manier	dan	met	
een	 optische	 microscoop	 kunt	 zien,	 bijvoorbeeld	 samenstellingsgradiënten	 en	 ingesloten	 deeltjes	
(inclusies).		

De	microstructuur	 is	 voor	 een	 groot	 deel	 verantwoordelijk	 voor	 de	 eigenschappen	 van	 een	
metaal.	 De	 wijze	 waarop	 een	microstructuur	 wordt	 gevormd	 wordt	 grotendeels	 bepaald	 door	 de	
bewerkingen	 die	 het	 metaal	 heeft	 ondergaan:	 gegoten,	 bewerkt,	 gegloeid,	 et	 cetera.	 Er	 zijn	 veel	
verschillende	 soorten	microstructuren	mogelijk,	die	allemaal	 informatie	geven	over	de	voorgaande	
bewerkingen.	Een	microstructuur	kan	dus	worden	gezien	als	een	soort	‘kaart’	van	de	maakwijze	van	
een	metalen	voorwerp.	Daarom	is	de	microstructuur	een	belangrijke	bron	bij	het	opstellen	van	een	
artefactbiografie	2.0.	

Fig.	6:	Schematische	weergave	van	een	artefactbiografie	2.0,	waar	het	 leven	van	een	voorwerp	wordt	beschouwd	van	
grondstof	tot	toekomstig	gebruik.	Gereproduceerd	uit	Van	der	Stok-Nienhuis	2017,	Fig.	1.1.	
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Grondstof	
Er	 zijn	 geen	 directe	 samenstellingsmetingen	 gedaan	 aan	 de	 sikkel,	 maar	 er	 zijn	 wel	 andere	
aanwijzingen	dat	het	hier	om	een	koperlegering	met	tin	gaat,	en	wel	een	laag-tin-brons:		
	

• ten	 eerste	 zijn	 er	 tinoxide-	 en	 kopercorrosieproducten	 geïdentificeerd	 op	 de	 sikkel	 met	
röntgendiffractie,	waardoor	plausibel	is	dat	het	om	brons	gaat.		

• ten	 tweede	 is	 er	 weinig	 interdendritische	 fase	 te	 zien	 (zie	 hieronder	 bij	 ‘voorwerp’),	 wat	
typisch	 is	 voor	 een	 laag-gelegeerd	 metaal,	 ofwel	 koper	 met	 een	 laag	 percentage	
legeringselement	zoals	tin.		

• ten	 derde	 is	 er	 waarschijnlijk	 een	 samenstellingsgradiënt	 aanwezig	 (zie	 hieronder	 bij	
‘voorwerp’),	wat	ook	wijst	op	een	legering.		

	
Metallurgisch	onderzoek	laat	zien	dat	er	waarschijnlijk	ook	inclusies	(kleine	deeltjes)	in	het	brons	te	
vinden	 zijn	 (Fig.	 8,	 Fig.	 9),	 hoewel	 ze	 soms	 lastig	 te	 onderscheiden	 zijn	 van	 corrosieproducten.	 In	
prehistorisch	brons	gaat	het	dan	meestal	om	restanten	van	de	erts	(kopersulfiden,	lood,	etc.)	en	deze	
inclusies	 kunnen	 soms	 dienen	 om	 de	 oorsprong	 van	 het	 erts	 te	 bepalen.	 Het	 is	 in	 dit	 geval	 niet	
bekend	 om	 welk	 soort	 inclusies	 het	 hier	 gaat,	 aangezien	 er	 geen	 samenstellingsmetingen	 zijn	
uitgevoerd.	De	precieze	soort	grondstof	valt	op	dit	moment	dus	niet	zonder	meer	te	achterhalen.	
	
Voorwerp	
Het	monster	dat	uit	de	sikkel	uit	Tilburg	is	genomen,	is	niet	representatief	voor	de	gehele	sikkel	(zie	
‘waardering’	 in	hoofdstuk	1).	De	getrokken	conclusies	gelden	dus	voor	het	deel	van	de	 sikkel	waar	
vermoedelijk	het	heft	gezeten	heeft	(zie	p.	13	voor	overwegingen	omtrent	het	heft).		

Fig.	 7:	Overzicht	 van	niet-geëtste	 dwarsdoorsnede	 van	het	monster	 uit	 de	 sikkel.	 Te	 zien	 is	 dat	 er	 naast	 verschillende	
soorten	en	kleuren	corrosieproducten	ook	metallisch	brons	aanwezig	is	in	een,	hoewel	lastig	te	herkennen,	dendritische	
structuur.	Gepolariseerde	optische	microscoopopname.	

	

mogelijke	limitos	(p.	12)	

inbedmiddel	

metallisch	brons	

epoxy	

corrosie	

corrosie	

achterkant	sikkel	

voorkant	sikkel	
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Dat	 deel	 van	 de	 sikkel	 toont	 een	 gecorrodeerde	 microstructuur	 (zie	 p.	 8	 voor	 uitleg	 over	
microstructuur),	waarin	kenmerken	van	een	originele,	metallische	microstructuur	lastig	te	herkennen	
zijn	(zie	Fig.	7).	Dat	bemoeilijkt	conclusies	over	de	mogelijke	productiegeschiedenis.	Desalniettemin	
lijkt	 er	 in	 de	 ingebedde	 dwarsdoorsnede	 van	 de	 sikkel	 een	 (vage)	 dendritische	 (‘boomachtige’)	
structuur	 aanwezig	 te	 zijn.	 Dat	 is	 typerend	 voor	 een	 gegoten	metaal	 zonder	 verdere	 nabewerking	
(Scott	1991,	5).	De	wolkachtige	dendrieten	zijn	moeilijk	te	herkennen:	de	armen	zijn	afgerond,	vrijwel	
tegen	elkaar	 aan	 gegroeid	 en	de	hoeveelheid	 fase	 tussen	de	dendrieten	 (interdendritische	 fase)	 is	
klein,	 of	 is	 niet	 goed	 te	 onderscheiden	 van	 de	 corrosie.	 Zo’n	 structuur	 komt	 meestal	 door	 een	
langzaam	afgekoeld	metaal.	Er	zijn	geen	duidelijke	gelijkvormige,	hoekige	korrels	te	zien	die	bewijs	
vormen	van	extensieve	nabewerkingen	als	gloeien	en	hameren,	ook	niet	na	etsen.	Wel	 is	er	na	het	
etsen	een	kleurverschil	te	zien	in	de	metallische	gedeelten.		
Dat	 kleurverschil	 is	 zeer	 waarschijnlijk	 het	 gevolg	 van	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 micro-
samenstellingsgradiënt	in	de	dendrieten	(zgn.	microsegregatie,	of:	coring),	en	niet	het	resultaat	van	
de	 etsmethode.	 Zo’n	 gradiënt	 komt	 regelmatig	 voor	 bij	 gegoten	 laag-tin-brons	 (Degrigny	 &	 Senn	
2012,	66,	74).	Er	is	dan	relatief	veel	legeringselement	(bijv.	tin)	aan	de	randen	van	de	dendrieten	te	
zien,	en	relatief	veel	koper	in	het	midden.	
	

Fig.	8:	Detail	 van	niet-geëtste	dwarsdoorsnede	van	het	monster	uit	de	 sikkel.	Te	 zien	 is	dat	het	metallisch	brons	 in	de	
vorm	van	dendrieten	aanwezig	is.	Er	is	geen	goed	onderscheid	te	maken	tussen	de	(mogelijke)	interdendritische	fase	en	
corrosie.	Optische	microscoopopname.	

	
Het	 is	 bekend	 dat	 bronzen	 sikkels	 gegoten	werden	 in	 dubbele	 (bivalve)	mallen	 in	 de	 Bronstijd	 en	
IJzertijd	 (Arnoldussen	 &	 Steegstra	 2016,	 66),	meestal	 van	 steen	 of	 klei.	 Hoewel	 de	 afkoelsnelheid	
voor	de	sikkel	uit	Tilburg	niet	is	vast	te	stellen	zonder	aanvullend	onderzoek,	lijkt	de	orde-grootte	van	
de	dimensies	van	de	dendrieten	overeenkomstig	met	relatief	langzame	afkoeling,	ofwel	gieten	in	een	
mal	 van	 steen	of	 klei.	 Een	bronzen	mal	 zou	 een	hogere	 afkoelsnelheid	 faciliteren,	waardoor	 beter	
gedefinieerde	dendrieten	(of	‘boomstructuren’)	zouden	ontstaan.		

dendritisch		
metallisch	brons	

inclusies	
	

gecorrodeerde	
(interdendritische?)	fase	

epoxy	
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Doordat	 de	meerderheid	 van	 het	metaal	 gecorrodeerd	 is,	 zijn	 de	 vorm	 en	 grootte	 van	 de	 korrels	
(dendrieten)	 voor	meerdere	 interpretaties	 vatbaar.	 Zo	 is	 het	 onduidelijk	 of	 de	 lichtoranje	 corrosie	
(niet	 duidelijk	 weergegeven	 in	 de	 figuren	 in	 dit	 rapport)	 tussen	 de	 korrels	 (interkristallijn)	 zit	 en	
gelijkvormige,	 hoekige	 korrels	 uitlijnt,	 of	 dat	 het	 corrosie	 van	 de	 fase	 tussen	 de	 dendrieten	
(interdendritisch)	 is	 (cf.	 Degrigny	&	 Senn	 2012,	 70),	 of	 een	 combinatie	 van	 beiden.	 Een	mogelijke	
verklaring	 is	dat	er	 toch	bewerking	heeft	plaatsgevonden,	waardoor	de	gelijkvormige	korrelvorm	 is	
ontstaan,	maar	in	lichte	mate	en	eventueel	met	lichte	verhitting,	waardoor	de	gietdendrieten	en	de	
micro-samenstellingsgradiënten	 toch	nog	 zichtbaar	 zijn.	De	mogelijke	 inclusies	 (kleine	 ‘ingevangen’	
deeltjes)	 lijken	rond	en	niet	vervormd,	wat	aangeeft	dat	er,	áls	er	al	bewerkt	 is,	het	gaat	om	lichte	
bewerking.	Het	monster	 is	genomen	op	een	plaats	waar	vermoedelijk	een	heft	zat,	wat	een	goede	
verklaring	is	voor	het	ontbreken	van	een	uitgesproken	gehamerde	microstructuur.		

Fig.	 9:	Detail	 van	geëtste	dwarsdoorsnede	van	het	monster	uit	 de	 sikkel.	 Er	 is	 een	micro-samenstellingsgradiënt	 in	de	
metallische	 dendriet	 te	 zien.	 Het	 onderscheid	 tussen	 inclusies	 en	 corrosie	 is	 niet	 altijd	 zonder	 meer	 duidelijk.	
Gepolariseerde	optische	microscoopopname.	

	
Gebruik	
Zoals	uitgewerkt	in	het	antwoord	op	onderzoeksvraag	15	(p.	13),	is	het	aannemelijk	dat	de	sikkel	uit	
Tilburg	intensief	is	gebruikt	als	werktuig	en	meerdere	malen	gescherpt:	
	

• er	is	een	verdunning	te	zien	van	de	basis	naar	de	snijkant	(Fig.	5a),	wat	wijst	op	hameren	van	
de	snijkant		

• de	naar	boven	gekromde	punt	van	de	sikkel	wijst	op	frequent	hameren	(of:	‘haren’,	peening)	
van	de	snijkant,	wat	gerelateerd	wordt	aan	herslijpen	na	intensief	gebruik	(Butler	1979,	99;	
Arnoldussen	&	Steegstra	2016,	71)	
	

Het	metallurgisch	onderzoek	heeft	niet	plaatsgevonden	aan	de	snijkant	van	de	sikkel	en	kan	daarom	
geen	uitsluitsel	geven	over	de	mate	van	gebruik.		

inclusie	

samenstellingsgradiënt	
in	brons	

inclusie?	corrosie?	

corrosie	
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Begraven	
De	 sikkel	 zal	 in	 context	 van	 de	 opgraving	 en	 diens	 vondsten	 beoordeeld	 moeten	 worden	 om	 te	
achterhalen	 wat	 mogelijke	 scenario’s	 voor	 depositie	 en	 begraving	 zijn.	 Het	 is	 op	 dit	 moment	
onduidelijk	 of	 het	 object	 moedwillig	 gedeponeerd	 is.	 Op	 basis	 van	 het	 metallurgisch	 onderzoek	
beschreven	 in	 dit	 rapport	 (uitgewerkt	 bij	 vraag	 21,	 p.	 14)	 is	 de	 conclusie	 dat	 de	 sikkel	 geen	
significante	 verbranding	 heeft	 ondergaan	 voor	 depositie.	Waarschijnlijk	 is	 het	 na	 intensief	 gebruik	
zonder	verdere	actie	achtergelaten	of	gedeponeerd.	
	
Degradatie	
Zoals	 uitgewerkt	 in	 vraag	 22	 (p.	 14),	 is	 de	 meerderheid	 van	 het	 metaal	 van	 de	 sikkel	 volledig	
gecorrodeerd.	 De	 gemaakte	 dwarsdoorsnede	 in	 dit	 onderzoek	 laat	 zien	 dat	 het	 voorwerp	
voornamelijk	 uit	 rood-,	 oranje-,	 (blauw)groengekleurde	 en	 mogelijk	 zwarte	 corrosieproducten	
bestaat.	 Röntgendiffractiemetingen	 hebben	 verschillende	 kopercorrosieproducten	 en	mogelijk	 ook	
tinoxideproducten	 geïdentificeerd.	 Al	 die	 fasen	 zijn	 typerend	 voor	 corrosieontwikkeling	 van	 een	
tinbrons	in	de	bodem.	Het	is	niet	duidelijk	uit	de	diffractiemetingen	wat	de	zwarte	fase	is	(Fig.	9).	Het	
zou	 corrosie	 kunnen	 zijn,	 maar	 wellicht	 zijn	 het	 inclusies.	 Voor	 nadere	 uitwerking	 van	
corrosieontwikkeling	en	bodemomstandigheden	is	echter	aanvullend	onderzoek	nodig.		

De	dwarsdoorsnede	van	de	sikkel	laat	een	dun	(~25	μm)	laagje	groene	corrosie	zien	dat	om	de	
perimeter	 van	 het	 monster	 loopt	 en	 wat	 overeenkomt	 met	 de	 locatie	 van	 het	 voor-	 en	
achteroppervlak	 van	 de	 sikkel	 (Fig.	 7).	 Hoewel	 het	 een	 duidelijk	 afgetekende	 laag	 is,	 lijkt	 op	 het	
eerste	gezicht	de	morfologie	en	kleur	vergelijkbaar	met	de	 rest	van	de	blauw-groene	corrosie.	Het	
lijkt	 erop	 dat	 deze	 laag	 een	 markering	 is	 van	 de	 ‘limitos’	 (Bertholon	 2007):	 de	 grens	 tussen	 de	
materialen	van	het	object	en	die	van	de	omgeving	op	het	moment	van	achterlaten	van	het	voorwerp.	
De	 locatie	 van	 de	 limitos	 kan	 informatie	 geven	 over	 de	 originele	 vorm	 van	 de	 sikkel	 tijdens	 diens	
gebruiksfase	 en	 het	 type	 en	 de	 mate	 van	 post-depositionele	 degradatie.	 Omdat	 op	 dit	 moment	
onduidelijk	is	of	de	dunne	groene	laag	is	ontstaan	en	dus	of	deze	representatief	is	voor	de	locatie	van	
de	limitos,	zijn	dergelijke	conclusies	nu	niet	te	trekken.	
	
Behoud	
Het	deel	van	de	sikkel	dat	 is	gebruikt	voor	bemonstering	(deel	1	 in	Fig.	2)	 is	door	restauratieatelier	
Restaura	behandeld	met	corrosieremmer	BTAH	en	ter	versteviging	geïmpregneerd	met	epoxy.	Door	
deze	 versteviging	 was	 het	mogelijk	 om	 een	monster	 uit	 de	 sikkel	 te	 zagen	 voor	 dit	 metallurgisch	
onderzoek.	Details	zijn	te	vinden	 in	hoofdstuk	1.	De	bedoeling	 is	dat	de	hele	sikkel	op	deze	manier	
wordt	behandeld.		
	
Opslag,	tentoonstelling	en	studie	
Volgens	de	Nederlandse	regelgeving	zal	de	sikkel	worden	opgeslagen	in	de	depots	van	de	provincie.	
Op	dit	moment	is	het	nog	onduidelijk	wat	de	plannen	met	de	sikkel	zijn.		

Het	 metallurgisch	 onderzoek	 beschreven	 in	 dit	 eindrapport	 biedt	 wel	 mogelijkheden	 voor	
verdere	studie.	Daarbij	valt	te	denken	aan	herkomstonderzoek,	bijvoorbeeld	door	isotooponderzoek,	
of	betere	karakterisering	van	de	corrosieproducten	en	mogelijke	bodemomstandigheden.	Het	nemen	
van	een	tweede	monster	uit	de	snijkant,	 zorgt	ervoor	dat	beoordeeld	kan	worden	of	en	zo	 ja,	wat	
voor	verschillen	er	zijn	met	de	(gegoten)	microstructuur	van	het	huidige	monster.	Ook	 is	het	zinvol	
om	deze	sikkelvondst	in	te	passen	in	de	context	van	andere	Nederlandse	sikkels,	wellicht	door	op	een	
consistente	manier	ook	het	metaal	van	andere	sikkels	te	bestuderen.	
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3 Conclusies	metaaleigenschappen	en	context	bronsdepositie	

In	het	evaluatieverslag	van	de	opgraving	staan	onderzoeksvragen	die	direct	betrekking	hebben	op	de	
gevonden	knopsikkel	(TZB1662,	vondstnummer	58)	(Baas	&	Van	de	Geer	2017,	18).	In	dit	hoofdstuk	
wordt	een	voorzet	op	mogelijke	antwoorden	gegeven,	voornamelijk	gebaseerd	op	het	metallurgisch	
onderzoek.	Details	over	de	gebruikte	methoden	en	materialen	zijn	te	vinden	in	hoofdstuk	1.	
	
15.	 Wat	is	er	te	zeggen	over	het	gebruik	van	het	object?	Is	het	object	gebruikt,	en	zo	ja,	hoe?		

Arnoldussen	 &	 Steegstra	 (2016)	 hebben	 een	 systeem	 voorgesteld	 om	 knopsikkels	 te	
classificeren.	 De	 vorm	 van	 de	 sikkel	 uit	 Tilburg	 lijkt	 volgens	 dat	 systeem	 te	 kunnen	
worden	geclassificeerd	als	een	knopsikkel	met:	

• een	smal	blad	(narrow	blade	form,	A)	
• een	 sinueus	 gekromde	punt;	 zonder	 verhoogde	 rug	 (?)	 (sinuous	 curved	 tip,	G;	

without	elevated	back	(?))	
• een	rechte	basis	(straight	base	form,	1)	
• één	ronde	knop	(knob)	
• één	bladribbel	(blade	rib)	
• waarschijnlijk	een	rug	(back	rib)	
• mogelijk	een	basisribbel	of	merktekens	(base	rib,	marks)	

Er	 is	op	de	knopsikkel	een	verdunning	te	zien	van	de	basis	naar	de	snijkant	(Fig.	5a	en	
foto	voorpagina	rapport),	wat	wijst	op	hameren	van	de	snijkant.	De	aanwezige	corrosie	
bemoeilijkt	het	detecteren	van	de	mate	van	facetvorming	op	de	snijkant,	waardoor	de	
mate	van	hameren	en	gebruik	niet	 te	beoordelen	 is.	Echter,	de	naar	boven	gekromde	
punt	van	de	sikkel	wijst	op	frequent	hameren	(of:	‘haren’,	peening)	van	de	snijkant,	wat	
gerelateerd	wordt	aan	herslijpen	na	 intensief	gebruik	 (Butler	1979,	99;	Arnoldussen	&	
Steegstra	2016,	71).	Aangezien	de	sikkel	in	huiscontext	gevonden	is,	lijkt	een	relatie	met	
votief	 gebruik	minder	 plausibel.	Nader	 (gebruiks)sporenonderzoek	 door	 een	 specialist	
zou	hier	uitsluitsel	over	kunnen	geven,	hoewel	dit	onderzoek	erg	lastig	uit	te	voeren	zou	
zijn	 vanwege	 de	 hevige	 corrosie	 en	 het	 feit	 dat	 de	 sikkel	 al	 tot	 op	 zekere	 hoogte	
geconserveerd	is.	

Metallurgisch	 onderzoek	 van	 het	 genomen	 monster	 toont	 geen	 overtuigende	
gehamerde	structuur	(details	in	hoofdstuk	2).	Dat	kan	verklaard	worden	door	de	locatie	
van	het	monster	 (zie	 Fig.	 5a	 en	 Fig.	 2):	 op	de	plaats	waar	 zeer	waarschijnlijk	 een	heft	
gezeten	 heeft	 (vgl.	 met	 Fig.	 4	 in	 Arnoldussen	 &	 Steegstra	 2016,	 68).	 Dat	 deel	 zal	
vermoedelijk	weinig	bewerking	nodig	hebben	gehad	(zie	ook	de	uitwerking	bij	vraag	22,	
p.	14).	

Er	 kan	 geen	 uitsluitsel	 gegeven	 worden	 over	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 heft.	
Resten	of	afdrukken	van	hout	zouden	aanwijzingen	kunnen	geven,	evenals	verschillen	in	
corrosiekleur	en/of	-type.	Kenmerken	van	dien	aard	zijn	niet	aangetroffen,	dus	daarom	
is	het	ook	niet	met	zekerheid	te	zeggen	of	het	heft	er	nog	aan	zat	toen	de	sikkel	 in	de	
kuil	is	beland.	Maar	de	aanwezigheid	van	metallisch	brons	in	dat	deel	van	de	sikkel	pleit	
wel	voor	bevestiging	van	een	heft	aan	de	sikkel	tijdens	depositie.	
Het	 vermoeden	 is	 dus	 dat	 het	 object	 TZB1662	 58	 inderdaad	 gebruikt	 is,	 zeer	
waarschijnlijk	als	werktuig.	

	



Eindrapport	TZB1662_58	 	 Metals	Inc.	

	 14	

18.	 Heeft	 het	 bronzen	 object	 uit	 Zwaluwenbunders	 nog	 een	 bepaalde	 behandeling	 ondergaan,	
zoals	bijvoorbeeld	verbranding,	alvorens	te	worden	gedeponeerd?	

21.	 Wat	kan	worden	gezegd	over	de	toestand	van	het	voorwerp	voordat	het	werd	gedeponeerd?		
Tekenen	van	verbranding	door	(nabijheid	van)	vuur	zijn	grotendeels	afhankelijk	van	de	
temperatuur	 en	 het	 soort	 atmosfeer	 (Van	 der	 Stok-Nienhuis	 2017,	 64-67).	 Belangrijke	
kenmerken	zijn	de	aanwezigheid	van	een	dunne	koperoxidelaag	(tenoriet,	CuO)	aan	het	
oppervlak,	 en	 relatief	 grote	 korrels	 in	 de	 microstructuur	 (zie	 p.	 8	 voor	 uitleg	 over	
microstructuur)	van	het	metaal.		

Tenoriet	 is	 niet	 overtuigend	 aan	 het	 oppervlak	 van	 de	 Tilburgse	 sikkel	
geïdentificeerd	door	middel	van	röntgendiffractiemetingen	(hoofdstuk	1).	Tevens	zijn	er	
geen	kenmerkende	grote	korrels	 in	de	microstructuur	aanwezig	 in	het	monster	van	de	
sikkel	 (hoofdstuk	 2).	 Wel	 zijn	 er	 waarschijnlijk	 micro-samenstellingsgradiënten	 in	 de	
legering	 aanwezig.	 Bij	 verhitting	 zouden	 die	 gradiënten	 minder	 aanwezig	 zijn	 of	 zelfs	
verdwijnen.		

Verder	zijn	er	geen	duidelijke	sporen	gevonden	voor	bijvoorbeeld	het	onbruikbaar	
maken	 of	 ontmantelen	 van	 de	 sikkel,	 hoewel	 de	 corrosie	 waarnemingen	 bemoeilijkt.	
Nader	(gebruiks)sporenonderzoek	door	een	specialist	zou	hier	in	theorie	uitsluitsel	over	
kunnen	geven.	Dergelijk	onderzoek	aan	metaal	 is	echter	nog	volop	 in	ontwikkeling,	en	
de	gecorrodeerde	staat	en	de	al	uitgevoerde	schoonmaak	en	conservering	van	de	sikkel	
maken	 gebruikssporenonderzoek	 echter	 een	 onwaarschijnlijk	 onderdeel	 van	 mogelijk	
vervolgonderzoek.	
De	 conclusie	 is	 daarom	dat	 de	 sikkel	 geen	 significante	 verbranding	heeft	 ondergaan	
voor	 depositie.	 Waarschijnlijk	 is	 de	 sikkel	 na	 intensief	 gebruik	 zonder	 verdere	 actie	
achtergelaten	of	gedeponeerd.	

	
22.	 Wat	 kan	 worden	 gezegd	 over	 de	 huidige	 toestand	 van	 het	 voorwerp	 en	 welke	 processen	

hebben		hier	invloed	op	gehad	sinds	het	deponeren	van	het	object?		
De	meerderheid	van	het	metaal	 is	volledig	gecorrodeerd,	getuige	de	fragiliteit	en	niet-
metalen	 kleur	 van	 de	 sikkel.	 Dat	wordt	 bevestigd	 door	 de	 röntgenfoto	 die	 gemaakt	 is	
door	 Restaura	 (zie	 p.	 4)	 en	 de	 dwarsdoorsnede	 die	 gemaakt	 is	 voor	 metallurgisch	
onderzoek	(hoofdstuk	1).	Hoewel	daar	ook	nog	metallische	koperlegering	(waarschijnlijk	
brons)	te	zien	is,	bestaat	het	voornamelijk	uit	rood-,	oranje-	en	(blauw)groengekleurde	
corrosie.	 Röntgendiffractiemetingen	 hebben	 malachiet	 (Cu2(CO3)(OH)2)	 en	
koperhydroxide	(Cu(OH)2)	geïdentificeerd;	deze	zijn	de	hoofdveroorzaker	van	de	blauw-
groene	 kleuren.	 Corrosieproducten	 die	 cupriet	 (Cu2O)	 bevatten,	 zijn	 verantwoordelijk	
voor	 de	 oranje-rode	 kleuren.	 Er	 zijn	 mogelijk	 ook	 tin(hydr)oxiden	 aanwezig.	 Al	 deze	
fasen	zijn	 typerend	voor	corrosieontwikkeling	van	een	tin-brons	 in	de	bodem	(Van	der	
Stok-Nienhuis	2017,	69-78).	Precieze	bodemomstandigheden	zijn	hieruit	niet	af	te	leiden	
zonder	verder	onderzoek	(zie	p.	12	voor	meer	informatie).		

Het	 röntgenbeeld	 van	 de	 sikkel	 toont	 dat	 de	 grootste	 hoeveelheid	 metaal	
waarschijnlijk	in	de	gebieden	met	diepste	zwartkleuring	zit	(Fig.	1).	Het	meeste	daarvan	
is	te	zien	op	de	locatie	waar	mogelijk	een	heft	bevestigd	was,	en	nabij	de	bladribbel.	Het	
feit	dat	er	juist	daar	relatief	veel	metaal	overblijft	ten	opzichte	van	de	snijkant,	kan	deels	
worden	 verklaard	 doordat	 de	 sikkel	 daar	 dikker	 is,	 en/of	 beschermd	 is	 door	 een	heft.	
Vermoedelijk	 speelt	 ook	 de	 mate	 van	 bewerking	 een	 rol:	 intensieve	 bewerking	 zorgt	
voor	veel	 spanning	 in	het	metaal,	 en	op	die	plaatsen	wordt	 relatief	makkelijk	 corrosie	
geïnduceerd.		



Eindrapport	TZB1662_58	 	 Metals	Inc.	

	 15	

De	mate	van	corrosie	zou	dus	aan	kunnen	geven	dat	de	sikkel	van	Tilburg	bewerkt	is,	en	
dat	 de	 sikkel	 frequent	 is	 gescherpt	 voor	 gebruik	 als	 werktuig	 is	 dan	 een	 logische	
aanname	die	past	bij	de	redenering	zoals	geponeerd	bij	vraag	15.	

	
23.	 Wat	 zegt	 dit	 over	 de	 conserveringskansen	 van	 dergelijke	 objecten	 in	 de	 hier	 aangetroffen	

	vondstomstandigheden?		
Corrosie	 in	de	bodem	hangt	af	van	vele	factoren	(pH	van	de	bodem,	begravingsdiepte,	
et	 cetera),	 en	 verandert	 ook	 gedurende	de	begravingstijd	 van	het	object.	 Zo	 lang	niet	
duidelijk	 is	 welke	 factoren	 een	 grote	 rol	 hebben	 gespeeld	 bij	 de	 degradatie	 van	 het	
voorwerp,	is	het	moeilijk	om	een	verwachting	van	conserveringskans	te	geven.		
Hoewel	dit	voorwerp	zeer	gecorrodeerd	is,	heeft	het	toch	zijn	vorm	behouden,	en	door	
zorgvuldige	 opgraving	 en	 behandeling	 is	 het	 object	 bewaard	 gebleven.	Mogelijk	 heeft	
een	bevestigd	heft	het	onderliggende	brons	tijdelijk	beschermd	in	de	bodem,	waardoor	
in	dat	deel	van	de	sikkel	diens	corrosie	later	is	gestart	en	waardoor	er	daar	nog	relatief	
veel	metaal	over	is.	Aan	de	andere	kant	zou	degradatie	van	het	heft	ook	voor	een	ander	
type	 en	 ontwikkeling	 van	 corrosieproducten	 kunnen	 hebben	 gezorgd.	 Dat	 is	 met	 de	
huidige	 onderzoeksresultaten	 niet	 vast	 te	 stellen	 (zie	 p.	 12	 voor	 mogelijkheden	 voor	
vervolgonderzoek).		 	
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