


Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 verdiept in het 'schepgereedschap', komt totde ontstellende conclusie dat er, alleen al inNederland, nogal wat soorten speciale schep-pen en spaden zijn. Een onvolledige opsom-ming: graanscheppen, hoosscheppen, gier-scheppen, rechte en kromme batsen voor in de(wegen-)bouw, steekscheppen met lange ste-len, pioniersscheppen, sleuvenspaden en spa-den om te spitten in een veelheid van uitvoe-ringen. Echter, al deze gereedschappen ken-merken zich door een gekromd blad, zodat hette scheppen materiaal er beter op blijft liggen.Dat is niet het geval bij het door ons gevondenschepblad: dat is vlak. Dus geen 'gewone'schep of spade? Maar wat dan wel? Het veronderstelde verband tussen 'schep'en 'graaf' Deze vraag werd weer actueel toen ik bij de,onlangs gesloten, Pannekoekenboerderij Aande Vork in Odijk een koperen bruiloft mee-maakte. Want daar hing zo'n beslagen houtenschep met een vlak blad zomaar als versieringaan de wand. De eigenaars, Ineke en JaapDekker, wisten

echter niet waarvoor de schepgediend had. Dit exemplaar bleek qua snijvlakaf te wijken van onze schep: het had eenscherpe afgeronde onderkant. Eef Meijer vanPutten maakte me vervolgens attent op een pu- ?i (Ook) een graaf (Foto Joop van HL-rwijnen) blicatie, waarin een in Dordrecht gevondenmiddeleeuws vlak schepblad dat in een puntuitliep te zien was (zie afb. 2)'. In deze publi-catie gaf men als waarschijnlijke functie: hetsteken van kleiplaggen voor ophoging van debinnenstad en bij de bouw van dijken'. Devorm van dit blad bracht me op het idee datzowel het door ons gevonden schepblad, alsdat van de pannekoekenboerderij iets met eengraaf van doen kon hebben.Een graaf is namelijk niet alleen een (zeer)adellijk persoon, maar ook een soort puntigevlakke spade (zie afb. 3). Deze werd vroegergebruikt om hooi 'af te steken'. Toendertijdwerd het hooi vaak nog los opgetast in eenhooiberg. Dat afsteken moest dan gebeuren,omdat het hooi in de berg vaak zo vast in el-kaar verstrengeld was, dat het moeilijk was, enzwaar werk,

om er plukken ('lokken') uit loste trekken. Met de graaf kon men door de la-gen hooi heensnijden en daardoor kwam daneen flinke portie ervan los. Gezien de treffendeovereenkomst tussen de bladvorm van de graafen het in Dordrecht gevonden blad, meende ik 2 In Dordrecht gevonden middeleeuwse steekschep (FotoHenk Bransen) 42 Het Kromme-Rijngebied, 36-2/3 (2002)








