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5SAMENVATTING 

In de hoofdstukken 5, 6 en 7 worden achtereenvolgend de resul-
taten gepresenteerd van het prospectieonderzoek met behulp van 
XRF, het degradatie onderzoek - dat na de bevindingen in het eer-
ste jaar extra aandacht kreeg -, en van het archeologische onder-
zoek. Vooral het archeologische onderzoek bestaat uit een reeks 
van deelonderzoeken die in hoofdstuk 8 ‘Discussie’ met elkaar in 
verband wordt gebracht. In hoofdstuk 9 staan de conclusies en 
aanbevelingen. In het laatste hoofdstuk (10) wordt verslag gedaan 
van hoe de communicatie met de inwoners uit de buurt (Itt eren 
en Borgharen), de bewoners van Maastricht en de provincie Lim-
burg en met de vakgenoten is vormgegeven.

Bij het veldwerk in 2008 en 2009 zijn zestien graven aangetoond 
waarvan er zeven volledig of deels onderzocht zijn. Dit brengt het 
totale aantal bekende graven op 23. De zeer intensieve manier van 
opgraven in combinatie met de inzet van verschillende specialisten 
heeft  een schat aan informatie opgeleverd, niet alleen over het 
grafveld zelf, maar ook over de formatieprocessen die hier hebben 
plaatsgevonden. In de graven lagen zowel mannen, vrouwen als 
kinderen. Bijzonder is dat door de combinatie van fysisch antro-
pologisch en DNA onderzoek familiaire relaties konden worden 
aangetoond: vader-dochter en moeder-zoon. Naast elkaar lig-
gende graven van steeds een volwassen man en een volwassen 
vrouw kunnen duiden op begraven partners. Opmerkelijk is het 
bundeltje skeletresten van twee jonge kinderen aan het voeteneind 
van een vrouw (zeker in één geval de moeder): deze kinderen lagen 
waarschijnlijk eerst enige tijd op een andere plek begraven.
De grafi nventaris bestaat grofweg uit vijf categorieën: 1) onderde-
len van kleding zoals naalden, gespen en riemtongen, 2) acces-
soires zoals kralen, oorbellen en een kaurischelp, 3) containers 
zoals vaatwerk in de vorm van knikwandpott en, bronzen schalen 
en een tuimelbeker, een houten kistje en een emmer met daarin 
weer een bronzen schaal, 4) wapentuig zoals saxen, pijlpunten en 
een schild, 5) en voorwerpen voor persoonlijke verzorging en 
gebruik zoals kammen en messen. De mate waarin deze att ributen 
in de graven zijn bijgezet varieert aanzienlijk. Zo is een vrouwen-
graf (2008-2) voorzien van honderden kralen, terwijl een ander 
(graf 15) er slechts enkele bevatt e. Ook zijn in het graf van deze 
laatste vrouw weinig gift en bijgezet, terwijl de kinderen die later 
in haar graf zijn bijgezet wel allerlei vaatwerk hebben meegekre-
gen. XRF analyse van de kralen laat zien dat vooral koper, lood en 

In 2008 en 2009 heeft  de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE), samen met de gemeente Maastricht en de Universiteit van 
Amsterdam (UvA), aan de Pasestraat te Borgharen (gemeente Maas-
tricht) een defi nitief onderzoek uitgevoerd naar Merovingische 
graven gelegen op het terrein van een Romeinse villa. Deze bij-
zondere combinatie van villa en grafveld was aangetroff en bij eer-
der, inventariserend, onderzoek uitgevoerd in het kader van de 
Maaswerken en was aanleiding het terrein voor te dragen voor 
Rijksbescherming. Bij dat onderzoek bleek echter ook dat het bot 
in de graven zo snel degradeert dat maatregelen tegen verder infor-
matieverlies nodig waren. Besloten werd daarom de graven op te 
graven en de rest van het terrein in situ als Rijksbeschermd monu-
ment te behouden. Het onderzoek moest tevens als proeft uin 
dienen voor het ontwikkelen en toetsen van methoden en tech-
nieken. Besloten werd de opgraving uit te voeren in verschillende 
campagnes. Dit had zowel praktische als inhoudelijke voordelen: 
de kosten van de opgraving waarvoor geen betalende ‘veroorzaker’ 
was, konden zo worden gespreid, en naar aanleiding van de resul-
taten van de voorgaande campagne konden doel, vraagstelling, 
onderzoeksstrategie en te hanteren methoden worden bijgesteld. 
Het voorliggende rapport presenteert de resultaten van de eerste 
twee campagnes. Na de laatste campagne zal het grafveld als geheel 
worden besproken en in een bredere context worden geplaatst.

Om zo veel mogelijk rendement uit de opgraving te halen, hebben 
naast de deskundigen van RCE, gemeente Maastricht en UVA, 
onderzoekers van de Universiteit Leiden, Saxion Next en de Vrije 
Universiteit bijdragen geleverd aan deze rapportage. De geïnte-
greerde aanpak heeft  zijn weerslag gekregen in de opzet van het 
rapport. Na een algemene inleiding (hoofdstuk 1), een schets van 
het voorafgaande onderzoek en de landschappelijke en archeolo-
gische context van zowel de Romeinse villa als het Merovingische 
grafveld (hoofdstuk 2) en de vraagstelling (hoofdstuk 3), volgt het 
hoofdstuk Methoden en technieken (4). In dit hoofdstuk worden 
zowel de in het veld als in het laboratorium gehanteerde metho-
den en technieken gepresenteerd: de aanpak van het veldwerk, de 
toepassing van röntgenfl uorescentiespectometrie (XRF), fysische 
antropologie, DNA-onderzoek, onderzoek aan organische graf-
vondsten, aardewerk, het Romeinse keramische bouwmateriaal 
en pleisterwerk, archeobotanie en -zoölogie, het onderzoek aan 
vuursteen en het degradatieonderzoek. 

Samenvatt ing 
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tin de kleurbepalende elementen zijn. Ze zijn in hun metallische 
vorm of als oxide aangebracht op de al gemaakte kraal waarna deze 
opnieuw verhit werd om het glazuur te laten harden. De samen-
stelling van koperhoudende voorwerpen laat zien dat de herkomst 
ervan zeer divers is. Analyse van de loodisotopen plaatst de ver-
moedelijke herkomst van het lood uit enkele voorwerpen in Span-
je; dat van andere voorwerpen heeft  een meer noordelijke signa-
tuur (Britse eilanden, Duitsland, Frankrijk). Dat aanvoer van elders 
door handel, ruil of anderszins niet ongewoon was, blijkt ook uit 
een uit de Rode Zee afk omstige kaurischelp die als typisch vrou-
welijke amulet in het graf van een ongeveer elf jaar oud meisje is 
aangetroff en. 
Bij de aanleg van de graven is rekening gehouden met nog aanwe-
zige Romeinse resten. In welke mate dit gebeurde en welke over-
wegingen daaraan ten grondslag lagen is vooralsnog niet duidelijk. 
Een tiental graven is in ieder geval in een vermoedelijke vloer van 
een villagebouw gegraven en heeft  de zelfde oriëntatie als de rand 
van deze vloer. 
De voorwerpen die met de doden werden meegegeven duiden op 
een gebruik van het grafveld in de 6e en 7e eeuw.

Het tweede doel van het onderzoek was de documentatie en regi-
stratie van gegevens over het villaterrein. Hoewel de resten van de 
villa zo veel mogelijk in situ zijn gelaten en sporen bijvoorbeeld 
niet zijn gecoupeerd, hebben zowel de ontdekte sporen als het 
Romeinse materiaal dat bij het onderzoek aan de graven is ontdekt, 
ook nadere inzichten verschaft  over de villa en het villaterrein. 
De gebouwen van de villa zullen in de Laat-Romeinse tijd en de 
Vroege Middeleeuwen zijn afgebroken om het bouwmateriaal 
elders te kunnen gebruiken. De Romeinse sporen bestaan voor-
namelijk uit grindbanen en poeren die mogelijk de fundering van 
gebouwen vormen en uit een vermoedelijke vloer. Een grote hoe-
veelheid dakpanfragmenten geeft  aan dat op of nabij het terrein 
een gebouw met een pannendak gestaan moet hebben. Ook wer-
den in aansluiting op de eerdere vondst van een hypocaustum nu 
losse elementen van de vloerverwarming van de villa geborgen. 
Stukken baksteen met mortel met een opvallende fragmentatie-
graad zijn mogelijk de resten van een Romeinse betonvloer (opus 
signinum). De wanden van dit gebouw waren deels uit baksteen, 
deels uit leem opgetrokken. Een of meer vertrekken waren boven-
dien voorzien van pleisterwerk met decoratie. Daarbij zijn verschil-
lende soorten mortel- en afwerklagen toegepast. Zo konden ten 
minste twee schilderingen worden onderscheiden, mogelijk uit 
verschillende vertrekken. 
Er werden verschillende pigmenten toegepast met rode, bordeaux-
rode, gele, zwarte en groene kleuren. Duidelijk is dat daarbij verschil-
lende typen ‘verf’ werden gebruikt. Zo is voor de rode kleuren zowel 
rode of verbrande aarde als rode oker gebruikt. Het type wandschil-
dering dat uit de bestudeerde fragmenten naar voren komt, sluit aan 
bij wat in andere Romeinse villa’s in Limburg en elders in Nederland 
wordt aangetroff en: paneeldecoraties met rood als basiskleur en 
eventueel gele en groene lijnen of banden, evenals witgrondige 
decoraties met rode en zwarte lijnen, banden of motieven. 

Ook andere materialen kunnen geassocieerd worden met het villa-
complex: munten, fi bulae en enkele benen voorwerpen. Waar-
schijnlijk zijn ook de in de grafvullingen gevonden resten van 
runderen, schapen of geiten, en die van varkens, gevogelte en vis 
resten van slacht- en etensafval uit de Romeinse tijd.
De combinatie van het schervenmateriaal en het beschilderde 
pleisterwerk plaatst het gebruik van de villa voornamelijk in de 2e 
eeuw. 

Een kleine hoeveelheid vuurstenen artefacten, waaronder een 
pijlpunt, laat zien dat dit deel van het Maasdal ook bewoond werd 
in het Laat-Neolithicum en wellicht al in het Midden-Neolithicum. 
Andere stukken – verbrande – vuursteen worden eerder in verband 
gebracht met het branden van kalk in de Romeinse tijd. Vondsten 
van handgevormd aardewerk duiden op activiteiten in onder 
andere de Late IJzertijd.

De derde doelstelling was om de opgraving te gebruiken als ‘proef-
tuin’ voor het ontwikkelen en toetsten van methoden en technie-
ken voor onder andere degradatieonderzoek. In het veld heeft  dit 
geresulteerd in een zeer gedetailleerde manier van opgraven en 
documenteren, het toepassen van röntgenfl uorescentiespectro-
metrie, maar ook het experimenteren met fotogrammetrie en 
3D-scanning. Bij de uitwerking zijn naast de ‘reguliere’ methoden 
onder andere ook histologische en DNA-analyses uitgevoerd, en 
is onderzoek gedaan naar de chemische samenstelling van voor-
werpen en pigmenten. Die proeft uinfunctie betekende onder 
andere ook dat kleine stukjes pleisterwerk zijn onderzocht en dui-
zenden botfragmenten die normaal als ‘achtergrondfauna’ buiten 
het onderzoek zouden zijn gehouden en nu inzicht hebben gege-
ven in het mogelijk eff ect van intrusieve diersoorten zoals vossen, 
mollen en muizen op het formatieproces. 

De keuze om het grafveld niet in een keer te onderzoeken, maar 
in een reeks jaarlijkse campagnes, zodat op grond van de resulta-
ten en ervaringen van het ene jaar de strategie en werkwijze in het 
volgende jaar kon worden bijgesteld, heeft  goed gewerkt. Zo zijn 
bij de tweede campagne grotere vlakken aangelegd om meer over-
zicht te krijgen en meer ruimte voor het daadwerkelijk opgraven 
van de graven. Het apart inmeten van kleine stukjes puin en het 
volledig zeven van de vondstlaag bleek weinig informatief en eff ec-
tief en is verder achterwege gelaten. Het met de machine verwij-
deren van de vondstlaag tot het eerste sporenvlak bleek ook voor 
dit type opgraving doelmatig. Toepassing van fotogrammetrie en 
3D-scanning leverden gezien de kleine schaal van de opgraving 
weinig meerwaarde. 

Het grootste eff ect van de gefaseerde aanpak leverde het degrada-
tieonderzoek op. Histologisch onderzoek toont aan dat de sterke 
achteruitgang van het bot van de begraven personen het gevolg is 
van degradatieprocessen in de periode vlak na begraving, onder 
inwerking van ontbindingsvloeistoff en. Daarna is een min of meer 
stabiele situatie ontstaan. Dit beeld wordt bevestigd door de resul-
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den bijgesteld zodat behoud in situ ook voor een groot deel van het 
grafveld gerealiseerd kan worden. Aanbevolen is dan ook om na 
een beperkte afrondende campagne de opgraving van het grafveld 
aan toekomstige onderzoekers over te laten, maar wel maatrege-
len te nemen tegen de belangrijkste bedreiging van het moment: 
de illegale graver met metaaldetector en schop. 

taten van het onderzoek naar het bodemmilieu, het DNA-onder-
zoek en de 14C-dateringen van goed geconserveerde intrusieve 
dieren uit de grafk uil die min of meer contemporain zijn aan het 
grafveld. De conserveringsconditie van de bodem voor bijvoor-
beeld ijzer blijkt ook gunstig te zijn. Het aanvankelijke idee dat het 
grafveld acuut door degradatie bedreigd wordt, kan daarom wor-



8 MEROVINGERS IN EEN VILLA

BorgharenBorgharen

ItterenItteren

32
3

32
2

175

32
1

32
0

176 177 178

1:25.000

B
ro

n:
 T

op
og

ra
fis

ch
e 

D
ie

ns
t E

m
m

en

Afb . 1  De onderzoekslocatie Pasestraat, Borgharen (gemeente Maastricht).
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1.2 Doel van het onderzoek

Gezien de hierboven geschetste problematiek en situatie is het 
onderzoek voor het Merovingische grafveld gericht op behoud ex 
situ en voor de Romeinse villa gericht op behoud in situ. Daarnaast 
wordt het onderzoek gebruikt als proeft uin voor onder andere 
degradatieonderzoek. Dit maakt de doelstelling van het onderzoek 
drieledig:
• Het door middel van een volledige opgraving veiligstellen van 

het ernstig degraderende Merovingische grafveld
• Documentatie en registratie van gegevens over het villaterrein 

die bij de opgraving van het grafveld beschikbaar komen. Deze 
gegevens worden tevens gebruikt voor een nadere waardestel-
ling van het villaterrein.

• Ontwikkelen en toetsen van methoden en technieken voor onder 
andere degradatieonderzoek.

De Raad voor Cultuur heeft  zijn instemming met het op de bescher-
mingsagenda zett en van onder andere Borgharen vergezeld laten 
gaan van het advies om de publieke belangstelling voor het belang 
van het (onzichtbare) archeologische erfgoed te vergroten. Een 
nevendoelstelling van het project is daarom het publiek over het 
onderzoek en de resultaten ervan te informeren.

1.3 Betrokken instanties en personen

Het onderzoek aan het Merovingische grafveld sluit aan bij het 
onderzoek naar Maastricht en omgeving in de Vroege Middeleeu-
wen van het Amsterdams Archeologisch Centrum van de Univer-
siteit van Amsterdam in het kader van het Sint Servatiusproject.4 
Dit was ook de reden het AAC uit te nodigen aan het project deel 
te nemen om de culturele aspecten te bestuderen. Bovendien bood 
dit de universiteit de gelegenheid studenten in het veld kennis te 
laten maken met dit type onderzoek.
Het onderzoek past bovendien in een samenwerkingsverband met 
de gemeente Maastricht die het als haar verantwoordelijkheid 
beschouwd om – als archeologische waarden niet ter plekke 
behouden kunnen worden – deze op verantwoorde wijze te docu-
menteren zodat toekomstige generaties weet hebben van de his-
torische betekenis van een plek.5 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

Bij proefsleuvenonderzoeken in 1995 en 1999 op de locatie Pase-
straat (‘Op de Stein’) in Borgharen, gemeente Maastricht, zijn bin-
nen de resten van een Romeinse villa sporen van een Merovingisch 
grafveld aangetroff en (afb . 1).1 De waarde van dit – samengestelde 
– complex is van dien aard dat het terrein door de minister in 2008 
werd voorgedragen voor Rijksbescherming.2 De Raad voor Cultuur 
heeft  aan deze voordracht zijn instemming verleend.3 Vervolgens 
is, onder verwijzing naar artikel 3 van de Monumentenwet 1988, 
een voorstel tot aanwijzing gedaan als beschermd monument, en 
is de bescherming inmiddels een feit (Rijksmonument nummer 
530672).

Omdat bij het onderzoek uit 1999 werd geconstateerd dat het bot-
materiaal van de mensen die in het grafveld begraven liggen in 
slechte staat verkeert, benadrukte de Raad voor Cultuur dat maat-
regelen genomen dienen te worden om de archeologische waarden 
eff ectief te behouden. Bij het onderzoek werd echter ook gecon-
cludeerd dat, gezien de lokale bodemomstandigheden, de condi-
tie van het bot achteruit zal gaan, en dat maatregelen ter plaatse 
dit proces niet kunnen stoppen. 
Oplossing van dit probleem is in situ behouden wat in situ bewaard 
kan worden, en door onderzoek veilig stellen wat niet in situ behou-
den kan worden. De RCE heeft  daarom in overleg met de gemeen-
te Maastricht besloten het kwetsbare grafveld met de grootste 
zorgvuldigheid op te gegraven, te bestuderen en te publiceren en 
de rest van het rijksmonument zo veel mogelijk intact te laten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende campagnes over 
een tijdpad van enkele jaren. Het project is een samenwerking tus-
sen de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed, de Gemeente Maas-
tricht en de Universiteit van Amsterdam. 
Het voorliggende rapport doet verslag over de bevindingen van de 
campagnes in 2008 en 2009. In het rapport worden tevens voor-
stellen gedaan voor bijstellingen van het doel en de vraagstelling 
van het vervolgonderzoek, de onderzoekstrategie en de te hante-
ren methoden.

1 Inleiding

R.C.G.M. Lauwerier en A. Müller
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Bovenstaande heeft  er toe geleid dat het onderzoek in de vorm is 
gegoten van een samenwerkingsproject van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, de Gemeente Maastricht en de Universiteit 
van Amsterdam. Gaande het onderzoek zijn bovendien medewer-
kers van de Vrije Universiteit, Universiteit Leiden en Saxion Next 
als onderzoeker en auteur betrokken geraakt. 

Naast diegenen die acteren als redacteur of auteur van deze rap-
portage (zie het colofon), waren ook anderen van deze of andere 
instanties betrokken bij het onderzoek. Collega’s van de RCE regel-
den onder andere de vergunningen, speelden een belangrijke rol 
bij de uitvoering van het veldwerk, zorgden voor fotografi e en 
tekenwerk. Een deel van de tekeningen werd gemaakt binnen het 
AAC en ook aan het onderzoek in het veld leverden promovendi 
en studenten van deze instelling belangrijke bijdragen. Ook stu-
denten van de Vrije Universiteit en van de Katholieke Universiteit 
Leuven als mede enkele zeer enthousiasten amateur archeologen 
van onder andere de Stichting Streekarcheologie Peel, Maas en 
Kempen, hielpen tijdens de opgraving. Het wassen en uitsplitsen 
van de vele monsters na de opgraving en het digitaliseren van 
veldtekeningen is voor een groot deel gedaan door studenten en 
vrijwilligers van Saxion Next. Collega’s van de Universiteit van York 
experimenteerden met micromorfologisch onderzoek naar 
‘onzichtbare’ resten van de grafi nhoud. Enkele tekeningen van 
aardewerk en de foto’s van de kralen zijn gemaakt door medewer-
kers van het Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeen-
te Nijmegen en van Centre Céramique van de gemeente Maastricht. 
Tot slot waren er diverse medewerkers van bedrijven die hebben 
bijgedragen aan geslaagde opgravingscampagnes. Wij danken hen 
allen hartelijk voor hun inzet en bijdragen:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Bert van As, Fred Brounen, 
Willem Derickx, Jan van Doesburg, Klaas Greving, Mario IJzen-
doorn, Wim Jong, Jan-Willem de Kort,Ton Penders, Ellen Vreene-
goor, Jorien de Wilde.
Universiteit van Amsterdam: Bibiche Berkhorst, Ellen Bond, Bob 
Donker, Tessel Grijp, Maaike de Haas, Martine van Haperen, Femke 
de Knaap, Elte Kok, Ian van Nieuwkoop, Lara van der Sluis, Lies-
beth Smits, Sofi eke van der Velde. 
University of York: Don Brothwell (Department of Archaeology), 
Brendan Keely (Department of Chemistry).
Saxion Next: Henriett e Doornwaard, Robin Vogelzang, Ellen Edens, 
Frank de Weerd, Patrick de Bruin en Christian Kuipers. 
Vrije Universiteit Amsterdam: Robin Stoots en Vincent Blekemolen 
Katholieke Universitet Leuven: Maurice Janssen.
Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten: André 
Simons. 
Stichting Peel, Maas en Kempen: Mien van Hoef, Amable Gutier-
rez, Cor Emans en Mia en Har Heijmans.
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trale (erfgoed)depotbeheerder van de gemeente Maastricht. Bin-
nen twee jaar na afronding van de laatste veldwerkcampagne wor-
den alle conform het programma van eisen gespecifi ceerde 
digitale producten overdragen aan het e-depot (www.edna.nl) 
onder vermelding van het onderzoeksmeldingsnummer.

1.5 Archivering en documentatie

De vondsten en documentatie zullen maximaal twee jaar na afslui-
ting van de fi nale rapportage van dit meerjarige onderzoek worden 
overgedragen aan het depot van het Centre Ceramique, de cen-

Noten
1 Hulst & Dijkman 2008; Panhuysen 2008; Dijkman 2003; Looijenga 2003.

2 Brounen 2008.

3 Brief Raad voor Cultuur aan minister van OCW, dd. 24 juni 2008, betreff ende 
‘Beschermingsagenda archeologie 2007-2008 (bcma-2008.04785/2).

4 www.onderzoeksinformatie.nl.

5 Gemeente Maastricht s.d. 
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den.3 Aan het eind van het Laat-Glaciaal, in de Jonge Dryas, werd 
het klimaat weer kouder en kreeg de Maas weer een vlechtend 
karakter. De Maas zett e puin af in zijn inmiddels ingesneden dal. 

In de ondergrond van het onderzoeksgebied zijn restanten van 
vier laatpleistocene geulsystemen aanwezig. Deze manifesteren 
zich als hoger gelegen grindruggen. De ruimte tussen de grindrug-
gen is in het Laat-Pleistoceen en Holoceen deels geërodeerd en 
vervolgens opgevuld met silt en leem. Alleen de hoger gelegen 
delen van de grindruggen liggen (zeer) dicht aan het maaiveld. 
In grote delen van het landschap bevinden zich lemige sedimenten 
aan het oppervlak. De vindplaats Borghgaren-Pasestraat ligt op 
een zeer hoog gelegen restant van een dergelijke grindrug. Deze 
rug dateert zeer waarschijnlijk uit het Midden Weichselien. Dit 
betekent dat op de rug archeologische resten vanaf het Laat Paleo-
lithicum te verwachten zijn (afb . 3). 

2.2 Archeologische context

Prehistorie 
Over nederzett ingen uit bijvoorbeeld de IJzertijd in het lössgebied 
is niet of nauwelijks iets bekend. Hier heeft  de late prehistorie 
nooit in het centrum van de belangstelling gestaan en is de bestaan-
de kennis vooral gebaseerd op gegevens die tevoorschijn kwamen 
bijopgravingen van sites uit andere perioden, vooral uit het Vroeg-
Neolithicum en de Romeinse tijd.4

Romeinse villa
Het zuid-Limburgse lössgebied werd in de Romeinse tijd geken-
merkt door de aanwezigheid van diverse villa’s: agrarische bedrij-
ven die een surplus produceerden voor de markt.5 Ook rond de 
vicus van Maastricht hebben diverse villa’s gelegen, waaronder de 
villa aan de Pasestraat.6 De vicus vormde een belangrijke afzetmarkt 
voor de agrarische en ambachtelijke producten die door de villa’s 
geproduceerd werden. De vicus lag daarnaast op een infrastructu-
reel knooppunt gevormd door de Maas en diverse grote wegen, 
waardoor de producten snel naar andere regio’s vervoerd konden 
worden.
Diverse villacomplexen zijn in de tweede helft  van de 19e eeuw en 
eerste helft  van de 20e eeuw onderzocht. De onderzoeksmethode 

2.1 Landschappelijke context

In het kader van de Maaswerken is zeer intensief vooronderzoek 
uitgevoerd ten noorden van Borgharen en ten zuiden van Itt eren. 
Hierbij heeft  ook de aardwetenschappelijke context van het plan-
gebied veel aandacht gekregen. Voor een gedetailleerde studie van 
de verschillende geologische, fysische geografi sche en bodemkun-
dige analyses wordt verwezen naar deze afzonderlijke onderzoe-
ken.1 In deze paragraaf wordt een beknopte samenvatt ing geven 
over de belangrijkste landschappelijke kenmerken.

De vindplaats ligt in aan de oostoever van de Maas in Zuid Limburg 
(afb . 2). Het Maasdal in dit deel van Limburg valt fysisch geogra-
fi sch gezien binnen het laatpleistocene rivierterassenlandschap. 
Het monument ligt meer specifi ek op het Geistingenterras. Dit 
terassenlandschap is voor een groot deel gevormd in het Pleisto-
ceen. Dit geologisch tijdvak wordt gekenmerkt door grote tempe-
ratuurschommelingen en klimaatveranderingen. In koude peri-
ode (glacialen, ook wel ijstijden) daalde de temperaturen zo ver 
dat in grote delen van Europa landijs kon ontstaan, terwijl in war-
mere periode (interglacialen) het landijs weer afsmolt. 
In het koudste deel van het de laatste ijstijd (het Weichselien, ook 
wel het Pleniglaciaal 70 000-14 500 BP), varieerde de vegetatie van 
open toendra tot poolwoestijn met zeer weinig begroeiing. Een 
groot deel van de ondergrond was permanent bevroren (perma-
frost). Door het ontbreken van aaneengesloten vegetatie en door 
de permafrost kwam veel geërodeerd materiaal beschikbaar voor 
transport. Bij het afsmelten van het de top van het ijs in het voor-
jaar en in de zomer was er veel water beschikbaar dat veel sediment 
kon transporteren. Onder deze omstandigheden ontstonden rivie-
ren met een vlechtend karakter en een hoge sedimentatiesnelheid.2

Van het eind van het Pleniglaciaal tot het Vroeg-Holoceen veran-
derde het rivierpatroon van de Maas als gevolg van klimaatveran-
deringen tweemaal, van vlechtend in meanderend en weer in 
vlechtend. Na het eind van het Pleniglaciaal, in de relatief warme 
periodes Bølling en Allerød van het Laat-Glaciaal (14 500-10 000 BP), 
nam de vegetatiebedekking weer toe en verdween de permafrost. 
Dit had tot gevolg dat de Maas een kleinere piekafvoer had en min-
der erosiemateriaal vervoerde. De Maas ging zich als een meande-
rende rivier in haar pleniglaciale riviervlakte insnijden waarbij 
twee moeilijk van elkaar te onderscheiden terrasniveaus ontston-

2 Context

T. de Groot, A. Müller, G.C. Soeters en F.C.W.J. Theuws
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uitgebreide rapportages verschenen. Recentelijk is de villa van 
Kerkrade-Holzkuil geheel opgegraven en gepubliceerd, wat een 
schat aan informatie met betrekking tot bovenstaande elementen 
heeft  opgeleverd.9 Uit recent waardestellend onderzoek in het 
kader van het project Actualisering Monumentenregister (AMR) 
van de RACM (nu RCE) op wett elijk beschermde villacomplexen in 
het Limburgse lössgebied is eveneens gebleken dat de oudste 
onderzoeken een onvolledig beeld hebben opgeleverd.10 Onder 
de term villacomplex is een diversiteit aan nederzett ingen geregi-
streerd, waarvan het gemeenschappelijke kenmerk het gebruik 

bestond doorgaans uit het aanleggen van lange smalle sleuven om 
fundamenten op te sporen en te volgen. Door het karakter van het 
onderzoek en de focus op met name de hoofdgebouwen van de 
villacomplexen was tot voor kort nauwelijks iets bekend over 
onderwerpen als chronologische ontwikkeling van de villa’s, 
inrichting en omvang van het erf, de aanwezigheid en het karakter 
van bijgebouwen, akkers en inheemse voorgangers.7 Pas in de jaren 
’80 van de vorige eeuw kwam hierin verandering met de groot-
schalige opgravingen van de villa’s van Voerendaal-Ten Hove en 
Maasbracht.8 Helaas zijn van deze opgravingen tot op heden geen 

Gebouw

Rivierkleigronden
Oude rivierkleigronden
Brikgronden
Leemgronden
Groeve, gegraven, mijnstort

Legenda  

Water
Onderzoekslocatie

BorgharenBorgharen

ItterenItteren

32
3

32
2

175

32
1

32
0

176 177 178

1:25.000

B
ro

n:
 S

TI
B

O
K

A

Bebouwing

Afb . 3  Bodemkaart van de omgeving van de vindplaats. Van het Belgische deel (linksboven) zijn geen direct vergelijkbare gegevens voorhanden.



2 CONTEXT 15

en bovengrenzen sterk overlappen met die van andere sociale 
groepen. Waarschijnlijk moet er ook rekening worden gehouden 
met een nog aanzienlijke mobiliteit van personen waardoor zij 
niet gemakkelijk te kwalifi ceren zijn in geografi sche zin. Het is niet 
uitgesloten dat ook in de onderste sociale lagen de geografi sche 
mobiliteit nog aanzienlijk is. Doel van het onderzoek is deze mobi-
liteit en de daarbij horende moeilijk grijpbare sociale structuur 
scherper voor ogen te krijgen.
Het tweede thema gaat over de religieuze transformaties van de 
Romeinse tijd naar de Middeleeuwen en de bijzondere rol van 
Maastricht in het proces van Christianisering. 
Het derde thema betreft  de economische ontwikkeling van Maas-
tricht waarbij haar relaties met de omliggende regio van belang 
zijn, de rol van ambachtelijke productie in het stadsvormingspro-
ces evenals de handel langs de rivier de Maas die wellicht een onder-
deel is van een uitgebreid systeem van lange afstandshandel.14 
Om dergelijk onderzoek te doen is het niet alleen noodzakelijk 
oude en nieuwe gegevens uit opgravingen gedetailleerd te analy-
seren en daarvoor nieuwe systematieken te ontwikkelen die zich 
vertalen in een daarop afgestemde opgravingstrategie. Maar het 
gaat ook om nieuwe visies te ontwikkelen op de interpretatie van 
grafvelden en grafrituelen, op de aard van de uitwisseling van goe-
deren, op de sociale organisatie van de productie, de ontwikkeling 
van identiteiten, op de aard van religieuze transformaties en de 
actieve rol van materiële cultuur in de genoemde processen.

Een belangrijk uitgangspunt voor het onderzoek van Maastricht 
en omgeving is dat alle elementen, en vooral de grafvelden, niet 
als een verzameling individuele fenomenen worden beschouwd, 
maar als onderdelen van wat ook toentertijd ongetwijfeld als een 
geïntegreerd geheel beschouwd is. In concreto betekent dit bij-
voorbeeld dat individuele grafvelden als onderdelen van een 
samenhangend begrafenissysteem worden beschouwd en niet als 
individuele grafvelden van individuele lokale groepen.15 Op die 
wijze willen we nagaan hoe populaties uit verschillende grafvelden 
aan elkaar zijn gerelateerd.

Uit bovenstaande blijkt hoe interessant het Merovingische grafveld 
te Borgharen is. Het is een klein grafveld, maar bevat een reeks 
bijzondere vondsten die aantonen dat de overledenen of hun fami-
lies toegang hadden tot internationale uitwisselingsnetwerken. 
Daarbij is het ook van belang de vondst van een graf uit het mid-
den of derde kwart van de 5e eeuw te betrekken dat bij een eerder 
onderzoek is aangetroff en in werkput 10, ca. 250 m ten zuidoosten 
van het grafveld aan de Pasestraat.16 

Het algemene beeld van Maastricht en haar omgeving in de Mero-
vingische tijd is dat van een in de 6e en 7e eeuw snel in belang 
toenemend centrum in een vrijwel onbewoond en later spaarzaam 
bewoonde omgeving. Is dit beeld echter een gevolg van de stand 
van onderzoek of de culturele werkelijkheid?
Als in het derde kwart van de 6e eeuw bisschop Monulphus zijn 
magnum templum bouwt waarin de resten van Servatius worden 

van steen als bouwmateriaal is. Naast zeer omvangrijke en luxe 
complexen met meerdere in steen opgetrokken gebouwen, met 
aspecten als vloerverwarming, badvertrekken, muurschildering 
en het gebruik van marmer (bijvoorbeeld Voerendaal-Ten Hove, 
Berg-Backerbosch), waren ook zeer eenvoudige villa’s aanwezig 
(bijvoorbeeld Houthem-Kloosterbos, Valkenburg-Heihof ). Deze 
waren beperkt van omvang, hadden een hoofdgebouw met ‘slechts’ 
een stenen fundering of sokkel en een bovenbouw in vakwerk en 
een beperkt aantal bijgebouwen, vaak geheel in houtbouw opge-
trokken. Over het karakter van de bedrijfsvoering en sociaaleco-
nomische relaties tussen de villa’s onderling en met andere neder-
zett ingen is vooralsnog weinig bekend.
Hetzelfde AMR onderzoek heeft  daarnaast aangetoond dat het met 
de fysieke gesteldheid van de meerderheid van de monumenten 
slecht gesteld is. De resten van de meeste villa’s liggen door erosie, 
afspoeling en agrarisch grondgebruik vlak onder het maaiveld en 
binnen het bereik van de ploeg. De wett elijk beschermde status 
van veel villa’s blijkt geen waarborg voor duurzaam behoud te vor-
men.

Merovingisch grafveld
De regionale context van de grafvondsten te Borgharen is die van 
het laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse centrum Maastricht en 
haar onmiddellijke omgeving. Maastricht is het belangrijkste cen-
trum van de midden-Maasvallei waar continuïteit van bewoning 
aanwezig is.11 Wat dit precies betekent, is onderwerp van debat en 
onderzoek binnen onder andere het Sint Servatiusproject van de 
Universiteit van Amsterdam. Binnen het onderzoek van Maastricht 
en haar omgeving in de Vroege Middeleeuwen wordt aan drie 
thema’s bijzondere aandacht geschonken. Deze thema’s sluiten 
nauw aan bij historisch onderzoek. Verwacht wordt echter dat 
vanuit de archeologie eigen en nieuwe perspectieven op die the-
ma’s ontwikkeld kunnen worden.
Het eerste thema is de opkomst en betekenis van verschillende 
sociale groepen. Als eerste zijn dat aristocratische groepen die in 
de loop van de 7e eeuw in de teksten uit die tijd zichtbaar worden. 
Het is interessant na te gaan hoe hun machtsopbouw tot stand 
kwam in relatie tot de kolonisatie en ingebruikname van een, sinds 
de late 4e eeuw, in belangrijke mate verlaten of onbewoonde 
omgeving. Dit kan archeologisch onderzocht worden door te kij-
ken naar de wijze waarop zij zich manifesteren in architectuur en 
grafrituelen.12 De ontwikkeling van de regionale aristocratie moet 
bestudeerd worden in samenhang met andere groepen. De nadruk-
kelijke aanwezigheid van de koning in de regio is bijvoorbeeld van 
belang. Die aanwezigheid blijkt uit een aantal bezoeken van Mero-
vingische vorsten aan Maastricht en uit een omvangrijk koninklijk 
bezit in en om Maastricht.13 Bovendien moet hun ontwikkeling 
gerelateerd worden aan veranderingen op het ‘platt eland’ buiten 
Maastricht waar zich in de loop van de 6e eeuw steeds meer men-
sen vestigden. Voor de Merovingische tijd is het echter moeilijk 
scherpe sociale grenzen te trekken omdat verschillende sociale 
groepen (zoals de aristocratie, en de brede laag van bewoners van 
de streek) onderling zeer gediff erentieerd kunnen zijn en de onder- 
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Als de locatiekeuze als betekenisvol wordt verondersteld, is het 
van belang nauwkeurig na te gaan hoe men met het ‘verleden 
landschap’ is omgegaan door nauwkeurig te onderzoeken op welke 
wijze men is omgegaan met de oudere Romeinse resten, en meer 
specifi ek, welke delen van het Romeinse gebouw, op welke wijze 
zijn gebruikt als begraafl ocatie.

Het onderzoek van de menselijke skeletresten draagt bij aan de 
kennis over het grafritueel, de samenstelling en indeling van de 
grafvelden en de levensomstandigheden in Merovingisch Maas-
tricht en omgeving. Voorafgaand onderzoek in Borgharen en 
Maastricht (Sint Servaaskerk, Boschstraatkwartier en Vrijthof ) heeft  
aangetoond dat er opmerkelijke verschillen zijn in de samenstel-
ling van diverse grafvelden en delen van grotere grafvelden.24 
Zo zijn in het grafveld Boschstraat vrouwen oververtegenwoordigd. 
In dit licht is het interessant te onderzoeken of bijvoorbeeld het 
grote aandeel vrouwengraven in het grafveld van Borgharen ook 
geldt voor dit grafveld als geheel. In verschillende zones in het 
Sint-Servatiusgrafveld vinden we duidelijke verschillen in het aan-
deel kinderbegravingen. Ook is er variatie in de verspreiding van 
zwaardverwondingen in de verschillende grafvelden. Het al 
bestaande onderzoek in en om Maastricht biedt de mogelijkheid 
het grafveld van Borgharen in een brede context te analyseren en 
er aldus een meerwaarde aan te geven.

2.3 Resultaten voorgaand onderzoek

Op het terrein Borgharen Pasestraat (‘Op de Stein’) zijn in het 
verleden veel detectorvondsten gedaan. In 1982 en 1983 is een 
aantal van deze vondsten aangeleverd bij de archeologische dienst 
van gemeente Maastricht. Ook in de jaren erna zijn detector-
vondsten op en nabij het terrein aangetroff en, waarvan een 
gedeelte bekend is bij de gemeente. Om meer inzicht te krijgen 
in de vindplaats heeft  de gemeente in 1995 en 1999 een aantal 
proefsleuven getrokken op het terrein. Aanleiding waren de plan-
nen in het gebied in het kader van de bescherming tegen hoog-
water van de Maas. 

Hieronder wordt een beknopte samenvatt ing gegeven van de resul-
taten van het voorgaande onderzoek op en nabij Pasestraat ‘Op de 
Stein’ om de beginsituatie voor het defi nitief onderzoek te verdui-
delijken. Dit overzicht is gebaseerd op de volgende bronnen:
• Van het archeologisch onderzoek van 1995 is geen apart rapport 

verschenen. Resultaten van het onderzoek zijn beknopt beschre-
ven in het rapport dat na aanleiding van het archeologisch 
onderzoek in 1999 werd geschreven.25 Verder is er een beschrij-
ving van de Merovingische grafvondsten uit 1995 en 1999 in een 
artikel van Dijkman;26

• De publicatie van het proefsleuvenonderzoek uit 1999;27 
• Gegevens van detectorvondsten uit het archief van de gemeen-

te Maastricht, gebaseerd op dossier A19 en informatie van ama-
teur-archeoloog M. Delarue; 

opgenomen, is de omgeving van Maastricht nog nauwelijks 
bewoond. De kolonisatie en openlegging van de omgeving vindt 
op beperkte schaal plaats vanaf het midden van de 6e eeuw. Een 
voorbeeld daarvan is de bewoning te Rosmeer, op acht kilometer 
ten westen van Maastricht gelegen in het vruchtbare lössgebied.17 
Daar vestigt zich een kleine groep van twee families (?) die even-
eens hun doden begroeven op de plaats van een verlaten Romeins 
villagebouw. Een van de oudste graven (zo niet het oudste) is dat 
van een jongeman (20 jaar) in wiens graf een reeks wapens is gede-
poneerd. Het graf dateert vermoedelijk pas uit het laatste kwart 
van de 6e eeuw. 
Circa vijf kilometer ten noordoosten van Maastricht, te Meersen–
Rothem, is een deel van een grafveld onderzocht.18 De vondsten 
duiden op bewoning vanaf tenminste de tweede helft  van de 6e 
eeuw of het laatste kwart van de 6e eeuw. 
In een straal van 10 kilometer rond Maastricht waren tot aan de 
vondst van de begravingen te Borgharen geen andere Merovingi-
sche grafvondsten van enige betekenis bekend, die niet direct aan 
het centrum zelf te koppelen zijn, zoals de grafvelden op het Vrijt-
hof en in en rond de basiliek van Sint-Servaas.19 In de onmiddel-
lijke omgeving van het centrum uit de Merovingische tijd bevinden 
zich de grafvelden van Maastricht-Boschstraatkwartier, Maastricht 
Lage Kanaaldijk en kleine groepjes graven (van een tot enkele 
graven) zoals die aangetroff en op het Céramiqueterrein of Markt-
maas of Dominikanerplein.20 Het heuvelland van Zuid-Limburg 
ten oosten van de Maas zal inderdaad grotendeels onbewoond 
blijven gedurende de Merovingische tijd. Dit beeld sluit aan op 
dat in het aangrenzende Duitse lössgebied waar evenmin, met 
uitzondering van het grafveld op de Königsberg te Aken, 
grafvelden/-vondsten zijn aangetroff en.21 De spaarzame grafvonds-
ten op het terrein van de Romeinse villa te Voerendaal beïnvloeden 
het algemene beeld nauwelijks.22 Opmerkelijk is het ontbreken 
van grafvondsten in het vruchtbare lössgebied ten westen en zuid-
westen van Maastricht, met uitzondering natuurlijk van Rosmeer. 
In noordelijke richting, langs de Maas, zijn meer grafvondsten en 
potentiële grafveldlocaties bekend, vooral aan de westzijde van 
de Maas.23

Met dit beeld voor ogen is de ontdekking van (relatief ) vroege gra-
ven in Borgharen opmerkelijk. In de eerste plaats vanwege hun 
vroege datering, in de tweede plaats vanwege hun ligging.

Het grafveld aan de Pasestraat te Borgharen is aangelegd op de 
locatie van een (hoofd?)gebouw van een Romeinse villa. De keuze 
voor een dergelijke locatie mag als betekenisvol worden 
beschouwd, bijvoorbeeld binnen een strategie voor het verwoor-
den van claims op het landschap via een claim op de woonplaats 
van vorige bewoners, die als voorouders kunnen zijn beschouwd. 
Wellicht bepaalt dit de specifi eke structuur van het grafveld. In de 
omgeving van Maastricht komt deze handelwijze meerdere malen 
voor (Rosmeer, Voerendaal). Er zijn echter ook notoire uitzonde-
ringen, zoals het op zeven km van Maastricht gelegen terrein van 
het hoofdgebouw van de villa van Rekem-Neerharen laat zien waar 
geen vroegmiddeleeuwse grafvondsten zijn aangetroff en.
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de nabijheid van een Merovingisch grafveld werd voor deze begra-
ving een Merovingische datering verondersteld. Op enkele tiental-
len meters afstand van de Merovingische begravingen werd een 
ander paard aangetroff en (spoor 4). Het is waarschijnlijk een kada-
ver en is gedateerd in de Romeinse periode.31 

Binnen de laagte tussen de Pasestraat en de Spekstraat is een rug 
gelegen waarop in 2003 een Merovingische graf is gevonden tijdens 
het IVO waarderende fase. Het graf dateert echter een eeuw eerder 
dan de in cluster aangetroff en begravingen bij ’Op de Stein’. De rug 
ligt tussen twee geulen in een oude oeverafzett ing uit de Jonge 
Dryas van het begin van het Preboreaal. De geulen zijn in de Mero-
vingische tijd nog duidelijke laagtes geweest. De vindplaats is 
afgedekt met een laag jonge afzett ingen. Dit zal ook de reden zijn 
waarom op deze locatie niet of nauwelijks detectorvondsten zijn 
gedaan. Volgens M. Delarue zijn tussen het waterwinstation en de 
Spekstraat enkel wat duiten en hedendaagse munten gevonden, 
maar geen vroegmiddeleeuws of Romeins materiaal.

Naar aanleiding van het onderzoek werd aanbevolen om ten noord-
oosten en zuidwesten van het waterpompstation met proefsleuven 
te achterhalen of er eventueel een ruimtelijke verbinding bestaat 
tussen de begravingen gevonden in 1995/99 en die uit 2003. 
De metalen voorwerpen die in de jaren tachtig met behulp van een 
metaaldetector aan de oppervlakte zijn ontdekt, doen veronder-
stellen dat er ook hier begravingen uit de eerste helft  van 6e eeuw 
zijn te verwachten. Uit het onderzoek is niet gebleken waar de 
vroegste zone van het grafveld ligt. Het opgraven van het graf bin-
nen het Romeins badgebouw kan uitsluitsel geven of dit graf wer-
kelijk een vroeg stichtersgraf betreft  of niet. 

De ‘vuile laag’ 
Uit de dagrapporten en beschrijvingen van de opgraving in 1995 
en de opgravingsgegevens uit 1999 blijkt dat vrijwel over het 
gehele terrein een vuile laag aanwezig is juist onder de bouwvoor. 
Deze laag varieert in dikte en de overgang van de bouwvoor naar 
deze vuile laag is vaak geleidelijk. Op plaatsen waar het grind 
hoger zit, is de laag heel dun, soms geheel afwezig of in de bouw-
voor opgenomen. In het centrum van werkput 7 (1999) is deze 
laag dikker. Hier is meer Romeins bouwmateriaal aangetroff en 
alsook vondstmateriaal uit de tweede helft  van de 4e en de eerste 
helft  van de 5e eeuw. Dit geldt ook voor de vuile laag bovenin een 
waterput in put 7. 

De vorming van de puinrijke vuile laag in de loop van de 5e eeuw 
en daarmee samenhangend de bovenste vulling van waterput 1 
tonen aan dat het terrein in deze periode nog in gebruik is geweest. 
Het feit dat de laag puin en afval bevat uit de 5e eeuw, doet ver-
moeden dat deze laag antropogeen opgebracht is. De bovenkant 
is echter afgetopt door de huidige bouwvoor waardoor de exacte 
dikte van de oorspronkelijke laag niet meer vastgesteld kan wor-
den. Of er in de 5e eeuw op deze locatie bewoning is geweest kon 
bij het voorgaand onderzoek niet bewezen worden. Ondiepe spo-

• Het rapport van het inventariserend veldonderzoek van Borg-
haren-Daalderveld.28

Villa en grafveld
De hogere grindrug bij ‘Op de Stein’ bevat de resten van een 
Romeinse villa. Iets ten zuidwesten hiervan zijn ook sporen uit de 
IJzertijd aangetroff en. De Romeinse bewoningssporen lopen waar-
schijnlijk door tot op het terrein van het waterpompstation aan 
de zuidzijde van Pasestraat.29 Bij de aanleg van dit terrein zijn in 
het verleden veel bouwresten waargenomen. De omvang van de 
Romeinse bewoning is niet duidelijk. Door de resten van het hypo-
caustum is een Merovingisch graf gegraven. Ook daaromheen lig-
gen Merovingische graven. 

Bij het onderzoek in 1995 en 1999 zijn in totaal negen begravingen 
uit de Merovingische tijd aangetroff en. Van deze graven zijn er acht 
vrijgelegd en geborgen (graf VI, spoor 12 is in situ gelaten). Na bestu-
dering van de menselijke resten bleek het minimum aantal indi-
viduen dertien te zijn.30 Latere begravingen en mechanische ver-
schuivingen door ploegen tot in een recent verleden kunnen 
verstoringen hebben veroorzaakt. Van de tien personen waarvan 
het geslacht kon worden bepaald zijn er zeven vrouwelijk en drie 
mannelijk. De leeft ijd van de individuen reikt van jong volwassen 
tot vijft ig-plus. De begravingen dateren uit de tweede helft  van de 
6e eeuw tot het eerste kwart van de 7e eeuw. 
Op basis van de opgravingsgegevens en de oppervlakte van de nog 
niet onderzochte zones tussen de opgravingssleuven werd veron-
dersteld dat een derde of de helft  van het grafveld was blootgelegd. 
Met deze vaststelling kon het totale aantal bijzett ingen uit de Mero-
vingische periode op twintig tot dertig worden geschat. De exacte 
omvang van het grafveld kon echter niet worden aangegeven.

Vastgesteld werd dat de grafk uilen zijn gegraven tot in het grind 
en zich in de nabijheid van de resten van het hypocaustum op een 
diepte van 60 tot 90 cm onder het maaiveld bevonden. De begra-
vingen gaan door de ‘vuile laag’ met Romeins puin heen (terminus 
ante quem voor de datering van genoemde laag). De vulling van 
de kuilen bestond uit grind vermengd met Romeins bouwpuin; 
door het omringende grind waren de insteken zo goed als onzicht-
baar. De graven lagen in een rij naast elkaar met een zuidwest-
noordoost oriëntatie en het hoofd in het zuidwesten. Het Romein-
se badgebouw zal in de Merovingische periode nog zeker zichtbaar 
zijn geweest. De ingraving in de opus signinum-vloer kan op een 
hergebruik van dit gebouw als grafk apel wijzen. Elders zijn geen 
aanwijzingen voor menselijke activiteiten uit deze periode in het 
terrein gevonden.

Een begraving van een paardenskelet (spoor 33) werd aangesneden 
in werkput 11. Het bevindt zich 2,5 m ten noorden van een Mero-
vingisch graf en ligt in het grind dat ter plekke vrijwel direct onder 
de bouwvoor zit. Het skelet ligt voor het grootste deel buiten de 
proefsleuf en nadat werd vastgesteld dat het inderdaad om een 
paardenskelet handelde, is het in situ gelaten. Gezien de ligging in 
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het nog steeds mogelijk was demografi sche en paleopathologische 
gegevens te verzamelen.32 Opgemerkt werd dat verdere degradatie 
van het skeletmateriaal de informatiewaarde zeker zou doen afne-
men, maar dat er weinig houvast is voor een voorspelling van de 
snelheid waarmee het verval zal voortschrijden. Ook het eff ect van 
mogelijke behoudmaatregelen was een onzekere factor. Wanneer 
de afweging gemaakt moest worden ‘opgraven of behoud in situ’ 
op basis van fysisch-antropologische argumenten was het advies 
dat het voor het behoud van het skeletmateriaal beter is het te 
bergen dan het ter plekke in de grond te laten. 
Bij het fysisch-chemische en histologische onderzoek van drie 
botmonsters werd geconstateerd dat het bot, hoewel aangetast, 
redelijk stabiel is.33 Gezien het geringe aantal monsters was het 
echter moeilijk hieruit conclusies te trekken. Gesteld werd dat de 
waterhuishouding van een site meestal een van de belangrijkste 
factoren in de conservering van archeologisch materiaal is en dat, 
indien hier veranderingen in zouden optreden bijvoorbeeld door 
regelmatige overstromingen dit de kwaliteit van het materiaal zal 
aantasten. Indien dergelijke veranderingen werden voorzien werd 
aangeraden om over te gaan tot opgraven.
Algemeen werd gesteld dat de te voorziene erosie en degradatie 
van metaal en botmateriaal genoeg redenen waren om de vindplaats 
aan defi nitief onderzoek te onderwerpen.34 

ren uit die tijd zouden in de bouwvoor opgenomen moeten zijn. 
Het enige dat aangenomen kon worden is dat in de 5e eeuw het 
terrein ’in gebruik’ is geweest, zonder dit gebruik nader te kunnen 
defi niëren.

Aan het einde van de 6e eeuw is het hoge terrein in gebruik geno-
men als grafveld waar gezien de rijke bijgaven in ieder geval ook 
vooraanstaande personen hun laatste rustplaats vonden. Aanwij-
zing voor bewoning in de Merovingische tijd zou spoor 26 kunnen 
zijn. Deze waterput is door de vuile laag uit de 5e eeuw gegraven. 
Een waterput in de nabijheid van de graven uit dezelfde periode is 
echter wel opmerkelijk en spreekt tegen een datering in dezelfde 
periode. Mogelijk wijst deze waterput op een bewoningsfase tus-
sen de Romeinse villabebouwing die, gezien de muntvondsten en 
de scherven Argonnensigillata, zeer waarschijnlijk tot in de 4e 
eeuw geduurd heeft , en de Merovingische begravingen. Deze 
bewoningsfase zou dan ergens liggen in de periode tussen de 5e 
eeuw en het midden van de 6e eeuw.

Conservering van bot en metaal
De conclusie over de conserveringstoestand van het aangetroff en 
menselijk botmateriaal uit 1995/1999 was dat, fysisch antropolo-
gisch gezien, die resten in een slechte conditie verkeren maar dat 
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3 Vraagstelling

Het onderzoek past binnen het onderzoek naar Maastricht en omge-
ving in de Vroege Middeleeuwen van het Amsterdams Archeologisch 
Centrum van de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Sint 
Servatiusproject.1 Daarom is het AAC uitgenodigd aan het project deel 
te nemen om de culturele aspecten te bestuderen. 
Ook valt het onderzoek in een samenwerkingsverband met de gemeen-
te Maastricht die het als haar verantwoordelijkheid beschouwd om – 
als archeologische waarden niet ter plekke behouden kunnen worden 
– deze op verantwoorde wijze te documenteren zodat toekomstige 
generaties weet hebben van de historische betekenis van een plek.2 
Het onderzoek geeft  tevens uitvoering aan de op (Merovingische) 
grafvelden betrekking hebben onderdelen van de hoofdstukken 
22 en 10 van de NOaA.3 Het onderzoek draagt bij aan de beantwoor-
ding van de vragen over de bevolkingsontwikkeling na de Romein-
se tijd en de bewoningspatronen in het gebied rond Maastricht en 
de Maas-vallei (NOaA 22, 3.5.1). Het geeft  vooral invulling aan de 
gesignaleerde lacune betreff ende kennis van grafvelden en grafri-
tueel in Zuid-Nederland (NOaA 22, 3.5.4). De organisatie van het 
onderzoek geeft  invulling aan de bepleitt e interdisciplinaire aan-
pak van grafveldonderzoek en de toepassing van chemische en 
fysische onderzoeksmethoden (NOaA 10, 2.1; 2.3).

De bij het onderzoek naar het grafveld verzamelde informatie over 
de Romeinse villa zal bijdragen aan een nadere waardestelling van 
dit complex en resulteren in adviezen voor inrichting en beheer. 
Daarnaast levert het aanvullende informatie over de chronologische 
ontwikkeling (herbouwfasen, datering en contexten). Dit aspect 
wordt in hoofdstuk 18 van de NOaA als onderzoekslacune met betrek-
king tot villacomplexen genoemd.4 Het onderzoek levert daarnaast 
gegevens die gebruikt kunnen worden in het in 2006 aan de Vrije 
Universiteit geïnitieerde onderzoeksprogramma ‘Villa landscapes in 
the Roman North. Culture, ideology, life style’. Doel van dit programma is 
de analyse van de rijke villalandschappen in de lössregio tussen Bavai 
(Noord-Frankrijk) en Keulen aan weerszijden van de zogenaamde 
via Belgica. Het onderzoek in Borgharen geeft  naast informatie over 
de ontwikkeling van villa’s ook een bijdrage aan het inzicht in de 
verschijningsvorm en het ontstaan van deze nederzett ingen.

Het in Borgharen uitgevoerde onderzoek naar fysieke kwaliteit en 
degradatie sluit aan bij vooral onderdeel 4.1 van hoofdstuk 2 van 
de NOaA.5 

Voor het onderzoek waren de volgende vragen geformuleerd en 
vastgelegd in een programma van eisen.6 Op een fl ink deel van de 
vragen zal in deze tussenrapportage al een (voorlopig) antwoord 
worden gegeven. Enkele vragen zullen pas na afronding van het 
totale onderzoek zinnig kunnen worden beantwoord.

De site en de stratigrafi e in het algemeen
• Op welke wijze is de ‘vuile’ laag met vondstmateriaal uit de 

5e eeuw ontstaan? Theoretisch zou het kunnen gaan om gese-
dimenteerd materiaal met een vrij grote component van 
antropogene resten. Het is echter waarschijnlijk dat de vor-
ming van deze laag het gevolg is van uitgebreide activiteiten 
op deze locatie in de laat-Romeinse en/of vroegmiddeleeuw-
se periode.

• Is de herkomst van deze laag vergelijkbaar met de vrij enigma-
tische ‘dark earth’ horizonten die in Groot Britt anië in verschei-
dene grote steden worden aangetroff en, met eveneens een laat-
Romeinse/vroegmiddeleeuwse datering? 

Het Merovingisch grafveld
• Zijn er graven in de resten van het Romeinse gebouw aangelegd? 

Zo ja, in welk deel zijn de graven geplaatst (chronologisch dif-
ferentiëren)? 

• Zijn er graven buiten de resten van het Romeinse gebouw aan-
gelegd? Zo ja, hoe zijn zij ten opzichte van het gebouw geplaatst 
(chronologisch diff erentiëren)?

• In welke mate is bij de aanleg van graven in het gebouw rekening 
gehouden met de ruimte-indeling van het gebouw of nog aan-
wezige structurele resten, of zijn de graven bijvoorbeeld over 
muren en fundamenten heen geplaatst? In welke mate zijn bij 
de aanleg van de graven muur-, fundament- en vloerresten van 
het Romeinse gebouw doorgraven?

• In hoeverre is de oriëntatie van de graven gelijk aan of verschil-
lend aan die van de muren en fundamenten van het gebouw?

• In hoeverre zijn bouwelementen uit de Romeinse tijd gebruikt 
bij de aanleg van de graven? (bijvoorbeeld om steenkisten, 
hoofdnissen, markeerders, etc. te maken).

• In hoeverre is aardewerk of ander materiaal uit de Romeinse tijd 
als bijgave in het graf geplaatst?

• In hoeverre is op enigerlei andere wijze waarneembaar bewust 
met de Romeinse resten omgegaan, bijvoorbeeld door het juist 
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De stratigrafi e en de genese van de 5e-eeuwse ‘vuile laag’
• Wat is de exacte stratigrafi sche ligging van de ‘vuile laag’?
• Hoe continue is hij?
• Hoe ver strekt de laag zich lateraal uit?
• Hoe is de verhouding tussen verbreiding en landschapspositie?
• Wat is de relatie met de resten van de villa (lateraal en stratigra-

fi sch)?
• Wat is de relatie met de vroegmiddeleeuwse begravingen?
• Wat is de samenstelling van het materiaal?
• Wat voor soort vondstmateriaal bevat de laag?
• Hoe ziet de structuur van de laag er uit op macroscopische en 

microscopische schalen?

Het fysisch-antropologisch onderzoek
• Welke informatie over het grafritueel is besloten in de ligging 

en bewaringstoestand van de menselijke resten (eventueel cre-
matie) in het graf?

• In hoeverre is sprake van clustering binnen het grafveld op grond 
van geslacht en/of leeft ijd?

• Wat is de samenstelling van de totale groep begravenen in ter-
men van leeft ijd en geslacht?

• Wat is de geschatt e lichaamslengte van de bevolking?
• Wat is de stand van zaken van diverse indicatoren van algemene 

gezondheid (verdeling van sterft e, tandglazuurhypoplasieën, 
cribra orbitalia, porotische hyperostosis etc.)?

• Wat is de stand van zaken betreff ende specifi eke indicatoren 
voor ziekte, degeneratieve veranderingen en trauma?

• In hoeverre zijn er aanwijzingen voor residentiële mobiliteit en 
clustering van genetisch verwante personen?

• Hoe ontwikkelt zich dit grafveld in chronologisch-demografi -
sche zin?

• Hoe verhoudt de samenstelling van het grafveld qua leeft ijd- en 
geslachtsverdeling zich tot contemporaine grafvelden in en om 
Maastricht?

• In hoeverre zijn er aanwijzingen voor (im)migratie?

Het degradatie onderzoek

Bot
• Wat is de conserveringstoestand van het skeletmateriaal en welke 

factoren verklaren mogelijke verschillen in conservering?
• In hoeverre is er een ontwikkeling in de conditie van het skelet-

materiaal door de tijd wanneer we monsters van skeletmateriaal 
uit 1995, 1999 en de opeenvolgende jaren van het huidige onder-
zoek onderling vergelijken?

• In hoeverre beïnvloeden de degradatieprocessen de mogelijk-
heden voor bioarcheologisch onderzoek (macroscopisch, 
microscopisch, biochemisch)? Kan dit type onderzoek (nog) 
worden uitgevoerd?

Metaal
• Wat is de conserveringstoestand van de metalen objecten? In hoe-

verre is het originele oppervlak van de objecten nog bewaard?

te gebruiken als vulling van het graf of juist het zorgvuldig ver-
mijden daarvan?

• In hoeverre is spraken van grafroof of ander bewust gebruik van 
het Merovingisch grafveld?

• In hoeverre zijn er naast de graven andere sporen en of structu-
ren uit de Vroege Middeleeuwen aanwezig?

• Waar zijn de inhumaties (of mogelijk crematies) in bijgezet? Is er 
sprake van een grafk uil, -kelder of – kamer en wat is daarvan de 
constructie? 

• Waaruit bestaan de bijgift en en waar zijn de bijgift en in het graf 
bijgezet? Is er ruimtelijke variatie?

• Wat is de relatie tussen het eerder gevonden paardengraf en de inhu-
maties? Zijn er meer dierbegravingen etc. en hoe zijn deze te duiden? 

• Aan welke processen hebben de bijzett ingen en eventuele graf-
gift en in de bodem blootgestaan?

• Wat betekent dit voor de archeologische informatiewaarde?
• Wat zijn de karakteristieken van het bodemmilieu?
• Wat kunnen we op basis van de mate van degradatie en het ver-

wachte eff ect van degradatieprocessen in de (nabije) toekomst 
aan degradatie en informatieverlies verwachten?

• Welke veranderingen zijn opgetreden in de bodemsamenstel-
ling als gevolg van de bijzett ingen?

• In hoeverre is het mogelijk hiervan gebruik te maken voor het 
ontwikkelen van (chemische) prospectietechnieken voor het 
opsporen van grafvelden?

Het villacomplex en sporen uit de IJzertijd
• Wat is de omvang, datering en fasering van het villacomplex?
• Wat is de aard, datering en fysieke kwaliteit van de vondsten en 

sporen?
• Hoe verhoudt de begrenzing van het monument zich tot de 

begrenzing van de aanwezige sporen van het villacomplex?
• Wat zegt de datering van het vondstmateriaal over de gebruiks-

periode van het villacomplex?
• Wat is de aard, omvang, dikte, datering en genese van de tijdens 

het proefsleuvenonderzoek aangetroff en vondst- of puinlaag 
boven het Romeinse sporenniveau?

• Welke andere post-depositionele processen zijn van invloed 
geweest op de fysieke kwaliteit van de sporen en vondsten en 
wat is hiervan de omvang?

• Zijn er aanwijzingen voor bewoning voorafgaande aan de bouw 
van het villacomplex? Zo ja, wat is hiervan het karakter en de 
datering? 

• Is er een relatie tussen (concentraties van) aanlegvondsten en 
onderliggende sporen en/of inmiddels verdwenen structuren? 
Zo ja, wat is de aard van de relatie?

• Zijn er nog metaalvondsten aanwezig die met de villa geassoci-
eerd kunnen worden? Zo ja, wat is hiervan de hoeveelheid, ver-
spreiding en conservering? Welke uitspraken kunnen worden 
gedaan over eventuele activiteiten van detectoramateurs en de 
schade die zij hebben aangericht?

• Welke maatregelen voor inrichting en beheer zijn noodzakelijk 
voor duurzaam behoud van het villacomplex?
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Het verdere onderzoek aan materialen

Metaal
• Wat is de herkomst van de grondstoff en waarmee dit metaal of 

deze legering werd gemaakt?
• In hoeverre is er variatie in de herkomst van de grondstoff en?

Glas
• Wat is de herkomst van de grondstoff en waarmee glas werd 

gemaakt? Meer specifi ek: is er sprake van hergebruik van 
Romeins glas of is het nieuw geproduceerd materiaal?

• In hoeverre is er variatie in de herkomst van de grondstoff en?

Het prospectie onderzoek
• In hoeverre is de bodemsamenstelling (met name fosfaat-

gehalte) rondom de begravingen beïnvloed ?
• Hoever strekt zich deze eventuele invloed uit? 
• In hoeverre kan van deze invloed gebruik worden gemaakt voor 

prospectie van grafvelden?

• Waaruit bestaat de corrosielaag (chemisch en/of mineralogisch)?
• Wat is de samenstelling van het metaal?
• Wat is de samenstelling van de bodem rondom de objecten?
• In hoeverre is het mogelijk om de eventuele inhoud van contai-

ners vast te stellen door organische analyse?

Glas
• Wat is de conserveringstoestand van de glazen objecten? zijn 

degradatieverschijnselen zichtbaar?
• Wat is de samenstelling van het glas?
• Gaat het om hergebruikt Romeins glas of is het nieuw geprodu-

ceerd materiaal?
• Wat is de samenstelling van de bodem rondom de objecten?
• In hoeverre is het mogelijk om de eventuele inhoud van contai-

ners vast te stellen door organische analyse?

Keramiek
• Wat is de conserveringstoestand van het keramiek?
• Wat is de samenstelling van de bodem rondom de objecten?
• In hoeverre is het mogelijk om de eventuele inhoud van contai-

ners vast te stellen door organische analyse?

Gemineraliseerd materiaal
• Welk materiaal is gemineraliseerd?
• Door welke oorzaak?
• Is soortbepaling nog mogelijk?

Noten
1  www.onderzoeksinformatie.nl.

2 Gemeente Maastricht s.d.

3 Arts et al. 2007; Cavallo et al. 2006.

4 Enckevort et al. 2005, 2.

5 Boogert et al. 2006.

6 Van Doesburg 2008.
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Een van de conclusies van het onderzoek uit 1999 was dat de grond-
sporen moeilijk te onderscheiden waren van de vondstlaag en dat 
ondiepe grafk uilen nauwelijks te herkennen waren. Om meer 
inzicht te krijgen in de vondstlaag en de mogelijke kuilen die 
daarin waren aangelegd, is een kleine uitbreiding van de put naar 
het noordoosten uitgezet. In deze 4 x 4,5 m metende uitbreiding 
is de gehele vondstlaag gezeefd (4 mm) en is getracht om direct 
onder de zodenlaag, dus feitelijk nog in de bouwvoor, verschillen 
in de samenstelling van de bouwvoor/vondstlaag en eventuele 
grondsporen vast te leggen.

Op grond van de ervaringen uit 2008 is tijdens de campagne van 
2009 op een paar punten van het PvA afgeweken of is de strategie 
bijgesteld. Een van die bevindingen betrof de beperkingen van de 
kleine putt en. Het was zeer lastig om de begrenzing van sporen 
vast te stellen. De ruimte die er was om feitelijk op te graven was 
ook zeer beperkt. Het apart inmeten van kleine stukjes puin bleek 
weinig informatief en zeer arbeidsintensief; zij zijn daarom in het 
vervolg per segment verzameld. Om de zelfde reden is niet meer 
de hele vondstlaag gezeefd. Op basis van het onderzoek uit 2008 
werd geschat, dat strikte handhaving van de verzamelwijze con-
form het PvA ongeveer twee weken werk per grafcontext zou bete-
kenen zonder dat het een meerwaarde zou opbrengen.
Na de campagne van 2008 werd nadrukkelijk gesteld dat er meer 
grafcontexten onderzocht moesten worden. Problemen met het 
herkennen van grondsporen waren echter nog niet opgelost. 
In tegenstelling tot het vooropgestelde plan om in het tweede jaar 
het grafveld te begrenzen, is daarom getracht in 2009 binnen de 
beschikbare tijd van zes weken zoveel mogelijk grafcontexten op te 
graven. Omdat er in 2008 in de noordoostelijke uitbreiding een 
mogelijke grafk uil was onderzocht, is er voor gekozen om een put 
van 10 x 20 m aan te leggen in diezelfde richting. De west- en zuid-
grens werden bepaald door de proefsleuven van 1995 en 1999. Na het 
verwijderen van de zodenlaag is de put in vakken verdeeld en is de 
vondstlaag uitgetroff eld en gezeefd (4 mm). Deze zeer arbeidsinten-
sieve werkwijze in combinatie met een zeer droge en warme weers-
periode leverde niet het verwachte resultaat. Er waren geen duide-
lijke grafcontexten te herkennen direct onder de zoden. Vooral door 
het warme weer was het werkvlak bijzonder slecht leesbaar. De put 
is daarom uitgebreid door een strook van circa 6 m langs de randen 
uit te graven waardoor de put breder en langer werd. Na een derde 

4.1 Inleiding

De volgende paragrafen geven een overzicht van de in het veld en 
in het laboratorium gehanteerde methoden en technieken. 

4.2 Veldwerk 

A. Müller, R.G.A.M. Panhuysen, D.E. Smal en F.C.W.J. Theuws

Tijdens het veldonderzoek zijn resten van het Merovingische graf-
veld en de Romeinse villa aangetroff en. Vooraf is besloten om de 
sporen die verband houden met de Romeinse villa zoveel mogelijk 
te ontzien. In het programma van eisen zijn enkele bepalingen 
opgesteld hoe om te gaan met resten van de Romeinse villa.1 
De omgang met Merovingische grafcontexten is vastgelegd in het 
plan van aanpak (PvA). Dit PvA is opgesteld door de UvA en aan-
gevuld door de RCE (bijlage 1).
In de aanloop van het project is besloten om de bevindingen van 
elke veldcampagne te evalueren en op basis hiervan de strategie 
en het plan aan te passen. Dit PvA was deels gebaseerd op de erva-
ringen met Merovingisch grafveldonderzoek op de dekzandgrond 
van Noord-Brabant en Noord Limburg. Voor een groot deel echter 
ging het uit van theoretische uitgangspunten die nog niet in de 
praktijk getest waren. Een belangrijk doel van het onderzoek in 
2008 was dan ook om de methode zoals beschreven in het PvA in 
het veld te testen. Omdat het nadrukkelijk een testopgraving betrof 
is het veldwerk dat jaar zeer kleinschalig opgezet. 
De keuze van de locatie werd ingegeven door het veldwerk van 
1999. Destijds zijn enkele gevonden grafcontexten niet onderzocht 
(1999 MAPS.B spoornummers 122 en 16). Aan de hand van de gege-
vens van het proefsleuvenonderzoek waren de diepteligging en de 
omvang van beide sporen dus al bekend. Een van deze, spoor 16, 
ligt in het Romeinse hypocaustum. Omdat deze context het opgraven 
van een graf zeer complex maakt, is er voor gekozen dit spoor 
voorlopig te laten zitt en en spoor 12 te onderzoeken. Dankzij de 
locatiegegevens was het mogelijk deze grafcontext te onderzoeken 
zonder eerst een groot vlak open te leggen en nieuwe grafcontex-
ten in kaart te brengen. Ook met het oog op eventuele grafrovers 
is de opgravingsput zo klein mogelijk gehouden opdat het graf 
met beperkte middelen afgedekt kon worden.

4  Methoden en technieken
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schaal getekend, met gebruikmaking van een tekenraam, meet-
linten en maatstokken. Afh ankelijk van de complexiteit van het 
graf en de vondsten in het graf wordt er 1:10, 1:5 of 1:2 getekend. 
Een grote precisie levert de benodigde informatie met betrekking 
tot post-depositionele processen, de archeologische neerslag van 
grafrituelen etc. 
Naast het op schaal tekenen van de grafcontexten is in 2008 gebruik 
gemaakt van fotogrammetrie en in beide campagnes is er gewerkt 
met een 3d scanner. 

De opgraving als proeft uin
In het veld zijn, naast de methoden die zijn beschreven in het pro-
gramma van eisen en het plan van aanpak, verschillende andere 
methoden en technieken toegepast. We wilden immers de opgra-
ving ook gebruiken als proeft uin om te experimenteren. Deels zijn 
dat methoden en technieken die ook elders al met succes zijn toe-
gepast in archeologisch veldwerk of andere werkterreinen maar 
waar wij nog geen ervaring mee hadden. Zo is bij de twee campag-
nes naast de meer beproefde methoden en technieken ook gebruik 

van de beschikbare tijd waren er slechts twee grafcontexten beschik-
baar voor onderzoek. Na een tweede uitbreiding van de werkput, 
naar het zuidoosten, konden negen graven gelokaliseerd worden. 
Bij deze twee uitbreidingen is er voor gekozen om de vondstlaag 
met de machine te verwijderen tot op het niveau dat de grondsporen 
zich enigszins duidelijk aft ekenden. Hieruit bleek dat de aanleg van 
het opgravingsvlak zoals dat gebruikelijk is, ook voor deze vindplaats 
mogelijk is. De weersomstandigheden spelen bij het aanleggen van 
een leesbaar sporenvlak in dit gebied echter een zeer grote rol. Indien 
het droog en warm is, zijn de grondsporen in de grindlaag nauwe-
lijks zichtbaar. Als het natt er is dan tekenen de grondsporen zich af 
als donkere verkleuringen tegen de natuurlijke ondergrond. Uitein-
delijk is ongeveer de helft  van de afgegraven vondstlaag uitgezeefd.

Op andere punten is het PvA gevolgd zoals dat voor de campagne 
van 2008 was opgesteld.

Tijdens het veldwerk is veel tijd gestoken in het documenteren van 
de vondsten. De graven, de inhumaties en de bijgift en zijn op 

Afb . 4  3D scanning in het veld.
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ten in het veld later van alle kanten opnieuw bekeken kan worden 
op een computer. Hierdoor is het mogelijk om de situatie in het 
veld terug te halen. Vooralsnog is er wel een grote databewerking 
nodig om uit de puntenwolk verschillende vondsten apart te onder-
scheiden van de achtergrond. Gezien de intensieve manier van 
opgraven in Borgharen leverde 3D scanning, behalve mooie beel-
den, weinig meerwaarde voor het onderzoek (afb . 4 en 5).

4.3  Röntgenfl uorescentiespectrometrie 
(XRF)

B.J.H. van Os

Zowel tijdens het onderzoek in het veld als naderhand in het labo-
ratorium is veelvuldig gebruikgemaakt van röntgenfl uorescentie-
spectrometrie (XRF; x-ray fl uorescence) om de samenstelling van 
materialen vast te stellen. Het is geen nieuwe techniek, maar er is 
nu een draagbare uitvoering van het XRF-apparaat (hand held) waar-
door materialen in het veld kunnen worden geanalyseerd. Op basis 
van de resultaten kan direct een keuze gemaakt worden hoe om 
te gaan met de betreff ende vondst. Ook kunnen chemische ele-
menten in de bodem gemeten worden, van belang voor het onder-
zoek naar chemische processen die van invloed kunnen zijn op de 
degradatie van de vindplaats.

Röntgenfl uorescentiespectrometrie is een techniek waarbij 
gebruik wordt gemaakt van röntgenstraling. Röntgenstraling is 
licht met een hoge, niet zichtbare frequentie die veel energie bevat. 
Bij röntgenfl uorescentiespectrometrie wordt het te onderzoeken 
monster met röntgenstraling bestraald waardoor elektronen uit 
een van de binnenste schillen (K of L schil) van een atoom vrijko-
men. De vacatures die hierdoor ontstaan worden onmiddellijk 
opgevuld door elektronen uit een van de buitenste schillen. Hier-
bij komt een lichtdeeltje vrij dat karakteristiek is voor deze opvul-
ling en voor het betrokken element. De intensiteit van de rönt-
genstraling is bovendien evenredig met de concentratie van het 
element. Detectie vindt plaats door de energie van deze karakte-
ristieke röntgenstraling (ED-XRF) te meten. De intensiteit van de 
karakteristieke röntgenstraling is echter ook afh ankelijk van de 
matrix (bulksamenstelling) van het monster. Daarom is het nood-
zakelijk het apparaat eerst te kalibreren op het type te analyseren 
materiaal.

De analyses zijn uitgevoerd met een Niton XL3t draagbaar rönt-
genfl uorescentie-apparaat (hand held XRF) (afb . 6). Deze is voorzien 
van een grote oppervlakte silicium drift  detector waardoor het appa-
raat geschikt is om lichte elementen zoals zwavel en fosfor te 
meten. Het heeft  lage detectiegrenzen (lager dan 10 mg/kg) zodat 
ook de zwaardere elementen gemeten kunnen worden.

Om de gemeten intensiteiten om te rekenen naar gehaltes wordt 
voor de metalen gebruik gemaakt van de fundamentele parameter 

gemaakt van röntgenfl uorescentiemetrie (XRF) (zie paragraaf 4.3), 
fotogrammetrie en 3D-scanning.

Fotogrammetrie
Fotogrammetrische beeldopname houdt in dat fotografi sche opna-
men worden gemaakt, waar de perspectivische vertekening wordt 
gecorrigeerd door soft warematige bewerking. In de archeologische 
praktijk worden foto’s van een object gemaakt (in dit geval de gra-
ven). Deze objecten worden voorzien van meetpunten. De opname 
wordt soft warematig bewerkt door de meetpunten in een coördi-
natenstelsel te plaatsen. Op deze wijze wordt de opname onthoekt 
(ontschrankt). Het resultaat is een opname die de werkelijke lig-
ging van het object benaderd weergeeft . 
Het voordeel is dat een opname veel meer detail opslaat dan een 
‘objectieve’ veldtekening. Details die in het veld over het hoofd 
worden gezien, kunnen met behulp van deze techniek wel vastge-
legd worden. Voorwaarde is dat de opnames goed kunnen worden 
onthoekt zonder dat het beeld te veel wordt vervormd en dat de 
opnames een hoge resolutie hebben.
De manier van opgraven (niet veel tegelijkertijd open, in segmen-
ten opgraven, gericht op het voorkomen van degradatie tijdens 
het veldwerk), maakt dat deze techniek weinig heeft  opgeleverd. 
Er was simpelweg niet één moment waarop alle details van het 
(onderste vlak van het) graf goed zichtbaar waren. 

3D –scanning en modeling
Een andere manier van vast leggen is het scannen van de objecten 
door middel van een laser scanner. Deze techniek is experimenteel 
toegepast tijdens de campagnes. De laserscanner meet de objecten 
met een hoge resolutie. Elke punt op het object wordt door de 
scanner gemeten en van drie coördinaten voorzien. Het resultaat 
is een puntenwolk waar, bij genoeg metingen, de objecten in hoog 
reliëf zichtbaar zijn. Hoe meer metingen per mm2 hoe gedetail-
leerder het beeld. Het grote voordeel is dat de ligging van de objec-

Afb . 5  Manipuleerbaar 3D beeld van enkele voorwerpen.
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Behalve over een gevoelige detector beschikt de hand held XRF over 
de mogelijkheid de spot size (het bestraalde gebied) te verkleinen 
van 8 naar 3 mm. Dit maakt het mogelijk meer gedetailleerde ana-
lyses uit te voeren. Ook is er een camera ingebouwd waardoor de 
positionering van de objecten kan worden geoptimaliseerd.

4.4 Fysische antropologie

R.G.A.M. Panhuysen

Een belangrijk aspect van het fysisch antropologisch onderzoek 
binnen dit project is het onderzoek van de menselijke resten in 
het veld. Op basis van eerder onderzoek op de site werd verwacht 
dat het skeletmateriaal slecht geconserveerd zou zijn.3 In dat geval 
is het noodzakelijk om fysisch antropologisch onderzoek in het 
veld te doen. Een fysisch antropoloog kan dan menselijke resten 
in situ identifi ceren en de ligging daarvan documenteren. Op deze 
manier kan een zo gedetailleerd mogelijke documentatie van de 

routine. Hierbij wordt via de theoretische gevoeligheid van ieder 
element de concentratie in het monster uitgerekend. Dit werkt erg 
goed voor metalen, maar minder goed voor oxiden (zoals in bodem, 
stenen etc.). Voor deze laatste categorie is een empirische ijking 
aan de hand van standaardmonsters meer geschikt. Het meten van 
metalen door middel van de fundamentele parameter routine levert 
een nauwkeurigheid op van meer dan 0.1% (n=5) absoluut. 
De diepte waarmee röntgenstraling indringt in het te meten object 
is afh ankelijk van de samenstelling van het bestraalde materiaal. 
Een corrosielaag die bestaat uit oxiden zal nauwelijks röntgenstra-
ling absorberen. Bij brons zal daarom door de eventuele oxidelaag 
worden heen gemeten. De indringdiepte (of beter de terugkaats-
diepte) van röntgenstraling is afh ankelijk van het element dat 
gemeten wordt. Straling met een hogere energie (zoals van stron-
tium, lood en tin) kaatst in een lichte matrix zoals van grond van 
grotere diepte terug dan straling van lichte elementen, zoals sili-
cium, fosfor en zwavel. Deze laatste elementen worden dus voor-
al aan de oppervlakte gemeten. Bij metalen voorwerpen wordt 
alleen het oppervlak gemeten tot een diepte van 0,1 mm.

Afb . 6  Gebruik van de hand held XRF in het veld.
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protocol ontwikkeld om de diverse handelingen ter documentatie 
en berging goed op elkaar af te stemmen en op een uniforme 
manier uit te voeren (zie bijlage 1). 

In het veld zijn alle menselijke resten die in de grafk uil werden 
aangetroff en gefotografeerd en driedimensionaal ingemeten. Voor 
zover herkenbaar is van de skeletdelen en gebitsresten de exacte 
positie beschreven. Tijdens het blootleggen van de graven en het 
bergen van de skeletresten is een uitgebreid archeologisch mon-
sterprogramma gevolgd dat verder bioarcheologisch onderzoek 
mogelijk moet maken. Zo zijn er zones bemonsterd die mogelijk 
door pollen onderzoek informatie kunnen verschaff en over het 
jaargetijde van begraving. Er zijn diverse referentiemonsters ver-
zameld om tafonomische en diagenetische processen te kunnen 
monitoren. Voor het bemonsteren van de skelett en voor onder-
zoek van oud DNA is het protocol gevolgd van het FLDO Leiden.5 
Zowel in het veld als in het laboratorium zijn standaard methoden 
toegepast voor de bepaling van het geslacht en de schatt ing van 
de leeft ijd.6 Voor de berekening van de lichaamslengte zijn maten 

menselijke resten in de grafcontext gerealiseerd worden. Mede 
dankzij de door Duday ontwikkelde beschrijvingssystematiek van 
de ‘Anthropologie de terrain’ is het besef gegroeid dat gedetail-
leerde observaties betreff ende de positie van de skeletelementen 
en de onderlinge samenhang tussen deze elementen inzicht kun-
nen verschaff en in verschillende aspecten van het grafritueel.4 
Indien de vondstomstandigheden dit toelaten, is uit de ligging van 
het skelet vaak af te leiden of het lichaam in een open ruimte (zoals 
een grafk ist) is bijgezet of in een grafk uil die meteen na de begra-
fenis is gevuld. Ook kan de ligging van de beenderen een indruk 
geven of het lichaam voor bijzett ing in het graf is ingewikkeld in 
textilia. Behalve deze beschrijving van de vondstomstandigheden 
van de menselijke resten zijn in het veld ook zoveel mogelijk gege-
vens verzameld over geslacht, leeft ijd en pathologie. Bovendien 
werden bij het onderzoek in Borgharen door de fysisch antropo-
logen een groot deel van de monsters van bodem, gebit en skelet 
verzameld voor later onderzoek naar pollen, oud DNA en isotopen. 
Zoals in paragraaf 4.2 vermeld, is voorafgaand aan de opgraving 
in samenspraak met de archeologen en andere specialisten een 

Afb . 7  Het nemen van monsters voor DNA onderzoek tijdens de opgraving onder gecontroleerde omstandigheden.
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en HVR1 onderzoek gebruikt. In het geval van een ouder-kind rela-
tie moeten beide individuen voor alle markers ten minste één allel 
delen. Een kind moet ook hetzelfde mtDNA hebben als de moeder 
en, indien van toepassing, hetzelfde Y-chromosoom als de vader. 
Indicaties voor indirecte verwantschap in vrouwelijke lijn worden 
gebaseerd op de HVR1 resultaten. Indicaties voor indirecte verwant-
schap in de mannelijke lijn worden gebaseerd op de Y-STR resul-
taten.

4.6  Onderzoek anorganische grafvondsten

M. Kars

Een selectie van de objecten van de campagne van 2008 (metaal 
en aardewerk) was in gereinigde en gerestaureerde toestand 
beschikbaar voor analyse. Deze objecten zijn in de inventarisatie 
van de grafvondsten voorzien van een uitgebreide beschrijving, 
typetoewijzing en datering. Van de resterende metaalvondsten 
waren alleen foto’s en röntgenopnames te raadplegen omdat deze 
objecten het volledige reiniging- en/of restauratie traject nog niet 
hebben doorlopen. Op basis van deze documentatie kan de meer-
derheid van de metalen objecten echter wel van een korte omschrij-
ving worden voorzien. De kralen waren nog niet gereinigd en zijn 
in deze toestand gefotografeerd. Op basis van deze documentatie 
kan geen goede beschrijving van de vorm, kleur en versiering van 
de kralen worden gegeven. In het overzicht van de vondsten is 
daarom alleen per vondstnummer het aantal kralen en het mate-
riaal waaruit ze zijn vervaardigd opgenomen. 
Van de metaal- en aardewerkvondsten uit 2009 zijn in deze fase 
slechts fotomateriaal en röntgenopnames beschikbaar. De vond-
sten zijn nog niet gereinigd en gerestaureerd, waardoor een meer-
derheid van de objecten nog niet nader is te identifi ceren. Daar-
naast zijn details, zoals de versiering op het aardewerken vaatwerk, 
niet goed waar te nemen. Het overzicht van de vondsten uit 2009 
bestaat daarom slechts uit een inventarisatie, waarin sporadisch 
descriptieve details en een voorlopige datering zijn opgenomen. 
De verwerking van de grafvondsten uit 2008 en 2009 voor deze 
basisrapportage bestaat uit een inventarisatie en korte omschrij-
ving, waar mogelijk, van de vondsten per vondstnummer per graf. 
Als spin-off  van het degradatie onderzoek is bovendien een deel 
van de anorganische vondsten onderzocht op hun samenstelling 
met behulp van de hand held XRF (voor methodiek zie paragraaf 4.3).

Wanneer de volledige grafi nventarissen beschikbaar zijn in gerei-
nigde en gerestaureerde toestand zal op basis van deze inventari-
satie nog een uitgebreide analyse van de vondsten moeten plaats-
vinden. Deze analyse zal in de defi nitieve analyse voor elk object 
afzonderlijk moeten bestaan uit: 
• Een omschrijving van de metrische en morfologische kenmer-

ken.
• Een beschrijving van de locatie in het graf op basis waarvan uit 

de diverse functiemogelijkheden van het object kan worden 

genomen volgens de defi nities van Martin. De lichaamslengte is 
berekend met behulp van de formules van Breitinger voor mannen 
en van Trott er en Gleser voor vrouwen.7 Bij de beschrijving van 
pathologische afwijkingen zijn de aanbevelingen van Ortner 
gevolgd.8 Hierbij worden de veranderingen van het skelet eerst 
beschreven in neutrale termen alvorens een mogelijke diagnose 
aan de waargenomen verschijnselen toe te wijzen. Voor de mees-
te botveranderingen, zoals botnieuwvorming, botafb raak, veran-
dering van vorm en afwijking van groott e zijn vaak meerdere 
pathologische oorzaken aan te wijzen. Een precisering van de 
diagnose is soms mogelijk op basis van de verspreiding van de 
botveranderingen in het skelet.

4.5 DNA-onderzoek

E. Altena, M. Smeding en P. de Knijff 

Tijdens de opgraving zijn onder gecontroleerde omstandigheden 
aparte monsters genomen voor DNA-onderzoek. Dat wil zeggen 
dat monsters onder forensische omstandigheden zijn verwijderd. 
Er zijn verschillende maatregelen genomen om besmett ing met 
ander humaan DNA van de archeologische monsters te voorko-
men, zoals het dragen van beschermende steriele pakken, hand-
schoenen en mondkapjes en het gebruik van steriele instrumenten 
(afb . 7). De monsters zijn opgeslagen in steriele buizen. Alleen 
gebitselementen werden geselecteerd als DNA monster. 

Om een eerste indicatie te krijgen van de kwantiteit van het aanwe-
zige humane DNA wordt een kwantifi ceringstest uitgevoerd. Hier-
mee kan de concentratie worden geschat van het aanwezige celkern-
DNA in het algemeen en wordt een indicatie verkregen voor de 
eventuele hoeveelheid aanwezig mannelijk Y-chromosoom. 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden (geslacht en verwant-
schap), wordt vervolgens getracht een STR9 profi el van het auto-
somale celkern-DNA (auSTR) te typeren, ongeacht de resultaten 
van de kwantifi ceringstest. Voor alle monsters die aan de hand van 
de Y-chromosomale kwantifi ceringstest en auSTR resultaten als 
mannelijk getypeerd kunnen worden, wordt ook getracht een 
Y-chromosomaal STR (Y-STR) profi el te typeren. Om een betrouw-
baar en zo compleet mogelijk auSTR en Y-STR profi el te genereren, 
worden deze testen een aantal keer herhaald.
Daarnaast wordt getracht om de Hyper Variabele Regio 1 (HVR1) 
van het mitochondriale (mt) DNA te analyseren om het mt haplo-
type te kunnen bepalen. 
Niet bevestigde allelen van de auSTR en Y-STR testen worden niet 
gerapporteerd en niet meegenomen in de verwantschapsanalyses. 
Wanneer voor een marker maar één allel is gerapporteerd, is dit 
niet per se een indicatie voor homozygotie. Het is mogelijk dat 
vanwege degradatie een tweede allel niet (betrouwbaar) getypeerd 
kan worden. 
Voor het achterhalen van directe verwantschappen worden de 
bevestigde en gereproduceerde resultaten van het auSTR, Y-STR 
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tijdens het veldwerk integraal per spoorvulling en/of laag verza-
meld en gezeefd. De overige vondsten zijn per vlak verzameld. Bij 
het uitzoeken van het zeefresidu is het ‘gruis’ niet meegenomen. 
Maar naar verwachting geeft  het totale gewicht van het bouw-
materiaal een goede indicatie van het oorspronkelijke geheel.

De fragmenten hutt enleem zijn per vondstnummer geteld en 
gewogen. Bij de analyse van het overige materiaal is zoveel moge-
lijk aangesloten bij de methode die is toegepast op het keramisch 
bouwmateriaal van de villa Kerkrade-Holzkuil.11 Dit houdt in dat 
het materiaal per vondstnummer is gewogen en van fragmenten 
groter dan 6 cm2 is het aantal per vondstnummer geteld en zijn, 
indien mogelijk, aspecten als vorm (tegula, imbrex, tubulus, enz.) en 
afmeting (hoogtes opstaande randen, diktes, enz.) genoteerd. 
Daarnaast is gelet op specifi eke kenmerken zoals stempels, maar 
deze zijn niet aangetroff en. Een aantal opstaande randen van tegu-
lae is getekend. 

4.9  Macroscopisch onderzoek Romeins 
pleisterwerk

L. Laken

Uit de vulling van de graven met spoornummer 2008-2 en 6 zijn 
talloze kleine mortelbrokjes en pleisterwerkfragmenten tevoor-
schijn gekomen. Ze zijn afk omstig van beschilderde wanden en 
behoren ongetwijfeld tot het bouwpuin van de Romeinse villa. 
In de verschillende inventarislijsten van 2008 komen meer dan 200 
mortel- of pleisterfragmenten met beschildering voor. Ze variëren 
in groott e tussen enkele millimeters (fl inters) en enkele centime-
ters; het merendeel komt van de zeef. Omdat het een grote hoeveel-
heid zeer kleine fragmenten betreft , is er voor gekozen om slechts 
een deel van het in 2008 opgegraven materiaal in detail te bekijken 
en de rest voorlopig niet aan een nader onderzoek te onderwerpen. 
Behalve de grootste fragmenten, met een oppervlak van enkele 
centimeters, bevat deze selectie ook kleinere fragmenten die al tij-
dens de opgraving als beschilderd pleisterwerk herkend zijn. 
Alle fragmenten zijn op aanwijzingen van de auteur bij de RCE 
voorzichtig gereinigd met water, een make-up sponsje voor het 
oppervlak en een bijgeknipte kindertandenborstel voor de breuk-
vlakken. Dat is noodzakelijk om de kleuren van zowel beschildering 
als mortel te kunnen onderscheiden.
De laagsgewijze mortelopbouw wordt met het blote oog bekeken 
en van voren naar achteren beschreven. De stuclaag is meestal zo 
dun dat hij niet kan worden opgemeten; van iedere mortellaag 
worden de globale dikte en samenstelling opgesomd. Met stuclaag 
wordt de bovenste kalklaag bedoeld waarop de schildering is aan-
gebracht; met mortel de opeenvolgende raaplagen daaronder, die 
op hun beurt op de lemen ondergrond of (bak)stenen muur zijn 
aangebracht. Voor een vergelijking van dergelijke mortelbeschrij-
vingen is een reeks publicaties over Nederlands onderzoek voor-
handen.12

gekozen, alsmede een beschrijving van de relatie met de ove-
rige objecten uit het graf. 

• Een vergelijkend onderzoek bestaande uit een korte introductie 
van de huidige discussie (classifi catie, functie, verspreiding, date-
ring) van de eventuele parallellen of de typegroep waaronder het 
betreff ende object geclassifi ceerd kan worden. Hieruit volgt: 

• Een beschrijving van het verspreidingsbeeld van typen/parallel-
len, met de nadruk op de relatie van de vondsten uit Borgharen 
met het regionale verspreidingsbeeld.

• Een vergelijking van het geïdentifi ceerde geslacht van de begra-
vene op basis van het object met het geïdentifi ceerde geslacht 
op basis van de fysisch antropologische analyse.

• Een vergelijking met de leeft ijd-associatie van gelijkende objec-
ten uit andere grafvelden.

• Een defi nitieve datering op basis van de meest recente discussies 
over de bekende parallellen en de type-groep waartoe elk afzon-
derlijk object behoort.

• Een defi nitieve datering van het betreff ende graf op basis van de 
gedateerde objecten. Ook dienen de eventuele geconstateerde 
afwijkingen tussen de dateringen van de afzonderlijke objecten 
en de defi nitieve datering van het graf besproken te worden. 

4.7  Onderzoek aardewerk

J. Hendriks

Om een algemene indruk en datering te krijgen van het aardewerk 
dat waarschijnlijk niet tot de grafi nventarissen behoort, is dit 
materiaal gescand. Het gaat om honderden vaak zeer gefragmen-
teerde scherven afk omstig uit zowel de sporen als daarbuiten. Bij 
het scannen is onderscheid gemaakt tussen materiaal uit de Pre-
historie (PREH), de IJzertijd of Vroeg-Romeinse tijd (IJZ-ROMV), 
de Midden-Romeinse tijd, (ROMM) de Laat-Romeinse tijd (ROML), 
de Merovingische tijd (VMEA-B), de Late Middeleeuwen (LME) en 
de Nieuwe tijd. De aangetroff en vormen zijn zoveel mogelijk vol-
gens de standaardliteratuur getypeerd.10

Naast de globale scan is het aardewerk uit graf spoor 2008-2 in 
detail bestudeerd. Dit is gedaan om inzicht te verkrijgen in de ver-
ticale spreiding van het aardewerk binnen het graf en de relatie 
tussen de diepte en de aanwezige categorieën plus de fragmenta-
tiegraad van het aardewerk. 

4.8  Onderzoek keramisch bouwmateriaal 
uit de Romeinse tijd

T. de Groot en R. Vogelzang 

In 2008 en 2009 zijn twintig vondstendozen met keramisch bouw-
materiaal verzameld: fragmenten van dakpannen (tegulae en imbri-
ces), (verbrande) hutt enleem en fragmenten van tegels en verwar-
mingsbuizen (tubuli). Het bouwmateriaal afk omstig uit sporen is 
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behulp van een Zeiss Axioscop stereomicroscoop (vergroting 5-70x). 
Omdat in de monsters van de campagne van 2009 geen relevante 
macroresten (uitsluitend subrecente zaden) zijn aangetroff en, is er 
van afgezien om van deze campagne ook nog onderzoek te doen naar 
de speciaal voor archeobotanisch onderzoek bemonsterde sporen.

Van de campagne van 2008 zijn zeven monsters geselecteerd voor 
pollenanalyse. De bereiding van de monsters is uitgevoerd door 
mevr. A. Philip (Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem-Dyna-
miek, Universiteit van Amsterdam). Aangezien de verwachting op 
basis van de gewaardeerde elf monsters laag was, is het relatief 
grote volume van 2 cc bereid. Aan elk monster is een tablet met 
een exotische wolfsklauw (Lycopodium) soort toegevoegd om even-
tueel de pollendichtheid te kunnen bepalen en, niet minder 
belangrijk, om te kunnen vaststellen of een leeg pollenmonster 
niet veroorzaakt is door fouten tijdens de bereiding. De pollen-
preparaten zijn geanalyseerd met behulp van een Leitz-DMLB 
doorvallendlichtmicroscoop met vergroting van 250x.

4.11 Archeozoölogie

R.C.G.M. Lauwerier en F.J. Laarman

Het dierlijk botmateriaal is met behulp van de archeozoölogische 
referentiecollectie van de RCE gedetermineerd. Hierbij werd regel-
matig menselijk bot aangetroff en; dit is overgedragen voor fysisch 
antropologisch onderzoek. Omgekeerd is van de fysisch-antropo-
loog dierlijk bot ontvangen dat is toegevoegd voor archeozoölo-
gische analyse. 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Leidraad Archeozoölo-
gie.13 Het vondstmateriaal is beschreven volgens de bij de RCE gel-
dende standaard.14 Dit betekent dat per vondst onder andere dier-
soort, skeletelement, deel van het element en gewicht wordt 
vastgelegd. Zo mogelijk zijn ook primaire leeft ijdsgegevens zoals 
vergroeiing van epifysen en doorbraak en slijtage van tanden 
gescoord. Bij onderkaken is dit gedaan volgens het systeem van 
Grant.15 Verder zijn geslacht en bijzonderheden zoals knaagsporen, 
brandsporen en verschillende typen slachtsporen vastgelegd. In het 
bijzonder is gelet op het voorkomen van bewerkt bot. Bij skelete-
lementen die vermoedelijk tot een individu behoren is dit geno-
teerd ten behoeve van latere analyse. Resten van Anura (padden 
en kikkers) zijn per vondstnummer alleen geteld. Het zelfde is 
gedaan met kleine knagers en insectivora zoals muizen en spits-
muizen. Kleine fragmenten zoogdierbot zonder aanwijzingen voor 
skeletelement of soort, vooral van middelgrote en grote zoogdie-
ren, zijn als ‘gruis’ buiten beschouwing gelaten. Ook de veel in de 
zeefmonsters voorkomende fossiele schelpjes, stukjes koraal en 
dergelijke zijn, als onderdeel van het sediment, als niet relevant 
voor het onderzoek beschouwd en zijn niet beschreven. De con-
sequentie hiervan is dat er enige vondstnummers zijn waarvoor 
tijdens de opgraving bot is geregistreerd maar die in het archeo-
zoölogisch onderzoek verder niet meer voorkomen.

Naast dit macroscopisch onderzoek is het pleisterwerk ook door 
middel van röntgenfl uorescentiespectrometrie (XRF) onderzocht. 
Hierbij is de samenstelling van chemische elementen van het 
oppervlak van de fragmenten bepaald. Voor een beschrijving van 
de methodiek zie paragraaf 4.3. 

4.10 Archeobotanie

O. Brinkkemper

Tijdens de opgravingscampagne van 2008 is graf spoor 2 geheel 
opgegraven en bemonsterd. Aan de hand hiervan diende de stra-
tegie voor latere opgravingscampagnes bepaald te worden. Er zijn 
elf monsters uit dit graf verzameld voor archeobotanisch waarde-
ringsonderzoek. Daarmee diende vastgesteld te worden hoe het 
plantaardige materiaal geconserveerd was, en welke onderzoeks-
vragen uit het programma van eisen met een volledige analyse van 
de betreff ende monsters zouden kunnen worden beantwoord. 
Daarnaast zijn botanisch resten verzameld uit 43 zeefresiduen voor 
het algemene archeologische onderzoek. 
In de campagne van 2009 zijn uitsluitend botanische resten uit 27 
zeefresiduen onderzocht. In dit geval waren de resten echter nog 
niet uit de zeefresiduen gevist, maar zijn de residuen in hun geheel 
bekeken op aanwezige plantenresten.

De elf te waarderen archeobotanische monsters uit de opgravings-
campagne van 2008 zijn gezeefd over een serie zeven met de maas-
wijdten 1, 0,5 en 0,25 mm. Eerst is van één monster (vnr. 438) 2,5 
liter gezeefd. De zeefresiduen zijn direct aansluitend aan het zeven 
onderzocht met behulp van een Wild M8 stereomicroscoop (ver-
groting 6-50x). Het eerste monster bevatt e zo weinig relevante res-
ten, dat besloten is om van de overige tien monsters in eerste 
instantie 1 liter te zeven. Indien een van de monsters wel veel plan-
tenresten zou opleveren, zou alsnog meer van het monster gezeefd 
kunnen worden.
Bij de elf gewaardeerde monsters zijn de fracties > 1 mm en > 0,5 mm 
vaak samen bekeken, of is de 1 mm zeef weggelaten bij het zeven 
omdat de grofste fractie uitsluitend stenig materiaal opleverde. Van 
de grovere fracties zijn steeds twee petrischaaltjes residu onder de 
microscoop doorzocht; het overige residu > 1 mm is met het blote 
oog doorzocht op herkenbare resten. Van de fractie > 0,25 mm is 
veelal één petrischaaltje materiaal onderzocht. Omdat deze fractie 
geen aanvullende informatie bleek op te leveren is vrij snel besloten 
deze maaswijdte geheel te laten vervallen, wat door het fi jne sedi-
ment ook aanzienlijk scheelde in de zeeft ijd. Een deel van de mon-
sters is met 1 mm als fi jnste maaswijdte gezeefd vanuit de gedachte 
dat als het monster interessante informatie op zou leveren, er nog 
genoeg ongezeefd materiaal was om aanvullend over fi jnere maas-
wijdten te zeven. De resultaten gaven nergens aanleiding hiertoe.

De geïsoleerde resten uit de zeefresiduen van de campagne van 2008 
en de zeefresiduen van de campagne van 2009 zijn onderzocht met 



4 METHODEN EN TECHNIEKEN 31

menselijk botmateriaal tot gevolg hebben’.19 Dat was een van de 
redenen om te besluiten tot veldonderzoek. 
Het veldonderzoek gaf tegelijk de mogelijkheid om de veronder-
stelde degradatieprocessen te bestuderen, en om een beter gefun-
deerde uitspraak te doen over de verwachte toekomstige ontwikke-
lingen van de waarde van deze vindplaats. Het hier gerapporteerde 
degradatieonderzoek richt zich op twee hoofdcategorieën: In de 
eerste plaats het bodemmilieu en de huidig actieve degradatie-
processen, en in de tweede plaats de toestand van de verschillende 
archeologische materiaalcategorieën.

Bodemmilieu
Het bodemmilieu werd op verschillende manieren gekarakteri-
seerd. Tijdens de veldcampagnes van 2008 en 2009 is in het veld 
de bodemsamenstelling gekarakteriseerd met behulp van een 
hand-held XRF (zie paragraaf 4.3). Geplande micromorfologische 
analyses zijn achterwege gebleven, aangezien de stenigheid van 
de bodem monstername voor dit doel onmogelijk maakte; pH-
metingen in het veld faalden door problemen met de pH-electro-
de. 

Histologisch onderzoek bot
Het materiaal dat voor dit project is bekeken bestaat uit drie mon-
sters van dierlijk bot en drie monsters van menselijk bot. Het men-
selijk materiaal is afk omstig van één individu, het dierlijk materi-
aal bestaat uit twee monsters van een paard (femur en tibia, die in 
anatomisch verband zijn aangetroff en) en een losse scapula van 
een varken, gelegen naast het bemonsterde paardenbot.
Het materiaal is eerst macroscopisch beoordeeld op fragmentatie 
en oppervlakte verwering. Voor de macroscopische, morfologische 
evaluatie zijn de vijf door Gordon en Buiksta gedefi nieerde kwali-
teitsklassen gehanteerd.20 Hoewel de methode is ontworpen voor 
het beoordelen van menselijke skelett en, blijkt de classifi catie ook 
zeer goed toe te passen op los menselijk en ander zoogdier bot. 
De categorieën lopen uiteen van 1: ‘zeer goed bewaard, stevig bot’ 
tot 5: ‘alleen poeder of lijkschaduw zichtbaar’. De boordeling vindt 
waar mogelijk plaats in het veld om de eff ecten van opgraven en 
bewerking (conservering, transport) zoveel mogelijk te kunnen 
uitsluiten.
Voor het histologisch onderzoek is met een Dremel rotatiegereed-
schap met snijschijven een monster genomen van de bott en voor 
verdere verwerking tot slijpplaat. De botfragmenten worden geïm-
pregneerd met Concresive EP2055 (BASF) waarna ze 24 uur uithar-
den. De monsters worden vervolgens op maat gesneden en gesle-
pen met een diamond coated slijpwiel op een Jacobson 618 grinding 
machine. Daarna zijn de monsters met een twee-componenten 
epoxyhars (Araldit D met hardener REN HY 956) op microscopie-
glaasjes geplakt en tot de gewenste dikte geslepen. De coupes zijn 
vervolgens met Canada Balsam en een glazen plaatje bedekt.
De botmicrostructuur wordt op verschillende criteria beoordeeld, 
zoals het percentage intacte microstructuur, de aanwezigheid van 
(micro)barsten, inclusies, infi ltraten en dubbelbreking – een eff ect 
dat zichtbaar wordt met gepolariseerd licht en een aanwijzing is 

De schoft hoogte van paard is berekend met behulp van de door 
May op de tabellen van Vitt  gebaseerde regressievergelijkingen.16

Na determinatie van het materiaal zijn enkele resten uitgenomen 
voor 14C-onderzoek. Dit zijn uit spoor 2008-2 een metacarpus van 
een vos (0,6 g; 1-4-144) en een combinatie van veertien fragmenten 
van mol (0,6 g; 1-4-144), uit spoor 6 een calcaneum van een mol 
(0,4 g; 1-7-475) en een combinatie van een linker en rechter hume-
rus van waarschijnlijk een enkele mol (0,4 g; 1-7-475), en uit spoor 
15 een metatarsus van een vos (0,6 g; 1-3-155).

4.12 Onderzoek vuursteen 

J. Deeben

Het bij de opgraving aangetroff en vuursteen is onderzocht op arte-
factt ype. Hierbij is gebruik gemaakt van de classifi catie van Deeben 
en Schreurs en voor de kenmerken van stenen artefacten van 
Crabtree, Beuker, Oakley en Smith.17 Verder zijn de afmetingen 
(lengte, breedte en dikte), de verbranding, de compleetheid, en 
de aanwezigheid van cortex beschreven. Van de onbepaalde vond-
sten van vuursteen is breuk en cortex niet vastgesteld. Bij de benoe-
ming van het type vuursteen is gebruik gemaakt van De Grooth en 
van De Warrimont en Groenendijk.18 

4.13 Degradatieonderzoek

D.J. Huisman, B.J.H. van Os en M.M.E. Jans

Bij het onderzoek in Borgharen is op verschillende manieren aan-
dacht besteed aan de degradatie van archeologisch materiaal en 
aan de agressiviteit van het bodemmilieu. De hoofdvraag daarbij 
is hoe ernstig de degradatieprocessen zijn die op dit moment actief 
zijn, en wat dat betekent voor de mogelijkheden voor behoud in 
situ op langere termijn. Deze vraag is vooral ingevuld voor de gra-
ven die horen bij het vroegmiddeleeuwse grafveld. In deze graven 
komen als materiaalsoorten voor: bot, aardewerk, ijzer, non-ferro 
metalen en glas. Andere materiaalsoorten zijn ofwel reeds vergaan 
(bijvoorbeeld textiel en leer) of waren nooit aanwezig. Van de aan-
wezige materialen kunnen vooral bot en metalen onderhevig zijn 
aan degradatieprocessen die binnen enkele decennia zorgen voor 
verlies aan archeologische informatie. Dat geldt bijvoorbeeld niet 
voor natuursteen, keramiek, bouwmateriaal en glas.
In het geval van Borgharen is op basis van eerder onderzoek aan-
genomen dat het botmateriaal in zodanig slechte staat is, en de 
degradatieprocessen zo intensief zijn, dat het binnen enkele decen-
nia niet meer onderzocht zal kunnen worden. Hulst en Dijkman 
geven aan: ‘De verzuurde bodems en het (onder invloed van het 
Grensmaas-project) verder zakken van de grondwaterspiegel zul-
len ook na het nemen van bovenstaande maatregelen (herinrich-
ting als groenzone, afdekking, maatregelen tegen metaaldetectie) 
een verdere aantasting de metalen voorwerpen, het dierlijk en het 
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voorwerpen van non-ferro metalen, zoals koper, brons en messing 
die meestal stabieler zijn. 
Ijzer is in de Merovingische periode uitsluitend smeedijzer en is 
meestal lokaal geproduceerd uit voorkomens zoals moerasijzer-
erts, ijzeroer of klapperstenen. Door het smeden raakt het ijzer 
gelamineerd door de opeenvolging van slak- en koolstofrijke lagen 
afgewisseld met ijzerrijke lagen. Alleen al door de invloed van vocht 
treedt er corrosie op waarbij er roest (ijzerhydroxide) gevormd 
wordt. De oorspronkelijk laminaire structuur blijft  vaak zichtbaar. 
Onder invloed van chloride (zout) wordt het corrosie proces ver-
sneld. Ontzouten is daarom altijd een eerste vereiste bij het con-
serveren van ijzer.
Bij ijzeren objecten is een macroscopische algemene beoordeling 
gemaakt van de staat van de objecten. De conserveringsgraad van 
de non-ferro metalen is op twee manieren bepaald. In de eerste 
plaats is gekeken naar degradatiekenmerken van het materiaal. 
Deze kenmerken zijn kwalitatief van aard. De schaal en zwaarte 
van onderstaande kenmerken loopt van 0 tot 3, waarbij 0 geen 
eff ect betekent en 3 een zeer groot eff ect. De weging (zwaarte) van 
de kenmerken is tussen haakjes aangegeven. De volgende criteria 
zijn gebruikt:
• In hoeverre is de vorm van het object herkenbaar? 
• In hoeverre is het originele oppervlak nog zichtbaar?
• Wat is de samenhang van de corrosielaag en wordt deze beïn-

vloed door aanhangende grond?
• Hoe dik is de corrosielaag en wat is de kleur?
• In hoeverre is er sprake van oplossingsgaatjes (‘pitt ing’)?
• De optisch waarneembare corrosiekenmerken van ieder voor-

werp zijn gescoord volgens tabel 1. Een hogere score houdt in 
dat een voorwerp meer gecorrodeerd is. 

In de tweede plaats is de mate van aantasting bepaald door de 
samenstelling van de corrosielaag te vergelijken met schoonge-
maakt metaal. Dit is gedaan door eerst met behulp van de hand-
held XRF vast te stellen wat de samenstelling van de corrosielaag 
was. Daarna is een klein stukje metaal uit het artefact geknipt en 
is de kern hiervan geanalyseerd met XRF. Vooral het verschil in 
kopergehalte tussen de corrosielaag en het oorspronkelijke mate-
riaal is gebruikt als indicator voor de mate van aantasting.

Tot slot zijn tijdens het veldwerk in 2008 metingen gedaan van de 
bodem rondom de groen-verweerde koperhoudende schaal 
(vondstnummer 183). Hierbij is gekeken naar de verspreiding in 
de bodem van metalen die uit deze schaal zijn opgelost door cor-
rosieprocessen. De metingen werden uitgevoerd op het moment 
dat alleen de rand van het bekken zichtbaar was. De bodem rond-
om die rand (aan beide kanten) vertoonde een bijna zwarte, don-
kerder kleur dan de omringende bodem. Een serie metingen werd 
gedaan met toenemende afstand tot de rand om te onderzoeken 
hoe ver de corrosieproducten de bodem in waren gedrongen.

voor de aanwezigheid van collageen.21 Het percentage intacte 
microstructuur wordt aangegeven met behulp van de ‘Oxford 
Histological Index’ (OHI) van zes kwaliteitsklassen, 0 tot 5, waar-
bij klasse nul staat voor ‘geen originele botstructuur meer her-
kenbaar, behalve kanalen van Havers’ en klasse vijf staat voor 
‘zeer goed bewaard, praktisch niet te onderscheiden van recent 
bot’.22 Er zijn minstens 4 typen microbiële degradatie te onder-
scheiden: een type wordt veroorzaakt door schimmels en drie 
typen worden veroorzaakt door bacteriën.23 De bacteriële tun-
neltypes zijn ‘linear longitudinal’, ‘budded’ en ‘lamellate’; deze 
worden van elkaar onderscheiden door verschillen in de morfo-
logie. Tunnels van het type ‘Wedl’ worden veroorzaakt door 
schimmels. Materiaal afk omstig uit de bodem kan ingesloten 
raken in de natuurlijke poriën van het bot (inclusies) of infi ltre-
ren in de botmatrix zelf (infi ltraten). Infi ltraten en inclusies zeg-
gen iets over het (micro)milieu waarin het bot zich bevond. 
Microbarsten hebben verschillende oorzaken, waaronder rekris-
tallisatie van het botmineraal, of blootstelling aan extreme tem-
peraturen (verhitt ing, bevriezing).24

Onderzoek metalen
Voor de metalen wordt er een verschil gemaakt tussen ijzeren voor-
werpen, die onder bijna alle omstandigheden corroderen, en 

kenmerk waarde score

‘pitt ing’ geen corrosie gaatjes 1

zichtbare corrosie gaatjes 2

compleet bedekt met corro-
sie gaatjes 

3

conservering van het oppervlak duidelijk zichtbare details 1

zichtbare details 2

oppervlak gedeeltelijk weg 3

geen origineel oppervlak aan-
wezig

4

conservering van de vorm object is compleet 1

lichte schade 2

object is gedeeltelijk ver-
vormd

3

object is niet herkenbaar 4

hoeveelheid aangehechte grond geen 1

kleine hoeveelheid (meer dan 
80% oppervlak zichtbaar)

2

50% bedekt 3

complete bedekt 4

kleur licht groen 1

gemiddeld groen 2

donker groen 3

aanwezigheid van een corrosie
korst

niet aanwezig 0

aanwezig 1

Tabel 1  Corrosiekenmerken met hun weging.
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Afb . 8  Locaties van de XRF-metingen (rode cirkels) ten opzichte van de sporen. Nummers zijn spoornummers.
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5.1 Inleiding

De slechte zichtbaarheid van de grondsporen in het lössgebied 
door de textuur en kleur van de bodem maakt dat er behoeft e 
is aan additionele methoden om de grenzen van de grafk uilen 
te bepalen. Een van deze methoden is getest in Borgharen. Deze 
methode bestond uit de bepaling van het gehalte aan fosfor en 
andere elementen in de bodem met behulp van de hand held XRF 
(voor de methodiek zie paragraaf 4.3). Van bijna iedere grafk uil 
zijn zowel binnen als buiten de kuil analyses gemaakt.
Fosfaatonderzoek wordt veel toegepast voor archeologische 
prospectie omdat fosfaat een goede proxy is voor menselijke 
activiteit. Voedselbereiding, stalling van vee, bott en en over-
blijfselen van inhumaties en crematies kunnen leiden tot ver-
hoogde fosfaat concentraties in de bodem. In de meeste geval-
len komt fosfaat voor als een vrijwel onoplosbare verbinding 
(hydroxyapatiet). Soms is fosfor slecht gebonden maar kan 
worden vastgelegd door driewaardige ijzerverbindingen, zoals 
de roest laagjes rondom zandkorrels of oerlagen. Onder redu-
cerende omstandigheden kunnen deze ijzerverbindingen weer 
oplossen waardoor het fosfaat kan uitspoelen of gebonden 
wordt op een ander niveau in de bodem. De natuurlijke affi  -
niteit van fosfor met ijzer maakt dat er ook hoge fosfor con-
centraties kunnen voorkomen op plaatsten waar veel ijzerhy-
droxides aanwezig zijn en er aanvoer is van fosfor uit het 
(ijzerrijke) grondwater. Deze plaatsen komen vooral voor in 
kwelgebieden. Fosfaat en ijzer spoelen uit de hoger gelegen 
gronden waarna ze samen neerslaan in de lager gelegen kwel-
gebieden. In dergelijke gebieden is het daarom lastig om de 
natuurlijke variatie in het fosforgehalte te scheiden van het 
antropogene signaal. Ook de recente landbouw kan het arche-
ologische fosfaat signaal beïnvloeden. Vooral wanneer er ijzer-
verbindingen in de bodem aanwezig zijn kan, meestal goed 
oplosbare, (kunst)mest leiden tot een verhoogd signaal in bij-
voorbeeld de B horizont. 
Bij de uitvoering van fosfaatonderzoek moet daarom niet alleen 
worden gekeken naar de variatie in het fosfaatgehalte maar ook 
naar landgebruik, de relatie tussen fosfaat en andere elementen 
(vooral ijzer en bijvoorbeeld arseen), het kleigehalte, de plaat-
selijke hydrologie en de natuurlijke variatie van fosfor in het 
onderzoeksgebied.1

5.2 Resultaten

Er zijn zes graven onderzocht met behulp van de handheld XRF 
op hun fosfor gehalte namelijk spoornummers 6, 15, 46, 47 50 en 
51 (afb . 8). In spoor 51 is ook het verloop van het fosfaat gehalte 
met de diepte vastgelegd.

In afb eelding 9 staan de relaties tussen fosfor (P2O5) en andere 
elementen afgebeeld. Aangegeven is of het om monsters in het 
graf (roze) of buiten het graf gaat (geen kleur). Tenslott e zijn de 
resultaten van achtergrondboringen aangegeven van hetzelfde 
veld maar ongeveer 150 meter zuidelijker (groen). De afb eelding 
laat zien dat het fosfaatgehalte (P2O5) een redelijk verband ver-
toont met calcium (CaO). Ook lijkt er enig verband te zijn tussen 
het kalium (K2O) en het fosfor gehalte. Tussen P2O5 en de overige 
elementen is er geen verband, zoals met het ijzer (Fe2O3), arseen 
(As) of koper (Cu). Het verschil in fosfaatgehalte in en buiten de 
graven lijkt gering te zijn.

Uit tabel 2 valt af te leiden dat vooral CaO, P2O5 en in geringere 
mate Cu en Sr (strontium) hogere waardes hebben binnen de 
graven dan buiten de graven. Vergeleken met de achtergrond zijn 
met name de P2O5waarden in de graven vele malen hoger. De ele-
menten K2O, Fe2O3 en Rb (rubidium), die gerelateerd zijn aan 
kleimineralen en veldspaten, hebben min of meer dezelfde gehal-
tes in en buiten de graven en in de achtergrondmonsters.

In afb eelding 10 zijn de elementen geplot die iets zeggen over 
de lithologie. Wat opvalt bij het aluminium gehalte is de duide-
lijke driedeling. Deze wordt veroorzaakt door een verschil in 
vochtigheid van de bodem op de verschillende meetdagen waar-
door er systematische afwijkingen zijn ontstaan in lichte ele-
menten zoals aluminium (Al2O3) en silicium (niet getoond). 
In het diagram van CaO tegen Sr is goed te zien dat de on-site 
monsters een andere Ca/Sr verhouding hebben dan de achter-
grondmonsters. Strontium (Sr) is net als calcium (CaO) een aard-
alkalimetaal en kan Ca vervangen in bijvoorbeeld calciet. 
De afwijkende verhouding van de monsters komende van het 
opgravingterrein kan worden veroorzaakt door een additionele 
calcium bron, zoals de mortel van de villa of apatiet (Ca5(PO4)3(OH)) 
van het botmateriaal.

5  Resultaten prospectieonderzoek met gebruik van XRF

B.J.H. van Os
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Afb . 9  Scatt erplots van het gehalte fosfaat (P2O5) versus ijzer (Fe2O3), calcium (CaO), arseen (As), koper (Cu) en kalium (K2O).

spoornr. CaO P2O5 K2O Fe2O3 Cu Sr Rb

binnen
mg/kg

buiten
mg/kg

binnen
mg/kg

buiten
mg/kg

binnen
mg/kg

buiten
mg/kg

binnen
mg/kg

buiten
mg/kg

binnen
%

buiten
%

binnen
%

buiten
%

binnen
%

buiten
%

6 vlak 4 1,45 0,833 0,506 0,316 1,47 1,60 3,69 4,04 26    23    80    64    84    76    

15 midden 1,48 1,22 0,340 0,579 1,71 1,96 4,06 4,05 25    25    72    68    84    92    

15 rand 1,75 0,596 0,583 0,309 1,77 1,77 3,73 4,13 29    24    73    44    85    69    

46 0,794 0,883 0,443 0,385 1,51 1,57 3,29 3,59 23    27    58    64    72    82    

47 noordkant 1,03 0,697 0,362 0,279 1,56 1,38 3,84 3,77 25    21    62    57    74    68    

47 midden 0,836 0,766 0,408 0,416 1,42 1,57 3,37 3,81 26    24    56    54    71    70    

51 vlak 2 0,849 0,695 0,530 0,280 1,71 1,57 3,63 3,35 28    22    70    45    75    61    

51 vlak 3 0,997 0,615 0,440 0,304 1,66 1,62 3,71 4,10 35    25    76    53    87    73    

51 vlak 4 1,25 0,854 0,531 0,412 1,72 1,67 3,73 3,83 27    25    78    69    89    88    

53 1,01 0,708 0,530 0,366 1,76 1,57 4,02 3,57 22    25    78    66    88    78    

gemiddelde (G) 1,11 0,782 0,463 0,370 1,65 1,63 3,71 3,80 27    24    69    58    81    75    

achtergrond (A) 0,647 0,012 1,70 4,51 22    66    83    

relatieve 
verhoging
t.o.v. G (%)
relatieve 
verhoging
t.o.v. A (%)

42

72

25

3818

1,06

-3,32

-2,42

-17,77

10

21

20

5,3

6,71

-2,94

Tabel 2  Overzicht van de gemiddelde gehaltes van CaO, P2O5, K2O, Fe2O3 (in mg/kg), Cu, strontium (Sr) en rubidium (Rb) (in %) binnen en buiten de graven. Gemiddelde G is het 
gemiddelde over alle graven, A het gehalte van de achtergrond. In de onderste rijen staan de gemiddelde relatieve verhoging van de gehaltes van deze elementen in de 
graven ten opzichte van buiten de graven (G) en ten opzichte van de achtergrond (A). Een gemarkeerde waarde geeft  aan dat de gemiddelde waarde van het 
betreff ende element hoger is in het graf (gemarkeerd) dan er buiten.
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Dat het verschil in fosfaatsignaal binnen het graf en de directe 
omgeving buiten de grafk uil zich duidelijker aft ekent, kan ook 
veroorzaakt worden door de heterogene ondergrond, alsmede 
door eventuele verspreiding van fosfaatmineralen door bioturba-
tie of andere taphonomische processen of door het opgraven zelf. 
Tijdens het opgraven kan bodemmateriaal verplaatst worden aan 
het vlak. Dit leidt tot de aanbeveling om meer grondmonsters te 
analyseren uit hetzelfde vlak die iets verder van de graven af liggen.
De XRF methode meet lichte elementen minder goed wanneer er 
variaties zijn in de bodem. Bij een hoog vochtgehalte treedt absorp-
tie op van röntgenstraling waardoor het signaal lager wordt. Hier-
voor kan misschien worden gecorrigeerd door vochtgehaltes te 
meten, of aparte monsters te nemen en die te laten drogen en 
opnieuw te meten in het laboratorium. Met de labresultaten kun-
nen dan later de veldwaarnemingen worden gekalibreerd.

5.4 Conclusie

Door middel van analyse van fosfaat en andere elementen met 
behulp van de hand held XRF kan in ieder geval worden vastgesteld 
of er menselijke of dierlijke fosfaathoudende resten aanwezig zijn 
in de bodem. Belangrijker is dat door de interpretatie van de ver-
spreiding van elementen zoals ijzer, kalium rubidium, strontium 
en calcium ook kan worden vastgesteld of verhoogde fosfaatge-
haltes worden veroorzaakt of door natuurlijke processen, zoals 
kwel, of door antropogene processen zoals landbouwactiviteiten 
of archeologische gebeurtenissen. In Borgharen bevindt het fos-
faat zich als een calciumfosfaat verbinding in de bodem en hebben 

5.3 Discussie

Het hele onderzochte terrein, zowel binnen als buiten de gemeten 
sporen, heeft  verhoogde calcium en fosfaat waarden. De grenzen 
van de graven zijn niet eenvoudig af te leiden uit de calcium- of 
fosforwaarden. Wanneer alle data worden samengenomen (tabel 
2) dan zijn de calcium en fosfaat gehaltes gemiddeld wel hoger in 
de graven dan daarbuiten. Er is geen verband tussen het fosfor- en 
ijzergehalte. Blijkbaar is het fosfor niet gebonden aan een ijzerhy-
droxide fase. Dit is ook te zien aan het arseengehalte dat niet ver-
schilt in de achtergrond, binnen of buiten het graf. Arseen wordt 
aangevoerd door het (diepe) grondwater waarna het wordt vast-
gelegd in ijzerhydroxides. Het vertoont hetzelfde gedrag als fosfaat. 
Omdat er geen verband is tussen het fosfaat- en het arseengehalte 
kan worden geconcludeerd dat de fosfaatgehaltes niet zijn beïn-
vloed door het (diepe) grondwater.
Dat een calciumfosfaatverbinding de meest waarschijnlijke drager 
is van het fosfaat signaal blijkt ook uit de CaO tegen Sr plot. 
De monsters die van de site afk omstig zijn hebben relatief minder 
strontium dan de achtergrondmonsters. Blijkbaar komt op de site 
een calcium houdende fase voor waarin minder strontium zit, 
zoals apatiet. 
Heterogeniteit veroorzaakt door de grindhoudende ondergrond 
leidt verder tot veel ruis in elementen die normaal een zeer goede 
correlatie vertonen zoals kalium (K2O) en rubidium (Rb), beide 
alkalimetalen. Deze eff ecten zijn niet dramatisch maar kunnen 
voor verschillen zorgen wanneer deze vergeleken zouden worden 
met laboratoriummetingen waarbij de monsters eerst gedroogd, 
gezeefd en gehomogeniseerd zouden worden.
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Afb . 10  Scatt erplot van het gehalte elementen geassocieerd met kalk en klei in de bodem.
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biële afb raak in combinatie met uitspoeling, gevolgd door het 
neerslaan van fosfaatmineralen om de grafk uil. Een laatste moge-
lijkheid is dat er sprake is van nederzett ingsafval uit de Romeinse 
tijd dat als een deken over het terrein ligt. Dit zou ook de diff use 
verdeling van fosfor binnen en direct buiten de grafsporen kunnen 
verklaren.

de inhumaties geleid tot hogere fosfaatgehaltes in en om de gra-
ven. De verspreiding van het fosfaat is niet begrensd door de oor-
spronkelijke kist of grafk uil. Ook daar buiten zijn de fosfaatgehal-
tes verhoogd, mogelijk veroorzaakt door bioturbatie en de 
opgraafwerkzaamheden zelf. Een andere mogelijkheid is dat fos-
faat verplaatst is door het oplossen van bot tijdens de vroege micro-

Noot
1 Holliday & Gartner 2007. Hierin wordt ingegaan op welke manieren het beste 

fosfaatanalyses kunnen worden uitgevoerd. Dit kunnen verschillende typen 
extracties met zuren zijn of totaal analyses. Extracties hebben als voordeel 
dat ze volgens sommigen alleen het antropogene deel extraheren en er dus 
geen ‘geogeen’ ofwel door ijzerhydroxides gebonden fosfor wordt geanaly-
seerd. De vraag is echter altijd of dergelijke extracties specifi ek genoeg zijn 
voor het antropogene deel. 
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6.1 Het bodemmilieu

De bodem is opgebouwd uit slecht gesorteerd grind, in een matrix 
van zand en kleihoudend silt (leem) (voor toegepaste methoden 
zie paragraaf 4.13). Dit materiaal bestaat vooral uit verspoelde löss 
(schwemmlöss) dat is afgezet door de Maas. Korrelgroott e analyses 
op een locatie ca. 50 m van de opgravingssite geven aan dat het 
gaat om slecht gesorteerd materiaal bestaande uit ongeveer 30% 
klei (fractie <4 mm), 35% silt (<63 mm) en voor het overige deel 
(35%) zand in de fracties van uiterst fi jn tot uiterst grof. Deze uit-
komsten komen overeen met eerder gerapporteerde waarden voor 
het kleidek op dit Maasterras.1

Het gehele bodemprofi el is licht kalkhoudend. Dat blijkt uit de 
CaO-gehaltes die zijn gemeten in het bodemmateriaal in en rond 
de sporen 6, 15, 46, 47, 51, 53 (zie hoofdstuk 5, tabel 2 en afb . 9). 
Hieruit blijkt bovendien dat de grafk uil zelf hogere gehaltes aan 
kalk bevat dan de direct omringende bodem. Het verhoogde kalk-
gehalte in de graven wordt mede veroorzaakt doordat de graven 
in de nabijheid liggen van de Romeinse villa. De mortel, het bouw-
puin en het stucwerk dragen bij aan een hoger kalkgehalte. 
De bodem heeft  een organische stof gehalte (grindvrij) dat varieert 
van 2 tot 4% (tabel 3). De grondwaterstand staat ruim 2 m onder 
het maaiveld.

Het hoge kleigehalte en de slechte sortering geven de bodem een 
hoge mate van stevigheid en een slechte doorlatendheid. Hierdoor 
kan regenwater niet snel infi ltreren en naar het grondwater worden 
afgevoerd. Doordat het grondwater relatief diep staat, wordt de 

vochtbalans in de bovenste bodemlagen gedomineerd door neer-
slag, trage infi ltratie en verdamping (een zogenaamd hangwater 
profi el). Door de slechte doorlatendheid zal ook zuurstoft ransport 
naar de diepere bodemlagen traag zijn. In natt e periodes kunnen, 
doordat zuurstof geconsumeerd wordt door de aanwezige organi-
sche stof, tijdelijk zuurstofarme omstandigheden ontstaan. Dit 
blijkt ook uit de gehaltes aan ijzer en mangaan die in het profi el, 
net buiten spoor 2, gemeten zijn (afb . 11): Het mobielere mangaan 
vertoont hogere gehaltes bovenin het profi el, ijzer juist onderin. 
Deze scheiding komt doordat ijzer en mangaan oplossen onder 
periodiek zuurstofl oze omstandigheden en weer neerslaan als ze 
naar zuurstofh oudende zones worden getransporteerd, of als zuur-
stof weer beschikbaar komt in de bodem. De lage beschikbaarheid 
van zuurstof leidt er toe dat aantastingsprocessen die afh ankelijk 
zijn van zuurstof waarschijnlijk traag zullen verlopen in deze bodem.
De gehaltes aan zware metalen – met name lood en zink – die zijn 
gemeten in het oost-west bodemprofi el (afb . 11) geven aanvul-
lende informatie over de huidige bodemprocessen: De gehaltes 
van lood en zink zijn het hoogste in de bouwvoor en nemen sterk 
af net onder de bouwvoor. Deze verhoogde gehaltes hangen waar-
schijnlijk samen met recente of subrecente milieuverontreiniging,2 
en dateren daarom van na ca. 1850 na Chr. Het feit dat deze metaal-
verontreiniging zich beperkt tot de bouwvoor geeft  aan dat er 
recent geen signifi cant neerwaarts transport is geweest van bodem-
materiaal. Kennelijk is bioturbatie op dit moment en op deze plaats 
weinig actief, en reikt nauwelijks dieper dan de huidige bouwvoor.
De combinatie van een massieve stevige kalkrijke bodem met lage 
permeabiliteit, geringe bioturbatie en periodiek zuurstofl oze 
omstandigheden maakt dat de conserveringscondities voor de 
meeste archeologische materialen (hout, metaal, glas, en bot) 
redelijk tot goed zijn. De massieve bodem – waardoor de ploeg-
diepte relatief ondiep is – en de lage graad van bioturbatie geven 
aan dat de fysieke verstoring van de vindplaats op dit moment 
gering is. De beperkte zuurstofb eschikbaarheid betekent dat aan-
tasting van metalen traag zal verlopen, terwijl de aanwezigheid 
van kalk (in combinatie met de lage zuurstofb eschikbaarheid) zorgt 
voor goede bewaarcondities voor metaal en bot in situ. Voor niet-
waterverzadigde vindplaatsen geldt dat het bodemmilieu ter 
plaatse bijna niet beter kan. De ondiepe ligging van sommige gra-
ven - net onder de bouwvoor - maken echter de resten wel kwets-
baar voor bodembewerking.3

6  Resultaten degradatieonderzoek

D.J.Huisman, B.J.H. van Os en M.M.E. Jans 

monster locatie organische stof 
gehalte (%)

x y z

B1      176 265,54 321 623,822 44,564 2,668

B2      176 265,379 321 623,912 44,363 3,358

B6      176 265,832 321 623,559 44,472 4,834

B11     176 265,991 321 623,373 44,302 2,703

B17     176 266,261 321 623,159 44,314 2,543

B41     176 267,357 321 622,101 44,163 2,559

Tabel 3  Het organische stofgehalte zoals bepaald in monsters van de noordoostelijke 
profi elwand van spoor 2008-2. Het organische stofgehalte is vastgesteld door 
middel van thermogravitatieve analyse. Hierbij wordt het gewichtsverlies bij 
450 °C vastgesteld relatief ten opzichte van het gedroogde monster.
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Afb . 11  In oost-west profi el net buiten spoor 2008-2 gemeten gehaltes ijzer, mangaan, zink en lood. Y-as: NAP-hoogte; x-as: afstand in mm. Cirkels geven de locatie aan op 
het profi el, de groott e van de circels het relatieve gehalte. De achtergrondkleuren presenteren een geïnterpoleerd beeld van de gemeten gehaltes.

monster diersoort element macroscopie

HB-BOR-435 mens tibia 2

HB-BOR-435 M5L mens metatarsale 5 (l) 2

HB-BOR-427 mens humerus ( r) 2

AB-BOR-294 paard tibia 1

AB-BOR-295 varken scapula 1

AB-BOR-296 paard femur 3

Tabel 4  Macroscopische kwaliteit van de monsters genomen van de opgraving uit 
2008 en 2009. 

monster diersoort element macroscopie

NL-BOR-HB-001 mens Femur 3

NL-BOR-AB-002 paard Femur 3

NL-BOR-AB-002A paard Femur 3

Tabel 5  Macroscopische kwaliteit van de monsters genomen van de opgraving uit 
1999. 

Afb . 12  Foto van monster HB-BOR-427 (humerus van een mens) waarin de 
verwering van het botoppervlak en de epifysen te zien is.

monster diersoort element OHI type aantasting dubbelbreking microbarsten (%)

HB-BOR-435 mens tibia 5 geen 1 10

HB-BOR-435 M5L mens metatarsale 5 (l) 5 geen 1 10

HB-BOR-427 mens humerus ( r) 5 geen 1 20

AB-BOR-294 paard tibia 1 budded, lin. long. 0 0

AB-BOR-295 varken scapula 0 budded 0 0

AB-BOR-296 paard femur 1 budded, lin. long., lamellate (?) 0 0

Tabel 6  Histologische kwaliteit van de monsters genomen van de opgraving uit 2008 en 2009. Nummer in monsternaam is vondstnummer.
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oppervlak is sterk verweerd, het originele periostale gebied is 
grotendeels verdwenen. Verder is het bot echter histologisch 
zeer goed bewaard, in het bot bevindt zich een substantiële kern 
van bot met goede dubbelbreking en waar microstructurele 
details goed waar te nemen zijn (afb . 13; 14). De mate van erosie 
van het botoppervlak verschilt licht tussen de verschillende 
monsters, zo is het oppervlak van HB-BOR-435 minder geëro-

6.2 Degradatie botmateriaal

6.2.1 Histologisch onderzoek

Macroscopische waarnemingen
De botmonsters werden macroscopisch beoordeeld met de frag-
mentatie categorieën van Gorden en Buikstra (tabel 4).4 Het men-
selijk materiaal was verweerd aan de epifysen, maar vertoonde ook 
– soms extreme – erosie van het botoppervlak (afb . 12). Deze ero-
sie was voornamelijk zichtbaar aan de onderkant van de elemen-
ten, waarschijnlijk waar ze op de kistbodem lagen. 
Het dierlijk materiaal was macroscopisch beter bewaard, met uit-
zondering van AB-BOR-296, de paardenfemur. Dit element was in 
1999 al blootgelegd tijdens de opgraving en was mede daardoor 
gefragmenteerd en lokaal krijtwit gebleekt. 
Drie monsters zijn bestudeerd in de studie van 1999 (tabel 5). 
Macroscopisch waren deze monsters gelijk bewaard gebleven. Het 
oppervlak van het menselijk bot is echter niet op de zelfde wijze 
beschreven als het recente materiaal, wat een vergelijking lastig 
maakt.

Histologische waarnemingen
Histologisch tekent zich een duidelijk verschil af tussen het dier-
lijk materiaal en het menselijk bot (tabel 6). Het menselijk bot 
onderscheidt zich doordat er geen microbiële aantasting aan-
wezig is. Wel is duidelijk een zone van 50 tot 100 μm vanaf het 
oppervlak van het bot zichtbaar waar het bot geen dubbelbreking 
vertoont en veel microbarsten aanwezig zijn. De getallen in de 
tabel geven een gemiddelde aan voor de gehele coupe. Het 

Afb . 13  Microfoto van de microstructuur van een goed geconserveerd bot ter 
vergelijking met het materiaal van Borgharen (originele vergroting 40�).

Afb . 14  Microfoto van monster HB BOR 427 (humerus van een mens) met 
gepolariseerd licht. Vrijwel in de hele coupe is dubbelbreking te zien, 
behalve in de buitenste laag (originele vergroting 40�).

Afb . 15  Microfoto van monster AB BOR 294 (tibia van een paard), waarbij te zien is 
dat vrijwel de gehele microstructuur is aangetast door bacteriële tunnels 
(originele vergroting 40�).
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lende opgravingen op de locatie Pasestraat. De vraag hierbij is 
wat de conserveringstoestand van de verschillende botmonsters 
is en of er een verschil in conservering te zien is tussen materiaal 
opgegraven in 1999 en materiaal van 2008 en 2009. Er is gekozen 
om zowel dierlijk en menselijk materiaal te bekijken om de 
eff ecten van vroege, perimortem processen te kunnen onder-
scheiden van processen die nu plaatsvinden. Uit eerder onder-
zoek is gebleken dat er verschil in degradatieprocessen kan 
optreden afh ankelijk van of een lichaam in een kist, compleet 
of gefragmenteerd in de grond terecht is gekomen. Bacteriële 
degradatie speelt zich relatief vroeg na de dood af in voorname-
lijk complete lichamen.5 
Er is in het menselijk materiaal van de opgravingen van 2008 
duidelijk verwering van het botoppervlak zichtbaar (afb . 12). 
Deze verwering bevindt zich vooral aan de onderzijde van het 
bot, daar waar het op de kistbodem zou hebben gelegen. Bij de 
grotere pijpbeenderen is op de bovenkant van het bot vaak nog 
het originele botoppervlak zichtbaar. Deze verwering is waar-
schijnlijk ontstaan door de inwerking van ontbindingsvloeistof-
fen relatief vlak na begraving, en is dus niet indicatief voor hui-
dige degradatie processen. Het dierlijk bot vertoont dit type 
verwering niet.
Analyse van de microstructuur laat een duidelijk verschil zien tus-
sen het menselijk en het dierlijk bot. Het menselijk bot vertoont 
vooral lokaal aan het oppervlak slechte conservering, met een 
verlies van dubbelbreking en een groot aantal microbarsten. Dit 
is een indicatie dat hier het bot aangetast is, waarschijnlijk door 
de ontbindingsvloeistoff en. Er is echter in alle monsters een kern 
van zeer goed bewaard bot aanwezig. Dit is niet het geval bij het 
dierlijk materiaal, dat uniform een zeer slechte conservering van 
de microstructuur laat zien. Er is door aantasting door bacteriën 
weinig tot niets meer over van de originele microstructuur, maar 
een vergelijkbaar patroon van etsing of verwering van het bot-
oppervlak is afwezig. Dit betekent dat de verwering van het bot-
oppervlak niet in een latere periode door bodemomstandigheden 
is veroorzaakt.
De degradatiemechanismen en conservering van de monsters uit 
2008 en 2009 zijn vergelijkbaar met het bot uit 1999. Ook hier was 
het dierlijk bot vooral aangetast door bacteriën en het menselijk 
materiaal in mindere mate. Wel waren microbarsten aanwezig in 
het menselijk materiaal en was er een vermindering van de dub-
belbreking. De degradatie die in deze monsters histologisch te 
zien is, heeft  vooral in de eerste honderd jaar na depositie plaats-
gevonden. De fragmentatie en het bleken van het paardenbot uit 
2009 is echter wel recent; dit is tijdens de opgraving gebeurd. 
Gebaseerd op deze monsters kan dus niet gezegd worden dat er 

deerd dan HB-BOR-435 M5L. Wel vertonen alle monsters macro-
barsten aan het oppervlak van het bot, waardoor bot hier verder 
verdwijnt.
Het dierlijk bot ziet er wat betreft  degradatie anders uit (afb . 15). 
De kwaliteit van de microstructuur is slecht tot heel slecht (OHI 
0-1). Vrijwel de gehele microstructuur van het bot is verdwenen 
door microbiële aantasting. Hierdoor is ook de dubbelbreking 
verdwenen. Er zijn weinig tot geen microbarsten. Het type micro-
biële degradatie is bacterieel, voor zowel het paardenbot als het 
varkensbot. 
Zowel het menselijk als het dierlijk botmateriaal bevat grond en 
zandkorrels in de botporiën. 

De monsters uit 1999 bestonden uit twee paardenbott en en een 
mensenbot. Het menselijk monster is histologisch redelijk van 
kwaliteit; er is weinig bacteriële degradatie, maar wel een rede-
lijk percentage microbarsten (tabel 7). Hierdoor is ook de dub-
belbreking verminderd. Het type microbiële degradatie is bac-
terieel. Het paardenbot is goed vergelijkbaar met het materiaal 
uit de recente opgraving: de OHI is 1 en er zijn weinig tot geen 
microbarsten (afb . 16). De poriën van alle monsters bevatt en 
grond en zandkorrels. 

Discussie
Er is gekeken naar de macroscopische en microscopische kwa-
liteit van dierlijk en menselijk bot bemonsterd van verschil-

Afb .  16 Microfoto van NL-BOR-AB-002 (femur van een paard), waarin een grote 
hoeveelheid bacteriële degradatie te zien is (originele vergroting 100�).

monster diersoort element OHI Wedl linear budded lamel. dubbelbreking microbarsten (%)

NL-BOR-HB-001 mens femur 4 0 0 0 1 0,5 30

NL-BOR-HB-002 paard femur 1 0 1 1 1 0,0 5

NL-BOR-AB-002A paard femur 1 0 1 1 0 0,0 0

Tabel 7  Histologische kwaliteit van de monsters genomen van de opgraving uit 1999. 
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nog zichtbaar. De meeste ijzeren vondsten waren nog compleet 
(lemmet van een mes, beslag van een kistje, spijkers etc.). Dit 
betekent dat deze vondsten ruim 1300-1500 jaar hebben over-
leefd in de bodem, terwijl ijzer toch een zeer kwetsbare vondst-
categorie is. De conserveringscondities van de bodem met 
betrekking tot deze categorie mag dan ook goed genoemd wor-
den. 

6.3.2 Non-ferro metalen

De corrosiescore resultaten en de resultaten van de metingen van 
de corrosielaag en het schoongemaakte monster staan in bijlage 
2. Ook staat in deze appendix een detailfoto van de niet schoon-
gemaakte vondst. Indien er loodisotopenanalyses zijn uitgevoerd 
staan ook deze resultaten in deze bijlage. De corrosiescore resul-
taten staan samengevat in tabel 8). Alle voorwerpen zijn uit het 
graf met spoornummer 2. De scores kunnen worden ingedeeld 
volgens tabel 9. Bij de meeste monsters is nauwelijks sprake van 
aantasting of is deze matig; bij enkele is deze zorgwekkend. Bij 
geen van de monsters is ernstige of zeer ernstige aantasting vast-
gesteld.
De uitkomsten van het corrosielaag onderzoek waarbij het niet 
schoongemaakte oppervlak met het schone metaal wordt verge-
leken staat in tabel 10. De resultaten in de tabel stellen de fracties 
voor waarmee een bepaald element hoger (positief ) of lager is in 

een achteruitgang in de conservering is waar te nemen. Wel is door 
de degradatie die vroeg in de tafonomische geschiedenis van dit 
materiaal heeft  plaatsgevonden het bot kwetsbaarder voor even-
tuele veranderingen in het milieu. 
In 1999 zijn twee individuen bekeken (een paard en een mens); in 
2008 en 2009 zijn drie individuen onderzocht (een paard, een var-
ken en een mens). Het totaal aantal individuen in deze studie is 
dus vrij beperkt en kan wellicht worden uitgebreid met materiaal 
uit de opgraving van 1995 om de waarnemingen verder te onder-
bouwen.

Conclusies
De conservering van de botmonsters genomen in 1999 en in 2008-
2009 verschilt op histologisch niveau niet dusdanig dat van meet-
bare achteruitgang van de kwaliteit gesproken kan worden. De degra-
datie die aanwezig is, de erosie van het oppervlak van het menselijk 
materiaal en de bacteriële aantasting van het dierlijk bot is waar-
schijnlijk vlak na depositie gebeurd en speelt nu geen actieve rol meer. 

6.2.2 DNA preservatie

Voor de gegevens over de kwaliteit van het DNA wordt verwezen 
naar de resultaten van het DNA-onderzoek (paragraaf 7.7).

6.3 De metalen

6.3.1 IJzer

Alle ijzeren voorwerpen uit de opgravingen van 2008 en 2009 
zijn aangetast door corrosieprocessen. Echter, van veel voorwer-
pen is de vorm en - na conservering - het originele oppervlak 

score aantal percentage aantasting 

<8 7 47 nauwelijks

8-10 6 40 matig

10-12 2 13 zorgwekkend

12-14 0 0 ernstig

>14 0 0 zeer ernstig

Tabel 8  Corrosiescores van de koperhoudende vondsten.

vondst omschrijving klasse pitt ing kleur oppervlak 
conservering

vorm 
conservering

grond corrosiegraad score

139 naald lood + tin-houdend messing (gemiddeld zink) 1 3 1 1 2 0 7

139 ring lood + tin-houdend messing (gemiddeld zink) 2 213 1 1 2 0 8

316 handvat lood + tin-houdend messing (hoge zink) 1 1 2 1 2 0 10

377 handvat lood + tin-houdend messing (hoge zink) 1 12 ? 1 3 0 8,5

377 armatuur lood + tin-houdend messing (hoge zink) 1 23 1 1 1 0 7

281 gesp lood + tin-houdend messing (gemiddeld zink) 1 12 ? 1 3 1 9,5

258 gesp lood + tin-houdend messing (laag zink) 1 12 ? 1 3 1 9,5

289 armband lood + tin-houdend messing (gemiddeld zink) 2 12 2 1 3 1 12

181 riembeslag lood + tin-houdend messing (hoge zink) ? 32 ? 1 3 1 9

142 dunne plaat lood + tin-houdend messing (laag zink) 1 12 1 1 3 0 7

98 spijkerkop gunmetal (zink + tin) 1 23 1 1 3 0 7

188 fi bula gunmetal ? 32 ? 2 3 1 12

411 gewikkelde naald gunmetal 1 12 ? 1 3 ? 9

183 grote schaal lood + tin-houdend messing (laag zink) 1 123 1 1 2 0 7

164 dunne buis gunmetal 1 21 1 1 1 1 8

Tabel 9  Scoringstabel van de aantasting door corrosie.
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de corrosielaag. De metingen zijn gedaan met de hand held XRF. 
De berekening van de delta is de fractie van het gehalte van het 
betreff ende metaal in de corrosielaag verminderd met het gehal-
te van het schone metaal uitgedrukt ten opzichte van het gehalte 
van het schone metaal. Een waarde van -0,27 betekent dat het 
gehalte 27% lager is dan in het schone metaal.
Uit tabel 10 valt op te maken dat bij corrosie van alle geanaly-
seerde koperhoudende metaalvondsten het koper en zink gehal-
te lager is in de corrosielaag. Het tin en lood gehalte neemt rela-
tief toe. Er is geen directe relatie tussen de koper afname en de 
corrosiescore. Wel is opvallend dat bijvoorbeeld vondst 188 een 
hoge corrosiescore heeft  en een hoge koperdepletie. 
De resultaten van de analyse van de bodem rond het koperen bek-
ken staan in afb eelding 17: het blijkt dat koper tot een afstand van 
2,5 cm door de bodem is getransporteerd in meetbare concentra-
ties. Ook lood en zink zijn door corrosie in de bodem terecht 
gekomen. 

vondst delta Cu delta Pb delta Zn delta Sn score

139a -0,27 0,43 -0,25 0,50 7,00

139b -0,38 0,20 -0,22 0,17 8,00

316 -0,17 0,12 -0,18 0,21 10,00

377a -0,05 0,13 0,00 0,64 8,50

377b -0,06 -0,41 -0,02 -0,21 7,00

281 0,00 1,61 -0,19 -0,31 9,50

258 -0,35 0,45 -0,44 0,19 9,50

289 -0,22 0,12 -0,04 0,31 12,00

181 -0,09 -0,30 -0,44 0,69 9,00

142 -0,27 -0,09 -0,24 -0,04 7,00

98 -0,19 -0,47 -0,45 -0,22 7,00

188 -0,51 -0,58 -0,35 0,07 12,00

411 -0,12 -0,38 -0,37 -0,28 9,00

183 -0,04 -0,06 -0,03 -0,06 7,00

164 -0,11 0,23 -0,08 -0,01 8,00

gemiddelde -0,19 0,07 -0,22 0,11 8,70

Tabel 10  Corrosie van metalen; Score: zie tabel 8.
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Afb . 17  Relatieve gehaltes van zink (Zn), 
lood (Pb), en koper (Cu) van de 
bodem die zich in de bronzen 
schaal (vnr. 183) bevindt. De 
waarden zijn gemeten van het 
midden (0 cm) tot aan de rand 
(ca. 13 cm) van de schaal. De 
meest linkse meting (13 cm) 
betreft  de schaal zelf. Het grijze 
gebied geeft  de zone aan 
waarin de bodem meetbare 
corrosieproducten uit de schaal 
bevat.

4 Gordon & Buikstra 1981.

5 Hedges et al. 1995; Jans et al. 2004. 

Noten)
1 Graaf, Kramer & Crombé 2005.

2 Van de Veer 2007.

3 Graaf, Kramer & Crombé 2005, 163.
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7 Resultaten archeologisch onderzoek

7.1  Inleiding

Tijdens de twee veldwerkcampagnes van 2008 en 2009 is een are-
aal onderzocht van circa 900 m2. Hierbinnen liggen de oude proef-
sleuven van de onderzoeken uit 1995 en 1999 (in totaal 350 m2). 
Dus ongeveer 550 m2 van de vindplaats is nu voor het eerst bloot 
gelegd. Ongeveer de helft  van de vondstlaag is gezeefd. Onder de 
vondstlaag is een sporenvlak aangelegd. Hierin zijn in totaal 71 
verkleuringen aangemerkt als grondspoor (afb . 18). Van deze 71 
sporen zijn er zestien geïnterpreteerd als grafk uil. Vijf daarvan zijn 
volledig onderzocht, waarvan er één na werktijd is beroofd; een 
kon binnen de beschikbare tijd niet geheel worden opgegraven. 
Van een zevende graf is slechts het bovenste deel van de vulling 
onderzocht. De geborgen vondsten komen of uit de gezeefde 
vondstlaag (4 mm) of uit de gezeefde segmenten van de onder-
zochte grafk uilen (2 mm). 

7.2 Sporen en structuren1 

A. Müller en D.E. Smal

7.2.1 Inleiding

De sporen werden herkend op het sporenvlak dat gemiddeld rond 
44,1 m NAP was aangelegd. Het maaiveld ligt gemiddeld op een 
hoogte van 44,6 m NAP.
De sporen waren door het droge weer en de slecht gesorteerde 
ondergrond zeer moeilijk leesbaar en lastig te duiden. Om zoveel 
mogelijk tijd aan de grafcontexten te kunnen besteden, zijn 
zoveel mogelijk sporen onderzocht waarvan duidelijk was dat 
het Merovingische inhumatiegraven betrof. Dit betekent dat veel 
onduidelijke sporen niet zijn verdiept en/of gecoupeerd. Hoewel 
het hierdoor lastig is deze sporen te duiden, is hieronder wel 
een poging gedaan om deze sporen te interpreteren en te date-
ren. De zes in 2008 en 2009 (deels) opgegraven grafcontexten 
worden in paragraaf 7.2.3 beschreven. Daar worden ook twee 
sporen besproken waarvan alleen de bovengrond en het eerste 
vlak is onderzocht en die mogelijk ook begravingen bevatt en 
(afb . 19).

De sporen die niet direct met zekerheid als graf konden worden 
geïdentifi ceerd zijn in vier groepen onderverdeeld: rechthoekige 
sporen (lengte < 3� breedte), langwerpige sporen (lengte > 3� 
breedte), ronde tot vierkante sporen en (vondst)lagen. 

7.2.2 Diverse sporen

Rechthoekige sporen
De rechthoekige sporen vormen de enige groep grondsporen waar-
van een selectie nader is onderzocht. Naast de onderzochte sporen 
die als graven werden herkend, zijn in het werkvlak negen andere 
rechthoekige sporen aangetroff en (2008-7, 10, 13, 45, 48, 52, 53, 
54, 66; afb . 18). De afmetingen van de sporen variëren aanzienlijk. 
Er zijn bijna vierkante, grote sporen, zoals de combinatie van spoor 
9 en 13 (2,6 x 2,1 m), grote rechthoekige sporen zoals spoor 49 (3,4 

x 1,6 m), en kleine rechthoekige sporen zoals spoor 45 (1,9 x 1,0 m). 
De kuilen werden pas duidelijk zichtbaar nadat het vlak ca. 0,5 m 
was verdiept ten opzichte van het maaiveld. De rechthoekige kui-
len zijn met de korte kant naar het noordoosten georiënteerd. 
Uitzondering zijn de sporen 16 en 18. Deze kuilen van ca. 2 x 1 m 
zijn noordwest-zuidoost georiënteerd. 
De vulling van de kuilen bestaan uit donkergrijs, slecht gesorteerd 
sediment. Naast zand, leem en kiezels is veel Romeinse bouwma-
teriaal (mortel en baksteen) aanwezig. Het grootste deel van de 
noordoost georiënteerde rechthoekige kuilen wordt geïnterpre-
teerd als grafk uil (afb . 20). Zeer waarschijnlijk zijn het inhumatie-
graven. Van spoor 13 is vastgesteld dat hierin een paard is begraven 
en dat er mogelijk geen menselijke resten aanwezig zijn. 
In spoor 16 is eveneens dierlijk skelet materiaal aangetroff en. Naast 
gearticuleerde bott en van een deel van een paard zijn er losse frag-
menten van schaap en varken gevonden. Deze kuil wordt daarom 
niet als grafcontext geïnterpreteerd maar als kuil. Dit spoor is niet 
opgegraven, een interpretatie van dit spoor blijft  dan ook zeer 
speculatief.

Langwerpige sporen
Er zijn tien langwerpige sporen aangetroff en, waarvan vijf langwer-
pige grindbanen zijn (sporen 7, 23, 11, 33 en 35; afb . 18; 20). De vul-
ling van deze sporen bestaat uit grof grind. Het is niet duidelijk of 
deze grindbanen geïnterpreteerd moeten worden als antropogene 
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Afb . 18  Kaart met alle sporen. 
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Afb . 19  Onderzochte graven met jaar van opgraving.
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Afb . 20  Sporen en hun interpretatie.
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aanwezig waren, zijn de sporen vanwege de tijd niet verder opge-
schaafd en verdiept. Ten noorden van deze rij liggen vier andere 
grindrijke sporen (spoor 29, 30, 31 en 32).
Een cluster sporen met een donkere vulling is gelokaliseerd ten 
westen van spoor 6. Het zijn vier kuilen (spoor 4, 5, 20 en 22) waar-
van er een wordt doorsneden door spoor 6 (spoor 4). Spoor 6 zelf 
wordt doorsneden door een donkere vierkante kuil aan de zuid-
oostkant (spoor 2008-11). 

Een tweede cluster kuilen met donkere vulling ligt centraal in de put, 
direct ten noorden van spoor 11. Deze cluster bestaat uit drie grote 
kuilen (spoor 12, 14, 17). In het zuiden van de put zijn zeven kuilen 
waargenomen. Vier liggen in een oost-west georiënteerde rij 55, 50, 
65, en 64. Spoor 50 lijkt te worden doorsneden door (graf )kuil 48. 
Vervolgens zijn er nog drie kleinere kuilen aangetroff en aan de zuid-
oostkant van de put (spoor 60, 61 en 63). Tussen spoor 61 en 63 is een 
groot stuk natuursteen van 80 x 50 cm in het vlak aangetroff en. 

Op basis van de oversnijdingen van kuilen en grafk uilen moeten 
de sporen 4 en 50 ouder zijn dan de vroegmiddeleeuwse graven. 
Spoor 2008-11 doorsnijdt een grafk uil (spoor 6) en moet van na de 
periode van de vroegmiddeleeuwse graven dateren. Een stuk por-
selein uit de vulling van deze kuil bevestigt de jonge datering. 
Overigens is het opvallend hoe weinig sporen elkaar snijden. Dit 
maakt het dateren of faseren van de sporen zeer lastig, temeer daar 
er nauwelijks vondsten zijn uit de niet verder geroerde sporen.

Lagen 
Over praktisch de hele vindplaats is een donkergrijze laag waarge-
nomen. Deze laag bestaat uit slecht gesorteerd donkergrijs mate-
riaal (zowel kiezels als silt), waarin bijzonder veel fragmenten 
Romeins bouwpuin zitt en. Deze laag is waarschijnlijk het resultaat 
van de afb raak van het villaterrein. Nadat de villa in onbruik raak-
te, is het gebouw gesloopt en wellicht zijn veel bouwelementen 
elders gebruikt. Na de afb raak is aan het oppervlak een laag ont-
staan waar bouwmateriaal is vermengd met afval (losse vondsten 
zoals scherven en dierlijk bot). In deze afb raaklaag zijn de graven 
aangelegd. De kuilen zijn vervolgens weer met bovengrond (de 
afb raaklaag) dichtgestort. Zodoende bestaan de vullingen van de 
grafk uilen uit verspitt e afb raaklaag.
Onder deze laag liggen de natuurlijke rivierafzett ingen. Deze sedi-
menten bestaan uit zeer slecht gesorteerd grind, verspoelde leem, 
klei, zand en silt. De grindfractie is niet over het hele vlak het 
zelfde. In het noordwesten en zuidoosten van de put is beduidend 
minder grind aangetroff en dan in het centrale deel van de put. 
In het noordwesten en het zuiden van de put is het vlak aangelegd 
op een laag lichtbruingrijs zwak zandig leem, tot sterk siltige klei. 
Onder het pakket grind in het centrale deel van de put zijn in 
enkele dieper uitgegraven sporen op ca. 43,6 m NAP zandlagen van 
ca. 10 cm aangetroff en afgewisseld met grindlagen. 

In de zuidoostelijk deel van de put is een laag grind waargenomen 
(spoor 68), die een heel rechte en scherpe grens heeft  met de 

sporen of dat het overblijfselen zijn van natuurlijke, enigszins 
schuin afl opende, afzett ingen. Deze lagen zouden dan onder een 
dusdanige hoek door het vlak worden aangesneden, dat ze als banen 
zichtbaar worden. De smalle banen met spoornummers 7, 23 en 
het bredere spoor 11 zouden dagzomende grindpakkett en kunnen 
zijn. Deze interpretatie wordt ingegeven door het feit dat deze spo-
ren in het vlak weinig scherp waren en omdat deze sporen min of 
meer in het verlengde van elkaar liggen. Ten noorden van deze 
‘baan’ neemt het grind in de natuurlijke afzett ingen ook iets af.

De sporen 33 en 35 lijken een rechthoekige ruimte te omsluiten 
van 5 m breed. De lengte is niet vast te stellen omdat een groot 
deel van deze (mogelijke structuur) buiten de opgravingsput ligt. 
De vulling van de sporen bestaat uit grof grind. Mogelijk vormen 
deze 1,5 m brede greppels de fundering van een gebouw. De korte 
zijde van deze greppels ligt naar het zuiden georiënteerd. Er zit een 
onderbreking aan de westzijde van de structuur. Het is niet ondenk-
baar dat het in het verleden een doorgang was. Deze grondsporen 
worden doorsneden door een 0,5 m brede en minimaal 9,6 m lange 
noordoost-zuidwest georiënteerde greppel (spoor 34). De vulling 
van deze greppel bestaat uit donkergrijze, sterk zandige klei. 
De langwerpige sporen met een duidelijk te onderscheiden vulling 
zijn ook geïnterpreteerd als greppels. Hiervan zijn de sporen 57 en 
58 het meest duidelijk.
Het zijn twee noordoost-zuidwest georiënteerde sporen van res-
pectievelijk 20 en 40 cm breed en minimaal 3,5 m lang. De uitein-
den van deze greppels liggen onder de putrand en onder spoor 68 
zodat de werkelijke lengte niet is vast te stellen. Spoor 21 is ook 
een langwerpig spoor met een donkere grijze vulling. Dit spoor is 
0,42 m breed en minimaal 1,92 m lang; een deel van het spoor ligt 
buiten de put. Vervolgens zijn er twee greppels aan de zuidkant 
van de put aangetroff en: een van 2,1 x 0,4 m (spoor 56) en een van 
0,4 x (minimaal) 1,5 m (spoor 59). 
Daarnaast is een enkele keer een langwerpig spoor opgetekend 
dat bij nadere inspectie een nazakking van de bouwvoor of van de 
vondstlaag betrof. Deze sporen waren slechts enkele centimeters 
diep en na opschaven verdwenen (bijvoorbeeld spoor 1, 3 en 19). 

Ronde en vierkanten sporen
In totaal vallen 26 sporen in de categorie ronde en vierkante spo-
ren. Al deze sporen worden geïnterpreteerd als kuil. De gemid-
delde afmetingen van deze kuilen ligt tussen 0,75 m en 1 m. Er kan 
op basis van de vulling een tweedeling gemaakt worden. Er zijn 
kuilen met een donkergrijze zandvulling en kuilen waarvan de 
vulling grotendeels uit zeer grof grind bestaat. Bij deze laatste 
groep gaat het waarschijnlijk om funderingen of poeren. 
De grindrijke sporen liggen aan de westkant van de put en vormen 
daar een kleine cluster. Vijf sporen liggen op een noordoost-zuid-
west georiënteerde rij met een gemiddelde tussenafstand van 25 cm 
(sporen 8, 21, 25, 26 en 28). Het laatste spoor op deze rij (spoor 28) 
is zeer grillig van vorm. Mogelijk bestaat dit spoor uit drie of vier 
individuele kuilen, maar dit is niet verder onderzocht. Omdat in 
het veld duidelijk was dat in dit deel van de put geen grafk uilen 
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In 2008 is ten oosten van spoor 6 een rechthoekig spoor herkend 
(spoor 2008-7; afb . 21; 22). Door de beperkingen van de kleine 
opgravingsput was het niet duidelijk of dit spoor een grafk uil 
betrof, een afvalkuil of een wat dikker deel van de vondstlaag. Hoog 
in het spoor is een menselijke schedel aangetroff en op een hoog-
te van 44,18 m NAP, ca. 40 cm onder het maaiveld. In 2008 is wegens 
tijdgebrek gekozen om dit spoor niet verder te onderzoeken. 
De laatste week van de campagne in 2009 is het spoor nog wel iets 
verdiept zodat duidelijk werd dat het inderdaad een rechthoekige 
kuil betreft . Het ligt voor de hand om dit spoor te duiden als een 
inhumatiegraf. De schedel ligt echter waarschijnlijk niet meer in 
situ, maar is, wellicht door al dan niet oudtijdse opening van het 
graf of andere verstoring, bovenin de vulling van de grafk uil 
terechtgekomen. De geborgen vondsten uit dit spoor zijn waar-
schijnlijk Romeins materiaal dat bij het sluiten van de grafk uil is 
teruggeworpen en/of door verstoring in het graf is geraakt.
De tweede kuil waar het eerste vlak van is onderzocht, is de com-
binatie van spoor 9 en 13. Deze twee sporen vormen in wezen één 
spoor waarbij spoor 13 de centrale vulling betreft  (1,3 x1,6 m) en 
spoor 9 de ca. 0,6 m brede buitenrand vormt. In de vulling (van 
zowel 9 als 13) zijn de resten van een paard in anatomisch verband 
aangetroff en. Dat het om een intentionele begraving gaat en niet 
om slachtafval, is mogelijk af te leiden aan het aangetroff en bron-
zen artefact dat bij de schedel lag. Deze vondst is mogelijk deel van 
het paardentuig. Omdat de vraagstelling van het onderzoek tijdens 
de tweede campagne gefocust was op de degradatie van menselijk 
botmateriaal is er voor gekozen om dit graf voorlopig niet verder 
te onderzoeken. 

Spoor 2008-2 (afb . 23-29)
Dit spoor is in 1999 als eerste gelokaliseerd (in 1999 heeft  dit spoor 
nummer 12 gekregen). De onderzoekers hebben destijds deze con-
text alleen ingemeten en niet verder onderzocht. In 2008 is begon-
nen met het opgraven van deze kuil. De bovenkant van de vulling 
is niet onderzocht, omdat deze in 1999 al was opgegraven. Op een 
diepte van 43,92 m NAP is de onverstoorde context in segmenten 
verdeeld en gezeefd. Het is een rechthoekige lange en brede kuil 
met afgeronde hoeken. De kuil meet 2,70 x 1,60 m en is noordoost-
zuidwest georiënteerd. De onderkant van de kuil ligt op 43,74 m NAP. 
Er resteerden dus nog 18 cm van de kuilvulling. Er van uitgaande 
dat het oorspronkelijk maaiveld rond de 44,6 m NAP lag, is de kuil 
ruim 1,1 m diep. De kuil is in het grind ingegraven. Op de bodem 
is een compacte 2-3 cm dikke, oranje-gele, zandige laag van ver-
spoelde löss met fi jne stukjes baksteenpuin aangetroff en. Mogelijk 
is laag als vlijlaag aangelegd. Op deze vlijlaag lag een 3-5 cm dikke 
laag met grind en zowel fi jn als grof puin, met ingespoelde klei-
nere fragmenten. De vondsten uit het graf liggen boven dit niveau, 
in een bruinere, minder zandige en kalkrijkere vulling. Dit is dus 
aanzienlijk hoger dan de kuilbodem, en valt waarschijnlijk samen 
met de bodem van een houten container. Onder een bronzen 
schaal zijn resten gevonden van de plank waar deze schaal op stond. 
Door de corrosie van het brons is een klein restant hout bewaard 
gebleven. Enkele gevonden spijkers zouden onderdeel kunnen 

natuurlijke afzett ingen aan zuidkant van de put. De laag bestaat 
uit een pakket grijs grind. Dit grindpakket was iets beter gesorteerd 
dan de dagzomende lagen in het noorden van de put. Ook hier is 
een interpretatie zeer lastig omdat de laag zelf niet verder is onder-
zocht. Het zou de onderkant van een geëgaliseerde laag kunnen 
zijn waarop een vloerniveau heeft  gelegen. In een diepe uitgraving 
bij spoor 47 is gebleken dat het pakket grind een dikte had van ca. 
0,5 m. Wellicht is het ook te interpreteren als een natuurlijke grind-
laag waarop een dun pakket beter gesorteerd materiaal ligt. Dit 
verschil is in het kleine profi el bij de uitgraving bij spoor 47 niet 
vastgesteld.

Natuurlijke fenomenen
Tot slot zijn er enkele verkleuringen in het vlak waargenomen die 
een natuurlijke oorsprong hebben. De sporen 27, 42, 43, en 44 
hebben een lichtbruingrijze vulling van zwak zandig leem. In de 
vulling van spoor 42 zijn de schelpen van stroommossels aange-
troff en. Het voorkomen van deze schelpen laat zien dat het geen 
oude sporen kunnen zijn. Normaliter degraderen deze schelpen 
zeer snel. Het zijn waarschijnlijk natuurlijke geultjes en kolkgaten 
die zijn ontstaan bij de meest recente overstromingen. 

7.2.3 Onderzochte grafk uilen 

Van het totaal aan rechthoekige sporen zijn er zes onderzocht. 
Op basis van de inhoud van de sporen is vastgesteld dat het alle-
maal grafk uilen zijn. Een hiervan is tijdens de campagne zodanig 
beroofd (spoor 6) dat de relatie tussen kuil en vondsten en de vorm 
van de kuil niet meer is vast te stellen. Een andere kuil is door tijd-
gebrek niet afgewerkt (spoor 47), waardoor de informatie over de 
relatie tussen kuil en vondsten alsmede de vorm van de kuil nog 
niet voorhanden is. De andere vier sporen zijn volledig onderzocht. 
Vermeld moet worden dat de grondsporen zeer moeilijk leesbaar 
waren. Dit werd vooral veroorzaakt door de aard van de natuur-
lijke afzett ingen en de vulling van de grafk uilen. Omdat deze een 
bijzonder slecht contrast opleveren, was vaak alleen de aan- of 
afwezigheid van Romeins bouwpuin een aanwijzing of het vulling 
of natuurlijke rivierafzett ingen betrof. Ook droogden de vlakken 
bijzonder snel uit door het droge en warme weer, waardoor het 
contrast tussen rivierafzett ingen en grondspoor nog slechter zicht-
baar werd.
De kuilen zijn ingegraven in een verlaten en (deels) afgebroken 
villa. De vulling van de kuilen is dan ook afk omstig uit de afb raak-
laag van het villaterrein, waardoor er veel Romeins vondstmateri-
aal aanwezig is. 

Behalve de zes graven die hieronder worden beschreven, zijn er 
twee sporen waarvan het eerste vlak is schoon gemaakt met de 
troff el en de bovengrond is gezeefd. De interpretatie van deze kui-
len is nog niet geheel duidelijk, maar er is wel meer informatie 
beschikbaar dan de overige kuilen die alleen zijn geregistreerd en 
ingemeten. 



7 RESULTATEN ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 51

S2008-2

S2008-7

128

149

127

99

126

121

82

125

119

150
97

120

100

118

81

117
116

101

124

10377

122

102

123

24

Aardewerk: Romeins
Glas 
Keramiek
Metaal: brons 
Metaal: ijzer 
Metaal: onbepaald 

Bot: dierlijk
Bot: menselijk 

S2008-2 vlak 1
S2008-7 vlak 1

145 Vondstnummer
Reconstructie contour graf

Schaal 1:100

143

108

1:400

Vondsten 

Monsters

Monster: algemeen 
Vondstnummer145

Legenda

Mix  
Metaal: slak 

Schaal 1:100

S2008-7

207

208

146

155

150

145

210

144

204

206

149

152

164

209

148

205

151

S2008-7 vlak 2

Afb . 21  (boven) Put 1, vlak 1 met geprojecteerde contour en locaties van vondsten en monsters van graf spoor 2008-7. Op de tekening is ook de contour van graf spoor 2008-2 
aangegeven.

Afb . 22  (onder) Graf spoor 2008-7, vlak 2: vondsten.



52 MEROVINGERS IN EEN VILLA

Schaal 1:40

16

41

28

40

29

27
39

34

25

33

35

44

2436

26

38

42

30

47

48

32

32

37

49

15
46

43 31

9

17

14

19

20

11 18

13

110
12

21

22

23
78

80

A

B

C

D

E

F

1:200

S2008-2 vlak 1

Schaal 1:40

189

93188

192
187

190

191

186

194

154

163
84

153

153

85

153

177

172

173
175

90

89

88

174

115

111

113

137

136

176
178

83

86

140

92

114

70

112

171

91

135

96

165
134

95

37

138

133

110
167

166

94 162
158

157
161

59
160

132
131

202

93
109

195
197

198

196

A

B

C

D

E

F

1:200

S2008-2 vlak2

145 Vondstnummer
Reconstructie contour graf

Baksteen  
Keramiek 
Monster: algemeen  
Monster: bot  
Monster: houtskool  
Metaal: onbepaald  
Bot: dierlijk 

Steen: vuursteen  

Vondsten 

Baksteen 
Monster: algemeen  
Mix  
Vondstnummer145

A Segmenten

Monsters

Legenda

Bijzonder object: metaal 
Metaal: ijzer 

Mix  
Metaal: slak  

Bot: menselijk  

Afb . 23  (boven) Graf spoor 2008-2, vlak 1: vondsten en monsters. Schaal 1:40.
Afb . 24  (onder) Graf spoor 2008-2, vlak 2: vondsten en monsters. Schaal 1:40.



7 RESULTATEN ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 53

Schaal 1:40

181

185
184

139

203

212 213

156

179

129

251183

182

214216

215

217

141

142
180

168

155

339

306

305

Aardewerk: middeleeuwen  
Bijzonder object: keramiek  
Bijzonder object: metaal  
Bijzonder object: organisch 

Keramiek  
Metaal: brons  
Metaal: onbepaald  
Bot: menselijk  
Bot: dierlijk  

Baksteen 
Keramiek 257

252
255

256

222

201

200199

170

219
169

308
397

310

309
225

224
A

B

C

D

E

F

Steen: onbepaald  

145 Vondstnummer
Reconstructie contour graf

1:200

Glas 

Vondsten 

Bot: onbepaald  
Monster: algemeen  
Mix  

Baksteen  
Monster: pollen

Monsters

Legenda

S2008-2 vlak 3

Schaal 1:20

468

436

436

436

485

436

436 486

432

462

431463

429
399

427

386

517

394
429

428

430

461

466

425
422423

484

483

260

435

435

435

435
435

435

435
435

435

363
287

354

357
268

274

344

356
360

266
287

360

264

346

360
315

314

257
257

257

346

375

352

347

345

348

349

299

256

441

442 443

321

325

322
322

326

438

321

325
324323

320

327 326 331
337

332

336
A

B

C

D

E

F
1:200

S2008-2 vlak 4

Vondstnummer145

A Segmenten

Afb . 25  (boven) Graf spoor 2008-2, vlak 3: vondsten en monsters. Schaal 1:40.
Afb . 26  (onder) Graf spoor 2008-2, vlak 4: bot en monsters. Schaal 1:20.



54 MEROVINGERS IN EEN VILLA

Schaal 1:20

416

410
415

454401

453

464
414

403

392

527

526

409

406

407

404

514

402

406
513

448

451

447

447 449
450

512

464

445

446

519

408

405

413

391

457

460

362

368
366

364

270 279

280

275

355

374

294

290

293

295
296

370
298

297

292

291

372
371

282

369

278273

S2008-2 vlak 4

Schaal 1:20

145 Vondstnummer
Reconstructie contour graf

361

276

378

379

271

272

269

367

289

358
261

258

139

281

316

267

301

302

397

433437

393

393

400

389

456

426 412
424

390

384

470

373
359

283

353

262

263

351

350
259376

184

277

300

377

330

285

286

284

317

421
418

420

419
417

465

434

458

467

383

411

469

411

Mix  
Steen: onbepaald 
Metaal: onbepaald 
Baksteen 
Keramiek 
Monster: antropoden 
Metaal: brons  
Monster: houtskool  

S2008-2 vlak 4

Glas  

Vondsten 

Legenda
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is geweest. Ook is de aard van de grafgift en deels onbekend en 
weten we niet hoe het skelet en de bijgift en in het graf lagen. 

Spoor 15 (afb . 36-42)
Deze kuil is in het eerste vlak op een diepte van 44,29 m NAP inge-
tekend. De vorm is min of meer ovaal en de afmetingen zijn 2,1 x 

1,1 m. Het graf was noordoost-zuidwest georiënteerd. De vlakke 
onderkant lag op 44,19 m NAP. Vanaf het huidige maaiveld geme-
ten is de kuil slechts 40 cm diep geweest. Op de vlakke bodem van 
de grafk uil lag fi jn grit. Dit lijkt ingespoeld te zijn tussen de voor-
malige bodem van de container en de bodem van de kuil. Het ske-
let ligt direct op dit gritrijke niveau. 
Er is geen aft ekening van een houten kist waargenomen. Hoewel 
er enkele spijkers of nagels in het graf zijn gevonden is niet duide-
lijk of deze hebben gediend om een kist bij elkaar te houden of dat 
het Romeinse spijkers zijn die contextloos voorkomen in de vondst-
laag en bij het dichtgooien van het graf in de vulling zijn terecht 
gekomen. De ligging van de skeletresten geven daarentegen wel 
aanwijzing dat er sprake moet zijn geweest van een houten contai-
ner. Zo is het bekken verplaatst buiten het oorspronkelijke volume 
van het lichaam, is de femur losgeraakt en weggedraaid, zijn de 
knieën naar buiten gedraaid en is de schedel weggerold. Deze waar-
nemingen duiden op decompositie van het lichaam in een open 
ruimte, waarna verplaatsing van het bot mogelijk is. We beschou-
wen spoor 15 dan ook als een houten containerbegraving. 

zijn geweest van de houten constructie; ze kunnen echter ook 
Romeins zijn. Aan de zuidoost kant van de kist lag op de grens van 
de grafk uil en de houten kist een grote steen.
De kuil is bijzonder groot in verhouding tot het skelet en de bij-
gift en. Het is dus een zeer brede houten container. Een mogelijk-
heid is dat we met een kamergraf te maken hebben.

Spoor 6 (afb . 30-35)
Deze kuil is in de kleine uitbreiding van 2008 voor het eerste waarge-
nomen. Toen werd ook duidelijk dat een deel buiten het te onderzoe-
ken areaal lag. Desondanks zijn er enkele segmenten (4 en 5) onder-
zocht. In 2009 is het hele spoor in het vlak blootgelegd en zijn alle 
segmenten uitgezet en onderzocht. Het eerste vlak waarin het spoor 
zichtbaar was, lag op 44,34 m NAP; de onderkant van de kuil op 43,87 m 
NAP. In totaal is de kuil ruim 47 cm diep, vanaf het huidige maaiveld 
gemeten 90 cm. De afmetingen zijn 3 x 1,90 x 0,90 m. De oriëntatie 
van het spoor is noordoost-zuidwest. Deze kuil is tijdens de campag-
ne van 2009 door grafrovers verstoord. Hierdoor is de informatie over 
de interne structuur van de kuil volledig verloren gegaan. 
In de kuil werd een grote hoeveelheid Romeins bouwmateriaal 
gevonden. Verschillende stukken lagen ook horizontaal in het vlak; 
één stuk stond bij het hoofdeind recht omhoog. Het lijkt alsof het 
bouwmateriaal opzett elijk is gebruikt als versteviging van de con-
tainer of om de begraving af te dekken. Door de grafroof weten we 
niet of er een bekisting of een andere soort constructie aanwezig 
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basis van dit segment niet duidelijk. Daarvoor zou het hele grond-
spoor opgegraven moeten worden. 
Op een diepte van 43,91 m NAP (vlak 4) is binnen een segment (B) 
waar vroegmiddeleeuwse vondsten zijn aangetroff en ook zeer 
recent materiaal gevonden: fl arden plastic en een verpakking van 
papieren zakdoeken. De laatste kan zelfs door een productiedatum 
gedateerd worden in 1999. In de bovenliggende vlakken zijn geen 
sporen van recente verstoring gezien. De leesbaarheid van de spo-
ren was echter zeer slecht, waardoor recente ingravingen blijkbaar 
niet zijn herkend. Ondanks deze verstoringen zijn delen van een 
menselijke schedel herkend (in het zelfde B-segment) Mogelijk is 
dit spoor na het proefsleuvenonderzoek van 1999 beroofd. Hierbij 
zouden skeletresten verplaatst kunnen zijn. Een alternatieve ver-
klaring is dat de vulling is geroerd door bioturbatie.Om dit vast te 
kunnen stellen zal de grafk uil in zijn geheel opgegraven moeten 
worden. Op vlak 4 is aan de oostzijde van het vlak een rijtje van 
drie stenen gevonden die wellicht onderdeel zijn van de grafcon-
structie, bijvoorbeeld als vulling tussen kuilrand en kist. Ze kunnen 
indertijd echter ook bij het graven van de kuil terzijde zijn gescho-
ven.
Segment D is uitgegraven vanwege een cluster metalen artefacten 
die met de detector waren gelokaliseerd. In het veld werden mini-
maal twee metalen ringen blootgelegd. Omdat het metaal sterk 
was gecorrodeerd is in het veld besloten om deze concentratie 
metalen vondsten en bloc te bergen. 

Spoor 51 (afb . 51-53)
Ook deze kuil was relatief ondiep. Het eerste vlak is aangelegd op 
een diepte van 44,12 m NAP en de onderkant van de kuil lag op 
43,95 m NAP. De vorm is rechthoekig met een oriëntatie van de 
korte zijde op het noordoosten. De kuil meet 2,40 x 1,10 m. 
De aanwezigheid van een kistspoor is mogelijk af te leiden uit de 
afwezigheid van stenen en bouwpuin in het midden van het spoor, 
terwijl deze aan de randen wel aanwezig zijn.

Het graf is verstoord door een secundaire bijzett ing. Deze bijzet-
ting, bestaande uit een concentratie van menselijke resten van 
twee jonge kinderen en enkele potjes aan het voeteneinde van de 
primaire begraving, heeft  een verplaatsing van de voeten van deze 
begraving veroorzaakt. De menselijke resten wekken de indruk als 
een ‘bundeltje’ in het graf te zijn geplaatst.

Spoor 46 (afb . 43-45)
Deze grafk uil is eveneens georiënteerd naar het noordoosten. Het 
is een relatief kleine rechthoekige kuil van 2,50 x 1 m. De kuil is in 
het eerste vlak op een diepte van 44,13  m NAP ingetekend, de 
onderkant lag op 44,00 m NAP.
In de kuil zijn geen sporen of resten aangetroff en die duiden op 
een houten container. 
In deze kuil zijn weinig vondsten geborgen. Ook van het skelet zijn 
maar weinig resten teruggevonden. De verse breuken op de spaar-
zame botfragmenten en de aanwezigheid van een fragment por-
selein op de bodem van het graf zijn waarschijnlijk veroorzaakt 
door latere verploeging van dit ondiepe graf. 

Spoor 47 (afb . 46-50)
Deze kuil is herkend in het vlak op een diepte van 44,11 m NAP. 
De grafk uil is niet volledig afgewerkt. Alleen segment D is tot op 
de bodem van de grafk uil afgewerkt (vlak 5) op 43,64 m NAP. De ove-
rige segmenten zijn tot op vlak 4 verdiept (43,91 m NAP). Op het 
vijfde vlak worden de inhumatie en de bijgift en verwacht. De afme-
tingen van de rechthoekige kuil zijn 2.60 x 1,50 m. Het verschil 
tussen grafk uil en de omliggende bodem tekent zich vooral af in 
de structuur van de het bodemmateriaal. De vulling is vrij fi jn en 
vast met veel kiezels, terwijl de omliggende bodem veel grover en 
losser van structuur is en op sommige plaatsen vrijwel geen en op 
andere juist zeer veel kiezels bevat.
In het segment D zijn duidelijke sporen waargenomen van de afb a-
kening van de grafk uil. Of dit een houten container betref, is op 
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Afb . 43  (boven) Graf spoor 46, vlak 2: vondsten. Schaal 1:40.
Afb . 44  (onder) Graf spoor 46, vlak 3: vondsten. Schaal 1:40.
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een relatief groot aantal vuurstenen is verzameld waaronder veel 
kleine fragmenten. Ruim 59% van de 236 gevonden stukken vuur-
steen is kleiner dan 10 mm (afb . 54).2 
Van de 236 vondsten komen er 230 uit een grafvulling, de overige 
6 zijn op het archeologische vlak gevonden.
De fragmenten vuursteen kunnen op grond van de morfologische 
kenmerken en toestand in drie groepen ingedeeld worden. De eer-
ste groep omvat 63 vondsten die aangemerkt kunnen worden als 
vuurstenen artefacten, omdat ze de kenmerken hebben van inten-
tioneel door de mens bewerkte stukken vuursteen (tabel 11).3

De tweede groep bestaat uit 77 stuks verbrande vuursteen; het gaat 
hierbij om brokken en zogenoemde potlids die ontstaan wanneer 
vuursteen aan hoge temperaturen van bijvoorbeeld open vuur 
wordt blootgesteld en die geen kenmerken van bewerking door 
de mens vertonen. 
De derde groep omvat 96 vondsten. Van deze vuurstenen kon niet 
met zekerheid worden vastgesteld of het door mensen geprodu-
ceerde artefacten gaat. Het zijn vaak kleine fragmenten vuursteen 
met scherpe randen (afb . 54). De drie groepen vuursteen worden 
hieronder beschreven en geanalyseerd.

De vuurstenen artefacten
Bij de vuurstenen artefacten gaat het om vijf gemodifi ceerde arte-
facten waaronder een middenstuk van een spits met oppervlakte-
retouche (tabel 11). De laatste is een zogenoemde driedoorn die 
door verbranding sterk is beschadigd (vnr. 476-1). Aan de onderkant 
zijn nog delen van de schachtdoorn en bijhorende doornen aan-
wezig (afb . 55). De pijlpunt meet 21 x 17 x 5 mm. Het tweede artefact 
(vnr. 433) is een afslag afk omstig van een rand van een gepolijste 
vuurstenen bijl. Verder zijn er twee complete geretoucheerde afsla-
gen en een middenstuk van geretoucheerde kling gevonden.
De ongemodifi ceerde artefacten bestaan voornamelijk uit afslagen 
en klingen.
De vuursteen die gebruikt is voor de vervaardiging van de artefac-
ten is voor 41,3% van de artefacten onbepaald (tabel 11). Over de 
herkomst kan niet meer gezegd worden dan dat de grondstof zeer 
waarschijnlijk uit de afzett ingen van het Maasterras afk omstig is. 

7.3 Vuursteen

J. Deeben

7.3.1 Inleiding

Bij de opgraving van werkput 1 zijn 236 stuks vuursteen aangetrof-
fen die in verschillende mate van zekerheid te maken hebben 
menselijke activiteiten ter plaatse. In deze paragraaf wordt onder-
zocht wat de aard is van de gevonden vuursteen en wat de relatie 
is met de menselijke activiteiten. Voor de toegepaste methodiek 
zie paragraaf 4.12.

7.3.2 Resultaten

Tijdens de opgraving is de uitgegraven grond met water gezeefd 
over een maaswijdte van 2 x 2 mm, het residu is gedroogd en daar-
na onderzocht. Het gebruik van een zeef is er de oorzaak van dat 
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Afb . 54  Verdeling van lengte van de vondsten van drie groepen vuursteen.

type artefact type vuursteen totaal

chalcedoon Rijckholt Rullen lichtgrijs Belgische onbepaald niet det.

gemodifi ceerd

driedoorn - - - 1 - - 1

bijlafslag - - - 1 - - 1

geretoucheerde afslag - 2 - - - - 2

geretoucheerde kling - - - - - 1 1

totaal - 2 - 2 - 1 5

ongemodifi ceerd

brok - - - - 1 - 1

kernvernieuwingsstuk - 2 - - - - 2

afslag 1 7 - 1 23 13 45

kling - 3 1 2 2 2 10

totaal 1 12 1 3 26 15 58

Tabel 11  Overzicht van de samenstelling van de assemblage vuurstenen artefacten. Aangegeven zijn het type artefact en de gebruikte vuursteen.
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Een derde deel van de vuurstenen artefacten is verbrand. Behalve 
de genoemde gemodifi ceerde artefacten zijn er nog zeventien 
afslagen en twee klingen verbrand.
Ruim 71% van de artefacten is gevonden in de graven van spoor 
2008-2, 6 en 15 (noordwestelijke cluster); in deze cluster zijn alle 
gemodifi ceerde artefacten aangetroff en. In de graven van spoor 
46, 47 en 48 (zuidoostelijke cluster) zijn alleen afslagen en een 
brok gevonden (tabel 13).

Verbrande vuursteen
De 77 stuks verbrande vuursteen bestaan uit 31 brokken en 47 potlids. 
Potlids zijn veelal schelpvormige stukjes vuursteen die door verhit-
ting uit het oppervlak van een stuk vuursteen breken. Door verhitt ing 
calcineert de vuursteen. Bij oplopende temperatuur treden er aller-
lei veranderingen op in het vuursteen waarbij het verlies aan water 
de belangrijkste is.5 Bij temperaturen hoger dan 350 0C wordt het 
water dat chemisch gebonden is in het vuursteen mobiel en ontstaan 
er scheuren en breuken in de steen. Ook sulfaten en ijzer oxideren. 
Boven de 500 0C oxideren koolstof en andere non-silica materialen, 
dehydrateert de vuursteen en valt uiteen. Bij temperaturen hoger 
dan 573 0C verliest de steen zijn structuur en verkruimelt. 

Meer dan 25% van de vuursteen is niet meer determineerbaar 
omdat de kleur en structuur door blootstelling aan vuur niet meer 
herkenbaar was. 
Bij de benoembare vuursteen zit afslag van lichtbruine, doorzich-
tige chalcedoon vuursteen. Veertien artefacten zijn van zwarte 
Rijckholt vuursteen, waarbij drie relatief grote afslagen met leng-
tes tussen de 40 en 53 mm waarvan er twee gebroken zijn. Drie 
artefacten zijn op de dorsale zijde bedekt met een ruwe cortex. 
De relatieve groott e van een aantal artefacten van Rijckholt vuur-
steen en de aanwezigheid van ruwe, weinig verweerde cortex doet 
vermoeden dat deze afk omstig zijn uit het mijngebied van Rijck-
holt-Sint Geertruid en niet van het Maasterras.
Bij de andere artefacten met cortex en het verbrande vuursteen 
(tabel 12) komt verder alleen verweerde cortex en rolsteenpatina 
voor. De sterke verwering is vaak het gevolge van transport door 
water.
Een kling is van bruingele Belgische Rullen vuursteen en vijf arte-
facten zijn van de zogenoemde fi jnkorrelige lichtgrijs Belgische 
vuursteen uit de Haspengouw.4 Uit deze Haspengouwse vuursteen 
is een gepolijste bijlafslag met afmetingen van 43 x 32 x 6 mm. 
De afslag is uit het middengedeelte van de bijl afk omstig; de over-
gang naar de zijkant van de bijl is nog zichtbaar. Ook de pijlpunt 
of driedoorn is uit deze vuursteen gemaakt, evenals een afslag en 
twee klingen (tabel 11). Het is waarschijnlijk dat de bijl, vanwege 
zijn afmeting is vervaardigd van vuursteen die in de Haspengouw 
is gewonnen. Van de ander artefacten van lichtgrijs Belgische en 
Rullen vuursteen is dat niet zeker omdat deze vuursteen ook in 
afzett ingen van de Maas voorkomt.

cortex artefacten verbrande vuursteen

geen 51 65

ruw 3 -

verweerd 5 3

rolsteen 4 9

totaal 63 77

Tabel 12  Het voorkomen van cortex op artefacten en verbrande vuursteen.

noordwestelijke 
cluster

zuidoostelijke 
cluster

type

driedoorn 1 -

bijlafslag 1 -

geretoucheerde afslag 2 -

geretoucheerde kling 1 -

brok vuursteen - 1

kernvernieuwingsstuk 2 -

afslag 29 14

kling 7 -

totaal 43 15

Tabel 13  Voorkomen van artefacten in de noordwestelijk cluster graven (spoor 
2008-2, 6 en 15) en de zuidoostelijk cluster (spoor 46, 47 en 48).

Afb . 55  Borgharen-Pasestraat: 476 (1) middenstuk van een verbrande driedoorn-spits uit graf 6; 476 (2) geretoucheerde afslag van Rijckholt vuursteen uit spoor 6; 433 
bijlafslag van lichtgrijs Belgische vuursteen uit spoor 2008-2. (Pijl-met kruis: slagbult afwezig; pijl-met-bol: slagbult aanwezig). Schaal 1:1.
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Behalve door natuurlijke oorzaak kunnen deze stukjes ook tot 
stand gekomen zijn door de mens; de mogelijke processen zijn 
talrijk. Uiteraard kan niet worden uitgesloten dat ze het resultaat 
zijn van prehistorische vuursteenbewerking maar als zodanig niet 
te herkennen zijn, bijvoorbeeld omdat ze ontstaan zijn bij het 
foutief toepassen van bewerkingtechnieken of bij ongelukken. 
Ook komt het vaak voor dat er onvolkomenheden in de structuur 
van de vuursteen zitt en, bijvoorbeeld door scheuren als gevolg van 
riviertransport of inwerking van vorst, waardoor bij een slag door 
de mens de steen in vele stukken uiteen kan vallen. Ook is moge-
lijk dat de onbepaalde stukken ontstaan zijn door de bouw, het 
gebruik en de afb raak van de villa en het graven en dichtgooien 
van de Merovingische graven. Vuursteen wordt veelvuldig gebruikt 
als bouwmateriaal in Romeinse villa’s. Ook kunnen ze het gevolg 
zijn van betreding (trampling) van de ondergrond door hoefdieren 
en de mens. Dit is vooral het geval bij een steen- of artefactrijke 
ondergrond waarbij door betreding stenen tegen elkaar stoten en 
breken.

7.3.3 Discussie

Op grond van typologische kenmerken en het gebruikte vuursteen 
kunnen de vondsten toegewezen worden aan het Midden- of 
Laat-Neolithicum. De spits met schachtdoorn en weerhaken 
(driedoorn) kan gedateerd worden in het Laat-Neolithicum (Klok-
bekercultuur: 2500-2000 v.Chr.).6 Het gebruik van Haspengouw-
se en Rijckholt vuursteen, waaronder mogelijk gemijnde vuur-
steen lijkt eerder met een midden-neolithische datering in 
verband te brengen. Door de beperkte kennis over het vuursteen-
gebruik in het Laat-Neolithicum in het onderzoeksgebied is 
onduidelijk in hoeverre beide vuursteensoorten in deze periode 
nog gangbaar waren. In dat geval zou het gehele complex aan 
het Laat-Neolithicum kunnen worden toegewezen. Dit is interes-
sant omdat er tot op heden nauwelijks aanwijzingen zijn dat de 
mijn in Rijckholt-Sint Geertruid in het Laat-Neolithicum nog in 
gebruik was.
De neolithische artefacten komen uitsluitend voor in de noord-
westelijke cluster van graven (spoor 2008-2, 6 en 15), de vijft ien 
ongemodifi ceerde artefacten uit de zuidoostelijke cluster kunnen 
niet nader gedateerd worden. Waarschijnlijk zijn de artefacten 

Bij 80% van de verbrande brokken en potlids is de kleur veranderd 
en varieert van rood tot wit (tabel 14). Vooral wit verbrande frag-
menten komen veel voor. Deze vertonen zonder uitzondering veel 
scheuren en negatieven van potlids. 
De potlids zijn over het algemeen gering van formaat (afb . 56), maar 
ook de brokken zijn over het algemeen klein. Grotere stukken 
vuursteen lijken door de intense verhitt ing in kleinere stukken 
uiteen gevallen. Samen met de witt e verbranding wijst dit op tem-
peraturen van boven de 573 0C.

Onbepaalde fragmenten vuursteen
Driekwart van de onbepaalde stukken vuursteen is kleiner dan 11 mm 
(afb . 54). Wanneer dergelijke fragmenten in eolische afzett ingen 
zoals löss of dekzand zouden zijn aangetroff en, zou er geen twijfel 
zijn over de antropogene oorsprong, maar omdat ze gevonden zijn 
in een grindrijke ondergrond is een antropogene oorsprong niet 
evident. Het kan zijn dat ze gevormd zijn bij het riviertransport van 
het grind, waarvan ook het vuursteen onderdeel is, door bijvoor-
beeld het tegen elkaar botsen en stoten van de stenen. Ook door de 
bevriezing van water in scheurtjes in vuursteen kunnen grote en 
kleine fragmenten ontstaan. Bij het vuursteen waren brokken aan-
wezig die sporen van vorstinwerking vertoonden, deze zijn niet in 
de analyse betrokken omdat de natuurlijke oorsprong evident was.

aantal %

geen verkleuring 16 20,8

oranje 1 1,3

rood 9 11,7

grijsrood 1 1,3

grijs 15 19,5

wit 35 45,5

totaal 77 100

Tabel 14  Kleurschakeringen bij verbrande vuurstenen.

laag spoor totaal

2008-2 6 15

1 8 5 - 0

2 5 1 - 0

3 - - 4 4

4 1 - - 0

5 - 7 3 3

6 - 1 - 0

7 - 4 - 0

Tabel 15  Voorkomen van vuurstenen artefacten in de graven naar de onderscheiden 
laag in de graven.
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ten (paragraaf 7.11) uit de zelfde contexten als het vuursteen laat 
zien dat slechts een gering aantal van die materialen is verbrand. 
Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat er op het terrein branden 
zijn geweest na de Romeinse tijd waarbij de vondsten verbrand 
zijn. Uit tabel 16 blijkt dat het verbrande vuursteen voornamelijk 
uit de vulling van de grafk uilen komt wat een aanwijzing is dat 
de verbranding moet hebben plaatsgevonden voor de Merovin-
gische periode. Vooral de Romeinse tijd komt in aanmerking 
omdat op deze plek een villa heeft  gelegen. Omdat de verbran-
ding van de Romeinse resten beperkt is, lijkt de verbranding van 
het vuursteen geen willekeurig proces geweest te zijn en zal dus 
samenhangen met een specifi eke activiteit. In de Romeinse tijd 
komt hiervoor het branden van kalk in aanmerking die bij de 
bouw van de villa gebruikt is als metsel- en pleisterkalkmortel. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de kalk is bereid uit 
Zuid-Limburgse mergel of kalksteen. Vaak zit er tussen de kalk-
steen of mergel nog vuursteen die van nature in de kalk- en mer-
gel afzett ingen voorkomt.10 In kalkovens werd de kalk of mergel 
op een temperatuur van ca. 900 0C gebrand tot poeder waarbij 
de kalk ontleedt in calciumcarbonaat (ongebluste kalk) en kool-
zuurgas.11 Waarschijnlijk is de vuursteen bij het branden van kalk 
verbrand. De witt e verkleuring van het vuursteen alsmede de 
sterke fragmentatie komt overeen met de hoge temperaturen die 
bij het kalkbranden wordt bereikt. In een fragment mortel is een 
stuk vuursteen aangetroff en dat verbrand is en waarop potlidding 
zichtbaar is (afb . 57).

opspit uit de ondergrond, bijvoorbeeld door de aanleg van het 
graven. Het relatief geconcentreerde voorkomen van de neoli-
thische artefacten duidt er op dat de uitgegraven grond niet over 
een groot gebied is uitgespreid en ook weer in de grafk uilen van 
dit cluster is teruggestort. Dit wijst er op dat de Merovingers wel 
(delen van) de neolithische site verstoord hebben, maar de hori-
zontale verplaatsing van de artefacten beperkt is gebleven. Uit 
de opvulling van de graven blijkt de vuurstenen artefacten bij het 
dichtgooien over de gehele grafk uil verspreid zijn geraakt, in 
iedere laag komen vuurstenen artefacten voor met een zekere 
nadruk op de bovenste laag (tabel 15).

Vuurstenen artefacten uit latere perioden ontbreken, hoewel 
vuurstenen vuurslagen veelvuldig voorkomen in Merovingische 
(mannen) graven.7 Het gaat dan om artefacten met macroscopisch 
zichtbare gebruikssporen zoals splinteringen en afrondingen van 
de randen. Deze sporen ontstaan door het vuursteen langs een 
stuk ijzer te schampen. Door de hardheid van vuursteen springt 
er een gloeiend stukje van het ijzer dat wordt opgevangen in 
gedroogd gras, mos, kapok (pluizen van een populierboom) of 
berkenbast. Door voorzichtig te blazen ontstaan er vlammen. 
Vuurstenen vuurslagen zijn niet aangetroff en in het grafveld aan 
de Borgharense Pasestraat.8 In een Merovingische mannengraf 
uit de 5e eeuw op het Daalderveld te Borgharen is wel een derge-
lijke vuurstenen vuurslag gevonden samen met andere bijgift en 
zoals een baardpincet en een zwaard met schede .9

Vuursteen kan verbranden door natuurlijke oorzaken zoals bos-
branden als gevolg van blikseminslag of vulkaanuitbarstingen, 
maar ook door gebruik van vuurstenen artefacten in of in de 
nabijheid van vuurhaarden. Dit gebeurt vooral in de Steentijd als 
vuursteen nog de primaire grondstof is voor artefacten. Zoals 
vermeld, zijn op de 77 verbrande stukken vuursteen geen ken-
merken van menselijk bewerking vastgesteld. De kans is dus 
gering dat de verbranding in de Steentijd heeft  plaatsgevonden. 
Een andere antropogene oorzaak zou gevonden kunnen worden 
in bijvoorbeeld branden ten tijde van de Romeinse bewoning of 
tijdens het gebruik van het terrein als grafveld. Ook de ontgin-
ning van het terrein tot landbouwgrond na de Merovingische 
periode of het regelmatig afb randen van de akkers na de oogst 
zou de verbranding veroorzaakt kunnen hebben. De analyse van 
het bouwmateriaal (paragraaf 7.4) en de archeozoölogische res-

spoor verbrand artefact onbepaald totaal

2008-2 4 14 22 40

6 39 22 25 86

13 1 - - 1

15 9 7 14 30

46 5 1 3 9

47 7 8 15 30

51 11 6 17 34

totaal 76 58 96 230

Tabel 16  Voorkomen van de drie groepen vuursteen per graf.
Afb . 57  Fragment vuursteenknol met mortel (twee zijden; vnr. 284). Aan een kant 

(onderste afb eelding) is het eff ect van potlidding zichtbaar. 
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dat er nog maar een klein gedeelte van het vuursteenmateriaal 
is geborgen.
Hoewel er bij vuursteen veelal wordt gedacht aan activiteiten in 
de Steentijd, is het waarschijnlijk dat de verbrande stukken vuur-
steen gerelateerd kunnen worden aan het branden van kalk in 
de Romeinse tijd waarbij hoge temperaturen bereikt worden. 
De vuursteen bevond zich tussen de kalksteen of mergel die als 
grondstof werd gebruikt.
Het kan niet worden uitgemaakt hoe de onbepaalde frag-
menten stukken vuursteen met scherpe randen tot stand geko-
men zijn. Naast een natuurlijke oorsprong ten tijde van de 
vorming van de grindverhoging in het landschap is een antro-
pogene oorsprong, bijvoorbeeld door het gebruik van het ter-
rein in de Romeinse en Merovingische periode evenzeer waar-
schijnlijk.

7.3.4 Conclusie

De grindige verhoging in het Maasdal heeft  voor de mens strate-
gische voordelen zoals uitzicht over het Maasdal maar ook een 
zeker wooncomfort omdat de ondergrond beter draineert dan in 
de omgeving. Deze plekken zijn eerder en langduriger droog en 
daardoor aantrekkelijk in prehistorische en historische perioden. 
Een serie vuurstenen artefacten laat zien dat in het Midden/Laat-
Neolithicum er een aantal activiteiten is uitgevoerd. Waar en wat 
er precies is gedaan laat zich slechts raden omdat er slechts een 
gering aantal artefacten is verzameld. Door Romeinen en Mero-
vingers is de oorspronkelijke context van de vuurstenen artefacten 
waarschijnlijk deels vernietigd. 
Een vuurstenen pijlpunt kan in verbrand gebracht worden met 
jachtactiviteiten in het Maasdal, maar voor deze conclusie geldt 

spoor

1 2008-2 6 2008-7 10 13 15 46 47 51 78 overig totaal

hutt enleem 154 524 520 10 38 - 167 124 363 228 - 151 2279

bouwmateriaal >6cm 7756 15809 51086 5469 4568 300 13946 1858 7091 2576 - 9133 119592

bouwmateriaal <6 cm 1123 9794 16173 2052 1479 17 3838 3297 6443 2749 789 7820 55574

bouwmateriaal met mortel 982 1642 2396 129 420 - 227 652 2308 237 - 633 9626

totaal 10015 27769 70175 7659 6505 317 18178 5931 16205 5790 789 17737 187071

Tabel 17.  Hoeveelheid keramisch bouwmateriaal per spoor (gewicht in g).

 
 

Afb . 58  Tegula met mortel (vnr. 23).

 
 

1 2 3

Afb . 59  Drie voorbeelden van aangetroff en 
tegulae (1 vnr. 23; 2 vnr. 197; 3 vnr. 
254) (dwarsdoorsnede; schaal 1:4).
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het graf met spoornummer 2008-2. Ook de andere grafk uilen 
leverden relatief veel fragmenten van dakpannen op (gezamenlijk 
52,9 kg in sporen 7, 15, 46, 47 en 51). Het overige materiaal is afk om-
stig uit de vondstlaag (10,1 kg), de kuil met spoornummer 10 (6,5 kg) 
en het vlak (6,7 kg).

7.4.3 Conclusies

Hoewel het onderzoek in 2008 en 2009 slechts een beperkt deel 
van het villaterrein besloeg, is bijna 190 kg Romeins keramisch 
bouwmateriaal verzameld. Deze hoeveelheid wijst op de aanwe-
zigheid van een gebouw met pannendak in de Romeinse tijd. Frag-
menten van tubuli duiden daarnaast op de aanwezigheid van een 
gebouw met vloerverwarming in de directe omgeving. Maar diver-
se fragmenten met mortel geven aan dat de dakpannen ook secun-
dair of anderszins gebruikt zijn, bijvoorbeeld in muren of vloeren. 

Het vondstmateriaal is relatief gefragmenteerd, waardoor slechts 
in beperkte mate de vorm (tegula, imbrex, tubulus of tegel) kan wor-
den vastgesteld. Het overgrote deel van het bouwmateriaal is aan-
getroff en in de vulling van de grafk uilen en vooral in de sporen 
2008-2 en 6. De fragmentatiegraad en context van het keramisch 
bouwmateriaal duiden er op dat het afk omstig is uit de puinlaag 
die na het verlaten en de afb raak van de villa op het terrein gevormd 
is. Het materiaal is tijdens of na het graven van de grafk uilen in de 
kuilvulling terecht gekomen.

7.5  Fragmenten van beschilderd 
pleisterwerk uit de Romeinse villa

L. Laken, B.J.H. van Os en L. Megens

7.5.1 Inleiding

Zoals bij ‘methoden’ (paragraaf 4.9) beschreven, is een selectie van 
de fragmenten pleisterwerk en mortelbrokjes uit de graven met 
spoornummer 2008-2 en 6 geanalyseerd. 
Zoals meestal bij vondsten van Romeinse muurschilderingen in 
ons land, betreft  het hier pleisterwerk uit secundaire depositie: 
losse fragmenten pleisterwerk, enkel of in groepen bij elkaar, die 
in een eerder stadium van muren of plafonds zijn afgevallen of 
eraf gekapt zijn en op een andere plek terecht zijn gekomen. 
Slechts aan de opbouw van de mortellagen en de bewerking van 
het oppervlak kan in een dergelijk geval worden afgelezen welke 
fragmenten bij elkaar horen. In de regel verschillen deze namelijk 
per vertrek.
Over de datering van de schilderingen valt vrijwel niets te zeggen, 
behalve dan dat de uitvoering beslist aansluit bij wat we uit de 
Romeinse tijd kennen. Daarbij kan een mooi glad gepolijst opper-
vlak soms wijzen op een wat vroegere datering, aan het einde van 

7.4  Keramisch bouwmateriaal uit de 
Romeinse tijd

T. de Groot en R. Vogelzang

7.4.1 Inleiding

In totaal is 187 kg keramisch bouwmateriaal verzameld en geana-
lyseerd zoals beschreven in paragraaf 4.8. Tabel 17 geeft  een over-
zicht van de hoeveelheden die in de verschillende sporen zijn 
aangetroff en. In bijlage 3 is dit verder, per spoor en vondstlaag, 
uitgesplitst. Het bouwmateriaal bestaat grotendeels uit fragmen-
ten van dakpannen (tegulae en imbrices) en in mindere mate uit 
(verbrande) hutt enleem en fragmenten van tegels en verwarmings-
buizen (tubuli). 

7.4.2 Resultaten

In totaal zijn 557 fragmenten verbrande klei of leem met een totaal-
gewicht van 2,3 kg verzameld. Diverse fragmenten vertonen indruk-
ken van takken of twijgen (hutt enleem). Het merendeel van het 
materiaal, 1,9 kg, is afk omstig uit de vulling van de grafk uilen (spo-
ren 2, 6, 15, 46, 47 en 51). Uit de vondstlaag (sporen 1 en 5000) is 
slechts 175 g hutt enleem verzameld.
Daarnaast is ruim 185  kg Romeins baksteen verzameld. Diverse 
fragmenten (9,6 kg) vertonen sporen van mortel, wat er op wijst 
dat een deel van het materiaal secundair gebruikt is. Het meren-
deel van de fragmenten met mortel is slechts één tot enkele cen-
timeters groot en is vermoedelijk in vloeren (opus signinum) of in 
mortel verwerkt geweest. Een tweede voorbeeld van secundair 
gebruik is een fragment van een tegula met een fl inke klont mortel 
aan de bovenzijde en tegen de fl ens aan, die mogelijk in een muur 
verwerkt is geweest (afb . 58). De mortel bestaat uit gebluste kalk 
met schelpresten en kiezels. 

Opvallend is de hoge fragmentatiegraad van het bouwmateriaal. 
55,6 kg (30%) van het materiaal bestaat uit fragmenten kleiner dan 
6 cm2. Slechts 1919 fragmenten met een gewicht van 119,6 kg zijn 
groter dan 6 cm2. Dit betekent een gemiddeld gewicht per fragment 
van 62 g. Ter vergelijking: een complete tegula weegt gemiddeld 
tussen 6 en 8 kg.12 Om die reden kon bij slechts een beperkt deel 
van de fragmenten bepaald worden van welk vorm van bouwma-
teriaal ze afk omstig zijn. Er zijn 188 fragmenten van imbrices, 400 
fragmenten van tegulae, achtt ien fragmenten van tubuli en tien 
mogelijke tegelfragmenten herkend. Bij twaalf tegulae was de 
opstaande rand bewaard gebleven (afb . 59).
Wanneer naar de vondstcontext gekeken wordt, vallen de volgen-
de zaken op. Ca. 70 kg van het materiaal (38%) is afk omstig uit de 
kuilvulling van het graf met spoornummer 6. Mogelijk is deze 
grafk uil intentioneel met dakpanfragmenten dichtgegooid. Daar-
naast is ruim 27 kg bouwmateriaal verzameld uit de kuilvulling van 
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7.5.2 Resultaten macroscopisch onderzoek

Het lijkt erop dat de fragmenten allemaal afk omstig zijn van twee 
soorten pleisterwerk: de een met een roze mortellaag onder een 
dun, soms nauwelijks waarneembaar stuclaagje (A) en de ander 
met witgrijze mortellagen onder een wat dikker, wit stuc laagje (B). 
De laagsgewijze opbouw kan als volgt worden omschreven: 

Morteltype A
1 wit (?) dun stuclaagje
2 roze grove mortel, maximaal 7-8  mm dik, met hoofdzakelijk 

pot- of pangruis, kalkpitjes, stukjes pot/pan en kiezeltjes; inclu-
sies 1-3 mm; mogelijk in twee lagen aangebracht; indrukken van 
organisch materiaal (gras/stro) tussen laag 2 en 3

3 beige-grijze grove mortel, minimaal 11 mm dik, met hoofdza-
kelijk kalk/zand, kalkpitjes, stukjes pot/pan en kiezeltjes; inclu-
sies 2-9 mm; opvallend bestanddeel: zwart fi jn zand; indrukken 
van organisch materiaal (gras of strootjes) 13

Morteltype B 14

1 wit dun stuclaagje
2 wit-grijze fi jne mortel, 5 mm dik, met kalk/zand, kalkpitjes en 

zandkorrels
3 wit-grijze fi jne mortel, 7  mm dik, met kalk/zand, kalkpitjes, 

zandkorrels en kiezel; inclusies 2-10 mm; opvallend: kiezel op 
grens van verschillende lagen

de eerste of het begin van de tweede eeuw, maar dat is allerminst 
zeker. Bovendien betreft  het in dit geval zulke kleine fragmenten, 
dat daaruit weinig meer dan een indruk kan ontstaan. Ook puz-
zelwerk, noodzakelijk om grotere gehelen te kunnen bestuderen, 
is bij een dergelijke fragmentatiegraad nauwelijks de moeite: het 
percentage bewaarde fragmenten van de wandschildering is veel 
te klein. 
Bij deze inventarisatie is daarom vooral gekeken naar de variatie 
in soorten pleisterwerk. Daarbij is allereerst de opbouw van de 
onderliggende lagen in ogenschouw genomen; voor zover relevant 
is er tevens een onderverdeling gemaakt op basis van oppervlak-
tebewerking en kleur. XRF-analyses van de toplaag vormen een 
waardevolle aanvulling op deze indeling in subgroepen.

Afb . 60  Morteltype A, drie passende fragmenten met resten van rode beschildering 
(variant A1). Voorzijde (a), achterzijde (b) en zijaanzicht (c). De samenstelling en 
kleur van laag 2 en 3 verschillen duidelijk (vnr. 170, XRF-nrs. 5027, 5028, 5029).

a

b

c
Afb . 61  Morteltype A, variant A1, fragment met resten van rode beschildering. 

Voorzijde (a) en zijaanzicht (b). Tussen laag 2 en 3 is de indruk van een 
grasspriet of strootje zichtbaar (vnr. 221-XRF5127).

b

a
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4 wit-grijze fi jne mortel, tenminste 9  mm dik, met kalk/zand, 
kalkpitjes, zandkorrels en kiezel; inclusies 2-10 mm

Bij de eerste soort (A) komt een helder rode beschildering het 
meeste voor (afb . 60; 61).15 Vaak ziet die er vlekkerig uit, waardoor 
het soms lijkt alsof er rode vlekjes of stipjes op een lichte onder-
grond zijn aangebracht; waarschijnlijk komt dit echter door slij-
tage van het oppervlak en is dat eff en rood geweest. Deze variant 
is in dit onderzoek A1 genoemd.
Andere kleuren komen minder voor en hebben ieder hun speci-
fi eke eigenschappen. Variant A2 bijvoorbeeld, wordt gekenmerkt 
door bordeauxrode restjes of vlekjes op gele ondergrond en heeft  
net als A1 een glad oppervlak (afb . 62).16 Het zou kunnen dat dit de 

Afb . 62  Morteltype A, variant A2, fragment met bordeauxrode restjes of vlekjes op 
gele ondergrond. Voorzijde (a), achterzijde (b) en zijaanzicht (c) (vnr. 162-
XRF5121).

c

b

a

Afb . 64  Morteltype A, fragment met crèmekleurige lijn of motief op donkere 
(bordeauxrode?) ondergrond, mogelijk variant A3. Voorzijde (a) en 
achterzijde (b) (vnr. 202-XRF5037).

b

a

Afb . 63  Morteltype A, variant A3, fragment met bordeauxrode beschildering. 
Voorzijde (a) en achterzijde (b) (vnr. 79-XRF5153).

b

a
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Tenslott e zijn er ook nog witt e fragmenten (A5)21 en fragmenten 
met een groen oppervlak waarop duidelijke verfstreken zichtbaar 
zijn.22 
Het enige fragmentje dat een overgang tussen twee kleuren laat 
zien, heeft  een bordeauxrood vlak dat deels over een okerrood vlak 
ligt (A6) (afb . 66). Het eerste is duidelijk minder strak afgewerkt. 
De mortelopbouw van dit fragment wijkt enigszins af van de rest, 
wat erop zou kunnen wijzen dat dit afk omstig is van een plaats aan 
de uiteinden van de wand – dicht bij het plafond of de hoeken - of 
een overgang in de wanddecoratie, zoals een dagnaad tussen twee 
horizontale (of verticale) zones.23 

meer versleten fragmenten zijn in vergelijking met variant A3, die 
een eff en bordeauxrode kleur hebben (afb . 63).17 Tot die groep 
moet mogelijk ook een klein fragmentje gerekend worden met 
een crèmekleurige lijn of motief op donkere, zo te zien bordeaux-
rode ondergrond (afb . 64).18

Variant A4 daarentegen heeft  een onregelmatig oppervlak, waarop 
de strijkrichting of de verfstreken duidelijk zichtbaar zijn (afb . 65).19 
De schildering is bruinrood met grijze spatt en, die oorspronkelijk 
wellicht wit waren, aangezien deze fragmenten meestal grijs ver-
brand zijn aan de bovenzijde. Ook de mortelopbouw lijkt bij som-
mige van deze fragmenten af te wijken van de andere varianten.20

Afb . 65  Morteltype A, variant A4, fragment met onregelmatig oppervlak en 
bruinrode beschildering met grijze of witt e spatt en. Voorzijde (a), 
achterzijde (b) en zijaanzicht (c). Het fragment is aan de bovenzijde grijs 
verbrand; laag 2 is relatief dik en laag 3 ontbreekt (vnr. 255-XRF5120).

c

b

a

Afb . 66  Morteltype A, variant A6, fragment met scheiding tussen bordeauxrood en 
rood vlak. Voorzijde (a), achterzijde (b) en zijaanzicht (c). De afwerking en de 
mortelopbouw wijzen mogelijk op een overgang in de decoratie of een 
plaats aan een van de uiteinden van de wand (vnr. 164-XRF5131).

b

c

a
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d e

Afb . 69  Morteltype B, hoekfragment 
met rode band aan 
weerszijden van de hoek (a), 
aan de ene kant afgezet met 
een rechte zwarte lijn naast 
een wit vlak (b) en aan de 
andere kant mogelijk met 
motiefj es, herkenbaar aan 
een gebogen zwarte lijn met 
daarnaast nog een stukje wit 
(c). Voorzijdes (a-b-c), 
achterzijde (d) en zijaanzicht/
doorsnede (e). In de 
achterzijde is een rechte 
indruk zichtbaar, misschien 
van een lat (vnr. 80, XRF-nrs. 
5046, 5047).

a b c

Afb . 67  Morteltype B, grotendeels wit fragment met aan één kant een zwarte lijn die 
gedeeltelijk over een rood vlak geschilderd is: voorzijde (a) en achterzijde (b) 
(vnr. 167-XRF5044).

b

a

Afb . 68  Morteltype B, klein fragment met een beetje wit aan één kant, naast een 
zwarte lijn die gedeeltelijk over een rood vlak geschilderd is: voorzijde (a) en 
zijaanzicht (b) (vnr. 80-XRF5048).

b

a
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baar, met een dunne zwarte lijn ertussen die nu grijsbruin is gewor-
den (afb . 67; 68). 
Onder de laatste is een hoekfragment met een buitenhoek van 90 
graden (afb . 69). Langs de hoek loopt aan beide zijden een rode 
band, aan de ene kant begrensd door een rechte zwarte lijn en een 
wit vlak en aan de andere kant van een wit vlak gescheiden door 
een gebogen zwarte lijn, waarvan nog net een stukje bewaard is. 
Mogelijk was de rode band aan deze zijde afgezet met motiefj es.24 
Van de egaal rode fragmenten is een aantal grotere duidelijk uit 
de hoek van een vertrek afk omstig. Dat is herkenbaar aan de recht 
afgebroken zijkant en de licht opkrullende rand, waar het opper-
vlak van twee wanden bij elkaar kwam (afb . 70; 71). Aan twee pas-
sende fragmenten is af te leiden dat op enkele centimeters afstand 
van de hoek een verticale okergele lijn geschilderd was (afb . 71). 
Dezelfde, ca. 1 cm dikke, gele lijn is in zijn geheel bewaard op een 
derde fragment met hetzelfde volgnummer (afb . 72). 
Het is goed mogelijk dat alle rode fragmenten afk omstig zijn van 
een brede rode band of strook langs de hoeken van het vertrek, die 
op zijn beurt weer versierd was met een dikke gele lijn, of van de 
rode band die langs de hoeken van een deuropening, nis of raam 
geschilderd was, in een verder wit gepleisterd vertrek. Rode kaders 
komen in de Romeinse tijd veel voor bij witgrondige decoraties.25 

7.5.3 Discussie macroscopisch onderzoek

Het Romeinse pleisterwerk dat in 2008 is opgegraven, lijkt op basis 
van een eerste indruk afk omstig te zijn van twee decoraties. Moge-
lijk gaat het hierbij om de schilderingen uit twee verschillende 
vertrekken in de Romeinse villa. 
Van de eerste decoratie zijn enkele fragmenten duidelijk afk omstig 
van de plint of sokkel: dat geldt bijvoorbeeld voor de fragmenten 
met spatt en van variant A4 (afb . 65). Spatwerk werd voor de onder-
ste zone van de wand veelvuldig toegepast, zeker in de noordwes-
telijke provincies van het Romeinse rijk.26 Bovendien hebben deze 
fragmenten een onregelmatig oppervlak, waarop de strijkrichting 
of de verfstreken duidelijk zichtbaar zijn; een kenmerk dat veel 
schilderingen in de sokkelzone hebben, waarschijnlijk omdat het 

De beschildering van het tweede type (B) is eenduidiger: de mees-
te fragmenten zijn wit, de rest is rood (okerkleurig), en op enkele 
fragmenten is een overgang van het witt e naar een rood vlak zicht-

Afb . 70  Morteltype B, fragment met licht opkrullende rand en rode beschildering, 
waarschijnlijk uit de hoek van een vertrek (vnr. 80-XRF5051).

Afb . 72  Morteltype B, fragment met okergele lijn op rode ondergrond. Voorzijde (a) en achterzijde (b). Het fragment hoort vermoedelijk bij de andere fragmenten met de gele 
lijn en zal niet ver van de hoek van het vertrek gezeten hebben. (vnr. 131-XRF5069).

a b

Afb . 71  Morteltype B, twee passende fragmenten met deel van een okergele lijn op 
rode ondergrond, parallel aan een licht opkrullende rand, waarschijnlijk uit 
de hoek van een vertrek. Voorzijde (a) en achterzijde (b) (vnr. 131, XRF-nrs. 
5055, 5056).

a b
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fragmenten geanalyseerd met XRF (zie bijlage 6). Deze analyse 
geeft  informatie over de in de afwerklaag toegepaste materia-
len en kan helpen om de gebruikte pigmenten te bepalen. 
Op basis daarvan kunnen de fragmenten gegroepeerd worden 
en kan er gekeken worden of er een correlatie is met het mortel-
type.31

Morteltype A, variant A1
Het ijzergehalte is laag in de rode toplaag van variant A1. Dit geeft  
aan dat voor deze rode kleur geen ijzeroxide (hematiet) is 
gebruikt. De drie passende fragmenten op afb . 60 hebben de 
laagste ijzergehaltes van alle rode A1-monsters. Opvallend is dat 
het loodgehalte (Pb) in al deze monsters hoog is, gemiddeld 
628 mg/kg. Er is maar één monster geclassifi ceerd in deze groep 
met een laag loodgehalte (XRF-nr. 5128). Het is mogelijk dat in 
deze schildering voor de rode kleur een loodmenie gebruikt is, 
in tegenstelling tot een okerkleur die gemaakt is met ijzeroxide. 
In afb eelding 73 valt variant A1 op als een aparte groep, die zich 
vooral onderscheidt door het feit dat er geen relatie is tussen het 
hoge loodgehalte en het zinkgehalte (Zn) en door het ijzerge-
halte dat lager blijft  dan 3.

Morteltype A, varianten A2 en A3
De beschilderde laag van variant A2 heeft  een iets hoger klei- 
(Al2O3), ijzer- en zinkgehalte (Zn) dan variant A1.
De toplaag van A3 heeft  een hoger ijzer- en zinkgehalte vergeleken 
met variant A2, wat een aanwijzing is dat de bordeauxrode kleur 
wordt veroorzaakt door ijzeroxide en dat deze stuclaag iets dikker 
is, waardoor kleibestanddelen van de onderliggende mortel min-
der doorkomen.

Morteltype A, variant A4 
Wat opvalt, is dat het lood- en zinkgehalte in het rode ijzerhou-
dende pigment op de stuclaag van variant A4 zeer hoog is (resp. 
1230 en 1490 mg/kg).32 De toplaag van variant A4 is chemisch gezien 
het eindlid van het ijzeroxide pigment en heeft  het hoogste ijzer- 
en zinkgehalte (tabel 18). Het zink is waarschijnlijk aanwezig als 
een verontreiniging in de ijzeroxide en geeft  in ieder geval aan dat 
de ijzeroxide niet gemaakt is uit plaatselijk ijzeroer, maar vermoe-
delijk afk omstig is van een verweerd sulfi de ertslichaam, een zoge-
naamde gossan-verertsing33 of een niet sulfi dische verertsing, zoals 
de oxidische hematiet-rijke zinkverertsing van La Calamine (Mores-
net) in het Geuldal.34 Deze laatste verertsing werd in de Romeinse 
tijd al geëxploiteerd en bevindt zich in de directe nabijheid van 
Borgharen. 

moeilijker was om het oppervlak zo laag op de wand glad te strij-
ken, en wellicht omdat men dat voor deze minder zichtbare maar 
kwetsbaardere onderdelen van de wand minder belangrijk vond.27 

De kleurstelling van de schildering, bruinrood met spatt en die nu 
weliswaar grijs, maar oorspronkelijk vermoedelijk wit waren, moet 
in dit geval waarschijnlijk een imitatie van porfi er voorstellen: een 
donkerrode steensoort met witt e spikkels.28

De andere fragmenten van type A kunnen uit een sokkelgedeelte 
boven de plint afk omstig zijn, of kunnen tot de hoofdzone van de 
wandschildering behoord hebben; er is te weinig van bewaard om 
hier iets over te kunnen zeggen. De boven beschreven kleine stuk-
jes met groen oppervlak zullen waarschijnlijk tot lijnen of banden 
behoord hebben die tussen de gekleurde vlakken waren aange-
bracht; het oppervlak hiervan vertoont duidelijke kwastsporen, en 
is minder glad dan de rode en bordeauxrode fragmenten, die ver-
moedelijk van grotere, gladgestreken vlakken afk omstig zijn. 
Het grote aandeel van keramisch gruis in de mortel van deze frag-
menten zou erop kunnen wijzen dat deze in een vochtige ruimte, 
laag in de wand, of op een buitenmuur was aangebracht, omdat 
het gebruik van chamott e in de mortel een wandschildering beter 
tegen vocht beschermt.29 Dat betekent echter niet dat dergelijke 
mortelsoorten niet ook in droge ruimtes kunnen voorkomen.
Van type B zijn, voor zover de selectie uitwijst, geen fragmenten 
bewaard die van de sokkel afk omstig zijn. Naar alle waarschijnlijkheid 
betreft  het hier fragmenten uit de hoofd- of bovenzone van een wand, 
die mogelijk een sobere versiering kende van rode banden en motieven 
op witt e ondergrond. Ook kan gedacht worden aan een meer verfi jnde 
decoratie met een combinatie van rode en witt e panelen; of eventueel 
aan een cassett eplafond met rode versieringselementen op witt e onder-
grond en rode randen langs de aansluiting met de wanden. Het beschik-
bare materiaal is helaas te schaars om hierover uitsluitsel te geven.
Het is niet uit te sluiten dat het in het geval van morteltype A en B 
pleisterwerk van één decoratie betreft , met een verschil in mortel-
opbouw tussen de plint of sokkel enerzijds en de hoofdzone ander-
zijds.30 Daar zijn echter geen directe aanwijzingen voor, en de 
gebruikte pigmenten lijken dit zelfs tegen te spreken.
De chemische samenstelling van de rode kleuren op de stuclaag 
van morteltype A en B verschilt namelijk meer dan de kleur op het 
eerste gezicht doet vermoeden. 

7.5.4 Resultaten microchemisch onderzoek

Naast de macroscopische studie van de mortellagen zijn de 
bovenste dunne, vaak gekleurde stuclagen van enkele tientallen 

eindleden kleur pleisterlaag CaO
%

SiO2

%
P2O5

%
Al203

%
Fe2O3

%
MnO

mg/kg
Pb

mg/kg
As

mg/kg
Zn

mg/kg

A1 oranje-rood 41 20 0,4    3 2,1 0,12 1230 27 107

A4 baksteen/bordeau-rood 29 26 0,7 7,2 14 0,1 638 82 1394

B wit 41 22 0,3 2,7 1,6 0,11 35 4 74

B rood 42 21 0,3 7,9 4,8 0,11 38 4 72

Tabel 18 D e belangrijkste componenten van de vier pigmentgroepen vertegenwoordigd in morteltype A en B.



82 MEROVINGERS IN EEN VILLA

aandeel van (deels) witt e fragmenten, waarvan het oppervlak waar-
schijnlijk onbeschilderd was gelaten. In de rode monsters is zowel 
het ijzergehalte als het Al2O3-gehalte licht verhoogd ten opzichte 
van de witt e fragmenten. Dit geeft  aan dat het pigment dat is toe-
gepast op dit morteltype een ijzer-aluminiumsilicaatverbinding 
is, een rode aarde, zoals gebrande Siena of fi jngemalen keramisch 
materiaal.
De gele lijn op het fragment in afb . 72 is in 2009 apart geanalyseerd, 
eveneens met behulp van XRF. Volgens deze metingen is voor het 
pigment gele oker gebruikt; het bevat als belangrijkste elementen 
calcium en ijzer.

7.5.5 Discussie microchemisch onderzoek

De XRF analyses ondersteunen het beeld dat het in Borgharen om 
tenminste twee verschillende decoraties gaat. De pigmenten en 
kleuren die zijn toegepast op de varianten van morteltype A komen 
niet voor op morteltype B en vice versa. Ook binnen één decoratie 
zijn er waarschijnlijk verschillen geweest in de afwerking van 
diverse onderdelen: zo lijken de verschillende kleurschakeringen 
van variant A1 en A4 tot stand te zijn gekomen door het gebruik 
van respectievelijk loodmenie en loodzinkhoudende ijzeroxide. 
De meeste fragmenten die bemonsterd zijn, hebben een afwerking 
die overeenkomt met die van variant A1.
Loodmenie is in geen van de gevallen toegepast samen met ijzer-
oxide. De rode kleur die op de stuclaag van de fragmenten van 

Een andere mogelijkheid die onderzocht zou moeten worden, is of 
het loodgehalte beïnvloed kan zijn door toepassing van loodwit in 
de oorspronkelijk waarschijnlijk witt e spatt en op het bruinrode 
oppervlak. Microscopisch onderzoek van de dwarsdoorsnede van een 
monster van het oppervlak kan hierover wellicht uitsluitsel geven.35

Morteltype A, variant A5 en groene fragmenten
De chemische samenstelling van de witt e fragmenten (A5) laat 
geen anorganische kleurstof of pigment zien en wijst vooral op 
het gebruik van kalk. Het groene oppervlak is iets verhoogd in ijzer 
en aluminium, wat hoogstwaarschijnlijk wijst op toepassing van 
groenaarde, glauconiet of celadoniet, aangebracht op kalk.

Morteltype A, variant A6 
De chemische samenstelling van dit fragment ligt ongeveer tussen 
die van variant A4 en type B (afb . 73). Chemisch gezien bevat de 
afwerklaag van variant A6 wel veel ijzeroxide (10%), maar bevat 
maar een derde van de zinkconcentratie (400 voor A6 en 1200 of 
hoger voor A4). Het is daarom waarschijnlijk dat er hier nog een 
ijzeroxide-pigment is toegepast, maar ditmaal een ander type dan 
het lood/zinkhoudende ijzeroxide dat is toegepast op de stuclaag 
van A4.

Morteltype B
De stuclaag van morteltype B bestaat net zoals die van morteltype 
A voornamelijk uit kalk. Het ijzergehalte is over het algemeen laag, 
evenals het loodgehalte. Dit kan verklaard worden door het grote 
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Afb . 73  Diagram van het lood- tegen het zink- en ijzergehalte. De stuclaag op morteltype A, variant A1 (zwart, vierkant) heeft  geen relatie met het zinkgehalte. De rode kleur 
van deze monsters kan veroorzaakt of versterkt zijn door toepassing van loodmenie. De overige A-monsters hangen wat samenstelling betreft  ergens tussen A4 en B 
in. De rode (en gele) toplagen van morteltype A zijn met uitzondering van A1 alle met hetzelfde lood-zinkhoudende ijzerpigment (oker) beschilderd. De stuclaag van 
variant A4 is bedekt met een pigment van roodbruine ijzeroxide met een hoog zink- en loodgehalte. De rode toplaag van morteltype B bevat iets meer ijzer en Al2O3, en 
is waarschijnlijk een pigment van rode aarde of zeer fi jn gemalen rode keramiek. De symbolen U geven de ongeclassifi ceerde monsters weer. Deze groep valt uiteen in 
fragmenten correlerend met morteltype A1, A niet A1 en B. 
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7.5.6 Conclusie

Het type decoratie dat uit de bestudeerde fragmenten naar voren 
komt, sluit aan bij het algemene beeld dat, enkele uitzonderingen 
daargelaten, van de wandschilderingen in Romeinse villae in Lim-
burg (en de rest van Nederland) bekend is.42 Paneeldecoraties met 
rood als basiskleur en eventueel gele en groene lijnen of banden, 
zijn evenals witgrondige decoraties met rode en zwarte lijnen, ban-
den of motieven onder meer bekend uit de villae van Simpelveld, 
Aff erden, Ravensbosch, Melenborg, Kessel, en Druten.43 Daarbij 
zou de gladde afwerking die uit de fragmenten afl eesbaar lijkt, 
eventueel kunnen wijzen op een datering in de 1e of 2e eeuw, maar 
dat is vanwege de hoge fragmentatiegraad moeilijk te zeggen. 
Een verschil in datering tussen de schilderingen van type A en B is 
niet uit te sluiten. De rode kleur van variant A1 en type B lijkt op 
het oog niet erg te verschillen, maar blijkt net als de gebruikte 
mortel een andere samenstelling te hebben. De fragmenten zou-
den behalve uit verschillende vertrekken daarom ook van verschil-
lende bouwfases van de villa afk omstig kunnen zijn. 
De XRF-analyses hebben zonder meer interessante aanwijzingen 
voor de gebruikte pigmenten opgeleverd, die vragen, zo niet 
schreeuwen, om nader onderzoek van de pleisterwerkfragmenten 
uit Borgharen en om een vergelijk met Romeins pleisterwerk uit 
de nabije omgeving en de daarin gebruikte pigmenten.
Toekomstig onderzoek zou voor het pleisterwerk uit Borgharen 
niet alleen de integrale bestudering van het tot dan toe opgegraven 
materiaal moeten behelzen, maar ook microscopisch onderzoek 
van dwarsdoorsneden van monsters van het oppervlak om de laag-
opbouw van de verschillende kleuren te achterhalen en te zien 
welke schildertechniek er gebruikt is.44 Daarmee kan wellicht ook 
het veronderstelde gebruik van loodhoudende pigmenten als 
loodmenie en loodwit bevestigd worden. 
Bovendien bieden de verschillende analyses interessant vergelij-
kingsmateriaal voor regionaal onderzoek van het kleurgebruik in 
Romeinse wandschilderingen, niet alleen in het Limburgse villa-
landschap, maar ook in bestuurlijke centra als Tongeren, Keulen, 
Nijmegen en Xanten. Mogelijk zijn verschillen en overeenkomsten 
te koppelen aan geografi sche nabijheid, datering, lokaal gebruik 
van grondstoff en en misschien zelfs lokaal of regionaal actieve 
schildersgroepen.

7.6 Menselijke resten (macroscopisch)

R.G.A.M. Panhuysen

7.6.1 Inleiding

Tijdens de opgravingscampagnes in 2008 en 2009 zijn in totaal 
zeven grafcontexten onderzocht door de fysisch antropologen 
R. Panhuysen en E. Smits van het Amsterdams Archeologisch 
Centrum (in 2008 en 2009) en M. ter Schegget van de Rijks-

morteltype B wordt aangetroff en, is gemaakt met rode aarde of 
zeer fi jn gewreven rood keramisch materiaal. 
De eindleden van de stuclaag van de vier varianten staan samen-
gevat in tabel 18. Chemisch gezien wijken de stuclagen van mor-
teltype A qua samenstelling van de hoofdelementen (het zand-, 
kalk-, gips- of kleigehalte) nauwelijks af van die van type B. Beide 
stuclagen bestaan voor het grootste gedeelte uit kalk (80-100%) – 
gips is niet aangetoond – met tot ongeveer 20% zand (SiO2). Het 
kleigehalte (Al2O3) is lager dan 5%. Wel verschilt het ijzergehalte 
(Fe2O3), wat vooral in de rode en bordeauxrode stukjes van mor-
teltype A tot 15% aanwezig is. Wat ook opvalt, is dat het lood- en 
zinkgehalte in het rode ijzerhoudende pigment op de stuclaag van 
variant A4 zeer hoog is (respectievelijk 1230 en 1490 mg/kg).36 In de 
analyses van de toplaag van morteltype B komen deze hoge gehal-
tes en dus deze pigmenten niet voor.

Opvallend is dat de beschreven morteltypes en de onderscheiden 
kleurvarianten of subgroepen ook chemisch gezien telkens anders 
zijn afgewerkt: Op variant A1 is alleen loodmenie aangetroff en. 
Op stukjes met een rode afwerklaag van varianten A2, A3, A4 en A6, 
die over het algemeen donkerder van kleur zijn, is ijzeroxide gebruikt 
met hoge zink- en loodgehaltes, wat wijst op het gebruik van rode 
oker. Op morteltype B is alleen rode of gebrande aarde toegepast. 
Het groen, in één adem genoemd met de duidelijk aangestreken 
witt e fragmenten van variant A5 vanwege de overeenkomst in opper-
vlaktebewerking met die groep, is binnen onze selectie alleen op 
morteltype A aangetroff en en is waarschijnlijk glauconiet. 
Rode okers en groene aarde werden in de Romeinse tijd zeer veel 
voor muurschilderingen gebruikt, ook voor de exemplaren waarvan 
in Nederland resten zijn gevonden.37 Loodmenie wordt daarentegen 
zelden aangetroff en in Romeinse muurschilderingen. Vitruvius 
beschrijft  dat het pigment sandaraca gemaakt kon worden door lood-
wit in een oven te verhitt en.38 Plinius de Oudere noemt het zo gepro-
duceerde pigment usta.39 Bearat heeft  het pigment aangetroff en op 
fragmenten van muurschilderingen uit Dietikon en Avenches.40

Het is niet zeker of de verschillende soorten rood – mogelijk menie 
op A1, oker op de overige A-varianten, en mogelijk een ander rood 
aardpigment op type B -, allemaal zijn toegepast in één schildering, 
hoewel dat zeker niet onmogelijk is. Zo zijn in de wandschilderin-
gen uit een huis in Oppidum Batavorum dat op de Sint Josephhof 
te Nijmegen is opgegraven, in de rode panelen van twee aangren-
zende wanden met dezelfde decoratie, okers van verschillende 
samenstelling aangetroff en.41 Kennelijk was de schilder afh anke-
lijk van wat hij op voorraad had, en kon de samenstelling van de 
pigmenten waarmee geverfd werd, binnen één decoratie of één 
wand verschillen, net zoals er vaak kleine verschillen binnen de 
gebruikte mortel zijn opgetreden. 
Blijft  staan dat de mortelopbouw van type A en B volledig verschilt, 
en dat het contrast tussen het rood op variant A1 en dat op mor-
teltype B voor een bewust gekozen verschil wel erg gering is. Het 
is dan ook interessant om te onderzoeken of de gebruikte pigmen-
ten misschien kunnen wijzen op een verschil in datering tussen 
type A en B.
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de wervelkolom en de ribben kon nagenoeg niets worden gebor-
gen. Ook de onderarmen zijn slechts gefragmenteerd bewaard. 
Veel skeletmateriaal vertoont sporen van erosie van het botop-
pervlak. Bij de pijpbeenderen van de onderste extremiteiten is 
de achterzijde meer aangetast door erosieve processen. Alles 
bij elkaar past dit decompositiepatroon bij een bijzett ing in een 
kist. De aanwezigheid van een luchtkamer en de mogelijke aan-
wezigheid van (decompositie) vloeistoff en op de bodem van de 
kist hebben vermoedelijk bijgedragen aan een eerste fase van 
botafb raak (zie paragraaf 6.2.1). Anders dan bij andere kistgra-
ven in Maastricht ontbreekt in Borgharen een deel van tand-
wortels en is meer bot verdwenen. Het botverlies is ook groter 
dan in andere graft ypen, die in de Maastrichtse context door-
gaans geassocieerd worden met slechte botconservering (gemet-
selde grafk elders en sarcofagen). De ligging van de bott en sug-
gereert dat het individu in rugligging en met gestrekte benen 
in dit graf is bijgezet. De schedel is na depositie ineengestort 
en de bott en van de schedel en de gebitselementen zijn verspreid 
aangetroff en in de regio van het hoofdeinde van de kist. Moge-
lijke oorzaken voor deze verspreiding van schedel en gebit zijn 
bioturbatie, wisselende vloeistofspiegels in de kist, het ineen-
storten van de kist en intensieve bewerking van de grond in 
latere tijd.

Fysische antropologie
Voor de schatt ing van de leeft ijd is gekeken naar de lengtegroei 
van de pijpbeenderen en de ontwikkeling van het gebit. De leng-
tegroei van de linker en rechter tibia (x=27,3 cm) komt overeen 
met een leeft ijd van 9 jaar plus of min 6 maanden. De ontwik-
keling van het gebit wijst op een leeft ijd van 11 jaar plus of min 
30 maanden. Aangezien de ontwikkeling van het gebit minder 
gevoelig is voor verstorende omstandigheden als ziekten en 
voedingstekorten gaan we vooralsnog uit van een leeft ijd tus-
sen de 8,5 en 13,5 jaar. Geslachtsbepaling is in het geval van 
jonge individuen weinig betrouwbaar en slechts mogelijk aan 
de hand van het bekken. Van het bekken resteren enkele slecht 
bewaarde fragmenten, onvoldoende voor een bepaling van het 
geslacht. 

Gezondheid
Op basis van de onderzochte resten valt weinig te zeggen over 
de gezondheidstoestand van het individu. Enkele gebitsele-
menten vertonen minimale verstoringen van het tandglazuur 
(lineaire tandglazuur hypoplasieën). Deze tandglazuur hypo-
plasieën zijn ontstaan tussen de anderhalf en drie jaar en zijn 
vermoedelijk gerelateerd aan het spenen (de overgang van 
moedermelk naar vast voedsel). De röntgenopnamen van de 
tibiae laten sporen van groeistoornissen (Harris lijnen) zien. 
Beide verschijnselen zijn aspecifi eke indicatoren van stress tij-
dens de groei. De aanwezigheid van deze verschijnselen zijn 
niet onverwacht bij een individu dat op jonge leeft ijd is over-
leden. Ze leveren echter geen aanwijzingen voor een mogelijke 
doodsoorzaak.

dienst voor het Cultureel Erfgoed (in 2008). De gehanteerde 
methoden in het veld en in het laboratorium zijn weergegeven 
in paragraaf 4.4.

In deze publicatie worden de eerste resultaten van het fysisch 
antropologisch onderzoek beschreven. Het standaard onder-
zoek naar geslacht, leeft ijd, lengte en pathologie is afgerond. 
In dit stadium is uitgegaan van de analyse van alle losse vondst-
nummers. Deze vondstnummers zijn geordend en bestudeerd 
per individu. Een aantal van deze vondstnummers kan fysiek 
worden samengevoegd per skeletdeel. Dit proces was op 
het moment van publicatie nog niet afgerond. Naar verwach-
ting levert dit wel aanvullende informatie op zoals een moge-
lijke verfi jning van de geschatt e leeft ijd bij overlijden. Ook 
is in dit stadium het onderzoek naar de ruimtelijke spreiding 
van de menselijke resten binnen de grafcontext nog niet 
 voltooid.

7.6.2 Resultaten

Een samenvatt ing van de fysisch antropologische resultaten 
betreff ende geslacht, leeft ijd en lichaamslengte van alle indi-
viduen wordt gepresenteerd in tabel 19. Het individunummer 
in de tabel is toegevoegd om verschillende individuen uit één 
grafcontext (spoor 15) te kunnen onderscheiden. De telling sluit 
aan op de nummering van eerder onderzoek (de nummers 
1-13).45

7.6.3 Menselijke resten spoor 2008-2

Van het skelet uit grafcontext 2008-2 worden de gegevens over 
gezondheid en die over compleetheid, conservering en tafono-
mie hieronder uitvoeriger besproken.

Compleetheid, conservering en tafonomie
Van alle delen van het skelet zijn fragmenten gevonden. De con-
servering van het skeletmateriaal rond thorax en abdomen is 
echter zo slecht dat daar enkele bott en volledig ontbreken. Van 

spoor individu geslacht leeft ijd lengte (cm)

2008-2 14  kind 11 j. ± 30 m. - 

6 15 man 43 j. ± 3 j. 168,5

2008-7 16 kind - - 

15 17 vrouw 44-53 j. 156,8

15 18 kind 6 j. ± 2 j. - 

15 19 kind 4 j. ± 1 j. - 

46 20 vrouw? 20-40 j. - 

47 21 ? 20+ - 

51 22 kind 6j. ± 2 j. - 

Tabel 19.  Samenvatt ing van de fysisch antropologische gegevens per individu en 
grafcontext.
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Voor individu 15 is ook aanwezigheid van het Y-chromosoom aan-
getoond, evenals voor individu 19, hoewel voor dit individu geen 
aanwezigheid van celkern DNA in het algemeen kon worden geme-
ten (zie tabel 21). 
Voor alle individuen kon een auSTR profi el getypeerd worden. Voor 
individu 15 kon een compleet auSTR profi el gegenereerd worden: 
voor elke marker zijn twee allelen getypeerd. Voor individu 17 gaan 
we er vanuit dat er ook een compleet auSTR profi el is genereerd. 
Voor individuen 14 en 18 kon het auSTR profi el grotendeels gege-
nereerd worden. Voor individu 19 konden slechts enkele markers 
betrouwbaar getypeerd worden (tabel 21). 
De aanwezigheid van het Y-chromosoom in de individuen 15 en 
19, zoals aangetoond met de kwantifi ceringstest, is met de auSTR 
typering alleen voor individu 15 bevestigd. Daarnaast werd de aan-
wezigheid van een Y-chromosoom aangetoond voor individu 18, 
hoewel voor dit individu geen concentratie van het Y-chromosoom 

7.7 DNA onderzoek

E. Altena, M. Smeding en P. de Knijff 

7.7.1 Inleiding

Het onderzoek aan het menselijk DNA is in twee fasen uitgevoerd: 
eerst is de potentie van het materiaal vastgesteld en nadat dit posi-
tieve resultaten opleverde is onderzoek uitgevoerd om de archeo-
logisch inhoudelijke vragen te beantwoorden.46 Hieronder zijn beide 
gecombineerd. Het onderzoek was gericht op de beantwoording 
van de volgende onderzoeksvragen: Wat is het geslacht van met 
name de drie onvolwassen individuen uit spoor 2 en 15? Is er sprake 
van directe verwantschap (bijvoorbeeld ouder-kind) of indirecte 
verwantschap (via de vrouwelijke of mannelijke lijn) tussen de drie 
individuen in spoor 15? Is er sprake van directe of indirecte verwant-
schap tussen de vijf individuen uit de sporen 2008-2, 6 en 15?
Het onderzoek is uitgevoerd zoals is beschreven in paragraaf 4.5.

7.7.2 Resultaten

Het onderzoek is uitgevoerd voor vijf individuen uit de sporen 
2008-2, 6 en 15 (tabel 20). De monsters uit spoor 6 en 15 hebben 
een aanvullend FLDO monsternummer gekregen; het individu 
nummer is gelijk aan het nummer dat bij het macroscopisch onder-
zoek aan de menselijke resten is gebruikt (zie paragraaf 7.6.2). Van 
ieder individu is één monster onderzocht (zie tabel 20). 

Met de kwantifi ceringstesten is voor de individuen 15 en 17 aange-
toond dat er humaan celkern DNA aanwezig was in de extracten. 

spoor individu vondst FLDO DNA 
monster

type monster 
(nr gebitselement)

2008-2 14 334 334 4.6

482 482 1.6/2.6?

6 15 746A 3.6

746 746B 4.6

15 17 715A 3.4

715 715B 4.4

18 785A 8.5

785 785B 8.4

19 542A 7.5

542 542B 7.4

Tabel 20  Overzicht monsters gebruikt voor DNA onderzoek. Cursief gedrukte 
monsters zijn gebruikt voor DNA extractie. Nummering gebitselementen 
volgens de FDI Two-digit notation.

spoor 2008-2 6 15
individu 14 15 17 18 19
allel 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

marker
amelogenine X - X Y X - X Y - -
D3S1358 18 - 17 18 14 17 14 16 15 -
TH01 7 8 8 9.3 9.3 - 7 9.3 - -
D21S11 29 - 29 30 30 32 32 - - -
D18S51 17 18 17 19 15 16 16 - - -
vWA 14 18 17 18 16 17 - - - -
D8S1179 10 14 13 14 9 15 12 15 - -
FGA 22 23 20 22 20 21 - - - -
D10S1248 13 - 12 13 13 16 13 - - -
D1S1656 14 15 12 15 16 17.3 17.3 - 17.3 -
D2S1338 - - 17 20 16 23 - - - -
D16S539 11  12 11 13 9 13 - - 8 9
D22S1045 16  - 15 16 15 17 15 16 - -
D2S441 11  13 11 13 11 - 11 14 - -
D12S391 20  23 20 22 17.3 23 23 - - -
D19S433 -  - 14 15 12 14 - - - -

Tabel 21 Autosomale STR resultaten. 
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allel delen omdat ze op een andere manier aan elkaar verwant zijn, 
zoals broer-zus, of dat zij door toeval deze allelen delen. Om te bepa-
len welk scenario het meest waarschijnlijk is, worden de kansen 
ingeschat op basis van de frequentie van de allelen die deze twee 
individuen beiden dragen. De allelfrequenties die hiervoor gebruikt 
worden zijn gebaseerd op een onderzoek naar 2085 moderne Neder-
landse mannen, dat door het FLDO is uitgevoerd. Hoe lager de fre-
quentie van het allel, hoe groter de kans dat twee individuen dit allel 
delen vanwege een verwantschap. Op basis daarvan is het 129 keer 
waarschijnlijker dat individu 14 en 15 ouder en kind zijn dan dat ze 
broer en zus zijn en is het 5.145 keer waarschijnlijker dat ze ouder 
en kind zijn dan dat ze niet verwant zijn. Omdat individu 14 een 
meisje van ongeveer 11 jaar is en individu 15 een volwassen man (zie 
paragraaf 7.6.2), gaan we er vanuit dat het hier een vader-dochter 
relatie betreft . Het is op grond van het DNA onderzoek alleen echter 
niet uit te sluiten dat individu 14 de moeder is van individu 15. 
Ook voor individu 17 en 18 kan een ouder-kind relatie niet uitge-
sloten worden. Voor alle markers die voor beiden getypeerd kon-
den worden delen ze minimaal één allel. Ook voor hen is het ech-
ter mogelijk dat ze voor elke marker een allel delen omdat ze op 
een andere manier aan elkaar verwant zijn, zoals broer-zus, of per 
toeval. Op basis van de hierboven beschreven methode is het 127 
keer waarschijnlijker dat individu 17 en 18 ouder en kind zijn dat 
dat ze broer en zus zijn en het is 42.568 keer waarschijnlijker dat 
ze ouder en kind zijn dan dat ze niet verwant zijn. Omdat individu 
17 een volwassen vrouw is en individu 18 een jongen van ongeveer 
6 jaar (paragraaf 7.6.2) betreft  het hier een moeder-zoon relatie.
Individu 15 en 17 delen een allel voor 10 van de 16 auSTR markers. 
Dit is relatief veel. Omdat ze verschillende mt haplotypes hebben 
is een broer-zus relatie uitgesloten. Andere mogelijke relaties die 
betrouwbaar getest kunnen worden zijn halfb roer-halfzus, tante/
oom-neef/nicht en grootouder-kleinkind. Het is echter 18 keer 
waarschijnlijker dat ze niet verwant zijn dan dat ze halfb roer-half-
zus, tante/oom-neef/nicht of grootouder-kleinkind zijn. De auSTR 
resultaten geven geen indicaties voor mogelijke andere verwant-
schappen die betrouwbaar getest kunnen worden. De allelen die 
de overige individuen met elkaar delen komen in relatief hoge 
frequenties voor onder de huidige Nederlandse populatie en bie-
den daardoor weinig houvast voor het vaststellen van relaties. 

7.7.3 Conclusie

De verkregen DNA resultaten stellen ons in staat de gestelde onder-
zoeksvragen tot op zekere hoogte te beantwoorden. Voor de indi-
viduen 14 en 17 zijn geen indicaties voor aanwezigheid van het 
Y-chromosoom waargenomen en kunnen daarom met grote zeker-
heid als vrouwelijk worden getypeerd. Voor de individuen 15 en 18 

gemeten kon worden met de kwantifi ceringstest. Omdat er voor 
de individuen 15, 19 en 18 indicaties waren voor aanwezigheid van 
een Y-chromosoom is voor alle individuen getracht een YSTR pro-
fi el te typeren. Voor individu 15 is het Y-STR profi el grotendeels 
gegenereerd. Voor individu 18 konden slechts enkele markers gety-
peerd worden en voor individu 19 kon geen enkel allel bevestigd 
worden (tabel 22).
Het mt haplotype op basis van HVR1 kon alleen getypeerd worden 
voor individuen 15 en 17. Voor individu 17 kon de gehele HVR1 uit-
gelezen worden, voor individu 15 vielen de posities 16139 tot 16210 
uit (tabel 23). 
Er zijn geen aanwijzingen voor contaminerend DNA aangetroff en 
bij de auSTR en Y-STR resultaten. Er zijn lichte contaminaties waar-
genomen bij de mt resultaten, maar in zulke lage hoeveelheden 
dat dit geen invloed heeft  op het betrouwbaar typeren van het 
authentieke mt haplotype van de archeologische individuen. 

Verwantschap 
Een mt haplotype kon alleen van de individuen 15 en 17 bepaald 
worden. Omdat deze niet overeenkomen kan een verwantschap 
in de vrouwelijke lijn tussen individu 15 en individu 17 uitgesloten 
worden. Op basis van de Y-STR resultaten kan een verwantschap 
in de mannelijke lijn tussen individu 15 en 18 niet worden uitge-
sloten. Er zijn echter te weinig Y-STR markers voor individu 18 
getypeerd om betrouwbaar te bepalen of individu 15 en 18 wel of 
niet hetzelfde Y-chromosoom hebben.

Op basis van de auSTRs kan een ouder-kind relatie tussen individu 
14 en 15 niet worden uitgesloten. Voor alle markers die voor beiden 
konden worden getypeerd, wordt minimaal één allel gedeeld. Het 
is echter ook mogelijk dat individu 14 en 15 voor elke marker een 

spoor 6 15

individu 15 18 19

allel 1 2 1 2 1 2

marker

DYS391 10 - -

DYS389 I 13 - -

DYS439 11 - -

DYS389 II 30 - -

DYS438  9 - -

DYS437 15 15 -

DYS19 - - -

DYS392 - - -

DYS393 12 12 -

DYS390 22 - -

DYS385 13  16 - - - -

Tabel 22 Y-chromosomale STR resultaten.

spoor 2008-2 6 15

individu 14 15 17 18 19

mt haplotype geen resultaat 16218T, 16298C 16224C, 16311C geen resultaat geen resultaat

Tabel 23 Mitochondriale HVR1 resultaten. Mutaties ten opzichte van de revised Cambridge Reference Sequense.
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aangemerkt. Het Merovingische aardewerk dat wel als inventaris 
is herkend, wordt besproken in paragraaf 7.9. Daarnaast is gepro-
beerd enig inzicht te verkrijgen in de verticale spreiding van het 
aardewerk binnen een graf en de relatie tussen de diepte en de 
aanwezige categorieën plus de fragmentatiegraad van het aar-
dewerk.
De hier gepresenteerde resultaten betreff en slechts een eerste 
aanzet tot de analyse van het aardewerkcomplex. De reden hier-
voor is dat een uitgebreide determinatie van het grotendeels 
Romeinse aardewerk – dat ongetwijfeld in verband gebracht kan 
worden met de bewoning van de villa – ons niet direct meer zal 
kunnen vertellen over de aard van die bewoning. Het gaat immers 
veelal om materiaal dat zich in secundaire contexten bevindt: de 
Merovingische grafk uilen. Daarom is naast een globale scan alleen 
het aardewerk uit het graf met spoornummer 2008-2 in detail 
bestudeerd.

7.8.2 Resultaten van de aardewerkscan

Bij het scannen van het aardewerk is in de eerste plaats geprobeerd 
een globaal beeld te verkrijgen van de relatieve frequentie van het 
materiaal uit de sporen, maar ook van daarbuiten, per periode. 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen materiaal uit de Prehistorie 
(PREH), de IJzertijd of Vroeg-Romeinse tijd (IJZ-ROMV), de Midden-
Romeinse tijd, (ROMM) de Laat-Romeinse tijd (ROML), de Merovin-
gische tijd (VMEA-B), de Late Middeleeuwen (LME) en de Nieuwe 
tijd. In tabel 24 wordt een overzicht gegeven van de relatieve fre-
quentie van het aardewerk uit de voornaamste sporen, de vondsten-
laag (spoor 5000) en de losse vondsten. Uit het globale beeld dat 
deze scan heeft  opgeleverd kunnen toch verschillende zaken worden 
afgeleid.
In de eerste plaats valt op dat het aardewerk uit de Romeinse tijd 
alom vertegenwoordigd is, wat niet vreemd is. Niet alleen in en 
onder de bouwvoor is het materiaal in grote mate aanwezig, maar 

is de aanwezigheid van het Y-chromosoom aangetoond en kunnen 
daarom met grote zekerheid als mannelijk worden getypeerd. Voor 
individu 19 zijn er indicaties voor de aanwezigheid van een Y-chro-
mosoom op basis van de Y-chromosomale concentratie meting. 
Er zijn echter geen indicaties gevonden voor de aanwezigheid van 
het Y-chromosoom bij de auSTR testen en ook de Y-STR testen 
leverden geen bevestigde allelen op. Er is slechts 1 allel getypeerd 
bij één van de twee Y-STR testen die zijn uitgevoerd voor dit indi-
vidu. Op basis hiervan kunnen wij niet met zekerheid concluderen 
wat het geslacht van dit individu is. 
Hoogstwaarschijnlijk zijn individu 17 en 18 uit spoor 15 respectie-
velijk moeder en zoon. Van individu 19 is te weinig informatie 
beschikbaar om enige vorm van verwantschap met individu 17 en 
18 betrouwbaar uit te sluiten of aan te tonen. Op basis van de nu 
beschikbare informatie kan een moeder-kind relatie met individu 
17 echter niet bij voorbaat worden uitgesloten.
Hoogstwaarschijnlijk hebben individu 14 en 15 uit respectievelijk 
spoor 2008-2 en 6 een ouder-kind relatie. Verder kan worden uit-
gesloten dat individu 15 en 17 in de vrouwelijke lijn aan elkaar 
verwant zijn. Er zijn geen indicaties voor andere verwantschappen 
waar maximaal een generatie tussen zit. 
De berekende kansen op de hierboven besproken verwantschap-
pen zijn gebaseerd op allelfrequenties van een selectie van de hui-
dige Nederlandse populatie. Het is mogelijk dat deze niet repre-
sentatief zijn voor de periode waaruit het onderzoeksmateriaal 
afk omstig is. Uit deze periode is echter onvoldoende genetische 
informatie beschikbaar voor dergelijke analyses.
Het Y-chromosomale haplotype van individu 15 is relatief zeldzaam 
in Nederland waar het slechts bij 0,14% van 2085 onderzochte man-
nen voorkomt. In Eurazie komt het bij 0,26% van 49147 onderzoch-
te mannen voor en in de hele wereld bij 0,27% van 89237 onder-
zochte mannen.47 Dit haplotype valt onder de Y haplogroep J2a1.48

Het mt haplotype van individu 17 komt vrij algemeen voor in heel 
Europa. Omdat van individu 15 niet de gehele HVR1 getypeerd kon 
worden, kunnen we niet vaststellen wat de frequentie van dit haplo-
type is. 

7.8 Aardewerk 

J. Hendriks

7.8.1 Inleiding

Het aardewerkcomplex uit de beide opgravingscampagnes omvat 
enkele honderden, vaak zeer gefragmenteerde scherven die 
veelal afk omstig zijn uit de gezeefde, uit de graven verwijderde 
grond. Om een algemene indruk te krijgen van de vertegenwoor-
digde aardewerkcategorieën en te kunnen beschikken over een 
globale datering van het complex is het materiaal gescand, dat 
zowel in de sporen als daarbuiten is aangetroff en en dat tijdens 
de opgraving niet direct als behorend bij de grafi nventaris is 

spoor aard periode n (±)

PREH-
ROMV

ROMM ROML VMEAB LME-
NT

1 bouwvoor 15

2008-2 graf 137

6 graf 225

2008-7 graf 23

10 graf 50

13 graf (paard) 20

15 graf 50

46 graf 50

47 graf 125

51 graf 40

5000 vondstenlaag 75

losse vondsten 150

Tabel 24  De relatieve frequentie van het gescande aardewerk uit verschillende 
perioden per context (hoe donkerder hoe hoger de frequentie).
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Prehistorisch
Het merendeel van het handgevormde aardewerk zal dateren uit 
de latere Prehistorie of vroeg-Romeinse tijd. Enkele fragmenten 
kunnen op basis van hun magering en afwerking vóór de Bronstijd 
gedateerd worden, waaronder een fragment mogelijk laat-neoli-
thisch aardewerk uit het graf spoor 6. Het merendeel van de hand-
gevormde scherven zullen evenwel vanaf de IJzertijd te dateren. 
Kwartsgruis als magering komt in de regio Maastricht niet uitslui-
tend voor in de Vroege IJzertijd,50 zoals dat wel in noordelijkere 
regio’s het geval is. Hierdoor valt het materiaal zonder veel bezwa-
ren in de Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd te dateren. Van 
andere villacomplexen is bekend dat er in Zuid-Limburg vanaf het 
einde van de 1e eeuw na Chr. vrijwel geen handgevormd aardewerk 
meer gebruikt werd.51

(Midden-)Romeins
Gedraaid aardewerk uit de Vroeg-Romeinse tijd is in het com-
plex niet aangetroff en. Veruit het grootste deel van het gedraai-
de aardewerk kan met redelijke zekerheid aan de Midden-
Romeinse tijd worden toegeschreven. Dit is in overeenstemming 
met aardewerk dat op andere villaterreinen in Zuid-Limburg is 
aangetroff en. Hoewel op basis van het gefragmenteerde mate-
riaal een onderscheid in 2e- en 3e-eeuws aardewerk niet valt 
vaak te maken, is wel vastgesteld dat binnen het complex de 

ook in de graven vormt het de periode die het best vertegenwoor-
digd is. Daarnaast is het opvallend dat in een aantal graven (spoor 
2008-2, 6, 7 en 47) aardewerk uit alle perioden aanwezig is. En zelfs 
in de graven waar slechts aardewerk uit enkele perioden is aange-
troff en, bevinden scherven uit de Nieuwe tijd zich respectievelijk 
op vlak 4-7 (spoor 10) en vlak 5 (spoor 51). Dit maakt duidelijk dat 
de post-depositionele processen van grote invloed moeten zijn 
geweest op de verspreiding van het aardewerk binnen de grafk ui-
len. Hoezeer dit geleid heeft  tot een grote fragmentatie van het 
aardewerk, wordt aan de hand van het materiaal uit spoor 2008-2 
aangetoond (zie hieronder).
De verdeling van het aardewerk over de verschillende perioden 
komt grofweg overeen met die van de onderzoeken uit 1995 en 
1999.49 Ook toen is er geen handgevormd aardewerk uit de Prehis-
torie of Vroeg-Romeinse tijd in de bouwvoor aangetroff en. 
In tegenstelling tot de onderzoeken van 1995 en 1999 is er bij de 
campagnes van 2008 en 2009 wel een duidelijke component uit 
de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd uit de vondstenlaag (aan de 
onderkant van de bouwvoor) afk omstig.

Hieronder zal in het kort het karakter van het aardewerk per peri-
ode beschreven worden. Alleen bij het aardewerk uit de Romeinse 
en Merovingische tijd is iets uitgebreider stilgestaan en zijn enke-
le opvallende fragmenten en baksels nader beschreven. 

1

2

3

4

5

76
8

9 10

11

12 13

Afb . 74  Selectie van Romeins en Merovingisch aardewerk. 1: terra sigillata; 2: terra nigra; 3: geverfd aardewerk; 4: wrijfschaal; 5-12: ruwwandig aardewerk; 13: gladwandig 
reducerend aardewerk. Schaal 1:4. Tekeningen André Simons (BAMN). Herkomst: 1: vnr. 848, spoor 51; 2: vnr. 196, spoor 6; 3: vnr. 797, spoor 6; 4: vnr. 159, spoor 15; 
5: vnr. 797, spoor 6; 6: vnr. 96, spoor -; 7: vnr. 351, spoor 6; 8: vnr. 746, spoor 6; 9: vnr. 453, spoor 6; 10: vnr. 894, spoor 51; 11: vnr. 1112, spoor 51; 12: vnr. 272, spoor 
6; 13: vnr. 7, spoor 2008-2.
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Laat-Romeins
De eerdere onderzoeken hebben reeds doen vermoeden dat het 
villaterrein in de gevorderde 3e eeuw buiten gebruik is geraakt. 
Een 4e-eeuwse component is in het aardewerkspectrum in ieder 
geval niet overduidelijk aanwezig, al leveren enkele fragmenten 
van versierde terra sigillata-kommen met radstempelversiering uit 
de Argonnen hier toch enige aanwijzingen voor (afb . 74,1; 75, 3-4). 
Eventueel laat-Romeins handgevormd aardewerk met de kenmer-
kende kalkverschraling is in ieder geval niet aangetroff en. Het 
meeste materiaal uit deze periode dateert vermoedelijk uit de 5e 
eeuw, zoals met de vondsten uit de nazakking van een waterput 
noordwestelijker op het terrein al is aangetoond.58

Tussen het laat-Romeinse aardewerk zijn de sikkelranden van pott en 
Unverzagt 27 goed vertegenwoordigd (afb . 74, 9-10). Enkele exem-
plaren zijn uitgevoerd in harde, witgrijze baksels, die niet direct aan 
een bekende bakselgroep zijn toe te wijzen. Voor deze stukken ligt 
een datering in de late 3e of 4e eeuw evenwel meer voor de hand dan 
in de 5e eeuw.59 Een ruwwandig oxiderend baksel dat vermoedelijk 
uit de regio tussen de Maas en Rijn afk omstig is, heeft  een rood-
oranje baksel met een redelijk goed gesorteerde matrix met subaf-
geronde kwarts (ca. 0,5 mm) en ijzerconcreties (afb . 76, 5). Beter thuis 
te brengen zijn de fragmenten van ruwwandig aardewerk met vul-
kanische magering die aan de Eifel (vermoedelijk Mayen) toegeschre-
ven kunnen worden (afb . 76, 6).60 Enkele vormen – zoals een pot 
Unverzagt 27 (afb . 74, 11) en een kom Alzey 28 (afb . 74,12) – zijn moge-
lijk in een regionaal vervaardigd baksel uitgevoerd. Het gaat om een 
hard en glad afgewerkt, bruinoranjegrijs baksel, redelijk tot slecht 
gesorteerd met subafgeronde, fi jne kwartsgruis als magering (afb . 76, 
7). Bijzonder is dat bij onderzoek naar laat-Romeinse nederzett ings-
sporen in Holtum-Noord recentelijk eveneens een fragment van een 
kom Unverzagt 28 is aangetroff en in een identiek baksel.61 Waar-
schijnlijk betreft  het een product uit de eerste helft  van de 5e eeuw.

Merovingisch
Aardewerk uit de Vroege Middeleeuwen betreft  vrijwel uitsluitend 
gladwandig, reducerend gebakken knikwandpotaardewerk uit de 
Merovingische tijd, afk omstig uit de graven (afb . 74,13; 78). Het 
fragment 311 (afb . 77,1) is bijvoorbeeld afk omstig uit het graf spoor 

gebruikelijke categorieën uit deze periode aanwezig zijn (zie 
ook tabel 25).52

De terra sigillata is mondjesmaat vertegenwoordigd en lijkt meren-
deels uit Oost-Gallië afk omstig te zijn, zoals de twee randfrag-
menten van een kom Dragendorff  37 (afb . 75, 1-2), vermoedelijk 
uit de Argonnen.53 Terra nigra is maar weinig aangetroff en en valt 
vooral op door de kurkurnachtige vorm in een strak, zwart gepo-
lijst baksel (afb . 74, 2). Een bijzondere vorm waar geen overeen-
komstige type van voorhanden is, betreft  een kom van geverfd 
aardewerk in techniek b (afb . 74, 3; 76, 1). Het baksel is lichtgeel 
met een roze kern en fi jne rode inclusies (potgruis?), dat afwijkt 
van de gebruikelijke Rijnlandse producten.
Naast het fi jne aardewerk moeten ook nog enkele typen en bak-
sels van (ruwwandig) gebruiksaardewerk genoemd worden. Een 
van de grootste aangetroff en fragmenten betreft  dat van een 
wrijfschaal Stuart 149 (afb . 74, 4). De talrijkste component onder 
het Romeinse aardewerk vormen de ruwwandige producten, die 
een aardige variatie aan bakselgroepen laten zien. Enkele frag-
menten – zoals een kom Stuart 210 (afb . 74, 5) – behoren tot het 
Maaslands gsmookte baksel met een lichtgeel baksel en zeer fi jn 
goed gesorteerd zand, bijgemengd met subafgerond witt e en 
roze kwarts (afb . 76, 2).54 De herkomst hiervan kan ten (zuid)
westen van Maastricht gezocht worden. Interessant is daarnaast 
de aanwezigheid van enkele scherven gesmookt Tongers aarde-
werk, met de typerende oranje kern en een bruin oppervlak 
(afb . 76, 3).55 Van de verspreiding van het Tongers aardewerk ten 
oosten van het Albertkanaal is immers nog weinig bekend.56 Een 
ander stuk dat mogelijk uit de (grotere) regio van Maastricht 
afk omstig is, betreft  het randfragment van een pot met deksel-
geul Oelmann 89 (afb . 74, 6; 76, 4). Voor de herkomst van het 
oranje baksel met slecht gesorteerd fi jn tot zeer fi jn zand en witt e 
inclusies wordt aan de omgeving van (Zuid-)Limburg gedacht.57

Een van de bekende ruwwandige typen afwijkende vorm betreft  
een kom of pot met een omgeslagen horizontale rand in een 
reducerend baksel (afb . 74, 7). Mogelijk gaat het hier om een 
laat-Romeins product. Dat vermoeden bestaat in ieder geval ook 
voor de bak met een licht verdikte, naar binnen gebogen rand 
en een groef op de buitenzijde (afb . 74, 8).

1 2 3 4

Afb . 75  Selectie van de versierde terra sigillata. 1-2: midden-Romeins; 3-4: laat-Romeins. Schaal 1:1. Foto’s Ton Penders (RCE).
Herkomst: 1: vnr. 190, spoor 6; 2: vnr. 52, spoor -; 3: vnr. 5, spoor -; 4: vnr. 164, spoor 2008-7.



90 MEROVINGERS IN EEN VILLA

Afb . 76  Selectie van Romeinse en Merovingische baksels: Schaal 2:1 (wandoppervlak; boven) en schaal 4:1 (breuk; onder). Foto’s Ton Penders (RCE).
Herkomst: 1: vnr. 797, spoor 6; 2: vnr. 797, spoor 6; 3: vnr. 154, spoor 2008-2; 4: vnr. 96, spoor -; 5: vnr. 51, spoor 10; 6: vnr. - (2008), spoor -; 7: vnr. 272, spoor 6; 8: 
vnr. 602, spoor 15.
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Overeenkomstig het beeld dat voor het hele complex bestaat, 
domineert het aardewerk uit de Midden-Romeinse tijd. Onder het 
handgevormde aardewerk bevinden zich enkele fragmenten die 
op grond van de grove kwartsmagering nog vóór de IJzertijd kun-
nen dateren. Tussen het Romeinse aardewerk zitt en geen bijzon-
dere stukken, al is de vermoedelijke aanwezigheid van Batavian grey 
ware de moeite waard om te vermelden.62 De 3e eeuw is binnen de 
context van dit graf vertegenwoordigd door enkele fragmenten 
metaalglansaardewerk, zowel de Trierse variant als die uit de Argon-
nen. Uit die laatste streek zijn ook de vier fragmenten laat-Romein-
se sigillata afk omstig. 

Zoals eerder besproken kunnen de scherven van gladwandig redu-
cerend Merovingisch aardewerk voor een deel met zekerheid aan 
het vaatwerk uit de feitelijke grafi nventaris worden toegeschreven. 
Aangezien de bijgift  van een knikwandpot in dit graf op de bodem 
van de kist stond, is het opvallend dat de scherven zich al op vlak 
2 en 3 manifesteerden (tabel 26). Dat scherven zich door bodem(be)-
werking binnen de grafk uil in verticale richting hebben bewogen, 

2-2008 en hoort bij de knikwandpot 182 met een rolstempel 
bestaande uit meerdere rijen vierkantjes/rechthoekjes, daterend 
in de tweede helft  van de 6e of eerste helft  van de 7e eeuw. Duide-
lijk ruwwandig aardewerk is nauwelijks aangetroff en. Eén fragment 
van een langzaam gedraaide, grote pot in een grijs baksel met een 
matig goed gesorteerde matrix is mogelijk Merovingisch (afb . 76, 
8), al valt de Laat-Romeinse tijd als datering ook niet uit te sluiten. 
Het typische baksel heeft  fi jne witt e en zwarte inclusies op de 
breuk, enkele afgeronde kwartskorrels (1-1,5 mm) en grotere zwar-
te en donkergrijze inclusies (ijzerconcreties?) door het wandop-
pervlak stekend. Het is mogelijk van een dolium -achtige container 
geweest.
Aardewerk uit de Karolingische en Ott oonse tijd is afwezig, wat in 
overeenstemming is met de eerdere onderzoeken.

Laat-middeleeuws/nieuwe-tijds
Een kleine hoeveelheid aardewerk dateert globaal vanaf de 13e 
eeuw. Materiaal uit de Salische tijd lijkt te ontbreken. Een grote 
hoeveelheid aardewerk dateert van na 1500, met een duidelijke 
nadruk op de 18e eeuw en later.

7.8.3 Aardewerk uit graf spoor 2008-2

Het enige graf waarvan het aardewerk volledig is gedetermineerd, 
betreft  spoor 2008-2. In totaal zijn in dit graf 137 fragmenten aan-
getroff en, behorende tot maximaal 133 exemplaren (tabel 25). 

datering categorie n mae

PREH-ROMV handgevormd 14 14

ROMM-L terra sigillata 6 6

terra nigra 1 1

geverfd 24 24

metaalglans 4 4

gladwandig 30 28

wrijfschaal 1 1

ruwwandig 39 38

indet 1 1

VMEA-B gladwandig Merovingisch 4 4

ruwwandig Merovingisch 1 1

LME-NT roodbakkend 1 1

witbakkend 5 5

industrieel wit 2 2

pijpaarde 1 1

indet 3 2

totaal 137 133

Tabel 25  Overzicht van de aardewerkcategorieën uit spoor 2008-2 (n: aantal; mae: 
maximaal aantal exemplaren).

Afb . 77  Selectie van het versierde knikwandpotaardewerk. 1: graf spoor 2008-2; 2: 
losse vondst. Schaal 1:1. Foto’s Ton Penders (RCE).
Herkomst: 1: vnr. 311, spoor 2008-2; 2: vnr. 211, spoor -.

21

vlak aantal fragmenten per periode totaal

PREH IJZ-ROMV ROMM ROMM-L ROML VMEA-B LME NT XXX

1 - 2 6 - - - 1 - - 9

2 1 5 25 3 1 1 - - - 36

3 - 3 30 2 3 3 - 6 - 47

4 - - 6 6 - - - - - 12

5 - - - 2 - - - - - 2

6 - - 1 - - - - - - 1

- 2 1 19 - 2 1 - 3 2 30

totaal 3 11 87 13 6 5 1 9 2 137

Tabel 26  Overzicht van de verdeling per vlak van het aardewerk uit spoor 2008-2 per periode (op basis van het aantal scherven).
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7.8.4 Discussie en conclusie

Het aardewerk dat tijdens de opgraving is aangetroff en, leent zich 
in het algemeen niet goed voor een nadere datering van de sporen. 
Zoals in tabel 24 is te zien, zijn in veel sporen alle in het totale 
vondstcomplex vertegenwoordigde perioden aanwezig, zeker wan-
neer het aantal scherven relatief hoog is. Daarnaast leidt de grote 
fragmentatiegraad van het materiaal ertoe dat kleine fragmenten 
uit de laat-Romeinse en Merovingische tijd moeilijk te onderschei-
den zijn van het aardewerk uit de midden-Romeinse tijd. Dat de 
graven, zoals spoor 2008-2, 6 en 47, zich als een artefact trap gedra-
gen, is in de afb eelding duidelijk te zien. Alle perioden zijn hierin 
aanwezig, al dateert het spoor duidelijk uit de Merovingische tijd. 

Ondanks het feit dat slechts het aardewerk uit één graf nauwkeu-
rig is bestudeerd, is duidelijk geworden dat de fragmentatie van 
het aardewerk mogelijk iets zegt over de wijze waarop de graven 
zijn aangelegd. Wellicht heeft  men op een bepaalde wijze door de 
Romeinse puinlaag heen gegraven en heeft  men deze grond niet 
als eerste gebruikt om de grafk uil dicht te gooien. Het lage aantal 
scherven in de onderste twee vlakken (5 en 6) zou hiervoor pleiten. 
Vervolgonderzoek van het aardewerk uit de opgegraven graven zou 
dit soort patronen aan het licht kunnen brengen.

7.9  Inventarisatie en beschrijving van de 
anorganische grafvondsten 

M. Kars en B.J.H. van Os

7.9.1 Inleiding

Op basis van de nu beschikbare documentatie is een volledige 
analyse van de grafi nventarissen, op de wijze zoals bij ‘methoden’ 
(paragraaf 4.6) beschreven, in deze fase niet haalbaar. De bijge-
leverde overzichten per graf vormen een inventarisatie van de 
aanwezige vondsten, waarin aan enkele objecten een voorlopig 
type en een datering is toegeschreven. Naast de inventarisatie van 
de vondsten zal een eerste en voorlopige impressie van de zeven 
grafi nventarissen worden gegeven. De precieze beschrijving, clas-
sifi catie en datering van de objecten waarvoor dat mogelijk was, 
is in de bijgeleverde inventarisatie van de vondsten per graf te 
raadplegen (Bijlage 4). Wanneer de volledige grafi nventarissen 
na conservering en restauratie beschikbaar zijn, kan op basis van 
deze inventarisatie een uitgebreidere analyse van de vondsten 
plaatsvinden.

De spin-off  van het degradatie onderzoek is dat een gedeelte van 
de anorganische vondsten zijn onderzocht op hun samenstelling 
met behulp van de hand held XRF (zie paragraaf 4.3 voor de metho-
de). Omdat de conservering van de vondsten nog niet gereed is 
en nog niet alle archeologische vondsten in detail beschreven 

blijkt ook uit het feit dat zes fragmenten uit de Nieuwe tijd even-
eens op vlak 3 zijn aangetroff en.

Het is de vraag of deze bodem(be)werking ook van invloed is geweest 
op de fragmentatie van het aardewerk en of er een relatie bestaat 
tussen de mate van fragmentatie en de positie van de scherven bin-
nen het graf. Om de fragmentatie van het schervenmateriaal te 
meten, zijn er drie klassen gehanteerd: scherven kleiner dan 1 cm2, 
scherven tussen de 1 en 5 cm2 en scherven groter dan 5 cm2. Zoals uit 
tabel 27 duidelijk wordt, is bijna 45% van de fragmenten kleiner dan 
1 cm2. De mate van fragmentatie van het materiaal mag zodoende 
zeker hoog worden genoemd, zeker aangezien nog eens een krappe 
40% niet groter is dan 5 cm2. Slechts enkele van de resterende 18 % 
scherven hebben een substantieel grotere afmeting dan de rest van 
het materiaal. Dat het (midden-)Romeinse aardewerk het meest is 
gefragmenteerd, is op zich niet vreemd. Het gaat hier om nederzet-
tingsafval dat waarschijnlijk nog lange tijd aan het oppervlak heeft  
gelegen voordat het in de Merovingische grafk uil terechtkwam.

Wat betreft  de hoogte of diepte van het verschillend gefragmen-
teerde materiaal binnen de grafk uil valt op dat er geen direct ver-
band bestaat tussen de groott e van de scherven en de verticale 
positie binnen het graf (tabel 28). Er lijkt eerder sprake te zijn van 
een concentratie van scherven ter hoogte van vlak 2 en 3. Mogelijk 
dat de oorzaak hiervan al ligt bij de wijze waarop het graf in de 
Merovingische tijd is gedolven en weer is dichtgegooid.

datering groott e (cm2)

0-1 1-5 5<

PREHIST - 3 -

IJZ-ROMV 2 4 5

ROMM 45 36 6

ROMM-L 5 5 3

ROML 3 - 3

VMEA-B 1 - 4

totaal 56 48 21

Tabel 27  Overzicht van de fragmentatiegraad van het aardewerk uit spoor 2008-2 
per periode (Prehistorie tot Merovingische tijd, op basis van het aantal 
scherven).

vlak groott e (cm2)

0-1 1-5 5<

1 2 2 4

2 9 20 7

3 21 13 7

4 6 5 1

5 2 - -

6 - 1 -

- 16 7 2

totaal 56 48 21

Tabel 28  Overzicht van de verticale verspreiding van het aardewerk uit spoor 2008-
2 per fragmentatiegraad (op basis van het aantal scherven).
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7.9.2 Inventarisatie en beschrijving per graf

Spoor 2008-2 
De aanzienlijke hoeveelheid kralen uit dit graf maakt het mogelijk 
deze begraving als die van een vrouw te identifi ceren. De kralen 
zijn nog niet gereinigd waardoor een nadere omschrijving van de 

zijn, is er op dit moment maar een beperkte natuurwetenschap-
pelijke- archeologische synthese mogelijk. In paragraaf 7.9.3 
worden de resultaten besproken van de analyses van glas, kralen 
en non-ferro metalen die opgegraven zijn in 2008 en 2009. 
De gegevens waarop de analyses zijn gebaseerd zijn te vinden in 
bijlage 2 en 5.

 
 

412 (1:1) 218 (1:1)

321 (1:1)

326 (1:1)

534 (1:1)

390 (1:1)
515 (1:1)

Afb . 78  Zilveren ringetjes, waarschijnlijk 
onderdeel van een kralensnoer, 
uit spoor 2008-2. Schaal 1:2.

Afb . 79  Twee knikwandpott en uit spoor 2008-2. Vnr. 129 heeft  een uitzonderlijke vorm. De glazen tuimelbeker (vnr. 182) zat in de pot met het zelfde vondstnummer. Schaal 1:2.

129

182

182
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gebakken pot (roodoranje kleur) heeft  een uitgezakt profi el met 
een lensvormige bodem waardoor de term ‘knikwandpot’ de 
vorm van deze pot niet representeert. Toch wordt deze bijzon-
dere vorm tot dit type gerekend. Deze vorm wordt tegen het einde 
van de 6e eeuw en het begin van de 7e eeuw gedateerd.63 De twee-
de knikwandpot uit dit graf (vnr.  182) is reducerend gebakken 
(zwartgrijze kleur) en heeft  een rolstempel versiering op de 
bovenwand. Het is een pot met een relatief wijde mond. De rol-

vorm, kleur en versiering, evenals een classifi catie en datering nog 
niet mogelijk is. De zilveren ringetjes, waarvan aan enkele exem-
plaren nog fragmenten van zilver spiraaldraad zijn bevestigd, zijn 
vermoedelijk onderdeel geweest van de kett ing die deze kralen 
hebben gevormd (afb . 78). 
Knikwandpott en van aardewerk zijn algemene vondsten in vroeg-
middeleeuwse graven. Van de twee knikwandpott en uit dit graf 
heeft  vnr. 129 een uitzonderlijke vorm (afb . 79). Deze oxiderend 

Afb . 80  Bronzen schaal met hengsels uit spoor 2008-2. De twee plaatjes zijn lapstukken. Schaal 1:2.

183
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die verschillende functies konden hebben. Een datering in de 
laatste helft  van de 6e eeuw en het begin van de 7e eeuw is waar-
schijnlijk. 69 Onderdeel van een leren riempje was waarschijnlijk 
ook het rechthoekige beslagplaatje van brons met versiering 
(vnr. 376). 
De versierde sleutel van ijzer (vnr. 317) dateert in de 6e eeuw.70 
Dergelijke voorwerpen werden regelmatig in brons met rijke 
decoratie uitgevoerd. Zulke sleutels zijn vrijwel altijd naar bene-
den hangend aan de gordel bevestigd. 
Een gouden munt (vnr. 351) is gedetermineerd als een tremissis, 
door de monetarius (muntmeester) Chagnomiris in Maastricht 
geslagen (afb . 82). De voorzijde vertoont een naar rechts kijken-
de kop en heeft  als opschrift  CHAGNOMIRIS…, waarbij in de laat-
ste positie een M staat, de afgekorte functieaanduiding voor 
monetarius. Op de keerzijde staat een kruis op een globe, omge-
ven door een parelsnoer, en de vermelding TRIIECTOF (gemaakt 
in Maastricht). De munt dateert ca. 590-600.71 
Overige vondsten, maar nog niet nauwkeurig dateerbaar, zijn een 
bronzen naald aan een ringetje (vnr. 139), een bronzen ring waar-
van de uiteinden om elkaar zijn geslagen (vnr. 289), een bronzen 
naald met een getordeerde schacht (vnr. 411) (afb . 83) en een mes 
van ijzer (vnr. 424). De resterende vondsten zijn (nog) niet nader 
identifi ceerbare objecten en spijkers. 

Op basis van de gedetermineerde vondsten kan een datering voor 
dit graf in het eind van de 6e eeuw en begin van de 7e eeuw worden 
voorgesteld. 

stempel bestaat uit meerdere lijnen van liggende rechthoekjes 
die spiraalsgewijs over de gehele bovenwand is aangebracht. 
Op basis van metrische criteria en de versiering kan de pot in de 
tweede helft  van de 6e eeuw en eerste helft  van de 7e eeuw wor-
den gedateerd.64 In deze knikwandpot werd een glazen tuimel-
beker gevonden (eveneens vnr. 182). Deze tuimelbeker van licht 
groen glas is op de onderzijde versierd met zestien gepronon-
ceerde verticale ribbels. Dergelijke bekers worden gedateerd in 
de tweede helft  van de 6e eeuw.65

Een opmerkelijke vondst uit dit graf is de bronzen schaal met twee 
bronzen hengsels (vnrs. 183, 316, 377) (afb . 80). Bronzen schalen 
zijn relatief zeldzaam en de verschillende verschijningsvormen 
zijn tot op heden nog niet nauwkeurig geclassifi ceerd. Een onder-
zoek naar het verspreidingsbeeld van bronzen schalen, waaronder 
deze vorm uit Borgharen, moet nog plaatsvinden. Nu kan een glo-
bale datering in de 6e en het begin van de 7e eeuw worden gesug-
gereerd.66

In dit assemblage van grafvondsten zijn vier gordelonderdelen 
geïdentifi ceerd. (afb . 81). De eerste is een D-vormige bronzen 
gesp (vnr. 281) met versiering op de beugel en doorn die in de 6e 
eeuw dateert.67 Daarnaast is er een bronzen gesp met omgeslagen 
bronzen beslag in dit graf gevonden (vnr. 258). Deze dateert later, 
in de tweede helft  van de 7e eeuw.68 Op basis van de datering van 
de overige vondsten uit dit graf moet worden nagegaan of de 
typetoewijzing en datering moeten worden herzien. Ook is een 
kleine bronzen riemtong met versiering gevonden (vnr.  181). 
Riemtongen van dit formaat waren aan leren riempjes bevestigd 

281

181

376

258

358 (1:1)

534 (1:1)

365 (1:1)

Afb . 81  Gordelonderdelen uit spoor 2008-2: twee gespen (boven), een versierde bronzen riemtong, een beslagplaatje en enkele nagels. Schaal 1:2.



96 MEROVINGERS IN EEN VILLA

in deze verkeert niet worden geclassifi ceerd en gedateerd. Schild-
knoppen komen gedurende de gehele Merovingische periode in 
graven voor. Een bronzen niet met drie perforaties lijkt een deco-
ratieve niet voor de zijwaartse sluiting van een leren saxschede te 
zijn (vnr. 746-JC 119). Dergelijke nieten worden gedateerd in de 7e 
eeuw. Tijdens de opgraving geroofd en daardoor niet beschreven 
maar wel al deels waargenomen was een bronzen bekken. Dit graf 
heeft  verder twee ijzeren gespen opgeleverd (vnr. 746-JC 121), en 
twee ijzeren gespen met ijzeren beslagplaat (vnr. 945-JC 113). Deze 
vondsten zijn in dit stadium niet precies te classifi ceren en te date-
ren. De overige vondsten uit dit graf vormen geen nader identifi -
ceerbare objecten. Niet behorend tot de grafi nventaris is een bron-
zen Romeinse boogfi bula, type Haalebos 4a, met een datering in 
de eerste helft  van de eerste eeuw (vnr. 188) (afb . 84).72 De boven-
genoemde vondsten komen allen uit de bij de beroving van het 
graf geroerde grond en zijn daarom niet op de vlaktekeningen 
opgenomen. Op basis van de schilknop mag geconcludeerd wor-

Spoor 6 
Naast een aanzienlijk aantal ijzeren spijkers en bronzen nageltjes 
heeft  dit graf fragmenten van een ijzeren schildknop of umbo 
opgeleverd (vnr. 746-JC 121). Deze kan vanwege de toestand waar-

Afb . 82  Gouden tremissis. Links: kop met vermelding van de monetarius 
Chagnomiris; rechts: kruis op globe omgeven door parelsnoer en 
vermelding van de herkomst Maastricht (TRIIECTOF). Diameter 11-12 mm.

142

411 (1:1)

139 (1:1)

289 (1:1)

Afb . 83  Bronzen voorwerpen uit spoor 2008-2: twee naalden met bevestigingsoog, een deel van een spatel (?) en een ring. Schaal 1:2.

98 (1:1)

188(1:1)
164 (1:1)

Afb . 84  Bronzen Romeinse fi bula (vnr.188) uit de vulling van spoor 6. De versierde niet (vnr. 98) en het langwerpige voorwerp (vnr. 164) zijn onderdelen van een schede van 
een sax uit spoor 2008-7. Schaal 1:1.
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In dit graf zijn ook twee glazen kralen gevonden (vnrs. 798, 799); 
nadere documentatie is in deze fase van het onderzoek nog niet 
mogelijk. 

Secundaire bijzett ing
De aan het voeteneind van spoor 15 aangetroff en secundaire bij-
zett ing bevatt e eveneens voorwerpen. Twee knikwandpott en uit 
deze concentratie zijn reducerend gebakken wat heeft  geresulteerd 
in een zwartgrijze tot bruine kleur (vnrs. 124, 127). De pott en zijn 
nog niet gereinigd. Op basis van de beschikbare foto’s lijkt er geen 
versiering op de pott en te zijn aangebracht, hoewel dit, met name 
voor pot 127, nog niet volledig kan worden uitgesloten. Knikwand-
pot vnr.127 is gedrongener en wijdmondiger dan knikwandpot vnr. 
124, die ook gekenmerkt wordt door een verhoogde hals. Gedron-
gen wijd-mondige pott en worden over het algemeen vroeger 
gedateerd dan slanke eng-mondige knikwandpott en. Knikwand-
pott en worden gewoonlijk op basis van metrische indexen en de 
versiering geclassifi ceerd; een dergelijke classifi catie is op basis 
van de beschikbare documentatie niet precies te bepalen en wordt 
daarom achterwege gelaten. Een voorzichtige datering in de 7e 
eeuw kan voor nummer 124 worden voorgesteld; nummer 127 
dateert vermoedelijk iets eerder. Behalve deze pott en stond aan 
het voeteneind een oxiderend gebakken cilindrische beker, met 
ribbels voorzien en waarschijnlijk ook met voet. Deze beker is tij-
dens de beroving van spoor 6 door onbekenden meegenomen.
In de secundaire bijzett ing is ook een ijzeren mes aangetroff en 
(vnr. 740). Dit is nog niet gereinigd, en op basis van de röntgen-
foto alleen lijkt de rug naar de punt toe een scherpe knik te hebben 
(afb . 86). Dit kenmerk wordt in de tweede helft  van de 7e eeuw en 
eerste helft  van de 8e eeuw gedateerd.76

den dat in dit graf waarschijnlijk een man was begraven. De date-
ring is waarschijnlijk 7e eeuw.

Spoor 2008-7
Van dit graf zijn tot nu toe alleen losse vondsten uit de grafvulling 
geborgen. De vondsten die bij dit graf horen worden over het alge-
meen in graven van mannen gevonden. Ze zijn te identifi ceren als 
de gebruikelijke onderdelen van een sax-schede, hoewel een sax 
in deze context (nog) niet is aangetroff en. Het element vnr. 164 is 
een fragment van de versteviging van de zijkant van een leren sax-
schede (afb . 84). De bronzen onderdelen ter versteviging van de 
mond van de sax-schede kennen een classifi catieschema; voor de 
verstevigingen van de lange zijden is een dergelijk schema niet 
beschikbaar. Omdat het waarschijnlijk is dat de versteviging van 
de mond en zijden gelijktijdig voorkwamen op sax-scheden lijkt 
een datering tussen 640 en 670 waarschijnlijk. 73 
De bronzen decoratieve niet (vnr. 98) diende zowel voor de verste-
viging als de versiering van de zijwaartse zijsluiting van de leren 
sax-schede. De niet heeft  een holle, platt e kop. De bovenzijde van 
de kop is voorzien van een gestileerde versiering (meegegoten), 
die waarschijnlijk na het gietproces met inkervingen is bijgewerkt. 
Dergelijke decoratieve nieten van de sax-schede worden veelvuldig 
in aantallen van 4 tot 6 met saxen in graven van mannen gevonden 
en worden gedateerd van 610/20-670/80. 74

De overige vondsten uit deze context zijn fragmenten van glas, 
niet nader identifi ceerbare ijzeren fragmenten, spijkers en een 
hengsel van koperlegering. Het is onduidelijk waar dit hengsel 
voor diende of waar het aan bevestigd was.
Voorlopig komt de datering van deze context uit op de 7e eeuw. 
Omdat deze context nog niet volledig onderzocht is en de enkele 
dateerbare vondsten uit de bovenste laag van de grafvulling komen 
is nog niet zeker of deze voorlopige datering ook de uiteindelijke 
datering zal zijn na volledige berging van het graf. 

Spoor 15 
Dit graf kan op basis van de twee zilveren oorringen aan een vrouw 
worden toegeschreven (vnrs. 658, 709, 742). De zilveren oorringen 
zijn gevormd door twee zilveren samengestelde conische delen 
die, aan elkaar geklonken, een hol dubbel-conisch kapsel vormen 
(afb . 85). Op de bevestigingsranden van beide delen is een mee-
gegoten versiering van bolletjes zilver te zien. Aan elkaar geklon-
ken vormen deze versieringselementen een dubbele rij van bol-
letjes op de ‘knik’ van het kapsel. De kapsels waren aan de zilveren 
ringen geschoven door de openingen aan de smalle zijden van het 
kapsel. Een van de oorringen is vrijwel compleet: alleen een deel 
van de ring is afgebroken (vnr. 658, 709). Van de andere oorring 
is het kapsel sterk gefragmenteerd (vnr. 742). Op basis van deze 
fragmenten kan worden verondersteld dat beide oorringen iden-
tiek waren. De oorringen zijn nog niet gereinigd en gerestaureerd, 
zodat er mogelijk later nog additionele kenmerken zijn toe te 
voegen. Op basis van de beschreven kenmerken kunnen de oor-
ringen voorlopig in het laatste driekwart van de 7e eeuw worden 
gedateerd. 75 

Afb . 85  Röntgenopname van een zilveren oorring uit de primaire bijzett ing van 
spoor 15 (vnr. 658). Foto Restaura.



98 MEROVINGERS IN EEN VILLA

Verder zijn drie objecten uit deze concentratie geborgen die als 
onderdelen van een gordel kunnen worden geïdentifi ceerd 
(vnr. 739). Deze zijn nog niet van corrosie ontdaan, maar de rönt-
genfoto laat zien dat de onderdelen bestaan uit een ijzeren gesp, 
een ijzeren beslagplaat zonder gesp en een beslagplaat van koper-
legering, in twee stukken (afb . 87). 
De overige objecten uit dit graf bestaan uit een aanzienlijke hoe-
veelheid spijkers en wat ongereinigde fragmenten van ijzer of 
koperlegering die niet gedetermineerd kunnen worden op basis 
van de beschikbare documentatie. 

Afb . 87  Röntgenopname van een ijzeren gesp uit de secundaire bijzett ing van spoor 15 (vnr. 739). Foto Restaura.

Afb . 86  Röntgenopname van een mes uit de secundaire bijzett ing van spoor 15 
(vnr. 550). Foto Restaura.
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Datering van het graf is op grond van het materiaal vooralsnog 
niet mogelijk.

Spoor 51 
Op basis van de twee aangetroff en pijlpunten kan dit graf voor-
lopig aan een man worden toegeschreven (vnrs.  920, 991). 
De röntgenfoto’s onthullen dat beide pijlpunten een open 
schacht hebben (afb . 89). De vorm van de bladen is daarentegen 
niet vast te stellen op basis van deze opnamen. Pijlen met een 
open schacht worden doorgaans iets vroeger gedateerd dan 
pijlpunten met een gesloten schacht. Een globale datering tot 
het begin van de 7e eeuw is voorlopig waarschijnlijk. 
De cilindrische beker met ribbels staat op een voet; deze is ech-
ter afgebroken (vnr. 845). De beker is reducerend gebakken 
(zwartgrijze kleur). Aardewerk bekers worden over het algemeen 
in de (vroege) 7e eeuw gedateerd.77

De knikwandpot uit dit graf is eveneens reducerend gebakken 
(zwartgrijze kleur) en heeft  een afwijkende vorm van de alge-
meen bekende knikwandpott en uit vroegmiddeleeuwse graven 
(vnr. 927). De pot heeft  een voet, wat een uitzonderlijk kenmerk 
is voor knikwandpott en, en een geprononceerde knik die daar-
boven iets inloopt en die de pot in een verhoudingsgewijs lage 
onderwand en hoge bovenwand verdeelt. De bovenwand is ver-
sierd met drie diepe groeven. De pot heeft  een verticale hals en 
is relatief eng-mondig. Knikwandpott en op een voet vormen 
een uitzonderlijke vorm. Ze zijn uit het Rijnland bekend, maar 
deze hebben een relatief wijde mond; een kenmerk dat niet 
overeenkomt met het exemplaar uit Borgharen. De Rijnlandse 
pott en zijn gedateerd in de periode 625-670.78

De röntgenfoto van een mes doet vermoeden dat de rugzijde 
van het blad een scherpe knik heeft  (vnr. 1007) (afb . 90). Dit is 
een chronologisch kenmerk waardoor dit exemplaar waarschijn-
lijk in de tweede helft  van de 7e eeuw en de eerste helft  van de 

Op basis van de voorlopige determinaties kan geen heldere fase-
ring worden aangegeven tussen de primaire en de secundaire 
begraving. Beide (sub)contexten worden voorlopig in de 7e eeuw 
gedateerd. 

Spoor 46 
Aan de hand van de uit dit graf geborgen objecten is het moeilijk 
te bepalen of het graf aan een man of een vrouw toebehoorde. 
Naast spijkerfragmenten en een op dit moment niet determineer-
baar fragment van ijzer (vnr. 722) heeft  dit graf een vervormde ring 
van brons opgeleverd die vermoedelijk een onderdeel van een 
oorring is geweest (vnr. 488). De ring komt overeen met de gebrui-
kelijke vroegmiddeleeuwse ringen waarop een veelhoekig kapsel 
(met granaat) was geschoven of met een massief, met de ring mee-
gegoten, veelhoekig uiteinde. Dit is het enige object uit dit graf 
dat als ‘vrouwelijk’ kan worden aangemerkt. ‘Mannelijke’ bijgift en 
ontbreken.
Datering van het graf is op grond van het materiaal vooralsnog 
niet mogelijk.

Spoor 47
Dit graf is niet volledig afgewerkt. Naast de vondst van een houten 
emmer met daarin een bronzen schaaltje zijn in dit graf slechts 
een serie spijkers en twee niet nader determineerbare objecten 
van ijzer aangetroff en. De overblijfselen van de emmer zijn in een 
gipsen blok geborgen (vnr. 1090). Dit geheel is nog niet ontleed, 
gereinigd en gerestaureerd. Op basis van de röntgenfoto’s kan 
worden vastgesteld dat de emmer een getordeerd ijzeren hengsel 
en ijzeren banden had (afb . 88). In de emmer ligt een bronzen 
schaaltje waarop een beslag met klinknageltje is waargenomen. 
Ook is een bronzen naald gezien of de foto. Of zich nog meer 
objecten in de emmer en schaal bevinden is op dit moment niet 
bekend. 

 
 

Afb . 88  Röntgenopname van een in een gipsblok 
geborgen emmer met ijzeren hengsel en 
banden met daarin een bronzen schaal 
uit spoor 47 (vnr. 1090). Foto Restaura.
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Afb . 89  Röntgenopnamen van twee pijlpunten uit spoor 51 (vnrs. 920 en 991). Foto’s Restaura.

 
 

Afb . 90  Röntgenopnamen van een mes uit spoor 
51. Ook zijn resten van het beslag van de 
schedemond en de gordel te zien (vnrs. 
1007). Foto Restaura.
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constante kleur en kwaliteit te bereiken is een hoog niveau van 
vakmanschap nodig. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen 
wat de relatie is tussen vorm, kleur, motieven en samenstelling 
van de kralen. Dit helpt onderzoeksvragen te beantwoorden 
zoals over productiecentra (welke kralen worden waar gepro-
duceerd, en van welke kwaliteit), handelsroutes of andere 
manieren van uitwisseling, het belang van kralensnoeren (hië-
rarchie, waarde), hergebruik van materiaal, en betekenis voor 
het begrafenisritueel.

Glas (overig)
Tijdens het veldwerk in 2009 zijn enkele tientallen glasscherven 
gevonden. Een gedeelte daarvan is geanalyseerd met de hand 
held XRF. De resultaten van deze analyses staan samengevat in 
scatt erplots (afb . 93). 
Glas wordt gemaakt uit de drie grondstoff en zand, een smelt-
puntverlagende fl ux (10-20% soda=natron of potash=kalium) 
en een netwerkvormer, meestal kalk (7-15%). Toevoegingen van 
lood (Pb), antimoon (Sb), kobalt (Co), ijzer (Fe) en mangaan 
(Mn) kleuren of ontkleuren het glas. Uit de scatt erplots valt te 
herleiden dat het op twee analyses na gaat om natron glas (maxi-
maal maar 3% K2O. Natron glas werd geproduceerd vanaf de Late 
IJzertijd tot het einde van het Romeinse rijk. De enige toenma-
lige bron van natron was Wadi Natrun in Egypte. Het bulk glas 
werd daarom ook alleen rond de Middellandse Zee gemaakt. 
Daarna is het procedé pas in de Nieuwe tijd herontdekt. Het is 
bekend dat in de Vroege Middeleeuwen Romeins glas werd gere-
cycled. Ook kunnen de handelsroutes met de Middellandse Zee 
nog intact zijn gebleven en werd glas geïmporteerd. Het stron-
tium (Sr) gehalte kan iets zeggen over de kalk bron die is gebruikt 
voor het glas. Modern glas wordt meestal geproduceerd met 
een zuivere kalkbron, voornamelijk kalksteen. Dit bevat over 
het algemeen minder strontium dan schelpengruis dat in de 
oudheid werd gebruikt. Romeins glas, afk omstig uit het Midden-
Oosten bevat over het algemeen meer dan 250 ppm Sr en min-
der dan 10% CaO.80 Het glas met hoge strontium gehaltes dat 
vooral gevonden is in spoor 6 en spoor 47 kan wellicht een 
Romeinse of Merovingische oorsprong hebben gehad. Het glas 
met de lage strontium gehaltes is waarschijnlijk modern. 
De grote variatie en spreiding in de analyse resultaten geeft  aan 
dat het glas van meerdere voorwerpen afk omstig is. 

Metaal, ijzer
Er is een beperkt aantal analyses van ijzeren voorwerpen uitge-
voerd voor degradatieonderzoek. Al het ijzer uit de Merovingi-
sche tijd maar ook uit de Romeinse tijd is smeedijzer. Dit houdt 
in dat erts verhit werd zodat de niet metallische delen zoals zand 
smolten en gingen drijven boven de niet gesmolten geredu-
ceerde ijzer massa (wolf ). Deze wolf werd daarna verder ontdaan 
van onzuiverheden door het te verhitt en en te bewerken (sme-
den). Omdat ijzererts ruim voorhanden was (ijzeroer, klapper-
stenen, bepaalde ijzerhoudende gesteentelagen) en het dus 
overal geproduceerd kon worden, en de productiewijze bijna 

8e eeuw gedateerd kan worden.79 Op de röntgenfoto zijn res-
tanten van een beslag van de schedemond en een beslag van de 
gordel waar te nemen. Het gordelbeslag is een rechthoekig 
bronzen plaatje met in het midden een rechthoekige uitsparing 
en heeft  twee bronzen nietjes. Onder vondstnummer 940 en 
1040 zijn gelijkende beslagplaatjes geborgen. Deze beslagplaat-
jes kunnen gediend hebben voor de bevestiging van additio-
nele leren riempjes, misschien het riempje waarmee het mes 
met schede aan de gordel was bevestig. Overige elementen van 
een gordel zijn een gesp met beslagplaat van brons waarvan op 
de beslagplaat twee bronzen nieten zijn waar te nemen 
(vnr. 1045). Op basis van de beschikbare documentatie is het 
niet mogelijk om de vorm van de gespbeugel en beslagplaat vast 
te stellen. Verder kan een rechthoekig beslagplaatje, vermoe-
delijk het rugbeslag, aan deze gordel worden toegevoegd 
(vnr. 1042).
Naast een gecorrodeerde Romeinse munt (vnr. 900, niet deter-
mineerbaar) en een fragment van een tweede munt, een frag-
ment van een zilveren fi bula (Romeins), een vuursteen, een 
bronzen beslagplaatje en een ijzeren haakje, zijn een serie ijze-
ren spijkers en een aantal bronzen nietjes in dit graf aangetrof-
fen (vnrs. 1045, 1063, 1073). 
Het graf kan op dit moment globaal in de 7e eeuw worden geda-
teerd. 

7.9.3  Archeometrisch onderzoek van de anorganische 
grafvondsten

Glas (kralen)
Zoals eerder vermeld was de conservering van de kralen niet op 
tijd voltooid waardoor een nadere omschrijving van de vorm, 
kleur en versiering, evenals een classifi catie en datering nog 
niet mogelijk was. Pas sinds kort hebben we de beschikking 
over de gereinigde kralen (afb . 91). Desondanks is onderzocht 
of de elementsamenstelling van de kralen samenhangt met de 
kleur zoals deze is vastgesteld tijdens de XRF analyse van de kra-
len. Uit de metingen bleek dat vooral de metalen koper, lood 
en tin de kleurbepalende elementen zijn. Deze elementen zijn 
waarschijnlijk in hun metallische vorm of als oxide aangebracht 
op de al gemaakte kraal die voor de kleuring voor de tweede 
keer verhit werd om het glazuur te laten harden. In afb eelding 92 
is in een ternair diagram de samenstelling van de kralen per 
kleur weergegeven. In de drie rechthoekige elementen van het 
diagram wordt het gehalte van steeds twee elementen gepre-
senteerd. In de driehoekige diagram in het midden is het gehal-
te lood (Pb), tin (Sn) en koper (Cu) gecombineerd gepresenteerd. 
Uit de diagram valt op te maken dat de specifi eke kleuren elk 
hun eigen samenstelling hebben. Er is bewust gekozen voor 
bepaalde emaille/glazuur samenstellingen. Lood komt het 
meest voor, zowel in rode, witt e als gele kralen. De kleur van 
loodglazuur hangt zowel af van de eventuele toevoegingen van 
andere elementen als van de oxidatiegraad van het lood. Om een 
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er sprake is geweest van metaalrecycling. Ook is nagegaan of 
de verschillende bijzett ingen dezelfde samenstelling hebben, 
wat zou kunnen wijzen op speciaal voor het begrafenisritueel 
vervaardigde voorwerpen, en of er nog iets gezegd zou kunnen 
worden over de herkomst van de grondstoff en door middel van 
onderzoek van loodisotopen.
De uitkomsten van het materiaal onderzoek geven aan dat het 
overgrote gedeelte van de voorwerpen bestaat uit lood- en 
tinhoudend messing (afb . 94). Een dergelijke legering kan 
gevormd worden door messing (koper-zink; Cu-Zn legering) 

overal hetzelfde was, is er aan de hand van de samenstelling en 
de structuur van ijzer weinig te zeggen over de herkomst van 
het materiaal. In de Vroege Middeleeuwen is er onder andere 
ijzer geproduceerd rond de Veluwe.81

Metaal, non ferro
Door R. Fernandes is in het kader van zijn masterscriptie over 
metaaldegradatie onderzoek gedaan naar de samenstelling van 
vijft ien koperhoudende voorwerpen van de opgraving in 2008.82 
Naast het degradatieonderzoek is geprobeerd vast te stellen of 
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Afb . 92  Ternair diagram van het gehalte lood (Pb), tin (Sn) en koper (Cu) van de verschillend gekleurde kralen.
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Afb . 93  Scatt erdiagrammen van de gehalten kalium (K), calcium (Ca), chloor (Cl), strontium (Sr), zink (Zn), lood (Pb), antimoon (Sb), mangaan (Mn) en IJzer (Fe) in kralen uit 
verschillende contexten.
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7.10.2 Resultaten

Waardering monsters spoor 2008-2
In bijlage 7, deel 1 zijn de resultaten opgenomen van de elf gewaar-
deerde monsters uit graf 2 van de opgravingscampagne van 2008. 
Per vondstnummer en per zeeff ractie is aangegeven welke resten 
zijn waargenomen. 
Uitsluitend vnr. 438 heeft  een relevante botanische macrorest 
opgeleverd, een verkoolde korrel van bedekte gerst (Hordeum vul-
gare var. vulgare). Ook in vnr. 327 bevond zich gerst, maar dat was 
overduidelijk recent. Vlak voor de opgraving was ook graan geoogst 
van de akker (waarneming Axel Müller). Ongetwijfeld was het aan-
getroff en gerstkaf in vnr. 327 hiervan afk omstig, want zelfs zeer 
kwetsbare onderdelen (lodiculae) waren nog aanwezig. Dit mon-
ster is afk omstig van vlak 4, het één na diepste aangelegde vlak. 
In enkele monsters was enig houtskool aanwezig, maar over het 
algemeen was dit te klein om te kunnen determineren. Wel waren 
in diverse monsters nog gekleurde, glazen kralen of fragmenten 
daarvan aanwezig. In vnr. 438 en 534 was verder nog een onver-
koold zaad van melganzenvoet (Chenopodium album) aanwezig. 
Doordat het grondwater diep onder de opgravingsputt en staat, 
kunnen onverkoolde resten niet zo lang de tand des tijds door-
staan, en moet het om subrecent materiaal gaan.

Algemene monsters
De uit de zeefresiduen van de campagne van 2008 verzamelde 
botanische resten zijn weergegeven in bijlage 7, deel 2. In deze 
monsters zijn wat meer botanische macroresten aanwezig, wat 
verklaard kan worden uit het grotere volume dat is onderzocht 
De zeefresiduen uit bijlage 7, deel 2 bevatt en grofweg monstervo-
lumes van 1 x 1 x 0,1 m. De gewaardeerde monsters zijn genomen 
rond het skelet in de grafk uil en hadden wisselende volumes. 
De groott e van het monster is sterk afh ankelijk van het te bemon-
steren segment rond de inhumatie (zie ook bijlage 1). 
In totaal zijn vijf verkoolde korrels van bedekte gerst aanwezig, 
één zekere en drie mogelijke verkoolde korrels van emmertarwe 
(Triticum dicoccon) en drie van emmertarwe of spelt (Triticum dicoccon/
spelta, zie afb . 95, 1). Tenslott e zijn twee verkoolde graankorrels van 
de dwergvorm van broodtarwe (Triticum aestivum ssp. compactum), 
aanwezig (afb . 95, 2). Naast deze granen is één verkoold zaad van 
het akkeronkruid zwaluwtong (Fallopia convolvulus) aangetroff en 
(afb . 95, 3). Verkoold materiaal kan niet meer door schimmels en 
bacteriën in de bodem afgebroken worden, en kan daardoor ook 
boven het grondwater geconserveerd blijven.
Niet verkoold maar waarschijnlijk wel authentiek is het zaad van 
haagbeuk (Carpinus betulus) dat in vnr. 254 is aangetroff en (afb . 95, 4. 
Dit zaad is door mineralisatie (vervanging van de zaadwand door 
calciumfosfaat of -carbonaat) niet meer gevoelig voor biologische 
afb raak, en kon daardoor ook boven het grondwater bewaard blijven. 

Naast deze macroresten zijn in de gesorteerde zeefresiduen van de 
campagne van 2008 in de meeste monsters naast het frequent 
voorkomen van brokjes steenkool ook stukjes houtskool aange-

te mengen met loodhoudend brons (koper-tin-lood; Cu-Sn-
Pb legering). Het loodisotopenonderzoek van Fernandes geeft  
in ieder geval drie groepen aan in de vijft ien objecten. Opval-
lend is dat de handvatt en die vastzaten aan de grote schaal uit 
spoor 2008-2 (vnr. 183) tot een andere groep behoren dan de 
schaal. Dit betekent dat de herkomst van de grondstoff en een 
andere is. Recycling van metalen is gezien de combinatie van 
de verschillende chemische elementen waarschijnlijk. De grote 
variëteit aan gevonden legeringen duidt er echter op dat de 
herkomst (productieplaats) van de vondsten waarschijnlijk 
niet dezelfde is. Het loodisotopenonderzoek laat zien dat de 
herkomst van het lood van enkele voorwerpen vermoedelijk 
Spanje is geweest (Riotinto). Andere voorwerpen hebben een 
meer noordelijk Europese signatuur (Britse eilanden, Duits-
land, Frankrijk)

7.10 Plantaardig materiaal

O. Brinkkemper

7.10.1 Inleiding

In totaal zijn drie materiaalclusters onderzocht: monsters ter waar-
dering van de inhoud van het graf met spoornummer 2008-2, 
botanische resten uit algemene zeefmonsters en monsters voor 
pollenanalyse (zie paragraaf 4.10). De resultaten komen hieronder 
achtereenvolgend aan bod.

Legenda

lood en tin houdend messing

tin houdend messing

lood houdend messing

'gunmetal'

messing

Afb . 94  Classifi catie van de geanalyseerde metalen van koperhoudende 
voorwerpen aangetroff en tijdens de campagne van 2008 volgens Riederer 
en Rathgen-Forschungslabor SMPK.83
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troff en. In ruwweg de helft  van de gevallen kon hieraan worden 
vastgesteld dat het afk omstig is van eik (Quercus spec.), op basis van 
de ringporigheid en de aanwezigheid van zeer brede (merg-)stra-
len. In vnr. 94 waren vier stukjes essenhoutskool (Fraxinus excelsior) 
aanwezig, dat eveneens ringporig is, maar smallere stralen heeft  
en in tegenstelling tot iep geen banden van parenchym heeft . 
Daarnaast was in het merendeel van de monsters ook verspreid-
porig houtskool aanwezig. Hiertoe behoren veel meer soorten, en 
nadere determinatie vergt gedetailleerd onderzoek. In twee geval-
len toonde het houtskool de zeer regelmatige porenverdeling die 
kenmerkend is voor esdoorn-achtigen (Acer spec.). Deze stukjes 
zijn gedetailleerd onderzocht en bleken inderdaad afk omstig van 
Spaanse aak (Acer campestre); een derde stukje zag er vergelijkbaar 
uit, maar is niet gedetailleerd onderzocht. Het overige verspreid-
porige houtskool was regelmatig groot genoeg om in principe 
nader gedetermineerd te kunnen worden, maar een dergelijk 
onderzoek zou de waarderende fase van het archeobotanische 
onderzoek ver overstijgen. Er is dan ook vooralsnog afgezien van 
dit tijdrovende onderzoek.

Bij zowel de aangetroff en verkoolde en gemineraliseerde macro-
resten als het houtskool levert de opgravingscontext geen zeker-
heid over de ouderdom. De resten kunnen Merovingisch zijn, en 
in het geval van het verkoolde graan zelfs als grafb ijgift en worden 
vermoed (hoewel verkoolde bijgift en in een inhumatiegraf minder 
waarschijnlijk zijn), maar het kan evengoed gaan om resten die in 
de Merovingische tijd tijdens het graven van de grafk uil zijn opge-
spit uit de Romeinse sporen van de villa die in de ondergrond aan-
wezig waren (en zijn). Slechts met behulp van een uitgebreid 
14C-onderzoek is te achterhalen welke plantenresten uit welke 
periode dateren. Indien een dergelijk onderzoek ook voor houts-
kool zou worden ingezet, verdient het wel aanbeveling om voor-
afgaand aan dit destructieve onderzoek het verspreidporige houts-
kool voor zover mogelijk nader te determineren.

De samenstelling van de 27 onderzochte zeefresiduen van de cam-
pagne 2009 is weergegeven in bijlage 7, deel 3. Deze monsters zijn 
beduidend armer aan botanische resten dan die van de campagne 
van 2008. Er zijn geen verkoolde macroresten aangetroff en en 
houtskool is slechts in enkele monsters aanwezig (daarbij weer 
eik). Wel zijn in enkele monsters onverkoolde macroresten aan-
wezig, het betreft  de akkeronkruiden melganzenvoet, zwarte 
nachtschade (Solanum nigrum) en eenjarig bingelkruid (Mercurialis 
annua; afb . 96).84 Deze twee monsters zijn afk omstig uit spoor 
51,vlak 3, het één na diepste aangelegde vlak van dit graf.
Archeobotanisch is eenjarig bingelkruid blijkens de database 
RADAR slechts op één vindplaats aangetroff en: in vijf verschil-
lende monsters met in totaal zeven zaden van Dommelen-Kerk-
akkers.85 Helaas zijn de tientallen onverkoolde zaden van Borgha-
ren ongetwijfeld subrecent en leveren dus geen aanvulling op de 
archeobotanische dataset. Beide andere soorten zijn wel zeer alge-
meen bij archeobotanisch onderzoek, met bijna 2800 records voor 
melganzenvoet en ruim 1000 voor zwarte nachtschade.

Afb . 95  Botanische macroresten. 1a-c: Verkoolde korrels van emmertarwe/spelt 
(Triticum dicoccon/spelta) van vnr. 311 (a), vergroting 7x en vnr. 226 (b: 
dorsaal, c: ventraal), vergroting 6,6x; 2 Verkoolde korrel van dwergtarwe 
(Triticum aestivum ssp. compactum) van vnr. 322, vergroting 5,4x; 
3 Verkoold zaad van zwaluwtong (Fallopia convolvulus) van vnr. 253, 
vergroting 10,6x; 4a-b: Gemineraliseerd zaad van haagbeuk (Carpinus 
betulus) van vnr. 254, vergroting 5,4x.

Afb . 96  Subrecent zaad van eenjarig bingelkruid (Mercurialis annua) van vnr. 912, 
vergroting 21x.
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klein botmateriaal verzameld. Hoewel deze vondstcategorie vaak 
bijzondere informatie oplevert,86 is fi jnmazig zeven een in Neder-
land ongebruikelijke manier van verzamelen. In Borgharen 
beschikken we hierdoor echter over een uitzonderlijke dataset. 
Het dierlijk materiaal kan direct met het grafveld te maken heb-
ben, maar zal deels ook afk omstig zijn van het villaterrein. Verder 
bevat het materiaal resten van intrusieve soorten die op natuur-
lijke wijze in de graven terecht zijn gekomen. Het bot kan daardoor 
informatie leveren over zowel de Romeinse bewoning en het 
gebruik van het Merovingische grafveld als over de taphonomische 
processen zoals bioturbatie die zich in latere perioden hebben 
afgespeeld.

7.11.2 Resultaten

In totaal konden 3707 zoölogische resten gedetermineerd worden. 
Tabel 29 geeft  hiervan een overzicht. Er zijn veel meer fragmenten 
geborgen, maar zoals is beschreven in de paragraaf over de metho-

Pollenmonsters
De zeven pollenpreparaten van de campagne van 2008 leverden 
alle uitsluitend sporen van de toegevoegde wolfsklauw op. Er zijn 
in de bodem dus geen pollenkorrels bewaard gebleven. In 2009 
zijn ook diverse monsters genomen ten behoeve van pollenonder-
zoek, maar deze zijn op basis van deze resultaten niet bereid maar 
gezeefd om mee te spelen in het algehele zeefprogramma. 
De samenstelling van deze zeefresiduen is vrijwel steeds zeer droge 
löss met hoogstens enige houtskool of steenkool. Pollenonderzoek 
zou hier ongetwijfeld wederom niets opgeleverd hebben.

7.10.3 Conclusies en aanbevelingen

Bij toekomstige opgravingscampagnes moet terdege rekening gehou-
den worden met een zeer lage dichtheid van verkoolde plantenresten. 
Waar echter duidelijk zwarte, houtskoolrijke sporen aangetroff en wor-
den, verdienen deze dan ook extra aandacht en zorgvuldige bemon-
stering, omdat hiermee wellicht meer informatie te vergaren is.
Door het feit dat subrecente zaden en kafresten van gerst in enkele 
monsters zijn aangetroff en, moet rekening gehouden worden met 
bioturbatie, waarbij door wormen en andere bodemorganismen 
zaden en andere plantenresten van het recente oppervlak de bodem 
in zijn getransporteerd. Gezien de diepteligging van de vlakken 
waarop de subrecente resten zijn aangetroff en, zal de geconstateer-
de bioturbatie diep in de graven met spoornummers 2008-2 en 51 
zijn doorgedrongen. Pollenonderzoek, dat eveneens in het PvE was 
voorzien, is daarmee uitermate problematisch. Bovendien hebben 
de zeven op pollen onderzochte monsters van de campagne van 2008 
zelfs helemaal geen pollen opgeleverd. Aan het stuifmeel is namelijk 
niet of nauwelijks te zien of het authentiek of subrecent is, en door-
dat het zo klein is, wordt het nog veel makkelijker de bodem in 
getransporteerd dan zaden. Alleen in sporen die tot in het huidige 
grondwater reiken, kunnen zowel authentieke onverkoolde zaden 
als stuifmeelkorrels verwacht worden. Indien dergelijke sporen, zoals 
waterputt en, bij toekomstige opgravingscampagnes worden aange-
troff en, kunnen die dus belangrijke aanvullende informatie opleve-
ren. Bij het pollenonderzoek kan het dan echter niet gaan om als 
grafb ijgift  meegegeven bloemen of honing (zoals een van de PvE-
vragen luidde), maar wel om de reconstructie van de begroeiing van 
het landschap in een wat wijdere straal van enkele kilometers rond 
het grafveld, vooral wat betreft  de bomen.

7.11 Dierlijk materiaal

R.C.G.M Lauwerier en F.J. Laarman

7.11.1 Inleiding

Omdat tijdens de campagnes 2008 en 2009 alle grond uit de sporen 
van graven over 2 mm is gezeefd, zijn grote hoeveelheden, vooral 

aantal gewicht (g)

rund (Bos taurus) 43 436,4

schaap/geit (Ovis/Capra) 22 44,4

varken (Sus domesticus) 103 368,1

paard (Equus caballus) 6 348,9

hertachtigen (Cervidae) 2 1,0

vos (Vulpes vulpes) 150 78,9

wezel (Mustela nivalis) 4 0,3

konijn (Oryctolagus cuniculus) 1 0,1

haasachtigen (Lagomorpha) 2 1,8

mol (Talpa europaea) 112 4,5

zwarte rat (Ratt us ratt us) 1 0,0

kleine knagers etc. 470 -

groot zoogdier 41 135,7

middelgroot zoogdier 38 41,3

klein zoogdier 2 0,6

zoogdier indet. 142 94,4

kikkers/padden (Anura) 2462 -

ringslang (Natrix natrix) 11 -

kip (Gallus gallus dom.) 2 -

gans (Anser sp.) 1 -

zangvogel (Passeriformes) 1 -

vogel indet. 25 -

paling (Anguilla anguilla) 6 -

baars (Perca fl uviatilis) 5 -

cypriniden 6 -

vis indet. 44 -

landslakken 3 -

kokkel (Cerastoderma edule) 1 -

kauri (Cypraea sp.) 1 -

totaal 3707 1556,4

Tabel 29  Overzicht van de gevonden dierlijke resten uitgedrukt in aantallen en gewicht.
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kers en padden etc. Omdat deze bij de determinatie doorgaans geen 
registreerbaar gewicht (<0,05 g) opleverden en daardoor geen zin-
volle informatie gaven, zijn deze elementen alleen geteld. Al met 
al zullen de duizenden fragmenten van deze kleine dieren in totaal 
niet meer dan enkele tientallen grammen bedragen (afb . 97). 
In tabel 30 zijn de aantallen vondsten per diersoort uitgesplitst 
naar de verschillende sporen waaruit ze afk omstig zijn. De aantal-
len per spoor verschillen aanzienlijk en lopen van 3 in spoor 13 en 
5000 tot 2100 in spoor 2008-2. Bij de interpretatie van de gegevens 
moet echter rekening gehouden worden met het gegeven dat aard 
en volume van de diverse sporen aanzienlijk verschillen.

Kaurischelp en andere voorwerpen
Op ruim dertig fragmenten zijn sporen van bewerking of andere 
modifi caties waargenomen: slacht- en snijsporen, vraat, verbran-
ding en bewerking tot gebruiksvoorwerp (tabel 31). Vijf voorwerpen 
zijn gemaakt van schelp, been of gewei. 

diek (paragraaf 4.11), is een deel van het materiaal buiten beschou-
wing gelaten. Dat geldt in de eerste plaats voor dierlijke resten die 
overduidelijk tot het substaat behoren, zoals stukken van koralen 
en fossiele schelpjes. Omdat alles is gezeefd over 2 mm zijn boven-
dien duizenden zeer kleine stukjes niet determineerbaar bot gebor-
gen. Dit ‘gruis’ zonder enige diagnostische kenmerken is eveneens 
buiten het onderzoek gelaten. 
Er is getracht zo veel mogelijk tot op soort niveau te determineren. 
Bij kikkers en padden, is dit niet gedaan; die zijn gedetermineerd 
tot op het niveau van de orde: Anura, Het begrip ‘kleine knagers etc.’ 
is gebruikt om ratt en en muizen (orde Rodentia) onder te brengen. 
In deze groep zijn ook resten van spitsmuizen ondergebracht, hoe-
wel die natuurlijk tot een andere orde (Insectivora) behoren.
De informatie over het gewicht zegt bij het huidige onderzoek wei-
nig. De ruim anderhalve kilo bot die in de tabel is vermeld, is voor 
negentig procent afk omstig van resten van grote en middelgrote 
zoogdieren. De tabel geeft  geen gewichten bij kleine knagers, kik-

spoor

1 2008-2 6 2008-7 10 13 15 16 46 47 51 5000 overig

vondst-
laag

graf graf kuil/
graf

kuil/
graf

kuil 
paard

graf kuil graf graf graf vondst-
laag

rund (Bos taurus) 1 6 11 1 1 1 2 - 3 4 10 1 2

schaap/geit (Ovis/Capra) - 2 5 3 - - 2 - 1 3 2 - 4

varken (Sus domesticus) - 16 32 1 - - 6 1 8 16 21 1 6

paard (Equus caballus) - - 1 - - - - 2 1 - - - 2

hertachtigen (Cervidae) - 1 - - - - - - 1 - - -

vos (Vulpes vulpes) - 60 78 - - - 11 - - 1 - - -

wezel (Mustela nivalis) - 1 - - - - - - 3 - - -

konijn (Oryctolagus cuniculus) 1 - - - - - - - - - -

haasachtigen (Lagomorpha) 1 - - - - 1 - - - - - -

mol (Talpa europaea) - 26 66 - - - 2 - 4 7 5 - 2

zwarte rat (Ratt us ratt us) - - - - - - - - - - - - -

kleine knagers etc. - 141 193 14 - - 35 - 17 30 15 - 25

groot zoogdier - 3 9 3 6 - 3 - 4 7 6 - -

middelgroot zoogdier 1 10 1 2 - - 2 - 2 6 12 - 2

klein zoogdier - - 3 - - - - - - - - - -

zoogdier indet. 4 41 48 1 - 2 3 - 3 10 23 1 6

kikkers/padden (Anura) - 440 1654 33 - - 138 - 11 113 29 44

ringslang (Natrix natrix) - - - - - - 1 - 2 1 7 - -

kip (Gallus gallus dom.) - 2 - - - - - - - - - - -

gans (Anser sp.) - - - - - - 1 - - - - - -

zangvogel (Passeriformes) - - - - - - - - - 1 - - -

vogel indet. 1 3 14 - 1 - 3 - - 2 - - 1

paling (Anguilla anguilla) - - 1 - - - - - 1 2 2 - -

baars (Perca fl uviatilis) - 3 - - - - - - - 2 - - -

cypriniden - 2 - - - - 1 - - 2 1 - -

vis indet. - 15 11 - - - 1 1 5 4 5 - 2

landslakken - 3 - - - - - - - - - - -

kokkel (Cardium edule) - 1 - - - - - - - - - - -

kauri (Cypraea sp.)

totaal 8 774 2130 58 8 3 212 4 62 215 138 3 96

Tabel 30  Aantallen dierlijke resten per soort per spoor.
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gemaakt uit een pijpbeen van een groot zoogdier, zoals een paard 
of rund. Het is recent doorgebroken en hoort mogelijk bij de onge-
veer 4,5 cm lange benen naald die zich nog in het restauratieatelier 
bevindt (vnr. 163).
Het graf met spoornummer 6 bevatt e een geheel verbrande dob-
belsteen (vnr. 93; afb . 99). Het is gemaakt van gewei van waar-
schijnlijk een edelhert en heeft  de ‘moderne’ indeling: 1 tegenover 
6, 3 tegenover 4 en 2 tegenover 5. Het exemplaar is niet helemaal 
regelmatig en meet ongeveer 6,2 x 7,2 x 7,3 mm. Ook de indicatie 
van de waarde, weergegeven in puntcirkels met een doorsnede van 
ongeveer 1,3 mm, is niet exact symmetrisch neergezet. Het lijkt 

In het graf met spoornummer 2008-2 lag een voorwerp, vermoe-
delijk een hanger, gemaakt van de schelp van een kauri (Cypraea 
sp.) (vnr. 185). De röntgenfoto laat zien dat er mogelijk een stukje 
metaal, wellicht een bevestigingsringetje aan zit (afb . 98). Het is 
de enige vondst van zoölogisch materiaal die we nog niet in han-
den hebben gehad omdat deze nog op restauratie wacht. Pas na 
restauratie van de sterk aangetaste en breekbare exotische schelp 
kan de soort, en daarmee ook de herkomst, nader worden vastge-
steld. Het gaat waarschijnlijk om een panterkauri (Cypraea panthe-
rina) of tijgerkauri (Cypraea tigris), soorten die vaker in Merovingi-
sche grafcontexten voorkomen.87 De meest nabije vindplaatsen 
van deze zeeslakken zijn de Rode Zee en de Indische Oceaan.
Eveneens in spoor 2008-2 aangetroff en is het puntige deel van een 
benen naald of stilus (vnr. 6; afb . 99). Het heeft  een lengte van ca. 
7,5 cm en een doorsnede van maximaal ca. 9 mm. Het voorwerp is 

bewerkt verbrand hak/snijspoor vraat

rund (Bos taurus) 1 - 4 2

schaap/geit (Ovis/Capra) - - - 1

varken (Sus domesticus) - 1 2 5

paard (Equus caballus) - - 1 1

hertachtigen (Cervidae) 2 1 - -

vos (Vulpes vulpes) 1

groot zoogdier 1 1 1

middelgroot zoogdier - - - 3

zoogdier indet. - 5 - -

kikkers/padden (Anura) - - - 1

vogel indet. - - - 1

totaal 4 7 8 16

Tabel 31  Aantallen bott en met modifi caties per diersoort. De verbrande bott en zijn 
volledig gecalcineerd.

Afb . 97  Resten van kikkers en padden (Anura) uit spoor 6.

Afb . 98  Röntgenfoto van een kaurischelp uit spoor 2008-2 (vnr. 185). Links is een 
stukje van een metalen bevestigingsringetje te zien.
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Voorwerpen van schelp, been en gewei
De schelp van de kauri behoort duidelijk tot de grafi nventaris 
(spoor 2008-2). Uit Romeinse contexten kennen we ze niet uit dit 
deel van het continent, maar in vroegmiddeleeuwse graven in 
West-Europa komen ze regelmatig voor; het gaat dan om vrou-
wengraven.88 Recent werd er een met een ringetje gepubliceerd 
uit een 5e tot 7e-eeuwse grafveld uit Lauchheim,89 maar er zijn tal 
van voorbeelden.90 In Nederland werd eerder een panterkauri aan-
getroff en in een graf op de Burmania I wierde van Ferwerd.91 Ande-
re vondsten komen van de wierde van Lekkum, een losse vondst, 
en er zijn er enkele gevonden in Dorestad.92 Uit Adorp, ook een 
wierde, komt een tijgerkauri.93 Knol beschrijft  dat de betekenis 
samenhangt met de gelijkenis met een vulva. Historisch is bekend 
dat deze schelpen in de Oudheid werden beschouwd als amulet 
tegen onvruchtbaarheid. Maar ook in 19e-eeuws Napels werden 
kaurischelpen door vrouwen gedragen als middel tegen geslachts-
ziekten en onvruchtbaarheid.94 De meest nabije plek waar kauri’s 
voorkomen zijn de Rode Zee en de Indische Oceaan. Deze voor-
werpen zijn dus via handel van ver gekomen. Als de associatie met 
vrouwen algemeen is, impliceert de vondst in dit graf dat we hier 
met een vrouwengraf van doen hebben.
Ook het stukje dekplaat van een kam uit spoor 47 kan tot de graf-
inventaris behoord hebben. Het is aangetroff en in de onderste 
opgegraven laag. Als het deel uitmaakt van de grafi nventaris, dan 
verwachten we ook andere delen van de kam. De bodem van het 
graf is echter nog niet opgegraven. Mogelijk dat we het daar aan-
treff en. De kam zou dus Merovingisch kunnen zijn. 
De andere voorwerpen, de naald uit spoor 2008-2, de verbrande 
dobbelsteen uit spoor 6 en de ‘schraper’ uit spoor 10 behoren 
waarschijnlijk niet tot de grafi nventaris. De naald en de dobbel-
steen, beide uit fl ink diepe graven, zijn gevonden op het bovenste 
vlak. Als ze tot de grafi nhoud hadden behoord, zouden we ze op 
een van de diepste vlakken verwachten. Ook de schraper komt van 
het bovenste vlak. Deze voorwerpen zijn waarschijnlijk alle van 
het villaterrein afk omstig.

Resten van vee, vogels en vissen
Hoewel we het niet echt hard kunnen maken, wijst alles er op dat 
de resten van runderen, schapen of geiten, en die van varkens 
slacht- en etensafval zijn uit waarschijnlijk de Romeinse tijd. Het 
heeft  alle kenmerken van dit type afval. Er zitt en slacht- en snij-
sporen op en het is door slacht en verwerking gefragmenteerd. 
Verschillende exemplaren vertonen tekenen van vraat door hon-
den, typisch voor in een nederzett ing rondslingerend afval. Het 
zal verspreid over het villaterrein hebben gelegen en is eeuwen 

hierdoor eerder het product van huisvlijt dan van ambachtelijke 
activiteit.
In de kuil of het graf met spoornummer 10 lag een fragment van 
een humerus van een rund dat niet zo zeer bewerkt is, maar sporen 
van gebruik vertoont (vnr. 102; afb . 99). Het is mogelijk als een 
ruwe schraper gebruikt.
In het graf met spoornummer 47, tot slot, lag een 22 mm lang 
stukje dekplaat van een samengestelde kam (vnr. 1058; afb . 99). 
Zoals gebruikelijk is het gemaakt van gewei, waarschijnlijk van 
edelhert. De onderkant, die tegen de – niet aanwezige - tandplaten 
aanzit is vlak. Op de bolle buitenkant zijn aan de kant waar de tan-
den horen te zitt en ca. 4,5 mm lange zaagkrassen te zien. Dit veel-
voorkomende fenomeen is ontstaan bij het inzagen van de niet 
meer aanwezige tanden toen het object reeds was samengesteld, 
maar was waarschijnlijk tevens bedoeld als versiering. Aan een van 
de uiteinden is het halfronde gat van een van de nagels te zien 
waarmee de drie lagen van de oorspronkelijke kam aaneengeklon-
ken waren.

Overig gemodifi ceerd bot
Op acht bott en zitt en hak- of snijsporen (tabel 31). Twee keer ver-
toont een distale humerus van een varken snijsporen; bij rund 
komen alleen haksporen voor. De sporen zijn typisch voor het in 
porties verdelen van vlees. Een mooi voorbeeld vormen twee onge-
veer 14 cm lange stukken rib, die aan beide uiteinden met de vlees-
bijl zijn doorgehakt: twee porties. Ook een paardenbot, waar-
schijnlijk een stuk van de femur, vertoont een hakspoor.
Zes, meestal niet nader te identifi ceren stukjes zoogdierbot zijn 
volledig verbrand. Ze zijn vermoedelijk in het verleden als afval in 
het haardvuur gegooid en over het terrein verspreid geraakt. Een 
van de verbrande stukken is de hierboven besproken dobbelsteen. 
Dat er in het verleden honden over het terrein gelopen hebben, is 
te zien aan de bott en met vraatsporen, hoewel enkele tandafdruk-
ken ook van varkens of vossen zouden kunnen zijn.

7.11.3 Discussie

Het meeste bot is weliswaar in duidelijke contexten, zoals graven, 
gevonden, maar de vraag is of het bot er ook echt deel uitmaakt 
van de grafi nventaris. Is er een directe culturele relatie of is de 
relatie de weerslag van taphonomische processen? Hoewel het 
terrein ook in de prehistorie is gebruikt, zijn de meest waarschijn-
lijke herkomsten van het bot de Romeinse villa, het Merovingische 
grafveld en de natuurlijke omgeving. 

6

93

1058
102

Afb . 99  Voorwerpen van been en gewei. vnr. 6: benen naald of stilus; 93: verbrande dobbelsteen van gewei; 102: schraper (?) van been; 1058: stuk dekplaat van 
samengestelde kam. Schaal 1:2.
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vossenbont met kop en klauwtjes, zoals die ook in Nederland tot 
in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog regelmatig door vrou-
wen gedragen werd. Bij nader onderzoek van de overige graven 
blijken resten van vossen ook in drie andere graven voor te komen 
(spoor 6, 15 en 47). Dit blijken niet alleen resten van kop en klau-
wen te zijn, maar van allerlei onderdelen van het skelet. In spoor 
6 zaten naast resten van minimaal één volwassen vos ook elemen-
ten van ten minste twee jonge dieren van een maand of drie (Pd3 
en Pd4 aanwezig; M1 nog niet doorgebroken) (afb . 101). Al met al 
lijkt het er meer op dat we met resten van dieren te maken hebben 
die op natuurlijke wijze, via eigen graafactiviteiten in de grafcon-
text terecht zijn gekomen. De vos graaft  immers ondergrondse 
holen die soms jarenlang in gebruik blijven. De gangen zijn iets 
hoger dan ze breed zijn, en meten ongeveer 20-24 cm hoog en 
15-18 cm breed.99 De kamers zijn rond of ovaal, altijd aan het eind 
van een tunnel en grofweg 40 cm of iets meer in diameter. De kamer 
wordt niet bekleed met bijvoorbeeld plantaardig materiaal. Vos-
sen graven zelf meestal niet dieper dan een meter en de gangen 
zijn doorgaans niet langer dan 5 m. Vaak echter maken ze gebruik 
van het graafwerk van anderen. Ze vergroten een konijnenhol of 

later, bij het dichtgooien van de grafk uilen, in de vulling terecht 
gekomen. Ook de enkele bott en van paarden, een stuk melkkies 
in spoor 6 en een losse koot (p2) in spoor 46 passen in dit beeld 
van nederzett ingruis. Hoe de paardenresten uit de slechts aange-
sneden kuil 16 geïnterpreteerd moeten worden is nog onduidelijk. 
Deze kuil is, gezien de vorm, waarschijnlijk geen menselijke begra-
ving. Hij is voorlopig getypeerd als afvalkuil, maar verdere opgra-
ving zal hier uitsluitsel over moeten geven. Er zijn in deze kuil naast 
een viswervel en een bot van een varken twee bott en van paarden 
gevonden: een distale femur en een complete metatarsus. Uit de 
lengtemaat van het middenvoetsbeen is een schoft hoogte van 
149 cm te berekenen.95 Voor de Romeinse periode zou dit een fors 
paard zijn. Paarden van een dergelijke groott e worden vooral in 
militaire context aangetroff en en in inheemse nederzett ingen 
waarvan vermoed wordt dat zij voor het leger produceren zoals 
villa’s.96 De vondst zou dus goed in de Romeinse context van Borg-
haren passen. De schoft hoogte van paarden uit vroegmiddeleeuw-
se context is meestal geringer, tussen de 125 en 147 cm.97

De zeer verspreid voorkomende resten van vogels en vissen zijn 
ook het beste als nederzett ingsruis te beschouwen. Als vis of vogel, 
of eventuele onderdelen daarvan zoals een vleugel, intentioneel 
waren meegegeven in de graven hadden we daar waarschijnlijk 
meer elementen van teruggevonden. De resten van kip en gans 
zijn waarschijnlijk Romeinse voedselresten. Ook de overige resten 
van (zang)vogels en de vissen kunnen als zodanig worden 
beschouwd (afb . 100). Het kunnen ook restanten zijn van het maal 
van andere wilde soorten die op het terrein geleefd hebben, zoals 
de vos, en die we hierna zullen bespreken.

Intrusieve dieren 98

De vondst van stukjes van een schedeltje in graf 2 leek aanvankelijk 
te wijzen op een klein hondje: een mooie bijzett ing in een meis-
jesgraf. Na schoonmaken en bij nadere determinatie met behulp 
van de vergelijkingscollectie bleek het om de schedel van een vol-
wassen vos (Vulpes vulpes) te gaan. Behalve stukjes schedel werden 
er vooral onderdelen van de voor- en achterklauwen aangetroff en, 
alle waarschijnlijk van één volwassen individu. De mogelijkheid 
werd geopperd dat het hier om een ‘vosje’ ging, een ‘sjaal’ van 

Afb . 100  Wervels van paling uit spoor 46 ( vnr. 733) en 51 (vnr. 813).
Afb . 101  Onderkaken van vossen. Boven van een volwassen exemplaar (vnr. 468), 

onder van een jong dier (vnr. 522).



116 MEROVINGERS IN EEN VILLA

maar stammen dus zeker van ver na het dichtgooien van de grafk uil. 
Ze moeten door eigen graafwerk of als prooi van bijvoorbeeld de vos 
of de hieronder genoemde wezel in de bodem terecht zijn gekomen. 
Gangen van konijnen zijn ongeveer 15 cm hoog en 10 cm breed.
In de graven met spoornummer 6 en 47 zijn enkele resten van de 
wezel (Mustela nivalis) aangetroff en. Deze dieren nestelen vaak in holen 
van andere dieren. Dit kan de aanwezigheid van dit dier in de onder-
grond verklaren. Het dier eet vooral woelmuizen, maar ook andere 
muizen, spitsmuizen en soms zelfs konijnen staan op zijn menu.
Hoewel de mol (Talpa europaea) niet zo van een stenige ondergrond 
houdt, komen we hem in alle bestudeerde graven tegen. Ook zijn 
tijdens de opgraving mollengangen aangetroff en (zie bijvoorbeeld 
de met vnr. 9997 aangegeven sporen in vlak 6 van spoor 6 (afb . 34). 
Dit dier brengt het grootste deel van zijn tijd onder de grond door in 
zijn uitgebreid stelsel van gangen en het ondergrondse nest van 10 
bij 20 cm waarin hij zijn jongen grootbrengt. 102 De gangen, 4 tot 5 cm 
in doorsnee, liggen meestal 10 tot 25 cm onder het maaiveld, maar 
in de winter en bij droogte wordt er dieper gegraven. De diepere 
gangen (tot 100 cm diep) worden voorzien van luchtkokers. Het nest 
zit over het algemeen 35 tot 60 cm onder de grond. Het territorium 
van een mol heeft  een gemiddeld oppervlak van ongeveer 400 m2. 
In een stenige ondergrond, zoals in Borgharen, is het territorium 
echter aanzienlijk groter. De aanleg en onderhoud van het gangen-
stelsel gaat gepaard met een aanzienlijk verplaatsing van grond. Een 
molshoop bevat gemiddeld 5 liter uit het gangenstelsel naar buiten 
gebrachte grond. Bij de aanleg van een nieuw gangenstelsel worden 
30 tot 60 molshopen per maand opgeworpen, waarbij dus 150 tot 
300 liter grond wordt verplaatst. Het hoofdvoedsel van de mol is de 
regenworm, maar er worden onder andere ook emelten, jonge mui-
zen, kikkers en slakken gegeten. Natuurlijke vijanden van het dier 
zijn, naast de mens, onder andere de rat, wezel en vos.
In alle graven zijn fl inke hoeveelheden ‘kleine knagers’ aangetrof-
fen. In deze groep zitt en cultuurvolgers als de zwarte rat (Ratt us rat-
tus) maar ook allerlei andere ware muizen en woelmuizen. Bij de 
determinatie zijn ook resten van spitsmuizen tot deze groep gere-
kend, hoewel deze tot een andere orde (Insectivora) behoren. 
De resten van deze dieren zullen in de graven terecht zijn gekomen 
doordat ze zich zelf een toegang hebben graven of gebruik hebben 
gemaakt van bijvoorbeeld reeds aanwezige mollengangen, of omdat 
ze de prooi waren van andere ondergronds vertoevende dieren.

trekken in een dassenburcht waaraan ze niets hoeven te verande-
ren. De tunnels van zo’n dassenhol zijn wat anders van vorm: 
17-25 cm hoog en 25-35 cm breed. De kamers zijn met een hoogte 
van 42 cm en een diameter van 57 cm vrij groot en altijd bekleed 
met droog gras of ander plantaardig materiaal.100 Het voedsel van 
de vos bestaat onder andere uit muizen, hazen, vogels, vissen, 
reptielen en slakken. Als er jongen zijn, wordt dit voedsel naar het 
hol gebracht. De meeste resten worden later echter weer wegge-
bracht en elders gedropt.

De resten van muizen, spitsmuizen en mollen zijn vrijwel zeker 
zonder bemoeienis van de mens in de sporen terecht gekomen 
(afb . 102). Muizen en mollen graven zich zelf in en worden zo 
onderdeel van veel oudere contexten. En ook spitsmuizen kunnen 
zich ingraven of voor hun verblijf gebruik maken van muizenholen 
en mollengangen en zo in de bodem terechtkomen. Andere moge-
lijkheden zijn dat, zeker de muizen en spitsmuizen, als prooidieren 
van de vos in de grond terecht zijn gekomen.

Een overduidelijke intrusie is het konijn (Oryctolagus cuniculus). Dit 
dier wordt pas in de 13e eeuw via kloosters en adellijke uitwisselings-
netwerken in het huidige Nederlandse grondgebied geïntrodu-
ceerd.101 Resten van het konijn zijn op vlak 1 van spoor 6 aangetroff en, 

Afb . 102  Resten van mollen, spitsmuizen en wezels. Links van boven naar beneden: 
twee onderkaken van wezels, twee van een spitsmuis en een van een mol; 
rechts: opperarmbeen, ellepijp en spaakbeen van een mol.

Afb . 103  Wervels van ringslangen uit spoor 46 (vnrs. 501, 702) en spoor 51 (vnr. 
856).
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terecht zijn gekomen. Dat dit niet altijd op hoeft  te gaan, laten de 
vossenbott en uit graf 2 zien. Waarschijnlijk zijn deze resten alle-
maal van één dier. Toch is de conservering zeer verschillend. Zo is 
het bot van de schedel redelijk goed bewaard maar dat van enkele 
metapoden en een kaakje slecht. Ook de mate van verwering van 
de botjes van de mollen verschilt. Sommige zien er zeer ‘vers’ uit. 
Dit doet vermoeden dat de resten van de mollen uit verschillende 
perioden kunnen stammen en dat ook in het recentere verleden 
mollen actief zijn geweest. Hard is dit gegeven evenwel niet. Tij-
dens de determinatie viel op dat de resten van vis, knaagdieren en 
amfi bieën er veel beter geconserveerd uitzagen dan die van de 
grotere zoogdieren. Hoewel de manier van degraderen van deze 
verschillende groepen dieren verschilt, kan ook dit een aanwijzing 
zijn dat deze dieren later in de bodem terecht zijn gekomen.

Bioturbatie
De vondst van zo veel intrusieve dieren in de vulling van de graven 
geeft  aan dat er in het grafveld mogelijk nog heel wat leven na de 
dood was. Hierboven is aangegeven dat de verstorende graafacti-
viteiten uit verschillende perioden kunnen stammen. Vraag is 
natuurlijk wat het eff ect van de activiteiten van die vossen, mollen 
en muizen was en is op de grafi nventaris.
In tabel 32 is per graf voor de belangrijkste intrusieve soorten aan-
gegeven hoeveel resten gevonden zijn per opgravingsvlak, of beter 

Ook de in vier graven voorkomende resten van de ringslang (Natrix 
natrix) kunnen daar terecht zijn gekomen omdat deze dieren ter 
plekke in een ondergronds hol hebben vertoefd. De andere optie 
is dat het resten van prooidieren zijn (afb . 103).

De grootste groep dierlijk materiaal is van de Anura. Bij de deter-
minatie is geen onderscheid gemaakt tussen resten van kikkers en 
padden. De dieren kunnen als prooi van de vossen en mollen in 
de graven zijn beland. Een andere optie is dat ze ter plaatste holen 
hebben gebruikt of gemaakt om te overwinteren. Overigens zijn 
in een Merovingisch graf in de dom van Xanten in 1956 zes ver-
droogde padden (Bufo bufo) aangetroff enen en de resten van een 
muis.103 Omdat deze resten onaangeroerd zijn aangetroff en in een 
afgesloten stenen grafk ist worden in ieder geval de padden als 
bijgaven beschouwd. Omdat de resten in Borgharen min of meer 
random in alle lagen en segmenten van de graven zijn gevonden 
is een niet natuurlijke herkomst minder waarschijnlijk.

De datering van bovengenoemde intrusieve dieren is problema-
tisch. Die kan tot in de zeer recente tijd lopen. Het konijn kan uit 
de laatste negen eeuwen stammen, bij de overige soorten kan de 
datering veel meer uiteenlopen. Tijdens de determinatie viel op 
dat de vossenbott en niet allemaal in dezelfde mate zijn verweerd, 
wat de suggestie wekt dat ze in verschillende perioden in de bodem 

spoor vlak/laag kikker etc. muis etc. konijn mol vos totaal zoogdieren

2008-2 1 28 10 - - - 80

2 82 49 - 2 19 167

3 113 39 - 9 3 171

4 210 41 - 15 36 310

5 - - - - - 3

- 7 2 - - 2 12

6 1 32 7 1 14 2 84

2 35 10 - - - 48

3 64 17 - 2 - 84

4 77 17 - 3 7 128

5 42 8 - 5 5 66

6 8 12 - 7 13 51

7 63 15 - 11 11 109

8 6 - - - - 6

- 1327 107 - 24 40 1527

15 1 17 2 - - - 21

2 20 6 - - 2 30

3 14 5 - 1 4 27

4 15 9 - - 1 28

5 70 10 - 1 1 89

- 2 3 - - 3 11

46 1 2 2 - 1 - 9

2 - - - - - 1

3 4 8 - 3 - 26

4 5 7 - - - 17

47 2 52 9 - 6 1 83

3 15 8 - - - 34

4 25 9 - 1 - 53

5 21 4 - - - 31

51 1 - 1 - 1 - 3

2 9 4 - 2 - 25

3 2 2 - 1 - 20

4 13 7 - 1 - 65

- 5 1 - - - 9

Tabel 32  Aantallen bott en van enkele intrusieve zoogdiersoorten of -groepen per vlak, per graf. Diepte: diepte van het vlak ten opzichte van het maaiveld.
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ren zijn wellicht in de nog niet dichtgeslagen grond van de net 
dichtgegooide grafk uil tot in het graf doorgedrongen. Wellicht ligt 
het meer voor de hand dat resten van al dode dieren uit de boven-
grond met het dichtgooien van de grafk ul in de onderste lagen 
terecht zijn gekomen. Bij het waarschijnlijk in de 7e eeuw date-
rende graf spoor 6 is dit nog meer evident. De rest van de mol is 
met een datering van 339-541 calAD van vóór de begraving en moet 
bij het dichtgooien van de kuil in het graf terecht zijn gekomen. 
Voor de rest van een vos uit dezelfde context met datering 433-494, 
506-521 en 527-641 calAD geldt waarschijnlijk het zelfde, hoewel 
de datering ook nog gelijktijdig met de begraving zou kunnen uit-
vallen. De datering van het vossenbot uit graf spoor 15 (614-723 en 
740-771 calAD) kan goed samenvallen met de datering van dit graf: 
de laatste 75 jaar van de 7e eeuw, en valt daarmee mogelijk samen 
met het dichtgooien van de kuil.
De Merovingische of zelfs vroegere datering van de gedateerde 
intrusieven, in combinatie met hun macroscopisch gezien goede 
conservering van sommige elementen, versterkt de conclusies uit 
het degradatieonderzoek dat de conserverende omstandigheden 
in en rond de graven gunstig zijn voor bot. Dat de menselijke bot-
ten daarentegen, macroscopisch gezien, slecht geconserveerd zijn, 
past in het in hoofdstuk 6 geschetste beeld van een afwijkende 
tafonomische geschiedenis waarbij het grootste deel van de degra-
datie van het menselijke bot zich in korte tijd in de nog intacte 
grafcontainer heeft  voltrokken. 

7.11.4 Conclusie en aanbevelingen

De grote hoeveelheid zoölogisch materiaal die in de graven is aan-
getroff en, is oorspronkelijk afk omstig uit drie verschillende con-
texten: het villaterrein uit de Romeinse tijd, het Merovingisch 
grafveld, en de natuurlijke omgeving.
Alleen de hanger (?) gemaakt van een kaurischelp uit spoor 2008-
2 en mogelijk ook het stuk kam uit spoor 47, behoren tot de gra-
fi nventaris uit de Merovingische tijd. Drie andere voorwerpen van 
been en gewei komen waarschijnlijk uit een verspitt e Romeinse 
context. De kaurischelp kunnen we waarschijnlijk beschouwen als 
een amulet tegen geslachtsziekten en onvruchtbaarheid, of iets 
dergelijks. Het wordt als een typisch vrouwelijk object gezien. 
Aangezien het meest nabije voorkomen van deze exoot de Rode 

gezegd, per laag boven ieder opgravingsvlak. Ook wordt het totaal 
aantal zoogdierresten per vlak/laag vermeld. Bij de meeste graven 
betreft  het vlak met het hoogste nummer niet de onderste laag uit 
het graf maar de laag net onder de grafb odem. Dit verklaart de 
geringe aantallen vondsten in deze laag.
We zien dat de resten van de intrusieve dieren op alle diepten voor-
komen. Dat geldt zowel bij ondiepe graven zoals de graven met 
spoornummer 15 en 46, waar het verschil tussen hoogste en laag-
ste vlak maar 10 cm is, als bij de diepere graven zoals spoor 2008-2 
en 6 waar dit verschil respectievelijk 18 en 47 cm is. De werkelijke 
ingraving van de dieren is aanzienlijk meer omdat tussen de vlak-
ken 1 en het maaiveld nog ongeveer 70 en 30 cm bodem zit.
De graafactiviteiten van dit soort dieren gaan gepaard met ver-
plaatsing van grond. Zo zijn in spoor 2008-2 onderdelen van de 
onderkaak van wat vermoedelijk één vosje is geweest, in zowel 
laag 2 als 4 aangetroff en. Aangezien laag 3 10 cm dik is, heeft  er 
een onderlinge verplaatsing van minstens 10 cm plaatsgevonden. 
Op grotere objecten zoals complete lange beenderen of grotere 
stukken aardewerk zullen de graafactiviteiten niet zo van invloed 
zijn geweest. Maar bij kleinere objecten tot enkele centimeters 
kan bioturbatie van grote invloed zijn. Dit geldt voor kleine voor-
werpen als kralen, maar ook voor door degradatie uiteengevallen 
bot, glas of metaal. Naarmate de archeologische objecten zoals 
bot en glas verder uiteengevallen zijn, zal het verplaatsend eff ect 
van bioturbatie toenemen. Dat dit proces vermoedelijk nog steeds 
doorgaat blijkt uit aangetroff en recente mollengangen. 

Toch is het de vraag of het eff ect van bioturbatie in Borharen groot 
is. De resultaten van het degradatieonderzoek wijzen immers op 
het tegendeel (zie paragraaf 6.1). Enkele skeletelementen van intru-
sieve dieren uit de graven zijn daarom voor 14C-datering geselec-
teerd en onderzocht door het Centrum voor Isotopenonderzoek 
van de Rijksuniversiteit Groningen. Het gaat om een metacarpus 
van een vos (vnr. 344) en 14 botfragmenten van een mol (vnr. 343) 
uit vlak 4 van graf spoor 2008-2, een calcaneum van een vos en 
twee humeri van waarschijnlijk één mol (beide vnr. 475) uit vlak 7 
van graf spoor 6, en een metatarsus van een vos (vnr. 155) uit vlak 
3 van graf spoor 15.104 De resultaten van de datering zijn weergege-
ven in afb . 104. De datering van de intrusieven uit graf 2008-2 (534-
655 en 534-655 calAD) vallen grotendeels in de zelfde periode als 
de datering van het graf (eind 6e eeuw en begin 7e eeuw). De die-

Afb . 104  14C-dateringen en gekalibreerde dateringen van enkele skeletelementen van intrusieve soorten (vos en mol) in de de graven met spoornummer 2008-2, 6 en 15.
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van recente mollengangen zijn deze dieren nog steeds actief. Date-
ring van enkele bott en van vossen en mollen doet echter vermoeden 
dat de resten van de meeste intrusieven al bij het dichtgooien van 
de graven in de grafk uil terecht zijn gekomen. Dat hier ook bott en 
met een goede conservering bij zitt en versterkt de conclusie uit het 
degradatieonderzoek dat de omstandigheden rond de graven gun-
stig zijn voor behoud van bot en versterkt het argument dat de 
slechte conservering van het menselijke bot is ontstaan in een rela-
tief korte periode na begraving in de nog intacte grafcontainer.

Voor vervolgcampagnes dient nader overwogen te worden of het 
nog zinvol is alle intrusieve dieren ten volle te bestuderen. Alleen 
als er een duidelijke tafonomische vraag is (bij bepaalde sporen), 
is dat eff ectief. Anders kan worden volstaan met alleen de waar-
schijnlijk niet-intrusieve elementen bij het onderzoek te betrekken 
en is een beschrijving van een globale indruk van het voorkomen 
van intrusieve dieren in de verschillende sporen voldoende.

Zee is moet dit voorwerp door handel, ruil of anderszins van ver 
zijn aangevoerd.
De resten van de grotere zoogdieren, van vogels en vissen zijn 
Romeins nederzett ingsruis. Veel van het bot heeft  de typische 
kenmerken van slacht- en etensafval: slacht- en snijsporen en hoge 
mate van fragmentatie. Deze resten zijn waarschijnlijk bij het 
dichtgooien van de grafk uilen in de graven gekomen.
Het overgrote deel van de dierlijke resten is van intrusieve dieren: 
vossen, mollen, muizen etc. Deze dieren kunnen, eventueel 
gebruikmakend van gangen van andere dieren, zich zelf toegang 
hebben verschaft  tot de graven. Ook kunnen ze als prooi van ande-
re intrusieve dieren in de graven terecht zijn gekomen. De activi-
teiten van deze dieren kunnen daarmee veroorzakers zijn van 
aanzienlijke bioturbatie: zo verzet een mol per molshoop gemid-
deld 5 l grond. Vooral kleine objecten tot enkele centimeters groot, 
zoals kralen en door degradatie uiteengevallen stukken glas, brons 
en bot, kunnen hierdoor verplaatst worden. Gezien de waarneming 
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voor de hulp bij het controleren van de tekeningen en vondstnummers.

2 Uit een hernieuwd onderzoek van een aantal steentijd sites te Geldrop waar-
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1238 DISCUSSIE

opgraving ook inzicht verkregen over eerder gebruik van het ter-
rein en over de fysieke kwaliteit van de vindplaats. 

Aard en chronologie
Aan de hand van de gegevens die nu voorhanden zijn, blijkt dat de 
oudste bewonings- of gebruiksfase van het monument in het Mid-
den- of Laat-Neolithicum kan worden geplaatst. Een driedoorn-
spits geeft  een vroegste datering in het Laat-Neolithicum (Klokbe-
kercultuur; 2500-2000 v.Chr.), maar op grond van het vuursteen 
kan eerder gebruik van de vindplaats niet worden uitgesloten. Uit 
deze periode dateren verder enkele artefacten, zoals een deel van 
een pijlpunt en een bijlafslag. De vondsten zijn allemaal gedaan 
aan de noordkant van put 1 en zijn aangetroff en in de grafvulling 
van de sporen 2008-2, 6 en 15. Dit betekent dat de laatneolithische 
vindplaats (deels) is verstoord door latere activiteiten. Ook enkele 
stukken aardewerk dateren op basis van hun magering en afwer-
king in deze periode.

Tijdens het waarderend onderzoek in de jaren ’90 van de 20e eeuw 
zijn sporen aangetroff en van bewoning in de IJzertijd. Bij de cam-
pagnes van 2008 en 2009 zijn dergelijke sporen niet gevonden. 
Wel duidt het in de grafvullingen aangetroff en handgevormde 
aardewerk op bewoning op of in de buurt van het terrein in de Late 
IJzertijd en de Vroeg-Romeinse tijd.

Afgaande op de hoeveelheden aardewerk, keramisch bouwmate-
riaal, stukjes pleisterwerk etc. lag het zwaartepunt van het gebruik 
van het terrein ten tijde van de aanwezigheid van de Romeinse 
villa. Verreweg het grootste deel van het gedraaide aardewerk kan 
in de Midden-Romeinse tijd worden geplaatst. Een helder onder-
scheid tussen 2e en 3e eeuw valt daarbij niet goed te maken. 
De gladde afwerking van sommige fragmenten pleisterwerk kan 
wijzen op een datering in de 1e of 2e eeuw. Gezien de datering van 
het aardewerk ligt de 2e eeuw het meest voor de hand.

Na de bloeiperiode van de villa in de Midden-Romeinse tijd houdt 
de bewoning van de vindplaats van de Pasestraat niet op. Het 
gedraaide aardewerk geeft  een indicatie voor aanwezigheid van 
mensen ter plaatse aan het eind van de 3e en het begin van de 4e 
eeuw, maar vooral de 5e eeuw is in het aardewerk relatief goed 
vertegenwoordigd. Sporen uit deze periode zijn evenwel niet aan-

8 Discussie

8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden verschillende onderwerpen uit de deel-
onderzoeken die in de vorige hoofdstukken aan de orde zijn 
geweest met elkaar in verband gebracht. Ondanks dat spreken 
we nadrukkelijk niet van synthese omdat dit de suggestie wekt 
dat dit hoofdstuk de resultaten van het hele onderzoek zou 
omvatt en. Dat zou echter geen recht doen aan de informatie en 
overwegingen die in de meer specialistische hoofdstukken wor-
den gepresenteerd. Daar komt de bewoning in het Neolithicum 
aan bod, wordt de onderbouwing van het degradatie- en het 
DNA-onderzoek gegeven, wordt het prospectieonderzoek 
besproken, wordt het Romeins bouwmateriaal en de combina-
tie van de macroscopische en microchemische analyse van het 
Romeinse pleisterwerk bediscussieerd. In die hoofdstukken 
komen ook de grafi nventarissen, het aardewerk, en het fysisch 
antropologisch, archeobotanisch en archeozoölogisch onder-
zoek uitvoerig aan bod. 
Hieronder worden die onderwerpen bediscussieerd waarvoor de 
combinatie en confrontatie van resultaten van de afzonderlijke 
onderzoeken van belang is.

8.2 De vindplaats 

R.C.G.M. Lauwerier, A. Müller, D.E. Smal, J. Deeben, T. de Groot, J. Hendriks 
en M. Kars

Op basis van de nu beschikbare gegevens van de opgraving kan 
een globaal maar zeker niet volledig beeld worden geschetst van 
de vindplaats. Een uitgebreide synthese kan pas worden opgesteld 
als het gehele grafveld is opgegraven en alle gegevens adequaat 
zijn uitgewerkt en geanalyseerd. 
Net als de opgravingen uit 1995 en 1999 hebben de twee opgra-
vingscampagnes van 2008 en 2009 niett emin mooie resultaten 
over de vindplaats opgeleverd. Ten eerste is het aantal bekende 
Merovingische graven ongeveer verdubbeld, daarnaast is er een 
groot aantal grondsporen aangetroff en dat waarschijnlijk toege-
schreven kan worden aan het Romeinse villacomplex. Deze twee 
complexen zullen later in dit hoofdstuk behandeld worden. Naast 
het vroegmiddeleeuwse grafveld en de Romeinse villa is door de 
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8.3 Fysieke staat

D.J. Huisman, M.M.E. Jans, R.C.G.M. Lauwerier en B.J.H. van Os

8.3.1 Inleiding

Bij het beoordelen van de bedreigingen van een vindplaats is een 
aantal vragen van belang: Wat is de huidige toestand van de aan-
wezige materialen en sporen? Welke aantastingsprocessen zijn 
actief geweest in het verleden? Welke aantastingprocessen zijn op 
dit moment actief? Als in de toekomst het landgebruik gaat ver-
anderen welke aantastingprocessen zijn of worden dan naar ver-
wachting actief? Hieronder worden deze vragen beantwoord voor 
de meest gevoelige materiaalcategorieën. Behalve degradatie door 
bodemprocessen en bioturbatie door ongewervelden komt ook 
verstoring door de wat grotere fauna en de mens aan bod. Tot slot 
worden de huidige resultaten vergeleken met die van voorgaande 
onderzoeken.

8.3.2 Degradatieprocessen

Botmateriaal
De toestand van het botmateriaal dat geborgen is in 2008 en 2009, 
maar ook in 1999, vertoont sterke variatie. Een deel is zichtbaar 
aangetast en is fysiek zwak. Een ander deel is goed geconserveerd 
en fysiek sterker. In de tanden van de begraven personen van spoor 
2008-2 en 15 blijkt DNA goed bewaard te zijn gebleven. In hoe-
verre deze gegevens representatief zijn voor het gehele grafveld is 
niet vastgesteld.
Bott en hebben in verschillende mate te lijden gehad van microbi-
ele aantasting en fysieke eff ecten. De verdelingen van de microbi-
ele aantasting binnen het bot, in relatie tot de eigenschappen van 
het bodemmateriaal, geven aan dat op dit moment geen noemens-
waardige microbiologische degradatieprocessen actief zijn. Voor 
het bodemmateriaal kunnen we aannemen dat dit representatief 
is voor de gehele vindplaats. Alleen als botmateriaal binnen het 
bereik van de bouwvoor ligt, kan fysieke schade optreden door 
grondbewerking of door variaties in vochtt oestand. 
Als de bodem vernat, zal de toestand van het botmateriaal waar-
schijnlijk niet veranderen; mogelijk dat aantasting van ondiep 
aanwezig botmateriaal vermindert. Stoppen met grondbewerking 
kan een positief eff ect hebben op de overlevingskans van ondiep 
aanwezig botmateriaal.

Metalen
Metalen voorwerpen zijn enigszins aangetast door corrosie onder 
invloed van zuurstof.4 Bij de vondsten uit de campagne van 2008 
zijn aanwijzingen gevonden dat zuurstofl oze episodes zijn voor-
gekomen, waardoor ook zwavelverbindingen zijn ontstaan.
De ijzeren voorwerpen zijn het meest gecorrodeerd. Datzelfde geldt 
voor de aangetroff en tinnen kraal. De koperlegeringen vertonen 

getroff en. Hierbij moeten we er uiteraard rekening mee houden 
dat alleen sporen die Merovingisch graven betroff en nader onder-
zocht zijn.

Na de bloeitijd van de villae werden veel van deze plaatsen later 
als steengroeve gebruikt. Het bouwmateriaal, vooral het natuur-
steen, werd hergebruikt. Ook de villa aan de Pasestraat is op deze 
manier waarschijnlijk grotendeels opgeruimd. Op basis van de 
fragmentatiegraad van het bouwmateriaal wordt geconstateerd 
dat de villa is afgebroken. De villa zal echter nog wel enigszins 
herkenbaar zijn geweest, omdat het hypocaustum is gebruikt als 
grafk amer.1 In hoeverre andere structuren uit de Romeinse tijd nog 
herkenbaar waren is aan hand van de huidige opgravingsresultaten 
niet duidelijk. Wel is evident dat in de Merovingische tijd het oude 
villaterrein gebruikt is als grafveld. De voorwerpen die met de 
doden werden meegegeven duiden op een gebruik van het grafveld 
in de 6e en 7e eeuw. De oudste datering die de in 2008 en 2009 
onderzochte graven opgeleverd heeft  is die van graf 2008-2 die in 
de tweede helft  van de 6e en het begin van de 7e eeuw is geplaatst. 
De overige graven dateren globaal in de 7e eeuw.

Sporen van later gebruik van het terrein zijn schaars.2 Na het 
gebruik van het terrein als grafveld in de Merovingische periode 
lijkt het terrein in de Vroege Middeleeuwen niet meer als woon-
plaats gebruikt te zijn. Aardewerk uit de Karolingische en Ott oo-
nse tijd (ca. 8e-10e eeuw) ontbreekt geheel. Ook materiaal uit de 
Salische tijd (ca. 11e-12e eeuw) lijkt te ontbreken. Wel is er een 
kleine hoeveelheid aardewerk uit de 13e eeuw te herkennen. Een 
grotere hoeveelheid aardwerk dateert van na 1500, met de nadruk 
op de 18e eeuw en later. Omdat er geen sporen uit deze perioden 
herkend zijn, lijkt het er op dat deze vondsten niet in verband kun-
nen worden gebracht met bewoning op deze plek. Mogelijk kun-
nen we deze vondsten eerder verklaren met bijvoorbeeld het uit-
rijden van huisvuil in combinatie met beer als bemesting van het 
land. Het lijkt er dan ook op dat na de Vroege Middeleeuwen het 
gebied alleen nog voor agrarische doeleinden is gebruikt.

Erosie
Vraag is in hoeverre het huidige maaiveld afwijkt van het maaiveld 
uit het verleden. Een belangrijke aanwijzing dat een deel van de 
vindplaats (in verticale zin) is geërodeerd, is de diepteligging van 
het hypocaustum van de Romeinse villa. De vloer van het hypo-
caustum ligt op 44,24 m NAP. Het maaiveld gemiddeld op 44,6 m 
NAP. Dit betekent dat de vloer van het hypocaustum slechts 40 cm 
onder het huidige maaiveld ligt. Normaliter worden dergelijke 
stookplaatsen 0,5-0,6 m diep ingegraven.3 Als dit ook in Borgharen 
het geval is geweest, betekent dit dat het oorspronkelijke vloerni-
veau van de villa misschien 20 cm boven het huidige maaiveld heeft  
gelegen. Erosie heeft  mogelijk plaatsgevonden door landbouwac-
tiviteiten ter plaatse of door natuurlijke processen, zoals erosie 
door de Maas. De vraag of deze erosie heeft  plaatsgevonden voor, 
tijdens of na het gebruik van de vindplaats als grafveld moet voor-
alsnog onbeantwoord blijven.
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door hun graafactiviteiten voorwerpen zoals botfragmenten en 
kralen zijn verplaatst. 
De verschillende mate van conservering van het bot van intrusieve 
dieren zou op een herkomst uit verschillende perioden kunnen 
duiden. De vondst van konijn (spoor 6) stamt in ieder geval uit de 
13de eeuw of later. Dat er ook sprake is van activiteiten uit het meer 
recente verleden tonen de nauwelijks verweerde onverkoolde 
botanische resten uit de graven met spoornummer 2008-2 en 51, 
aardewerk uit de Nieuwe tijd uit vlak 5 van spoor 51, maar ook de 
resten van een plastic verpakking van papieren zakdoekjes uit het 
ogenschijnlijk ongestoorde laagste vlak van het graf met spoor-
nummer 47 (afb . 105). Deze vondsten zijn mogelijk via de diergan-
gen in de graven terecht gekomen. 
Toch blijkt de rol van bioturbatie minder dan verwacht op grond 
van de botvondsten. 14C-datering van bott en van mollen en vossen 
laten zien dat deze dieren stammen uit de tijd van de graven of zelfs 
van vóór die tijd. In ieder geval een deel van de resten van intrusie-
ven is waarschijnlijk bij het dichtgooien van de grafk uilen vanuit 
de bovengrond in de grafk uilen terecht gekomen. De goede con-
servering van sommige van deze bott en versterkt de conclusie uit 
het degradatieonderzoek dat de omstandigheden rond de graven 
gunstig zijn voor behoud van bot en versterkt het argument dat de 
slechte conservering van het menselijke bot is ontstaan in een rela-
tief korte periode na begraving in de nog intacte grafcontainer.

Een andere mogelijkheid bij de verstoringen is dat de mens hier 
recent een rol heeft  gespeeld. Uiteraard zijn sporen in het verleden 
verstoord door de mens. De sporen van bewoning in het Neolithi-
cum zijn deels verstoord door de Romeinse bewoning en het 
latere gebruik, de Romeinse bewoning door het Merovingisch 
grafveld, en het grafveld deels door agrarische activiteiten vanaf 
de Middeleeuwen tot heden. Ook kunnen de Merovingische graven 
al ver in het verleden object van rituele heropening, roof of her-
gebruik van materiaal zijn geweest. Maar recent vormen wellicht 
illegale activiteiten van de 20e- en 21e-eeuwse mens de grootste 
bedreiging op korte en middellange termijn voor het grafveld. 
Tijdens de opgraving is één van de graven (spoor 6) ernstig beroofd. 
De vondsten van recent materiaal zoals de verpakking met produc-
tiedatum 1999 uit spoor 47 kunnen behalve door graafwerk door 
dieren ook het resultaat zijn van recente grafroof.

8.3.4 Confrontatie met eerder onderzoek

De resultaten van het degradatieonderzoek geven aan dat het 
bodemmilieu weinig agressief is. Voor niet-waterverzadigde vind-
plaatsen kan het zelfs bijna niet beter. Dat vindt ook zijn weerslag 
in de staat van het archeologisch materiaal: De aantasting van de 
metalen is beperkt, waarbij de meeste archeologische informatie 
nog steeds goed te herleiden is. Er zijn geen aanwijzingen dat de 
corrosiesnelheid recent is toegenomen, bijvoorbeeld door mest-
gift  of veranderingen in de (bodem)waterdynamiek. De microbi-
ele aantasting van botmateriaal stamt uit het verleden – waar-

wel de sporen van oxidatie, maar zijn redelijk goed bewaard geble-
ven met een mooie patina. Geen van de geselecteerde koperhou-
dende voorwerpen is ernstig aangetast.
Oxidatie van metalen is een proces dat gestaag door zal gaan zolang 
de bodem zuurstofh oudend blijft . De snelheid van aantasting in 
Borgharen is relatief laag doordat de bodem slecht doorlatend en 
kalkhoudend is. 
De op de metalen voorwerpen waargenomen corrosie is het resul-
taat van 1400-1900 jaar blootstelling. Deze gestage corrosie zal 
doorgaan; mogelijk minder snel als de bodem natt er wordt door 
ingrepen. De eff ecten van deze corrosie zullen echter pas op zeer 
lange tijdschalen (naar schatt ing na honderden tot duizenden 
jaren) merkbaar invloed hebben op de archeologische informa-
tiewaarde van het materiaal vergeleken met de huidige situatie.

Grondsporen
Grondsporen zijn redelijk goed herkenbaar door duidelijke ver-
schillen in de bodemsamenstelling. Bioturbatie door ongewer-
velden heeft  geen invloed gehad op de grafk uil als spoor en is 
op dit moment waarschijnlijk zeer beperkt. Als de bodemcon-
dities natt er worden, zal deze vorm van bioturbatie mogelijk 
afnemen.

8.3.3 Verstoring

In tegenstelling tot de geringe eff ecten van bioturbatie door onge-
wervelden kan er aanzienlijke verstoring zijn door onder andere 
mollen, vossen en muizen en kikkers. In spoor 6 zijn nog open 
mollengangen waargenomen. Resten van intrusieve dieren zijn 
tot op de diepste vlakken van alle graven aangetroff en. Deze vorm 
van bioturbatie kan verstoringen hebben veroorzaakt in alle tot 
nu toe opgegraven grafk uilen. Deze dieren hebben weliswaar geen 
grote invloed gehad op de grafk uil als spoor. Wel kunnen mede 

Afb . 105  Verpakking van papieren zakdoekjes met productiejaar 1999 onder uit 
het graf met spoornummer 47.
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verder geen onderbouwing gegeven. In de genoemde bijlage wordt 
aanvullend gesteld dat veranderingen in het vochtregime in de bodem 
zouden kunnen leiden tot verdere aantasting, en dat het in dat geval 
aan te raden zou zijn om over te gaan tot opgraving. In de hoofdtekst 
van het rapport wordt, waarschijnlijk refererend aan het fysisch antro-
pologisch onderzoek, geconcludeerd dat de skeletresten zich in 
slechte toestand bevinden en wordt voorbijgegaan aan de conclusie 
uit het onderzoek naar de conserveringstoestand van het bot waar 
vermeld wordt dat het botmateriaal ‘redelijk stabiel’ is. 
Samenvatt end lijkt het er op dat de kwalifi caties over de slechte 
toestand en de slechte vooruitzichten van de vindplaats in het rap-
port van het Aanvullend Archeologisch Onderzoek zijn gebaseerd 
op slecht onderbouwde inschatt ingen van het bodemmilieu en de 
veranderingen daarin, slecht onderbouwde inschatt ingen voor 
toekomstige ontwikkelingen in het gebied en selectieve gevolg-
trekkingen uit eerder histologisch botonderzoek.
Wat wel blijft  staan is dat de ondiepe ligging van de vindplaats een 
bedreiging vormt, niet alleen door graafactiviteiten door dieren 
maar zeker ook door illegaal graafwerk met als doel vondsten uit 
de graven te halen. De suggestie van Dijkman en Hulst om de vind-
plaats af te dekken of op te hogen zal zeker serieus moeten worden 
meegewogen bij de toekomstige inrichting van het terrein. 

8.3.5 Implicaties

Uit het bovenstaande blijkt dat de actieve degradatieprocessen in 
de vindplaats op dit moment geen acute bedreiging vormen voor 
het archeologisch bodemarchief ter plaatse. Van de aanvankelijk 
gedachte alarmerende en acute bedreiging voor het botmateriaal is 
geen sprake. Geen van de andere aanwezige soorten archeologische 
resten ondergaan op dit moment zodanige degradatieprocessen dat 
op korte termijn signifi cant verlies aan archeologische informatie-
waarde is te verwachten. De oorspronkelijke reden om de opgraving 
uit te voeren, de sterke degradatieprocessen en het acute informa-
tieverlies, is door voortschrijdend inzicht komen te vervallen. 
De meest acute bedreiging van het monument lijkt verstoring door 
(grotere) dieren en door de mens. Fysieke bescherming van het 
monument zal zich vooral op deze laatste factoren moeten richten.

8.4 Villacomplex

T. de Groot, L. Laken, R.C.G.M. Lauwerier en A. Müller 

In paragraaf 8.2 is reeds aangegeven dat een groot deel van de res-
ten van de Romeinse villa verdwenen is. De gebouwen van de villa 
zullen in de Laat-Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen zijn 
afgebroken om het bouwmateriaal elders te kunnen hergebruiken. 
Het feit dat het keramisch bouwmateriaal sterk gefragmenteerd is 
en voornamelijk wordt aangetroff en in de vulling van de Merovin-
gische graven duidt er op dat het afk omstig is uit de puinlaag die 
na het verlaten en de afb raak van de villa op het terrein gevormd 

schijnlijk binnen de eerste honderd jaar na begraven – en is 
daarna gestopt. En ondanks de aantasting in die eerste fase is het 
nog steeds mogelijk om kern- en mitochondriaal-DNA te extrahe-
ren. Bioturbatie door ongewervelden heeft  slechts zeer beperkte 
invloed op de archeologische resten en sporen. 
De belangrijkste bedreigingen hangen samen met de ondiepe lig-
ging van een deel van de archeologische resten. Dat maakt ze 
gevoelig voor beschadiging door grondbewerking, voor aantasting 
door wisselingen in temperatuur en vochtgehaltes, en voor roof. 

Als we de huidige algemene uitkomsten vergelijken met eerdere 
publicaties, valt op dat ze op verschillende punten met elkaar in 
tegenspraak zijn. Ze staan zelfs lijnrecht tegenover de conclusies 
van Hulst en Dijkman.5 Zij schetsen een actieve snelle afname van 
de archeologische waarde van de vindplaats, en mogelijk versnel-
ling daarvan in de toekomst. Het is daarom goed om te analyseren 
waar de gegevens vandaan komen, hoe die zijn geïnterpreteerd, en 
op welke wijze tot deze negatieve voorspelling is gekomen.
Wat betreft  het bodemmilieu valt op dat de aanwezigheid van kalk 
in de bodem ook is gemeld door eerder onderzoek.6 Daarin wordt 
de bodem als kalkhoudend gedefi nieerd, en wordt een pH gegeven 
van 7,8. In de IVO Borgharen –Daalderveld wordt de bodem kalkarm 
genoemd, in de rapportage van Hulst & Dijkman verzuurd.7 In het 
eerste geval blijkt dat deze constatering niet is gebaseerd op metin-
gen in het veld maar op de bodemkaart die kennelijk niet represen-
tatief is voor deze vindplaats. In het tweede geval wordt aangeno-
men dat mestinjectie heeft  geleid tot verzuring. Dit is echter een 
dubieuze aanname – zeker in kalkgebuff erde bodems – en kan niet 
gedaan worden zonder kennis over de groott e van de mestgift  en 
metingen van buff ercapaciteit en de pH-waarden in de bodem.
In de rapportage over het onderzoek in 1999 wordt ook gerefereerd 
aan veranderingen in het vochtregime in de bodem. Met name 
verlaging van de grondwaterstand en toename van periodieke 
overstromingen zouden negatieve invloed hebben op de archeo-
logie. Er worden echter geen gegevens meegeleverd om dit te 
onderbouwen. In algemene zin geldt dat het zeer onwaarschijnlijk 
is dat een grondwaterstandverlaging (als die al plaatsvindt) op deze 
locatie eff ect zal hebben: het is een hangwaterprofi el, wat betekent 
dat alleen infi ltratie en verdamping de vochtt oestand van de 
bodem bepalen. In hoeverre overstromingen negatieve eff ecten 
hebben op de archeologie is onduidelijk. Maar het is goed te besef-
fen dat, getuige een sedimentdek met verontreinigingen met 
metaal en steenkool die in het hele gebied voorkomt, overstro-
mingen de laatste eeuwen geregeld voorkwamen en dat die niet 
hebben geleid tot sterke degradatie. 
De conservering van botmateriaal is in eerder onderzoek op drie 
locaties gepubliceerd: in bijlage 6 van Hulst & Dijkman en op twee 
andere plaatsen.8 De resultaten geven – zoals eerder vermeld – aan 
dat (1) de macroscopische conservering van het botmateriaal goed 
is, (2) dat microbiële aantasting heeft  plaatsgevonden en (3) dat de 
microbiële aantasting niet actief is. Ook wordt aangegeven dat scheur-
vorming in het botmateriaal ontstaan kan zijn door wisselende vocht-
gehaltes en mogelijk door de injectie van mest. Voor dit laatste wordt 
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(afb . 106). De omvangrijkste is een laag redelijk gesorteerd grind 
dat in het zuiden van de put is aangetroff en (spoor 68). Dit grond-
spoor tekent zich zeer scherp af tegen de natuurlijke klei- en leem-
laag en is met een zeer scherpe hoek ingetekend in de meest oos-
telijke hoek. De laag is geïnterpreteerd als een mogelijke fundering 
van de vloer. Door deze laag zijn ca. tien Merovingische grafk uilen 
gegraven. De 20 en 40 cm brede greppels (57 en 58) aan de zuidkant 
van deze laag zouden samen met het grote stuk natuursteen (spoor 
62) deel uit kunnen maken van een muurfundering.

Twee mogelijke structuren die een relatie kunnen hebben met de 
Romeinse bewoning zijn de grindbaan in het noorden van de put 
(spoor 33-35) en de cluster kuilen ten zuiden van deze greppel. 
Spoor 33-35 zou een funderingsgreppel kunnen zijn van een ca. 
5 m breed gebouw. De cluster noordoost-zuidwest georiënteerde 
kuilen met veel grind en keien, mogelijk poeren, lijken een rij te 
vormen en zouden onderdeel kunnen zijn van een tweede gebouw. 

is. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat een groot deel van de top 
van de vindplaats is geërodeerd. Op basis van de diepteligging van 
het hypocaustum ten opzichte van het maaiveld wordt geschat dat 
het oorspronkelijke loopniveau ca. 20 cm hoger lag dan nu. 

De huidige informatie over de villa komt voor het grootste deel 
uit de afb raaklaag. Grondsporen die tijdens de opgraving niet als 
Merovingische grafcontext zijn geïnterpreteerd zijn niet nader 
onderzocht. Dit betreft  alle sporen die eventueel met de villa kun-
nen worden geassocieerd. Geen enkel vermoed Romeins spoor is 
bijvoorbeeld gecoupeerd. Het was immers de bedoeling de resten 
uit de Romeinse tijd in situ te behouden. Dit maakt de interpretatie 
van de sporen natuurlijk speculatief. Duidelijke muurresten zou-
den wellicht alleen op basis van de informatie uit het vlak geïnter-
preteerd kunnen worden. De grondsporen bestonden echter alleen 
uit (zeer vage) kuilen en greppels. Op basis van onder andere over-
snijdingen kunnen een paar sporen als Romeins worden gedateerd 
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onderzochte spoor 16 zijn enkele paardenbott en geborgen. 
De berekende schoft hoogte van 149 cm, aanzienlijk groter dan wat 
voor de Vroege Middeleeuwen verwacht wordt, duidt eveneens op 
een Romeinse datering.

8.5 Merovingisch grafveld

R.C.G.M. Lauwerier, A. Müller, D.E. Smal, E. Altena, M. Kars en 
R.G.A.M. Panhuysen

8.5.1 Inleiding

De graven vormen het belangrijkste onderzoeksobject van deze stu-
die. Tijdens de opgraving zijn zestien sporen geïnterpreteerd als 
grafk uil. Samen met de resultaten van eerder onderzoek betekent 
dit dat in totaal 23 graven zijn geïdentifi ceerd. Aangezien de grenzen 
van het grafveld nog niet zijn vastgesteld is onduidelijk hoeveel gra-
ven het grafveld oorspronkelijk geteld heeft .
Bij het onderzoek van 2008 en 2009 zijn zeven van de zestien graven 
in meer of mindere mate onderzocht. Vijf graven zijn in extenso 
opgegraven, waarvan er één (spoor 6) tijdens de opgraving door roof 
is verstoord. Van een graf (spoor 47) kon het diepste vlak niet meer 
binnen de beschikbare tijd worden onderzocht en van een graf 
(spoor 2008-7) is alleen het bovenste deel van de vulling onderzocht. 
Hieronder wordt eerst ingegaan op de afzonderlijke graven met 
de individuele begravenen en hun eventuele relaties, vervolgens 
komt het grafveld als geheel aan bod, waarbij ook de relatie met 
de Romeinse sporen wordt bediscussieerd. 

8.5.2  Graven, doden en relaties

In de zeven onderzochte graven zijn tot nu toe, de resten van 
negen individuen aangetroff en. In de graven lag steeds een indi-
vidu; alleen in spoor 15 waren drie doden begraven. Omdat de 
graven met spoornummer 2008-7 en 47 niet volledig zijn onder-

De oriëntatie wijkt echter af van de bovengenoemde greppel. 
De diepte van deze sporen is niet vastgesteld noch is vondstmate-
riaal geborgen uit deze sporen.

Op basis van de vondsten uit de vondstlaag is meer informatie over 
de Romeinse bewoning te achterhalen. Ze bevestigen niet alleen 
het beeld dat eerdere opgravingen ter plaatste opleverden maar 
vullen dat ook aan.9 Hoewel alleen het bij het onderzoeken van de 
Merovingische grafcontexten aangetroff en Romeinse materiaal is 
geborgen, heeft  dit een grote hoeveelheid Romeins keramisch 
bouwmateriaal opgeleverd. Duidelijk is dat op of nabij het terrein 
een gebouw met een pannendak gestaan moet hebben. Ook wer-
den in aansluiting op de vondst van een hypocaustum bij het 
onderzoek in 1999 nu losse keramische elementen van de vloer-
verwarming van de villa geborgen. Fragmenten baksteen met 
mortel met een opvallende fragmentatiegraad zijn mogelijk de 
resten van een Romeinse betonvloer (opus signinum). De wanden 
van dit gebouw waren deels uit baksteen, deels uit leem opgetrok-
ken. Een of meer vertrekken waren bovendien voorzien van pleis-
terwerk met decoratie. Daarbij zijn verschillende soorten mortel- 
en afwerklagen toegepast. Zo konden ten minste twee 
schilderingen worden onderscheiden, mogelijk uit verschillende 
vertrekken. Een plint werd bijvoorbeeld voorzien van spatwerk: 
een bruinrode schildering met witt e spatt en die waarschijnlijk een 
imitatie van porfi er moest voorstellen. De hoofd- of bovenzone 
van een wand kreeg waarschijnlijk een sobere versiering van rode 
banden en motieven op een witt e ondergrond. De betreff ende 
fragmenten kunnen echter ook geïnterpreteerd worden als de 
resten van een meer verfi jnde decoratie van rode en witt e panelen, 
of eventueel als decoratie van een cassett eplafond met rode ver-
sieringselementen op een witt e ondergrond en rode randen langs 
de aansluitende wanden. Er werden verschillende pigmenten toe-
gepast met rode, bordeauxrode, gele, zwarte en groene kleuren. 
Duidelijk is dat daarbij verschillende typen ‘verf ’ werden gebruikt. 
Zo is voor de rode kleuren zowel rode of verbrande aarde als rode 
oker gebruikt. Het type wandschildering dat uit de bestudeerde 
fragmenten naar voren komt, sluit aan bij wat in andere Romein-
se villa’s in Limburg en elders in Nederland wordt aangetroff en: 
paneeldecoraties met rood als basiskleur en eventueel gele en 
groene lijnen of banden, evenals witgrondige decoraties met rode 
en zwarte lijnen, banden of motieven. 
Zowel het aardewerk als beschilderd pleisterwerk doen vermoeden 
dat de bloeiperiode van de villa in de 2e eeuw geplaatst moet worden. 
Naast aardewerk en keramisch bouwmateriaal zijn in de graven 
ook andere mobilia gevonden die waarschijnlijk geassocieerd kun-
nen worden met het villacomplex. Voorbeelden hiervan zijn de 
Romeinse fi bulae, maar ook enkele benen voorwerpen, zoals een 
dobbelsteen hoog uit de vulling van een graf, behoren waarschijn-
lijk tot de Romeinse bewoning.
Hoewel dit niet met zekerheid is te stellen, is het waarschijnlijk 
dat ook de in de grafvullingen gevonden resten van runderen, 
schapen of geiten, en die van varkens, gevogelte en vis resten van 
slacht- en etensafval zijn uit de Romeinse tijd. Uit het verder niet 

spoor individu geslacht leeft ijd
(jaar)

lengte
(cm)

DNA bot mobilia

2008-2 14  vrouw ? vrouw 11 ± 2,5 - 

6 15 man man man 43 ± 3 168,5

2008-7 16 - ? man kind - 

15 17 vrouw vrouw vrouw 44-53 156,8

15 18 man ? ? 6 ± 2 - 

15 19 man? ? ? 4 ± 1 - 

46 20 - vrouw? vrouw? 20-40 - 

47 21 - ? ? 20≤ - 

51 22 - ? man 6 ± 2 - 

Tabel 33  Kenmerken van de begraven personen op basis van skelet, DNA en in de 
graven gevonden mobilia. 



8 DISCUSSIE 129

geheel buiten deze scoop. Als we echter de resultaten van het 
onderzoek van 1999 er bij betrekken zijn twee combinaties van 
telkens twee min of meer even grote en vlak naast elkaar lig-
gende graven in dit kader interessant. Deze graven, spoor 116 en 
117, en spoor 46 en 51, zijn steeds een combinatie van een vol-
wassen man en een volwassen vrouw (Afb . 107). Dit zouden part-
ners kunnen zijn.

Graf spoor 2008-2
In dit graf zijn de resten van een ongeveer 11 jarig meisje of jonge 
vrouw aangetroff en (individu 14). Gezien de onzekerheid van plus 
of min 2,5 jaar kan de dode zowel een vrouw in de vruchtbare leef-
tijd als een nog onvruchtbaar kind zijn geweest. De vrouw is waar-
schijnlijk de dochter van de man uit graf spoor 6 (individu 15). Een 
moeder-zoon relatie is echter niet geheel uit te sluiten.
De overledenen is aan de westkant van de kuil bijgezet, in een 
brede houten container, met het hoofd naar het zuidwesten. 

zocht, is niet uitgesloten dat ook in deze graven meer individuen 
lagen. Tabel 33 geeft  een overzicht van de persoonlijke kenmer-
ken van de diverse doden zoals die uit het fysisch antropologisch 
onderzoek, het DNA onderzoek en de analyse van de mobilia uit 
de graven is af te leiden. Het DNA onderzoek heeft  bovendien 
gegevens opgeleverd over familierelaties. De individuen 15 (spoor 
6) en 14 (spoor 2008-2) zijn hoogst waarschijnlijk vader en doch-
ter. Theoretisch zou de vrouw ook de moeder kunnen zijn van 
de man, maar gezien de jonge leeft ijd van de vrouw is dit minder 
waarschijnlijk. De individuen 17 en 18 uit spoor 15 zijn zeer waar-
schijnlijk moeder en zoon; een moeder-kindrelatie tussen indi-
vidu 17 en individu 19 (eveneens spoor 15) kan niet worden uit-
gesloten. Uitgesloten kan worden dat de individuen 15 en 17 in 
de vrouwelijke lijn verwant zijn. Het gaat hier uiteraard over 
genetische verwantschap. Deze hoeft , vooral in de relatie vader-
kind, niet overeen te komen met de verwantschap zoals die 
indertijd werd gezien of ervaren. De relatie tussen partners valt 
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Graf spoor 15
In de kuil zijn in totaal drie individuen aangetroff en. De primaire 
begraving is een inhumatie van een vrouw met een geschatt e leef-
tijd van 44-53 jaar (individu 17). Ze is genetisch niet verwant aan 
de man uit graf spoor 6 (individu 15). De vrouw is op haar rug en 
met het hoofd richting het zuiden bijgezet in een houten contai-
ner. De vrouw was getooid met twee identieke zilveren oorringen. 
Rond de borst en schouder zijn enkele kralen aangetroff en.
Aan het voeteneind van de vrouw zijn de resten van twee jonge 
individuen met bijgift en ingegraven in de grafk uilvulling. Het gaat 
om een jongen van ca. 6 jaar (individu 18) en een mogelijk jonge-
tje van ca. 4 jaar (individu 19). Het grotendeels ongearticuleerde 
skeletmateriaal van deze kinderen is in een ‘bundeltje’ bijgezet 
nadat de grafk uil van de primaire bijzett ing was dichtgemaakt. Het 
is onduidelijk of op dat moment de kist nog intact was en of de 
primaire bijzett ing wel of niet in verregaande staat van ontbinding 
verkeerde. 
Met de resten van de kinderen zijn ook twee kleine knikwandpot-
jes meegegeven. Ook de onderdelen van een gordel, twee kralen 
en een ijzeren mes die aan het voeteneind van de vrouw zijn aan-
getroff en behoren mogelijk bij de secundaire bijzett ing.
Op basis van de voorlopige determinaties kan dit graf en de secun-
daire bijzett ing in de 7e eeuw worden gedateerd.

Intrigerend is de combinatie van de vastgestelde verwantschappen 
en de leeft ijden van de individuen. De vrouw is de moeder van het 
zesjarige jongetje (individu 18). Als het tijdstip van begraving min 
of meer gelijktijdig zou zijn geweest, betekent dit dat deze vrouw 
op late leeft ijd nog een kind heeft  gekregen. Uitgaande van de 
geschatt e leeft ijden komt dat op een leeft ijd van 38-47 jaar, of, als 
we de onzekerheid in de leeft ijdindicatie van het kind meenemen, 
op een leeft ijd van 36-49 jaar. Als we veronderstellen dat het twee-
de kind (individu 19) ook haar kind is, wat op grond van het DNA-
onderzoek niet is uitgesloten, dan heeft  ze dit op nog latere leeft ijd 
gekregen: als 40-49 jarige of, gecorrigeerd voor de leeft ijdsprei-
ding, als 39-50 jarige. Uitgaande van moderne gegevens over fer-
tiliteit zijn de kinderen geboren aan de grens van haar vruchtbaar-
heid. 
Tijdens de opgraving kon worden vastgesteld dat de kinderen later 
zijn bijgezet, waarbij het graf van de vrouw is verstoord. Dit zou 
betekenen dat deze kinderen op het moment van overlijden van 
de vrouw jonger waren dan de nu vastgestelde leeft ijd bij overlij-
den. Dat heeft  ook als consequentie dat de leeft ijd waarop de vrouw 
de kinderen baarde nog hoger zou moeten zijn. De waarneming 
dat het bij kinderen om ongearticuleerd bot gaat, doet echter ver-
moeden dat deze kinderen aanvankelijk elders waren begraven en 
dat niet hun lijkjes, maar hun botresten zijn bijgezet. In dat geval 
kunnen de kinderen eerder of veel eerder begraven zijn geweest 
dan de moeder en komt een meer voor de hand liggende jongere 
leeft ijd van bevallen in beeld.
Opvallend is dan wel dat de kinderen bij het overlijden van de 
moeder niet meteen in haar graf zijn bijgezet. Pas enige tijd, wel-
licht jaren, nadat zij begraven was, zijn de kinderen uit hun oor-

De bijgift en zijn alle in deze houten container aangetroff en. 
De kuil en de container zijn groot in verhouding tot het skelet 
en de bijgiften.
Ter hoogte van de rechter onderarm zijn resten van een met 
brons beslagen kistje gevonden. Naast het rechter been stond 
een zwartbakkende knikwandpot met daarin een glazen tui-
melbeker, bij de voeten een bronzen schaal en een roodbak-
kende knikwandpot. Aan het voeteneind is een ijzeren sleutel 
gevonden. Rond en op de plek waar het begraven lichaam lag, 
zijn verschillende gordelonderdelen gevonden. Dit is een aan-
wijzing dat de overledenen gekleed is begraven. Ook een riem-
tong en een siersleutel die doorgaans met een riempje aan de 
gordel gedragen werd, passen in dit beeld. Opvallend waren de 
ruim tweehonderd glazen kralen die vooral in het gebied rond 
de borst en buik, deels ook rechts van de benen in de kuil zijn 
gevonden. Slechts enkele lagen direct naast elkaar. Samen met 
de zilveren ringetjes met spiraaldraad hebben de kralen waar-
schijnlijk een of meerdere snoeren gevormd. Aan het hoofdeind 
lag een exotische kaurischelp, traditioneel een vrouwelijk attri-
buut en beschouwd als een amulet tegen onvruchtbaarheid of 
geslachtsziekte. De gouden munt, links van het hoofd, kan 
gezien worden als een attribuut voor de tocht naar de andere 
wereld. Andere vondsten uit dit graf waren onder andere twee 
bronzen naalden met ringetjes en een ijzeren mes.
Op basis van de gedetermineerde vondsten wordt dit graf in 
de tweede helft van de 6e eeuw en het begin van de 7e eeuw 
gedateerd. 

Graf spoor 6 
Dit graf bevatt e de resten van een volwassen man van ongeveer 
43 jaar en een geschatt e lengte van 168,5 cm (individu 15). Het is 
hoogstwaarschijnlijk de vader van het meisje of de jonge vrouw 
uit graf spoor 2008-2. Zoals boven vermeld, is de theoretische 
mogelijkheid van een moeder-zoon relatie, gezien de jeugdige 
leeft ijd van de vrouw, minder waarschijnlijk. De man is in de 
vrouwelijke lijn genetisch niet verwant aan de vrouw uit graf 
spoor 15 (individu 17).
Het graf is tijdens de opgraving beroofd, waardoor we niet weten 
of er een bekisting of een andere soort constructie aanwezig is 
geweest. De gevonden spijkers doen echter een houten construc-
tie vermoeden. In de grafk uil werd wel een grote hoeveelheid 
Romeins bouwmateriaal gevonden. Mogelijk is dit gebruikt als 
versteviging van het graf of om de begraving af te dekken. Door 
de grafroof is onbekend hoe het skelet en de bijgift en in het graf 
lagen en welke voorwerpen ontbreken.
In het graf zijn een ijzeren schildknop en onderdelen van de 
schede van een sax gevonden. We gaan er daarom van uit dat de 
man met wapenrusting is begraven. In deze context of als onder-
deel van de kleding passen enkele ijzeren gespen. In het graf was 
in ieder geval een bronzen bekken bijgezet, of er meer voorwer-
pen aanwezig waren, is door de recente beroving niet meer vast 
te stellen.
De datering van het graf is waarschijnlijk 7e eeuw.
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In het graf zijn gespen en gordelbeslag aangetroff en. Een ter hoog-
te van de bovenbenen gevonden ijzeren mes was wellicht met 
riempjes aan deze gordel verbonden. Tot een wapen- of jachtuit-
rusting behoren twee pijlpunten.
In het graf was verder een cilindrische beker en een knikwandpot 
bijgezet, beide zwartgrijs gebakken. Verder zijn onder andere twee 
(fragmenten) van niet determineerbare munten en een stuk van 
een zilveren Romeinse fi bula in deze grafcontext aangetroff en.
Het graf kan op dit moment globaal in de 7e eeuw worden geda-
teerd. 

Graf spoor 2008- 7
Van dit graf is slechts het hoogste niveau van de grafvulling gebor-
gen. Het eventuele resterende deel van dit graf, inclusief het onder-
ste vlak waar zich normaalgesproken de skeletresten en bijgift en 
bevinden, is niet opgegraven. Wel is reeds de schedel van een jon-
gen geborgen. Deze vondst, relatief hoog in het graf, zou kunnen 
betekenen dat de schedel niet meer in situ ligt en dat – al of niet in 
het verdere verleden – het graf geopend en verstoord is. Later 
onderzoek moet hier uitsluitsel over geven. De vondsten van spij-
kers zijn een indicatie dat in een houten container is begraven.
In de vulling zijn tot nu toe onderdelen van een saxschede aange-
troff en, wat er op wijst dat de begravene met wapenrusting begra-
ven is. Verder is een hengsel van koperlegering aangetroff en waar-
van (nog) niet duidelijk is waarvoor deze gediend heeft .
De enkele dateerbare vondsten uit de bovenste laag van de grafvul-
ling geven een datering in de 7e eeuw. Uiteraard kan dit graf pas 
defi nitief worden gedateerd als de gehele context geborgen is.

8.5.3  De lay-out van het grafveld

Het is uiteraard lastig ruimtelijke patronen te bestuderen van een 
nog niet volledig onderzocht grafveld. Er kunnen sporen zijn die 
nu als graf zijn bestempeld, maar het bij nader onderzoek niet 
blijken te zijn en sporen die nu niet als graf zijn herkend, maar het 
bij opgraving toch blijken te zijn. Onderstaande is daarom deels 
speculatief.

Een van de kwesties rond het Merovingische grafveld op het terrein 
van een Romeinse villa is, of er een relatie is tussen beide of dat 
het hier gaat om onafh ankelijke keuzen in twee perioden voor het 
zelfde, wat hoger gelegen terrein. Een andere vraag is of in de 
Vroege Middeleeuwen ook rekening is gehouden met de nog 
bestaande resten van de villa. Bij een vermoedelijke, nog niet opge-
graven, grafk uil die bij het onderzoek van 1999 in het hypocaustum 
van de villa werd aangetroff en werd de suggestie van een relatie 
nadrukkelijk gedaan.10 Bij de tijdens het huidige onderzoek in het 
zuidelijk deel van het opgravingterrein aangetroff en graven lijkt 
dit evident te zijn. Dat wil zeggen, de relatie is er: Een tiental graven 
is in een vermoedelijke vloer van een villagebouw gegraven die zich 
deels als een duidelijke rechthoek met in het oosten een haakse 
hoek aft ekent. De graven hebben dezelfde oriëntatie als de zuid-

spronkelijke grafcontext gehaald en, voorzien van grafgift en, her-
begraven in het graf van de moeder.

Graf spoor 46
De 20 tot 40 jarige persoon die in dit graf lag begraven was waar-
schijnlijk een vrouw. Van de inhumatie zijn weinig resten terug 
gevonden. Alleen een deel van het onderbeen zou nog in situ kun-
nen liggen. De situering is dan waarschijnlijk weer met het hoofd 
naar het zuiden. Mogelijk is dit graf oudtijds opengemaakt en zijn 
de resten van de overledenen eruit gehaald. Gezien de aanwezig-
heid van modern materiaal onderin de grafk uil is het waarschijn-
lijker dat het graf in het recente verleden is verstoord. Sporen van 
een zogenaamde roofk uil of eventueel secundair gebruik van de 
kuil zijn in het toch al zeer moeilijk leesbaar vlak niet opgemerkt. 
Of de vrouw in een houten container lag begraven is niet vast te 
stellen. Er zijn enkele spijkers gevonden die hierop zouden kun-
nen duiden, maar deze kunnen ook uit Romeinse context afk om-
stig zijn.

Over eventuele bijgift en of kledingaccessoires valt weinig te mel-
den, omdat in de kuil weinig is aangetroff en. Naast wat bronzen 
nageltjes is een van de spaarzame objecten een onderdeel van een 
bronzen oorring. 
De vondsten bieden geen mogelijkheid het graf te dateren.

Graf spoor 47
In dit graf lag een persoon van minimaal 20 jaar begraven. Wellicht 
dat nader onderzoek meer informatie over deze persoon oplevert, 
want dit graf is niet tot het laagste vlak opgegraven. Van het vijfde 
vlak, waar de meeste skeletresten en mobilia zijn te verwachten, 
is slechts één segment onderzocht. Hierin zijn onder andere spo-
ren van een houten container aangetroff en. Hoewel in hogere 
vlakken geen sporen van verstoring zijn waargenomen is op het 
niveau waar vroegmiddeleeuwse vondsten zijn aangetroff en ook 
zeer recent materiaal gevonden: fl arden plastic en een verpakking 
van papieren zakdoeken uit 1999. Deze vondsten kunnen hier door 
diergangen terecht zijn gekomen, maar er moet ook sterk rekening 
mee worden gehouden dat dit spoor na het proefsleuvenonderzoek 
van 1999 is beroofd. Om dit vast te stellen zal de grafk uil in zijn 
geheel opgegraven moeten worden. 
Tot de grafi nventaris heeft  in ieder geval een houten emmer met 
banden en een ijzeren hengsel behoord. In de emmer zat een 
bronzen schaal en er is ook een bronzen naald op de röntgenfoto’s 
te zien.
Een datering van het graf is op grond van het beschikbare materi-
aal nog niet mogelijk.

Graf spoor 51
In dit relatief ondiepe graf lagen de resten van een ongeveer 6 
jarige jongen, die met het hoofd naar het zuiden begraven was. 
De afwezigheid van stenen en bouwpuin in het midden van de 
grafk uil doet vermoeden dat hij in een houten container was bij-
gezet. Ook een serie ijzeren spijkers kan hierop duiden.
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den graven ruimtelijk kunnen begrenzen wil dit niet zeggen dat 
op enige afstand toch andere graven liggen. Zo is in 2003 tussen 
de Pasestraat en de Spekstraat een ‘los’ Merovingisch graf aange-
troff en. Kortom, het opengelegde areaal is te klein om een begren-
zing te kunnen aangeven en er moet rekening gehouden worden 
dat tot op redelijke afstand van de huidige opgravingsput graven 
gevonden kunnen worden.
De nu bekende graven lijken wel degelijk samenhang te vertonen. 
De grafk uilen oversnijden elkaar nergens en blijken binnen een 
bepaalde afstand van elkaar liggen. Gemeten vanuit het hart van 
de graven, is de maximale afstand tussen een graf en het dichtst-
bijzijnde andere graf 3  m (tussen graf MAPS 99 spoor 111 en 
MABO08-2). Alle andere liggen dichter bij elkaar. 

De nu bekende graven lijken een cluster te vormen met een beperk-
te onderlinge afstand. Aan de noordkant lijkt deze cluster begrensd. 
Tot ruim 10 m naar het noord-oosten zijn geen graven aangetrof-
fen. Ook aan de noord-westelijke en zuid–westelijke kant van de 
bekende graven lijkt een open ruimte te liggen. Over een moge-
lijke ‘begrenzing’ aan de zuid-oostelijke kant hebben we het eerder 
gehad. Of deze mogelijke cluster betekenisvol is, en wat de onder-
linge relatie tussen de onderlinge graven is, zal bij nader onderzoek 
van de graven moeten blijken. Het onderzoek van het DNA van 
enkele graven in combinatie met de leeft ijdsgegevens heeft  in 
ieder geval aangetoond dat er nauwe familiaire banden zijn.

oostelijke rand van de vloer en lijken deze niet te overschrijden. 
Lijken, want de putrand is zeer nabij. Een graf (spoor 66) oversnijdt 
daarentegen net de noord-oostelijke begrenzing van deze vloer. 
Kortom, een eensluidend antwoord over de relatie tussen de graven 
en de Romeinse gebouwresten is in deze hoek niet te krijgen.
In het noordelijk deel van het opgravingsterrein zien we precies 
het omgekeerde. Daar liggen sporen die geïnterpreteerd zijn als 
fundamentbanen en poeren van één of twee gebouwen van het 
villacomplex. Hier lijkt het of men bij de aanleg van de Merovin-
gische graven de Romeinse resten juist heeft  gemeden. Of dit wel-
bewust is gedaan blijft  de vraag. En ook als dit opzett elijk is gedaan, 
is de vraag of hier praktische redenen golden, bijvoorbeeld omdat 
er nog muurwerk in de weg stond, of dat meer betekenisvolle 
overwegingen de keuze bepaalden. Al met al lijkt er bij de aanleg 
van de graven rekening te zijn gehouden met reeds aanwezige 
Romeinse resten. In welke mate dit gebeurde en welke overwegin-
gen daaraan ten grondslag lagen is vooralsnog niet duidelijk.

Een andere vraag is of er naar aanleiding van de opgravingsgege-
vens een vermoedelijke begrenzing van het grafveld kan worden 
aangegeven of dat er ook buiten het opengelegde areaal graven te 
verwachten zijn. Voor Merovingische grafvelden kan deze vraag 
eigenlijk a priori beantwoord worden. Dergelijke grafvelden hoeven 
geen compact geheel te vormen en bestaan uit vaak los van elkaar 
liggende groepen graven. Dus ook als we de in Borgharen gevon-

Noten
1 Hulst & Dijkman 2008.

2 Hierbij moet in acht worden genomen dat het grootste deel van de grond-
sporen niet is gedateerd of aan een periode valt toe te schrijven. 

3 Tichelman 2005.

4 Restaura 2009. Behandelingsvoorstel voor de conservatie c.q. reiniging van 
een Merovingische grafi nhoud afk omstig uit Borgharen Maastricht met code 
MABO 08.

5 Hulst en Dijkman 2008.

6 Kars & Kars 2002; Jans 2005.

7 Van de Graaf & de Kramer 2005; Hulst & Dijkman 2008.

8 Kars & Kars 2002; Jans 2005; Jans, Nielsen-Marsh & Kars 2008 (= Hulst & 
Dijkman 2008, bijlage 6).

9 Hulst & Dijkman 2008.

10 Hulst & Dijkman 2008. 



1339 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

9  Conclusies en aanbevelingen 

9.1  Conclusies

9.1.1  Inleiding

De eerste doelstelling van het onderzoek was het in verschillende 
campagnes veiligstellen van het Merovingisch grafveld. In de twee 
campagnes waarvan dit rapport verslag doet, zijn zestien graven 
aangetoond waarvan er zeven volledig of deels onderzocht zijn. 
De zeer intensieve manier waarop dit is gebeurd in combinatie 
met de inzet van verschillende specialisten heeft  een schat aan 
informatie opgeleverd, niet alleen over het grafveld zelf, maar ook 
over de formatieprocessen die hier hebben plaatsgevonden. 
Het zelfde geldt voor het tweede doel van het onderzoek, de docu-
mentatie en registratie van gegevens over het villaterrein. Hoewel 
de resten van de villa zo veel mogelijk in situ zijn gelaten, hebben 
zowel de ontdekte sporen als het Romeinse materiaal dat bij het 
opgraven van de graven is ontdekt, nadere inzichten verschaft  over 
de villa en het villaterrein.
De derde doelstelling was om de opgraving te gebruiken als ‘proef-
tuin’ voor het ontwikkelen en toetsten van methoden en technie-
ken voor onder andere degradatieonderzoek. In het veld heeft  dit 
onder andere geresulteerd in een zeer gedetailleerde manier van 
opgraven en documenteren, het toepassen van röntgenfl uores-
centiespectrometrie, maar ook het experimenteren met fotogram-
metrie en 3D-scanning. Bij de uitwerking zijn naast de ‘reguliere’ 
methoden onder andere ook histologische en DNA-analyses uit-
gevoerd en is onderzoek gedaan naar de chemische samenstelling 
van voorwerpen en pigmenten. Die laboratoriumfunctie bete-
kende onder andere ook dat kleine stukjes stuc zijn onderzocht en 
duizenden botfragmenten die normaal als ‘achtergrondfauna’ 
buiten het onderzoek zouden zijn gehouden. 

De keuze om het grafveld niet in een keer op te onderzoeken, maar 
in een reeks jaarlijkse campagnes, zodat op grond van de resulta-
ten en ervaringen van het ene jaar de strategie en werkwijze in het 
volgende jaar kon worden bijgesteld, heeft  goed gewerkt. Zo zijn 
bij de tweede campagne grotere vlakken aangelegd om meer over-
zicht te krijgen en meer ruimte voor het daadwerkelijk opgraven 
van het graf. Het apart inmeten van kleine stukjes puin en het vol-
ledig zeven van de vondstlaag bleek weinig informatief en eff ectief 

en is verder achterwege gelaten. Het met de machine verwijderen 
van de vondstlaag tot het eerste sporenvlak bleek ook voor dit type 
opgraving doelmatig. Toepassing van fotogrammetrie en 3D-scan-
ning leverden gezien de kleine schaal van de opgraving weinig 
meerwaarde. Het grootste eff ect van de gefaseerde aanpak leverde 
het degradatieonderzoek. Uit de resultaten bleek dat het idee dat 
het grafveld acuut door degradatie bedreigd wordt, kon worden 
bijgesteld zodat behoud in situ ook voor een groot deel van het 
grafveld gerealiseerd kan worden.

De resultaten van de verschillende vormen van specialistisch en 
algemeen onderzoek en de conclusies die daaruit getrokken kon-
den worden, hebben hun weerslag gevonden in zowel de specia-
listische als meer algemene hoofdstukken hiervoor. Dit heeft  een 
rijk scala aan informatie en conclusies opgeleverd; in de volgende 
paragrafen worden ‘slechts’ de vragen uit het programma van eisen 
beantwoord. Bij de bespreking wordt eerst de vraag herhaald, 
gevolgd door de gegenereerde antwoorden.

9.1.2  De site en de stratigrafi e in het algemeen

Op welke wijze is de ‘vuile’ laag met vondstmateriaal uit de 5e eeuw ontstaan? 
Bij aanvang van het onderzoek werden twee opties gegeven. Het 
zou bij de vuile laag die bij het waarderend onderzoek was aange-
troff en theoretisch kunnen gaan om gesedimenteerd materiaal 
met een vrij grote component van antropogene resten, maar het 
werd waarschijnlijk geacht dat de vorming van deze laag het gevolg 
is van uitgebreide activiteiten in de laat-Romeinse en/of vroegmid-
deleeuwse periode. 
Tijdens de opgravingscampagnes van 2008 en 2009 is een put 
aangelegd op het hoogste deel van de grindrug waar (ook volgens 
de resultaten van het waarderend onderzoek in 1999) de ‘vuile 
laag’ zeer dun is of is opgenomen in de vondstlaag en de bouw-
voor. Wel is onder de bouwvoor een relatief dunne vondstlaag 
aangetroff en. Op basis van het materiaal dat in de laag is gevon-
den, dateert deze laag uit de Romeinse tijd. De laag is ontstaan 
door het gebruik van het gebied als villaterrein, maar ook door de 
afb raak van deze villa. Omdat de afb raak waarschijnlijk het mees-
te materiaal heeft  aangeleverd wordt de laag dan ook geïnterpre-
teerd als afb raaklaag.
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en de Romeinse sporen. Ze hebben wel dezelfde oriëntatie als de 
andere graven die waarschijnlijk wel rechtstreeks met gebouwen 
samenhangen. Maar zoals eerder vermeld, er is nog te weinig zeker-
heid over de betekenis van de Romeinse sporen om goede uitspra-
ken te doen over de relatie tussen de graven en Romeinse gebou-
wen.

In hoeverre zijn bouwelementen uit de Romeinse tijd gebruikt bij de aanleg van 
de graven? (bijvoorbeeld om steenkisten, hoofdnissen, markeerders, etc. te 
maken).
In graf 6 is een grote hoeveelheid Romeinse bouwmateriaal gebor-
gen uit de vulling van de kuil. Omdat dit graf is beroofd, is informa-
tie over de interne structuur van het graf verloren gegaan. Deson-
danks lijkt het er op dat in dit graf bewust Romeins bouwmateriaal 
is gebruikt om het graf te dichten.

In hoeverre is aardewerk of ander materiaal uit de Romeinse tijd als bijgave in 
het graf geplaatst?
Er zijn onder andere fl inke hoeveelheden Romeinse aardewerk-
scherven, botmateriaal en een stuk van een Romeinse fi bula in de 
vulling van de graven aangetroff en. Er zijn geen aanwijzingen dat 
Romeinse voorwerpen bewust als bijgave in een graf zijn geplaatst.

In hoeverre is op enigerlei andere wijze waarneembaar bewust met de Romein-
se resten omgegaan, bijvoorbeeld door het juist te gebruiken als vulling van 
het graf of juist het zorgvuldig vermijden daarvan?
Zoals bij de voor-voorgaande vraag is gesteld, is bij graf 6 mogelijk 
bewust Romeins bouwmateriaal gebruikt om het graf af te dekken 
(zie daar).

In hoeverre is sprake van grafroof of ander bewust gebruik van het Merovingisch 
grafveld?
Er zijn geen duidelijke sporen aangetroff en van oudtijds ingrijpen 
in het grafveld, waaronder het heropenen van graven om bijgift en 
weg te halen. Wel is sprake van een bewuste nabijzett ing van twee 
kinderen in graf 15.
Afgezien van graf 6 dat tijdens de veldwerk campagne van 2009 is 
beroofd, lijkt het er op dat graf 46 ook recentelijk verstoord is. 
Fragmenten plastic op dezelfde diepte als skelet materiaal doen 
vermoeden dat dit graf beroofd is. Ook graf 47 bevat onderin de 
grafk uil modern aardewerk en een in 1999 gedateerde verpakking. 
De studie van het dierlijk botmateriaal heeft  echter laten zien dat 
de grafcontexten mogelijk zijn ‘hergebruikt’ als dierenholen, door 
onder andere mollen, konijnen en vossen. Aanwijzingen dat graf-
contexten zijn geroofd, bijvoorbeeld door recent vondstmateriaal 
op diepere niveaus kunnen ook uitgelegd worden als het resultaat 
van dieractiviteiten.

In hoeverre zijn er naast de graven andere sporen en of structuren uit de Vroege 
Middeleeuwen aanwezig?
Een van de voorwaarden bij het onderzoek was om, met uitzon-
dering van de grafcontexten, sporen zo min mogelijk te verstoren 
en deze in situ te behouden. Het is daarom moeilijk om andere 

Is de origine van deze laag vergelijkbaar met de vrij enigmatische ‘dark earth’ 
horizonten die in Groot Britt anië in verscheidene grote steden worden aange-
troff en, met eveneens een laat-Romeinse of vroegmiddeleeuwse datering? 
De vuile laag die tijdens het waarderend onderzoek van 1999 is 
waargenomen, valt feitelijk buiten het opgegraven areaal. In de 
put is deze laag niet aangetroff en. Vragen ten aanzien van de aard 
omvang en genese van deze laag kunnen nu dan ook niet beant-
woord worden.

9.1.3  Het Merovingisch grafveld

Zijn er graven in de resten van het Romeinse gebouw aangelegd? Zo ja, in welk 
deel zijn de graven geplaatst (chronologisch diff erentiëren)? 
Het onderzoek heeft  slechts beperkte informatie opgeleverd over 
de inrichting van het villaterrein. In 1999 is vast gesteld dat het 
voormalige hypocaustum is gebruikt als grafk amer. Ten zuiden 
van het hypocaustum lijken graven in een antropogene laag te zijn 
ingegraven. Deze laag bestaat uit relatief goed gesorteerd grind en 
heeft  een zeer scherpe grens met de omliggende sedimenten. 
De interpretatie van deze laag is echter nog niet duidelijk; mogelijk 
betreft  het de onderkant van een vloer. Als dat zo is, dan zijn de 
graven inderdaad in de resten van een Romeins gebouw aangelegd.

Zijn er graven buiten de resten van het Romeinse gebouw aangelegd? Zo ja, 
hoe zijn zij ten opzichte van het gebouw geplaatst (chronologisch diff erentië-
ren)?
Het veldonderzoek heeft  nog te weinig informatie opgeleverd om 
met enige zekerheid individuele gebouwen te onderscheiden. Het 
is daardoor slecht mogelijk om onderscheid te maken tussen wat 
binnen en wat buiten gebouwen valt. Wel lijken in het noordelijk 
deel van het opgegraven terrein de graven buiten Romeinse 
bouwsporen te vallen.

In welke mate is bij de aanleg van graven in het gebouw rekening gehouden 
met de ruimte-indeling van het gebouw of nog aanwezige structurele resten, 
of zijn de graven bijvoorbeeld over muren en fundamenten heen geplaatst? 
In welke mate zijn bij de aanleg van de graven muur-, fundament- en vloer-
resten van het Romeinse gebouw doorgraven?
De graven in het zuidelijk deel van de opgraving lijken een Romein-
se vloer te doorgraven, waarbij een graf de begrenzing van de ver-
meende vloer doorsnijdt. Zie verder de antwoorden op de voor-
gaande vragen.

In hoeverre is de oriëntatie van de graven gelijk aan of verschillend aan die van 
de muren en fundamenten van het gebouw?
De graven zijn allemaal noordoost- zuidwest gericht. Deze oriën-
tatie komt overeen met die van de veronderstelde Romeinse vloer 
in het zuidelijk deel van de opgraving. Het in 1999 aangetroff en 
graf in het hypocaustum ligt, de oriëntatie van het hypocaustum 
volgend, ten opzichte van de overige graven iets meer naar het 
zuiden gedraaid. Bij de graven in het noordelijk deel van de opgra-
ving lijkt er geen directe relatie tussen de oriëntatie van de graven 
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Aan welke processen hebben de bijzett ingen en eventuele grafgift en in de bodem 
blootgestaan?
Wat betekent dit voor de archeologische informatiewaarde?
Wat zijn de karakteristieken van het bodemmilieu?
Wat kunnen we op basis van de mate van degradatie en het verwachte eff ect 
van degradatieprocessen in de (nabije) toekomst aan degradatie en informa-
tieverlies verwachten?
Welke veranderingen zijn opgetreden in de bodemsamenstelling als gevolg van 
de bijzett ingen?
In hoeverre is het mogelijk hiervan gebruik te maken voor het ontwikkelen van 
(chemische) prospectietechnieken voor het opsporen van grafvelden?
Zie voor de antwoorden op deze vragen onderdeel ‘Het degradatie 
onderzoek’ (paragraaf 9.1.7).

9.1.4  Het villacomplex en sporen uit de IJzertijd

Wat is de omvang, datering en fasering van het villacomplex?
Omdat het de bedoeling was de resten van de Romeinse villa zoveel 
mogelijk te ontzien en het onderzoek primair te richten op het 
Merovingische grafveld, zijn de sporen die geen betrekking had-
den op het grafveld alleen in het vlak geregistreerd. 
De omvang van het villacomplex is in ieder geval groter dan de 
opgravingsput. Er zijn aanwijzingen dat Romeinse grondsporen 
zich aan alle kanten buiten de opgravingsput uitstrekken. 
De vermoedelijk Romeinse sporen zijn niet gecoupeerd en er zijn 
geen vondsten verzameld. Het is daarom niet mogelijk de sporen 
goed te dateren. De sporen worden enkel op basis van associatie 
met het hypocaustum en de grote hoeveelheid los Romeins mate-
riaal op het terrein vooralsnog beschouwd als sporen behorend 
bij de Romeinse villa. Dat dit een grote mate van onzekerheid met 
zich meebrengt is evident. Een fasering is vooralsnog niet aan te 
geven. 

Wat is de aard, datering en fysieke kwaliteit van de vondsten en sporen?
De vermoedelijk Romeinse sporen bestaan voornamelijk uit 
grindbanen en poeren die mogelijk de fundering van gebouwen 
vormen en uit een mogelijk vloeroppervlak. De fysieke kwaliteit 
van deze sporen is goed. Een nauwkeurigere datering dan 
Romeins is alleen na meer gedetailleerd en dus destructief onder-
zoek te verkrijgen.

Hoe verhoudt de begrenzing van het monument zich tot de begrenzing van de 
aanwezige sporen van het villacomplex?
Deze vraag kan niet beantwoord worden aan de hand van de opgra-
vingsresultaten. Het opgegraven areaal is te klein om inzicht te 
krijgen in de totale omvang van het villacomplex.

Wat zegt de datering van het vondstmateriaal over de gebruiksperiode van het 
villacomplex?
De combinatie van het schervenmateriaal en het beschilderd 
pleisterwerk plaatst het gebruik van de villa voornamelijk in de 
2e eeuw.

sporen te dateren. Alle niet grafcontexten zijn (wellicht prematuur) 
gedateerd in de Romeinse tijd op basis van stratigrafi e en associ-
atie met het hypocaustum en niet op dateerbeer vondstmateriaal 
uit de sporen zelf.

Waar zijn de inhumaties (of mogelijk crematies) in bijgezet? Is er sprake van 
een grafk uil, -kelder of -kamer en wat is daarvan de constructie?
Alleen inhumaties zijn aangetroff en; crematies ontbreken. Bij 
enkele graven kon worden vastgesteld dat personen waren bijgezet 
in een houten constructie. Zo zijn in graf 2008-2 daadwerkelijk 
houtresten aangetroff en en tekent in spoor 51 zich mogelijk een 
kist af in de afwezigheid van stenen en bouwpuin terwijl deze aan 
de randen wel aanwezig zijn. Ook vondsten van spijkers in de spo-
ren kunnen in verband worden gebracht met houten containers, 
hoewel deze spijkers ook van Romeinse origine kunnen zijn. Of we 
van kisten of kamers moeten spreken is vooralsnog onduidelijk. 
Enkele graven (zoals 2008-2) waren groot in verhouding tot het 
skelet en de bijgift en. Er zijn geen aanwijzingen dat doden zonder 
container direct in de grafk uil zijn begraven. Bij nabijzett ing van 
het ‘bundeltje’ met resten van twee kinderen uit graf 15 is dit niet 
duidelijk.

Waaruit bestaan de bijgift en en waar zijn de bijgift en in het graf bijgezet? Is er 
ruimtelijke variatie?
In de grafi nventaris zijn grofweg vijf categorieën te onderscheiden: 
1) onderdelen van kleding zoals naalden, gespen en riemtongen, 
2) accessoires zoals kralen, oorbellen en een kaurischelp, 3) con-
tainers zoals vaatwerk in de vorm van knikwandpott en, bronzen 
schalen en een tuimelbeker, een houten kistje en een emmer met 
daarin weer een bronzen schaal, 4) wapentuig zoals saxen, pijl-
punten en een schild, 5) voorwerpen voor persoonlijke verzorging 
en gebruik zoals kammen en messen.
De mate waarin deze att ributen in de graven zijn bijgezet, varieert 
aanzienlijk. Zo is het vrouwengraf 2008-2 voorzien van honderden 
kralen, terwijl graf 15 er slechts enkele bevatt e. Ook zijn in het graf 
van deze laatste vrouw weinig bijgift en bijgezet, terwijl de kinde-
ren die later in haar graf zijn bijgezet bijvoorbeeld wel allerlei 
vaatwerk hebben meegekregen. Vaatwerk, de emmer en het kistje 
zijn steeds bijgezet in de onderste helft  van het graf, bij de benen 
of voeten. Ze bevinden zich zowel links als rechts van de dode.

Wat is de relatie tussen het eerder gevonden paardengraf en de inhumaties? 
Zijn er meer dierbegravingen etc. en hoe zijn deze te duiden? 
Het vermeende paardengraf bleek bij nader maar oppervlakkig 
onderzoek waarschijnlijk geen compleet gearticuleerd skelet te 
bevatt en. Omdat er in de kuilvulling botmateriaal is aangetroff en 
van andere dieren, wordt deze kuil (voorlopig) als kuil met afval 
en slachtafval geïnterpreteerd. De datering ervan is vooralsnog 
onbekend.
In spoor 13 aan de noordkant van de cluster graven, is wel een 
gearticuleerd paardenskelet aangetroff en. Dit spoor is niet verder 
onderzocht, maar betreft  hoogstwaarschijnlijk wel een vroegmid-
deleeuws paardengraf. 
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9.1.5  De stratigrafi e en de genese van de 5e eeuwse 
‘vuile laag’

De opgraving heeft  plaatsgevonden op dat deel van de vindplaats 
waar geen duidelijke, of substantiële, zwarte laag aanwezig is. 
De vragen over deze bij eerder onderzoek aangetroff en laag kun-
nen daarom niet beantwoord worden. 

9.1.6  Het onderzoek aan menselijke resten

Welke informatie over het grafritueel is besloten in de ligging en bewaringstoestand 
van de menselijke resten (evtueel crematie) in het graf?
In de graven zijn alleen inhumaties aangetroff en. Alle (jong) volwas-
senen lagen gestrekt, en voor zover kon worden vastgesteld, op hun 
rug met hun hoofd richting het zuidwesten.
Twee jonge kinderen waren niet als lijk maar als bundeltje skeletresten 
gezamenlijk bijgezet aan het voeteneind van een vrouw. Aangezien 
de skeletjes niet gearticuleerd waren, zijn de kinderen waarschijnlijk 
eerst enige tijd elders begraven.

In hoeverre is sprake van clustering binnen het grafveld op grond van geslacht en/
of leeft ijd?
De enkele graven waarvoor deze gegevens bekend zijn, geven geen aan-
leiding te vermoeden dat er sprake is van clustering van groepen graven. 
Mogelijk dat twee groepen even grote en vlak naast elkaar liggende gra-
ven van telkens twee volwassen individuen van verschillend geslacht 
een man-vrouw relatie betreff en. Maar uiteraard kan deze vraag pas 
beantwoord worden als een groot aantal individuen ownderzocht is. 

Wat is de samenstelling van de totale groep begravenen in termen van leeft ijd en 
geslacht?
Bij het huidige onderzoek zijn mannen en vrouwen van verschillende 
leeft ijden aangetroff en. Uitspraken over de totale groep kunnen pas 
worden gedaan wanneer een groot aantal individuen is onderzocht.

Wat is de geschatt e lichaamslengte van de bevolking?
Die vraag kan nu nog niet worden beantwoord; wel konden bij het 
huidige onderzoek twee lichaamslengtes geschat worden: ca. 169 cm 
van een man en ca. 157 cm van een vrouw.

In hoeverre zijn er aanwijzingen voor residentiële mobiliteit en clustering van gene-
tisch verwante personen?
Bij een test met DNA onderzoek konden binnen één graf moeder-zoon 
relaties worden aangetoond en een vader-dochter relatie tussen twee 
verschillende graven.

Wat is de stand van zaken van diverse indicatoren van algemene 
gezondheid (verdeling van sterft e, tandglazuurhypoplasieën, cribra 
orbitalia, porotische hyperostosis etc.)?
Wat is de stand van zaken betreff ende specifi eke indicatoren voor ziekte, dege-
neratieve veranderingen en trauma?
Hoe ontwikkelt zich dit grafveld in chronologisch-demografi sche zin?

Welke post-depositionele processen zijn van invloed geweest op de fysieke kwa-
liteit van de sporen en vondsten en wat is hiervan de omvang?
De Romeinse sporen en vondsten zijn geroerd door de aanleg van 
het Merovingische grafveld, waarbij ook Romeins materiaal in de 
grafk uilen terecht is gekomen. Zie verder: ‘Het degradatie onder-
zoek’ (paragraaf 9.1.7).

Zijn er aanwijzingen voor bewoning voorafgaande aan de bouw van het villa-
complex? Zo ja, wat is hiervan het karakter en de datering? 
Een kleine hoeveelheid vuurstenen artefacten laten zien dat dit 
deel van het Maasdal ook bewoond werd in de Steentijd. Op basis 
van typologische kenmerken van enkele artefacten worden de 
werktuigen in het Midden- of Laat-Neolithicum gedateerd. 
De vondsten komen vooral uit de grafvullingen. Het villacomplex 
en het grafveld hebben de laatneolithische vindplaats verstoord. 
Hierdoor is het moeilijk om het karakter van de vindplaats te ach-
terhalen; de vondst van een pijlpunt duidt op jacht.
Vondsten van handgevormde aardewerk uit de IJzertijd tonen aan 
dat ook in deze periode activiteiten op het terrein hebben plaats-
gevonden.

Is er een relatie tussen (concentraties van) aanlegvondsten en onderliggende 
sporen en/of inmiddels verdwenen structuren? Zo ja, wat is de aard van de 
relatie?
Tijdens de aanleg van het vlak zijn geen evidente concentraties 
aanlegvondsten aangetroff en. 

Zijn er metaalvondsten aanwezig die met de villa geassocieerd kunnen worden? 
Zo ja, wat is hiervan de hoeveelheid, verspreiding en conservering? Welke uit-
spraken kunnen worden gedaan over eventuele activiteiten van detectorama-
teurs en de schade die zij hebben aangericht?
In de vulling van de graven en de vondstlaag zijn drie Romeinse 
munten en een fi bula van brons aangetroff en. Niet uitgesloten is 
dat ook een deel van de spijkers die in de vullingen zijn aangetrof-
fen van Romeinse oorsprong zijn. De voorwerpen zijn gecorro-
deerd. 
Tijdens de opgraving is een van de graven beroofd. Er zijn aanwij-
zingen dat ook andere graven in het recente verleden illegaal zijn 
bezocht. Of dit het werk is van detectoramateurs kan alleen wor-
den vermoed.

Welke maatregelen voor inrichting en beheer zijn noodzakelijk voor duurzaam 
behoud van het villacomplex?
De grootste bedreiging van het villacomplex bestaat uit agrarisch 
landgebruik en illegaal graafwerk. Het huidige detectorverbod op 
het terrein moet worden gehandhaafd. Probleem is handhaving 
van een dergelijk verbod. Het is te overwegen de locale politie een 
presentatie over het grafveld aan te bieden en daarbij de noodzaak 
van handhaven aan te snijden. Om illegaal graafwerk in de graven 
tegen te gaan en te bemoeilijken moet gezocht worden naar moge-
lijkheden het terrein af te dekken en op te hogen met voor rovers 
‘hinderlijk’ materiaal. Verdere vernatt ing van het terrein zal de 
invloed van intrusieve dieren beperken.
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kopercarbonaat. Hierdoor neemt het kopergehalte af aan het 
oppervlak. Ook zink lost op. Lood- en tingehaltes nemen relatief 
toe. Deze elementen oxideren ook, maar houden hun plek in de 
legering en spoelen minder uit.

Wat is de samenstelling van het metaal?
Er is een aanzienlijke variatie in de samenstelling van de legerin-
gen. In de regel gaat het om mengsels waarin naast koper ook tin, 
lood en zink voorkomen.

Wat is de samenstelling van de bodem rondom de objecten?
De bodem bestaat uit kalkhoudende slecht gesorteerd grind met 
siltige klei. Direct rondom koperen objecten zijn door corrosie 
kopergehaltes verhoogd.

In hoeverre is het mogelijk om eventuele inhoud van containers vast te stellen 
met behulp van bio-organisch onderzoek?
Er zijn hiervoor geen metingen gedaan.

Glas
Wat is de conserveringstoestand van de glazen objecten; zijn degradatiever-
schijnselen zichtbaar?
De glazen objecten zijn in goede toestand; macroscopisch zijn 
geen degradatieverschijnselen zichtbaar. Alleen de vertinde kralen 
zijn aan verval onderhevig.

Wat is de samenstelling van het glas?
Omdat de conservering van de kralen nog niet was voltooid is geen 
onderzoek gedaan naar de samenstelling. Wel is met XRF analyse 
de kleursamenstelling van het oppervlak onderzocht. Het zijn 
vooral de metalen koper, lood en tin die kleurbepalende elemen-
ten zijn. Deze elementen zijn waarschijnlijk in metallische vorm 
of als oxide aangebracht op de reeds bestaande kraal die vervolgens 
voor de tweede keer verhit werd om het glazuur te laten harden.
Bij het overige glas dat in de grafvullingen is gevonden, gaat het 
op twee stuks na om natronglas. 

Gaat het om hergebruikt Romeins glas, of is het nieuw geproduceerd materiaal?
De glazen kralen zijn hoogstwaarschijnlijk van nieuw glas gemaakt. 
Was dit niet het geval geweest dan hadden de kleuren niet zo pre-
cies gekozen en vervaardigd kunnen worden. 

Wat is de samenstelling van de bodem rondom de objecten?
De bodem bestaat uit kalkhoudende slecht gesorteerd grind met 
siltige klei.

In hoeverre is het mogelijk om eventuele inhoud van containers van glas vast 
te stellen met behulp van bio-organisch onderzoek?
Er zijn hiervoor geen metingen gedaan

Keramiek
Wat is de conserveringstoestand van het keramiek
Het keramiek is in goede conditie.

Hoe verhoudt de samenstelling van het grafveld qua leeft ijd- en geslachtsverdeling 
zich tot contemporaine grafvelden in en om Maastricht?
In hoeverre zijn er aanwijzingen voor (im)migratie?
Bovengenoemde vragen kunnen pas beantwoord worden na opgra-
ving en bestudering van het gehele grafveld of in ieder geval een groot 
deel daarvan.

9.1.7  Het degradatie onderzoek

Bot
Wat is de conserveringstoestand van het skeletmateriaal en welke factoren 
verklaren mogelijke verschillen in conservering?
De conserveringstoestand is sterk wisselend. Sommige bott en zijn 
zeer sterk aangetast, andere nauwelijks. De verschillen zijn toe te 
wijzen aan verschillende wijzen waarop degradatieprocessen heb-
ben gespeeld in de eerste decennia na begraving. 

In hoeverre is er een ontwikkeling in de conditie van het skeletmateriaal door 
de tijd wanneer we monsters van skeletmateriaal uit 1995, 1999 en de opeen-
volgende jaren van het huidige onderzoek onderling vergelijken?
Een dergelijke vergelijking is (nog) niet gemaakt. Gezien de grote 
mate van variatie in aantasting en het feit dat de aantastingspro-
cessen ver in het verleden speelden, is de verwachting dat uit een 
dergelijke vergelijking geen tijdstrend zal komen.

In hoeverre beïnvloeden de degradatieprocessen de mogelijkheden voor bioar-
cheologisch onderzoek (macroscopisch, microscopisch, biochemisch)? Kan dit 
type onderzoek (nog) worden uitgevoerd?
De sterke aantasting van het materiaal beperkt de mogelijkheden 
voor het fysisch antropologisch onderzoek. Voor een deel is dit 
veroorzaakt door degradatie, die vooral in de eerste decennia na 
de bijzett ing heeft  plaatsgevonden, voor een deel door verstoring 
in latere tijd. De beperking zit hem vooral in het niet meer aanwe-
zig zijn van (delen van) skeletelementen.
Er zijn grote verschillen in de microscopische kwaliteit van het bot-
materiaal. Met name het dierlijk bot is microbieel ernstig aangetast. 
Microscopisch onderzoek is in die gevallen behoorlijk gehinderd. 
Het blijkt nog steeds mogelijk te zijn om goede kwaliteit DNA uit 
het menselijk skeletmateriaal te isoleren. 

Metaal
Wat is de conserveringstoestand van de metalen objecten? In hoeverre is het 
originele oppervlak van de objecten nog bewaard?
De metalen hebben wel corrosieprocessen ondergaan, maar niet 
extreem. Het originele oppervlak is nog steeds herkenbaar in zowel 
de koperlegeringen als de andere metalen?

Waaruit bestaat de corrosielaag (chemisch / mineralogisch)?
Dit is niet direct onderzocht. Bij de koperlegeringen bestaat de 
patina waarschijnlijk vooral uit malachiet (kopercarbonaat), maar 
er komen hier en daar ook zwavelverbindingen voor. Onder de 
huidige omstandigheden oxideert vooral koper langzaam tot 
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In hoeverre kan van deze invloed gebruik worden gemaakt ten behoeve van 
prospectie van grafvelden?
Vanwege de beperkte verspreiding van fosfaat in deze bodem zou 
het op deze locatie waarschijnlijk weinig meerwaarde hebben. 
Meer waarnemingen zijn nodig om uitspraken te kunnen doen 
over de toepassing bij andere bodems, zoals arme zandgronden, 
of bij andere soorten begravingen, zoals die zonder kist.

9.2  Aanbevelingen

Uitgangspunt van de opgraving was behoud in situ van dit inmid-
dels Rijksbeschermde monument en tevens opgraven van wat op 
korte termijn dreigde verloren te gaan: de graven. Het onderzoek 
zou in verschillende campagnes worden uitgevoerd, zodat tussen-
tijds de resultaten en werkwijze konden worden geëvalueerd en 
de aanpak kon worden bijgesteld. 

De gefaseerde aanpak bleek een zeer gelukkige keuze. Zo is naar 
aanleiding van de resultaten uit de eerste campagne onder andere 
bijzondere aandacht besteed aan het degradatieonderzoek en is 
de verzamelwijze in detail gewijzigd. Aanbevolen wordt daarom 
om, zeker bij opgravingen waar geëxperimenteerd wordt met 
methoden en technieken en waar dit ook praktisch mogelijk is, de 
opgraving gefaseerd uit te voeren, zodat gaande het onderzoek 
vraagstellingen, methoden, technieken en aanpak kunnen worden 
bijgesteld.

Naar aanleiding van de bevindingen van de eerste opgravigscam-
pagne was een belangrijke vraag bij de tweede campagne: Gaan 
de archeologische resten nu echt zo hard achteruit dat acuut opgra-
ven noodzakelijk is? Dat was immers geconcludeerd bij het voor-
onderzoek. Het antwoord hierop is onder andere in paragraaf 8.3 
over de ‘Fysieke staat’ gegeven: actieve degradatieprocessen in de 
vindplaats vormen – anders dan aanvankelijk gedacht – geen acute 
bedreiging. Geen van de materialen of sporen degraderen op dit 
moment zodanig dat op korte termijn signifi cant verlies aan 
archeologische informatie is te verwachten. De meest acute bedrei-
ging van het monument is de illegale graver met metaaldetector 
en een schop.
De oorspronkelijke reden om de opgraving uit te voeren, is door 
dit voortschrijdende inzicht komen te vervallen. Voor het vervolg 
hebben we de volgende aanbevelingen:
Het primaire beleid van de Rijksdienst is gericht op behoud in situ. 
Aangezien de acute bedreiging door degradatie is vervallen, heeft  
de Rijksdienst geen reden meer om de opgraving voort te zett en. 
Gezien de aantoonbare dreiging van moderne grafroof zullen seri-
euze maatregelen genomen moeten worden voor duurzaam 
behoud van de vindplaats. Om illegaal graafwerk in de graven tegen 
te gaan en te bemoeilijken moet gezocht worden naar mogelijk-
heden het terrein af te dekken en op te hogen met voor rovers 
‘hinderlijk’ materiaal. Aanbevolen wordt bij de locale overheid de 
handhaving van het huidige detectorverbod te benadrukken. Het 

Wat is de samenstelling van de bodem rondom de objecten?
De bodem bestaat uit kalkhoudende slecht gesorteerd grind met 
siltige klei.

In hoeverre is het mogelijk om eventuele inhoud van containers van keramiek 
vast te stellen met behulp van bio-organisch onderzoek?
Er zijn hiervoor geen metingen gedaan

9.1.8  Het verdere onderzoek aan materialen

Metaal
Wat is de herkomst van de grondstoff en waarmee dit metaal of deze legering 
werd gemaakt?
De objecten die van koperlegeringen zijn gemaakt, vertonen een 
grote variatie in lood-isotopensamenstelling. De reeks kan duiden 
op een menging van Romeins materiaal met nieuwe grondstoff en, 
die mogelijk uit Spanje afk omstig zijn. Duidelijk is in ieder geval 
dat er veel gerecycled metaal is gebruikt bij het vervaardigen van 
de diverse objecten.

In hoeverre is er variatie in de herkomst van de grondstoff en?
De objecten vormen gezamenlijk één mengreeks. Er zijn minstens 
twee verschillende bronnen voor de gebruikte legeringen. Opval-
lend is dat de objecten niet duidelijk samen groepen.

Glas
Wat is de herkomst van de grondstoff en waarmee glas werd gemaakt? Meer 
specifi ek: is er sprake van hergebruik van Romeins glas, of is het nieuw gepro-
duceerd materiaal?
Er zijn geen aanwijzingen dat de Merovingische kralen gemaakt 
zijn van gerecycled Romeins glas (zie eerder).
Bij het Romeinse natronglas wordt als herkomst van de grondstof 
Egypte verondersteld, de enige toenmalige bron van natron (Wadi 
Natrun).

In hoeverre is er variatie in de herkomst van de grondstoff en?
Voor iedere gebruikte kleur glas is een andere groep metalen 
gebruikt. Er zijn geen metingen gedaan (isotopen van Sr en Pb) 
die meer informatie kunnen geven over de herkomst van het mate-
riaal of de variatie daarin.

9.1.9  Het prospectieonderzoek

In hoeverre is de bodemsamenstelling rondom de begravingen beïnvloed ? (Met 
name fosfaatgehaltes).
De bodem rond begravingen vertoont verhoogde fosfaatgehal-
tes.

Hoever strekt zich deze eventuele invloed uit? 
De invloed lijkt beperkt te zijn tot de vermoedelijke ruimte van de 
houten container en directe omgeving.
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de conservering en restauratie niet beschikbaar waren voor vol-
ledige beschrijving opgenomen worden.
Aangezien er al meerdere keren door verschillende partijen onder-
zoek is gedaan aan dit grafveld, ligt het in de rede om het ook verder 
– stukje bij beetje – vrij te geven voor nader, vanuit de wetenschap 
geïnitieerd, onderzoek. Dit zal ‘state of the art’ onderzoek moeten 
zijn, en gericht op het maximaal inwinnen van de verschillende 
soorten informatie die het grafveld, de graven, de skelett en en de 
overige zowel organische als anorganische vondsten bevatt en.  

is te overwegen de locale politie een presentatie over het grafveld 
aan te bieden en daarbij de noodzaak van handhaven aan te snij-
den.
Bij de afgelopen campagnes zijn drie graven geroerd, maar niet 
volledig opgegraven. Om het werk goed af te ronden, wordt voor-
gesteld nog een campagne aan deze graven te wijden. Bij de rap-
portage over de afrondende campagne wordt tevens het grafveld 
als geheel besproken en wordt het in een bredere context geplaatst. 
Bovendien kunnen dan ook de vondsten die door problemen bij 
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10  De opgraving en het publiek

 S.A. Muller, J. Peeters en G.C. Soeters 

10.1  Inleiding

Hoewel het op archeologie en communicatie betrekking heb-
bende artikel 9 van het Verdrag van Vallett a niet is opgenomen in 
de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van september 
2007, is het belangrijk de diverse publieksgroepen te informeren 
over dit zeer interessante project. Ook de Raad van Cultuur liet zijn 
instemming tot het beschermen van onder andere Borgharen ver-
gezeld gaan van het advies om de publieke belangstelling voor het 
belang van het (onzichtbare) archeologisch erfgoed te vergroten.1 
José Peeters (gemeente Maastricht) en Dolf Muller (Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed) hebben daarom in 2008 een Commu-
nicatieplan ‘Borgharen’ opgesteld.2

10.2  Communicatie en doelgroepen

Omdat de eerste veldwerkcampagne in 2008 slechts drie weken 
duurde en vooral verkennend van aard was, is bewust gekozen om 
pas in 2009 actief aan communicatie te doen. Het onderzoek aan 
de Pasestraat bij Borgharen zou, afh ankelijk van de onderzoeks-
resultaten, gedurende meerdere jaren (2008-2013) in verschil-
lende veldwerkcampagnes worden uitgevoerd. Het meerjarige 
karakter van het onderzoek heeft  een rol gespeeld in de keuze voor 
de toegepaste communicatiemiddelen.
Een belangrijk uitgangspunt van de communicatie-inspanningen 
tijdens dit project was: lokale bevolking eerst. Archeologie is 
meestal in de eerste plaats een lokale aangelegenheid als het om 
publieksvoorlichting gaat. De inwoners (jong en oud) van beide 
kerkdorpen Itt eren en Borgharen vormen een belangrijke doel-
groep. Beide dorpen (met in totaal ca. 3000 inwoners, vanaf 1970 
onderdeel van de gemeente Maastricht) worden door de Pasestraat 
verbonden. De primaire verantwoordelijkheid voor de communi-
catie is daarom bij de gemeente Maastricht gelegd. We hebben ons 
gericht op drie doelgroepen:
• De inwoners van Itt eren en Borgharen (directe omgeving);
• De bewoners van Maastricht en de provincie Limburg;
• Vakgenoten.

Wanneer er spectaculaire ontdekkingen gedaan worden, is heel 
Nederland doelgroep.

10.2.1  De directe omgeving

Open dagen
In de eerste week van de opgravingscampagne van 2009, die duur-
de van 19 augustus t/m 24 september, is een persbericht uitgegaan 
om de lokale en regionale bevolking te wijzen op de mogelijkheid 
om op de woensdagmiddag vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur deze bij-
zondere opgraving te bezoeken. Om zo min mogelijk overlast te 
veroorzaken voor de onderzoekers in het veld en de bezichtiging 
van de opgraving zoveel mogelijk te reguleren, is in de berichtge-
ving aangegeven dat er vaste tijden waren waarop bezoek aan de 
opgraving mogelijk was, onder deskundige leiding van archeolo-
gen die zelf niet in het veldteam werkzaam waren. 
Uiteindelijk zijn er vijf (hoewel vier gepland) open dagen georga-
niseerd waar gemiddeld 50 mensen op afk wamen. In totaal dus 
250 personen. Ongeveer de helft  daarvan was vaste volger van de 
opgraving en kwam waarschijnlijk uit Itt eren of Borgharen.
Bijzonder was dat Gilbert Soeters, gemeentelijk archeoloog van de 
gemeente Maastricht, de locale bevolking toe kon spreken in hun 
eigen dialect. Dat verkleinde de afstand tussen archeoloog en bur-
ger direct. Ons kent ons. 

Scholen
Op maandag 21 september is een scholendag georganiseerd. 
De hoogste groepen, 7 en 8, van basisschool Op de Sterkenberg 
(25 kinderen) en alle leerlingen van basisschool De Maasköpkes 
(80) konden komen kijken naar de opgraving (afb . 108). Voor de 
allerkleinsten was ons gewroet in de aarde wel wat hoog gegrepen, 
maar de oudere kinderen vonden het interessant. Voor de grote 
vakantie was al contact gezocht met de scholen en ook Wim Dijk-
man van de gemeente Maastricht heeft  voor ons missiewerk ver-
richt. 
De kinderen kregen archeologie-onderwijs volgens een drie-stap-
penplan met als uitsmijter zelf muntjes opgraven met de metaal-
detector (uiteraard archeologisch verantwoord). 
De eerste stap was hen iets te vertellen over de plek. Wie woonden 
hier vroeger, wat gebeurde hier allemaal, hoe zag het eruit? 
De tweede bestond uit het bijbrengen van de grondbeginselen der 
archeologie. Welke zaken vind je nog van heel vroeger in de grond 
en welke (bijna) niet meer en hoe komt dat dan. Zaken die dieper 
in de grond zitt en zijn in het algemeen ouder. Wat kunnen we leren 
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Afb . 108  De scholen van Itt eren en Borgharen op de opgraving.

Afb . 109  Tentoonstelling in Centre Ceramique met de resultaten van het onderzoek in 1995 en 1999.
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project Maaswerken is vormgegeven en hoe, op basis van een con-
venant tussen Rijkswaterstaat en de Rijksdienst het traject van 
inventariseren, waarderen en selectie doorlopen is wat uiteindelijk 
heeft  geleid tot zowel behoud van archeologie in situ als tot opgra-
vingen. Jos Bazelmans, hoofd Kennis RCE, zett e de verschillende 
benaderingswijzen uiteen die de RCE hanteert bij de zorg voor 
archeologische waarden: enerzijds gericht op het opstellen van 
een beschermingsagenda, anderzijds door te functioneren als ken-
niscentrum voor de archeologische monumentenzorg. Roel Lau-
werier, projectleider van de RCE, beschreef de bijzondere situatie 
van Borgharen: een beschermd grafveld dat door sluipende degra-
datie niet behouden kan worden en waar geen betalende ‘veroor-
zaker’ is die voor de opgraving aan de lat staat. Maar ook hoe door 
gezamenlijke inzet van de Rijksdienst, de Gemeente Maastricht en 
de Universiteit van Amsterdam van deze nood een deugd gemaakt 
kan worden. Tot slot werd, in het veld door Jeroen Bouwmeester 
en Jan Willem de Kort (RCE) het proefsleuvenonderzoek ten behoe-
ve van de beschermingsagenda toegelicht om te eindigen in de 
opgravingsput waar Dieuwertje Smal (UvA) en Axel Müller (RCE) 
een toelichting gaven op het onderzoek van het Merovingisch 
grafveld. Diverse lokale en regionale media hebben aandacht aan 
dit evenement besteed. 

Publiciteit
In diverse lokale en regionale media zoals de Ster, De Trompett er, 
De Limburger, L1 TV en TV Maastricht en diverse lokale en regio-
nale radiostations hebben ‘de Pasestraat’ voor het voetlicht 
gebracht, maar ook in vakbladen als Vitruvius is aandacht besteed 
aan het project (afb . 110).

Film en fotografi e
De fi lmmaatschappij van Even en van Even Mediaproducties heeft  
opdracht gekregen het project op fi lm vast te leggen. Jaarlijks wordt 
het beeldmateriaal verwerkt tot een korte fi lm ten behoeve van de 
tentoonstelling in Centre Ceramique. Na afronding van het laatste 
veldwerk wordt het beeldmateriaal van alle campagnes verwerkt 
tot een eindfi lm. Het zal een tijdsdocument worden waarbij alle 
aspecten van dit onderzoek uitgebreid aan het licht komen. Van 
(voorbereidend) veldwerk tot deponering/tentoonstelling. 
Ton Penders, fotograaf RCE, heeft  een speciale foto-opdracht gekre-
gen ten behoeve van Communicatie Borgharen. Dat heeft  al zijn 
vruchten af geworpen want diverse afb eeldingen zijn gebruikt en 
zullen gebruikt worden voor publicaties en presentaties. 

10.2.3  De vakgenoten

Vakgenotendag
Op woensdag 16 september is er speciaal voor collega-archeologen 
een fi eld trip georganiseerd naar Borgharen. Ongeveer 60 archeo-
logen hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om van gedach-
ten te wisselen over de ervaringen met nieuwe methoden en tech-
nieken (o.a. hand held XRF en 3D-scanning en modeling) en 

van bijvoorbeeld de bott en die we hier vinden? We hebben een 
schedel meegekregen uit de bott encollectie van Frits Laarman om 
te laten zien dat mensen met een zwaardere wenkbrauwboog 
meestal mannen zijn. We vergeleken ook de juff en met de mees-
ters om zo aanschouwelijk te maken welke informatie je allemaal 
uit bot materiaal kunt halen. Hier lagen per slot van rekening 
mensen begraven en de vondstcategorie bot is uitvoerig behan-
deld. Zo bleven we ‘dichtbij’ de kinderen. 
De derde stap ging over het werk van de archeologen in de praktijk. 
Hoe graven ze op, welke gereedschappen gebruiken ze en waarom 
doen ze wat ze doen? 
Aan de rand van de opgravingsputt en was op dat moment veel te 
zien en kinderen vonden het allemaal reuze interessant, maar de 
spanningsboog begon toch wel wat te verslappen.
Tijd voor de metaaldetector. Uiteraard buiten het opgravings terrein 
werden (vooraf ) door de ‘leraren’ muntjes in de grond gestopt die 
de kinderen moesten opsporen. Dat vonden ze geweldig, al dat 
gepiep. Het feit dat er voor dit gebied een detectorverbod geldt, 
hebben we de kinderen maar niet verteld… 

10.2.2  Maastricht en het Limburgse

Tentoonstelling
In het Centre Ceramique in Maastricht is in 2009 een tentoonstel-
ling ingericht met de resultaten van eerdere opgravingen aan de 
Pasestraat in 1995 en 1998 (afb . 109). Doel van deze tentoonstelling 
was om traffi  c te genereren naar de opgraving. 
Op de opgraving werd tijdens rondleidingen uiteraard ook gewe-
zen op de tentoonstelling aan de Avenue Ceramique. Door mans-
hoge reconstructietekeningen op banners kregen de tussen Borg-
haren en Itt eren opgegraven Bobo (van Borgharen) en Itt a van 
(Itt eren) niet alleen een prachtige Frankische naam, maar ook een 
gezicht; ze werden menselijk. Dankzij deze verbeeldingen van de 
hand van tekenaar Herman Peeters, konden de inwoners van Maas-
tricht zich goed identifi ceren met hun Frankische/Merovingische 
voorouders. In 2010 was deze tentoonstelling, naast enkele ande-
ren zoals ‘Mosa collectie’ en ‘Dorst van Maastricht’, nog altijd te 
bezichtigen in het vrij toegankelijke voorportaal van de museale 
zaal in het Centre Ceramique. Mede door deze combinatie werd 
de tentoonstelling over Borgharen goed bezocht. In de loop van 
2010 en 2011 is deze kleine tentoonstelling nog twee maal ‘ververst’ 
met de gerestaureerde vondsten van de campagnes 2008 en 2009.

VIP- en persdag
Op woensdag 2 september hebben onder andere topambtenaren 
van het Ministerie van OCW Koos van der Steenhoven en Judith 
van Kranendonk, toenmalig burgemeester Gerd Leers van Maas-
tricht en Hoofd Ingenieur Directeur (HID) Maaswerken, Hans Ruij-
ter en Hans van der Zande van het Grensmaasconsortium een 
bezoek gebracht aan de Pasestraat. Na een welkom door RCE direc-
teur Cees van ’t Veen werd door Ellen Vreenegoor (Senior consulent 
RCE) uiteengezet hoe de archeologische monumentenzorg in het 
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Reuvensdagen
Op drie edities van de Reuvensdagen (2008, 2009 en 2010) is uit-
gebreid aandacht besteed aan het archeologisch onderzoek in 
Borg haren. Op de Reuvensdagen 2010 was een complete sessie 
gewijd aan Borgharen onder de titel ‘Degradatie, wetenschap en 

natuurlijk de wetenschappelijke duiding van het grafveld. Diverse 
specialisten van de UvA, zoals Frans Theuws en Dieuwertje Smal, 
gaven hun visie over de opgravingsresultaten bij Borgharen en hun 
belang voor de kennisstand van de vroege middeleeuwen in Lim-
burg.

Afb . 110  Aandacht voor de opgraving in de pers.
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al gecommuniceerd door middel van free publicity in verschillende 
media, zoals vaktijdschrift en, huisorganen van bijvoorbeeld het 
Ministerie van OCW, en diverse andere media. 

10.4  Communicatiedoelstellingen 
en eff ecten

Communicatiedoelstellingen
Of de communicatie doelstellingen (de inwoners van beide dorpen 
bekend maken met de opgraving aan de Pasestraat, (de wat ver-
dere) omwonenden een positief beeld geven over de werkzaam-
heden aan de Pasestraat en vakbroeders laten ‘meekijken’ met het 
onderzoek en de onderzoekstechnieken) zijn gehaald, zou onder-
zoek moeten uitwijzen. Uit de reacties van de bezoekers aan de 
site kunnen we in ieder geval afl eiden dat ze erg enthousiast waren 
over het archeologisch onderzoek naar hun ‘voorouders’. 

Keerzijde
Alle aandacht voor archeologie is mooi en velen zien het als een 
morele verplichting om burgers voor te lichten over onderzoek 
van hun culturele erfgoed, maar de keerzijde is – en dat hebben 
we helaas moeten ervaren – dat je ook ongewenste bezoekers 
opmerkzaam maakt op bijvoorbeeld mooie grafgift en. Een graf is 
ernstig verstoord en eigenlijk onbruikbaar geworden voor weten-
schappelijk onderzoek. Had dit voorkomen kunnen worden? Mis-
schien door elke avond de site af te dekken met zwaardere rijpla-
ten? Bewaking? Extra surveillance van de politie? Onderzoek in 
afgelegen gebied geeft  mensen met slechte bedoelingen altijd de 
gelegenheid vernielingen en of diefstal te plegen. 

Tot slot
Opgravingscampagnes die wat langer duren, houd je niet stil en 
wij denken ook dat je dat niet zou moeten willen. Ondanks diefstal 
en vernieling is het van groot belang verhalen te blijven vertellen 
over onze geschiedenis en zo draagvlak te (blijven) creëren voor 
ons werk. We hebben gemerkt dat archeologie (gelukkig!) niet 
meer alleen van ons – archeologen – is en dat er niet alleen een 
enorme honger naar kennis over ons prachtige vak bestaat, maar 
dat een steeds groter wordende groep Nederlanders archeologisch 
erfgoed in het hart heeft  gesloten.

zorg: dilemma’s rond een Merovingisch grafveld’. In zeven korte 
presentaties, afgesloten door een discussie aan de hand van stel-
lingen, werden de resultaten van het degradatieonderzoek 
besproken en de consequenties die daaraan moeten worden 
verbonden vanuit het oogpunt van de wetenschap en die van 
monumentenzorg.

10.3  Tijd en geld

Tijdsplanning
Zoals vermeld zijn we bij de planning uitgegaan van meerdere 
veldwerkcampagnes verdeeld over een periode van vijf à zes jaar. 
Er zijn verschillende communicatiemomenten te benoemen. 
Aan het begin en tijdens zo’n campagne, en natuurlijk de pre-
sentatie van de uiteindelijke resultaten. In het Centre Ceramique 
zou vanaf 2009 een kleine tentoonstelling met topvondsten en 
nieuwe opgravingsresultaten worden ingericht, die tot 2013 jaar-
lijks vernieuwd zou worden. Ook daar zou de ontwikkeling van 
het veldonderzoek te volgen zijn, onder andere door middel van 
een korte fi lm over de laatste veldwerkcampagne.
In 2010 is echter vanwege de in hoofdstuk 9 geschetste redenen 
geen campagne uitgevoerd en is verdere opgraving onzeker. 
De degradatie van het botmateriaal lijkt niet van recente datum 
waardoor de urgentie van opgraven mogelijk komt te vervallen.
Dat betekent dat er in ieder geval nog eenmaal een verversing 
plaatsvindt van de tentoonstelling in het Centre Ceramique, op 
het moment dat alle vondsten uit de campagnes van 2008 en 2009 
geconserveerd zijn.
We kunnen nu ook denken aan het afmonteren van de fi lm en over 
hoe we de onderzoeksresultaten gaan presenteren. Daar zal nog 
een plan voor geschreven worden.

Budget
Kosten voor de communicatie zijn door de gemeente Maastricht 
gedragen, maar ook de Rijksdienst heeft  een bescheiden bijdrage 
geleverd. Bijvoorbeeld aan de Borgharen banners op de Reuvens-
dagen van 2008 en 2009.
Voor de fi lm is maximaal 20.000 euro gereserveerd, waarbij min-
der gedraaide camera-uren (als gevolg van het niet uitvoeren van 
veldwerkcampagnes) verrekenbaar zijn gesteld. Daarnaast is voor-

Noten
1 Brief Raad voor Cultuur aan minister van OCW, dd. 24 juni 2008, betreff ende 

‘Beschermingsagenda archeologie 2007-2008 (bcma-2008.04785/2).

2 Peeters & Muller 2008.
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tegenwoordig dikwijls aangegeven als N2 (naar vlak 2). De grenzen 
van de segmenten worden aangegeven op de tekeningen, segmen-
ten worden in de vondstadministratie opgenomen (en dus op de 
vondstkaartjes vermeld en digitaal ingevoerd). 

De segmenten worden benoemd volgens de bijgevoegde segment-
schema’s, en verder uitgebreid al naargelang het zichtbaar worden 
van onderdelen van het graf (zoals nieuwe containers of het ske-
let). Men begint met segment A in de veronderstelde linkerboven-
hoek van de grafk uil en deelt kloksgewijs de volgende vijf lett ers 
van het alfabet uit (schema 1). Als een container zichtbaar wordt, 
en dus een nieuwe vlak wordt aangelegd, wordt ook de vulling van 
de container in zessen verdeeld. Deze segmenten krijgen voor de 
duidelijkheid de dubbele lett er van het nabijgelegen segment van 
de grafk uilvulling, bijvoorbeeld AA (schema 2). Als het skelet wordt 
vrijgelegd, gaat men direct rond dat skelet over op een naamgeving 
volgens schema 3, relatief ten opzichte van het skelet. In de rest 

Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden
De wijze van opgraven van vroegmiddeleeuwse graven 

R. Panhuysen, D.E. Smal en F. Theuws

Bij het opgraven van Merovingische graven staan een reeks ele-
menten centraal:
1 Nauwkeurig uitprepareren van alle verschijnselen (vondsten, 

skeletresten en structuurelementen). 
2 Nauwkeurig natuurgetrouw tekenen van alle verschijnselen op 

een geëigende schaal.
3 Nauwkeurig driedimensionaal inmeten van alle verschijnselen 

met een robotic total station.
4 Veelvuldig fotograferen van alle verschijnselen (vondsten en 

sporen vanuit meerdere hoeken).
5 Het voorzichtig bergen en primair conserveren van (kwetsbaar) 

materiaal.
6 Verzamelen van gegevens over de samenstelling van de vullin-

gen van het graf met behulp van een hand-held XRF.

Op verschillende momenten tijdens 1 t/m 5:
7 Het volgen van een bemonsteringsstrategie die op diverse ana-

lyses anticipeert (zie monsterplan). 
8 Het zeven van de vullingen van grafk uil, verschillende contai-

ners en rondom skelet, per segment (zie segmentplan) per vlak.
9 Een doorzichtige en eensluidende administratie van vondsten 

en waarnemingen
10 Dossiervorming in het veld per graf (beschrijvingen).
11 Het vroegtijdig maken van röntgenfoto’s van vondsten, contact 

voor op te nemen met het AZM.

Allereerst: aangeven van grafsegmenten
Tijdens het opgraven wordt het graf, zodra het herkend wordt, in 
segmenten verdeeld en van administratieve eenheden voorzien 
bestaande uit één of meerdere lett ers. Tijdens het verdere opgraaf- 
en administratieproces worden deze grafsegmenten steeds 
gebruikt en vermeld. Het verdiepen gebeurt per segment; zeef-
monsters worden per segment per vlak verzameld. Daarbij is het 
belangrijk een administratiesysteem aan te houden waarbij aan-
gegeven wordt dat het te zeven materiaal niet van een vlak is maar 
van een niveau tussen twee vlakken, dus van vlak 1 naar vlak 2, 

Bijlage 1  Plan van aanpak
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Schema 1  Indeling van de grafk uil in segmenten voordat de container of het skelet 
zichtbaar wordt.
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grafgift en of skeletresten zichtbaar worden, wordt het verdiepen 
van dit profi elsegment gestaakt tot de andere segmenten ook ver-
diept zijn. Vóór dit gebeurt, moet dit profi el gedocumenteerd en 
doorgemeten worden.

Opgraven, uitprepareren en verzamelen
Merovingische graven worden opgegraven met een troff el of tuin-
kapper, spatels en kwasten. Gezien de ondergrond is schaven met 
bijvoorbeeld een schep geen haalbare methode, omdat dit in grind 
en puin geen leesbaar vlak oplevert. In principe wordt het gehele 
graf vlaksgewijs verdiept waarbij vrijwel alle aangetroff en voor-
werpen (zie voor uitzonderingen hierboven) in principe op hun 
plaats blijven liggen! Skeletresten worden bij voorkeur met houten 
spatels vrijgelegd.

Hoewel het in zandgronden wel is vereist, is het, gezien de ligging 
van dit grafveld op een grindopduiking in Maasafzett ingen en in 
een Romeins villacomplex met de bijbehorende grote hoeveelhe-
den puin, niet haalbaar elk steentje en elk stukje puin te documen-
teren als een volwaardige vondst (tekenen, fotograferen, 3-D 
inmeten etc.). Kleinere bouwfragmenten worden per zeefsegment 
handmatig verzameld (zie verderop) in aparte zakken en voorzien 
van een vondstnummer. In de segmentschema’s kunnen deze 
vondstnummers en de zeefvondstnummers worden aangegeven.
Uitzondering vormen de grotere stenen, hele bouwelementen, 
fragmenten van vaatwerk (aardewerk en glas) en grotere fragmen-
ten beschilderd pleisterwerk (>1 cm) en skeletresten. Indien het 
kleinere beschilderd pleisterwerk per vak wordt verzameld, wordt 

van het graf blijven de segmenten met hun lett ercodes gehand-
haafd.

Al naargelang de omstandigheden kunnen de diverse schema’s 
worden aangepast. Als bijvoorbeeld het skeletmateriaal verstoord 
blijkt te zijn en deels geen anatomisch verband meer kan worden 
vastgesteld, is het raadzaam minder, maar logisch gekozen seg-
menten toe te kennen (bijvoorbeeld: voeteneind links, romp links, 
hoofdeind links, idem voor rechts). Geef eventuele aanpassingen 
aan in de segmentschema’s die in de grafdocumentatie zitt en en 
geef in de dagrapporten een verantwoording voor de keuzes. Met 
behulp van prikkers en eventueel draden kunnen de vakken in het 
veld gemarkeerd worden.

In principe wordt het graf als geheel vlaksgewijs opgegraven (zie 
onder), met één uitzondering. Eén segment, bij voorkeur segment 
D of C wordt als eerste (vlaksgewijs) verdiept om twee profi elwan-
den te verkrijgen (zie schema’s 1 en 2, gearceerd gedeelte). Dit is 
noodzakelijk om vroegtijdig inzicht te kunnen krijgen in de 
opbouw van het graf en de containers in het profi el, om zo een 
bruikbaar profi el te kunnen doormeten met de handheld-xrf en de 
verticale verplaatsing van relevante elementen te kunnen vaststel-
len. Ook een aantal vlakken (in het bijzonder de laagste vlakken) 
worden met behulp van deze techniek doorgemeten om verschil-
len in de vullingen van grafk uil en eventuele overige containers te 
kunnen onderscheiden en vergelijken. Ook kan zo bij de verdere 
verdieping van de andere segmenten al rekening worden gehou-
den met de opbouw van het graf. Als op de bodem van het graf 
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Schema 2  Indeling in segmenten van de grafk uil (A etc.) en een 
container (AA etc.). Een eventuele volgende container krijgt 
een extra lett er (AAA etc.).
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Van iedere vondst wordt de hoogteligging en x- en y- coördinaten 
van de bovenkant vastgelegd (hoogtemaat) middels de Robotic Total 
Station, en indien informatief ook van de onderkant; als objecten 
schuin liggen van ieder uiteinde apart. Van alle bodemsporen 
worden per vlak hoogtematen genomen; indien een graf in seg-
menten is verdeeld zijn dat de hoekpunten van de segmenten. 
Vergeet de bodem van de grafk uil niet te waterpassen (komt nogal 
eens voor omdat men denkt klaar te zijn). Ook het vlak buiten de 
graven uiteraard waterpassen.

Pas wanneer de opgravingssituatie zodanig is dat een object niet 
meer in situ gehandhaafd kan blijven (bijvoorbeeld omdat het hoog 
in de grafk uil ligt) wordt het geborgen, na volledige documentatie.

Bij het verdiepen en uitprepareren dient het vlak in en rondom de 
grafk uil zo min mogelijk betreden te worden. Daarom dient zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt te worden van grafoverspannende plan-
kieren van waaruit gewerkt moet worden. De grond dient zomin 
mogelijk over het vlak verplaatst te worden; maak daarom gebruik 
van een blik (van een stoff er en blik) om grond meteen af te voeren.

Formulieren
Tijdens de opgraving zullen de administratieve gegevens-, vondst- 
en monsteradministratie en (voortschrijdende) inzichten vastge-
legd worden op een daarvoor ontworpen ‘graff ormulier’; skelet-
gegevens op het daarvoor optworpen ‘skeletformulier’. Deze 

het apart gehouden van het andere bouwpuin om beschadiging 
te voorkomen. Alleen op het vlak dat op de bodem van de grafk uil 
wordt aangelegd, wordt in principe alles volledig gedocumenteerd. 
Concentraties van bepaalde materiaalcategorieën dienen ook 
gedocumenteerd te worden, bijvoorbeeld in relatie tot het in de 
grafk uil kapotwerpen van bekers, grafroof of de omgang met 
Romeins materiaal. Bouwpuin dat gestructureerd in het graf voor-
komt, bijvoorbeeld dakpannen langs de grafk uilwand, wordt wel 
volwaardig gedocumenteerd. 

Uitprepareren is noodzakelijk om exact de ligging van objecten te 
kunnen bepalen. Dit wordt vooral gedaan om de ligging ten 
opzichte van (eventuele) skeletresten goed te kunnen bepalen. 
Van ieder object, ook van kralen, wordt op tekening en met foto’s 
vastgelegd hoe het ligt. Bij kralen bijvoorbeeld het gaatje en de 
richting daarvan aangeven. Voorbeeld: Van een mes moet (als dat 
zichtbaar is) vastgelegd worden waar de punt ligt, waar het heft  en 
aan welke zijde het snijvlak zit. Van gordelonderdelen moet bij-
voorbeeld worden vastgelegd (voor zover zichtbaar) of ze met de 
bovenzijde naar boven of naar onder liggen. Dit in verband met 
wijze van meegeven van gordels. Bij het uitprepareren van vonds-
ten niet verder gaan dan nodig is om vast te stellen wat de omvang 
en ligging is. Te veel uitprepareren beschadigt bijvoorbeeld textiel-, 
leer- en andere organische resten die als gevolg van oxidatie aan 
de metalen objecten kunnen kleven. Aardewerk ook niet te enthou-
siast schoonborstelen in het veld in verband met aankoeksels die 
informatie kunnen geven over de inhoud. Er worden in het veld 
geen vondsten gewassen!
Voor menselijk gebitselementen wordt de wortelrichting aange-
geven (met een streepje) en de linguale (tongkant, binnenkant, 
met een vierkantje) en buccale (mondkant, buitenkant, met een 
cirkeltje) vlakken van de tanden (indien zichtbaar of determineer-
baar).
De inhoud van pott en, schalen, glazen of wat dan ook er in laten 
zitt en. Het er uithalen en bemonsteren is laboratoriumwerk. Denk 
aan het verstevigen van de wanden van aardewerk etc., die kunnen 
door de ontbrekende druk aan de buitenkant uiteenvallen als ze 
gevuld blijven. Een verband eromheen kan wonderen verrichten.

Tijdens het uitprepareren moet ook veel aandacht geschonken 
worden aan de grafconstructie en de verschillende vullingen van 
de grafk uil. In de grafk uil kunnen brokken van verschillende onder-
delen van oude bodems of loopniveaus aanwezig zijn. Deze moe-
ten worden bemonsterd (zie onder). Iedere verandering van spoor 
(bijvoorbeeld van de container) moet worden getekend en gefo-
tografeerd (dan wordt dus een nieuwe vlak aangelegd). Op deze 
wijze kan bijvoorbeeld het vergaan van een kist worden gerecon-
strueerd en daarmee de ligging van sommige objecten beter wor-
den begrepen.

Vondsten worden gemarkeerd met hun vondstnummers met prik-
kers of punaises, zodat het documentatieproces in de verschil-
lende stappen helder blijft .

monster onder schedel
monster hoofd
monster rond schedel

monster borstkas

monster maagstreek/
buikholte

monster onder lang
pijpbeen (1 of meer)

monster voeten

fragmenten bovengrond
en bodemhorizonten in
kuil en containers

pollenmonster, klein volume, schoon

macromonster, twee liter

Schema 4  Positie van te nemen monsters.
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gaat om een analyse van verschillende monsters voor fosfaat-
analyse van de bodem van het graf.

Ten behoeve van cultureel en natuurwetenschappelijk onderzoek 
moeten op verschillende momenten bodemmonsters worden geno-
men, zowel ten behoeve van pollenanalyse als voor macroresten 
(schema 4).
Indien in de grafvulling klompjes materiaal van de oorspronkelijke 
bodem of van het oorspronkelijke maaiveld worden aangetroff en 
moeten deze bemonsterd worden ten behoeve van pollenanalyse.
Rond het hoofd van de overledene moeten bodemmonsters wor-
den genomen om eventuele bijgaven van bloemen en de aanwe-
zigheid van een kussen met organische vulling vast te stellen. 
Ter hoogte van de geschatt e locatie van de maag moet een bodem-
monster worden genomen met het doel elementen uit de inhoud 
te kunnen vaststellen (pollenanalyse en macroresten).
Ter hoogte van de buik moet de vulling van het graf worden bemon-
sterd, zodat het vervolgens binnen met een zeer fi jnmazige zeef 
kan worden onderzocht op gal- en nierstenen etc.
De inhoud van containers van aardewerk, metaal en glas moeten 
in hun geheel in het laboratorium worden onderzocht op de 
inhoud van die container (pollenanalyse, macroresten, eventuele 
andere relevante analyses). Op verschillende plaatsen in het graf 
moeten fosfaatmonsters worden genomen.

Het spreekt vanzelf dat alle organische resten worden geborgen voor 
nader onderzoek. Meer in detail komt dit op het volgende neer:
1 Pollenmonsters nemen van:
2 het vlakje direct onder de schedel; dat wil zeggen de grond 

die door de schedel wordt afgedekt;
3 de grond direct rond de schedel;
4 de grond ter hoogte van de borstkas;
5 de grond onder één of meer grote pijpbeenderen;
6 de grond rond de voeten;
7 fragmenten van de bovengrond in de grafvulling;
8 specifi eke horizonten in de grafk uil of container (sedimen-

tatiehorizonts).

Macrorestenmonsters (twee liter) nemen van:
1 grond rond het hoofd;
2 grond in de omgeving van de maagstreek/buikholte op de 

bodem van het graf.

Zeven van de grafvulling
De complete vulling van het graf wordt gezeefd, uiteraard 
gescheiden naar de segmenten en vlakken, zodat de verschil-
lende vondsten in de kist, container(s) en rondom het skelet 
waarneembaar zijn (zie boven). Maaswijdte niet meer dan 2 mm 
omdat anders kleine kraaltjes aan de aandacht ontsnappen. 

formulieren zullen in voldoende mate in het veld aanwezig zijn 
en ter plaatse worden toegelicht.

Tekenen
Teken niet kleiner dan schaal 1: 10, niet schematisch, maar natuur-
getrouw en met de hand. De bodem van de grafk uil, op het niveau 
van skelet, en kleinere vondsten bij voorkeur op schaal 1:2 tekenen. 
Concentraties van vele zeer kleine voorwerpen, zoals kralen en 
kleine nietjes bij voorkeur 1:1 tekenen. Liever één vaste tekenaar 
per graf.

Bergen
Bij het bergen de objecten zo bewaren dat ze liggen in de positie 
zoals ze in het veld zijn aangetroff en.
Het bergen van objecten kan, indien dat als beter wordt beoor-
deeld, ‘en bloc’ geschieden. Dikwijls worden dit soort blokken 
daarna eerst geröntgend om te zien wat er in kan zitt en. Om die 
reden twee nieuwe spijkers met verschillende kopgroott e in het 
blok drukken. De spijkers worden in het veld ingemeten en zijn 
later op de röntgenfoto’s goed te herkennen, zodat de inhoud van 
het blok digitaal in de graft ekening gemonteerd kan worden. Bij 
de keuze voor en de uitvoering van een bloklichting dient wel goed 
de schade aan omliggende structuren en vondsten afgewogen te 
worden; vergeet daarbij niet weggegraven grondlagen te docu-
menteren. 
Pott en na het bergen niet op hun eigen bodem zett en omdat dan 
de slijtagesporen op de bodem niet meer te onderzoeken zijn (Is het 
aardewerk nieuw speciaal grafaardewerk of al gebruikt gewoon 
gebruiksaardewerk?). Binnen moeten de bodems van de pott en 
direct in detail gefotografeerd worden. Bij het bergen kunnen de 
pott en op een schuimrubberen ring gezet worden zodat de bodem 
vrij blijft . Museum foam is in het veld aanwezig.

Bemonsteren van de grafvulling
Met het natuurwetenschappelijk onderzoek worden de volgende 
doelen nagestreefd:
1 Reconstructie van het landschap in de onmiddellijke omgeving 

van het grafveld en van de toestand van het maaiveld ten tijde 
van de begraving (pollenanalyse, eventueel analyse van macro-
resten).

2 Reconstructie van de eventuele organische component van het 
grafritueel (bijgave van bloemen, kussens van textiel gevuld met 
plantenresten, tijd van het jaar).

3 Reconstructie van de maaginhoud van de overledene en van 
eventueel andere elementen in het lichaam (nier- en galstenen).

4 Reconstructie van de inhoud van verschillende containers van 
aardewerk, glas, metaal etc.

5 Reconstructie van andere organische elementen in het graf. Dit 
is vaag geformuleerd en heeft  een experimenteel karakter. Het 
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Sample code Location Description Copper alloy

139 Borgharen Needle Lead-tin-brass (middle zinc content)

Photos (10-50x amplifi cation)

   

Pitt ing Colour Surface P. Shape P. Soil A. Corrosion S. Remarks

1 3 1 1 2 0 -

Composition of treat artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

67,525 12,355 5,88 8,817 0,046 0,099 0,004 0,013 0,087 0,024

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,019 0,911 0,022 2,534 0,94 1,149 0,099 0,005 0,012 -

Composition of untreated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

49,091 17,704 4,381 13,184 0,08 0,063 0,004 0,013 0,047 0,027

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,033 4,252 0,036 3,681 0,96 5,523 0,382 0,02 0,012 -

Lead isotopes ratios

207Pb/206Pb 208Pb/204Pb 208Pb/206Pb 208Pb/207Pb

0,8435 38,5355 2,0845 2,4667

Bijlage 2  Degradatie non-ferro metalen voorwerpen 
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Sample code Location Description Copper alloy

139 Borgharen Ring Lead-tin-brass (middle zinc content)

Photos (10-50x amplifi cation)

Pitt ing Colour Surface P. Shape P. Soil A. Corrosion S. Remarks

2 213 1 1 2 0 -

Composition of treat artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

67,525 12,355 5,88 8,817 0,046 0,099 0,004 0,013 0,087 0,024

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,019 0,911 0,022 2,534 0,94 1,149 0,099 0,005 0,012 -

Composition of untreated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

49,091 17,704 4,381 13,184 0,08 0,063 0,004 0,013 0,047 0,027

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,033 4,252 0,036 3,681 0,96 5,523 0,382 0,02 0,012 -

Lead isotopes ratios

207Pb/206Pb 208Pb/204Pb 208Pb/206Pb 208Pb/207Pb

0,8435 38,5355 2,0845 2,4667
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Sample code Location Description Copper alloy
316 Borgharen Handle Lead-tin-brass (high zinc content)

Photos (10-50x amplifi cation)

Pitt ing Colour Surface P. Shape P. Soil A. Corrosion S. Remarks
1 1 2 1 2 0 -

Composition of treated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

65,92 3,354 23,38 2,698 0,064 0,113 0,01 0,02 0,102 0,063

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,034 0,364 0,039 2,853 2,382 1,024 0,054 0,01 0,032 -

Composition of untreated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr
54,805 3,773 19,263 3,258 0,039 0,03 0,01 0,006 0,097 0,015
Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,017 2,777 0,037 2,017 1,784 11,476 0,377 0,027 0,009 -

Lead isotopes ratios

207Pb/206Pb 208Pb/204Pb 208Pb/206Pb 208Pb/207Pb
0,8341 38,9014 2,0739 2,4821
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Sample code Location Description Copper alloy
377 Borgharen Handle Lead-tin-brass (high zinc content)

Photos (10-50x amplifi cation)

Pitt ing Colour Surface P. Shape P. Soil A. Corrosion S. Remarks
1 12 ? 1 3 0 -

Composition of treated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr
62,859 5,403 19,41 0,095 0,031 0,027 0,015 0,007 0,052 0,011
Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,011 1,08 0,012 3,452 1,206 5,948 0,146 0,014 0,008 -

Composition of untreated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

59,61 6,104 19,433 0,156 0,05 0,036 0,011 0,008 0,039 0,016
Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,016 1,961 0,025 1,697 1,499 8,854 0,302 0,013 0,011 -

Lead isotopes ratios

207Pb/206Pb 208Pb/204Pb 208Pb/206Pb 208Pb/207Pb
0,8328 38,9593 2,0726 2,4842



BIJLAGE 2 DEGRADATIE NON-FERRO METALEN VOORWERPEN 161

Sample code Location Description Copper alloy

377 Borgharen Fitt ing Lead-tin-brass (high zinc content)

Photos (10-50x amplifi cation)

Pitt ing Colour Surface P. Shape P. Soil A. Corrosion S. Remarks

1 23 1 1 1 0 -

Composition of treated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

63,379 2,978 20,266 3,34 0,025 0,027 0,004 0,005 0,104 0,009

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,01 0,701 0,012 3,796 0,743 4,231 0,151 0,008 0,008 -

Composition of untreated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

59,819 1,75 19,82 2,623 0,022 0,026 0,002 0,004 0,111 0,01

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,012 1,358 0,038 0,837 2,29 10,751 0,33 0,012 0,007 -

Lead isotopes ratios

207Pb/206Pb 208Pb/204Pb 208Pb/206Pb 208Pb/207Pb

0,8328 38,9593 2,0726 2,4842
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Sample code Location Description Copper alloy

281 Borgharen Buckle Lead-tin-brass (middle zinc content)

Photos (10-50x amplifi cation)

Pitt ing Colour Surface P. Shape P. Soil A. Corrosion S. Remarks

1 12 ? 1 3 1 Blister

Composition of treated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr
68,448 0,127 17,411 0,757 0,006 0,031 0,017 0,004 0,046 0,013

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,009 0,412 0,026 8,987 0,816 2,821 0,141 0,014 0,01 -

Composition of untreated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

68,31 0,332 14,125 0,52 0,01 0,028 0,016 0,004 0,043 0,012

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,012 1,724 0,075 2,085 1,771 9,469 0,294 0,029 0,009 -

Lead isotopes ratios

207Pb/206Pb 208Pb/204Pb 208Pb/206Pb 208Pb/207Pb
0,8311 38,8597 2,0668 2,4822
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Sample code Location Description Copper alloy

258 Borgharen Buckle Lead-tin-brass (low zinc content)

Photos (10-50x amplifi cation)

Pitt ing Colour Surface P. Shape P. Soil A. Corrosion S. Remarks

1 12 ? 1 3 1 -

Composition of treated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

60,25 16,262 4,486 2,628 0,029 0,059 0,003 0,009 0,015 0,013

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,017 2,398 0,046 3,834 1,362 7,993 0,341 0,038 0,009 -

Composition of untreated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr
39,245 23,658 2,519 3,129 0,044 0,049 0,005 0,01 0,019 0,023

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,032 6,798 0,224 1,842 2,864 18,216 0,978 0,142 0,014 -

Lead isotopes ratios

207Pb/206Pb 208Pb/204Pb 208Pb/206Pb 208Pb/207Pb

0,8491 38,0688 2,0955 2,4631
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Sample code Location Description Copper alloy

289 Borgharen Bracelet Lead-tin-brass (middle zinc content)

Photos (10-50x amplifi cation)

Pitt ing Colour Surface P. Shape P. Soil A. Corrosion S. Remarks

2 12 2 1 3 1 -

Composition of treated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

77,608 0,588 7,002 1,549 0,009 0,096 0,008 0,004 0,017 0,017

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,012 1,026 0,013 6,14 0,924 4,701 0,178 0,005 0,01 -

Composition of untreated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

60,512 0,659 6,747 2,031 0,014 0,043 0,008 0,004 0,019 0,02

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,023 4,095 0,11 1,816 3,619 19,36 0,696 0,06 0,013 -

Lead isotopes ratios

207Pb/206Pb 208Pb/204Pb 208Pb/206Pb 208Pb/207Pb

- - - -
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Sample code Location Description Copper alloy

181 Borgharen Belt fi tt ing Lead-tin-brass (high zinc content)

Photos (10-50x amplifi cation)

Pitt ing Colour Surface P. Shape P. Soil A. Corrosion S. Remarks

? 32 ? 1 3 1 -

Composition of treated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

64,676 10,908 18,943 0,819 0,041 0,03 0,002 0,009 0,106 0,011

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,011 0,661 0,013 1,249 0,373 1,289 0,04 0,004 0,009 -

Composition of untreated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

58,814 7,652 10,67 1,382 0,022 0,03 0,008 0,006 0,043 0,012

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,015 2,497 0,064 0,745 2,28 15,068 0,449 0,046 0,009 -

Lead isotopes ratios

207Pb/206Pb 208Pb/204Pb 208Pb/206Pb 208Pb/207Pb

0,8343 38,8630 2,0742 2,4814
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Sample code Location Description Copper alloy
142 Borgharen Thin plate Lead-tin-brass (low zinc content)

Photos (10-50x amplifi cation)

Pitt ing Colour Surface P. Shape P. Soil A. Corrosion S. Remarks

1 12 1 1 3 0 -

Composition of treated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

64,392 11,967 4,642 11,658 0,066 0,071 0,003 0,01 0,093 0,018

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,015 0,672 0,019 5,126 0,755 0,615 0,184 0,004 0,009 -

Composition of untreated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

47,161 10,854 3,54 11,225 0,065 0,04 0,004 0,008 0,05 0,02

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,027 4,383 0,174 1,993 2,861 16,261 0,832 0,058 0,01 -

Lead isotopes ratios

207Pb/206Pb 208Pb/204Pb 208Pb/206Pb 208Pb/207Pb

0,8414 38,6577 2,0842 2,4722
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Sample code Location Description Copper alloy

98 Borgharen Nail head Gunmetal

Photos (10-50x amplifi cation)

Pitt ing Colour Surface P. Shape P. Soil A. Corrosion S. Remarks

1 23 1 1 3 0 -

Composition of treated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

28,914 37,578 4,028 6,576 0,122 0,069 0,006 0,015 0,027 0,026

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,043 7,74 0,198 3,235 1,502 8,816 0,701 0,158 0,019 -

Composition of untreated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

23,37 20,012 2,226 5,161 0,099 0,055 0,01 0,009 0,023 0,122

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,048 11,994 0,479 0,002 4,24 29,089 1,661 0,219 0,016 -

Lead isotopes ratios

207Pb/206Pb 208Pb/204Pb 208Pb/206Pb 208Pb/207Pb

0,8378 38,7787 2,0791 2,4763
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Sample code Location Description Copper alloy

188 Borgharen Fibula Gunmetal

Photos (10-50x amplifi cation)

Pitt ing Colour Surface P. Shape P. Soil A. Corrosion S. Remarks

? 32 ? 2 3 1 -

Composition of treated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

56,462 0,393 12,31 1,299 0,015 0,037 0,005 0,005 0,02 0,017

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,035 11,115 0,224 9,441 1,077 6,794 0,443 0,03 0,011 -

Composition of untreated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

27,761 0,165 8,011 1,385 0,025 0,036 0,008 0,003 0,021 0,115

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,139 22,195 0,482 0,002 4,613 31,978 1,193 0,132 0,017 -

Lead isotopes ratios

207Pb/206Pb 208Pb/204Pb 208Pb/206Pb 208Pb/207Pb

0,8513 38,3243 2,0934 2,4539
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Sample code Location Description Copper alloy

411 Borgharen Coiled needle Gunmetal

Photos (10-50x amplifi cation)

Pitt ing Colour Surface P. Shape P. Soil A. Corrosion S. Remarks

1 12 ? 1 3 ? -

Composition of treated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

54,784 13,809 4,329 13,528 0,06 0,068 0,004 0,012 0,062 0,031

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,024 1,502 0,029 5,585 1,116 4,955 0,304 0,013 0,013 -

Composition of untreated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

47,951 8,53 2,737 9,784 0,039 0,056 0,005 0,01 0,068 0,035

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,039 5,003 0,15 1,654 3,219 19,247 0,885 0,066 0,014 -

Lead isotopes ratios

207Pb/206Pb 208Pb/204Pb 208Pb/206Pb 208Pb/207Pb

0,8414 38,6586 2,0835 2,4713
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Sample code Location Description Copper alloy

183 Borgharen Large basin Lead-tin-brass (low zinc content)

Photos (10-50x amplifi cation)

Pitt ing Colour Surface P. Shape P. Soil A. Corrosion S. Remarks

1 123 1 1 2 0 -

Composition of treated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

83,552 3,533 4,379 4,903 0,024 0,065 0,002 0,006 0,091 0,01

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,01 0,57 0,012 1,907 0,427 0,544 0,075 0,011 0,007 -

Composition of untreated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

80,205 3,31 4,252 4,62 0,028 0,049 0,003 0,006 0,09 0,011

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,011 0,982 0,013 1,03 0,959 3,938 0,147 0,023 0,007 -

Lead isotopes ratios

207Pb/206Pb 208Pb/204Pb 208Pb/206Pb 208Pb/207Pb

0,8402 38,7539 2,0827 2,4747
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Sample code Location Description Copper alloy

164 Borgharen Thin walled tube Gunmetal

Photos (10-50x amplifi cation)

Pitt ing Colour Surface P. Shape P. Soil A. Corrosion S. Remarks

1 21 1 1 1 1 -

Composition of treated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

53,98 29,115 14,523 1,406 0,045 0,04 0,003 0,014 0,088 0,015

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,013 0,433 0,018 N.M. N.M N.M. 0,037 0,006 0,01 -

Composition of untreated artefact (%)

Cu Pb Zn Sn Bi Sb Mo Se Ni Cr

48,14 35,842 13,409 1,393 0,048 0,04 0,004 0,015 0,066 0,017

Co Fe Mn P Al Si Ti Zr Pd -

0,015 0,668 0,019 N.M. N.M N.M. 0,058 0,013 0,011 -

Lead isotopes ratios

207Pb/206Pb 208Pb/204Pb 208Pb/206Pb 208Pb/207Pb

0,8325 38,8487 2,0700 2,4791
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Bijlage 3  Romeins bouwmateriaal 

spoor 1

vlak 1

Hutt enleem 154

Bouwmateriaal >6cm 7756

Bouwmateriaal <6 cm 1123

Bouwmateriaal met mortel 982

Totaal 10015

spoor 2008-2

vlak - 1 2 3 4 5 totaal

Hutt enleem 60 37 215 156 49 6 524

Bouwmateriaal >6cm 1184 1480 5808 6036 1300 15809

Bouwmateriaal <6 cm 1170 1146 3750 2857 839 32 9794

Bouwmateriaal met mortel 74 166 714 239 441 9 1642

Totaal 2488 2830 10488 9289 2628 47 27769

spoor 6

vlak - 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal

Hutt enleem 215 31 63 10 82 54 65 520

Bouwmateriaal >6cm 18510 4115 5168 1653 8155 5533 3676 4276 51086

Bouwmateriaal <6 cm 6121 2316 1513 468 1191 2119 1317 1118 10 16173

Bouwmateriaal met mortel 1317 296 31 98 228 147 182 97 2396

Totaal 26163 6758 6774 2229 9656 7853 5175 5556 10 70175

spoor 2008-7

vlak 1 2 5 totaal

Hutt enleem 1273 4196 5469

Bouwmateriaal >6cm 379 1673 2052

Bouwmateriaal <6 cm 14 115 129

Bouwmateriaal met mortel 1666 5984 10 7659

Totaal 6758 6774 7853 70175

spoor 10

vlak 1

Hutt enleem 38

Bouwmateriaal >6cm 4568

Bouwmateriaal <6 cm 1479

Bouwmateriaal met mortel 420

Totaal 6505
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spoor 13

vlak 1

Hutt enleem

Bouwmateriaal >6cm 300

Bouwmateriaal <6 cm 17

Bouwmateriaal met mortel

Totaal 317

spoor 15

vlak - 1 2 3 4 5 totaal

Hutt enleem 18 40 35 30 44 167

Bouwmateriaal >6cm 1765 1451 462 4062 1342 4864 13946

Bouwmateriaal <6 cm 638 425 330 489 599 1357 3838

Bouwmateriaal met mortel 25 25 50 51 76 227

Totaal 2403 1919 857 4636 2022 6341 18178
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Spoor 2008-2 (graf)
vondst put vlak vak spoor verzamelwijze / datum categorie opmerking

15 1 1 2008-2 SCHA MXX

Gecorrodeerd object, niet nader identifi ceerbaar: ijzer

19 1 1 2008-2 SCHA MXX

- Plaatje met bevestigingsring: ijzer
- Plaatje met breukvlak, past niet aan het andere plaatje met bevestigingsring: ijzer

20 1 1 2008-2 SCHA MXX

Fragment: aardewerk

21 1 2 2008-2 SCHA MA

Spijker en krammetje: ijzer 

22 1 - 2008-2

- Fragment glas: 4x, wit
- Kraal: 4x (klein)

25 1 - 2008-2

Kraal: 1x

26 1 - 2008-2

Kraal: gefragmenteerd

27 1 - 2008-2

Kraal: 1x

28 1 - 2008-2

Kraal: 1x, dubbel

34 1 1 2008-2 SCHA BKS

- Fragmenten, niet nader identifi ceerbaar: koperlegering
- Kraal: 1x, dubbel

36 1 - 2008-2

Kraal: 1x

37 1 - 2008-2

Kraal: 1x

39 1 - 2008-2

Kraal: 1x, dubbel

40 1 - 2008-2

Kraal: 1x

43 1 - 2008-2

Kraal: 1x

50 1 1 MBR

- Bronzen nageltje met bolle kop
- Fragment glas: 3x, wit
- Kraal: 7x

53 1 2008-2

Kraal: 1x

Bijlage 4  Catalogus grafi nventaris Borgharen 2008/2009 
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vondst put vlak vak spoor verzamelwijze / datum categorie opmerking

61 1 - 2008-2

Kraal: 1x

85 1 2 2008-2 SCHA MFE

Spijker: ijzer

86 1 2 2008-2 SCHA MFE

Spijker: ijzer

89 1 2 2008-2 SCHA MXX

Fragment spijker: ijzer

90 1 2 2008-2 SCHA MSL

Slak/sintel: materiaal onbekend

109 1 2 2008-2 SCHA MA oost segment van zuid 
helft 

- Spijker: ijzer 
- Fragmenten: glas

113 1 2 2008-2 SCHA MIX

Plaatje, aan een zijde afgerond, niet nader identifi ceerbaar: ijzer

129 1 3 2008-2 SCHA AME heel potje; ligt bij Restau-
ra

‘Knikwandpot’, oxiderend gebakken, uitgezakt profi el en lensbodem, rolstempelversiering.
Conditie: compleet
Rolstempel versiering: een-regelige rolstempel bestaande uit afwisselend staande rechthoekjes en driehoekjes, meerdere lijnen op de bovenwand aangebracht. 
Hoogte: 7,2 cm
Mond diameter: 10,2 cm
Buik diameter: 12,0 cm
Type: Siegmund Kwt 4.2, Niederrhein Phase 7 (585-610)1 
Datering: 585-610 

130 1 2 2008-2 SCHA 10/13/2008 MA

- Spijker en fragment, niet nader identifi ceerbaar: ijzer 
- Fragmenten: glas

137 1 1 2008-2 SCHA 10/14/2008 MFE

Spijker: ijzer

138 1 2 2008-2 SCHA 10/14/2008 MFE

Spijker: ijzer. 

139 1 3 2008-2 SCHA 10/14/2008 MBR haarnaald

Bronzen naald met platt e geperforeerde top en spits toelopende punt. De naald is bevestigd aan een ringetje met omgeslagen uiteinden. Een klein plat geperforeerd 
beslagplaatje is bij deze naald gevonden. 
Type: Siegmund Nad 1.1, Niederrhein Phasen 3-8 (485-640)2 / L/P/V type 319, phase MA1-MA3 (470/80-600/10)3 
Lengte naald: 10,2 cm
Diameter ring: 1,3 cm

140 1 2 2008-2 SCHA 10/14/2008 MFE

Fragment spijker: ijzer

142 1 3 2008-2 SCHA 10/14/2008 MXX

Bronzen plaatje, spits toelopend uiteinde. Fragment van een spatel?
Lengte: 4,6 cm

157 1 2 2008-2 SCHA 10/14/2008 MA

Spijkers (2x) en sintels: ijzer

159 1 2 2008-2 SCHA 10/14/2008 MA

-Twee spijkers: ijzer 
-Fragmenten: glas

163 1 2 2008-2 SCHA 10/14/2008 BYZB benen naald; naar Res-
taura

Fragment benen staafj e, aan beide zijden gebroken.

166 1 2 2008-2 SCHA 10/15/2008 MA

- Beslagplaatjes, niet nader identifi ceerbaar: ijzer
- Spijkers: ijzer
- Sintels: ijzer 
- Kraal: barnsteen (vondstnummer kraal niet zeker). 

168 1 3 2008-2 SCHA 10/15/2008 BYZM

Zilveren ringetje met uiteinden in spiraal gedraaid.

171 1 2 2008-2 SCHA 10/15/2008 MFE

Fragment met bevestigingsoog: ijzer

175 1 2 2008-2 SCHA 10/15/2008 MFE

Scharnier?: ijzer

176 1 2 2008-2 SCHA 10/15/2008 MFE

Fragment, niet nader identifi ceerbaar: ijzer
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vondst put vlak vak spoor verzamelwijze / datum categorie opmerking

177 1 2 2008-2 SCHA 10/15/2008 MFE

Hoekbeslag, aan beide zijden gebroken: ijzer

178 1 2 2008-2 SCHA 10/15/2008 MFE

Spijker: ijzer

181 1 3 2008-2 SCHA 10/15/2008 MXX riemtong

Kleine bronzen riemtong, ingekerfde versiering, gefacett eerde zijkanten, rond uiteinde en gesplitste basis met bronzen nageltje 
Versiering: een lijn van gestempelde of ingekerfde puntjes die de omlijning van de riemtong volgt. Op het middenveld twee lijnen van gestempelde of ingekerfde 
driehoekjes, afwisselend met de basis naar beneden of naar boven gericht. De riemtong werd door middel van de gesplitste basis en het daar doorheen geslagen 
nageltje aan een leren riem bevestigd. 
Lengte: 3,5 cm
Type: afh ankelijk van de positie in het graf kan deze riemtong onderdeel zijn van een gordel, tas, schoen, rij-uitrusting van een paard of van beenbekleding
Datering: op basis van gelijkende riemtongen vermoedelijk in de laatste helft  van de zesde en begin van de zevende eeuw.

182 1 3 2008-2 SCHA 10/15/2008 BYZK knikwand pot bij Restaura

Knikwandpot, reducerend gebakken (met enkele losse fragmenten aardewerk), rolstempelversiering 
Conditie: compleet
Bijzonderheden: in de knikwandpot werd een glazen tuimelbeker gevonden 
Versiering: rolstempelversiering, bestaande uit meerdere lijnen van liggende rechthoekjes die spiraalsgewijs over de gehele bovenwand van de pot is aangebracht. 
Hoogte: 14,4 cm
Hoogte knik: 6,5 cm
Diameter mond: 16 cm
Diameter knik: 19,1 cm
Type: Siegmund Kwt 3.21 Niederrhein phasen 7-8 (585-640)4/ Franken AG Kwt 5B fasen 5-7 (565-640/50)5

Datering: 565-640/650

182 1 3 2008-2 SCHA 10/15/2008 BYZK

Glazen tuimelbeker, eenvoudige verdikte rand, versierd met 16 geprononceerde ribbels op de onderwand, licht groen geïriseerd glas
Conditie: gebroken, een fragment ontbreekt
Bijzonderheden: gevonden in een knikwandpot (vnr. 182)
Hoogte: 8.5 cm
Diameter mond: 7.8 cm
Type: Siegmund Gla 2.1 Niederrhein Phase 7 (585-610)6/ Feyeux 55.3k (550-610)7 / Maul type B1b Stufe AM III (560/70-600)8

Datering: 550-610

183 1 3 2008-2 SCHA 10/15/2008 BYZM bronzen schaal bij Res-
taura

Bronzen schaal met twee hengsels.
Conditie: gedeukt en vervormd. Breuken, aangetast door bronsrot en sterk gecorrodeerd, plaatselijk doorgecorrodeerd. 
Hoogte: ±7 cm
Diameter: 29-30 cm
Type : L/P/V type 457, PM-MA3 (440/50-600/10)9 / Kleinlangheim AM II (520/30-560/70)10

184 1 3 2008-2 SCHA 10/15/2008 MXX

Buisvormig voorwerp, vermoedelijk van ijzerblik, met vast-gecorrodeerde voorwerpen (schakels van kett ing?) van ijzer en een ring van een koperlegering.

185 1 3 2008-2 SCHA 10/15/2008 BYZO kauri schelp bij Restaura

Kaurischelp

199 1 3 2008-2 SCHA 10/15/2009 aanleg vlak 3

Sintel

202 1 3 2008-2 SCHA 10/15/2009 MIX verdiepen vlak 2 is vndst 
166

- Fragmenten spijker: ijzer
- Twee hoekbeslagplaatjes: ijzer

203 1 3 2008-2 SCHA 10/1/158 MXX bij Restaura

Staafj e: ijzer

212 1 3 2008-2 SCHA 11/16/2009 GL aanleg vlak 3

Fragmenten: glas

214 1 3 2008-2 SCHA 11/16/2009 MXX bij Restaura

Plaatje, omgebogen, niet nader identifi ceerbaar: ijzer

215 1 3 2008-2 SCHA 11/16/2009 MXX bij Restaura

Hoekbeslag: ijzer

216 1 3 2008-2 SCHA 11/16/2009 MXX bij Restaura

Spijker: ijzer

218 1 3 2008-2 SCHA 10/16/2009 MA verdiepen vl 3 in kist

- Fragment van zilveren spiraaldraad
- Sintel

Kraal: glaspasta

220 1 3 2008-2 SCHA 10/16/2009 MA

- Kralen: 3x, glaspasta
- Spijker en fragmenten, niet nader identifi ceerbaar: ijzer
- Dun ijzeren plaatje, niet nader identifi ceerbaar
Lengte: 2,0 cm

226 1 3 2008-2 SCHA MA monster in kist

Fragment van een draad: ijzer
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vondst put vlak vak spoor verzamelwijze / datum categorie opmerking

233

- Kraal: glas 
- Fragment van een staafj e: koperlegering 
- Fragment: glas 

253
1 3 2008-2 SCHA 10/16/2009 MIX

- Fragmenten spijkers: ijzer 
- Fragmenten, niet nader identifi ceerbaar: ijzer
- Sintels
- Fragmenten: glas
- Spijker en fragment: ijzer

254 1 2008-2 SCHA MIX

-Fragmenten van spijkers: ijzer 
-Fragmenten: aardewerk 
-Sintels 

258 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 MBR bij Restaura

Bronzen ovale gesp met eenvoudige ijzeren doorn en bronzen rechthoekig omgeslagen beslag met 1 nagel vastgeklonken, zonder versiering. 
Hoogte gesp: buitenkant 1,9 cm / binnenkant 1,2 cm
Doorsnede beugel: ovaal 
Lengte beslagplaat: 2,3 cm
Type: Siegmund Gür 6.2, Niederrhein Phase 10 (670-705)11 / Franken AG Gür 6.2, fasen 9-10 (670/80-750)12

Datering: tweede helft  van de zevende eeuw. 

259 1 3 2008-2 SCHA 10/16/2009 MXX bij Restaura

Schakels (van kett ing?, hoort vermoedelijk bij vnr. 184): ijzer

261 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 MBR bij Restaura

Schakel van kett ing?: ijzer

262 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 MXX

Fragment van en rond staafj e, spits uiteinde: ijzer

263 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 MXX bij Restaura

Corrosiekluit zonder voorwerp: ijzer

265 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 MSL bij Restaura

Slak of sintel: materiaal onbekend

269 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 MBR bij Restaura

Nageltje: koperlegering

270 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

271 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 MBR bij Restaura

Fragment van zilveren ring met spiraaldraad.

272 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 MBR bij Restaura

Fragment van ring: zilver

273 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

275 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

277 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 MXX

Spijker: ijzer

278 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

279 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

280 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

281 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 MBR gesp

Gesp van brons: D-vormige beugel met versmalling en ingekerfde versiering op de bovenzijde van de beugel. De doorn heeft  een schildvormige basis en een breed, 
omgebogen uiteinde met een versmalling in het midden. Op de gehele doorn is een ingekerfde versiering aangebracht.
Gesp- beugel versiering: twee ingekerfde lijnen die de vorm van de beugel volgen. De ruimte tussen de twee lijnen is opgevuld met ingekerfde horizontale lijntjes.
Gesp-doorn versiering: een ingekerfde lijn volgt de omtrek van de doorn basis met daarbinnen een ingekerfd kruis. Op het doorn uiteinde zijn in de lengte (horizon-
taal) twee ingekerfde lijnen aangebracht. 
Beugel doorsnede: rond.
Hoogte buitenkant: 3,8 cm / Hoogte binnenkant: 2,4 cm
Type: Siegmund Gür 2.6/2.7, Niederrhein Phasen 4-5 (530-570)13 / Franken AG Gür 2.6/7C phase 4 (510/25-565)14

Datering: een voorlopige ruime datering in de zesde eeuw.

282 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

284 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 MXX

Spijker: ijzer
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vondst put vlak vak spoor verzamelwijze / datum categorie opmerking

285 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 MXX

Corrosiekluitje zonder object

286 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 MXX

Corrosiekluitje: ijzer

288 2008-2

Kraal: glaspasta

289 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 MBR fi bel

Bronzen ring met omgeslagen uiteinden, vervormd.
Diameter: 4,8 9 (max) / 2,2 cm (min)

290 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

291 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

292 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

293 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

294 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 GL kraal

Kralen: 2x, glaspasta

295 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

296 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 GL kraal

Kralen: 2x, glaspasta

297 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

298 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 GL kraal

Kralen: 2x, glaspasta

300 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 MXX

Kraal: lood/tin legering of versuikerde glaspasta

316 1 4 2008-2 SCHA 10/17/2009 MBR

Hengsel van schaal (vnr. 183): koperlegering.
Het hengsel is los van de schaal geborgen, maar door de restaurateur weer op de juiste positie bevestigd. Aan de schaal zijn twee hengsels bevestigd, die in vorm van 
elkaar verschillen.
Zie voor datering vnr. 183

317 1 4 2008-2 SCHA 10/20/2008 MXX sleutel

Siersleutel van ijzer, steel met drie omhoog gebogen uiteinden en ringvormig bevestigingsoog aan de bovenkant
Type: L/P/V type 351, MA1-MA3 (470/80-600/10)15 / Kleinlangheim AM III (560/70-600)16 / Basel-Bernerring, ongeveer 57017. 
Datering: een datering in de zesde eeuw is waarschijnlijk voor deze siersleutel.

320 1 4 2008-2 SCHA 10/17/2009 MA zeefvak hoofdlinks

- Kralen: 7x, glaspasta 
- Fragment (ring?): koperlegering

321 1 4 2008-2 SCHA 10/17/2009 MA zeefvak romp links

- Kralen: 3x, glaspasta 
- Twee fragmenten van zilveren spiraaldraad

322 1 4 2008-2 SCHA 10/17/2009 MA zeefvak been links

Kralen: 5x, glaspasta

323 1 4 2008-2 SCHA 10/17/2009 MA zeefvak voet links

Spijkertje: ijzer

324 1 4 2008-2 SCHA 10/17/2009 MA zeefvak voet rechts

-Spijker: ijzer 
-Fragment staafj e: ijzer

325 1 4 2008-2 SCHA 10/17/2009 MA zeefvak been rechts

- Spijker: ijzer
- Kralen: 3x (waarvan 1x dubbele kraal)
- Fragmenten: koperlegering

326 1 4 2008-2 SCHA 10/17/2009 MA zeefvak romp rechts

- Kralen: 22x, glaspasta
- Zilveren ring met spiraaldraad, fragment van zilveren spiraaldraad

327
1 4 2008-2 SCHA 10/17/2009 MA zeefvak hoofd rechts

- Sintels
- Kralen: 4x, glaspasta
- Fragment van zilveren spiraaldraad
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vondst put vlak vak spoor verzamelwijze / datum categorie opmerking

330 1 3 2008-2 SCHA 10/17/2009 MXX

Sintel of slak: materiaal onbekend

332 1 2008-2 SCHA MIX

-Nageltje: koperlegering
-Spijker: ijzer

350 1 4 2008-2 SCHA 10/20/2009 MXX

Draad: ijzer

351 1 4 2008-2 SCHA 10/20/2009 MXX muntje

Munt: tremissis. Franken, Maastricht monetarius Chagnomiris.18 Ca. 590-600.19 Vz. Kop rechts, CHAGNOMIRIS… [waarschijnlijk staat in de laatste positie een M, de 
afgekorte functieaanduiding Monetarius]; kz. Kruis op globe omgeven door een parelsnoer, TRIIECTOF [de laatste lett er behelst de afgekorte aabduiding fi t voor ‘ge-
maakt in’]. Gewicht: 1,063 g; diameter: 11-12 mm. Het gehalte van de munt is 89%, een fractie hoger dan dat van de andere vijf bekende exemplaren  (86, 86, 87, 87 
en 87%). De munt is opgenomen onder nr. 07042 in de database ‘Corpus des Monnaies Mérovingiennes en in NUMIS onder nr. 1103465.

353 1 4 2008-2 SCHA 11/20/2009 MXX

- Twee fragmenten van ring: ijzer
- Nageltje: ijzer

355 1 4 2008-2 SCHA 10/20/2009 GL

Kraal: glaspasta

358 1 4 2008-2 SCHA 10/20/2009 MBR

Nageltje: koperlegering

359 1 4 2008-2 SCHA 10/20/2009 MXX

Fragment van zilveren ring met spiraaldraad

362 1 4 2008-2 SCHA 10/20/2009 GL kraal

Kralen: 2x, glaspasta

364 1 4 2008-2 SCHA 10/20/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

365 1 4 2008-2 SCHA 10/20/2009 MBR

Nageltje: koperlegering

366 1 4 2008-2 SCHA 10/20/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

367 1 4 2008-2 SCHA 10/20/2009 MBR

Nageltje: koperlegering

369 1 4 2008-2 SCHA 11/20/2009 GL kraal

Kralen: 2x, glaspasta

370 1 4 2008-2 SCHA 10/20/2009 GL kraal

Kralen: 2x, glaspasta

371 1 4 2008-2 SCHA 10/20/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

372 1 4 2008-2 SCHA 10/20/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

373 1 4 2008-2 SCHA 10/20/2009 SXX barnsteen? Bij Restaura

Fragment kraal: barnsteen

374 1 4 2008-2 SCHA 10/20/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

376 1 4 2008-2 SCHA 10/20/2009 MXX

Klein bronzen rechthoekig beslagplaatje met versiering en twee nageltjes waarmee een dun rechthoekig plaatje van brons/ijzer aan de onderkant is bevestigd. Ver-
moedelijk ging het leren riempje waaraan dit beslagplaatje bevestigd was tussen deze twee plaatjes door.
Lengte/breedte bovenste plaatje: 1,2 / 1,0 cm
Lengte/breedte onderste plaatje: 1,4 / 0,9 cm
Type: het beslagplaatje zal vermoedelijk, afh ankelijk van de positie in het graf, onderdeel zijn geweest van een tas, schoen of beenbekleding, of van een aan de gor-
del bevestigd riempje.

377 1 4 2008-2 SCHA 10/20/2009 MXX handgreep

Hengsel van schaal (vnr. 183) met bevestigingsplaatsjes: koperlegering
  Het hengsel was los van de schaal geborgen, maar door de restaurateur weer op de juiste positie bevestigd. Aan de schaal zijn twee hengsels bevestigd, die in vorm 
van elkaar verschillen.
Zie voor datering vnr. 183

384 1 4 2008-2 SCHA SXX kraal barnsteen bij Res-
taura

Kraal?: barnsteen?

387 1 4 2008-2 SCHA MA grafvulling

Sintel

389
1 4 2008-2 SCHA MXX

Zilveren ring (gebroken in twee stukken) met spiraaldraad
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vondst put vlak vak spoor verzamelwijze / datum categorie opmerking

390 1 4 2008-2 SCHA MXX

Fragmenten van zilveren ring met spiraaldraad

391 1 4 2008-2 SCHA GL kraal

Kralen: 2x, glaspasta

392 1 4 2008-2 SCHA GL kraal

Kraal: glaspasta

393 1 4 2008-2 SCHA 10/21/2009 MIX

- Sintel? 
- Fragment van spijker: ijzer

400 1 4 2008-2 SCHA 10/21/2009 MXX

Corrosiekluitje zonder object

401 1 4 2008-2 SCHA 10/21/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

402 1 4 2008-2 SCHA 10/21/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

403 1 4 2008-2 SCHA 10/21/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

404 1 4 2008-2 SCHA 10/21/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

405 1 4 2008-2 SCHA 10/21/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

406 1 4 2008-2 SCHA 10/21/2009 GL kraal

Kralen: 2x, glaspasta

407 1 4 2008-2 SCHA 10/21/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

408 1 4 2008-2 SCHA 10/21/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

409 1 4 2008-2 SCHA 10/21/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

410 1 4 2008-2 SCHA 10/21/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

411 1 4 2008-2 SCHA 10/21/2009 MBR

Bronzen naald met getordeerde schacht en bevestigingsoog. Bevestigd aan een fragment van een bronzen ring.
Conditie: de onderkant van de naald ontbreekt.
Lengte naald (restant): 3,2 cm 
Diameter ring: 1,2 cm 

412 1 4 2008-2 SCHA 10/21/2009 MXX

Fragmenten van zilveren ring met spiraaldraad

413 1 4 2008-2 SCHA 10/21/2009 GL kraal

Kralen: 2x, glaspasta

414 1 4 2008-2 SCHA 10/21/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

415 1 4 2008-2 SCHA 10/21/2009 GL kraal

Kralen: 2x, glaspasta

416 1 4 2008-2 SCHA 10/21/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

424 1 4 2008-2 SCHA 10/21/2009 MXX

Mes: ijzer, gebroken en sterk gecorrodeerd

445 1 4 2008-2 SCHA 10/22/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

446 1 4 2008-2 SCHA 10/22/2009 GL kraal

Kralen: 2x, glaspasta

447 1 4 2008-2 SCHA 10/22/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

448 1 4 2008-2 SCHA 10/22/2009 GL kraal

Kralen: 2x, glaspasta

449 1 4 2008-2 SCHA 10/22/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

450 1 4 2008-2 SCHA 10/22/2009 GL kraal
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vondst put vlak vak spoor verzamelwijze / datum categorie opmerking

Kraal: glaspasta

451 1 4 2008-2 SCHA 10/22/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

452 1 4 2008-2 SCHA 10/22/2009 GL kraal

Kralen: 2x, glaspasta

453
1 4 2008-2 SCHA 10/22/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

454 1 4 2008-2 SCHA 10/22/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

455 1 4 2008-2 SCHA 10/22/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

456 1 4 2008-2 SCHA 10/22/2009 MXX

-Ring, niet gesloten: koperlegering 
-Nietje/klinknageltje: koperlegering

457 1 4 2008-2 SCHA 10/22/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

459 2008-2

Kraal: glaspasta

460 1 4 2008-2 SCHA 10/22/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

464 1 4 2008-2 SCHA 10/22/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

470 1 4 2008-2 SCHA 10/22/2009 SXX barnsteen?

Fragmenten kraal: barnsteen

474 1 4 2008-2 SCHA 10/22/2009 MIX aanleg vlak 4 kistje

- Beslagplaatjes (van een kist?): ijzer
- Munt?: koperlegering?

490 1 4 2008-2 SCHA 10/23/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

491 2008-2

Kraal: glaspasta

492 1 4 2008-2 SCHA 10/23/2009 GL kraal

Kralen: 2x, glaspasta

493 1 4 2008-2 SCHA 10/23/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

494 1 4 2008-2 SCHA 10/23/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

502 1 4 2008-2 SCHA 10/23/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

506 1 4 2008-2 SCHA 10/23/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

507 1 4 2008-2 SCHA 10/23/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

508 1 4 2008-2 SCHA 10/23/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

509 1 4 2008-2 SCHA 10/23/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

510 1 4 2008-2 SCHA 10/23/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

512 1 4 2008-2 SCHA 10/23/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

513 1 4 2008-2 SCHA 10/23/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

514 1 4 2008-2 SCHA 10/23/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

515 1 4 2008-2 SCHA 10/23/2009 GL Kraal

Zilveren ring met spiraaldraad

516 1 4 2008-2 SCHA 10/23/2009 GL kraal



BIJLAGE 4 CATALOGUS GRAFINVENTARIS BORGHAREN 2008/2009 183

vondst put vlak vak spoor verzamelwijze / datum categorie opmerking

Kraal: glaspasta

518 1 4 2008-2 SCHA 10/23/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

519 1 4 2008-2 SCHA 10/23/2009 GL kraal

Kralen: 2x, glaspasta

520 1 4 2008-2 SCHA 10/23/2009 MA grafk uilvulling been links

Kraal: glaspasta

525 1 4 2008-2 SCHA 10/23/2009 MA noorddeel put 1 verdie-
pen vlak 1

Spijker: ijzer

526 1 5 2008-2 SCHA 10/24/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

527 1 5 2008-2 SCHA 10/24/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

529
1 5 2008-2 SCHA 10/24/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

534 1 5 2008-2 SCHA 10/24/2009 MA

- Fragment ring met spiraal: zilver 
- Spijker: ijzer

536 1 5 2008-2 SCHA 10/24/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

538 1 2008-2 SCHA MIX stortvondsten

Drie spijkers: ijzer

539 1 5 2008-2 SCHA 10/24/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

540 1 5 2008-2 SCHA 10/24/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

541 1 5 2008-2 SCHA 10/24/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

542 1 5 2008-2 SCHA 10/24/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

543 1 5 2008-2 SCHA 10/24/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

544 1 4 2008-2 SCHA 10/24/2009 GL kraal

- Kraal: glaspasta 
- Ring met spiraaldraad: zilver?

545 1 5 2008-2 SCHA 10/24/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

546 1 4 2008-2 SCHA 10/24/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

547 1 5 2008-2 SCHA 10/24/2009 GL kraal

Kraal: glaspasta

551 1 5 2008-2 SCHA 10/24/2009 OMB

Kraal: glaspasta

555 1 5 2008-2 SCHA 10/24/2009 OMB

Kraal: glaspasta

24 1 2008-2 DETC BYZM munt

Munt, Romeins, gecorrodeerd: koperlegering

25 2008-2

Kraal: glaspasta

26 2008-2

Kraal: glaspasta

27 2008-2

Kraal: glaspasta

28 2008-2

Kraal: glaspasta

29 1 2008-2 TROF MBR bij Restaura

Fragment draad: koperlegering
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vondst put vlak vak spoor verzamelwijze / datum categorie opmerking

33 2008-2

Kraal: glaspasta

34 2008-2

Kraal: glaspasta

35
1 2008-2 TROF MXX ringetje bij Restaura

Fragment ring: ijzer

36 2008-2

Kraal: glaspasta

37 2008-2

Kraal: glaspasta

39 2008-2

Kraal: glaspasta

40 2008-2

Kraal: glaspasta

42 1 2008-2 TROF MFE spijker -> Restaura

Spijker en fragment spijker, gecorrodeerd: ijzer

43 1 2008-2 TROF GL Kraal

Kraal: glaspasta

54 1 1 2008-2 DETC MXX bij Restaura

Fragment spijker: ijzer

61 2008-2

Kraal: glaspasta

75 1 2008-2 TROF MFE spijker

Fragment spijker: ijzer

92 1 6 2008-2 TROF MSL onder graf thv vak A; bij 
Restaura

Slak

Spoor 6 (graf)
vondst put vlak vak spoor verzamelwijze / datum categorie opmerking

17 1 6 6

- Haakje: brons
- Fragmenten: 3x, glas, wit
- Spijkers: 2x, ijzer

93 1 1 6

- Fragmenten: 2x, glas, groen en wit
- Spijkers: 1x, fragmenten van spijkers (4x)

94 1 1 6

- Fragment,: glas, wit
- Spijker: 2x, ijzer
- Fragment: ijzer

109 1 2 6

Fragment: glas, wit

112 1 2 6 AANV MFE spijker -> verdiepen 
vlak -> Restaura

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

123 1 1 6 SCHA 10/13/2008 MFE

Spijker of kram: ijzer

182 1 4 6

- Fragmenten: 3x, glas, wit
- Fragmenten: 3x, ijzer

183 1 4 6

- Fragment: glas, groen
- Nageltjes: 5x, ijzer

188 1 2 6 SCHA BYZM fi bel bij Restaura

Bronzen Romeinse fi bula
Conditie: verbogen, naald ontbreekt grotendeels
Lengte: 4,9 cm
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vondst put vlak vak spoor verzamelwijze / datum categorie opmerking

192 1 2 6 SCHA 10/15/2009 MFE bij Restaura

Corrosiekluitje zonder voorwerp: ijzer

195 1 2 6 SCHA 11/15/2009 MIX aanleg vlak 2

- Fragment, niet nader identifi ceerbaar: ijzer 
- Kraal: barnsteen? 
- Sintel

196 1 4 6 AANV MFE spijker -> Restaura

Spijker, haaks verbogen, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

197 1 4 6 AANV MFE spijker -> Restaura

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

198 1 4 6 AANV MFE spijker -> Restaura

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

210 1 4 6

Fragment: glas, blauw

262 1 4 6 AANV MFE spijker -> Restaura

- Deel van koker, vervormd, sterk gecorrodeerd: koperlegering
- Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

276 1 4 6 AANV MSL Restaura

Slak: ijzer

277 1 4 6 AANV MFE spijker aangetroff en 
bij verdiepen vlak -> 
Restaura

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

306 1 5 6

- Fragmenten: 2x, glas, wit en blauw
- Spijker: fragment
- Fragmenten: ijzer

308 1 5 6

- Fragmenten: glas, wit
- Fragment: ijzer

326 1 4 6 AANV MXX verdiepen vlak

Staaf of spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

343 1 4 6 AANV MFE spijker aangetroff en 
bij verdiepen van vlak

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

352 1 5 6 AANV MFE spijker aangetroff en 
bij verdiepen vlak

Fragment spijker: ijzer

363 1 5 6 TROF MFE Spijker

Fragment spijker: ijzer

380 1 6 6

Fragment: ijzer

381 1 6 6

- Nageltje: ijzer
- Fragment: glas, wit
- Kraal: glaspasta

382 1 6 6

Fragment: glas, wit

439 1 6 6 TROF MFE Spijker

Fragment spijker: ijzer

458 1 6 6 TROF MFE Spijker

Fragment spijker: ijzer

461 1 6 6 TROF MSL

Slak: ijzer

474 1 6 6 TROF MFE Spijker

Fragment spijker: ijzer

475 1 7 6

- Fragment: glas, groen
- Fragmenten: 2x, ijzer

476 1 7 6
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vondst put vlak vak spoor verzamelwijze / datum categorie opmerking

- Fragmenten: 6x, glas, wit en groen
- Spijkers: 2x, ijzer
- Nageltje: ijzer
- Fragmenten: ijzer

478 1 7 6

- Fragmenten: 3x, glas, rood, wit en groen
- Kraal?: gecorrodeerd

479 1 4 6 SCHA MA

- Kop van spijker: ijzer 
- Fragmenten: glas

480 1 6 6 TROF MBR

Fragment: koperlegering

495 1 4 6 SCHA 10/23/2009 MFE

Spijker: ijzer

584 1 8

Fragment: glas, wit

693 1 5 6 TROF MFE spijker

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

695 1 5 6 TROF MFE spijker

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

696 1 5 6 TROF MFE spijker

Fragment spijker: ijzer

697 1 5 6 TROF MXX

Fragment bol: koperlegering

746 1 6 TROF MA roofk uil

- Spijkers: ijzer
- Spijkers: fragmenten, ijzer
- Schoenspijker: ijzer
- Slak: ijzer
- Slak aanslag: ijzer
- Fragmenten: 21x, glas, wit, blauw en groen
- Fragmenten: ijzer
- Fragmenten: 4x, koper
- Nageltje: ijzer
- Plaatjes: 2x, brons
- Nageltjes: 5x, brons
- Fragmenten: 2x, brons
- Gesp: gecorrodeerd, ijzer
- (JC119) Sierniet met lip, drie doorboringen, een fragment ontbreekt: koperlegering 
- (JC120) 4 plaatf ragmenten van eens schaal? : koperlegering 
- (JC121) Schildknop, sterk gecorrodeerd, aanslag, gebroken in meerdere delen, delen ontbreken: ijzer 
- 9 spijkers en fragmenten van spijkers, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer; 
- Gesp, sterk gecorroderd, aanslag: ijzer; 
- Gesp, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer; kies 
- (JC122) Spijkers en fragmenten van spijkers, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer 
- (JC123) munt, romeins, gecorrodeerd: koperlegering 
- (JC124) Voorwerp met rijen ronde gaten: koperlegering 
- (JC125) Fragmenten spijker: ijzer ; fragment: koperlegering 
- (JC126) Spijker met bolle kop, gecorrodeerd, aanslag: koperlegering 
- (JC127) Twee nageltjes: ijzer; spijkerfragmenten, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer. 

792 1 2 6

Fragmenten: 3x, ijzer

796 1 1 6

- Fragmenten: 2x, glas, groen en wit
- Fragment: ijzer

797 1 2 6

- Ringetje / haakje: koper
- Fragmenten: 2x, ijzer
- Fragment: glas, wit

851 1 2 6 AANV MXX

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

852 1 3 6 TROF MXX
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vondst put vlak vak spoor verzamelwijze / datum categorie opmerking

Fragment spijker: ijzer

853 1 4 6

Fragment: ijzer

854 1 3 6

- Fragment: glas, zwart
- Fragmenten: 3x, ijzer

867 1 4 6 TROF MXX verdiepen profi elwand 
segment 1 t/m 6

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

888 1 5 6

- Fragment: glas, blauw
- Spijker: ijzer
- Fragmenten: 2x, ijzer

943 1 - 6

- Fragmenten: 3x, glas, wit
- Fragmenten: 2x, ijzer

944 1 6 TROF MXX segment 1 t/m 6

- Fragment schoenspijker, omgeslagen, gecorrodeerd, aanslag: ijzer 
- Spijker, schoenspijker, spijkerfragmenten: ijzer / kiezel

945 1 6 AANV MXX segment 1 t/m 6

- (JC109) deel van tand (paard?): bot 
- (JC110) kogelhulsje: koperlegering 
- (JC112) spijker en fragment spijker: ijzer 
- (JC113) 2 ijzeren gespen met rechthoekige beslagplaten, waarschijnlijk geen versiering
sterk gecorrodeerd, aanslag, niet compleet

Spoor 2008-7 (graf)
vondst put vlak vak spoor verzamelwijze categorie opmerking

145 1 1 2008-7 SCHA MFE

Spijker: ijzer

164 1 2 2008-7 SCHA MA

- Sax-schede versteviging: omgebogen, hol bronzen beslagplaatje ter versteviging van de zijkant van de leren schede van een sax. Drie perforaties zichtbaar, restan-
ten van twee bronzen bevestigingsnietjes aanwezig. 
Lengte: 4.2 cm
Type: alleen de mond-versteviging van de sax-schede kent typologische indelingen (Siegmund Sax 4.5, Niederrhein Phase 9 (640-670))20, de overige sax-schede 
verstevigingen niet, maar het kan worden verondersteld dat deze in dezelfde fase dateren. Een ruime datering in de zevende eeuw is voor dit sax-schede element 
waarschijnlijk. 
Datering: zevende eeuw
- Hengsel: koperlegering 
- Spijker: ijzer 
- Fragmenten: glas
- Spijker: ijzer
- Sintel
- Fragmenten, niet nader identifi ceerbaar: ijzer

208 1 2 2008-7 SCHA GL

Fragmenten: glas

211 1 2 SCHA MIX aanleg vlak 2

Hoekbeslag: ijzer

98 1 1 2008-7 SCHA MIX

Bronzen sax-schedeniet met versierde platt e, holle kop.
Versiering: meegegoten en met inkervingen bijgewerkt. Gestileerd (dierstijl?) motief.
Diameter: 1,6 cm
Type: Siegmund Sax 4.3, Niederrhein Phase 9 (640-670)21 / Franken AG Sax 4.3b, phasen 7 and 8 (610/20-670/80)22

Datering: 610/20-670/80

99 1 1 2008-7 SCHA GL

Fragmenten: glas

100 1 1 2008-7 SCHA GL

119 1 1 2008-7 SCHA GL

Fragmenten: glas

125 1 1 2008-7 SCHA GL

Fragmenten: glas

127 1 1 2008-7 SCHA GL

Fragmenten: glas
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Spoor 15 (graf)
vondst put vlak vak spoor verzamelwijze categorie opmerking

100 1 1 15

Fragmenten: 2x, glas, wit en blauw

121 1 2 15

Fragment: spijker

122 1 2 15

Fragment: glas, wit

124 15

Knikwandpot, reducerend gebakken.
Versiering: onbekend, waarschijnlijk geen (niet op foto te zien)
Bijzonderheden: gevuld met aarde waarvan de inhoud bestaat uit grind en eventueel metaaldruppels?

127 1 2 15 AANV AW

Knikwandpot, reducerend gebakken
Versiering: onbekend, waarschijnlijk geen (onduidelijk op foto)
Bijzonderheden: gevuld met aarde waarvan de inhoud bestaat uit grind.

185 1 3 15 AANV MSL Restaura

Slak: ijzer

214 1 3 15 AANV MXX Restaura

Slak in kluit: ijzer

234 1 3 15 AANV MFE spijker -> Restaura

Spijkertje, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

256 1 3 15

Fragment: spijker

304 1 3 15 AANV MFE spijker -> Restaura

Fragment spijker: ijzer

312 1 15 AANV MSL Restaura

Slak: ijzer

355 1 - 15

- Kraal: 1x, glaspasta
- Fragment: spijker

385 1 5 15 TROF MFE spijker

Fragment spijker: ijzer

390 1 5 15 TROF BYZB kam

Kam, geen documentatie beschikbaar

400 1 5 15 TROF MFE spijker

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

402 1 5 15 TROF MFE spijker

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

413 1 4 15 TROF MFE spijker

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

541 1 5 15 AANV MXX

Fragmenten spijker: ijzer

561 1 5 15 AANV MXX

Fragment: ijzer

589 1 4 15

Fragmenten: 3x, ijzer

601 1 4 15 TROF MIX let op: inhoud MET

Fragment spijker: ijzer

614 1 4 15 TROF MXX

Fragment plaat, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

622 1 4 15

Fragment: ijzer

623 1 5 15

Spijker: fragmenten, ijzer

664 1 5 15

Fragment: glas, wit

667 1 5 15

Spijker: ijzer
Fragmenten: ijzer
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vondst put vlak vak spoor verzamelwijze categorie opmerking

673 1 5 15

- Fragment: brons, niet nader determineerbaar
- Fragment: glas, wit

658 1 5 15 TROF OMB MROMP

Zilveren oorring bestaande uit een ring (gebroken) met omgeslagen uiteinden en een opgeschoven holle biconische knop met op de ‘knik’ meegegoten versiering. 
Een deel van de ring is onder vondstnummer 709 geborgen.
Gecorrodeerd, aanslag; nog niet schoongemaakt.

670 1 5 15

Fragment: glas, wit

677 1 5 15

Spijker: ijzer, gecorrodeerd

683 1 5 15

Spijker: fragment, ijzer

708 1 5 15 AANV MFE spijker

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

709 1 5 15 AANV GL oorbel, deel 2

Fragment van de zilveren ring van ooring (vnr. 658).

710 1 5 15 AANV MFE spijker

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

739 1 5 15 AANV MXX segment c/d

- Beslagplaat (van gesp?), gebroken, gecorrodeerd, aanslag: koperlegering
- Beslagplaat van gesp, gecorrodeerd, aanslag: koperlegering
- Gesp, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer
- Spijkers (3x), strek gecorrodeerd, aanslag, ijzer 

740 1 5 15 AANV MXX mes; segment c/d

Mes, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer. Scherpe knik op de rugzijde
Datering: Type: Siegmund Ger 1.2, Niederrhein Phasen 9-11 (640-740).23

742

Zilveren oorring bestaande uit een ring (fragment ontbreekt) met omgeslagen uiteinde en een opgeschoven holle biconische samengestelde knop met op de ‘knik’ 
meegegoten versiering. De knop is gefragmenteerd.
Gecorrodeerd, aanslag

757 1 5 15

Kraal: 2x, glaspasta

798 1 5 15 TROF GL kraal

Kraal: glaspasta

799

Kraal: glaspasta

800 1 5 15 TROF MFE spijker

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

Spoor 46 (graf)
vondst put vlak vak spoor verzamelwijze categorie opmerking

484 1 1 46

- Fragmenten: 2x, glas, groen en wit
- Fragment: ijzer

485 1 1 46

- Fragment: glas, wit
- Fragmenten: ijzer

486 1 1 46

Fragmenten: ijzer

488 1 1 46 TROF MBR rond het hoofd 
verzameld

(Oor?)ring van koperlegering, vervormd, gecorrodeerd

493 1 2 46 TROF MFE spijker rond het 
hoofd verzameld

Fragment spijker: ijzer

499 1 2 46

Fragment: glas, groen

501 1 3 46

- Fragment: glas, groen
- Nageltje: ijzer
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vondst put vlak vak spoor verzamelwijze categorie opmerking

502 1 3 46

Nageltje: ijzer

574 1 3 46 TROF MIX hout/ijzer

Fragmenten spijker met houtresten: ijzer / hout

579 1 3 46 TROF MFE spijker

Fragment spijker: ijzer

605 1 3 46

- Nageltjes: 2x, brons
- Fragment: glas

606 1 3 46

Fragment: glas, wit

628 1 3 46

Fragment: ijzer

700 1 4 46

- Nageltjes: 2x, brons
- Spijker: fragment

701 1 4 46

- Fragment: glas, wit
- Nageltje: ijzer

702 1 4 46

Fragmenten: 2x, glas, wit

704 1 4 46

- Fragment: glas, wit
- Fragment: lood
- Fragment: ijzer

722 1 4 46 TROF MXX riemtong

Fragment van een strook: ijzer

725 1 4 46

Fragment: ijzer

731 1 4 46

- Spijker: fragment, ijzer
- Fragmenten: 3x, ijzer

744 1 4 46 TROF MXX

Fragment spijker: ijzer

745 1 4 46 TROF MXX

Brok houtskool en vuursteen

747 

Fragmenten met houtresten: ijzer

Spoor 47 (graf)
vondst put vlak vak spoor verzamelwijze categorie opmerking

762 1 2 47

- Fragmenten: ijzer
- Fragment: glas, wit

764 1 2 47

Fragment: ijzer

765 1 2 47

- Spijkers: 2x
- Fragment: ijzer

766 1 2 47

Fragmenten: 2x, glas, wit

769 1 2 47 TROF MFE spijker

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag, omgeslagen: ijzer

773 1 2 47 TROF MFE spijker

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

774 1 2 47

Fragment: glas, wit

782 1 2 47

Fragment: glas, wit



BIJLAGE 4 CATALOGUS GRAFINVENTARIS BORGHAREN 2008/2009 191

vondst put vlak vak spoor verzamelwijze categorie opmerking

783 1 2 47 TROF MFE spijker

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

786 1 3 47

Fragment: glas, groen

787 1 3 47

Nageltje: brons
Fragmenten: 2x, brons

788 1 3 47

- Fragmenten: 3x, glas, groen en wit
- Fragmenten: 5x, ijzer
- Spijkers: 2x, ijzer

789 1 3 47

Fragment: ijzer (nageltje?)

790 1 3 47

Fragmenten: 3x, glas, groen en wit

791 1 3 47

Fragment: ijzer
Nageltje: ijzer

807 1 3 47 TROF MFE spijker

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

817 1 3 47

Fragment: glas, wit (modern)

824 1 3 47 TROF MXX

Fragment spijker: ijzer

825 1 3 47

Fragment: glas, wit

826 1 3 47 TROF MXX

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

839 1 3 47

Fragment: glas, wit

841 1 3 47 TROF MFE spijker

Fragment spijker

861 1 4 47

- Fragmenten: 2x, glas, wit en groen
- Fragmenten: 3x, ijzer
- Spijker: fragment

862 1 4 47

- Fragment: glas, wit
- Fragment: ijzer

863 1 4 47

- Fragment: brons
- Fragment: glas, wit
- Fragment: barnsteen

864 1 4 47

- Fragment: niet nader determineerbaar
- Spijkers: fragmenten

865 1 4 47

- Fragment: ijzer
- Nageltje: ijzer

866 1 4 47

- Fragment: glas, groen
- Munt: brons?
- Fragmenten: 3x, ijzer

883 1 4 47 TROF MFE spijker

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

965 1 4 47 TROF MFE

Spijker of bout, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

974 1 4 47 TROF MFE

Naald of els, sterk gecorrodeerd, aanslag, niet complete: ijzer

976 1 4 47 TROF MFE
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vondst put vlak vak spoor verzamelwijze categorie opmerking

Staaff ragment, gebogen, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

985 1 5 47

Fragmenten: 2x, glas, wit

986 1 5 47

- Fragment: glas, wit
- Fragmenten: 3x, ijzer
- Nageltje: ijzer
- Spijker: ijzer

987 1 5 47

- Fragment: glas, wit
- Fragment: ijzer

989 1 5 47

Fragment: glas, groen

1053 1 5 47 TROF MXX

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

1055 1 5 47

Fragment: glas, wit (modern)

1057 1 5 47

Kraal: glaspasta

1059 1 5 47

Fragmenten: 2x, glas, groen

1060 1 5 47

Fragment: glas, groen

1088 1 5 47

Bronzen riemtong, tongvormig, versierd met ingedreven cirkels die de rand van de riemtong volgt. Een gesplitste basis met een nageltje. Lengte: 3.9 cm
Type: afh ankelijk van de positie in het graf kan deze riemtong onderdeel zijn van een gordel, tas, schoen, rij-uitrusting van een paard of van beenbekleding
Datering: op basis van gelijkende riemtongen vermoedelijk in de laatste helft  van de zesde en begin van de zevende eeuw.

1089 1 5 47 TROF MXX ringen

Delen van een strook, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

1090 1 5 47 TROF MXX

Schaaltje en houten emmer met ijzeren banden en getordeerd hengsel. In schaal beslag met klinknagel(?) en een naald, of er zich andere voorwerpen in de emmer 
bevinden is niet bekend: koperlegering, ijzer, hout.
Datering emmer: Kleinlangheim AM II-AM III (520/30-600).24

Spoor 51 (graf)
vondst put vlak vak spoor verzamelwijze categorie opmerking

811 1 1 51

Nageltje: ijzer

812 1 1 51

Fragment: ijzer

845 1 2 51 AANV AW potje

Cylindrische aardewerken pot op voet, reducerend gebakken, versierd met enkele ribbels. 
De voet is losgeraakt van de pot
Gevuld met aarde, inhoud van grind.
Datering: (vroege) zevende eeuw.25

849 1 2 51 AANV MXX

Fragment spijker: ijzer

850 1 2 51 AANV MXX

Fragment spijker, verbogen, houtresten: ijzer

855 1 2 51

Fragmenten ijzer: 2x

856 1 2 51

- Fragment: ijzer
- Bronzen nageltje
- Spijker: ijzer

858 1 2 51

Fragment: ijzer

859 1 2 51

- Fragmenten ijzer: 4x
- Fragment: glas
- Nageltje: ijzer
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vondst put vlak vak spoor verzamelwijze categorie opmerking

891 1 3 51 AANV MFE

Schoenspijker, sterk gecorrodeerd, aanslag, omgeslagen: ijzer

892 1 3 51 AANV MFE

Fragmenten spijker: ijzer

900 1 3 51 AANV MXX munt

Munt, romeins, gecorrodeerd: koperlegering

904 1 3 51

Fragment: ijzer

908

Fragmenten: bot?

920 1 3 51 AANV MFE

- IJzeren pijlpunt met open schacht, vorm van het blad niet te bepalen op basis van de röntgenfoto, sterk gecorrodeerd, aanslag.
- Fragment: glas, groen

925

Knolletje: vuursteen?

927 1 3 51 AANV KER

Knikwandpot, reducerend gebakken, op voet, scherpe knink en hoge hals. Versierd met drie diepe groeven op de bovenwand. 
Gevuld met aarde, inhoud van grind en eventueel metaal.
Datering: vermoedelijk 625-670.26

928 1 3 51 AANV MFE

Fragment spijker: ijzer

930 1 3 51 AANV MFE

Fragment: ijzer

935 1 3 51 AANV SXX

936 1 3 51 AANV MIX

Fragment spijker: ijzer

938 1 3 51 AANV MFE

Fragment met houtresten: ijzer

939 1 3 51 AANV MFE

Fragmenten: aardewerk en ijzer

940 1 3 51 AANV MXX

Rechthoekig riembeslag met rechthoekige uitsparing, twee nieten: koperlegering
Gecorrodeerd, aanslag

950 1 3 51

- Fragment: glas, wit
- Fragmenten: 2x, ijzer

951 1 4 51

- Nageltjes: 6x, brons
- Plaatje: brons, niet nader determineerbaar
- Fragmenten: 8x, ijzer
- Fragment: glas, wit

952 1 4 51

Fragment: glas, wit

955 1 4 51

- Fragment: glas, wit
- Kraal: 2x, gecorrodeerd

984 1 3 51 TROF MFE

Spijker, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer

991 1 4 51 TROF MXX

IJzeren pijlpunt met open schacht, vorm van het blad niet te bepalen op basis van de röntgenfoto
sterk gecorrodeerd, aanslag 

1002 1 4 51 TROF MFE

Fragmenten, klinknagel (passen aan dolk, vnr: 1007): ijzer en koperlegering 

1003 1 4 51 TROF MFE

Fragmenten (passen aan dolk, vnr: 1007): ijzer

1007 1 4 51 TROF MXX dolk

Mes (met ‘knik’ op rugzijde?) in schede met schedemondbeslag en rechthoekig gordelbeslag met rechthoekige uitsparing, sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer en ko-
perlegering
Type: Siegmund Ger 1.2, Niederrhein Phasen 9-11 (640-740).27

1016 1 4 51 TROF MXX

Spijker, aanslag, sterk gecorrodeerd: ijzer
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vondst put vlak vak spoor verzamelwijze categorie opmerking

1031 1 4 51

- Fragment: glas, wit
- Fragment: ijzer

1040 1 4 51 TROF MXX

Rechthoekig riembeslag met rechthoekige uitsparing, twee nieten met daaronder plaatje: koperlegering
Gecorrodeerd, aanslag

1041 1 4 51 TROF MIX verzamelwijze, ca-
tegorie en seg-
ment onbekend

Rechthoekig gordelbeslag (rugplaat) van koperlegering met vier ijzeren nieten 
sterk gecorrodeerd, aanslag: ijzer en koperlegering

1042 1 4 51 TROF MIX verzamelwijze, ca-
tegorie en seg-
ment onbekend

Gesp met beslagplaat van koperlegering, twee nieten op beslagplaat
Sterk gecorrodeerd, aanslag

1045 1 4 51 TROF MIX verzamelwijze, ca-
tegorie en seg-
ment onbekend

Nietje, gecorrodeerd: koperlegering

1048 1 4 51 TROF MXX

Nietje, gecorrodeerd: koperlegering

1049 1 4 51 TROF MXX

Nietje, gecorrodeerd: koperlegering

1050 duplo 1 SCHA MXX waarschijnlijk ver-
vallen

- Beslag: koperlegering 
- Vierkant plaatje: lood 
- Diversen: lood/koperlegering (recent)
- Zilveren fragment van naaldhouder van fi bula, versierd met geprofi leerd knopje, breuken, aanslag 
- Deel van munt, aanslag: koperlegering 

1063 1 4 51 TROF MSL

Knolletje: vuursteen

1064 1 4 51

Fragment: glas: wit

1073 51

Haakje: ijzer

1092 1 4 51

Fragment: ijzer

1097 1 4 51

Fragment: niet nader identifi ceerbaar

1100 1 4 51

Fragmeten: 2x, ijzer

1118 1 - 51

Fragment: ijzer

1120 1 - 51

Fragment: ijzer

Overige sporen

Spoor 1
vondst put vlak vak spoor verzamelwijze categorie opmerking

76 1 1 1

Fragmenten: 2x, ijzer

83 1 1 1

Fragment: ijzer
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Spoor 3
Vondst put vlak vak spoor verzamelwijze categorie opmerking

81 1 1 3 SCHA MXX aanlegvlak

Spijker: ijzer

82 1 1 3

Fragment: glas, wit

122 1 1 3 SCHA MBR

Fragment, niet nader identifi ceerbaar: materiaal onbekend

124 1 1 3 SCHA MXX

Fragment, niet nader identifi ceerbaar: zilverblik

Spoor 4
vondst put vlak vak spoor verzamelwijze categorie opmerking

85 1 1 4

Fragment: ijzer

Spoor 10
vondst put vlak vak spoor verzamelwijze categorie opmerking

101 1 1 10

Fragment: glas, blauw

51 1 1 10

Fragmenten: 5x, ijzer

Spoor 5000
vondst put vlak vak spoor verzamelwijze categorie opmerking

8 1 1 5000 AANV MPB Restaura

Kluit, versmolten: lood

9 1 1 5000 AANV MXX Restaura

Fragmenten, 2x, versmolten: lood

10 1 1 5000 AANV MXX Restaura

- Fragmenten spijker, 3x: ijzer
- Fragment: lood

11 1 1 5000 AANV MXX Restaura

Fragment: lood

12 1 1 5000 AANV MXX Restaura

Fragmenten spijker : ijzer

13 1 DETC MXX stortvondst -> 
Restaura

Fragmenten : lood

16 1 1 5000 AANV MXX Restaura

- Bus, recent: ijzer (JC104)
- Spijker en fragmenten spijker: ijzer (JC105)
- Fragment: lood (JC106)
- Fragment spijker (JC107)
- Fragment strook: ijzer (JC108)

7 1 1 5000

Ring: brons

18 1 1 5000

Fragmenten: 2x, glas, wit

52 1 1 5000

- Nageltje: ijzer
- Fragment: ijzer

55 1 1 5000

Fragment: glas, wit

69 1 1 5000

- Fragment : glas, wit
- Fragment : ijzer

21 1 1 5000

- Fragment: glas, wit
- Fragmenten: 3x, ijzer
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Geen spoornummer 2008
Vondst put vlak vak spoor verzamelwijze categorie opmerking

1 1 SCHA MXX detectorvondst 
oppervlak

Fragment spijker: ijzer

6 1 SCHA MIX vondsten stort

- Spijkers: ijzer
- Hengsel: ijzer. IJzerrestanten aan de twee omgebogen uiteinden (met bevstigingsplaatjes?). 

77 1 1 SCHA MXX detectorvondst 
onder de bv

Spijker: ijzer

82 1 1 SCHA GL

Fragmenten: glas

313 1 SCHA MA waarschijnlijk twee 
bulk monsters 
doorelkaar ge-
gooid tijdens 
spoelen en splitsen

- Fragment van staaf of spijker: ijzer 
- Fragmenten: glas

Fragmenten: glas

105 1 1 6 SCHA MXX

Fragment spijker: ijzer

106 1 1 SCHA MA aanleg vlak noord-
west

Sintels

107 1 SCHA MIX aanlag vlak zuid-
oost

Fragment van een huls: zilver?
Het hulsje is aan beide zijden gebroken. Het gehele oppervlak is voorzien van een ingekerfde zigzag versiering. 
Lengte: 1,1 cm

Geen spoornummer 2009
vondst put vlak vak spoor verzamelwijze categorie opmerking
17 1 -
Fragment : glas, wit
23 1 -
Fragment : ijzer
71 1 1
- Fragmenten: 2x, glas, wit
- Fragment : ijzer
72 1 1
- Fragmenten : 2x, glas, wit en groen
- Spijker
73 1 1
- Fragment: glas, wit
- Spijker
78 - -
Kraal : groot, blauw (modern ?)
81 1 1
Fragment : ijzer
94 1 1
Fragment : ijzer
95 1 1 DETC MXX munt -> Restaura
Munt, Romeins, gecorrodeerd : koperlegering
96 1 1
Fragmenten: 3x, ijzer
97 1 1 DETC MXX tijdens aanleg vlak 

met detector -> 
Restaura

Munt, Romeins, gecorrodeerd : koperlegering
110 1 2
Fragment: lood
140 1 1
Fragment: lood
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vondst put vlak vak spoor verzamelwijze categorie opmerking
141 1 1 TROF MBR schoonmaken 

paardenhoofd -> 
Restaura

Haakje van koperlegering met uitlopende holle schacht, nietje in de schacht
Versiering: onbekend
Gecorrodeerd
142 1 1 DETC MXX muntje -> Restau-

ra
Munt: koperlegering
308 1 5
Fragment: glas, wit
563 1 -
- Fragmenten: 3x, blauw en wit
- Fragmenten: 2x, ijzer
565 1 -
- Fragment: glas, wit
- Fragmenten: 2x, ijzer
564 1 1
- Fragmenten: 4x, glas wit
- Fragmenten: 2x, ijzer
- Spijker
565 1 -
Fragment: ijzer
757
Kraal: glaspasta
788 1 3
Fragment: glas?
855 1 2
Slak
860 1 2
- Fragment: glas, groen
- Fragment: ijzer
864 1 4
Fragmenten: 2x, ijzer
888 1 5
Fragment: ijzer
1057
Kraal: glaspasta
1125 1 1
Fragmenten: ijzer
1126 1
- Fragmenten: ijzer
- Haakje: ijzer
- Spijker

Noten
1 Siegmund 1998, 132.

2 Siegmund 1998, 44.

3 Legux, Périn & Vallet 2004, 18, 39, 54.

4 Siegmund 1998, 130-131.

5 Müssemeier et al. 2003, 61.

6 Siegmund 1998, 166.

7 Feyeux 2003, 37, Fig. 13, T55.3k.

8 Maul 2002, Band 1, 153-154.

9 Legoux, Périn & Vallet 2004, 21, 50, 55.

10 Pescheck 1996, 89, Grab 261, Taf. 65,7.

11 Siegmund 1998, 38-39.

12 Müssemeier et al. 2003, 22.

13 Siegmund 1998, 23-24.

14 Müssemeier et al. 2003, 17.

15 Legoux, Périn & Vallet 2004, 19, 41, 54.

16 Pescheck 1996, 46, Grab 299, Taf. 77,10.

17 Martin 1976, 140.

18 Determinatie Arent Pol, Geldmuseum, Utrecht.

19 De Belfort 1892-1895, 6461, 6579.

20 Siegmund 1998, 95.

21 Siegmund 1998, 95.

22 Müssemeier et al. 2003, 47.

23 Siegmund 1998, 112.

24 Pescheck 1996, 89-90.

25 Legoux, Périn & Vallet 2004, type 398, 20, 46, 55.

26 Siegmund 1998, 132.

27 Siegmund 1998, 112.
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Bijlage 5  XRF-metingen kralen 

object soort jaar vondst -
nr.

put vlak vak spoor seg-
ment

verza-
mel-
wijze

cate-
gorie

opmer-
king

SiO2 CaO P2O5 K2O Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO S

% % % % % % % % mg/kg

bruine kraal groot, 
versiering groen streepjes 
glazuur

kraal 2009 50 1 1 0 2 3 AANV MA verdiepen 
van vlak

40 6,57 10,57 0,429 5,33 0,311 6,44 1,229 <1698

zelfde meting als 4082 kraal 2009 50 1 1 0 2 3 AANV MA verdiepen 
van vlak

41 6,89 10,56 0,426 5,97 0,339 6,69 1,316 <1639

rooie kraal kraal 2009 50 1 1 0 2 3 AANV MA verdiepen 
van vlak

64 2,68 0,59 4,176 24,38 0,932 8,38 0,140 <810

gele kraal kraal 2009 50 1 1 0 2 3 AANV MA verdiepen 
van vlak

39 8,31 10,11 2,029 14,57 0,461 3,07 0,149 <4353

gele kraal kraal 2009 50 1 1 0 2 3 AANV MA verdiepen 
van vlak

58 5,56 <1 1,307 <2 0,258 1,52 11,963 4846

gele kraal kraal 2009 50 1 1 0 2 3 AANV MA verdiepen 
van vlak

29 6,62 9,03 0,685 4,27 0,125 1,51 0,169 <8743

gele kraal kraal 2009 50 1 1 0 2 3 AANV MA verdiepen 
van vlak

26 7,67 14,61 0,672 8,00 0,202 1,34 0,053 <6216

gele kraal kraal 2009 27 1 0 0 2 2 TROF GL kraal 25 6,58 14,95 0,591 4,64 0,187 3,80 0,724 <5784

gele kraal kraal 2009 36 1 0 0 2 2 TROF GL kraal 58 7,37 7,40 0,089 6,64 0,499 3,60 0,106 <1299

gele kraal kraal 2009 37 1 0 0 2 2 TROF GL kraal 61 6,83 6,06 0,178 7,42 0,420 3,28 0,072 <1239

groen kraal, glas kraal 2009 22 1 0 0 2 1 TROF MA 71 7,07 2,82 1,257 8,01 0,218 1,64 0,035 <1837

gele kraal kraal 2009 22 1 0 0 2 1 TROF MA 33 6,75 11,45 1,289 <6 0,269 1,95 0,258 <12501

rood witt e dubbele kraal kraal 2009 39 1 0 0 2 2 TROF GL kraal 53 6,71 7,31 0,434 5,08 0,133 3,02 0,597 <1889

kraal+ amathyst blauw kraal 2009 oppervlakte vondst J.W. de Kort 112 <0 <2 0,048 <1 <0 -0,11 <0,000 <659

dubbele kraal, rood wit kraal 2009 28 1 0 0 2 2 TROF GL kraal 53 6,15 7,15 0,472 5,45 0,149 3,12 0,492 <2182

kraal, klein  zwart/rood kraal 2009 955 1 4 0 51 6 TROF MA 51 1,07 <0 3,743 28,51 0,892 7,73 0,075 <675

kraal wit, 5 kantig, 1cm 
lang

kraal 2009 1057 1 5 0 47 0 TROF GL kraal 42 5,55 8,05 0,359 6,00 0,262 3,22 1,123 <1768

kraal, klein geel kraal 2009 53 1 1 0 2 6 AANV MA verdiepen 
van vlak

32 7,77 10,63 1,387 9,19 0,294 3,74 0,994 <5424

kraal rood kraal 2009 355 1 0 0 15 0 TROF MA vlak 1 t/m 
4; segment 
A en F

51 5,13 6,95 0,631 4,20 0,081 5,43 0,048 <2980

kraal, geel + groen kraal 2009 61 1 0 0 2 3 AANV GL kraal aan-
getroff en 
bij verdie-
pen van 
vlak

49 4,62 4,40 0,510 4,32 0,028 0,61 <0 <4276

dubbele kraal, geel kraal 2009 34 1 0 0 2 2 TROF GL kraal 29 9,79 15,59 1,120 9,36 0,252 2,11 0,070 <4981

kraal rood als 355 kraal 2009 799 1 5 0 15 1 TROF GL KRAAL 60 5,71 6,08 0,826 5,79 0,115 6,42 0,099 <2985

kraal wit 3 ribben kraal 2009 478 1 7 0 6 5 TROF MA 95 0,37 0,48 0,732 5,62 0,055 1,22 0,039 <345

kraal wit groen glazuur 
wit uitgespaard

kraal 2009 25 1 0 0 2 2 TROF GL kraal 51 6,11 8,56 0,299 7,90 0,214 1,99 <0 <3758

kraal slechte staat wit 
buitenkant

kraal 2009 26 1 0 0 2 2 TROF GL kraal 55 4,56 5,40 1,572 9,95 0,592 3,64 0,300 <2576
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Cl Mg Zn Cu Co Sn Pb Cr Zr Sr Rb As Ba V Ag Ni Sb Cd Mo Nb Se W Bi

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

1460 <38973 401 4040 <282 14775 23492 <320 112 505 24 539 358 36 <75 <82 <57 73 <8 <7 <16 291 <80

1280 <39426 477 4524 <281 14967 23926 <291 107 536 23 592 455 84 85 <82 <58 54 <8 <7 <16 <263 <78

3176 <71288 76 67 <336 <58 <28 <272 262 201 259 15 <186 188 <67 127 <50 <30 14 37 <7 168 <19

5132 <89631 2102 5156 <383 47123 288178 <586 <113 <83 <114 11796 <729 <71 <251 <232 <183 822 <33 <30 <118 <1117 <634

13827 <137753 605 <96 287 <106 7813 <903 117 187 30 <189 738 254 <128 <163 <91 <53 <13 <11 <17 454 <73

13000 <198084 186 <141 <308 47673 237021 <564 <101 <75 <100 11499 <1059 <55 373 <240 <255 <238 <35 <29 <111 1330 <580

7880 <107255 543 607 <277 29357 267111 <590 <102 <74 <103 11696 <693 <67 255 276 <164 627 <32 <25 <103 <994 <587

4439 <100938 1844 6644 <320 21162 128150 <559 <64 114 <49 1473 666 115 466 290 <135 199 <19 <15 <56 1049 <300

1808 <32603 36 598 <184 7629 10175 <220 165 594 19 <109 <176 55 <58 <63 130 58 <5 8 <8 162 <41

1364 <32004 44 542 <179 9168 9063 <211 156 583 18 <103 <168 34 <54 <63 118 66 <7 <5 <8 <150 <40

9576 <61669 <43 13123 <162 2180 6025 <292 106 537 28 <106 <224 <11 <83 <80 100 <35 <8 <7 <9 <182 <42

23798 <323089 421 <243 <446 47013 240216 <838 <129 <94 <125 <1563 1622 <113 895 1222 <401 <344 <52 <45 <133 <1445 <760

3390 <44414 1428 10149 <184 12214 32022 <231 69 484 25 <215 <373 33 129 <71 <87 <59 <7 <7 <16 <267 <86

<197 <24047 <4 59 <31 <52 <15 <149 1712 4 <6 <-1 <165 <-26 66 <42 <45 <25 <7 <4 <2 <66 <4

3710 <44500 1103 9952 <194 22905 34568 <336 66 424 31 <233 <475 <17 <141 <81 <103 <77 <8 <7 <18 332 <94

5251 <60353 41 129 <279 <81 <22 <318 269 170 236 4 <261 227 <97 176 <68 <43 11 30 <5 171 18

1418 <41225 35 74 <211 78630 25399 <323 87 489 18 <209 <845 51 <182 <95 <168 298 <7 <7 <17 <263 <83

6094 <108732 414 145 <331 36509 188841 <649 <75 <48 <66 7882 <900 100 <290 274 <220 <198 <22 <19 <70 <750 <391

8188 <54637 259 21891 <309 21966 102703 <356 <53 303 <35 2143 <535 31 298 <111 <135 136 <14 <11 <40 <493 <225

4279 <59996 2029 7533 <148 28259 126412 <318 <57 141 <42 3536 <611 <8 202 159 <152 160 <16 <13 <47 <559 <263

6743 <95265 433 <93 <294 36105 257156 <542 <92 <66 <90 7759 <960 <58 <332 <190 <247 760 <28 <25 <90 <882 <520

9487 <54742 885 13388 <325 16086 92867 <372 <51 279 <32 1891 <502 <23 225 <110 1034 122 <13 <10 <37 <478 <207

595 <26482 8 <13 <88 <52 <14 <111 42 13 9 <-1 <158 -14 <63 <42 <45 <25 <4 <4 <2 <63 <4

1850 <67466 1869 14605 <220 26695 135120 <424 <61 87 <45 2560 <595 <34 277 185 <142 294 <17 <14 <50 <594 <285

1343 <50264 524 2741 <260 21631 102374 <359 <57 59 <37 <490 <510 65 173 <113 <131 189 <14 <13 <38 <484 <220
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object soort jaar vondst -
nr.

put vlak vak spoor seg-
ment

verza-
mel-
wijze

cate-
gorie

opmer-
king

SiO2 CaO P2O5 K2O Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO S

% % % % % % % % mg/kg

kraal wit 5 kantig ver-
weerd

kraal 2009 381 1 6 0 6 3 TROF MA 69 0,95 1,30 1,907 7,91 0,637 4,93 0,384 <350

kraal blauw kraal 2009 43 1 0 0 2 2 TROF GL kraal 73 6,28 3,99 0,375 7,57 0,113 1,47 0,080 <748

kraal blauw kraal 2009 43 1 0 0 2 2 TROF GL kraal 75 6,28 3,58 0,425 8,42 0,105 1,44 0,083 <794

kraal blauw soil mode kraal 2009 43 1 0 0 2 2 TROF GL kraal 89 5,50 2,25 0,252 14,40 0,080 0,72 0,039 740

rode kraal kraal 2009 757 1 5 0 15 0 TROF GL kraal aan-
getroff en 
bij midden 
romp

74 3,78 1,70 1,000 7,59 0,120 13,42 0,256 32850

rode kraal kraal 2009 757 1 5 0 15 0 TROF GL kraal aan-
getroff en 
bij midden 
romp

64 4,64 1,02 0,809 6,40 0,094 6,14 0,110 <3149

rode kraal rood+zwart kraal 2009 40 1 0 0 2 2 TROF GL kraal 33 6,10 10,39 0,209 3,86 0,340 3,74 2,894 <3063

dubbele kraal kraal 2009 452 43 5,18 4,65 <0 12,18 0,645 5,28 0,172 <2750

kraal kraal 2008 gemeten in veld voor vondstnummeruitgave 25 3,31 1,32 <0 5,12 0,523 3,36 <0 <880

kraal wit kraal 2008 gemeten in veld voor vondstnummeruitgave 6 0,55 <0 <0 0,90 0,330 3,38 0,091 <890

vondst 270 kraal 2008 270 1 3 0 2 1 SCHA GL kraal 47 2,69 0,85 <0 11,12 0,603 6,07 0,155 <780

vondst 273 kraal 2008 273 1 3 0 2 1 SCHA GL kraal 50 5,47 1,85 <0 8,47 0,290 2,89 0,108 <980

vondst 275 kraal 2008 275 1 3 0 2 1 SCHA GL kraal 51 4,57 0,95 <0 9,58 0,361 2,81 0,354 <1170

vondst 278 kraal 2008 278 1 3 0 2 1 SCHA GL kraal 51 5,10 1,57 <0 10,68 0,319 2,67 0,079 <810

vondst 279 kraal 2008 279 1 3 0 2 5 SCHA GL kraal 42 5,72 3,33 <0,39 12,94 0,483 3,72 <0,065 <2120

vondst 280 kraal 2008 280 1 3 0 2 2 SCHA GL kraal 31 4,63 3,36 <0,311 5,15 0,383 3,60 0,096 <1060

vondst 282 kraal 2008 282 1 3 0 2 2 SCHA GL kraal 23 5,19 3,27 <0,259 3,35 0,321 5,48 0,610 <950

vondst 283 kraal 2008 283 1 3 0 2 2 SCHA MXX 35 3,29 1,61 <0,236 6,72 0,457 4,26 0,164 <600

vondst 288 kraal 2008 288 niet opgenomen vondstenlijst 25 5,67 8,64 <0,35 6,03 0,428 4,95 0,052 <2330

vondst 290 rood met wit-
te lijn

kraal 2008 290 1 3 0 2 2 SCHA GL kraal 37 4,75 3,80 <0,256 8,82 0,437 5,02 0,768 <1180

vondst 294 kraal 2008 294 1 3 0 2 2 SCHA GL kraal 33 4,36 3,65 <0,26 6,62 0,370 3,95 0,192 <740

vondst 293 kraal 2008 293 1 3 0 2 2 SCHA GL kraal 56 5,84 2,48 <0,28 11,18 0,166 3,56 0,040 <1610

vondst 295 kraal 2008 295 1 3 0 2 2 SCHA GL kraal 57 5,72 1,77 <0,287 11,42 0,160 3,29 <0,041 <1690

vondst 296 kraal 2008 296 1 3 0 2 2 SCHA GL kraal 37 4,96 3,40 <0,333 7,12 0,324 3,94 0,221 <930

vondst 298 kraal 2008 298 1 3 0 2 2 SCHA GL kraal\ 34 4,65 3,36 <0,334 6,88 0,401 4,09 0,193 <980

vondst 445 kraal oranje kraal 2008 445 1 4 0 2 2 SCHA GL kraal 15 4,30 1,68 <0,32 1,57 0,452 4,18 0,483 <660

vondst 445 kraal oranje kraal 2008 445 1 4 0 2 2 SCHA GL kraal 33 4,92 3,31 <0,238 7,00 0,479 4,44 0,473 <590

vondst 446 kraal wit kraal 2008 446 1 4 0 2 2 SCHA GL kraal 24 4,51 4,47 <0,311 3,88 0,503 4,84 0,083 <1760

vondst 447 kraal wit kraal 2008 447 1 4 0 2 2 SCHA GL kraal 44 5,79 2,80 <0,373 11,03 0,322 2,49 <0,053 <2220

vondst 448 kraal dubbel 
rood en wit

kraal 2008 448 1 4 0 2 2 SCHA GL kraal 40 4,53 2,09 <0,266 7,54 0,443 4,44 0,517 <1280

vondst 449 kraal rood en 
wit

kraal 2008 449 1 4 0 2 2 SCHA GL kraal 45 4,10 1,63 <0,338 9,21 0,470 4,30 0,548 <1290

vondst 449 kraal rood en 
wit

kraal 2008 450 1 4 0 2 2 SCHA GL kraal 33 4,51 3,75 <0,239 6,49 0,410 4,06 0,282 <740

vondst 449 kraal rood en 
wit

kraal 2008 450 1 4 0 2 2 SCHA GL kraal 29 4,67 3,54 <0,292 4,41 0,244 2,46 0,124 <940

vondst 451 kraal wit kraal 2008 451 1 4 0 2 1 SCHA GL kraal 54 6,39 0,45 0,222 8,01 0,197 1,36 0,236 <890

vondst 453 kraal 2008 453 1 4 0 2 2 SCHA GL kraal 46 6,92 6,57 <0,575 15,99 0,641 4,51 0,300 <4050

vondst 454 kraal 2008 454 1 4 0 2 1 SCHA GL kraa; 24 7,53 11,94 <0,337 7,45 0,346 7,91 0,333 <2600

vondst 457 kraal 2008 457 1 4 0 2 1 SCHA GL kraal 61 6,88 2,86 <0,541 11,59 0,233 2,64 0,077 <2060

vondst 459 kraal 2008 459 niet opgenomen vondstenlijst 24 5,02 5,56 <0,286 4,48 0,363 4,09 0,106 <1730

vondst 460 kraal 2008 460 1 4 0 2 2 SCHA GL kraal 56 4,89 <0,693 <0,462 9,87 0,262 1,71 0,363 4810

vondst 223-1kraal dub-
bel rood

kraal 2008 223 1 3 0 2 2 SCHA BKS 36 4,28 1,83 <0,29 5,81 0,370 3,78 1,791 <1490

vondst 223-1wit gedeelte kraal 2008 223 1 3 0 2 2 SCHA BKS 43 5,69 2,13 <0,375 8,39 0,217 1,58 0,082 <2380

vondst 223-3 rood-wit kraal 2008 223 1 3 0 2 2 SCHA BKS 27 4,99 5,44 <0,316 4,50 0,375 3,83 0,051 <1930
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Cl Mg Zn Cu Co Sn Pb Cr Zr Sr Rb As Ba V Ag Ni Sb Cd Mo Nb Se W Bi

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

860 <29746 128 <18 <179 <61 <19 <234 460 130 82 14 351 62 <80 <51 <54 <31 <5 16 <3 <80 <7

2484 <26673 26 604 138 86 2157 <205 115 543 13 <34 <175 -8 <66 45 <48 <26 <5 5 <3 <78 <15

2520 <29533 22 586 130 <59 2150 <163 118 543 13 <34 <185 7 <69 <45 <49 <27 7 4 <3 <79 <15

992 <0 18 440 148 <47 1588 <0 133 567 24 <16 <180 <-51 <64 176 <48 <39 <3 <0 <2 <21 <0

4912 <0 5222 66346 <599 13053 156985 <0 <63 475 <77 8361 <354 <-51 <138 <280 816 <101 <10 <0 <58 <212 <0

9073 <55773 2303 28035 <328 17339 102324 <378 <53 262 <35 2477 <643 <22 312 <114 1038 <114 <13 <12 <41 <527 <227

2398 <51776 1180 9439 <231 23772 38387 <322 99 437 26 695 520 116 224 <87 <105 <76 <8 <8 <20 426 <106

<340 <2960 378 <8 <500 43600 148766 <130 401 107 284 <2768 <410 <236 80 <250 <90 <70 40 30 <100 <410 <490

<170 <5230 <62 <8 <460 91810 29715 <70 257 191 119 <1365 <0 144 <490 <230 <310 510 <20 <20 <50 <260 <220

390 <6280 <62 <8 <430 17790 24480 <60 301 162 142 <1172 <170 <53 <20 <200 <40 60 <20 20 <40 <250 <190

<280 <7390 167 5420 <360 1640 2861 250 224 284 119 <262 <120 262 40 150 90 50 30 20 <20 <130 <40

1240 <8100 91 13386 <280 2090 4785 370 168 403 72 <369 <140 183 40 <120 120 40 <20 <20 <20 <150 <60

1730 <8660 3614 14630 <340 24690 15300 <60 146 422 95 <830 <210 196 100 <160 <50 150 <20 <20 <30 <340 <130

710 <7190 158 10066 <270 1880 3962 310 157 342 72 <326 <110 209 80 <110 100 40 20 <20 <20 <130 <60

<310 <1280 2341 17087 <570 28160 128127 <100 212 178 213 <3474 <340 <157 50 <290 <80 70 30 <20 <130 <640 <620

<230 <6530 320 918 <330 5690 7377 160 190 397 48 <466 <120 157 <20 <130 120 70 <20 <20 <20 <150 <70

<190 <5970 196 2244 <460 14690 24228 <70 190 389 72 <1022 <180 144 <20 <150 80 70 <20 <20 <30 <200 <170

<150 <4900 100 558 <410 26020 7819 180 224 320 95 <519 <210 196 30 <140 50 170 <20 20 <20 <150 <80

<280 <1110 1527 5934 <480 14990 40256 <80 212 215 95 <1483 250 <118 80 <210 <50 50 <20 <20 <50 <350 <250

<190 <7160 924 7897 <480 31880 29776 <80 190 341 95 <1258 <270 170 40 <180 <60 110 20 20 <40 <290 <200

<170 <6320 52 1020 <400 35500 6744 <50 168 430 48 <498 <260 222 30 <150 250 230 20 <20 <20 <140 <90

3940 <8780 12376 34777 <430 4510 55737 <70 168 333 166 <1868 310 <92 60 <170 <50 <30 <20 <20 <70 <730 <310

3740 <8820 9675 33133 <440 4050 60245 <70 157 325 190 <2007 330 <79 70 <190 <50 <20 <20 <20 <70 <670 <340

<220 <7950 81 1216 <400 38150 6579 <60 212 396 48 <498 <260 222 30 <160 90 240 20 20 <20 <160 <80

<210 <7700 62 1041 440 40550 6597 <60 212 363 48 <487 <270 301 40 <160 100 250 20 20 <20 <160 <90

<180 <6210 4438 90943 <300 5310 3467 160 190 331 48 <369 440 236 460 <120 130 30 <20 <20 <20 <270 <50

<140 <6620 4591 94335 <310 5400 3494 200 190 332 48 <369 480 288 440 <120 150 <20 <20 <20 <20 <280 <60

<220 <7860 1029 5399 <450 21280 42293 <90 246 236 166 <1365 <230 <144 70 <170 <40 100 <20 <20 <50 <300 <220

<300 <1240 5845 31837 <410 25900 118132 <110 201 257 190 <2960 <330 <157 90 <220 <80 <60 30 30 <110 <670 <510

<220 <6310 924 6962 <310 25630 24930 <80 201 344 119 <765 280 <118 50 <110 <50 90 <20 20 <20 <190 <120

<280 <8300 1737 13910 <280 21670 34682 70 190 410 119 <862 <240 79 50 <130 <60 80 <20 20 <30 <220 <140

<150 <5450 100 547 <240 26070 9908 180 179 460 48 <391 <200 209 30 <100 150 150 <20 <20 <20 <100 <60

<200 <6170 <23 404 <190 17120 5045 150 146 380 <48 <241 <170 222 <20 110 100 120 <20 <20 <20 <100 <40

5650 <6350 <33 <8 <190 81300 12257 <50 113 365 48 <530 <490 79 40 <110 <90 350 <20 <20 <20 <130 <80

<550 <5280 550 <8 <560 17740 192896 <150 290 157 331 <3784 <370 <262 100 <350 <90 <60 30 <20 <150 <570 <700

<290 <3970 3001 8586 <500 29020 122241 <90 279 252 213 <2189 <340 <144 80 <190 <80 <60 <20 20 <80 <450 <390

<550 <3240 71 14024 <180 2440 5583 220 146 435 72 <273 <190 92 60 150 140 60 20 <20 <20 <120 <50

<260 <7780 52 1318 <310 37480 17077 <70 179 307 72 <594 <260 <92 50 200 <60 190 <20 <20 <20 <140 <100

<1200 <3110 62 167 <250 <80 295 480 113 28 72 <102 <230 196 <30 <200 <70 110 110 100 30 440 <20

<240 <6940 1278 10159 <360 10500 28346 <90 201 264 95 <980 250 <118 50 <130 <40 50 <20 <20 <30 <240 <160

960 <610 4428 18659 <300 25970 122579 <100 190 254 190 <2500 <350 <131 100 <230 <90 <50 30 30 <90 <500 <440

<260 <8950 1680 6468 <280 23300 40941 <50 212 219 95 <958 <230 <66 60 <130 <50 90 <20 <20 <30 <230 <160
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Bijlage 6  Pleisterwerk onderzoeksgegevens 

XRF 
nr

vondst vlak spoor kleur 
beschil de-
ring

mortel-
type

variant SiO2 CaO P2O5 K2O Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO Bal S Cl Mg Zn Cu

% % % % % % % % % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

4964 419 4 rood 18,40 43,01 0,09 0,25 2,02 0,08 2,19 0,16 33,79 429,39 <90,02 <3413,49 161,91 <24,1

4965 215 3 wit/rood 19,78 41,96 0,02 0,36 3,05 0,15 1,60 0,09 32,97 377,04 <79,71 <3257,02 89,21 <20,183

4966 215 3 bruin 30,62 30,90 0,68 0,54 4,98 0,16 7,73 0,11 24,28 373,41 <83,53 <2972,93 667,40 <20,224

4967 215 3 beige 16,61 43,78 <-0,01 0,37 3,19 0,12 1,47 0,09 34,40 <163,35 <76,74 <3595,36 122,01 <22,825

4968 215 3 wit/bruin 39,42 28,54 0,20 0,70 3,93 0,26 4,46 0,07 22,42 <182,24 <98,95 <3288,53 255,62 <22,506

4969 215 3 wit 26,89 38,07 <-0,00 0,52 2,77 0,18 1,57 0,08 29,91 <182,48 <96,19 <3608,16 91,09 <24,542

4970 215 3 wit/rood 14,65 45,88 <-0,01 0,30 1,67 0,10 1,25 0,11 36,05 201,98 <100,95 <3833,38 95,73 <22,959

4971 215 3 wit/rood 27,44 36,51 0,09 0,56 4,26 0,23 2,15 0,08 28,69 229,55 <107,38 <3667,89 101,22 <25,2

4972 215 3 wit 18,88 42,36 0,06 0,32 4,05 0,12 0,82 0,10 33,29 <154,74 <78,6 <3165,57 67,02 <18,857

4973* 71 1 wit nvt? 37,22 29,72 <0,00 0,92 4,99 0,49 3,15 0,14 23,35 <174,24 <99,2 <3278,66 169,52 <24,346

4974 199 3 rood 24,10 36,11 0,05 0,41 4,11 0,16 6,59 0,09 28,37 536,02 <91,73 <3634,42 542,46 <26,402

4975* 222 3 wit/rood 18,23 41,93 0,09 0,44 2,57 0,18 3,52 0,10 32,94 286,85 <104,24 <3831,99 106,76 <26,711

4976 162 2 rood nvt? 63,20 11,03 0,31 1,80 8,97 0,70 5,18 0,14 8,67 <170,14 <98,94 <2643,48 149,72 <24,305

4977 164 2 donker-
bruin

28,74 32,71 0,15 0,55 3,86 0,20 7,82 0,28 25,70 <177,03 <86,87 <3442,55 564,77 <25,128

4978 21 1 donker-
rood/wit

15,43 45,31 <-0,01 0,17 0,74 0,07 2,59 0,08 35,60 <172,39 <95,53 <3828,52 201,86 <23,401

4979 21 1 rood 22,40 39,15 <-0,00 0,56 3,15 0,21 3,65 0,12 30,76 465,94 <108,07 <3797,4 155,81 <26,31

4980 21 1 donker-
rood/wit

37,83 28,90 0,14 0,61 4,60 0,23 4,91 0,09 22,70 <170,34 <88,04 <3191,32 389,12 <21,201

4981 21 1 rood 24,45 37,94 0,36 0,34 4,48 0,19 2,22 0,21 29,81 <155,6 <85,16 <3016,72 103,75 <19,639

4982 21 1 wit/rood 21,54 40,20 0,07 0,52 2,95 0,23 2,74 0,17 31,59 271,23 <102,03 <3563,91 105,34 <24,542

4983 166 2 wit 9,24 50,45 <-0,011 0,11 <0,07 0,02 0,38 0,10 39,64 <173,15 <102,24 <3910,45 52,88 <21,088

4984 166 2 wit met 
rode spik-
kels

36,94 32,30 0,18 0,52 2,83 0,20 1,56 0,09 25,38 245,69 <91,6 <2853,88 91,99 <19,597

4985 166 2 wit/rood 18,27 43,97 <-0,014 0,17 2,09 0,10 0,77 0,10 34,55 <163,59 <82,49 <3371,21 49,62 <19,967

4986 166 2 grijs/bruin 16,21 44,44 <-0,008 0,35 3,01 0,10 0,93 0,05 34,91 <167,27 <85,91 <3629,79 115,66 <23,247

4988 166 2 wit 11,57 47,90 <-0,011 0,20 1,96 0,06 0,64 0,05 37,64 <175,1 <98,44 <3696,19 235,30 <21,91

4989 166 2 grijs/bruin 9,08 47,06 <-0,015 0,23 1,81 0,07 4,76 0,04 36,97 371,87 <94,44 <3813,04 730,53 <23,863

4990 23 2 donker-
bruin

13,81 44,33 <-0,013 0,19 0,86 0,08 5,82 0,08 34,83 639,82 <88,77 <3626,88 774,45 <25,549

4991 23 2 grijs 38,52 29,44 <-0,001 1,23 4,56 0,39 2,60 0,12 23,13 <180,24 <106,72 <3295,98 168,74 <22,64

4992 167 2 wit 11,30 47,82 <-0,006 0,37 1,85 0,16 0,83 0,10 37,58 <167,34 <90,79 <3776,8 84,39 <25,076

4993 167 2 wit 11,93 48,53 <-0,013 0,12 0,97 0,04 0,20 0,09 38,13 <156,05 <82,17 <3553,19 101,00 <20,286

4994 167 2 rood/bruin 11,50 46,68 <-0,014 0,15 1,08 0,07 3,73 0,13 36,68 838,42 <88,94 <3941,19 397,04 <24,686

4995 167 2 bruin 32,36 25,89 0,32 0,66 7,08 0,23 12,83 0,30 20,34 559,22 264,59 <3166,43 1095,99 <25,179

4996 23 1 beige 18,10 44,01 <-0,017 0,33 1,85 0,07 1,03 0,06 34,58 <160,54 <81,71 <3505,72 143,71 <21,561

4997 23 1 roze 31,04 33,78 <-0,002 0,99 4,65 0,33 2,57 0,10 26,54 <171,08 <94,82 <3527,24 254,71 <23,987
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Co Sn Pb Cr Zr Sr Rb As Ba V Ag Ni Sb Cd Mo Nb Au Se W Bi Pd

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

<161,85 <76,27 683,35 <281,82 148,75 167,21 40,49 35,34 <259,27 <2,042 <96,45 <61,47 <65,41 <33,7 <6,76 6,83 <40,58 <4,07 <107,78 <13,91 <17,83

<145,1 <71,67 591,41 <239,34 189,85 179,31 45,87 <24,697 322,08 10,92 <87,34 62,22 <58,37 <30,39 <6,17 8,47 <39,12 <4,1 <100,04 <12,6 <13,52

<253,48 <67,32 208,30 <289,44 182,08 312,65 42,02 45,59 309,03 74,29 <82,14 <56,84 <58,87 <31,29 <6,77 10,19 <34,76 <3,84 <112,68 <10,84 <13,15

<141,19 <72,84 67,36 <248,84 131,09 192,61 32,14 <6,569 278,85 <1,76 <88,27 <62,53 <59,53 <30,11 <5,25 6,53 <38,49 <3,72 <100,44 <8,12 <15,91

<221,44 <70,59 100,71 <253,27 169,35 147,97 55,40 <9,353 <244,24 11,04 <90,75 <63,89 <64,11 <31,18 <6,03 9,68 <36,63 <3,84 <103,04 <9,37 <17,32

<150,4 <77,98 27,99 <244,4 221,27 121,13 61,47 <4,053 <253,97 4,15 <96,68 <65,28 <64,38 <34,72 <7,06 11,27 <36,25 <5,34 <101,96 <9,33 <15,39

<131,8 <71,33 715,60 <284,32 143,37 161,83 35,06 39,19 <231,66 <3,891 <83,29 <58,6 <61,2 <33,74 <6,83 11,51 <41,24 <4,4 <108,02 <14,04 <15,51

<162,96 <80,17 786,32 <260,4 167,39 147,14 36,17 <31,4 <268,17 22,60 <97,26 <65,19 <66,92 <35,63 <6,96 6,66 <44,23 <4,54 <113,31 <15,15 <15,72

<103,37 <68,25 <19,62 <232,07 84,98 135,36 15,03 <2,179 <217,05 <4,495 <82,11 <58,3 <57,05 <32,13 <4,95 <5,04 <33,36 <3,17 <93,84 <6,56 <13,22

<196,36 <71,44 23,68 <275,62 306,60 138,16 63,73 <4,138 323,39 29,38 <86,69 <63,43 <59,38 <33,46 <7,32 17,35 <35,81 <3,95 <105,4 <10,74 <16,92

<266,34 <75,82 224,04 <327,19 115,26 291,27 21,97 54,25 <263,53 30,24 <97,11 <63,5 <68,94 <34,63 <7,05 <5,81 <41,6 <4,65 <124,27 <11,97 <18,12

<208,18 <78,38 477,98 <286,46 146,61 138,82 37,96 <23,401 <257,27 <7,693 <95,1 <62,95 <63,88 <32,97 <6,92 10,83 <39,59 <5,55 <106,25 <13,54 <15,22

<237,18 <69,57 42,10 <260,27 349,36 122,60 95,59 <5,884 430,02 92,44 <89,08 <64,64 <62,86 <31,1 <6,03 14,96 <35,76 <4,51 <99,28 <10,52 <13,68

<275,4 <76,89 225,66 <332,21 179,90 224,03 36,97 53,67 428,68 58,67 <94,66 79,23 <66,45 <33,35 <6,53 7,15 <43,59 <4,46 <122,97 <11,73 <15,06

<171,36 <74,64 96,08 <290,49 96,65 169,21 15,64 10,84 386,85 <2,589 <94,71 <62,89 <66,7 <36,83 <6,68 <5,58 <40,39 <3,86 <107,37 <8,56 <15,06

<215,64 <80,04 603,25 <268,83 195,90 151,33 47,17 42,30 301,96 46,53 <97,3 <66,18 <65,45 <34,43 <7,39 8,20 <45,31 <4,81 <116,1 <16,5 <17,97

<219,54 <70,48 125,44 <263,48 173,09 150,18 40,65 25,31 <232,09 38,30 <84,4 <60,5 <59,62 <31,23 <5,37 8,82 <36,46 <3,81 <107,3 <9,6 <16,01

<150,21 <62,63 <19,369 <229,28 82,67 146,31 16,23 <2,308 <208,37 21,51 <77,58 <53,58 <53,17 <29,64 <5,76 <4,86 <29,5 <2,65 <83,77 <6,63 <13,99

<177,96 <75,65 683,37 <304,15 146,18 137,06 34,38 <28,155 <239,63 25,52 <88,47 <62,87 <61,45 <33,87 <6,8 7,35 <42,05 <5,54 <107,31 <13,78 <16,37

<90,18 <74,89 54,21 <283,39 128,91 139,39 26,28 <5,391 269,87 <3,74 <94,18 <59,4 <64,9 <32,89 <5,94 7,78 <38,24 <5 <99,19 <7,53 <15,52

<136,48 <70,69 510,29 <212,28 120,67 120,21 32,40 43,24 <228,96 7,68 <86,78 <55,48 <58,51 <30,12 <4,91 5,42 <34,31 <3,51 <91,42 <11,2 <15,64

<105,94 <70,03 <18,719 <204 70,49 125,82 11,02 <1,344 <235,5 <8,167 <87,43 <58,75 <64,28 <32,32 <4,96 <4,74 <34,03 <3,3 <90,6 <6,74 <14,63

<121,05 <74,37 63,56 <243,4 175,35 177,79 36,05 <6,194 <239,35 <2,815 <89,85 <59,45 <60,66 <32,08 <6,73 6,74 <39,45 <3,4 <100,51 <8,45 <16,89

<103,22 <75,63 38,11 <262,66 140,71 137,00 30,89 <4,235 <242,85 <5,536 <90,86 <60,89 <62,73 <36,35 <6,52 <5,29 <34,84 <4,63 <100,07 <7,31 <14,09

<232,1 <75,59 183,89 <340,77 109,22 266,88 17,39 25,38 378,17 <10,713 <93,06 <64,94 <65,39 <35,3 <6,91 7,09 <39,39 <4,49 <124,36 <9,91 <15,05

<252,6 <73,45 278,26 <325,42 164,78 273,36 33,03 30,34 <242,45 <11,729 <87,83 <65,16 <61,86 <36,08 <7,12 8,54 <41,37 <5,7 <130,18 <11,75 <13,66

<179,8 <74,71 73,68 <250,69 239,50 112,37 74,68 <7,458 354,86 65,03 <89,68 <61,82 <64,48 <35,82 <7,04 13,68 <38,77 <3,95 <103,42 <9,68 <16,73

<116,88 <79,49 <20,747 <275,71 108,54 111,97 24,44 <2,864 273,48 <4,737 <98,36 <63,97 <63,97 <34,55 <6,86 5,67 <37,39 <4,12 <102,98 <7,32 <15,55

<76,45 <72,06 <18,667 <262,08 71,89 124,59 9,86 <1,719 <249,14 <5,341 <94,8 <55,51 <63,66 <32,16 <6,11 <5,2 <38,4 <3,77 <98,7 <6,41 <15,02

<211,7 <81,02 258,33 <322,63 127,68 279,61 27,06 <17,394 <268,88 <8,578 <99,18 <65,93 <64,55 <35,21 <7,01 10,37 <42,55 <4,6 <118,96 <10,83 <14,75

<329,93 <67,37 390,58 <400,53 177,41 307,95 37,75 76,75 225,81 104,29 <81,69 148,87 <55,86 <32,28 <7,11 10,68 <43,95 <4,53 <139,16 <15,7 <15,12

<121,43 <67,64 59,26 <235,14 140,56 191,29 36,62 <5,68 222,70 <6,643 <79,49 <55,08 <54,48 <30,67 <6,36 8,08 <32,72 <3,5 <91,49 <8,17 <11,93

<181,86 <70,44 61,78 <249,9 217,68 112,78 66,80 <6,419 <234,45 23,12 <83,94 <60,83 <58,96 <31,46 <6,96 11,40 <34,51 <3,96 <100,83 <9,59 <14,75



204 MEROVINGERS IN EEN VILLA

XRF 
nr

vondst vlak spoor kleur 
beschil de-
ring

mortel-
type

variant SiO2 CaO P2O5 K2O Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO Bal S Cl Mg Zn Cu

% % % % % % % % % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

4998 23 1 roze 31,63 33,18 0,27 0,91 4,23 0,28 3,10 0,33 26,07 <173,37 <91,59 <3348,73 244,24 <23,041

4999 23 1 rood/wit 27,95 37,77 0,19 0,25 2,48 0,13 1,47 0,08 29,68 <162,06 <88,37 <3254,46 190,84 <20,399

5000 23 1 bruin/wit 31,69 32,73 1,41 0,85 3,97 0,27 3,28 0,08 25,72 846,05 850,11 <3479,47 204,35 <22,856

5001 23 1 rood 14,76 42,29 0,00 0,31 2,18 0,11 6,98 0,13 33,23 660,15 <83,44 <3619,73 491,56 <25,015

5002 31 1 wit/rood 16,47 44,30 0,01 0,30 1,64 0,10 2,20 0,19 34,80 <388,57 <90,43 <3698,62 110,68 <24,891

5003 2 1 wit 27,98 40,05 <-0,017 0,13 <0 0,03 0,35 0,02 31,47 <156 <85,64 <3099,63 40,06 <18,631

5004 220 3 wit 29,18 39,16 0,05 0,18 <0,02 0,05 0,55 0,04 30,77 <162,24 <92,31 <3202,21 55,32 <19,104

5005 220 3 wit met 
rode spik-
kels

15,78 45,48 0,00 0,29 1,34 0,12 1,10 0,14 35,74 <184,42 <96,47 <3642,13 108,01 <23,627

5006 220 3 wit met 
rode spik-
kels

20,69 41,71 0,10 0,40 2,21 0,13 1,90 0,11 32,77 <180,84 <89,82 <3658,57 156,80 <25,015

5007 220 3 wit 17,31 44,27 0,05 0,27 2,27 0,14 0,72 0,18 34,79 <161,83 <84,37 <3372,46 69,90 <23,627

5008 220 3 wit met 
rode spik-
kels

8,86 49,24 0,05 0,24 1,86 0,09 0,82 0,14 38,69 585,12 <84,31 <3588,14 146,26 <21,088

5009 166 2 2 rood A A1 18,28 43,25 <-0,008 0,44 2,05 0,16 1,73 0,13 33,98 333,78 221,77 <3829,7 105,83 <25,076

5010 166 2 2 rood A A1 14,14 46,20 <-0,01 0,23 1,09 0,05 1,87 0,13 36,30 640,30 <107,66 <3826,42 61,52 <22,455

5011 166 2 2 rood A A1 22,16 40,66 0,06 0,44 2,21 0,16 2,12 0,24 31,95 231,81 <94,82 <3681,16 107,63 <24,079

5012 166 2 2 rood A A1 10,11 47,98 <-0,003 0,37 2,20 0,26 1,29 0,09 37,70 567,87 <108,18 <3994,35 95,75 <23,925

5013 166 2 2 rood B 29,88 33,74 0,57 0,43 4,62 0,27 3,79 0,20 26,51 <169,61 <90,17 <3267,08 98,44 <21,777

5014* 166 2 2 nvt lichtroze 
met KBM

71,35 4,38 0,15 2,66 11,25 0,91 5,70 0,17 3,44 <177,95 663,03 <2557,76 160,89 <23,843

5015 166 2 2 wit B 20,82 41,94 0,09 0,19 3,27 0,07 0,62 0,06 32,95 <174,82 <81,09 <3317,37 57,87 <18,374

5016* 166 2 2 nvt lichtroze 
met KBM

66,88 8,28 0,47 2,85 8,97 0,75 5,07 0,24 6,50 498,51 <98,15 <2501,86 202,08 <22,578

5017 166 2 2 bruinrood A A2/A3/
A4?

8,38 47,12 <-0,006 0,40 1,57 0,16 5,27 0,10 37,02 <192,83 <101,77 <4323,76 387,23 <27,04

5018 166 2 2 rood A A1 18,93 42,63 <-0,006 0,50 2,36 0,17 1,83 0,10 33,50 212,68 318,28 <3791,53 89,42 <25,025

5019 130 2 2 bordeaux 
(op geel)

A 38,09 29,17 0,01 0,66 4,27 0,19 4,60 0,09 22,92 <173,95 <98,33 <2926,81 378,15 <21,715

5020 157 2 wit (strijk/
penseel)

A A5? 5,41 52,27 <-0,013 0,15 0,64 0,04 0,41 0,03 41,07 <183,76 <103,51 <3983,95 66,61 <23,74

5021* 157 2 nvt? lichtroze 
en witt e 
mortel 
op KBM

17,24 43,91 1,43 0,38 0,97 0,10 1,24 0,24 34,50 731,24 <97,4 <3912,09 335,18 <25,035

5022 157 2 wit (grijs 
verbrand)

A A5 15,42 44,87 <-0,014 0,49 2,09 0,20 1,60 0,08 35,26 187,25 <92,95 <3703,12 55,58 <24,459

5023 157 2 groen A 25,93 38,77 0,04 0,87 1,94 0,18 1,73 0,08 30,46 <176,29 <104,41 <3579,25 81,16 <22,034

5024 157 2 rood A A1 18,11 43,19 0,01 0,37 1,88 0,14 2,24 0,14 33,93 411,08 <113,18 <3874,66 139,92 <26,186

5025 157 2 rood A A1 17,21 44,75 <-0,01 0,30 1,29 0,11 1,15 0,05 35,16 372,31 <95,93 <3652,58 85,19 <23,812

5026 157 2 rood B 30,75 32,67 0,24 0,65 5,91 0,39 3,61 0,12 25,67 <155,53 <82,42 <2958,98 120,35 <19,412

5027 170 3 2 rood A A1 27,47 36,43 <-0,006 0,64 3,38 0,20 3,14 0,14 28,62 269,28 <92,82 <3471,76 94,72 <24,007

5028 170 3 2 rood A A1 30,33 35,54 <-0,005 0,61 3,20 0,24 2,08 0,08 27,93 <189,3 <93,67 <3195,94 87,92 <23,092

5029 170 3 2 rood A A1 27,36 37,23 <-0,006 0,48 3,02 0,16 2,41 0,09 29,25 400,47 <93,57 <3410 89,37 <24,285

5030 170 3 2 rood B 35,26 31,95 0,19 0,32 3,80 0,25 3,05 0,07 25,10 <168,9 <98,48 <3075,53 85,16 <21,407

5031 23 1 2 rood A A1 18,57 43,36 0,00 0,26 1,57 0,08 2,00 0,09 34,07 758,14 <92,99 <3589 83,84 <23,277

5032 23 1 2 bordeaux 
(niet grijs 
verbrand)

A A2/A3/
A4?

35,23 29,03 0,25 0,70 4,83 0,22 6,78 0,15 22,81 463,33 <97,93 <3181,1 651,58 <25,158

5033 24 1 2 rood A A1 22,60 40,27 <-0,009 0,37 2,40 0,15 2,46 0,12 31,64 463,78 <103,86 <3462,72 93,44 <24,788

5034 169 3 2 wit B 15,44 46,90 0,07 0,11 0,23 0,04 0,30 0,05 36,85 <163,91 <85,85 <3478,69 62,64 <20,379

5035 211 1 ? groen A 8,30 49,53 <-0,01 0,47 1,72 0,13 0,88 0,07 38,91 <165,43 <96,39 <3695,13 77,20 <21,396

5036 202 2 2 (bruinrood) A 19,65 36,56 0,17 0,58 4,67 0,20 9,30 0,15 28,73 653,20 132,96 <3776,38 679,31 <26,762

5037 202 2 2 wit of 
crème op 
bordeaux?

A A3? 9,31 50,10 <-0,009 0,17 <0,08 0,05 0,84 0,09 39,37 <177,18 <90,76 <3945,28 133,31 <22,948

5038 202 2 2 rood A A1 24,62 37,12 0,09 0,98 4,82 0,35 2,67 0,17 29,17 412,33 <90,49 <3533,92 130,32 <23,38

5039 202 2 2 rood A A1 34,65 30,07 0,23 1,45 6,01 0,48 3,29 0,20 23,63 282,96 <110,34 <3461,71 156,35 <25,23

5040 167 2 2 wit B 17,28 46,09 0,03 <0,05 <0,04 0,02 0,19 0,09 36,22 <168,96 <90,03 <3369,01 42,65 <20,605

5041 167 2 2 wit B 15,89 46,93 <-0,017 0,06 <0,02 0,03 0,14 0,07 36,87 <164,05 <82,01 <3331,47 92,02 <20,697



BIJLAGE 6 PLEISTERWERK ONDERZOEKSGEGEVENS 205

Co Sn Pb Cr Zr Sr Rb As Ba V Ag Ni Sb Cd Mo Nb Au Se W Bi Pd

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

<193,36 <71,3 48,08 <250,99 232,02 216,66 79,14 <5,573 <235,94 41,86 <84,68 <61,34 <62,52 <32,99 <6,85 14,37 <34,28 <3,5 <100,99 <9,43 <16,64

<131 <80,87 <19,378 <238,17 83,76 110,31 13,82 <2,061 <251,09 <3,206 <94,49 65,31 <65,24 <34,07 <5,53 <5 <33,48 <3,53 <92,74 <6,74 <14,53

<187,57 <67,12 156,47 <252,4 174,40 183,71 45,73 13,88 <221,15 42,43 <82,01 <59,23 <56,7 <33,1 <6,69 10,35 <36,54 <3,72 <103,44 <9,81 <12,79

<270,78 <76,68 316,84 <337,63 137,85 265,50 23,90 39,76 265,79 <15,088 <94,53 81,34 <64,03 <36,22 <6,87 6,59 <39,79 <5,58 <120,6 <11,76 <17,65

<165 <73,39 944,24 <314,6 132,57 191,46 39,00 <34,751 275,75 <7,758 <89,31 <61,41 <63,6 <31,66 <6,84 7,34 <41,88 <4,75 <110,93 <15,8 <16,09

<84,36 <66,27 <18,589 <216,58 80,58 97,28 17,36 <1,665 <228,38 <13,505 <85,98 <56,35 <58,94 <30,01 <6,15 <3,89 <33,6 <4,18 <89,06 <6,6 <15,65

<95,55 <67,62 <18,745 <217,37 84,59 97,41 15,64 <1,43 <229,17 <10,797 <86,58 <54,85 <58,88 <31,98 <6,15 <5,03 <35,08 <3,34 <90,55 <6,76 <13,68

<128,95 <70,43 678,79 <268,68 155,20 251,73 34,19 <28,434 <245,68 <1,768 <90,79 <60,65 <61,23 <32,57 <6,79 8,63 <42,51 <4 <106,91 <13,26 <16,35

<154,97 <69,47 493,60 <278,13 152,05 155,71 36,86 <23,144 239,90 <3,057 <85,65 <58,13 <60,3 <29,72 <6,67 8,49 <42,92 <4,27 <108,86 <11,54 <13,49

<102,66 <72,29 <19,361 <248,81 73,99 163,78 9,20 <2,093 <235,36 <0,888 <89,05 <59,02 <60,94 <34,09 <5,07 <4,62 <38,53 <3,7 <95,73 <6,91 <13,62

<106,36 <63,98 479,38 <252,32 156,04 167,72 35,70 <21,249 <208,5 <3,818 <77,4 <55,14 <54,55 <29,91 <6,36 7,78 <35,91 <3,72 <96,3 <11,41 <14,49

<148,45 <76,52 425,36 <286,34 153,67 143,93 36,97 <20,392 314,53 <6,065 <92,99 <62,62 <66,06 <36,18 <6,92 8,33 <43,6 <4,36 <111,48 <11,54 <17,2

<150,96 <73,13 818,40 <318,55 126,84 177,70 28,45 <31,121 <245,1 <4,346 <92,77 <58,93 <61,94 <33 <6,69 5,85 <43,91 <4,66 <109,36 <14,28 <13,49

<161,91 <70,68 518,73 <285,03 163,02 153,73 46,34 <23,819 <229,47 <5,987 <84,17 <61,02 <59,3 <31,13 <6,2 7,24 <39,38 <4,22 <103,52 <12,94 <13,8

<139,75 <76,5 583,99 <285,83 166,83 180,66 34,02 <26,571 <246,48 <8,539 <94,43 <62,84 <63,24 <36,64 <6,94 7,60 <45,51 <4,38 <111,82 <13,77 <18,84

<197,14 <68,74 <18,884 <262,92 79,10 210,09 11,42 8,09 <222,74 58,16 <83,71 <58,23 <57,96 <33,49 <5,07 <4,95 <33,67 <3,52 <91,49 <7,47 <15,28

<235,03 <66,15 <22,23 <241,09 425,32 90,18 135,49 4,34 <219,04 111,67 <79,37 <62,23 <54,57 <30,94 <5,99 22,69 <34,17 <3,54 <94,02 <10,56 <14,88

<98,07 <65,42 <19,326 <214,24 87,82 126,20 14,06 <1,976 <221,22 <12,346 <81,51 <57,61 <55,81 <29,88 <4,97 <5,08 <32,34 <3,39 <88,89 <6,96 <15,47

<218,92 <67,45 <21,753 <228,24 408,53 176,98 122,11 32,71 270,82 139,63 <79,71 <59,95 <56,37 <29,14 <5,73 18,06 <36,04 <3,61 <94,96 <11,58 <12,12

<254,28 <67,06 162,50 <328,94 237,02 258,79 62,25 28,96 <231,27 24,61 <86,5 <68,03 <62,15 <36,84 <7,65 13,46 <44,2 <5,78 <127,76 <12,99 <16,21

<156,61 <73,33 550,27 <264,7 128,79 109,60 33,10 <25,446 <248,12 32,57 <93,63 <63,1 <63,63 <33,07 <6,8 10,30 <44,26 <4,63 <107,82 <13,05 <14,81

<210,12 <64,83 129,61 <264,64 267,11 191,13 31,07 25,67 <220,9 <4,242 <80,74 <57,93 <58,42 <31,57 <6,87 7,66 <35,85 <3,75 <106,12 <9,2 <15,64

<93,18 <76,99 34,23 <272,78 131,69 139,50 23,36 <4,288 <257,97 <3,805 <97,38 <61,45 <66,25 <35,49 <6,87 <5,58 <39,21 <5,38 <102,25 <7,9 <17,49

<137,17 <75,89 58,22 <256,73 166,49 432,14 46,53 <6,205 497,85 10,09 <95,62 <61,82 <67,9 <34,49 <6,85 9,94 <37,22 <3,87 <109,5 <9,11 <17,33

<145,41 <76,99 26,72 <270,71 150,05 144,69 36,93 <3,667 280,51 <6,078 <93,8 <62,8 <63,77 <32,76 <6,02 8,20 <36,21 <4,76 <102,31 <8,28 <14,37

<146,4 <71,73 25,83 <253,05 159,62 133,46 34,66 <3,86 <234,75 <2,003 <88,96 <62,87 <59,57 <34,38 <6,7 7,34 <33,35 <3,46 <93,36 <8,43 <16,36

<169,19 <74,93 810,08 <291,48 140,13 159,32 38,67 <32,299 <242,59 <5,948 <90,22 <63,54 <63,62 <34,98 <6,96 7,64 <44 <4,74 <114,19 <15,06 <16,87

<130,06 <73,96 853,60 <280,61 165,65 196,88 36,48 <31,849 <253,31 <1,065 <92,72 <62,8 <65,1 <34,25 <6,26 10,38 <43,44 <4,25 <105,64 <15,22 <15,25

<182,05 <62,87 <18,069 <262,98 73,73 208,77 14,56 7,85 <199,53 30,49 <75,35 <56,07 <55,5 <28,86 <6,03 <4,93 <31,17 <3,48 <87,43 <7,07 <13,91

<189,47 <72,25 693,80 <274,97 143,67 158,98 39,21 <28,766 351,72 <5,049 <89,73 <61,84 <63,09 <33,21 <6,79 7,81 <41,66 <4,1 <106,77 <13,95 <16,13

<161,16 <75,47 605,98 <259,89 176,61 114,51 39,90 <26,046 <251,64 <3,318 <93 <60,97 <61,17 <33,95 <6,76 7,08 <41,23 <4,25 <100,09 <13,17 <14,97

<169,44 <71,51 702,35 <281,63 139,97 148,42 38,34 <28,841 262,89 <4,828 <91,27 <59,44 <61,01 <32,56 <6,37 5,91 <42,8 <4,72 <108,76 <14,12 <14,03

<175,36 <69,12 <18,364 <248,84 75,60 157,55 16,02 <2,072 <228,77 <2,133 <85,76 <59,64 <60,95 <33,21 <4,88 <5,04 <32,15 <3,59 <93,56 <7,51 <13,77

<152,74 <71,96 844,93 <257,4 197,79 164,69 39,33 <31,303 <239,95 39,11 <87,29 <59,14 <61,82 <34,19 <5,9 8,25 <42,78 <4,2 <106,9 <15,36 <13,31

<258,34 <74,65 362,11 <282,34 227,30 449,05 56,13 41,34 392,74 19,70 <91,17 <63,94 <64,71 <33,04 <5,96 9,31 <38,45 <4,47 <124,6 <13,31 <14,85

<169,26 <75,44 850,86 <285,26 167,80 153,67 30,18 <31,624 <247,45 <5,674 <92,37 <61,13 <65,05 <31,89 <5,52 7,16 <44,42 <4,28 <108,33 <14,62 <14,26

<77,82 <65,82 <19,369 <234,54 63,16 139,23 10,57 <1,076 <218,25 <9,807 <83,32 <56,54 <56,14 <32,02 <6,15 <4,88 <32,89 <4,37 <91,47 <6,54 <13,45

<115,73 <68,57 39,45 <258,66 172,08 172,63 39,69 <4,524 <226,01 <0,44 <84,81 <62,11 <58,07 <32,11 <6,86 7,11 <36,42 <5 <100,73 <8,02 <15,67

<302,17 <70,35 297,70 <350,54 147,49 139,71 31,57 36,50 <227,43 104,55 <85,63 97,72 <59,1 <34,62 <7,21 10,95 <42,05 <5,74 <130,75 <12,47 <16,46

<121,82 <75,09 61,73 <281,94 145,45 271,89 35,75 <6,73 251,06 <1,122 <89,99 <61,97 <62,52 <33,9 <6,83 6,61 <39,64 <4,24 <103,62 <8,75 <14,54

<171,52 <66,68 674,62 <289,42 189,49 218,73 40,06 <27,395 <212,71 79,67 <80,87 <59,97 <56,98 <32,61 <6,74 10,60 <39,37 <4,06 <104,29 <13,85 <15,16

<191,57 <64,33 278,29 <266,05 192,10 146,02 56,72 <16,249 <210,27 72,80 <79,14 <62,41 <53,61 <31,48 <6,83 11,26 <36,12 <4 <104,97 <11,17 <14,77

<71,9 <74,96 <18,069 <265,17 60,61 169,68 7,76 <1,654 <244,56 <5,536 <91,16 <57,17 <62,16 <32,23 <5,08 <4,88 <34,75 <3,6 <95,51 <6,4 <14,16

<68,42 <71,56 <19,109 <248,63 65,14 120,89 11,28 <0,744 <242,2 <8,271 <89,06 <57,99 <61,71 <31,62 <5,03 <5,13 <34,58 <3,63 <94,97 <6,53 <15,74



206 MEROVINGERS IN EEN VILLA

XRF 
nr

vondst vlak spoor kleur 
beschil de-
ring

mortel-
type

variant SiO2 CaO P2O5 K2O Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO Bal S Cl Mg Zn Cu

% % % % % % % % % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

5042 167 2 2 wit B 18,61 44,79 <-0,017 0,16 0,88 0,05 0,28 0,05 35,19 <158,84 <86,09 <3212,27 36,66 <20,009

5043 167 2 2 wit, zwarte 
lijn

B 22,02 42,43 <-0,014 0,19 1,46 0,06 0,44 0,06 33,34 <163,53 <89,67 <3339,9 49,55 <20,975

5044 167 2 2 wit/zwarte 
lijn/rood

B 13,57 47,99 0,03 <0,06 <0,04 0,03 0,35 0,23 37,71 <167,83 <91,22 <3468,07 53,56 <22,147

5045 167 2 2 wit B 10,77 49,17 0,68 <0,06 <0,06 0,04 0,41 0,18 38,64 <171,16 <90,77 <3874,05 62,71 <23,298

5046 80 1 2 wit/zwarte 
lijn/rood; 
knik; rood/
gebogen 
zwarte lijn/
wit

B uitw. 
rechte 
hoek (90)

25,58 37,64 <-0,01 0,38 4,59 0,23 1,90 0,11 29,58 <157,07 <89,7 <3082,6 64,28 <20,481

5047 80 1 2 rood (deel 
van 5046)

B uitw. 
rechte 
hoek (90)

16,54 43,72 0,31 0,35 2,65 0,21 1,77 0,09 34,35 <171,33 <98,65 <3775,76 66,71 <22,27

5048 80 1 2 rood/zwar-
te lijn/wit

B 14,62 46,12 0,04 0,17 1,74 0,09 0,83 0,16 36,23 <159,45 <85,14 <3434,33 66,79 <21,335

5049 80 1 2 nvt B (ach-
terzijde v. 
5050)

30,78 36,22 0,21 0,47 2,31 0,12 1,36 0,09 28,46 <188,11 <88,36 <3543,13 76,11 <19,248

5050 80 1 2 wit B 22,90 42,85 <-0,016 0,09 <0,01 0,03 0,44 0,04 33,67 <153,65 <87,35 <3165,71 48,92 <18,919

5051 80 1 2 rood (ge-
sleten?)

B opkrul-
lende 
rand (= 
hoek)

23,72 41,14 0,02 0,15 1,35 0,12 1,14 0,05 32,32 <161,67 <91,11 <3335,22 67,27 <20,841

5052 80 1 2 wit B 13,14 48,40 <-0,016 <0,05 <0,03 0,02 0,24 0,10 38,03 <160,05 <82,42 <3519,64 31,98 <21,664

5053 80 1 2 rood A A1 26,14 38,82 <-0,01 0,40 2,10 0,15 1,80 0,10 30,50 320,13 <87,88 <3266,86 88,10 <21,91

5054 80 1 2 wit B 15,90 46,90 <-0,016 0,09 <0,03 0,02 0,21 0,02 36,85 <157,28 <83,15 <3465,03 57,85 <20,317

5055 131 2 2 rood B opkrul-
lende 
rand (= 
hoek)

29,66 35,89 0,16 0,25 2,71 0,24 2,85 0,05 28,20 <180,39 <102,21 <3348,31 152,93 <23,205

5056 131 2 2 rood/gele 
lijn

B nabij 
hoek 
(past aan 
5055)

33,12 32,08 0,10 0,37 3,93 0,32 4,83 0,04 25,21 <176,43 <102,75 <3333,77 97,45 <22,835

5057 131 2 2 wit B 17,65 45,14 <-0,011 0,19 1,03 0,07 0,42 0,06 35,46 <169,39 <89,77 <3535,88 58,04 <23,247

5058 131 2 2 rood B 31,93 34,02 <-0,013 0,32 4,68 0,21 2,01 0,10 26,73 <159,09 <89,14 <2889,82 72,33 <21,797

5059 159 2 2 roodbruin 
(grijs ver-
brand)

A A4? 13,95 45,83 <-0,014 0,16 0,76 0,06 3,18 0,04 36,01 454,57 <91,57 <3773,15 344,50 <22,167

5060 131 2 2 wit (met 
resten v 
zwart?)

B 14,38 47,20 0,23 <0,05 <0,05 0,01 0,62 0,38 37,08 <170,2 <87,54 <3602,79 66,38 <20,471

5061 159 2 2 wit B 16,55 46,42 0,04 <0,05 0,20 0,03 0,19 0,05 36,47 <144,88 <68,42 <3024,54 47,35 <17,408

5062 159 2 2 rood A A1 18,49 43,33 <-0,009 0,36 1,73 0,16 1,83 0,08 34,04 457,70 <95,88 <3668,23 130,01 <22,815

5063 159 2 2 wit A A5 9,90 49,52 <-0,01 0,14 0,53 0,10 0,84 0,07 38,91 <171,04 <100,42 <4013,41 112,00 <22,517

5064 159 2 2 rood (be-
schadigd)

A A1 27,22 36,64 0,10 0,59 4,03 0,19 2,35 0,09 28,79 816,54 <87,88 <3204,12 93,97 <22,106

5065 159 2 2 rood A A1 19,85 41,86 0,22 0,26 1,35 0,10 3,25 0,23 32,89 <410,22 <93,42 <3744 120,67 <26,269

5066 159 2 2 wit A A5? 9,69 48,33 <-0,006 0,34 2,08 0,14 1,37 0,08 37,97 285,72 158,64 <3944,89 125,62 <21,715

5067 159 2 2 bruin/roze? 
(grijs ver-
brand)

A 11,76 46,39 <-0,01 0,30 1,90 0,10 3,06 0,06 36,45 <189,04 <103,04 <3891,59 312,38 <24,984

5068 159 2 2 rood A A1 17,37 43,22 <-0,008 0,48 2,74 0,15 2,00 0,09 33,96 <186,11 <107,41 <3632,97 115,16 <25,158

5069 131 2 2 rood/gele 
lijn

B 31,37 33,40 0,07 0,27 3,56 0,23 4,77 0,09 26,24 599,74 <96,43 <3289,51 85,91 <22,753

5070 131 2 2 rood B 30,83 33,60 0,30 0,33 4,15 0,29 4,02 0,07 26,40 <170,08 <90,22 <3248,06 101,26 <23,154

5071 159 2 2 bordeaux + 
geel

A A2? 33,51 30,07 3,47 0,65 4,75 0,23 3,60 0,09 23,62 689,35 <98,5 <3528,07 344,46 40,45

5072 159 2 2 bordeaux + 
geel

A A2? 33,64 28,29 4,42 0,55 5,23 0,22 5,35 0,08 22,22 <190,76 <91,6 <3454,02 440,56 <24,645

5073 159 2 2 rood A A1 19,82 43,03 0,17 0,31 1,27 0,10 1,42 0,08 33,81 200,32 <98,34 <3483,16 97,24 <23,277

5074 159 2 2 rood B 32,07 31,27 0,41 0,61 5,78 0,33 4,75 0,21 24,57 <210,53 <112,61 <3818,03 190,41 <29,208

5075 159 2 2 wit B 21,06 43,89 0,01 0,10 <0,02 0,03 0,33 0,08 34,48 <158,95 <87,64 <3213,65 82,02 <19,721

5076 131 2 2 rood B 31,62 33,34 0,20 0,32 3,87 0,30 4,07 0,08 26,20 <164,28 <89,7 <3216,19 112,98 <22,054



BIJLAGE 6 PLEISTERWERK ONDERZOEKSGEGEVENS 207

Co Sn Pb Cr Zr Sr Rb As Ba V Ag Ni Sb Cd Mo Nb Au Se W Bi Pd

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

<76,78 <75,18 <18,398 <222,43 60,33 163,89 9,98 <1,173 <246,16 <9,768 <91,94 <54,96 <62,78 <32,42 <6,1 <3,8 <34,26 <3,59 <88,89 <6,49 <14,5

<92,61 <73,78 <17,462 <224,58 79,94 233,07 16,51 <1,644 <253,72 <8,479 <95,2 <57,44 <64,12 <33,79 <5,07 <5,18 <35,03 <4,28 <91,71 <6,96 <14,94

<81,43 <73,33 <20,097 <256,54 57,05 167,20 7,03 <2,564 <234,79 <4,729 <89,24 <58,91 <60,62 <34,62 <5,07 <3,92 <38,56 <3,73 <96,62 <6,56 <13,88

<90 <77,93 <20,028 <272,12 86,05 147,68 9,77 <2,297 <259,95 <4,026 <98,2 <59,39 <66,2 <33,69 <5,74 <4,63 <35,07 <4,97 <97,86 <6,94 <15,36

<141,19 <74,2 <18,788 <260,41 82,27 166,63 10,12 <2,04 <253,65 11,55 <93,14 <57,74 <63,81 <33,86 <4,86 <3,85 <30,67 <3,87 <90,24 <6,78 <15,27

<144,72 <71,94 <18,658 <297,33 46,85 240,64 <5,519 <2,318 <246,79 <9,815 <93,3 <62,99 <65,49 <33,89 <5,27 <5,12 <37,1 <4,06 <100,43 <7,14 <15,97

<110,12 <78,07 <19,621 <252,09 70,51 223,23 11,70 <2,618 <249,15 <1,995 <93,88 <58,68 <63,66 <33,64 <6,01 <5,2 <37,66 <3,88 <95,78 <6,8 <16,94

153,65 <62,56 <18,996 <218,12 150,52 101,15 31,14 3,07 <201,43 4,86 <73,37 <55,11 <51,7 <29,56 <6,27 8,91 <33,45 <3,4 <94,81 <7,2 <15,98

<90,45 <60,45 <17,367 <224,49 86,22 103,76 11,80 <1,258 <205,32 <12,58 <75,72 <55,07 <53,16 <30,12 <4,91 <5,05 <35,47 <3,23 <88,63 <6,55 <11,46

<121,79 <72,19 <19,1 <254,38 79,34 122,43 16,82 2,43 <247,2 <3,7 <92,94 <59,01 <63,01 <31,86 <4,97 <5,23 <32,83 <4,13 <92,16 <7 <14,67

<79,16 <73,2 <18,944 <249,01 50,41 160,00 6,37 <1,847 <245,81 <8,036 <93,66 <56,84 <63,77 <32,87 <5,01 <4,41 <37,21 <3,4 <96,06 <6,46 <13,77

<143,86 <71,06 737,75 <239,73 160,23 186,32 36,95 28,93 <233,46 <2,06 <87,48 <57,25 <62,29 <33,92 <6,56 7,90 <40,07 <4,1 <100,99 <13,63 <13,52

<74,91 <70,18 <16,656 <231,69 67,51 174,13 9,13 <1,098 <229,16 <9,586 <85,63 <58,58 <56,98 <34,42 <4,93 <5,21 <34,33 <4,7 <92,45 <6,32 <15,6

<180,62 <78,43 <20,245 <282,73 70,14 158,52 11,18 4,22 <256,73 <6,521 <96,77 <61,64 <65,42 <33,63 <6,49 <5,4 <39,27 <3,61 <105,3 <7,4 <15,44

<225,97 <78,49 <20,869 <275,02 85,68 177,31 20,53 9,06 <269,92 33,94 <101,05 <62,32 <70,92 <34,2 <5,31 <5,4 <36,76 <4,96 <102,2 <7,73 <18,59

<86,71 <75,84 <17,289 <248,95 65,24 266,31 10,14 <1,579 353,10 <5,445 <97,75 <59,13 <67,42 <34,07 <5,12 <3,95 <38,28 <3,76 <98,75 <6,47 <18,52

<146,41 <69,63 <19,074 <230,24 69,94 101,97 14,77 <1,965 <224,98 35,01 <83,76 <56,88 <57,15 <30,01 <4,79 <4,94 <32,59 <4,57 <88,75 <6,72 <13,22

<191,27 <80,59 243,11 <280,26 184,69 262,73 31,71 <15,767 <268,23 <3,461 <98,78 <61,61 <67,68 <34,79 <5,63 6,39 <36,27 <5,15 <109,69 <10,32 <13,16

<98,59 <73,35 <19,465 <250,69 58,60 159,47 6,49 <2,318 <249,23 <6,422 <94,46 <59,16 <63,34 <32,99 <4,96 <3,92 <36,69 <3,59 <95,71 <6,86 <13,79

<70,25 <63,51 <18,788 <225,72 71,98 164,32 10,26 <1,676 <203,86 <11,344 <74,59 <52,91 <52,62 <28,32 <4,56 <4,81 <30,64 <3,6 <80,44 <5,87 <12,34

<150,8 <74,5 717,06 <299,07 156,04 173,03 42,90 <28,926 344,27 <8,877 <91 <59,35 <64,39 <33,64 <6,71 8,71 <43,2 <4,54 <106,59 <14,04 <14,1

<116,63 <72,42 <20,444 <279,66 111,54 164,96 25,86 <2,725 291,23 <1 <89,69 <62,02 <63,03 <35,45 <6,62 7,02 <38,39 <3,8 <99,97 <7,65 <16,26

<161,01 <69,57 729,43 <235,1 154,50 155,59 42,16 59,04 <224,28 25,57 <84,67 <59,29 <56,73 <32,76 <6,52 8,09 <38,34 <4,44 <99,09 <13,81 <15,16

<195,3 <74,62 1230,18 <304,57 134,59 183,17 38,20 <40,212 354,37 44,31 <95,58 <63,47 <64,05 <34,3 <6,84 7,39 <51,47 <5,01 <117,3 <17,76 <15,45

<137,15 <67,31 24,87 <276,59 196,23 114,09 43,42 <3,582 <212,04 6,68 <80,48 <59,28 <54,63 <32,14 <6,81 14,90 <34,59 <4,9 <99,02 <7,91 <15,4

<194,81 <81,34 179,42 <304,71 112,10 169,94 20,05 <13,914 277,46 <7,601 <99,3 <64,27 <67,06 <36,21 <7,03 <5,74 <39,37 <5,56 <111,85 <9,63 <15,7

<165,33 <78,63 309,12 <276,8 183,57 169,60 36,76 <18,294 <257,15 <4,685 <95,09 <60,49 <62,26 <33,48 <6,32 8,69 <42,54 <4,32 <110,23 <11,53 <14,93

<214 <76,85 <18,667 <289,96 72,18 159,19 12,93 10,71 261,55 16,81 <91,99 <61,34 <64,28 <34,83 <5,15 <4,04 <37,22 <3,81 <97,75 <7,62 <14,24

<206,28 <70,65 <20,609 <254,08 91,32 177,24 17,72 4,07 <230,69 39,28 <88,07 <59,42 <58,6 <32,99 <5,13 <5,27 <38,06 <4,11 <94,09 <7,46 <15,77

<197,52 <70,2 102,83 <260,99 187,08 198,68 51,84 15,52 289,52 10,66 <91,41 <57,97 <60,74 <31,25 <6,76 9,99 <36,64 <4,89 <106,45 <9,91 <14,16

<225,95 <73,01 167,88 <282,14 169,76 230,53 41,20 26,48 255,78 <8,109 <92,44 <60,64 <63,24 <33,23 <6,67 10,08 <34,83 <3,56 <110,35 <10,27 <15,15

<136,9 <73,47 538,56 <263,06 154,90 168,54 38,44 <24,333 337,35 <1,656 <90,75 <62,67 <63,85 <31,14 <6,37 8,60 <40,09 <3,83 <101,22 <12,98 <16,32

<239,37 <76,93 <22,36 <297,45 100,37 236,34 25,03 6,94 <257,51 29,33 <99,46 <66,56 <68,76 <39,44 <5,8 <5,79 <37,31 <4,36 <110,83 <8,05 <18,4

<81,56 <68,71 <18,528 <221,94 75,51 114,40 12,74 <1,729 286,41 <12,45 <84,92 <55,49 <57,03 <32,8 <5,96 <5,05 <35,82 <3,21 <93,03 <6,97 <15,69

<202,75 <72,31 <19,231 <259,06 79,50 193,46 16,49 4,32 <243,19 35,09 <91,74 <60,67 <61,73 <32,33 <5,13 <5,18 <35,26 <3,83 <96,85 <7,65 <13,66



208 MEROVINGERS IN EEN VILLA

XRF 
nr

vondst vlak spoor kleur 
beschil de-
ring

mortel-
type

variant SiO2 CaO P2O5 K2O Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO Bal S Cl Mg Zn Cu

% % % % % % % % % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

5077 159 2 2 roodbruin 
(grijs ver-
brand)

A A4? 14,40 45,27 <-0,016 0,17 <0,07 0,06 4,44 0,05 35,57 <183,98 <102,25 <3871,46 478,55 <24,326

5078 159 2 2 rood A A1 26,27 38,88 0,10 0,41 1,82 0,18 1,65 0,13 30,55 <185,92 <100,54 <3446,12 113,04 <22,835

5087 228 3 beige/bruin 13,95 42,02 1,37 0,41 4,54 0,15 4,43 0,12 33,01 1181,98 1165,92 <45013,95 359,96 <26,289

5088 228 3 rood 14,39 43,21 1,01 0,38 3,69 0,13 3,12 0,11 33,95 1163,19 1071,90 <43165,44 144,74 <23,339

5089 311 3 wit 20,48 41,55 1,01 0,34 2,37 0,12 1,24 0,24 32,64 980,73 243,36 <43467,98 198,21 <25,302

5090 202 2 wit 11,81 47,70 0,40 0,08 2,14 0,03 0,28 0,08 37,48 788,78 <164,46 <42787,59 35,83 <22,825

5092 320 4 wit 17,98 43,31 0,32 0,15 2,98 0,05 1,13 0,05 34,03 678,73 <154,38 <38808,22 45,58 <20,615

5093 320 4 wit 15,65 45,25 0,41 0,12 2,50 0,05 0,41 0,04 35,56 779,34 <155,04 <39974,7 32,56 <19,885

5094 221 3 beige/rood 15,21 43,79 0,85 0,27 4,32 0,09 0,98 0,07 34,41 1228,15 1608,73 <43162,41 70,81 <22,249

5095 534 5 wit 9,87 48,11 0,40 0,30 2,64 0,09 0,70 0,08 37,80 884,30 429,44 <40210,92 94,27 <21,787

5096 534 5 grijs/bruin 12,11 43,43 0,47 0,24 4,69 0,10 4,69 0,16 34,12 2417,54 809,24 <43787,06 393,71 <25,128

5097 534 5 grijs/bruin 11,60 43,40 0,69 0,35 4,23 0,11 5,37 0,15 34,10 2136,27 394,37 <41180,32 425,45 <23,791

5098 332 ? wit 17,27 41,89 0,96 0,34 5,78 0,13 0,64 0,08 32,92 658,94 <153,25 <38725,87 81,21 <19,289

5099 211 ? ? grijs 21,30 38,95 0,44 0,49 6,18 0,17 1,77 0,09 30,60 1098,97 1345,98 <41759,53 140,53 <25,529

5100 211 ? ? wit/rood 15,43 43,34 0,68 0,39 3,92 0,15 1,93 0,10 34,05 2058,67 188,28 <42244,15 95,75 <22,661

5101 324 4 rood 18,74 39,99 1,33 0,39 5,27 0,14 2,59 0,12 31,42 1926,68 486,45 <42942,46 192,63 <25,487

5102 324 4 beige 3,56 51,33 0,83 0,32 1,42 0,11 1,70 0,39 40,33 776,80 350,41 <47185,68 238,32 <24,84

5103 326 4 rood 17,57 41,09 1,07 0,31 4,79 0,12 2,61 0,14 32,29 1990,86 817,47 <44016,62 144,22 <26,834

5104 310 3 wit 23,22 38,25 0,42 0,47 5,98 0,15 1,38 0,09 30,05 793,10 950,69 <42946,62 92,65 <24,47

5105 ? ? rood 70,39 1,98 0,27 4,39 16,11 0,92 4,28 0,10 1,56 <338,13 1251,90 <28461,2 178,54 42,57

5106 327 4 rood 22,46 35,64 1,68 0,55 7,57 0,36 3,59 0,14 28,01 800,20 272,58 <46691,55 123,39 <26,135

5107 380 4 grijs 6,58 48,98 0,17 0,20 2,32 0,05 3,15 0,07 38,48 1646,11 558,02 <47623,5 356,23 <25,333

5108 307 3 grijs 36,33 27,27 2,21 0,66 8,07 0,31 3,13 0,60 21,42 1698,68 <178,58 <37147,58 163,84 <23,668

5109 332 3 wit 10,98 47,88 0,42 0,19 1,90 0,06 0,91 0,04 37,62 1008,42 779,67 <44551,5 55,58 <22,157

5110* 331 3 rood nvt? 60,06 5,78 1,68 2,69 17,93 0,96 6,18 0,17 4,54 <306,97 527,44 <29801,11 174,06 <23,195

5111 478 3 roze 34,17 30,08 0,61 1,21 6,76 0,41 3,03 0,12 23,63 <329,49 577,30 <39576,39 134,46 <24,141

5112 221 3 wit 21,89 38,78 1,14 0,41 5,76 0,17 1,27 0,12 30,47 1575,01 268,45 <38763,12 108,58 <22,846

5113 221 3 wit 16,98 42,65 0,39 0,41 4,47 0,21 1,28 0,10 33,51 1018,62 <147,39 <38062,63 126,63 <21,941

5114 320 4 wit 14,53 44,43 1,74 0,16 3,34 0,07 0,60 0,23 34,91 904,17 <158,88 <40163,43 82,03 <20,039

5115 227 ? wit 28,14 35,16 0,76 0,51 5,92 0,21 1,63 0,07 27,62 595,25 <170,34 <39313,32 83,67 <21,499

5116 227 ? wit 6,47 49,98 0,67 0,29 2,21 0,17 0,86 0,08 39,27 790,68 455,59 <45497,64 82,86 <21,54

5117 219 3 2 rood (bijna 
egaal)

A A1 16,95 42,70 0,53 0,30 3,76 0,14 1,98 0,08 33,55 2159,15 470,95 <41581,32 91,57 <22,506

5118 255 3 rood B opkrul-
lende 
rand (= 
hoek)

27,11 33,74 2,43 0,36 6,74 0,27 2,50 0,34 26,51 595,98 359,64 <37604,62 86,68 <22,733

5119 255 3 wit B 14,94 45,06 0,92 0,08 2,82 0,03 0,47 0,27 35,41 882,31 <165,16 <41598,24 43,56 <21,386

5120 255 3 bruinrood 
met grijze 
spatjes

A A4 26,36 28,85 0,95 0,31 6,46 0,11 14,18 0,09 22,67 2681,94 1087,77 <41934,2 1393,92 <29,99

5121 162 2 bordeaux 
(vlekjes) op 
geel

A A2 29,60 33,23 0,71 0,47 4,94 0,14 4,71 0,10 26,11 1374,51 404,55 <40318,68 387,39 <24,326

5122 162 2 wit B 9,54 48,73 0,81 <0,06 2,26 0,03 0,22 0,05 38,29 881,15 660,54 <43026,87 52,06 <23,473

5123 162 2 rood (be-
schadigd)

A A1 23,95 37,53 1,17 0,55 4,54 0,21 2,36 0,20 29,48 1998,53 630,64 <42728,11 121,48 <21,571

5124 221 3 rood (be-
schadigd)

A A1 9,37 47,60 0,71 0,27 2,83 0,08 1,67 0,07 37,40 2561,24 1184,79 <43480,75 82,37 <20,338

5125 221 3 rood (be-
schadigd)

A A1 9,62 48,30 0,65 0,23 2,35 0,04 0,76 0,12 37,95 1658,32 1732,75 <46776,89 129,19 <21,91

5126 221 3 rood (be-
schadigd)

A A1 29,78 32,80 2,22 0,78 6,00 0,30 2,26 0,11 25,77 1497,36 388,90 <38379,11 149,90 <23,545

5127 221 3 rood (be-
schadigd)

A A1 12,72 45,28 0,54 0,24 3,16 0,13 2,29 0,07 35,57 1315,46 657,99 <43666,63 57,47 <24,881

5128 221 3 roze/wit(?) A A1 8,71 48,04 0,80 0,33 3,00 0,11 1,16 0,11 37,74 1663,63 1802,08 <44511,22 90,18 <20,749

5129 221 3 rood B 25,93 35,43 1,15 0,27 6,00 0,25 3,09 0,07 27,83 730,31 374,30 <38804,23 102,34 <22,918

5130 221 3 rood A A1 15,24 43,93 0,97 0,27 2,88 0,11 1,99 0,10 34,51 2420,09 686,32 <43286,66 99,34 <23,257

5131 164 2 7 bordeaux/
rood

A A6 21,00 33,52 0,43 0,29 7,47 0,14 10,72 0,08 26,34 1624,63 1502,59 <40347,63 484,55 <27,882
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Co Sn Pb Cr Zr Sr Rb As Ba V Ag Ni Sb Cd Mo Nb Au Se W Bi Pd

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

<230,33 <74,52 269,63 <286,39 150,29 207,70 31,66 <17,919 <255,9 <3,253 <94,82 <64,17 <64,74 <33,31 <7,2 8,65 <45,17 <4,43 <126,35 <11,83 <13,36

<144,91 <79,58 659,21 <259,82 157,18 128,27 40,98 <27,192 <264,96 <2,745 <95,56 <60,73 <65,36 <36,03 <6,75 7,37 <41,08 <4,4 <105,8 <14 <17,82

<227,05 <72,46 174,42 <281,83 153,86 208,28 36,97 22,42 <234,56 26,21 <86,13 <62,61 <59,4 <31,59 <6,89 8,57 <41,06 <4,27 <114,04 <10,43 <17,53

<187,32 <65,56 894,42 <277,53 166,14 268,87 42,78 <32,577 <226,9 14,61 <85,12 <59,52 <58,01 <30,77 <6,73 11,75 <42,58 <4,22 <104,47 <15,51 <13,61

<138,99 <72,08 38,11 <254,82 226,82 232,11 58,52 16,77 367,42 19,70 <88,18 <62,57 <59,86 <33,9 <6,39 9,85 <39,12 <3,98 <109,08 <8,87 <14,56

<80,42 <72,44 <19,569 <296,94 53,10 164,53 7,88 <2,136 <239,03 <2,203 <89,51 <59,04 <61,21 <31,89 <4,99 <5,22 <32,42 <3,47 <92,05 <6,33 <13,84

<122,17 <71,8 <19,083 <222,28 71,46 106,36 12,86 <1,697 <235,01 <9,586 <88,74 <56,25 <60 <30,69 <4,9 <3,88 <33,63 <4,55 <87,91 <6,8 <13,28

<86,55 <70,32 <19,352 <264,65 61,52 119,46 10,83 <1,911 <239,46 <6,226 <89,69 <56,39 <61,46 <30,71 <4,9 <5,07 <35,6 <3,32 <88,99 <6,43 <16,19

<117,97 <71,63 236,22 <246,66 111,98 110,21 28,64 <14,782 <241,77 <4,182 <90,97 <58,31 <63,76 <32,89 <6,63 <5,44 <36,13 <5,33 <95,83 <9,71 <14,53

<103,28 <72,7 26,09 <267,57 111,03 183,98 29,09 <3,314 <235,62 <2,372 <88,06 <55,76 <60,41 <34,71 <6,43 5,85 <34,16 <3,37 <91,55 <7,51 <14,84

<227,96 <76,73 187,02 <303,5 190,54 223,72 37,92 28,24 291,82 <7,627 <91,77 <63,95 <63,28 <35,12 <5,79 8,22 <41,93 <3,79 <113,99 <10,62 <16,8

<232,44 <80,33 206,96 <284,49 209,04 259,85 37,68 30,85 <253,64 27,67 <95,3 <61,65 <64,08 <36,42 <5,62 11,69 <40,61 <3,62 <112,05 <11,25 <16,49

<95,67 <67,59 <18,81 <229,91 62,82 136,18 11,37 <1,89 <217,49 <5,588 <81,62 <57,9 <57,43 <30,05 <4,68 <4,98 <35,25 <2,99 <90,19 <6,41 <15,7

<154,14 <78,58 54,96 <212,77 170,50 222,39 43,11 <5,991 286,87 0,62 <94,89 <62,55 <67,41 <36,88 <6,88 <5,47 <39,81 <3,73 <101,72 <8,67 <17,69

<154,22 <76,85 632,75 <286,49 147,30 167,52 37,52 <26,977 <252,23 <5,648 <93,61 <59,57 <63,54 <32,29 <6,78 8,77 <42,09 <4,56 <108,34 <13,38 <16,04

<177,2 <74,46 717,32 <282,15 190,26 222,87 44,34 30,53 <247,86 26,14 <88,57 <64,42 <61,32 <36,1 <5,84 6,86 <44,58 <4,7 <116,63 <14,79 <15,69

<155,98 <75,71 995,35 <306,38 118,60 236,88 24,56 125,85 272,85 20,06 <90,46 <62,67 <63,79 <34,01 <6,65 7,11 <44,37 <5,92 <115,99 <15,28 <14,55

<179,84 <75,17 685,82 <253,29 154,01 143,13 32,35 <29,633 250,05 34,74 <92,3 <66,71 <65,52 <34,75 <7 <5,67 <44,64 <5,57 <118,12 <14,57 <15,44

<141,07 <77,52 23,65 <219,82 176,07 186,57 43,32 <3,432 433,54 2,80 <98,38 70,26 <66,62 <35,43 <6,78 6,78 <39,41 <5,38 <102,77 <8,2 <15,72

<206,12 <63,13 <20,66 <204,08 443,39 90,56 117,49 <2,693 <211,12 130,15 <75,69 <59,07 <56,37 <27,27 <5,69 17,32 <33,19 <3,55 <92,9 <11,63 <14,41

<206,26 <68,15 <21,84 <263,69 102,39 180,38 21,92 8,83 <228,95 24,61 <84,14 <66,88 <60,14 <34,57 <7 7,19 <40,58 <5,43 <113,18 <7,94 <16,49

<197,67 <78,8 135,22 <312,35 145,47 244,26 26,87 24,54 294,30 <4,776 <96,41 <63,17 <65,65 <33,19 <6,99 <5,64 <37,77 <5,32 <114,16 <9,64 <14,72

<192,01 <74,68 156,23 <259,87 258,19 164,65 43,53 32,07 323,60 53,49 <91,5 <62,03 <61,83 <32,45 <6,91 13,85 <38,53 <3,74 <101,24 <10,69 <13,81

<117,75 <73,7 32,28 <259,55 124,64 138,21 28,20 <4,128 266,45 <5,784 <89,05 <60,15 <62,28 <31,22 <6,65 7,61 <37,69 <4,9 <97,94 <7,42 <12,77

<241,62 <60,29 29,23 <258,24 497,20 105,58 136,65 5,32 <201,98 95,91 <72,81 <60,84 <53,08 <29,58 <7,3 24,08 <33,56 <3,7 <97,37 <12,78 <13,68

<188,7 <65,18 32,37 <277,69 239,20 112,88 62,15 <4,685 <227,7 35,48 <82,54 <62,32 <57,87 <31,36 <7 13,32 <36,16 <3,66 <99,85 <9,35 <13,45

<132,93 <69,78 25,06 <238,9 311,81 107,76 59,70 6,42 398,97 11,44 <86,86 <59,15 <60,68 <32,03 <5,54 15,10 <33,66 <3,65 <92 <10,35 <13,37

<127,81 <67,84 45,66 <253,21 225,95 119,35 51,13 <4,824 345,96 <2,133 <81,03 <58,12 <56,28 <29,71 <6,62 11,52 <33,33 <3,39 <92,3 <8,63 <13,44

<96,29 <71,22 <20,01 <238,16 67,91 127,24 10,54 <3,046 271,50 4,38 <88,55 <58,86 <59,65 <30,43 <4,99 <4,62 <35,79 <3,95 <99,08 <6,6 <15,97

<144,2 <68,26 <19,99 <253,92 105,89 219,67 24,51 <2,821 <237,57 <0,792 <88,7 <59,38 <59,57 <31,81 <5,29 <5,21 <38,51 <3,69 <96,04 <7,25 <14,15

<111,19 <69 30,91 <273,99 95,88 157,23 19,75 <3,657 <219,54 <5,167 <81,41 <58,32 <57,66 <33,45 7,27 7,31 <35,07 <3,77 <99,61 <7,68 <16,66

<155,3 <69,86 748,20 <273,22 146,03 156,74 38,53 <29,269 271,07 <4,216 <85,46 <59,74 <56,39 <30,44 <6,69 8,13 <46 <4,6 <108,28 <14,35 <15,51

<163,65 <69,8 <19,57 <262,93 76,65 170,21 11,32 4,86 <239,37 20,69 <89,77 <58,08 <63,2 <32,61 <6,17 <3,88 <35,7 <3,65 <94,95 <6,88 <13,89

<95,19 <69,81 <19,79 <257,79 63,43 142,07 12,10 <2,361 <237,14 <4,182 <89,54 <59,59 <59,11 <30,14 <6,23 <5,07 <34,44 <3,74 <94,2 <6,74 <13,96

<369,09 <86,41 638,04 <409,84 103,24 282,39 13,26 87,24 400,10 80,39 <103,96 128,77 <69,79 <35,53 <6,37 <6,09 <47,66 <6,66 <161,91 <17,24 <16,75

<218,69 <77,92 142,13 <298,07 132,45 142,78 35,58 18,78 398,19 25,53 <94,76 <63,57 <64,23 <34,51 <6,35 9,46 <37,61 <4,15 <111,14 <10,18 <15,12

<77,01 <74,42 <19,57 <250,87 73,54 114,58 9,44 <2,125 274,96 <7,32 <90,62 <58,43 <63,71 <32,34 <6,47 <4,05 <35,96 <3,51 <99,75 <6,94 <15,33

<166,54 <76,47 543,23 <285,2 170,37 153,89 52,31 <24,215 256,97 <6,312 <90,47 <60,23 <66,15 <35,89 <6,51 8,85 <43,36 <4,29 <107,74 <13,22 <17,2

<138,77 <70,01 587,98 <268,33 154,32 248,23 28,24 <23,187 <229,29 10,86 <84,43 <58,66 <57,64 <30,24 <6,39 8,40 <38,52 <4,14 <100,96 <12,45 <15,56

<110,98 <68,29 325,83 <304,4 126,67 164,84 32,49 <18,122 <235,61 <0,094 <86,83 <60,06 <62,95 <34,33 <6,7 7,27 <41,65 <4,25 <106,27 <10,56 <13,77

<164,84 <69,75 582,91 <242,06 217,48 169,55 57,53 30,95 232,05 32,33 <84,86 <61,07 <60,33 <32,84 <6,77 12,08 <44,01 <4,4 <109,74 <13,36 <13,58

<165,82 <73,05 941,18 <272,46 117,91 205,99 23,17 51,06 306,42 12,86 <92,5 <64,67 <65,25 <32,61 <6,77 <5,6 <47,16 <5,95 <111,83 <17,78 <13,42

<124,88 <67,68 88,42 <260,01 163,09 138,77 37,30 <7,961 <222,02 <0,484 <82,61 <60,33 <56,41 <31,69 <6,69 7,41 <35,42 <4,91 <97,16 <8,99 <15,91

<180,5 <74,06 <20,42 <249,53 66,92 170,02 9,95 <2,768 254,83 <3,578 <93,87 <60,25 <64,12 <33,17 <4,96 <3,96 <40,57 <3,57 <100,5 <7,34 <16,29

<155,86 <73,22 517,09 <279,89 183,54 197,92 35,20 <23,358 <237,2 11,56 <89,2 <61,28 <62,42 <31,17 <6,81 7,63 <41,04 <5,72 <103,54 <13,13 <14,05

<318,95 <85,6 278,97 <367,12 108,75 273,55 12,41 57,27 422,60 74,11 <103,72 133,76 <72,11 <39,44 <7,22 <5,8 <45,05 <4,9 <128,58 <12,55 <19,72
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XRF 
nr

vondst vlak spoor kleur 
beschil de-
ring

mortel-
type

variant SiO2 CaO P2O5 K2O Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO Bal S Cl Mg Zn Cu

% % % % % % % % % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

5132 202 2 wit A A5 6,87 49,37 0,42 0,18 1,80 0,09 2,40 0,09 38,79 815,96 <169,36 <46438,3 94,26 <25,837

5133 202 2 wit B 9,04 48,48 0,57 <0,05 3,38 0,02 0,23 0,14 38,09 1179,52 322,28 <41885,77 39,97 <20,965

5134 130 2 2 wit B 11,72 46,49 0,90 0,15 3,74 0,05 0,34 0,07 36,53 885,22 <163 <42733,23 37,68 <22,28

5135 130 2 2 rood (ge-
sleten?)

A A1 19,56 40,41 0,50 0,38 4,69 0,17 2,39 0,14 31,75 2291,62 197,89 <40198,59 118,00 <22,249

5136 130 2 2 bruinrood 
met grijze 
spatjes

A A4 26,57 28,35 0,67 0,46 7,59 0,14 13,84 0,10 22,27 2112,80 892,47 <39733,76 1220,79 <27,913

5137 130 2 2 wit B 17,75 44,04 0,37 0,15 2,76 0,05 0,24 0,04 34,60 827,63 <154,21 <39305,03 25,37 <18,785

5138 130 2 2 rood B 26,26 33,70 0,99 0,55 7,93 0,41 3,53 0,14 26,48 1152,10 164,77 <35144,43 102,76 <20,584

5139 130 2 2 wit + rood 
(vlekjes/
resten op 
geel)

A 20,91 40,68 0,57 0,39 3,93 0,17 1,31 0,08 31,96 2011,67 223,62 <40334,84 97,56 <22,013

5140 130 2 2 wit A A5? 5,86 51,15 0,60 0,13 1,23 0,04 0,68 0,13 40,19 1932,53 1271,70 <47840,43 67,99 <24,254

5141 130 2 2 rood B 21,27 38,15 1,11 0,33 5,98 0,20 2,79 0,19 29,98 1509,85 <164,65 <40329,52 71,62 <22,455

5142 130 2 2 rood (be-
schadigd)

A A1 20,69 40,30 0,30 0,40 3,85 0,15 2,56 0,08 31,67 2028,75 1249,04 <40643,06 115,98 <24,326

5143* 164 2 nvt bot! 0,15 55,34 0,33 0,19 0,05 0,08 0,33 0,05 43,48 2615,39 <221,48 <66974,07 36,77 <36,26

5144* 164 2 nvt aarde-
werk!

76,71 0,34 <0,266 0,69 19,65 0,58 1,48 0,02 0,26 <3909 551,54 <39582,12 199,69 <26,289

5145 228 3 rood A A1 19,96 39,97 1,33 0,55 4,02 0,20 2,36 0,19 31,41 1668,56 2664,50 <43395,91 117,84 <23,596

5146 228 3 rood A A1 9,98 46,87 1,41 0,18 2,64 0,05 1,86 0,19 36,83 2628,02 1529,03 <45872,79 95,86 <24,059

5147 228 3 rood A A1 13,75 43,89 1,38 0,31 4,07 0,11 1,87 0,13 34,48 2397,79 4141,80 <42771,43 151,81 <21,417

5148 222 3 rood A A1 17,17 42,68 0,57 0,40 3,45 0,15 1,95 0,10 33,54 2575,89 1650,31 <43086,57 119,24 <24,418

5149 25 1 rood A A1 24,16 37,93 1,17 0,42 4,22 0,16 1,91 0,20 29,81 1801,22 378,76 <39488,18 150,00 <22,671

5150 94 1 bordeaux + 
geel

A A2 33,33 31,91 0,88 0,62 5,46 0,24 2,43 0,07 25,07 772,96 267,12 <37764,31 164,97 <22,835

5151 211 ? ? bruinrood A A4 24,70 29,43 0,50 0,39 7,50 0,14 14,11 0,12 23,12 2566,12 942,37 <42140,75 1284,40 <27,225

5152 79 1 rood B 27,95 34,81 1,03 0,29 5,60 0,25 2,59 0,13 27,35 856,57 497,21 <35904,64 99,81 <19,258

5153 79 1 bordeaux A A3 25,66 30,80 0,99 0,42 6,03 0,13 11,62 0,15 24,20 1809,58 1256,83 <41964,43 760,09 <28,191

*: Geen pleiterwerk (mortel, aardewerk etc.)
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Co Sn Pb Cr Zr Sr Rb As Ba V Ag Ni Sb Cd Mo Nb Au Se W Bi Pd

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

<174,51 <84,27 69,29 <290,77 117,97 265,19 27,11 <7,533 417,70 <2,914 129,10 <63,25 <71,47 <35,69 <6,91 6,67 <39,59 <5,18 <104,36 <8,45 <19,33

<77,14 <72,57 <19,118 <258,77 65,62 133,59 9,77 <2,04 <236,91 <5,901 <87,84 <55,97 <59,75 <32,24 <4,95 <5,12 <34,38 <3,66 <94,16 <6,34 <13,95

<83,09 <78,27 <19,751 <254,24 53,98 180,17 13,12 <2,308 <255,41 <5,641 <96,47 <57,94 <65,77 <34,62 <5 <3,86 <37,1 <3,54 <95,25 <6,74 <16,02

<164,93 <69,6 847,37 <257,69 155,70 163,36 41,69 <31,1 <239,22 21,38 <89,16 <56,84 <60,67 <34,14 <6,65 8,45 <43,01 <4,19 <105,22 <14,71 <13,69

<358,87 <82,97 554,07 <379,02 139,91 304,42 29,49 78,39 376,37 59,15 <102,51 131,08 <72,28 <39,93 <6,5 <6,01 <48,42 <5,04 <153,21 <15,89 <17,97

<73,36 <69,29 <18,94 <243,68 61,02 118,88 8,82 <1,28 <229,14 <8,765 <83,61 <55,29 <58,11 <30,47 <5,8 <5,03 <33,93 <3,45 <89,24 <6,13 <13

<185,82 <67,97 <20,69 <244,19 100,60 141,36 17,69 6,61 <216,46 35,70 <82,93 <57,17 <56,99 <32,49 <5,03 <5,06 <33,65 <3,42 <91,76 <7,3 <15,75

<129,55 <72,94 380,66 <270,63 168,46 127,04 36,29 <17,737 328,54 <1,169 <90,41 <59,87 <61,86 <34,49 <6,61 6,89 <36,64 <4,04 <100,22 <10,84 <13,76

<107,04 <79,48 113,61 <309,29 155,97 100,30 29,09 <7,929 <265,79 <2,823 <98,27 <61,95 <66,94 <35,35 <5,97 9,55 <36,85 <4,13 <103,98 <9,21 <13,16

<170,48 <71,06 46,48 <249,69 81,07 136,97 11,37 <5,038 262,19 6,42 <89,86 <57,06 <62,75 <31,27 <5,63 <5,11 <32,03 <3,64 <92,16 <6,97 <16,02

<176,93 <73,01 527,14 <257,66 199,54 154,09 48,68 <24,204 288,29 <0,844 <92,16 <60,25 <63,43 <33,61 <6,89 9,29 <44,09 <4,54 <109,7 <13,18 <14,9

<105,56 <82,76 <22,07 <304,92 52,59 136,03 10,64 <4,149 <258,03 <7,406 <100,96 <81,61 <71,32 <41,89 <8,27 <6,76 <51,72 <6,25 <143,89 <9,85 <15,99

<144,24 <70,72 13849,56 <153,67 272,82 70,14 74,00 2121,16 <233,22 35,75 <86,02 <69,12 <63,27 <36,38 <6,98 23,85 <115,36 <11,89 289,81 <57,73 <17,32

<172,24 <76,07 590,31 <277,25 179,93 183,11 39,57 <25,585 344,41 7,94 <90,1 <62,39 <65,74 <35,46 <6,89 9,57 <42,59 <4,51 <110,6 <12,78 <17,48

<155,33 <78,29 816,84 <311,92 125,66 155,78 27,51 <31,303 <255,54 <6,156 <94,53 <58,51 <65,12 <34,43 <6,74 <5,52 <42,2 <5,55 <106,97 <14,53 <13,76

<150,09 <67,49 737,46 <249,87 181,11 201,80 36,74 31,79 <233,89 1,20 <84,74 <58,81 <61,87 <30,44 <6,69 6,27 <42,19 <4 <110,49 <14,32 <13,78

<156,59 <78,35 641,43 <269,24 153,28 160,43 37,66 <25,532 <250,4 9,32 <93,4 <59,36 <63,96 <31,91 <6,7 <5,36 <41,01 <4,07 <106,18 <12,95 <17,67

<152,71 <70,75 581,08 <268,4 144,64 128,33 34,61 26,99 <245,63 <1,859 <90,53 <58,47 <61,81 <33,26 <6,02 6,28 <40,98 <4,35 <103,58 <14,57 <18,1

<160,27 <72,72 54,03 <278,96 142,26 172,27 34,99 7,81 <238,05 <5,557 <86,09 <58,9 <60,06 <34,28 <5,27 5,92 <33,91 <3,52 <100,86 <8,82 <14,19

<361,01 <79,31 600,38 <391,84 121,99 283,25 17,43 80,88 <265,98 73,68 <97,91 172,50 <65,11 <38,85 <6,14 <5,97 <44,96 <5,16 <153,07 <16,75 <18,12

<160,86 <65,78 <17,96 <233,09 77,86 158,89 14,56 6,27 <212,03 <0,336 <78,33 <56,21 <57,67 <30,97 <4,78 <4,97 <32,56 <3,06 <89,47 <6,96 <14,73

<328,41 <84,26 348,04 <386,03 111,44 423,92 20,24 83,35 294,56 84,25 <100,72 124,19 <68,68 <35,77 <7,32 <5,93 <46,05 <5,07 <137,04 <13,31 <18,67
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BIJLAGE 7 ARCHEOBOTANIE 213

Bijlage 7  Archeobotanie

Vnr. 387, fr > ½ mm: Veel stenig materiaal, tiental stukjes steen-
kool, enkele kleine stukjes houtskool (indet.), 1 (recent?) kever-
schildje.
fr > ¼ mm: Veel löss/leem, tiental fragmenten steenkool.

Vnr. 438, fr > ½ mm: Veel stenig materiaal, enkele kleine stukjes 
houtskool (te klein voor determinatie), 1 onverkoold fragment van 
melganzenvoet (Chenopodium album, waarschijnlijk subrecent), 1 
verkoolde korrel van bedekte gerst (Hordeum vulgare var. vulgare).
fr > ¼ mm: Veel löss/klei, enkele kleine fragmentjes houtskool.

Vnr. 520, fr > ½ mm: Veel stenig materiaal, enkele stukjes steen-
kool, enkele kleine stukjes houtskool (indet).
fr > ¼ mm: Veel löss/klei, tientallen kleine fragmentjes steenkool.

Vnr. 534, fr > 1 mm: Veel stenig materiaal, 1 onverkoolde en subre-
cente melganzenvoet (Chenopodium album), tiental stukjes steen-
kool, enkele stukjes houtskool, deels te determineren. Monster is 
met fi jnste maaswijdte van 1 mm gezeefd. 

Deel 2  Botanische macroresten uit gesorteerde zeefresiduen 
Borgharen 2008

1-1-107: 2x verspreidporig houtskool, te klein voor determinatie

1-1-143 (S7): 1x steenkool, 2x verspreidporig houtskool, 1x determi-
neerbaar

1-1-143 (S7): 8x verspreidporig houtskool, deels determineerbaar

1-1-23: 1x Quercus houtskool, 10x verspreidporig houtskool, deels 
determineerbaar

1-1-94 (S2): 4x Fraxinus excelsior houtskool

1-2-109: 1x Quercus houtskool, 13x verspreidporig houtskool, deels 
determineerbaar

1-2-130: 2x Quercus houtskool, 6x verspreidporig houtskool, deter-
mineerbaar 

Deel 1  Botanische macroresten in de gewaardeerde 
archeobotanische monsters van de campagne 2008 

Van vnr. 438 is 2,5 liter onderzocht, van de overige monsters 1 
liter.

Vnr. 320, fr > 1 mm: Veel stenig materiaal, tiental stukjes steenkool, 
enkele kleine stukjes houtskool (indet.), 1 onverbrand botje (kik-
ker?), een halve gele glazen kraal. Monster is met fi jnste maas-
wijdte van 1 mm gezeefd.

Vnr. 321, fr > ½ mm: Veel stenig materiaal, enkele stukjes steenkool, 
enkele kleine, niet te determineren stukjes houtskool, 1 stukje 
gecalcineerd spongeosum (det. R. Lauwerier/F. Laarman).
fr > ¼ mm: Veel löss/klei, vrij veel zeer kleine fragmentjes houts-
kool.

Vnr. 324, fr > ½ mm: Veel stenig materiaal, tiental stukjes steen-
kool, enkele onverbrande botjes, afk omstig van een amfi bie, waar-
schijnlijk kikker (det. R. Lauwerier). Monster is met fi jnste maas-
wijdte van ½ mm gezeefd.

Vnr. 325, fr > 1 mm: Veel stenig materiaal, tiental stukjes steenkool, 
enkele kleine stukjes houtskool (indet.), twee gele glazen kralen. 
Monster is met fi jnste maaswijdte van 1 mm gezeefd.

Vnr. 326, fr > 1 mm: Veel stenig materiaal, tiental stukjes houtskool, 
deels mogelijk te determineren, 1 rode glazen kraal. Monster is 
met fi jnste maaswijdte van 1 mm gezeefd.

Vnr. 327, fr > ½ mm: Twee onverkoolde, recente gerst aarspilfrag-
menten aan elkaar, met de zeer fragiele lodiculae er nog aan vast, 
plus een los aarspilsegment. Verder veel stenig materiaal, enkele 
stukjes steenkool en enkele kleine stukjes, niet nader te determi-
neren houtskool.
fr > ¼ mm: Tientallen kleine fragmentjes houtskool, veel löss/klei.

Vnr. 380, fr > 1 mm: Veel stenig materiaal, tiental stukjes houtskool, 
deels wat groter en mogelijk te determineren, tiental stukjes steen-
kool. Monster is met fi jnste maaswijdte van 1 mm gezeefd.
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1-2-157 (S2): 5x verspreidporig houtskool, deels determineerbaar

1-2-158 (S2): 1x Hordeum vulgare var. vulgare (verk.), 4x verspreidporig 
houtskool, determineerbaar

1-2-158/159: 1x Triticum cf. dicoccon (verk.); 6x verspreidporig houts-
kool, te klein voor determinatie.

1-2-159 (S2): 1x Hordeum vulgare var. vulgare (verk.), 3x Quercus houts-
kool, 10x verspreidporig houtskool, deels determineerbaar, 1x 
steenkool

1-2-166 (S2): 1x Hordeum vulgare var. vulgare (verk.), ca. 15x verspreid-
porig houtskool, deels determineerbaar, 1x steenkool

1-2-195 (S6): 1x Triticum cf. dicoccon (verk.), ca. 15x verspreidporig 
houtskool, deels determineerbaar, 3x Quercus houtskool

1-2-196 (S6): 2x Quercus houtskool

1-2-202 (S2): 8x verspreidporig houtskool, deels determineerbaar

1-3-199 (S2): ca. 10x verspreidporig houtskool, determineerbaar, 
1x Acer campestre houtskool, 1x Quercus houtskool

1-3-226 (S2): 1x Triticum dicoccon/spelta (verk., foto)

1-3-228 (S2): 1x Quercus houtskool

1-3-267: 1x steenkool

1-3-301 (S2): 3x steentje, geen houtskool

1-3-302: 1x Quercus houtskool

1-3-308 (S6): 5x verspreidporig houtskool, te klein voor determi-
natie

1-3-310: 1x cf. Acer campestre houtskool

1-3-310: 5x houtskool te klein voor determinatie

1-3-311 (S2): 1x Triticum dicoccon/spelta (verk., foto), 2x steenkool, 7x 
verspreidporig houtskool, deels determineerbaar

1-3-322 (S6): 1x Triticum aestivum ssp. compactum (verk., foto), 1x Quer-
cus houtskool, 7x verspreidporig houtskool, deels determineerbaar

1-3-332 (S6): 6x verspreidporig houtskool, deels determineerbaar

1-4-320 (S2): 1x Hordeum vulgare var. vulgare (verk.), 1x cf. parenchym 
(verk.), 2x steenkool, 6x verspreidporig houtskool, deels determi-
neerbaar

1-4-321 (S2): 1x Hordeum vulgare var. vulgare (verk.), 1x Triticum cf. dicoc-
con (verk.), 1x steenkool, 4x verspreidporig houtskool, deels deter-
mineerbaar

1-4-322 (S2): 2x verspreidporig houtskool, te klein voor determi-
natie

1-4-323 (S2): 1x verspreidporig houtskool, determineerbaar

1-4-324 (S2): 1x steenkool, 4x verspreidporig  houtskool, deels 
determineerbaar

1-4-326: 2x stukje steenkool, 1x Quercus houtskool, 2x Acer campestre 
houtskool, 1x Vicia cf. hirsuta recent, 3x houtskool indet.

1-4-327 (S2): 1x Triticum aestivum ssp. compactum (verk.), 4x verspreid-
porig houtskool, deels determineerbaar

1-4-387 (S2): 1x Quercus houtskool, 4x verspreidporig houtskool, te 
klein voor determinatie

1-4-479 (S6): 1x steenkool, 6x verspreidporig houtskool, deels deter-
mineerbaar

1-5-498 (S2): 2x houtskool, determineerbaar

1-5-534 (S2): 2x steenkool, 1x Triticum dicoccon/spelta (verk.)

1-X-332 (S6): 6x verspreidporig hout, determineerbaar

1-X-253 (vak A): 1x Fallopia convolvulus (verk; foto), 1x Triticum dicoccon 
(verk), 14x verspreidporig houtskool, deels determineerbaar

1-X-253 (vak A): 3x steenkool, 10x verspreidporig houtskool, deels 
determineerbaar

1-X-254 (vak B): 1x Carpinus betulus (gemin?, foto 3x), 2x steenkool 
(foto), 3x verspreidporig houtskool, te klein voor determinatie, 1x 
steentje

1-X-313 (vak C): 3x verspreidporig houtskool, deels determineerbaar

?-?-? (vak D): 3x steenkool, 1x verbrand bot, 1x verspreidporig 
houtskool, determineerbaar 
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1-3-910 (S51): 100-en Chenopodium album (recent), 2x Solanum nigrum 
(recent), 3x Mercurialis annua (recent), 1x Sambucus nigra (recent), veel 
brokken löss

1-3-912 (S51): vele 100-en Chenopodium album (recent), enkele tien-
tallen Solanum nigrum (recent), vele tientallen Mercurialis annua 
(recent), veel brokken löss en enkele grindjes

1-3-948 (S51): stofdroge löss met enkele kluiten en wat grind, 3 
stukjes steenkool, geen houtskool, geen zaden, pollenmonster 
maar daarvoor ongeschikt

1-3-949 (S51): stofdroge löss met enkele grindjes, geen houtskool, 
geen zaden, pollenmonster maar daarvoor ongeschikt

1-3-956 (S51): stofdroge löss, 3 kleine stukjes steenkool, geen houts-
kool, geen zaden, pollenmonster maar daarvoor ongeschikt

1-4-318 (S15): zeer veel brokken en brokjes löss, kiezels en grindjes, 
tientallen recente worteltjes, tiental kikkerachtige botjes en snij-
tanden muis (deels al eerder uitgevist in gripzakje bij vondstkaart-
je, door F. Laarman gecheckt, maar levert geen aanvullende infor-
matie op voor het zoölogische onderzoek)

1-4-320 (S15): veel brokken löss, tiental grindjes, 3 zeer kleine stuk-
jes houtskool, tiental recente worteltjes

1-4-735 (S46): grote brokken löss, tientallen grindjes, enkele stuk-
jes steenkool, enkele recente worteltjes, ½ Chenopodium album zaad 
(recent), pollenmonster maar daarvoor ongeschikt

1-4-743 (S46): veel brokken kurkdroge löss, enkele grindjes, wat 
recente worteltjes, enkele kleine stukjes steenkool, pollenmonster 
maar daarvoor ongeschikt

1-4-1033 (S51): 1 klein stukje verspreidporig houtskool, geen zaden

1-4-1034 (S51): tientallen grindjes, kluitjes löss, enkele kleine stuk-
jes steenkool, 1 klein stukje verspreidporig houtskool, te klein voor 
determinatie

1-4-1105 (S51): zeer veel brokken löss, kiezels en grindjes, tiental 
recente worteltjes, enkele kleine stukjes steenkool

1-5-737 (S15): wat löss, 1 grindje, geen houtskool, geen zaden, pol-
lenmonster maar daarvoor ongeschikt

1-5-741 (S15): geen houtskool, geen zaden, pollenmonster maar 
daarvoor ongeschikt

1-5-761 (S15): wat kluitjes löss, geen houtskool, geen zaden, onge-
schikt voor pollen

1-5-806 (S15): geen houtskool, geen zaden, pollenmonster maar 
daarvoor ongeschikt

1-5-899 (S6): enkele tientallen grote stukken houtskool, heel erg 
bros en niet goed te breken, Quercus voor zover te determineren, 
ook enkele stukken verspreidporig, enkele kiezels

1-5-1091 (S47): grindjes, kluitjes löss, geen houtskool of zaden, 1 
klein stukje steenkool

1-6-436 (S6): 2 grotere brokken steenkool, geen houtskool of zaden

1-6-99: tiental stukjes houtskool, alles Quercus, geen zaden

1-X-33 (S2): volgens vondstkaartje 1 kraal, maar leeg zakje

1-X-44 (S2): kever: 2 dekschilden (links + rechts van één soort), 
1 halsschild, deel achterlijf

1-X-47 (S2): 1 grindje en wat löss, verder niks

1-X-98 (S2): kurkdroge löss-stof met enkele grindjes en vele tiental-
len okerkleurige zandkorrels (etiket: geel laagje), pollenmonster 
maar daarvoor ongeschikt

1-X-795 (S6): tiental grote en vele tientallen kleine stukjes houts-
kool, merendeel Quercus, enkele verspreidporig, 1 klein stukje 
steenkool, tiental grindjes, tiental kluitjes löss

1-X-1107 (S47): tientallen grindjes, kluitjes löss, 2 minieme frag-
mentjes houtskool, geen zaden

1-X-1108 (S47): monster lijkt op natgeworden basterdsuiker, geen 
houtskool, geen zaden




