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___________________________________________________________________________
During a stock-taking of the collection of the Groninger Institute of Archaeology a Peschiera dagger was found.
In this paper this dagger is studied and placed in a context. Peschiera daggers are Late Bronze Age daggers
which are found all over Europe. The dagger from the collection of the GIA is a Peschiera dagger of the subtype
Bertarina. This specific type originated in northern Italy and is found both north and south of the Alps.
Peschiera daggers of the type Bertarina are mostly found in settlement contexts. About the social function of
Peschiera daggers there is some discussion: they are either two-edged knives or weapons.

_______________________________________________________________________
Inleiding
Het uitgangspunt van dit artikel is een object uit de
collectie van het Groninger Instituut voor Archeologie
(GIA) waar weinig meer van bekend is dan wat voor
soort object het is, namelijk een ‘Peschiera-Dolche mit
Griff-randzunge’, uit welke gebied het afkomstig is en
hoe het in de collectie van het GIA terecht gekomen is.
Door het object en de bijbehorende beschikbare
informatie te bestuderen en het object in context te
plaatsen door achterliggende informatie over
gelijksoortige objecten te bestuderen, zal een beeld
geschetst worden van wat voor soort object deze dolk
is. Er zal onder andere gekeken worden naar waar
dergelijke dolken vandaan komen, wat de verspreiding
van deze objectcategorie is, in wat voor context
dergelijke dolken aangetroffen worden en wat de
(sociale) functie van deze objecten zou kunnen zijn
geweest.

los van elkaar zouden raken wanneer het wapen
gebruikt zou worden om te houwen en ook vergrootte
het de effectiviteit van het wapen in het algemeen.
De Peschiera dolk uit de collectie van het GIA is in
totaal 19,3 cm lang, waarvan het gevest 7,7 cm beslaat
en het lemmet 11,6 cm. Op het breedste punt is de dolk
2,5 cm breed. De (klink)nagelgaten zijn ongeveer 0,6
cm breed. Het object is in zeer goede staat. Het houten
of benen handvat dat aanwezig moet zijn geweest is
verdwenen en ook een van de (klink)nagels is niet
meer aanwezig. Voor de rest is het object echter
onbeschadigd.
Het object is, volgens het inventarisboekje, in de
collecte van het GIA, het toenmalige BiologischArcheologisch Instituut (BAI), terechtgekomen via het
Staatssammlung
München,
waarmee
het
Archäologische Staatssammlung München - Museum
fur Vor- und Frühgeschichte, voorheen Prähistorische
Staatssammlung, bedoeld wordt.

1. Inventarisnummer 1951/IV-14

1.2 Interpretatie
De door Peroni in 1956 opgestelde typologie en
groepering van (Peschiera) Griffzungen dolken is
tegenwoordig nog steeds goed bruikbaar (Peroni 1956,
69-92). Derhalve zal deze typologie en groepering ook
in dit artikel aangehouden worden. Binnen deze
typologie is de Peschiera dolk van het GIA naar alle
waarschijnlijkheid een Peschiera dolk van het type
Bertarina. Peroni omschrijft dit type dolk als volgt:

1.1 Object
Volgens het inventarisboekje van het GIA is
inventarisnummer 1951/IV-14 een ‘Peschiera-Dolche
mit Griffrandzunge’. Dit is een dolk waarbij het
lemmet en het heft in een stuk gegoten zijn. Het heft is
daarbij zo gemaakt dat eromheen een handvat van hout
of dierlijk materiaal, zoals been of ivoor, gezet kon
worden, die vastgezet kon worden met twee
(klink)nagels, zoals ook bij Griffzungenschwerter het
geval was (Harding 2000, 227). Een van deze
(klink)nagels is bij de dolk van het GIA nog aanwezig.
Dergelijke dolken worden ook wel Griffzungen dolken
genoemd. Griffzungen dolken werden in een stuk
gegoten om te voorkomen dat het lemmet en het heft

Typ Bertarina. Loreerblattklinge wie bei 1) (=
schlanker geswungener Dolch mit loreerblattförmiger
Klinge), aber mit scharfer Einziehung am Heftansatz.
Nietstelling wie bei Typ Gorzano (1) (= Ein niet in der
Nähe des Klingenansatzes, gelegentlich ein zweiter auf
der Griffzunge), nur einmal ein zweiter Niet bekannt.
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Oftewel: Dolken van het type Bertarina zijn slanke
dolken met laurierbladvormige kling, maar met een
scherpe afscheiding (in de vorm van inhammen) bij de
aanhechting van het heft. Normaal gesproken zit er
alleen een nagel vlakbij de overgang tussen kling en
gevest, maar incidenteel zit er een tweede in het heft.
Bij dit type dolk is slechts eenmaal een tweede nagel
bekend.
Deze beschrijving lijkt overeen te komen met de dolk
uit de collectie van het GIA. Het is derhalve
waarschijnlijk dat de dolk van het GIA tot dit type
behoort. De identificatie van deze dolk als behorend
tot het type Bertarina vraagt echter wel om een uitleg,
aangezien de dolk van het GIA en de dolk van het type
Bertarina zoals getekend door Peroni niet geheel
overeenkomen. Zoals te zien is wanneer je afb. 1 kijkt,
heeft het lemmet van de dolk van het GIA een iets
minder ronde vorm dan de dolk van het type Bertarina
(nr. 2).

van de dolk van het type Bertarina. De enige twee
verschillen zijn eigenlijk dat de inkepingen bij de
overgang van lemmet naar heft bij de dolk van het type
Verona halfrondvormig zijn en dat dit type dolk drie
(klink)nagelgaten heeft in plaats van een of twee. Het
feit dat het lemmet van de dolk van het GIA meer lijkt
op het lemmet zoals getekend bij het type Verona is
dus niet van belang, aangezien het lemmet van de dolk
van het type Verona dezelfde vorm zou moeten hebben
als het lemmet van de dolk van het type Bertarina. Dat
daar op de tekening onderlinge variatie in zit is of niet
van belang of ligt aan de kwaliteit van de tekening. De
reden dat ik de dolk uit de collectie van het GIA
classificeer als een Peschiera dolk van het type
Bertarina in plaats van het type Verona, is dat de
dolken van het type Verona drie (klink)nagelgaten
hebben en de dolken van het type Bertarina, zoals de
dolk van het GIA, een of twee. Een tweede reden is dat
de inkepingen bij de overgang van lemmet naar heft bij
de dolk van het GIA niet, zoals bij het type Verona,
halfrondvormig zijn, maar, zoals bij het type Bertarina,
scherp. Deze twee elementen worden door Peroni als
onderscheidende elementen genoemd en de dolk van
het GIA sluit in beide gevallen beter aan bij de dolken
van het type Bertarina.
Het is overigens opvallend dat de dolk van het GIA
twee (nagel)gaten heeft. Hoewel dit wel voorkomt bij
dolken van het type Bertarina, is het wel een
zeldzaamheid.
Nu vastgesteld is dat de Peschiera dolk van het GIA tot
het type Bertarina behoort, kan ook vastgesteld worden
dat de desbetreffende dolk tot Groep A volgens de
groepering van Peroni (1956, 72) behoort. Deze groep
wordt als volgt omschreven:
Gruppe A. Typen Gorzano, Bertarina, Psychro und
Pertosa. Es handelt sich hier vermutlich um
Ausgangsformen, die durch ihren schlanken Umriβ,
die geringe Variationsbreite und das seltene
Vorkommen eines zweiten Niets charakterisierbar sind.

Afb. 1: Classificatie van (Griffzungen) Peschiera dolken (naar:
Peroni 1956) (links). Peschiera dolk (objectnummer 1951/IV-14)
uit de collectie van het GIA (rechts).

Ook heeft de dolk van het GIA op het lemmet drie
strepen in plaats van twee. Eigenlijk lijkt het lemmet
van de dolk van het GIA meer op het lemmet van dolk
nr.13 in de typologie van Peroni, de dolk van het type
Verona. De dolk van het type Verona heeft echter drie
(klink)nagel gaten, terwijl de dolk van het type
Bertarina een of, zoals ook in het geval van de dolk uit
de collectie van het GIA, twee (klink)nagelgaten heeft.
Dit probleem is echter snel opgelost wanneer je de
beschrijving leest van de dolk van het type Verona
(Peroni 1956, 71). Daarin staat namelijk dat de vorm
van dit type dolk goed vergelijkbaar is met de vorm

Oftewel: tot groep A behoren de dolken van de typen
Gorzano, Bertarina, Psychro en Pertosa. Het gaat hier
vermoedelijk om uitgangsvormen, die door hun slanke
omtrek, hun geringe variatie en het zeldzame
voorkomen van een tweede nagel karakteriseerbaar
zijn.
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1.3 Context
Volgens het inventarisboekje is inventarisnummer
1951/IV-14 afkomstig uit Zuid-Duitsland. Het object is
met objectnummers 1951/IV-1 t/m 42 meegekomen
vanuit het bovengenoemde Staatssammlung München.
Objectnummers 1951/IV-1 t/m 42 zijn bronzen
voorwerpen en aardewerken scherven die gevonden
zijn in Zuid-Duitsland en Beieren. Van al deze
objecten, inclusief nummer 1951/IV-14, is verder geen
enkele context bekend. Gezien de uiteenlopendheid
van de soorten voorwerpen en dateringen is het zeer
onwaarschijnlijk dat de voorwerpen van deze collectie
van dezelfde opgraving of context afkomstig zijn.
Uit een schriftelijke correspondentie uit 1951 tussen
prof. dr. A. van Giffen, toentertijd directeur van het
BAI, en dr. F. Wagner van het Staatssammlung
München, is gebleken dat de objectnummers 1951/IV1 t/m 42 in 1951 aan het BAI geschonken zijn door het
Staatssammlung München. Het geschenk is
meegegeven aan Van Giffen toen hij in 1951, op
verzoek van dr. Wagner, het Staatssammlung München
bezocht om de Mauern-collectie terug te brengen.
Deze collectie is een collectie vuurstenen werktuigen
die in 1937 en 1938 in opdracht van het Ahnenerbe in
het Zuid-Duitse Mauern opgegraven zijn door dr.
Bohmers, een nazigezinde Nederlander (Waterbolk
2003, 39-40). In 1947 kreeg Dr. Bohmers, nadat hij
eerst
geïnterneerd
was
geweest
wegens
oorlogsmisdaden, maar daarna zonder proces
vrijgelaten was, een aanstelling aan het BAI als
conservator. Bohmers nam meerdere archeologische
collecties, allemaal opgegraven in opdracht van het
Ahnenerbe, mee naar het BAI, waaronder de Mauerncollectie (Waterbolk 2003, 39-40). In 1948 verkocht
Bohmers de Mauern-collectie aan het BAI. In 1951
besloot het BAI deze collectie, op verzoek van dr.
Wagner, over te dragen aan het Staatssammlung
München, waarna Van Giffen de collectie persoonlijk
in twee koffers naar München overgebracht heeft. Als
dank voor de teruggave van de Mauern-collectie heeft
het Staatssammlung Müchen bovengenoemde collectie
objecten, waarvan de Peschiera dolk een is,
geschonken aan het BAI.

2. Peschiera dolken
2.1 Inleiding
Peschiera
dolken
zijn
genoemd
naar
de
Bronstijdvindplaats Peschiera in Noord-Italië. Deze
vindplaats is ontdekt in 1850 als gevolg van
bouwwerkzaamheden uitgevoerd door het Austrian
Military Engineering Corps. Tien jaar later is
Peschiera officieel erkend als meeroevernederzetting
(Marzatico 2004, 83). De vindplaats Peschiera is
bekend vanwege het grote aantal bronzen objecten dat
er aangetroffen is, waaronder verschillende typen
dolken die overkoepelend Peschiera dolken worden
genoemd (Marzatico 2004, 83). Van alle typen dolken

die bij Peschiera gevonden zijn, worden exemplaren
met Griffangel of Griffplatte het vaakst aangetroffen.
Minder vaak worden Griffzungen dolken aangetroffen,
terwijl Vollgriff dolken slechts weinig voorkomen. De
benaming ‘Peschiera dolk’ vindt men in de literatuur
voor al deze typen dolken, maar meestal wordt hij
slechts voor de Griffzungen dolken gebruikt
(Randsborg 1970, 191). Hoewel Peroni (1956), zoals
in paragraaf 1.2 al genoemd is, een uitstekende
typologie heeft opgesteld voor alle (sub)typen van
deze Griffzungen dolken, worden de benamingen van
deze subtypen in de literatuur relatief weinig gebruikt.
Aangezien het over het algemeen moeilijk is om te
achterhalen over welk type het gaat, wanneer in de
literatuur gesproken wordt over Peschiera dolken, zal
in dit artikel de benaming Peschiera dolk gebruikt
worden zoals hij meestal in de literatuur gebruikt
wordt, namelijk voor alle Peschiera Griffzungen
dolken. Als er over een specifiek type gesproken wordt
dan zal dit vermeld worden.
2.2 Object
Zoals in de vorige paragraaf al genoemd is, zijn er vier
soorten Peschiera dolken te onderscheiden, die wat
betreft vorm van elkaar verschillen. Een Griffplatte
dolk is een dolk waarvan het heft en het lemmet uit
twee losse onderdelen bestaan, die via een
aanhechtingsplaat met (meestal) drie (klink)nagels aan
elkaar vastgezet zijn (Mozsolics 1971, 60). Het
grootste verschil tussen deze dolken en de Griffzungen
dolken is dat bij deze dolken het lemmet en het heft
niet uit een stuk metaal gesmeed zijn. Bij Griffangel
dolken zijn het lemmet en het heft wel uit een stuk
gesmeed (Mozsolics 1971, 63). Verschil tussen deze
dolken en de Griffzungen dolken is dat bij deze dolken
het heft rond is in plaats van plat. Het houten of benen
handvat dat om dit metalen handvat heen gezet werd,
werd er waarschijnlijk van bovenaf op geduwd.
Volgriff dolken lijken erg op Griffangel dolken, alleen
is bij Vollgriff dolken het complete heft uit hetzelfde
brons gesmeed als waar ook het lemmet uit gevormd is
(Harding 2000, 278). Bij deze dolken is dus geen
houten of benen handvat aanwezig. Bij Griffzungen
dolken, waar de dolk uit het collectie van het GIA dus
een voorbeeld van is, zijn het lemmet en het heft ook
uit een stuk brons gesmeed, maar waar bij de Vollgriff
dolken een compleet heft zit en bij de Griffangel
dolken een rond heft waar nog een houten handvat
omheen geplaatst kan worden, zit bij de Griffzungen
dolken een bronzen tong waar (klink)nagelgaten in
aangebracht zijn (Harding 2000, 278). De randen van
deze tong staan een klein beetje omhoog, zodat er een
houten of benen handvat tussen geklemd kan worden,
die vervolgens weer vast kan worden gezet met
(klink)nagels (Harding 2000, 278).
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2.2 Ruimtelijke verspreiding
Vanaf de Br D en de HA A1 fase werden Peschiera
dolken veelvuldig geproduceerd aan beide kanten van
de Alpen, oftewel in de circum-Alpine bronsindustrie,
waarvan de producten ook wel de ‘Urnenvelden
bronzen’ genoemd worden (Randsborg 1970, 191;
Sherratt 2003, 40-41). Men neemt derhalve aan dat
Peschiera dolken voor het eerst in dit gebied
geproduceerd werden (Randsborg 1970, 191).
Het belangrijkste verspreidingsgebied van de Peschiera
dolken van groep A, waartoe volgens de classificatie
van Peroni (1956, 72) onder andere de Peschiera
dolken van het type Bertarina, Gorzano, en Pertosa
behoren, is de driehoek tussen de Po, de Apennijnen en
de Adriatische kust (Peroni 1956, 72). Ten noorden
van de Alpen worden dolken van deze groep weinig
aangetroffen. Alleen dolken van het type Bertarina,
worden sporadisch aangetroffen ten noorden van de
Alpen. Een goed voorbeeld hiervan is de Peschiera
dolk uit Singen, Duitsland (Peroni 1956, 72-73), en de
dolk van het GIA zelf, die eveneens afkomstig uit
Zuid-Duitsland.

Afb. 2: Ruimtelijke verspreiding van Peschiera dolken uit groep A
(naar: Peroni 1956).

Dolken van het type Psychro, die ook behoren tot
groep A, worden over het algemeen in een heel ander
gebied aangetroffen. Hoewel dolken van dit type
afkomstig zijn uit Peschiera zelf, worden ze vooral
aangetroffen in Griekenland, in het Egeïsch gebied en
op Kreta (Peroni 1956, 72). Uit Griekenland zijn
dertien Peschiera dolken bekend, die volgens Peroni
(1956, 72) allemaal van het type Psychro zijn. De
verschijning van dit Italiaanse type dolk,
gecombineerd met het feit dat de Griekse eilanden
groepen autonome, non-Italische eenheden waren,
suggereert dat bredere invloeden Griekenland aan het
bereiken waren (Harding 1984, 173). Het is

waarschijnlijk dat de Griekse Peschiera dolken lokaal
geproduceerd werden, met behulp van Italiaanse
voorbeelden, die door smeden gekopieerd werden
(Harding 1984, 173). Volgens Harding (1984, 173) kan
er in ieder geval geen twijfel over bestaan dat de
Peschiera dolken die in Griekenland aangetroffen zijn
gebaseerd zijn op Italiaanse voorbeelden, aangezien
Peschiera dolken uit andere gebieden, zoals Hongarije,
wat betreft vorm te veel afwijken van de Griekse types
om als voorbeeld gediend te kunnen hebben.
In Hongarije worden vooral Peschiera dolken
aangetroffen die behoren tot de groepen B en C
volgens de classificatie van Peroni (1956) (Mozsolics
1971, 72). Dolken uit deze groepen komen zowel voor
in Noord-Italië als in Hongarije. Hierbij moet
opgemerkt worden dat, ondanks vele overeenkomsten,
de meeste dolken die in Hongarije aangetroffen zijn
Hongaarse imitaties of variaties zijn en geen Italiaanse
importgoederen. Desondanks vormen deze Peschiera
dolken een belangrijk onderdeel voor het bewijs voor
contacten tussen Italië en Hongarije in de late
Bronstijd (Mozsolics 1971, 59-73). Ook dolken uit
groep D komen voor in Hongarije. Deze dolken
worden over het algemeen gezien als typisch
Hongaarse Noord-Balkan types, die slechts in verte
gerelateerd zijn aan de typen dolken uit de groepen B
en C (Mozsolics 1971, 72).
Een andere plaats waar Peschiera dolken aangetroffen
zijn, is Scoglio del Tonno (Taranto, Apulia), een
nederzetting waarvan de locatie een van de beste
natuurlijke havens van Italië is. Tijdens de LateBronstijd was Scoglio del Tonno een permanente en
bevoorrechte havenstad voor schepen die zeilden
tussen Italië en het Egeïsch gebied in Griekenland
(Bietti Sestieri et al. 2010, 457). Het voorkomen van
bronzen producten van het Noord-Italische type, zoals
Peschiera dolken, wijst waarschijnlijk op een
systematische connectie met Noord-Italië voor de
uitwisseling van ruwe materialen, zoals koper uit de
Alpen, en modellen voor objecten, zoals Peschiera
dolken (Bietti Sestieri et al. 2010, 464). Het is dan ook
niet onwaarschijnlijk dat Peschiera dolken in ZuidItalië wel in Zuid-Italië geproduceerd werden, maar
met Noord-Italische voorbeelden en Noord-Italisch
materiaal. In Scoglio del Tonno zijn Peschiera dolken
van verschillende types aangetroffen, waaronder
dolken van het type Pertosa, die net als dolken van het
type Bertarina tot groep A volgens de classificatie van
Peroni (1956) behoren. Dolken van het type Bertarina
zijn echter niet aangetroffen (Bietti Sestieri et al. 2010,
459-463).
Een laatste gebied waar Peschiera dolken aangetroffen
zijn is Scandinavië. Deze dolken zijn waarschijnlijk als
importproducten uit Zuid-Duitsland naar Scandinavië
gekomen (Randsborg 1970, 194). Helaas is onduidelijk
tot welke type de Peschiera dolken die in Scandinavië
gevonden zijn behoren. De dolken zijn door Randsborg
(1970) niet verder geclassificeerd dan ‘Peschiera
dolken van het Vollgriff en Griffzungen type’.
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2.3 Datering

Fig. 1: Chronologieën van gebieden waar Peschiera dolken
aangetroffen zijn (naar: Harding 2000, 12-16).

Zoals in de vorige paragraaf uitgelegd is, was de
verspreiding van Peschiera dolken over Europa groot.
Chronologieën kunnen per gebied echter verschillen.
Peschiera dolken zijn derhalve van groot belang,
aangezien ze een brug kunnen vormen tussen de
prehistorische Mediterrane chronologieën en de
chronologieën van Noord-West Europa (Eogan 1966,
151). In deze paragraaf zal per gebied aan gegeven
worden wat de datering voor Peschiera dolken in dat
gebied is en hoe deze datering zich verhoudt tot de
dateringen van Peschiera dolken in andere gebieden.
In Noord-Italië, het herkomst gebied van de Peschiera
dolken, zijn Peschiera dolken met grote zekerheid
gedateerd. Uit Noord-Italië zijn ontelbare exemplaren
bekend die te dateren zijn in de Bronstijd D fase (Br
D) of de Hallstatt A1 (Ha A1) fase (Randsborg 1970,
191). Deze fase wordt in Noord-Italië zelfs wel de
Peschiera fase genoemd (Harding 2000, 16). Ook in
Duitsland zijn Peschiera dolken aangetroffen en deze
worden over het algemeen gedateerd in de fasen III en
IV van Montelius (Sprockhoff 1936, 169). Montelius
fase III komt ongeveer overeen met de Br D en Ha A1
datering, die ook van toepassing is in Noord-Italië.
Fase IV van Montelius ligt echter iets later en komt
ongeveer overeen met Ha A2 en Ha B1.
Zowel de Montelius III fase als de Montelius IV fase
valt onder de periode van de Urnenveldencultuur in
Centraal Europa.

In Zuid-Duitsland, het gebied waar de Peschiera dolk
uit de collectie van het GIA vandaan komt, komen
Peschiera dolken voor vanaf de overgang van de
Midden-Bronstijd naar de Urnenveldencultuur
(Sprockhoff 1936, 169), oftewel vanaf de Br D fase of
mogelijk de Ha A1 fase. Ook deze fases vallen onder
de periode van de Urnenveldencultuur.
In het zuiden van Italië zijn Peschiera dolken
aangetroffen bij de vindplaats Scoglio del Tonno.
Hoewel de stratigrafie van deze vindplaats te wensen
over laat, is het duidelijk dat er erg weinig materiaal
aanwezig is dat later gedateerd kan worden dan Laat
Myceens aardewerk van type III, wat geproduceerd
werd rond 1230-1200 voor Christus. Deze datering
komt overeen met de voorgenoemde Ha A1 datering
van Peschiera dolken in Noord-Italië. Peschiera dolken
uit Zuid-Italië zijn dus in ieder geval geproduceerd
voor Ha A1, waarschijnlijk in de Br D fase.
Ook in Griekenland, in het Egeïsche gebied, zijn
Peschiera dolken gevonden en gedateerd, hoewel dit
met minder zekerheid gedaan is dan in Noord-Italië.
De dolken uit Griekenland zijn gedateerd op Laat
Helladisch (LH) III B-C, maar dit is slechts een
indicatie (Harding 1984, 172-173). Echt sluitende
dateringen voor Peschiera dolken zijn in Griekenland
niet mogelijk, doordat de Griekse Peschiera dolken
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over het algemeen geïsoleerde vondsten in grotten zijn
(Harding 1984, 173). Er zijn in de directe omgeving
van deze dolken dus geen dateerbare vondsten gedaan.
De geschatte datering van de Griekse Peschiera dolken
op LH III B komt ongeveer overeen met de (Late) Br
D en Ha A1 datering van Peschiera dolken in NoordItalië. De LH III C fase is iets later en komt ongeveer
overeen met een datering tussen Ha A1 en Ha A2.
Verder is bekend dat bepaalde objecten van de
Italiaanse Late-Bronstijd, waaronder Peschiera dolken,
opvallende gelijkenissen vertonen met objecten uit de
Hongaarse vlakte (Hungarian plain) (Coles & Harding
1979, 426). Deze overeenkomsten zijn vooral duidelijk
in de Peschiera fase, die overeenkomst met Mozsolics
Ópályi groep in Hongarije (Coles & Harding 1979,
426), oftewel de Br D fase.
Als laatste zijn ook in Noord-Europa, zelfs in
Scandinavië, Peschiera dolken gevonden. Deze dolken
zijn over het algemeen te dateren in de Br D en Ha A1
fase (Randsborg 1968, 193).
2.4 Vondstcontext
Peschiera dolken worden in veel verschillende soorten
vondstcontexten aangetroffen. Volgens Peroni (1956,
82) zijn Peschiera dolken van het type Bertarina
aangetroffen
in
nederzettingscontexten,
Terramaracontexten, meerovernederzettingen, die
voorkwamen in Noord-Italië tijdens de Bronstijd, en in
geïsoleerde vondstcontexten. De twaalf Peschiera
dolken van het type Bertarina die Peroni (1956, 82)
bestudeerd heeft, komen dus of in een of andere vorm
van nederzettingscontext voor, Terramara en
meeroevernederzettingen zijn in essentie ook
nederzettingscontexten, weliswaar in bijzondere vorm,
maar het blijven nederzettingscontexten, of, een enkele
maal, in een geïsoleerde context. De andere typen
dolken van groep A die in hetzelfde gebied gevonden
zijn (typen Gorzano en Pertosa), komen echter ook in
andere
vondstcontexten
voor,
zoals
in
vrouwengraven/grafvelden (Peroni 1956, 82-83). Het
is, aangezien de dolken van deze typen veel parallellen
vertonen, naar mijn mening niet onwaarschijnlijk dat
ook dolken van het type Bertarina als grafgift gebruikt
werden. Zoals in paragraaf 2.1 al vermeld is, zijn er
maar weinig auteurs die de classificatie van Peroni
(1956) gebruiken. Het is derhalve goed mogelijk dat er
sinds het verschijnen van het artikel van Peroni (1956)
ook dolken van het type Bertarina in grafcontext
aangetroffen zijn, maar dat deze niet verder
geclassificeerd zijn dan ‘Peschiera dolk’.
Van de Peschiera dolken die afkomstig zijn uit
Peschiera zelf is de specifieke vondstcontext niet
bekend. Dankzij een gebrek aan systematisch werk
tijdens de opgraving is vandaag de dag niets meer
bekend over de constructie of de lay-out van de
vindplaats. Men weet slechts dat het een
meeroevernederzetting was die aan de rand van het
Gardameer lag (Coles & Harding, 416). Een aantal van
de vondsten die gedaan zijn bij Peschiera zijn zelfs

afkomstig uit het Gardameer zelf en zijn derhalve
compleet contextloos (Coles & Harding 1979, 427).
2.5 Sociale betekenis
Over de sociale betekenis van Peschiera dolken bestaat
in de literatuur een discussie, die tot op de dag van
vandaag niet opgelost is (Papadopoulos 1998, 48).
Bouzek (1985, 135) heeft gesuggereerd dat Peschiera
dolken, ondanks parallellen met Griffzungen zwaarden
in Duitsland, geen wapens zijn, maar gewoon
tweesnijdende messen. Hij baseert deze theorie op het
feit dat Peschiera dolken over het algemeen heel
andere vondstcontexten hebben dan wapens; ze
worden namelijk vooral gevonden in nederzettingen,
geïsoleerde deposities en in vrouwengraven, in
combinatie met spelden, armbanden, et cetera. Ook
stelt hij dat het mogelijk is dat Peschiera dolken
(vrouwelijke) statussymbolen waren (Bouzek 1969,
36). Harding (1984, 172) daarentegen stelt dat
Peschiera dolken nogal op miniatuurzwaarden lijken.
Dit idee sluit aan bij Snodgrass’ suggestie dat de
belangrijkste functie van dolken was als prototype
voor experimenten waarna ze, mits succesvol, later
nagebouwd zouden worden als zwaarden (1967, 16).
Papadopoulos (1998, 48) stelt dat men mogelijk
relatief veilig is door de suggestie van Sandars (1985,
89) te volgen, die stelt dat Peschiera dolken mogelijk
twee functies hadden als zowel dolken als
tweesnijdende messen.
Verder moet opgemerkt worden dat, zoals hierboven
uitgelegd is, de verspreiding van Peschiera dolken over
Europa enorm is. Het is derhalve zeer goed mogelijk
dat de functie per gebied verschilde. Een dolk die,
bijvoorbeeld, in Noord-Italië of Zuid-Duitsland
geproduceerd is, kan, wanneer het als importgoed
Scandinavië bereikt, een heel andere functie krijgen.

3. Conclusie
De Griffzungen Peschiera dolk uit de collectie van het
GIA is een dolk van het type Bertarina. Volgens het
inventarisboekje van het GIA is deze dolk afkomstig
uit Zuid-Duitsland, wat goed mogelijk is aangezien
dolken van het type Bertarina sporadisch gevonden
worden ten noorden van de Alpen. Ook de datering
van de dolk uit de collectie van het GIA is volgens het
inventarisboekje onbekend. Uit onderzoek is echter
gebleken dat Peschiera dolken die in Zuid-Duitsland
aangetroffen worden over het algemeen afkomstig zijn
uit de Bronstijd D fase, of mogelijk uit de Hallstatt A1
fase. Het is aannemelijk dat de dolk uit de collectie van
het GIA dezelfde datering heeft. Ook de vondcontext
van de dolk is onbekend. De dolken van het type
Bertarina die bestudeerd zijn door Peroni (1956) zijn
allemaal afkomstig uit nederzettingscontexten of, een
enkele keer, een geïsoleerde vondst. Het is derhalve
goed mogelijk dat de dolk van het GIA uit een
gelijksoortige context afkomstig is. Ook wil ik niet
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uitsluiten dat de dolk afkomstig kan zijn uit een
(vrouwelijke) grafcontext.
Over de sociale betekenis van Peschiera dolken bestaat
discussie. Bouzek (1985, 135) heeft gesuggereerd dat
Peschiera dolken geen wapens waren, maar gewoon
tweesnijdende messen en/of mogelijk (vrouwelijke)
statussymbolen. Harding (1984, 172) heeft echter
opgemerkt dat Peschiera dolken wel erg veel op kleine
zwaarden lijken. Dit zou overeenkomen met
Snodgrass’ suggestie dat de belangrijkste functie van
dolken was als prototypes voor experimenten waarna
ze, mits succesvol, later nagebouwd zouden worden als
zwaarden (1967, 16). Sandars (1985, 98) heeft de
suggestie gedaan dat Peschiera dolken mogelijk twee
functies hadden, als zowel dolken als tweesnijdende
messen.
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