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Inleiding
Tijdens opgravingen in de spoorzone van Delft zijn delen van een middeleeuwse ijzeren wapenwant
(of: harnashandschoen) gevonden (vondstnummer DC152_299). Daarop bevinden zich ook enkele
klinknagels, en tevens zijn een bijbehorende gesp en leerresten gevonden. Uit C14-analyse van dit
leer komen twee mogelijke dateringen:
- 1320 - 1340 AD
- 1390 - 1440 AD
Deze relatief vroege dateringen zijn aanleiding om beter te weten hoe de wapenwant gemaakt is, en
of het eventueel ‘geblauwd’ is. Daarom heeft Metals Inc. bestaande XRF-gegevens gebruikt en nietgeconserveerde snippers van de want gebruikt voor microscopisch (‘metallografisch’) onderzoek.
Een andere vraag is of het metaal van de wapenwant zelf aanleiding kan bieden tot een
differentiatie tussen deze twee tijdsvakken, bijvoorbeeld door het analyseren van spoorelementen
of typische kenmerken van bepaalde productieprocessen. Metals Inc. is daarom gevraagd door
Archeologie Delft om een potentieonderzoek uit te voeren.
In hoofdstuk 1 zal als eerste achtergrondinformatie worden gegeven over de verschillende
productiemethoden van ijzer in de middeleeuwen. De resultaten van het analytisch onderzoek zijn
beschreven in hoofdstuk 2. De uitkomst van de dateringspotentie met aanbevelingen voor
vervolgonderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 3.

Samenvatting onderzoek
De wapenwant bestaat uit ijzer met een laag gehalte aan koolstof (< 1 wt%) en andere
legeringselementen (< 1 wt%). De want is gemaakt door te smeden, zonder aanzienlijke
verdere nabewerking. Het is door de aanwezige corrosie niet mogelijk om vast te stellen of de
wapenwant geblauwd is geweest. De klinknagels zijn zeer waarschijnlijk vertind geweest.
Het is niet mogelijk om het materiaal van de wapenwant te gebruiken om een preciezer
onderscheid te kunnen maken tussen 1320 - 1340 AD en 1390 - 1440 AD.
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1 Achtergrond over de productie van ijzer
1.1

Productieprocessen

IJzererts wordt gebruikt om metallisch ijzer (Fe) uit te winnen. IJzererts is een gesteente waar het
ijzer in gebonden vorm in zit, meestal als oxide, en waar zich ook andere mineralen in bevinden,
zoals silicaten en aluminiumoxide. In Nederland zijn moeraserts en klappersteen eeuwenlang
gebruikt als grondstof voor ijzerproductie (Joosten 2004, 115). Door het ijzeroxide te reduceren
(ofwel te ontdoen van de gebonden zuurstof) kan het worden omgezet naar ijzer, en dat kan in
theorie op twee manieren (Windey 2013):
1. direct proces, uitgevoerd in een laagoven (bloomery furnace in het Engels)
2. indirect proces, uitgevoerd in een hoogoven (blast furnace in het Engels)
Bij het directe proces wordt het ijzererts verhit in een laagoven, met houtskool (dat voornamelijk uit
koolstof, C, bestaat) als brandstof. Daarbij wordt enerzijds het ijzeroxide gereduceerd en worden
anderzijds de ongewenste restmineralen gescheiden en samengesmolten in een zogenaamde ‘slak’.
De zo ontstane ijzermassa (‘wolf’) kan relatief makkelijk in een aantal cycli van verhitten en hameren
worden bewerkt tot bruikbaar metallisch ijzer met een laag koolstofgehalte (<2 wt%) en een laag
percentage aan andere onzuiverheden, en waarin zich een geringe hoeveelheid slakinsluitsels als
verontreiniging bevindt. Het directe proces is in Nederland in gebruik geweest tot de late
middeleeuwen (Joosten 2007, 15).
Het indirecte proces speelt zich af in een hoogoven, waarin hogere temperaturen en betere
reductiecondities dan in een laagoven werden bewerkstelligd. Daardoor kan er vloeibaar ijzer
ontstaan, dat echter meteen een grote hoeveelheid koolstof opneemt (2-5 wt%) en zo ruwijzer
vormt dat bros en moeilijk te bewerken is. Het koolstofpercentage kan worden verminderd door het
ruwijzer een tweede warmtebehandeling te laten ondergaan, wat tot de naam ‘indirect’ proces heeft
geleid. In Europa werden rond de 12e eeuw hoogovens ontwikkeld, de oudst bekende hoogoven in
Nederland dateert van de 17e eeuw (Joosten 2004, 27).

1.2

Blauwen

Het ‘blauwen’ van ijzer is een verzamelterm voor verschillende soorten nabewerking van ijzer,
waarbij het oppervlak een blauw-zwarte kleur krijgt door de dunne laag ijzeroxide (Fe3O4) die erop
vormt. Als het kleuren van het metaal het enige doel is, kan dit bereikt worden door het object te
verwarmen tot maximaal 300 °C. Vaak is het doel het beschermen van het metaal tegen roesten, wat
alleen goed werkt als er naast de warmte ook specifieke chemicaliën worden toegevoegd. Het
gebruik van dergelijke methoden wordt echter pas vanaf pakweg de 19e eeuw toegepast.
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2 Analytisch onderzoek
Er zijn niet-geconserveerde snippers van de wapenwant gebruikt voor microscopisch onderzoek
(‘metallografie’), om in kaart te brengen op welke manier het metaal is gemaakt en bewerkt. Daartoe
is het materiaal in een kunsthars ingebed en geprepareerd. Het is onbekend wat de oorspronkelijke
locatie van de fragmenten met betrekking tot de wapenwant is geweest. In 2012 is
röntgenfluorescentie (XRF) uitgevoerd op het intacte, niet-geconserveerde materiaal, om de
chemische samenstelling van de want en nagels te bepalen. Die resultaten zijn te vinden in sectie 2.1.
De resultaten met betrekking tot de metaalkarakterisering worden beschreven in sectie 2.2.

Samenvatting analytisch onderzoek
De wapenwant bestaat uit ijzer met een laag gehalte aan koolstof (< 1 wt%) en andere
legeringselementen (< 1 wt%). De want is gemaakt door te smeden, zonder aanzienlijke
verdere nabewerking. Het is door de aanwezige corrosie niet mogelijk om vast te stellen of de
wapenwant geblauwd is geweest. De klinknagels zijn zeer waarschijnlijk vertind geweest.

2.1

Röntgenfluorescentie (XRF)

Achtergrond
XRF wordt gebruikt om non-invasief en semi-kwantitatief de samenstelling van een materiaal te
bepalen. Door de geringe indringdiepte van de gebruikte röntgenstraling is deze techniek alleen in
staat om de samenstelling van het oppervlak te meten. Dat betekent dat de onzekerheid in de
meting groter wordt als het oppervlak anders is dan de bulk, bijvoorbeeld als er corrosie aanwezig is,
of als het object niet is schoongemaakt. Daarbij is het met XRF niet mogelijk om koolstof (C) te
meten, waardoor het niet mogelijk is om kwantitatief vast te stellen of het om staal (= ijzer +
koolstof) gaat.
Om zo dicht mogelijk bij de bulksamenstelling van het plaatwerk te komen, is daarom getracht
zoveel mogelijk dun-gecorrodeerd metaal te meten, op drie verschillende locaties. De nagels, drie in
totaal, zijn met een kleinere spotgrootte gemeten, zodat er relatief weinig van het omringende
plaatmateriaal gemeten is.
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een draagbaar XRF-apparaat, een Niton XL3t GOLDD
met bijbehorende kwantificatiesoftware, van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te
Amersfoort.
Resultaten
Tabel 1 en Fig. 1 tonen de gemiddelde samenstelling van het totaal aantal metingen op de
verschillende plaatsen per onderdeel, zoals gemeten met de Niton.
De foutmarges zoals berekend met de bijbehorende software geven een indicatie voor de
variatie in samenstelling. Maar de gemeten oppervlakken van het vaatwerk zijn inhomogeen, omdat
er oxidatieproducten en bodemproducten op aanwezig zijn. Daardoor wordt ook een fout
geïnduceerd, die slecht te kwantificeren is, maar die zeker groter is dan de instrumentele
foutmarges.
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Tabel 1: Resultaten van de gemiddelde en genormaliseerde XRF-metingen met de Niton op de wapenwant en de nagels,
*
uitgedrukt in wt% . Cursief weergegeven is de foutmarge van de bijbehorende concentratie.

Samenstelling (wt%)
P
Mn
Si

Fe

Sn

Want

96
±1

-

0,5
± 0,5

2,1
± 0,2

Nagels

91
±4

5,5
± 0,4

2
±2

0,6
± 1,0

Ni

Cu

0,47
± 0,02

0,37
± 0,03

0,13
± 0,01

0,18
± 0,06

0,46
± 0,08

0,27
± 0,05

Fig. 1: Grafische weergave van de aanwezige elementen zoals gemeten met de Niton. Voor foutmarges wordt verwezen
naar Tabel 1. Te zien is dat de typen elementen nagenoeg hetzelfde is voor de want en de nagels, wat deels komt omdat
een deel van de want meegemeten is bij nagelmetingen de nagels. Het plaatmateriaal bestaat uit ijzer (Fe) met een
aantal onbedoelde legeringselementen (Cu, Ni, Mn) en bevat vervuilingen op het oppervlak (P, Si). Een opvallend verschil
is dat de nagels tin (Sn) bevatten en dus waarschijnlijk vertind zijn (geweest).

Interpretatie
Het plaatmateriaal van de wapenwant bestaat hoofdzakelijk uit ijzer. Omdat koolstof niet gemeten
kan worden met XRF, kan op basis van chemische samenstelling alleen niet worden nagegaan of het
hier mogelijk om staal gaat. De microstructuur duidt echter ijzer met een laag koolstofgehalte van
<1 wt%. (zie sectie 2.2).
Mangaan (Mn), nikkel (Ni) en koper (Cu) zijn elementen die waarschijnlijk onbedoeld in de
legering terecht zijn gekomen doordat ze in het erts zitten waar ijzer van wordt gemaakt (Joosten
2004, 11). Dat kan ook het geval zijn met silicium (Si), al is het waarschijnlijker dat de meerderheid
van het silicium afkomstig is van de bodemvervuiling die nog als aankoeksel op de wapenwant
aanwezig is.
*

wt% is de afkorting voor gewichtsprocent (of massafractie): het percentage van de massa van een bepaald soort atoom
ten opzichte van de totale massa van het mengsel van atomen in een legering
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In een aantal spectra van zowel het plaatmateriaal als de nagels is arseen (As) gedetecteerd, maar dit
element kon vanwege ontbrekende kalibratie niet meegenomen worden in de kwantificatie. Arseen
kan vanuit de erts zijn overgedragen in het metaal (Joosten 2004, 11), maar kan ook vanuit het
grondwater worden opgenomen in de oxideproducten aan het oppervlak van het metaal tijdens het
verblijf in de bodem (Houben 2003, 933). Omdat arseen niet consequent gedetecteerd is in alle
metingen, er geen duidelijke correlatie is met het plaatmateriaal of de nagels, en gemeten is met een
techniek die voornamelijk het (gecorrodeerde) oppervlak meet (XRF), wordt aangenomen dat het
arseen (onbedoeld) aanwezig is in de corrosielaag.
Hoewel fosfor (P) vanuit de erts of mogelijk zelfs het gebruikte houtskool terecht kan komen in
het uiteindelijke metaal, gebeurt dat normaliter niet in zulke hoge concentraties als hier het geval is
(2 wt%) omdat het metaal dan erg bros wordt en dus makkelijk breekt bij vervorming of gebruik.
IJzeroxides kunnen echter ook relatief makkelijk fosfor uit het grondwater opnemen (Houben 2003).
Omdat deze metingen gedaan zijn met XRF, een techniek die hoofdzakelijk de samenstelling van het
oppervlak meet, is het daarom het meest waarschijnlijk dat het fosfor zich voornamelijk als vervuiling
in de corrosielaag bevindt. Dat lijkt te worden bevestigd doordat er in de meerderheid van de
metingen op waarschijnlijk vertinde nagels (zie hieronder) geen fosfor gemeten wordt.
Een andere, veel minder waarschijnlijke optie die de aanwezigheid van fosfor op het oppervlak
van de wapenwant kan verklaren is dat het fosfor een intentionele laag vormt, die als gevolg van het
zogenaamde ‘parkerizing’-proces (een vorm van ‘blauwen’) is aangebracht voor
corrosiebescherming. Dergelijke behandelingen kwamen echter pas in de 19e eeuw voor en dus is
het onwaarschijnlijk dat het fosfor een bewijs zou zijn van mogelijk blauwen van de want.
De nagels laten ook nog de aanwezigheid van een significante hoeveelheid (~ 5 wt%) tin (Sn) zien.
Dat leidt tot het sterke vermoeden dat de nagels vertind zijn geweest (Meeks 1993b,
261-262). Dat zal na vervaardiging van de wapenwant een zilverachtige glans aan de nagelkoppen
hebben gegeven. De applicatie van tin kan mogelijk leiden tot bescherming van het onderliggende
ijzer, maar in dit geval lijkt er wel corrosie te zijn opgetreden. ‘Hot-tinning’ van ijzer gebeurde al
vanaf 450 v.Chr., maar werd pas populair rond de middeleeuwen (Meeks 1993b, 249).
Er zijn mogelijke spoorelementen gedetecteerd met XRF: chroom (Cr) en zink (Zn) in zowel
plaatmateriaal als nagels; vanadium (V) alleen in het plaatmateriaal en lood (Pb) alleen in de nagels.

2.2

Metallografie

Achtergrond
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. Dat noemen we ‘metallografie’.
In dit onderzoek zijn twee snippers ingebed in SpeciFix-20 (gekleurd met EpoDye). Het
monster is vervolgens geschuurd met SiC-papier 320 en gepolijst met diamantsupensie met
korrelgroottes 9 µm - 3 µm - 1 µm. Daarna is het oppervlak van het monster geëtst met Nital 2%. De
resulterende dwarsdoorsneden zijn bestudeerd met een Keyence VHX-500 digitale optische
microscoop, met bijbehorende software, bij de Technische Universiteit Delft, met vergrotingen van
30x tot 900x.
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Resultaten
Fragment DC152_299_01 is geheel gecorrodeerd (Fig. 2a). Er zijn geen metallische ijzerfasen meer
zien en er is porositeit aanwezig, te zien aan de zwarte gaten. Fragment DC152_299_02 lijkt gelaagd
te zijn en bevat in de kern nog een gebied met metallisch ijzer (Fig. 2b). Na het etsen is de
microstructuur zichtbaar (Fig. 2c). Deze structuur wordt voornamelijk gevormd door de fase die
ferriet genoemd wordt (lichtgrijs in Fig. 2c) en uit nagenoeg puur ijzer bestaat. De ferrietkorrels lijken
enigszins afgeplat en zijn omringd door een andere fase: perliet (bruingrijs in Fig. 2c) . Perliet is een
gelaagde structuur, met afwisselende lagen ferriet en cementiet (Fe3C), die niet met het blote oog te
onderscheiden zijn. Er zijn relatief weinig slakinsluitsels te zien en deze afgeplatte insluitsels lijken
zich te concentreren in een band bovenin. Er is nagenoeg geen porositeit in het metallisch ijzer
aanwezig.
(a)
gecorrodeerd
ijzer

luchtbel

(b)
porie
metallisch
ijzer

(c)

slakinsluitsel
perliet
ferriet
corrosie

Fig. 2: Ingebedde dwarsdoorsneden van fragmenten van de wapenwant. (a) DC152_299_02, geheel gecorrodeerd;
(b) DC152_299_01, geëtst. Het ijzer is voornamelijk gecorrodeerd, maar bevat nog metallisch ijzer (hier wit).
(c) Microstructuur, waarbij lichtgrijze korrels van ferriet te zien zijn, met in bruingrijs perliet langs de korrelgrenzen.
Bovenin zijn slakinsluitsels te vinden, die redelijk op één lijn liggen. Optische microscoopopnamen.

Interpretatie
Het metallische gedeelte van de dwarsdoorsnede bevindt zich in het centrum van het fragment,
waardoor de conclusies met name representatief zijn voor de bulk van het metaal en niet direct voor
het oppervlak.
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De aanwezigheid van perliet geeft aan dat er een kleine hoeveelheid koolstof in het ijzer zit, iets dat
niet gemeten kan worden met XRF. De manier waarop ferriet en perliet in de microstructuur
aanwezig zijn laat zien dat deze fasen gevormd zijn vanuit een andere fase, austeniet, die alleen tot
zo’n 1490 °C kan bestaan. Het smeltpunt van puur ijzer is 1538 °C, maar de huidige microstructuur
toont dat het ijzer niet gesmolten is geweest. Tezamen met de geringe hoeveelheid slakinsluitsels en
legeringselementen wijst dit erop dat het metaal gemaakt is met het directe proces in een laagoven
(zie sectie 1.1).
De slakinsluitsels zijn wel afgeplat en de ferrietkorrels hebben ook een geringe mate van
deformatie ondergaan. Het perliet is echter niet gedeformeerd. Dat betekent dat het ijzer gesmeed
is, onder verhoogde temperatuur, gevolgd door langzame afkoeling en zonder extra
nabehandelingen zoals behameren of juist verhitten.
Het gecorrodeerde metaal lijkt in het geval van fragment DC_299_01 een bepaalde
gelaagdheid te hebben (Fig. 2b), waarbij elke laag iets andere karakteristieken heeft, zoals variërende
korrelgrootte en/of porositeit. Dat hoeft niet direct te betekenen dat het oorspronkelijke metaal ook
uit dergelijke lagen bestond. Doordat corrosieproducten van ijzer vaak een groter volume hebben
dan het metallisch ijzer, kan er een vertekend beeld ontstaan. Daarom kunnen aan deze gelaagdheid
geen conclusies verbonden worden over bijvoorbeeld het blauwen van ijzer.
De oorsprong van het ijzer is niet eenvoudig te achterhalen. Het type elementen dat gemeten
is met XRF zou kunnen duiden op ijzeroer (bijvoorbeeld moeraserts of klappersteen), maar omdat
onbekend is of deze elementen zich in de microstructuur van het ijzer bevinden (bijvoorbeeld als
slakinsluitsels) of in/op de corrosielaag, is dat niet vast te stellen. Ook met gebruik van andere
analytische technieken is dat erg lastig in kaart te brengen. Indien dat wel succesvol zou zijn, dan
doet zich nog de moeilijkheid voor dat ijzererts uit verschillende geografische locaties chemisch
gezien erg op elkaar lijkt en slecht te onderscheiden valt.
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3 Dateringspotentie
De samenstelling en maakwijze bieden mogelijk aanleiding tot het maken van een datering, op basis
van spoorelementen en het productieproces van het metaal. Deze dateringspotentie is uitgevoerd
door middel van literatuuronderzoek en het bevragen van mijn netwerk. De resultaten worden in
sectie 3.1 beschreven en enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden gegeven in sectie 3.2.

Samenvatting dateringspotentie
Het is niet mogelijk om het materiaal van de wapenwant te gebruiken om een preciezer
onderscheid te kunnen maken tussen 1320 - 1340 AD en 1390 - 1440 AD.

3.1

Datering met wapenwant mogelijk?

Een bekende methode om te dateren is door gebruik van koolstof: C14-datering (radiocarbon dating
in het Engels). Deze techniek is uitgevoerd bij leer dat is gevonden bij de wapenwant en gaf als
resultaat twee mogelijke tijdvakken: 1320 - 1340 AD en 1390 - 1440 AD (Fig. 3).

Fig. 3: C14-datering van leerresten van de wapenwant, uitgevoerd door Beta Analytic Inc. in april 2012. Te zien is dat er
een dal in de kalibratiecurve zit rond 1330 AD, waardoor er twee mogelijke dateringen voor het leer ontstaan.
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Theoretisch gezien is het mogelijk om deze techniek ook op ijzer waarin koolstof zit toe te passen
(Leroy et al. 2015), en dus ook op het materiaal van de wapenwant (zie sectie 2.2). In de praktijk
blijkt de interpretatie echter zeer lastig, met name omdat het koolstof niet alleen uit het erts, maar
ook uit de brandstof en de decompositie van de haardbekleding kan komen. Daarnaast zou dezelfde
kalibratiecurve worden gebruikt die ook is toegepast voor de leerdatering. Alleen in het geval dat het
ijzer significant jonger is dan het leer, kan dit dal worden vermeden. Aangezien het onwaarschijnlijk
lijkt dat het ijzer jonger is dan het leer, zal het probleem van de kalibratiecurve blijven bestaan. Vanaf
1650 is er bovendien een plateau te zien in die curve, waardoor materiaal van pakweg 1620-1940
niet op basis van C14 gedateerd kan worden. Daarnaast is er relatief veel materiaal nodig voor
analyse (5 mg koolstof) en zijn er hoge kosten aan verbonden.
De technologische ontwikkelingen in productiemethode van ijzer vinden in Nederland
voornamelijk plaats vanaf de 17e eeuw. Hoewel deze ontwikkelingen variëren in Europa, is de kans
erg groot dat ijzer vóór die tijd met het directe proces gemaakt werd. Door bijvoorbeeld
slakinsluitsels of spoorelementen te analyseren of isotopenanalyse te doen, kan er mogelijk meer
worden gezegd over de herkomst van de grondstof (Rose et al. 2019), maar dat maakt alsnog geen
precieze datering mogelijk.

3.2

Aanbevelingen vervolgonderzoek

De context van de vondst biedt mogelijk aanknopingspunten om onderscheid te kunnen
maken tussen de twee genoemde tijdvakken, bijvoorbeeld door te cross-checken met andere
vondsten of door te kijken naar de stratigrafie (oversnijdingen van sporen of ophogingslagen). Deze
contexten kunnen inzichtelijk worden gemaakt in een Bayesiaanse plot waaruit een mogelijke
gezamenlijke datum kan volgen.
Onderzoek naar het gebruik van vertinde nagels in de middeleeuwen zou kunnen bijdragen
aan de discriminatie tussen de tijdvakken. Op dit moment heb ik echter geen bronnen gevonden
waaruit een dergelijke ontwikkeling in gebruik af te leiden valt, maar deze invalshoek zou in de
toekomst mogelijk verder uitgewerkt kunnen worden. Om dit in kaart te brengen zou het materiaal
uit de Noord-Zuid-lijn in Amsterdam potentieel interessant zijn (bijvoorbeeld via Jerzy Gawronsky,
Universiteit van Amsterdam).
De database van Portable Antiquities of the Netherlands bevat steeds meer vondsten van
metaaldetectorzoekers en Stijn Heeren (Vrije Universiteit Amsterdam) weet te melden dat er
momenteel twee harnashandschoenen aanwezig zijn (uit Holland en Middelburg). Een andere want
schijnt zich in Dordrecht te bevinden (contactpersoon onbekend). Mogelijkerwijs bieden die
aanknopingspunten voor de datering van de want uit Delft. Annemarieke Willemsen (Rijksmuseum
van Oudheden) zou kunnen worden geraadpleegd om meer harnashandschoenen te achterhalen ter
vergelijking.
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