


Tussen Rijn en Lek 1974 1. - Dl.8 1 Hellebaard, vermoedelijk uit de tweede helft van de16e eeuw, gevonden aan de Lek te Wijk bij Duurstede.Het gearceerde deel is tot nadere explicatie bijgetekend. Foto. L. Rouppe van der Voort. 13



Tussen Rijn en Lek 1974 1. - Dl.8 1 Om te voorkomen dat het zich aan de Lek drenkend vee zichzou verwonden, wilde hij op 6 februari j.l. een kleine scherpepunt die uit het oever-zand stak verwijderen. Dat bleek echterniet zo eenvoudig te zijn, want dat kleine puntje van een zeven-tal centimeters bleek een lang lemmet te zijn met &quot;nog wat&quot; er-aan vast. Bij nader inzien ontdekte hij, dat het een danig inge-roeste hellebaard moest zijn en hij telefoneerde met de burge-meester van Wijk bij Duurstede, om van zijn vondst melding temaken. Een paar dagen later belde de heer van den Berg ook mijop en de zelfde avond nog bezocht ik met een medenestuurslidvan de Stichting Kantonnaal en Stedelijk Museum de vinder.Inderdaad bleek het gevondene een in de Middeleeuwen en Re-naissance gebruikt hak- en stootwapen te zijn. Wat echter - enterecht - de vinder meer Interesseerde was: hoe komt

dat dingdaar, zover weg van de bewoonde wereld. Hoewel mijn gedachtenreeds uitgingen naar de Wijkse galg, wilde ik toch eerst zeker-heid hebben, dat de vindplaats overeenkwam met de ligging vande executleplaats. Vergelijking van de kaart van Jacob vanDeventer met een moderne structuurplankaart leverde me dezekerheid op, dat het niet kon missen, dat op de vindplaats vande hellebaard In de 16e eeuw het executieterrein van de stadmoet hebben gelegen. Een hak- en stootwapen als dit werd voorde bewaking veel gebruikt. Geen schildwacht zonder hellebaard!Trouwens een blik op afbeeldingen uit die tijd, waarop zichexecuties voltrekken (denken we b.v. aan de prenten van deexecuties van de graven van Egmond en Hoorne en aan Johan vanOldenbarneveldt), tonen vaak rond het schavot een opstellingvan rakkers, schouder aan schouder en allen voorzien van eenhellebaard. Zeker zal ook

de bewaking van de Wijkse galg indie geest zijn geweest, d.w.z. een aantal rakkers, voorzienvan een hellebaard, klaar om een eventuele vluchtpoging tevoorkomen. Uiteraard sneuvelden die wapens natuurlijk evengoed als onzehuidige geweren en wat is dan logischer dan dat men het oudewegwierp voor een nieuw. Men mag aannemen, dat dit ook metdeze hellebaard het geval is geweest. 14



Tussen Rijn en Lek 1974 1. - Dl.8 1 WIJK liij uiuKsi i:i»h; 15



Tussen Rijn en Lek 1974 1. - Dl.8 1 Opmerkelijk in dit verband is natuurlijk ook, dat tijdens hetgraven van het Amsterdam-Rijn-kanaal (welk kanaal het be-wuste terrein loodrecht op de Lek snijdt) in de jaren 1936/37in de onmiddellijke omgeving ook een 16e eeuwse helm isgevonden, ') Me dunkt dat het redelijk is aan te nemen, dat zowel de jongstevondst als die uit 1936/37 het best te verklaren zijn in het lichtvan de aanwezigheid - eertijds - van de executieplaats, waar-naar Jacob van Deventer ons door zijn kaart opnieuw de wegheeft gewezen. L.C.J.M. Rouppe van der Voort. ') Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem-onderzoek, J. Ypey, 1960-1961, biz. 580-583. 16
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