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11 Catalogus van de graven / Grave catalogue

illustraties
De individuele grafplannen zijn getekend op schaal 
1:20. De illustraties van het aardewerk zijn weerge-
geven op schaal 1:3 (met uitzondering van de spin-
stenen), glas op schaal 2:3, voorwerpen in koperlege-
ring en zilver op schaal 1:1, ijzeren objecten op schaal 
1:2 of 1:3. Alle schalen zijn weergegeven onderaan de 
pagina’s. 

textiel
De identificatie van vezels gebeurde met een micro-
scoop met doorvallend licht, voorzien van een pola-
riserende filter. ‘Tellingen’ (‘Counts’) omvatten de 
aantallen draden per cm.Z en S duiden de ligging van 

de vezels in een draad aan, in een verticale positie van 
de draad: Z = / en S = \Z2S wijst op een draad of koord 
bestaande uit twee lagen, gedraaid in de S-richting 
van twee Z-gesponnen draden.

kostuum
De kledij is beschreven vanuit het uitgangpunt dat de 
persoon in leven is en rechtop staat.‘Links’ (‘Left’) en 
‘rechts’ (‘right’) wijzen op de linker en rechter kant 
van het lichaam.Met ‘boven’ (‘above’) en ‘beneden’ 
(‘below’) wordt de draagwijze bedoeld hoger of 
lager op het lichaam.‘Binnen’ (‘inside’) en ‘buiten’ 
(‘outside’) moet gezien worden als bij het dragen van 
kledij waarbij ‘binnen’ dichter bij het lichaam is.De 

termen voor de lichaamsdelen bij levende personen – 
hoofd, nek, borst, arm, middel, heup – vervangen hier 
de strikt osteologische termen behalve als er verwar-
ring in interpretatie mogelijk is.‘In de omgeving van’ 
(‘in region of ’) duidt de verwachte positie van het 
voorwerp aan, in geval het skelet volledig of gedeelte-
lijk ontbreekt.

interpretaties
De laatste kolom geeft een interpretatie weer, geba-
seerd op het cultureel materiaal uit het graf in combi-
natie met de resultaten van materiaal- of vergelijkende 
studies van andere sites.

Hieronder volgen de beschrijvingen per graf met per beschrijving 
de vermelding van de werkput en het spoornummer die tijdens het 
veldwerk gegeven is, maar ook van de oriëntatie en de eventuele 
relatie tot de naastliggende graven. 

Vervolgens komt de beschrijving van de sporen aan bod vanaf het 
eerste zichtbare vlak tot op de bodem van het graf, met aandacht 
voor de ligging van de vondsten waarvan een aparte opsomming 
volgt met vermelding van het inventarisnummer en de verwijzing 
zoals zichtbaar op de veldplannen tussen haakjes. Zowel sporen 
als vondsten zijn weergegeven op de bijhorende platen. De vond-
sten worden nadien vergeleken volgens drie grote typologische 
systemen nl. deze van Legoux et al. voor het Noord-Franse gebied1, 
Böhner voor het Trierse gebied2 en Siegmund en Müssemeier et al. 
voor het Nederrijnse gebied3, wat tevens leidt tot een chronolo-
gische interpretatie van het graf. Ook de genderbepaling is in vele 
gevallen af te leiden uit de vondsten. Tot slot wordt een kort over-
zicht geboden van het uitgevoerde interdisciplinaire onderzoek 
waarover verder uitgeweid wordt in deel 1. 

Met het lezen van de platen en de tekeningen moet rekening 
gehouden worden met het feit dat het tekenwerk in de loop van 
de jaren van verwerking, evolueerde van een analoge naar een digi-
tale werkwijze zodat verschillende wijzen van weergave (o.a. in de 
doorsneden) op te merken zijn. 

Verder is het belangrijk om te weten dat de meeste ijzeren voor-
werpen niet of slechts gedeeltelijk gereinigd werden en dat ze dus 
vaak enkel of gedeeltelijk op basis van de röntgenfoto’s getekend 
werden. Op deze tekeningen is dus zelden of nooit een doorsnede 
van het object weergegeven omdat deze niet zichtbaar was op de 
röntgenfoto’s.

Voor het kostuum-, textiel- en lederonderzoek uitgevoerd in de 
Anglo-Saxon laboratory in York (UK)4, en in de catalogus weerge-
geven in de tabellen per graf, zijn nog volgende richtlijnen meege-
geven, zie hieronder.

Al de resultaten van dit interdisciplinair onderzoek worden 
verder besproken en geïnterpreteerd in het eerste deel van deze 
publicatie. 

(1) Legoux et al. 2006-2016. (2) Böhner 1958. (3) Siegmund 1998; Müssemeier et al. 2003. (4) Onderzoek door P. Walton Rogers, The Anglo-Saxon Laboratory, 61 
Bootham, York YO30BT – www.aslab.co.uk

illustrations 
The individual grave plans are drawn at a scale of 
1:20. The illustrations of pottery are depicted on a 
scale of 1:3 , glass  on a scale of 2:3, objects in copper-
alloy and silver: 1:1 and iron: 1:2 of 1:3. All scales are 
indicated at the bottom of the pages.

textiles 
Fibres were identified with a transmitted-light 
microscope fitted with a polarising analyser. 
‘Counts’ are the numbers of threads per cm. 
Z and S indicate the lie of the fibres in a yarn, when 
the yarn is held vertically: Z = / and S = \ 
Z2S indicates a two-ply yarn or cord, twisted in  
the S direction from two Z-spun yarns. 

costume 
The clothing has been described as if the person were 
alive and standing upright. 
‘Left’ and ‘right’ indicate the body’s left and right. 
‘Above’ and ‘below’, mean worn higher or lower on 
the body. 
‘Inside’ and ‘outside’ mean as worn, ‘inside’ being 
closer to the body. 
The terms for living body parts – head, neck, breast, 
arm, waist, hip – replace strict osteological terms, 
except where they cause ambiguity. 
‘In region of ’ indicates the expected position of the 
object where the skeleton was wholly or partially 
absent. 

interpretation
The final column represents an interpretation, based 
on the material evidence from the grave combined 
with knowledge of similar remains from other sites.

The descriptions per grave are given below, together with the 
number of the trench in which the grave was found. Also the 
feature number assigned to the grave in the field, along with the 
orientation and the relation with the neighboring graves are given.
The description of the structure of the grave is presented next, 
from the first observable level to the bottom of the grave. Then the  
detailed descriptions of the finds in the grave follow on from there. 
The original inventory (find) number is given for each find, as well 
as a reference (between brackets) to the location of the object on 
the original field drawings. For each grave a plan is provided with 
an indication of the various features in the grave (figures) and the 
location of the finds (lower-case characters).

The discussion of the finds is based on the typo-chronological 
studies by Legoux, Périn and Vallet for northern France, by Böhner 
for the Trier region, and Siegmund and Müssemeier et al. for the 
Rhineland. The graves are dated on the basis of these analyses.  
A gender characterization of the deceased is given based on the 

finds. Finally, a summary of the scientific research related to the 
grave is given. For a full account of this scientific research see 
volume 1.

It should be noted that the results of the excavation were 
worked on for a long time. During this period the drawing tech-
niques changed from hand to digital, which resulted in some varia-
tion (especially the sections) in the drawings.

It is important to know that most iron objects were only partially 
restored or not restored at all. Most of them were drawn based on 
the X-ray photographs. Furthermore, sections of those objects are 
lacking because they were not visible on the X-ray photographs.

Separate instructions are given below relating to the costume, 
textile and leather research by the Anglo-Saxon laboratory in 
York (UK), the results of which are presented in tables within the 
descriptions of each grave. For a full account of this research see 
volume 1.

grafkuil

kistvulling

kistrand (hout)

secundaire opening

dwarsbalk

dwarsbalk vervolg

sleuf- / couperand

vondst

hout

vondstzone

andere sporen

tanden

houtskool

skelet

paardenskelet

crematieresten

verstoring

kraal(-zone)

munt

grafkuil

kistvulling

kistrand (hout)

secundaire opening

dwarsbalk

dwarsbalk vervolg

sleuf- / couperand

vondst

hout

vondstzone

andere sporen

tanden

houtskool

skelet

paardenskelet

crematieresten

verstoring

kraal(-zone)

munt

grafkuil / grave pit

kistvulling / fill of the coffin

kistrand (hout) / soil discoloration of coffin

secundaire opening / reopening

crematieresten / cremation remains

dwarsbalk / beam

dwarsbalk vervolg / beam reconstruction

sleuf-/couperand / limit of excavation/section

skelet / skeleton

tanden / teeth

paardenskelet / horse skeleton

vondst / find

vondstzone / zone with finds

munt / coin

houtskool / charcoal

kraal (-zone)/ bead

hout / wood

verstoring / disturbance

andere sporen / other features
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1

a b

c

1

2

3

4

1

1:1: a, b, e 1:3: c

aa

c

e b

2 
inhumatiegraf

Werkput V
Spoor  244
Oriëntatie WZW-ONO (245°)

beschrijving 
Enkel oostelijke helft onderzocht (graf gespreid over 
2 percelen, westelijke helft op niet te onderzoeken 
tuingedeelte van perceel Sectie nr. 11010C0233/
G002). Geen oversnijdingen met andere graven 
voor wat het zichtbare grafgedeelte betreft. 
Noordelijke hoek raakt een tweeledige kuil met 
vondstenmateriaal uit de vroege ijzertijd (243).
Op + 11,36 m TAW was dit graf duidelijk herkenbaar 
als rechthoekige grafkuil met een rechthoekige 
grafkist maar de juiste oriëntatie liet zich niet raden. 
Pas op een diepte van + 10,89 m TAW verduidelijkte 
te toestand zich. Binnen de rechthoekige grafkuil 
(lengte onbekend; breedte: 170 cm) die slechts 
gedeeltelijk zichtbaar was in het opgravingsvlak 
(1), tekende zich nu ook de rechthoekige kist 
lineair af (2; lengte onbekend; breedte: 90 cm). 
Met deze afmetingen is het graf te determineren 
als kamergraf (Verwers 1987, 201). De kistplanken 
waren overschragend ter hoogte van de hoeken 
(3). De eigenlijke kistvulling was donkerder en 
humeuzer dan de vulling van de grafkuil die veel 
lemiger en dus lichter van kleur was. Binnen deze 
kistvulling tekende zich een amorfe verstoring 
af waarvan de vulling op dit niveau bestond uit 

een opeenvolging van donkerdere slibbanden en 
geoxideerde grondlaagjes wat de indruk gaf dat deze 
secundaire kuil onder zeer natte omstandigheden 
terug opgevuld en aangestampt werd (4). Net buiten 
de oostelijke zijde van de kist bevond zich een kleine 
concentratie houtskool in de kuilvulling (5).
Tussen + 10,61 m en + 10,55 m TAW was de bodem 
van de kist bereikt. In dit oostelijke grafuiteinde 
raakte de heropeningskuil niet tot op het 
bodemniveau zodat een aantal voorwerpen hier nog 
in situ aanwezig lagen (a-e): een glazen tuimelbeker 
(a), een bronzen gesp (b), een ijzeren voorwerp 
(c) op een concentratie organisch materiaal (d) en 
ijzerresten (e). Op deze diepte was ook het hout van 
de kist zelf nog aanwezig als een donkere vettige 
pasta. Van de best bewaarde delen zijn houtmonsters 
genomen (f). 
Gans onderaan op + 10,47 m TAW verschenen 
tenslotte de houtresten van een horizontale 
dwarsbalk waarop de kist neergezet was (g). Ook van 
deze dwarsbalk werden houtmonsters genomen. 
Op een diepte van + 10,45 m TAW was elk spoor van 
graf 2 verdwenen.
Een aantal losse vondsten werd verzameld bij het 
leeghalen van de kuilvulling (h). 
Op basis van de afmetingen van de kuil en de kist 
kan dit graf volgens de normen van Verwers als 
kamergraf geïnterpreteerd te worden (Verwers 1987, 
178). De grote afmetingen én de diepte waarop dit 
graf aangelegd was, laten verder toe dit graf onder 
te brengen onder de categorie van opmerkelijke 
graven. 

vondsten
a 02-BROE-684: 1 glazen tuimelbeker (Tummler 

A, Böhner), licht konische vorm met iets dikkere 
afgeronde rand, in groen redelijk ondoorschijnend 
glas met vrij veel luchtbellen, redelijk dikwandig, 
versierd met 20 verticale ribben op de wand waarvan 
er 4 in kruisvorm samenkomen op de bodem, bodem 
gemarkeerd door dikkere nop, afgesneden;

b 02-BROE-685: bronzen rechthoekige gesp zonder 
beslag met eenvoudige ijzeren angel rond beugel 
geplooid, schuin omhoog gewerkt en met geprofi-
leerde vakversiering;

c 02-BROE-688: niet te identificeren resten brons en 
ijzer (enkel corrosie nog bewaard);

d idem = resten organisch materiaal: twijgen, gras, 
plantenstelen?; 

e 02-BROE-687: niet te identificeren resten ijzer 
(enkel corrosie nog bewaard);

f 02-BROE-686 en 688: houten bodemplank van 
grafkist, in blok gelicht en bewaard in OE-depot en 
houten bodemplanken;

g 02-BROE-690: houtresten van dwarsbalk onder 
kist aan voeteneinde, voorgelegd voor determinatie 
aan Koen Deforce, geen resultaat wegens te sterk 
opgedroogd;

h 02-BROE-689: 1 randscherf handgevormd aarde-
werk (niet getekend), zacht baksel, grove magering 
met chamotte en zand, deels reducerend, deels 
oxyderend gebakken: bruingrijs tot grijs, 18 wand-
scherven + 8 brokjes handgevormd aardewerk, 
zachte tot harde bakking, meestal groffe magering 
met chamotte en zand, deels oxyderend, deels 
reducerend gebakken: van beige tot oranje bruine 

1

1 
inhumatiegraf

Werkput V
Spoor 245
Oriëntatie ZW-NO (230°)

beschrijving
Enkel oostelijke helft onderzocht (graf gespreid over 
2 percelen, westelijke helft op niet te onderzoeken 
tuingedeelte van het naastliggende perceel sectie C 
nr. 11010C0233/G002). Geen oversnijdingen met 
andere graven voor wat het zichtbare grafgedeelte 
betreft. Oostelijk grafuiteinde volledig verstoord 
door rechthoekige zoekkuil gegraven door de 
eigenaar in de zomer 2001.
Op + 11,53 m TAW was dit graf duidelijk 
herkenbaar maar pas op een diepte van +11,42 m  
TAW was een onderscheid tussen grafkuil en 
grafkist duidelijk. Tussen + 11,12 m en + 10,96 m 
TAW verscheen ook de lineaire aflijning van de 
houten kistplanken. Het geheel was pas duidelijk 
op bodemdiepte (+ 11,08 m) wanneer de sporen 
van de recente graafkuil uit 2001 verdwenen: de 
rechthoekige grafkuil (lengte onbekend; breedte: 
150 cm) had een gemengde leemrijke vulling (1),  
de donkerdere kistvulling (2) was begrensd door een 
lichtgrijze lineaire band waaruit kon geconcludeerd 
worden dat de houten kist uitschragende 
hoekplanken had (3; lengte onbekend; breedte: 0,80 
cm). Binnen de kist tekende zich reeds op een hoger 
niveau een ovale kuilaflijning af (55 bij 30 cm) die 
mogelijk een restant is van een secundaire kuil (4). 
Op de bodem van dit diep aangelegde graf lagen nog 
enkele metalen voorwerpen in situ: een ijzeren gesp 
( a) met bijhorend beslag (b) redelijk centraal in het 
graf en een ijzeren umbo aan het voeteneinde (c). 
Op een diepte van + 10,59 m TAW cm was elk spoor 
van graf 1 verdwenen. 
Een aantal losse vondsten werd verzameld bij het 
leeghalen van de kuilvulling (d). De afmetingen van 
de kuil en de kist zijn net te klein om volgens de 
normen van Verwers als kamergraf geïnterpreteerd 
te worden (Verwers 1987, 178). De grote afmetingen 
én de diepte waarop dit graf aangelegd was, 
laten toe dit graf toch onder te brengen onder de 
categorie van opmerkelijke graven. 

vondsten
a 02-BROE-675: 1 rechthoekige ijzeren gesp met 

beslag met bronzen rivetten (deels bewaard), angel 
met schildvormig uiteinde; langwerpige, driehoe-
kige ijzeren beslagplaat met afgeronde uiteinden 
waarop telkens een bronzen rivet; 

b 02-BROE-674: langwerpige ijzeren riemtong met 
afgerond uiteinde en 2 rivetten bovenaan;

c 02-BROE-676: 1 ijzeren umbo met platte rand 
waarin 4 met brons belegde, ronde nieten, konische 
hals en vlak gewelfde kop, nog restanten van het 
ijzeren handvat bewaard; 

d 02-BROE-677: 3 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zacht gebakken, dikwandig, gemagerd 
met grof schervengruis en zand, deels reducerend 
deels oxyderend gebakken: oranjebeige buitenop-
pervlak, donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 
1 bodemscherf van een wielgedraaide pot met 
vlakke bodem, fijne hard gebakken klei, reduce-
rend gebakken: beige kern en grijs oppervlak; 1 

wandscherf van een wielgedraaide pot, fijne reduce-
rend gebakken grijze klei; 1 schrabbertje in silex (ev. 
duimnagelschrabber) ruim te dateren in finaal-paleo, 
meso, neo (determinatie M. Van Gils).
Het gespensemble a en b is te vergelijken met de 
gespen en beslagen van het Noord-Franse type 150 
(Legoux et al. 2006) dat verspreid is van MA3 tot 
MR2 (560/570 tot 660/670). In de regio Trier zijn 
dergelijke gespen gekend in Stufen III en IV (525 
tot 7de eeuw – Böhner 1958, 204-205). Siegmund 
plaatst dergelijke ensembles (Gür4.5) aan de 
Nederrijn in fase 8A (610 tot ca. 625 – Siegmund 
1998). Müssemeier et al. dateert deze stukken in 
mannengraven in hun Nederrijnse fasen 6 en 7 
(580/590 tot 640/650). In vrouwengraven komen ze 
nog later voor (Müssemeier et al. 2003, 20-21).
Umbo c stemt overeen met Böhners type C en is te 
dateren in de Trierse Stufe IV (7de eeuw – Böhner 
1958, 177-178). Volgens Siegmund zijn deze 
schildknoppen (Sbu5) typisch Frankisch. 

Aan de Nederrijn zijn ze vertegenwoordigd in 
graven uit fasen 8A en 8B (610-640 – Siegmund 
1998, 109). Müssemeier et al. preciseert het type 
in Sbu5A met een datering in hun fasen 6 tot 9 
(580/590 tot 710 – Müssemeier et al. 2003, 52-53).

conclusie 
MR1

interpretatie geslacht
Geen skeletresten. Geen verdere gegevens.  
De vondsten laten een mannengraf vermoeden.

interdisciplinaire analyses
Textielonderzoek: leder- en textielresten op 
gesp en beslag 02-BROE-674 en 675.Onderzoek 
door Penelope Walton Rogers van de Anglo-
Saxon Laboratory in York (UK) – zie tabel met 
onderzoeksresultaten.

Gr. Phase Dress Fittings etc Fibre Structure Count/
Spin

Position of Textile/
Leather Interpretation

1 MR1

With textile or 
leather
Fe strap-end 674
Fe buckle & 
counter-plate 675

Also in grave
shield 

not 
ident. ?twill 10/Z x ?/S

On back & edges of 
belt fittings 675 & 
front of strap-end 674

[disrupted grave]
Medium-coarse 
?twill garment 
fastened by leather 
belt.
The belt is 22 mm 
wide and the end is 
short with the strap-
end on diagonal just 
below the buckle

male

leather strap 

22 mm 
wide,
3.5 mm 
thick

On back, or inside, all 
belt fittings, 674-675.

a b

c

1

2

3

4

1

1:1: a, b, e 1:3: c

aa

c

e b

a b

c

1

2

3

4

1

1:1: a, b, e 1:3: c

aa

c

e b

1:1 a, b, e 1:3 c
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1

3
inhumatiegraf

Werkput V
spoor 134
Oriëntatie ZOteZ-NWteW (147°)

beschrijving 
Volledig onderzocht. Geen oversnijdingen met 
andere graven.
Op + 11,42 m TAW was de vage rechthoekige 
grafaflijning al zichtbaar. Op + 11,35 m TAW 
tekende het graf zich duidelijk af tussen een recente 
gracht uit WO II en een ijzertijdgreppel. Over gans 
de lengte van het graf duidde een amorf afgelijnde 
vulling reeds de aanwezigheid van een secundaire 
kuil aan. 
Tussen + 11,13 m en + 11,02 m TAW verscheen 
binnen de lichtgrijs lemige vulling van de 
rechthoekige grafkuil (1; 305 cm bij 130 cm), de 
lineaire aflijning van een rechthoekige kist met 
uitschragende hoekplanken (255 cm bij 55 cm), 
waarvan de vulling donkerder en humeuzer was 
(2). Aan de oostzijde lijkt de kist toegeklapt door 
de druk van de aarde. De lange zijden van de kist 
waren verstoord door het grillige contour van een 
secundair gegraven kuil die reeds van het hoogste 
niveau zichtbaar was en vermoedelijk vanaf de 
westelijke zijde uitgegraven was (3; 165 cm bij max. 
65 cm aan het hoofdeinde). Sommige kistplanken 
tekenden zich daardoor niet in situ af. De vulling van 
deze kuil bevatte een aantal verspreide scherven (a) 
en een silex-fragment (b).
Op de bodem van de kist (en van de 
heropeningskuil) waren delen van het skelet 
als silhouet zichbaar nl. schedel, bekken, beide 
onderbenen en de rechterarm (4). Er lagen geen 
vondsten meer in situ. Onder de kist verscheen 
tenslotte op de bodem van de grafkuil nog de 
aflijning van 2 houten dwarsbalken waarop de kist 
oorspronkelijk geplaatst was (5). De noordelijke 
balk mat 113 cm bij 17 cm, de zuidelijk balk 136 cm 
bij 21 cm. 
Op een diepte van + 10,98 m TAW was elk spoor van 
graf 3 verdwenen.
Uit de grafkuil- en kistvulling werd tenslotte 
een hoeveelheid los verspreide handgevormde 
wandscherven in ijzertijdtraditie gerecupereerd (c 
en d) . 

vondsten
a 02-BROE-374: 10 wandscherven handgevormd 

aardewerk waarvan 2 besmeten, eerder fijne 
magering met schervengruis, zachte bakking, 
deels oxyderend, deels reducerend bakproces: 
bruine tot oranjebruin buitenoppervlak en meestal 
donkergrijze kern en binnenoppervlak; 1 scherf 
wielgedraaid aardewerk van een biconisch potje 
met ribbels op de schouder, fijne magering, harde 
bakking, reducerend bakproces: grijs baksel en 
oppervlak; 4 fragmenten dakpan; 2 scherfjes indet;  
1 fragment ijzer;

b 02-BROE-375: 1 afslagfragment in silex, verbrand 
(determinatie M. Van Gils);

c 02-BROE-372: 3 wandscherven handgevormd 
aardewerk, ruwwandig, fijne tot groffere magering 
van schervengruis, zachte bakking, deels oxyderend, 
deels reducerend bakproces: bruin buitenopper-
vlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak; 1 stuk 
dakpan (secundair verbrand?);

d 02-BROE-373: 8 wandscherven handgevormd 
aardewerk, 7 ruwwandig en 1 besmeten, eerder fijne 
magering met schervengruis, zachte bakking, deels 
reducerend, deels oxyderend bakproces: bruin tot 
bruingrijs oppervlak, donkergrijze kern en binnen-
oppervlak, 1 wandscherf is versierd met parallelle 
groeven; 2 fragmentjes geoxydeerd ijzer.

datering en interpretatie
Dit graf bevatte enkel losse vondsten die geen 
verdere informatie geven over de datering van deze 
bijzetting.

conclusie 
Geen datering gekend.

interpretatie geslacht
Geen verdere informatie. 

buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of binnen-
oppervlak, 4 fragmenten dakpan, 21 fragmenten 
ijzer.

datering en interpretatie
De glazen tuimelbeker a van het type Böhner 
Tummler A komt in het Triers gebied voornamelijk 
voor in Stufe III (525-600) en op de overgang van 
Stufe III naar IV (overgang 7de eeuw – Böhner 
1958, 226-227 en pl. 64: 1-2). In Noord-Frankrijk 
staan dergelijke bekers gekend als type 451 in de 
typologie van Legoux (Legoux et al. 2006). Ze 
komen er voor in graven uit de tweede helft van fase 
MA2 tot einde MA3 (ca. 540 tot 600/610). Feyeux 
benoemt deze bekers als type 55. Ze komen reeds 
voor vanaf de 5de eeuw maar zijn vooral vastgesteld 
in Europese grafvelden tussen de tweede helft 
van de 6de eeuw en het begin van de 7de eeuw 
(Feyeux 2003, 130-140). Volgens de typologische 
berekening opgemaakt door Siegmund behoort 
deze tuimelbeker tot het slanke type met een naar 
binnen toe omgebogen rand (relatieve gemiddelde 

doormeter: 0,77) dat in het Nederrijnse gebied 
gekoppeld wordt aan fase 7 (585-610 – Siegmund 
1998, 165-166). Deze beker hoort tot Mauls type 
Tummler A dat zich beperkt tot de 6de eeuw 
(Maul 2002 dl. 1, 68, 73). Het zwaartepunt in de 
verspreiding ligt in de tweede helft ervan. Er zijn 
nog enkele voorbeelden gekend uit het einde van de 
6de eeuw en het begin van de 7de eeuw (Maul 2002 
dl. 1, 151). Het gegoten bodemmotief hoort tot haar 
Kreuz-/Fünf Punkt motief. Het verspreidingsgebied 
van dit type situeert zich vooral langs de Rijn en 
langs de Maas (Maul 2002 dl. 1, 106 en dl. 2, 297).
Voor de rechthoekige bronzen gesp met ijzeren 
angel b is in de Noord-Franse typologie geen 
vergelijkingsmateriaal gevonden. De gesp is te 
vergelijken met Böhners type A 4a dat in het Trierse 
gebied voorkomt in grafvelden van Stufe III tot Stufe 
IV (Böhner 1958, 180, pl. 35: 8-9). Siegmunds type 
Gür2.9 (beslagloze gespen uit zilver of brons met 
ijzeren angel; riemwijdte vanaf 2,5 cm) is in het 
Nederrijnse gebied verspreid in fasen 5 (555-570) 
tot 7 (585-610 – Siegmund 1998, 25).

conclusie
MA3 

interpretatie geslacht
Geen skeletresten. Geen verdere gegevens.

interdisciplinaire analyses
Zaden en vruchten: 02-BROE-690 onderzocht door 
K. Deforce maar geen determinatie meer mogelijk.
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4
inhumatiegraf

Werkput V
spoor 141-142
Oriëntatie ZW-NO (227°) of 

NO-ZW (47°)

beschrijving 
Volledig onderzocht. Geen oversnijdingen met 
andere graven.
Op + 11,38 m TAW maakte dit graf nog deel uit 
van een amorfe zone waarin duidelijk verschillende 
structuren verborgen zaten. Op + 11,30 m TAW 
ontrafelde deze zone en tekende dit graf zich 
duidelijk geïsoleerd af. De grafkuil was rechthoekig 
met afgeronde hoeken (1; 306 cm bij 135 cm) en de 
interne, donkerdere en gemengde verkleuring die 
zich eerst liet uitschijnen als kistvulling, bleek een 
langgerekte smalle secundair gegraven kuil te zijn, 
die zich manifesteerde tot op de bodem van het graf 
(2). Mogelijk is het graf in 2 fasen heropend vermits 
in de kuil 2 afzonderlijke vullingen te onderscheiden 
zijn, die elkaar bovendien oversnijden. Langs de 
noordoostelijke zijde van de heropeningskuil 
tekende zich een lineaire bruine verkleuring af die 
mogelijk afkomstig is van een plank (van de kist?) 
die diende als onderstutting. In het noordoostelijke 
uiteinde bleek de heropeningskuil dieper te zijn 
en bevonden zich nog enkele metalen voorwerpen 
verspreid in de vulling (a, b, c, d, e, f, g, h). De 
kist werd pas zichtbaar op niveau + 11,64 m/+ 
11,62 m TAW als een lichtgrijze uitgeloogde 
vulling die oversneden werd door de amorfe 
heropeningskuil (3). Op bodemniveau + 11,59 m/+ 
11,56 m TAW) lijnden zich ook de kistplanken af 
als een donkerbruine lineaire verkleuring binnen 
de eigenlijk kistaflijning wat eerst de indruk wekte 
dat er zich 2 kisten in dit graf bevonden (3 en 
4). Waarschijnlijk klapten de kistflanken echter 
deels dicht tijdens of na de heropening wat deze 
merkwaardige aflijning tot gevolg had. Op dit 
bodemniveau waren nog enkele botrestanten als 
een bruin silhouet zichtbaar (5). Resten tandemail 
bevonden zich aan de oostzijde in de vulling van de 
secundaire kuil (i). Er lagen geen andere vondsten 
meer in situ. Onder de kist verscheen tenslotte op de 
bodem van de grafkuil nog de aflijning van 2 houten 
dwarsbalken waarop de kist oorspronkelijk geplaatst 
was (6). De oostelijke balk lag iets hoger (+ 10,98 m 
TAW) dan de westelijke (+ 10,94 m TAW).
Op een diepte van + 10,98 m TAW was elk spoor van 
graf 4 verdwenen.
Tegen de zuidoostelijke lange kistwand lag op de 
bodem nog een ijzeren nagel (j). 

vondsten 
a geen nr: onbekend ijzeren voorwerp;
b 02-BROE-382 (=f): 2 ijzeren pijlpunten met smal 

ovaal blad en gesloten schacht (Böhner type B); 
c 02-BROE-384 (= h): 1 vierkant beslagplaatje van 

riem, koperlegering, bovenzijde verzilverd, boven-
zijde versierd met geometrische motieven, op de 4 
hoeken een rivet in koperlegering, achteraan nog 
aanhechtingspennetjes; restje organisch materiaal 
met kopercorrosie; 

d 02-BROE-385 (=i): a=1 ovale bronzen gesp met 
ingesneden motieven versierd, ijzeren doornpin, 
vaste ronde bronzen beslagplaat, versierd met 
ingegraveerde geometrische motieven, 3 bronzen/
koperen rivetten met achteraan aanhechtings-
pennen; organisch materiaal; b= ronde verzilverde 
bronzen beslagplaat met 3 verzilverde bronzen 
rivetten, uiteinde met kartelrand, bovenzijde 
versierd met ingekerfde geometrische motieven, 
aan achterzijde 2 doorboorde hechtpunten met nog 
resten leder; textielstaal afkomstig van achterkant 
bronzen beslagplaat b;

e 02-BROE-386 (=j): restanten brons, ijzer, zilver met 
resten gemineraliseerd organisch materiaal;

f 02-BROE-388 (=l): 2 tinnen (? Of Cu?) rivetten die 
naast elkaar op lichte ledersporen lagen (riem?);

g 02-BROE-389 en 390 (=n+m): ijzeren voorwerpen 
aan elkaar gekit (van een châtelaine?): 1 priem met 
omgebogen kop en vierkante doorsnede; een mes 
met rechte rug die een weinig buigt naar de punt 
van de snede; een vuurslag of beursbeslag; een brok 
silex: volledige kern in vuursteen, onverbrand met 
sporen van roest; een stuk slijpsteen in grijze zand-
steen; een brokje geoxydeerd ijzer waarop meerdere 
vliegenpoppen/maden; twee brokjes niet nader 
te identificeren geoxydeerd ijzer en een brokje 
gesmolten blauwe glaspasta; 

h 02-BROE-383 (=142b): fragmentaire lanspunt met 
langwerpig blad en 2 koperen rivetten langs weers-
zijden van de huls (open of gesloten?); houtresten 
uit de huls; 

i 02-BROE-387: menselijke tanden;
j 02-BROE-391 (= o): ijzeren nagel. 

datering en interpretatie 
Het bronzen gespgarnituur bestaande uit gesp 
met ronde beslagplaat en eenvoudige omgeplooide 
ijzeren pin (d), ronde losse beslagplaat (d), het los 
vierkant beslagplaatje (c) en vermoedelijk de tinnen 
of bronzen rivetten (f) maakt waarschijnlijk deel 
uit van een volledige gordel met garnituur. De 
organische resten die bij dit garnituur hoorden 
werden bovendien ook gedeeltelijk als lederresten 
geïdentificeerd (zie infra). Volgens de beschrijvingen 
en typologische indeling door Siegmund voor het 
Rijnland, is dit exemplaar uit Broechem mogelijk 
te rangschikken onder type Gür3.2b dat in het 
Rijnland voornamelijk verspreid is in de fase 
570-585 (fase 6). In het Triers gebied zijn dergelijke 
gespen ondergebracht in Böhners type B2 dat in 
de periode 525-600 voorkomt (Stufe III). Voor 
het Noordfranse gebied is vergelijkingsmateriaal 
te vinden onder type 157 van Legoux (Legoux et 
al. 2006). De gesp van Broechem heeft enkel een 
eenvoudige omgeplooide angel i.p.v. een angel met 
schildvormige basis. 
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Gr. Phase Dress Fittings etc Fibre Structure Count/Spin Position of Textile/Leather Interpretation

4 MA3
With textile or 
leather
Buckle 385
Belt fitting 384

?wool
2/2 
?diam

9-10/Z x 
7-9/S

Behind buckle & plate 385 at 
waist

Tunic of medium-coarse ?wool 
twill clasped by leather belt.
The belt has been attached to 
the plate with a thong.

male leather strap
≥19 mm 
wide

On plate 385

leather thong 
Attaching strap to belt plate 
385

4 1:1 c, d, f, g 1:2[g], j, h 2:3 b 
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6 / 7

f 04-BROE-1196 (= Bungeneers): 4 wandscherfjes 
oxyderend gebakken fijn aardewerk (oranje, onver-
sierd); 1 wandscherfje witbakkend (onversierd); 
2 wandscherfjes reducerend gebakken aardewerk 
(grijs); 1 brokje dakpan; 1 brokje lavasteen; 3 stukjes 
geoxydeerd ijzer; 5 brokjes van een niet te identifi-
ceren voorwerp (sintel?);

g 04-BROE-1108 (= graf 6, 3.1): biconische pot 
(h. 13,6cm), roodbruine fijne klei gemagerd met 
schervengruis en zand; minder hard gebakken, 
schouder en benedenwand bijna even hoog, opp. 
Aan buiten- en binnenzijde bedekt met donkergrijze 
ongelijkmatig verspreide deklaag, zeer verweerd en 
zelfs afgeschilferd oppervlak; korte licht uitstaande 
hals; licht ingesnoerde hals door kraagrand van 
schouder gescheiden; buitenoppervlak op overgang 
van schouder naar hals versierd met een dubbele 
rij rolstempels: motief bestaat uit twee horizontale 
rijen eenvoudige vierkantjes; vlakke bodem. In frag-
mentaire toestand uitgegraven door R. De Wilde. 
Resterende scherven later gevonden tijdens onder-
zoek A. Verhaert, dus te localiseren aan voeteneinde 
graf 6; 

h 04-BROE-1154: (= graf 7): kleine fragmenten van 
een of meerdere kraaltjes in doorschijnende groe-
nige glaspasta, onversierd; 

i Geen nummer (= graf ?, 2.1 tot 2.17): 1 fragmentaire 
kraal in barnsteen, plat, onregelmatige vorm; frag-
mentaire kraal in barnsteen; kraal in ondoorschij-
nende glaspasta, tonvormig, oranje met donkerdere 
slierten; 9 kralen in ondoorschijnende glaspasta (2 
fragmentair bewaard), bandvormig, geel, onversierd; 
1 kraal in blauwgroene glaspasta, kortcilindrisch, 
ondoorschijnend, onversierd; fragmenten van een 

kraal in blauwgroene ondoorschijnende glaspasta, 
onversierd; 2 fragmenten van een gelijkaardige 
kraal in donkerblauwe doorschijnende glaspasta, 
onversierd; tweeledige kraal in ondoorschijnende 
glaspasta, geel, onversier;

j 04-BROE-1109: (= graf, 3.2): grote amandelvormige 
kraal in barnsteen, plat, amandelvormig 

datering en interpretatie 
Wat het aardewerk betreft, is potje b onder te 
brengen in Cat. C-2, groep 3.h van V. Imbrechts 
(kleine, brede potten met smalle mond) wat overeen 
komt met type B3a van Böhner (Böhner 1958, 40) 
dat in het Trierse gebied verspreid is in Stufe IV (7de 
eeuw) en Legoux’ vormtype 390 dat hoofdzakelijk 
in MA3-MR1 voorkomt (Legoux et al. 2006). De 
radstempelversiering bestaande uit horizontale 
rijen liggende blokjes sluit aan bij het type Legoux 
414 dat vrij algemeen verspreid is van 470/480 tot 
660-670 (Legoux et al. 2006). De methodologie 
van Siegmund plaatst dit potje in basisgroep 4 en 
meer precies in type Kwt3.12. Deze potjes zijn 
karakteristiek voor de Nederrijnse fase 6 (570-585) 
maar komen ook nog voor in graven uit fase 7 
(585-610 – Siegmund 1998, 130). Müssemeier et al. 
klasseert dergelijke potten onder type Kwt5B met 
een datering in hun fasen 5 tot 7 (565 tot 640/650 – 
Müssemeier et al. 2003, 61).
De biconische pot g hoort tot het vormtype Böhner 
B3b dat in het gebied van Trier voorkomt vanaf het 
einde van Stufe III (525-600) maar voornamelijk 
in Stufe IV (7de eeuw). Volgens de typologie van 
Legoux et al. kan deze pot ondergebracht worden in 
vormtype 390 (zie supra). De radstempelversiering 

sluit aan bij Legoux 414 (zie supra). Wat de 
Nederrijnse typologie betreft sluit dit potje aan 
bij de bevindingen van potje b: type Kwt3.12 van 
Siegmund en Kwt5B van Müssemeier et al. (zie 
supra). 
Het biconisch potje in Eifelwaar a sluit aan bij 
de typologische Cat. B- groep 2 van V. Imbrechts 
(Eifelwaar, biconische potten) die ze in relatie 
brengt met de ruwwandige vormtypes van Böhners 
type D14a. In het Triers gebied kennen deze potten 
een ruime verspreiding vanaf Stufe II (450-525) 
tot Stufe IV (7de eeuw). Volgens de methodologie 
van Siegmund is dit potje als type Wwt1.2 te 
determineren, wat een datering in de Nederrijnse 
fasen 3 tot 5 toelaat (485 tot 570 – Siegmund 1998, 
139). Müssemeier et al. neemt deze typologie en 
datering over (Müssemeier et al. 2003, 63).
De kralen d, h en i zijn door Pion getypeerd als 
A3.2-02; A3.2-06; A3.3-01a; B1.1-02a; B1.3-9a; 
F1.1-04b; F1.1-08b en F1.1-08d. Ze lijken tot 
verschillende van zijn periodes te horen nl. P2, P3 en 
P4 wat een eerder ruime datering tussen fasen MA2 
en MR1 veronderstelt (520/530 – 630/640 – Pion 
2014). Volgens het werk van Gits zijn deze kralen 
zeer algemeen te dateren van de tweede helft van de 
5de eeuw tot de 7de eeuw.

conclusie 
MA3-MR1

interpretatie geslacht 
Geen gegevens. 
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g2:3: c 1:3: a, b, g

5

Dit type gespen plaatst Legoux in de tweede fase 
van MA3 (560/570 tot 600/610). 
Het mes g hoort tot het type mes B in de Trierse 
typologie van Böhner. Dit type is in het Triers 
gebied ruim verspreid van 450 tot de 7de eeuw 
(Stufe II tot IV).
De andere voorwerpen bieden te weinig 
karakteristieken om over te gaan tot een 
nauwkeurigere datering. Wegens de onvolledige 
bewaring is het onmogelijk te bepalen of een van de 
voorwerpen bij g te interpreteren is als vuurslag of 
als beursbeslag. Beide opties blijven mogelijk. 
Ook de pijlpunten b zijn niet nauwkeurig te 
dateren vermits de vorm ervan weinig typologische 
kenmerken vertoont. De gesloten huls zou wijzen 
op een jongere datering dan deze met opengewerkte 
huls (Legoux et al. 2006, type 26).
Lanspunt h is ondanks de sterke corrosie te 
interpreteren als type 30 uit de Noord-Franse 
typologie (Legoux et al. 2006). Dergelijke 
lanspunten zijn er gedateerd vanaf fase PM tot fase 
MA3 (440/450 tot 600/610). In de Trierse typologie 
van Böhner past deze lanspunt binnen groep A4, 
verspreid in Stufe III (525 tot 600 – Böhner 1958, 
148-150). Siegmund beschrijft dergelijke lanspunten 
als Lan1.4 en plaatst ze in de Nederrijnse fase 7 
(585-610) met zeldzame gevallen uit fase 6 (570-
585) en 8A (610-ca. 625 – Siegmund 1998, 101). 
Müssemeier et al. neemt deze typologie en datering 
over maar noemt de vroege voorbeelden minder 
zeldzaam (Müssemeier et al. 2003, 49).

conclusie
MA3 

interpretatie geslacht
Mogelijk mannelijk wegens aanwezigheid wapens 
en typisch mannelijke bijgaven. De vraag is of 
het hoofd hier in het oostelijk grafgedeelte lag 
vermits daar ook de tandenresten gevonden zijn. 
De ligging van de lanspunt en de gesp in hetzelfde 
deel van het graf biedt evenmin verdere informatie. 
Lanspunten worden immers zowel aan voeteneind 
als aan het hoofdeinde gevonden. Gordelgarnituren 
liggen vaak ter hoogte van de borst maar komen in 
wapengraven ook vaak voor ter hoogte van de beide 
benen. Bovendien biedt de grondige verstoring 
van dit graf geen garantie dat de voorwerpen en 
skeletonderdelen nog op hun oorspronkelijk plaats 
lagen. Walton Rogers zag voldoende elementen in 
de kostuumstudie om te besluiten dat het lichaam in 
een tegendraadse richting dus NO-ZW is bijgezet.
Geen verdere informatie. 

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: 

- i: 02-BROE-387: tandenresten zie assessment  
K. Quintelier in deel I.
Insectenresten: 

- g: vliegenpoppen/maden: niet gedetermineerd.
Organische resten: 

- houtanalyse op houtresten in lanspunt 02-BROE-
283 door K. Haneca & K. Deforce (zie deel I, hoofd-
stuk 8): Ilex aquifolium (hulst)-tak.

- textiel- en lederanalyse van organische resten 
op objecten 02-BROE-384 en 02-BROE-385. 
Onderzoek door Penelope Walton Rogers van de 
Anglo-Saxon Laboratory in York (UK) – zie tabel 
met onderzoeksresultaten:

5-6-7
inhumatiegraven

Werkput V
Spoor 151-152 = graf 1-2-3 De Wilde
Oriëntatie ZO-NW (135-136°)

beschrijving 
Het is in deze zone dat de eigenaar van het bewuste 
perceel sectie C nr. 11010 C 0233/00M002 in het 
voorjaar van 2001 een waterpomp liet installeren. 
De werken die hiermee gepaard gingen leidden 
tot de ontdekking van deze graven. Toen een van 
de boringen op de aanwezigheid van aardewerk 
stuitten, breidde de eigenaar de boorput uit en 
meldde de vondst van twee potten (a en b), een 
voetje van een glazen beker (c) en een aantal kralen 
(d) via de plaatselijke heemkundige, heer Herman 
De Ridder (U), aan het toenmalige Instituut 
voor hat Archeologisch Patrimonium (IAP). In 
samenspraak met het IAP tekende Joke Bungeneers, 
archeoloog van de Dienst Erfgoed van de provincie 
Antwerpen, op 31 maart 2001 de beperkte put in. 
Het noordwestelijk uiteinde van een graf lijnde 
zich deels in de put af waarbij al een onderscheid 
te maken was tussen de lichtere vulling van de 
grafkuil (breedte: 130 cm; lengte: ongekend) en de 
donkerdere humeuze vulling van de kist (5: 1 en 2). 
Tijdens deze registratie gebeurden geen verdere 
vondsten behalve enkele losse scherven (e en f). 
Achteraf breidde de eigenaar op eigen houtje de kuil 
nog verder uit en deed daarbij nog verschillende 
vondsten. Op 6 april 2001 tekenden A. Verhaert en 
R. Vanschoubroek van het IAP deze uitbreiding 
in (ingetekend op 2,45 m onder het maaiveld). 
Tijdens het onderzoek bleek dat zich over de ganse 
oppervlakte in oorsprong 3 graven bevonden 
waarvan de onzorgvuldige graafactiviteiten van de 
eigenaar de context definitief hadden verstoord. 
Ook de juiste positie van de vondsten bleek niet 
meer te achterhalen, op enkele vondsten na die 
zich nog in situ bevonden nl. enkele ontbrekende 
scherven van een reeds uitgehaalde pot (6: g) en 
enkele kraaltjes (7: h). Het eerst ontdekte graf 
waarvan kist en kuil duidelijk herkenbaar bleven 
(5: 1 en 2), was verder totaal verstoord wat het 
onmogelijk maakte om enig verband te leggen met 
de 2 andere graven. Deze lagen iets zuidelijker 
waarbij een graf het andere bijna volledig oversneed 
(6 en 7). Het jongste graf was bijna volledig 
uitgegraven en verstoord maar toch was binnen 
de contouren van de rechthoekige grafkuil (6: 1; 
breedte: onbekend; lengte: 238 cm) nog een deel 
van de kist lineair afgelijnd (6: 2 breedte: ca. 76 cm; 
lengte: onbekend). Het oudste graf bleef gespaard 
van deze recente vernieling maar was wel bijna 
volledig oversneden was door graf 6 (6 en 7). Ook in 
dit graf 7 was in het zuidoostelijke uiteinde nog een 
duidelijk onderscheid tussen grafkuil (breedte: 120 
cm: lengte: ongekend), kistvulling (breedte: ca. 57 
cm; lengte: ongekend) en de aflijning van de houten 
kistplanken (7: 1, 2 en 3). Hier tekende zich ook nog 
de schaduw van de schedel af waarrond de eerder 
vermelde kraaltjes zich bevonden (7: 4 en i-j). 
Op 2,65 m onder het maaiveld waren de graven 
volledig verdwenen. 

vondsten 
De eigenaar stelde de door hem uitgegraven 
vondsten ter beschikking van het onderzoek maar 
deze zijn niet toe te schrijven aan het graf waarin ze 
zich oorspronkelijk bevonden (a-e, g-h). 

a 04-BROE-1110 (= graf 5, 1.1): een van de eerst 
gevonden potjes uit graf 5. Vrij afgeronde biconi-
sche pot in Eifelwaar, bruingrijze korrelige klei, 
gemagerd met kwartskorrels, grovere bruine korrels 
(vulkanisch gesteente?), bruin tot grijs gevlekt opp., 
vrijwel vlakke bodem, met een draad afgesneden;

b 04-BROE-1111 (= graf 5, 1.2): een van de eerst 
gevonden potjes uit graf 5. Biconische pot, grijze 
fijne klei gemagerd met schervengruis en zand, 
reducerend en hard gebakken, grijs opp. Versierd 
boven de schouder met radstempel bestaande uit 11 
rijen rechthoekige blokjes, die spiraalvormig werd 
aangebracht, korte, omgeplooide uitstaande rand, 
schouder ongeveer even hoog als onderste potdeel, 
ietwat bolle bodem;

c geen nummer (= graf 5, 1.3) voetje van een glazen 
beker (diameter bodem: 3,1 cm); afgeplatte bodem 
van een hoge (eivormige ?) slanke beker; doorschij-
nend groengeel glas;

d 04-BROE-1140, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 
1148, 1150 (= graf 5, 1.4 tot 1.33: enkele van deze 
eerst geregistreerde kralen ontbraken na defini-
tieve nummering databank): 1 bolvormige kraal 
in ondoorschijnende glaspasta, geelgroen, onver-
sierd; 2 langwerpig cilindrische kralen in ondoor-
schijnende glaspasta, grijs, onversierd; 1 kraal 
in ondoorschijnende glaspasta, langcilinidrisch, 
blauw, onversierd; 1 kraal in ondoorschijnende 
glaspasta, kortcilindrisch, lichtblauw, onversierd; 
1 kraal in ondoorschijnende glaspasta, bolvormig, 
roodbruin, onversierd; 1 kraal in ondoorschijnende 
glaspasta, bol- tot ringvormig, wit, onversierd; 4 
kralen in ondoorschijnende glaspasta, bol- tot ring-
vormig, bruinrood, versierd met 2 witte in elkaar 
gevlochten lijnen; 6 kralen in ondoorschijnende 
glaspasta, bol- tot ringvormig, wit versierd met 
2 blauwe in elkaar gevlochten lijnen; 3 kralen in 
ondoorschijnende glaspasta, bol- tot ringvormig, 
wit versierd met groene in elkaar gevlochten lijnen; 
1 kraal in ondoorschijnende glaspasta, bol- tot 
ringvormig, roodbruin, versierd met 2 gele in elkaar 
gevlochten lijnen; 1 vijfhoekige (prismatische) kraal 
in ondoorschijnende glaspasta, geel, onversierd; 1 
bandvormige kraal in ondoorschijnende glaspasta, 
bruin, onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoor-
schijnende glaspasta, grijsgroen, onversierd; 2 kralen 
in ondoorschijnende glaspasta, bruin, versierd met 
opgelegde gele draad in visgraatmotief; 1 cilin-
dervormige kraal in ondoorschijnende glaspasta, 
lichtgrijs met slierten donkergrijs, onversierd; 1 
biconische kraal in ondoorschijnende glaspasta, 
bruin, onversierd; 1 fragmentaire bolvormige kraal 
in ondoorschijnende glaspasta, witgrijs, onversierd; 
halve kubusvormige kraal in ondoorschijnende 
glaspasta, wit, afgeboord met een roodbruine band, 
4 witte stippen op de hoeken, 4 gele stippen op de 
zijden, blauwgroene diagonale kruisvormige versie-
ring met 4 roodbruine stippen binnenin; 

e 04-BROE-1195 (= Bungeneers): 1 handgevormde 
wandscherf, magering met schervengruis en zand, 
deels oxyderend deels reducerend gebakken: 
donkergrijze kern en binnenoppervlak, beige 
buitenoppervlak;

2:3 c 1:3 a, b, g
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1:2: a

a

8
crematie

Werkspoor V
Spoor 128

beschrijving
Brandrestengraf (Brandgrubengrab) zichtbaar 
net onder de teelaarde vanaf + 11,38 m TAW 
als een houtskoolrijke cirkelvormige vlek 
(ca. 0,5 m diameter). Op + 11,32 m TAW was 
het graf nog steeds waar te nemen als een 
houtskoolrijke vlek met dezelfde afmetingen. 
Tussen de houtskoolresten zijn ook crematieresten 
waargenomen. Een kuilaflijning was niet zichtbaar. 
De vlek tekende zich af in een amorfe, bruingrijze 
zone die bij het verdiepen natuurlijk bleek 
maar die wel verspreide crematieresten bevatte. 
Deze botresten zijn wellicht afkomstig uit het 
crematiegraf maar door bioturbatie verspreid in de 
humusrijke zone. De aanwezigheid crematie in situ 
was te miniem om nog te verzamelen. Op + 11,29 m  
TAW was elk spoor van crematie en houtskool 
verdwenen. 
Graf 8 werd niet gecoupeerd wegens de ligging 
in de bruingrijze zone die eerst mogelijk als 
inhumatiegraf geïnterpreteerd werd. 
Bemonstering van de grafinhoud bleef achterwege 
vanwege de minimale hoeveelheid bot en houtskool. 

vondsten
Geen

datering
Onbekend

interpretatie geslacht
Onbekend

9 
crematie

Werkput V
Spoor 241

beschrijving
Brandrestengraf (Brandgrubengrab) zichtbaar 
net onder de teelaarde vanaf + 11,40 m TAW als 
een houtskoolrijke cirkelvormige vlek (ca. 1 m 
diameter). Schijnbaar was ook een kuilaflijning 
zichtbaar. 

De kuil werd niet gecoupeerd maar wel volledig 
bemonsterd en uitgezeefd. Op + 11,35 m TAW was 
elk spoor van het graf verdwenen. 
De volledige inhoud van dit brandrestengraf (in 
totaal 30 l) werd gezeefd op 0,5 cm en 0,5 mm 
(02-BROE-680 en 02-BROE-681). 

vondsten 
a 02-BROE-682: 3 ijzeren nagels (a);
b 02-BROE-680: enkele schilfers secundair verbrande 

ceramiek en een verbrande silexafslag uit het 
zeefresidu;

c 02-BROE-681: een restant van een verbrand staafje 
brons of zilver uit het zeefresidu.

datering
Niet geselecteerd voor 14C-datering.

interpretatie geslacht
Indet, juveniel.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse 02-BROE-680 en 681 
door K. Quintelier & S. Watzeels (deel I, hoofdstuk 
8 en bijlagen 1, 2 en 3). 
Na uitsortering bleef nog 123,0 gr botmateriaal 
over of 1899 stuks. Op de epifyses na, waren alle 
onderdelen van het skelet aanwezig. Het gaat om 
een juveniel waarvan het geslacht niet te bepalen is.
Dierlijke resten: analyse staal 02-BROE-680/681 
(12,5 gr) door A. Lentacker (deel I, hoofdstuk 8 en 
tabellen 8.3 en 8.4). 
Naast 2 ongedetermineerde botten werden de 
resten van drie verschillende skeletelementen uit 
de achterpoot van een subadult varken (Sus scrofa f. 
domestica) aangetroffen. Drie calcaneusfragmenten 
behoorden tot hetzelfde bot.
Zaden en vruchten: analyse 02-BROE-680 en 
02-BROE-681 door B. Cooremans (deel I, hoofdstuk 
8 en tabel 8.8).
Aanwezigheid van glad vingergras (Digitaria 
ischaemum), kleefkruid (Galium aparine), grassen 
(Poaceae), schapenzuring (Romex acetosella) 
Houtskool: niet geanalyseerd. 
 

10
inhumatiegraf

Werkput V
Spoor 137
Oriëntatie WZW-ONO (243°)

beschrijving 
Volledig onderzocht. Enkel bovenaan een 
oppervlakkige oversnijding door enkele recentere 
(ploeg- of karren?)sporen. Volledig onderzocht. 
Op + 11,36 m TAW was dit graf reeds duidelijk 
afgelijnd maar pas bij uitbreiding van de werkput 
op een dieper niveau was de volledige grafstructuur 
zichtbaar (op + 11,31 m TAW). De grafkuil was 
rechthoekig met afgeronde hoeken (1; 328 cm 
bij 147 cm) en een mogelijke kistaflijning was 
enkel zichtbaar aan de noordwestelijke zijde (2). 
De vulling van de grafkuil was okergrijs terwijl 
deze van de kistvulling eerder bruingrijs was. 
Heropeningssporen waren niet aanwezig. Op niveau 
+ 11,23 m/+ 11,20 m TAW was niet alleen de kist 
duidelijk zichtbaar onder de vorm van een bruine 
aflijning waar de kistplanken zich bevonden (3; 
274 cm bij 91 cm), maar tekenden zich ook twee 
horizontale dwarsbalken af (4 en 5). De oostelijke 
balk mat 133 cm bij 12 cm, de westelijke 131 cm 
bij 8 cm. De noordoostelijke helft van de grafkuil 
was met humeuzer materiaal gedicht wat zich 
uitte in een donkere kuilvulling. Zowel grafkuil- 
als kistvulling bevatten een grote hoeveelheid 
handgevormde scherven in ijzertijdtraditie, alsook 
een bronzen beslagplaatje (p). Waarschijnlijk heeft 
men bij de aanleg van het graf een ijzertijdkuil 
vergraven. In de onmiddellijke omgeving van dit 
graf bevonden zich nog meerdere ijzertijdkuilen 
met ceramiekvondsten. Op verschillende niveaus 
van de kistvulling (tussen + 11,23 en + 11,03 m 
TAW) bevonden zich nog meerdere metalen 
vondsten in situ verspreid tussen hoofd- en 
voeteneinde (a-o). Op de kistbodem tekende zich 
tenslotte nog het silhouet af van enkele lange botten 
(6 -mogelijk armen en een been). 
Op een diepte van + 11,03 m TAW was elk spoor van 
graf 10 verdwenen.

vondsten 
a 02-BROE-437 (=h): resten van bronzen schijfjes 

(niet bewaard – riembeslag?) en een fragmentaire, 
langwerpige bronzen riemtong. Vermoedelijk met 
afgerond uiteinde aan ene zijde (niet bewaard) en 
opengewerkt rechthoekig uiteinde aan andere zijde 
met nog 2 bronzen rivetten ter vasthechting van 
riem. Bovenzijde versierd met horizontale parallelle 
groeven. Rond deze riemtong bevonden zich nog 
resten van organisch materiaal;

b 02-BROE-453 (=z): kleine fragmentjes van ijzeren 
en bronzen riembeslag? (niet getekend);

c 02-BROE-438 (=i): bolvormige, zilveren niet/rivet 
met zaagrandversiering, op ijzeren plaatje, (zilver 
met Cu-gehalte);

d 02-BROE-439 (=j): d.1 = ovaalrond, bronzen gespje 
met onversierde ronde beslagplaat die om de gesp-
beugel geplooid is. Op de plaat 3 bronzen rivetten 
voor hechting riem. Eenvoudige ijzeren pin die om 
beugel geplooid werd tussen beslagplaat. Aan de 
pin is nog een fragment leder vastgehecht (riem-
breedte: 1,5 cm). Nog losse bronsfragmenten. d.2 
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1

12 
inhumatiegraf

Werkput V
Spoor 133/136
Oriëntatie ZWteW- NOteZ (234°)

13
crematiegraf

Werkput V
Spoor 133d en 133 

beschrijving 
Centraal deel en oostelijk uiteinde grotendeels 
verstoord door WOII gracht en gracht/karrenspoor, 
niet volledig onderzocht. Graf ligt op één lijn met 
graven 13 en 14. 
Pas op + 11,29 m TAW bleek duidelijk dat tussen 
beide recente sporen eenzelfde inhumatiegraf vervat 
lag (12:1; 250 cm bij 131 cm). Pas op + 11,25 m TAW 
lijnde ook de kist zich af in fragmentaire lineaire 
grijze uitgeloogde lijnen (12:2; volledige afmetingen 
niet gekend). De kuilvulling was gemengd bruingrijs 
met okergele leemlenzen, de kistvulling tekende 
zich iets bruiner af. Centraal in het zuidelijke deel 
van het graf tekende zich een houtskoolrijke vulling 
af waarin nog enkele fragmenten gecalcineerd bot 
aanwezig waren (13:1). Onmiddellijk ten oosten 
van deze vlek bevond zich nog een concentratie 
gecalcineerd bot zonder houtskool (13:2; 
Knochenlager). Mogelijk zijn dit resten van een 
bovenliggend crematiegraf 13 dat niet opgemerkt 
was wegens de aanwezigheid van het karrenspoor 
dat op die hoogte het graf oversneed. De diepere 
ligging van deze crematie doet echter vermoeden 
dat het pakket crematieresten na het begeven 
van het kistdeksel, verzakt is in de holte van de 
oudere grafkist. Het crematiegraf was zichtbaar 
vanaf + 11,29 m TAW tot op de bodem van het 
inhumatiegraf op + 11,23 m TAW. 

Beide concentraties bot en houtskool zijn volledig 
ingezameld en nat gezeefd op 0,5 cm en 0,5 mm 
(02-BROE-401 en 402). Naast gecalcineerd bot en 
houtskool waren nog secundair verbrande bijgaven 
aanwezig (02-BROE-401). Op de bodem van de 
kist van het oudere graf 12 tekenden zich sporen 
af van enkele lange botten o.a. arm die over het 
bekken lag, en twee silhouetten van de dijbenen 
(12:3). Tevens bevonden zich nog enkele vondsten 
in situ: acht kralen van een armband ter hoogte 
van de linker onderarm (12:a), resten van bronzen 
riembeslag en een ijzeren ringetje centraal tegen 
de noordwestelijke kistwand (12:b), daarnaast een 
ijzeren voorwerp (12:c) en een biconische pot met 
radstempelversiering in de noordelijke hoek aan het 
voeteneinde (12:d).
Op een diepte van + 11,15 m TAW was elk spoor van 
graf 12 verdwenen.
De vullingen van kuil en grafkist bevatten nog een 
aantal losse vondsten (resp. e en f).

vondsten graf 12 
a 02-BROE-397 (=k): 8 kralen van armband: 3 grote 

kralen in barnsteen; 1 grote bandvormige kraal in 
ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met  
gele draad in vlechtmotief en 4 witte stippen;  
1 langwerpige grote vijfhoekige kraal in ondoor-
schijnende witte glaspasta (glanzend), versierd in 
5 vlakken verdeeld door turkooisblauwe lijnen 
waarop gele stippen (op hoeken en middenop lange 
zijde), binnen elk vlak een oog bestaande uit een 
donkerrode stip waarop nog een witte stip; 1 grote 
biconische kraal in ondoorschijnende donkerbruine 
glaspasta, versierd met witte zigzaglijnen waarop 
3 concentrische banden: een gele aan elk uiteinde 
en een blauwgroene in het midden waarop gele 
stippen; 1 grote cilindrische kraal in ondoorschij-
nende rode glaspasta, versierd met concentrische 
banden met fijne gele schuine streepjes; 1 grote 
cilindrische kraal in ondoorschijnende zwarte glas-
pasta, versierd met een gele band op elk uiteinde en 
een gele zigzag draad in het midden;

b 02-BROE-394 (=i): ijzeren ringetje en resten van 
bronzen riembeslag bestaande uit een fragmentaire 
bronzen driehoekige tot tongvormige beslag-
plaat (los of vast?) met geprofileerde zijden, nog 3 
bronzen rivetten aanwezig bovenaan (achteraan 
afgebroken), onversierd, met nog organische resten 
vastgekoekt aan de bovenzijde nog organische 
resten vastgekoekt; 3 slecht bewaarde tongvormige, 
onversierde riemtongen of beslagplaatjes met rivet 
aan de bovenzijde en resten organisch materiaal; 
schildvormig onversierd beslagplaatje of riemton-
getje, geprofileerd met punt onderaan, aan achter-
zijde nog twee hechtingshaakjes; een restje brons (in 
2 lagen);

c 02-BROE-393 (=h): 1 ijzeren mes waarvan rug en 
snede gelijkmatig naar de punt lopen (deel van heft 
nog deels op ijzeren voorwerp); onbekend ijzeren 
voorwerp, fragmentair bewaard, oorspronkelijk 
met ring?; 1 wandscherf handgevormd aardewerk 
versierd met groeven, dikwandig, verschraald met 
schervengruis, deels oxyderend deels reducerende 
bakking (ijzertijd);

d 02-BROE-392 (=c): hoge gesloten biconische pot 
met vlakke bodem, lage buikknik, radstempelver-
siering bovenaan op de schouder en een uitstaande 
rand gescheiden van de hals door een horizontale 
ribbel, wielgedraaid, reducerende bakking, oran-
jebruin baksel, zwart gesmookt oppervlak, buiten-
zijde geglad (vooral onderaan), doorboorde bodem;

e 02-BROE-404 (=a): 4 wandscherven handgevormd 
aardewerk, grovere chamottemagering, zachte 
bakking, deels reducerend, deels oxyderende 
bakking: bruin tot oranjebruin buitenoppervlak, 
donkergrijze kern en binnenoppervlak; 1 klein 
randscherfje (niet te tekenen) van een biconische 
pot, harde bakking, fijne magering; grijs baksel; 1 
scherfje indet.; 5 brokjes rood aardewerk (dakpan?);

f 02-BROE-395 (=b): 5 wandscherven handgevormd 
aardewerk (w.o. 1 besmeten), fijne tot grovere 
magering met schervengruis, zachte bakking, deels 
oxyderend, deels reducerend bakproces: bruin 
buitenoppervlak en donkergrijze kern en meestal 
ook binnenoppervlak; 1 randscherf en 3 wand-
scherven van een biconisch potje met radstempel-
versiering op de schouder, hard baksel, reducerend 
bakproces: donkergrijs buiten- en binnenoppervlak 
met beige kern; 2 afgeschilferde scherven mogelijk 
van dezelfde pot; 1 kraal in amber; 1 fragmentje 
gecalcineerd bot.

= langwerpige, bronzen riemtong met afgerond 
uiteinde aan ene zijde en rechthoekig opengewerkt 
uiteinde aan andere zijde, nog 2 bronzen rivetten 
aanwezig aan deze zijde (nog lederresten aanwezig). 
Aan de voorzijde is de rand versierd met een enkele 
rij ingeponste driehoekjes. Nog losse leder- en 
bronsresten;

e 02-BROE-452 (=w): niet verder identificeerbare 
ijzerresten, op röntgenfoto was een vierkant beslag-
plaatje met rivet in koperlegering zichtbaar maar 
na conservatie bleven slechts 6 brokjes niet verder 
definieerbare ijzerrestanten over (in blok gelichte 
vondst – geen tekening);

f 02-BROE-441 (=l): 2 fragmenten van mogelijk een 
ovalen ijzeren gesp (pin afgebroken), zonder versie-
ring, zonder beslagplaat (niet getekend); 

g 02-BROE-435 (=f): fragment van een ronde 
bronzen, vaste of scharnierende beslagplaat van een 
gespje. Met 3 kleine rivetten ter vasthechting aan 
riem en aanzet van gesp/scharnier (zelfde type als 
d.1). Nog losse lederresten (riembreedte: 1,5 cm); 

h 02-BROE-451 (=v): fragmentaire schacht van een 
pijlpunt? (niet getekend);

i 02-BROE-442 (=m): fragmentair ijzeren beslag of 
gespje met onversierde, vaste driehoekige beslag-
plaat met rond uiteinde en 2 bronzen rivetten ter 
vasthechting aan de riem (riembreedte: ca. 2,5 cm);

j 02-BROE-447 (= q): fragmentair rechthoekig ijzeren 
beslag of gespje met onversierde, vaste tongvormige 
beslagplaat waarop 2 bronzen rivetten ter vasthech-
ting aan de riem (één achteraan op beslag, één achter 
gesp – riembreedte: ca. 2,5 cm);

k 02-BROE-449 (=t): resten van ijzeren beslagwerk 
waaronder de cirkelvormige kop van een rivet/nagel; 

l 02-BROE-436 (=g): resten ijzer van een niet verder 
te identificeren voorwerp (niet getekend);

m 02-BROE-444 (=o): fragmentaire ijzeren priem met 
omgeplooide kop;

n 02-BROE-448 (=r): tongvormige, ijzeren beslagplaat 
of riemtong met centrale bronzen rivet;

o 02-BROE-450 (=u): resten van ijzeren beslagplaatjes 
(deels getekend);

p 02-BROE-434 en 445 (a en b): vroegeijzertijdce-
ramiek: 83 wandscherven van een grote, handge-
vormde voorraadpot met gegladde schouder en 
besmeten buik, deels oxyderend deels reducerend 
gebakken: donkergrijze kern en binnenzijde, oranje 
buitenzijde, grove magering met chamotte en zand; 
3 wandscherven van een grote handgevormde 
pot met 2 bandvormige oortjes op de schouder, 
ruwwandig, buikknik, lange schouder en hals, deels 
oxyderend, deels reducerend gebakken: donker-
grijze kern en binnenzijde, oranje buitenzijde, vrij 
groffe magering van chamotte en zand; 1 bodem-
scherf van een grote handgevormde pot, dikwandig, 
grove magering van schervengruis en zand, oxyde-
rende bakking: donkergrijs; 5 wandscherven hand-
gevormd aardewerk, ruwwandig, zachte bakking, 
groffe magering van schervengruis en zand, deels 
reducerende deels oxyderende bakking; 11 wand-
scherven handgevormd aardewerk, geglad, groffe 
tot fijnere magering met schervengruis, zand en 
mica, zachte bakking deels oxyderend deels redu-
cerend (mogelijk van besmeten potten met geglad 
schouderdeel); 1 randscherf en 1 wandscherf 
handgevormd aardewerk van een gegladde pot met 
scherpe buikknik, naar binnen gerichte schouder 
en lange uitstaande hals, eerder fijne magering 

van schervengruis en zand, reducerende bakking: 
donkergrijs; 1 randscherf van een handgevormde 
pot met gegladde schouder en licht uitstaande rand 
met vingertopindrukken bovenop rand, eerder 
fijne magering van schervengruis en zand, deels 
reducerend deels oxyderend bakproces (Harpstedt); 
4 randscherven handgevormd aardewerk, geglad, 
fijne tot groffere magering van schervengruis en 
zand, deels oxyderend, deels reducerend gebakken. 
Merovingische losse vondsten: 2 scherfjes grijs 
en fijn gebakken wielgedraaide ceramiek; 1 brok 
gebakken klei (grijs); brokjes aardewerk (indet); 
1 wandscherfje groen doorschijnend glas met 
reliëfversiering; 1 fragment gecalcineerd bot; 15 
fragmenten geoxydeerd ijzer; rechthoekig bronzen 
beslagplaatje met een rivetje op elke hoek; rand 
rondomrond versierd met dubbele rij kleine kerfjes, 
achterzijde onversierd; rechthoekig stukje leder 
met nog koperen rivetje in (van achterzijde beslag-
plaatje). Dit plaatje hoort mogelijk tot hetzelfde 
gordelgarnituur als de riemtong a.

datering en interpretatie 
Enkel de gespen met bijhorende beslagplaten laten 
enige chronologische situering toe: ijzeren gespen 
met tongvormig of driehoekig beslag (zoals i, j, n) 
komen in het Triers gebied vooral voor in graven uit 
de 7de eeuw (Stufe IV van Böhner). Legoux en Périn 
situeren dergelijke gespen (type 130) tussen de fasen 
MA2 (520/530-560/570) en MR1 (600/610-630-640) 
(Legoux et al. 2006, 32 en 55). Siegmund plaatst zijn 
type Gür4.5 in de Nederrijnlandse fase 8A (begin 
7de eeuw – Siegmund 1998, 31-32). 
De bronzen riemtong a en het bronzen beslagplaatje 
p zijn te vergelijken met gordelgarnituur uit Nittel-
Geisberg in het Triers gebied (Böhner 1958, pl. 44: 
1). Böhner plaatst dit ensemble in Stufe IV (Böhner 
1958, 193). Volgens Legoux en Périn komt dit type 
riemtongen (type 199) verspreid voor tussen MA1 
(470/480-520/530) en MR1 (600/610-630-640) 
(Legoux et al. 2006, 36 en 55).
De overige vondsten zijn moeilijk chronologisch te 
plaatsen.

conclusie 
MA3-MR1

interpretatie geslacht
De aanwezige voorwerpen laten een 
geslachtsbepaling niet toe. De aanwezigheid van de 
schacht van een pijlpunt zou voorzichtig kunnen 
wijzen op een mannengraf.

11
inhumatiegraf

Werkput V
Spoor 138
Oriëntatie WZW-ONO (240°)

beschrijving 
Graf centraal oversneden door gracht WOII, niet 
volledig onderzocht.
Op de eerste niveau’s (+ 11,43 m, + 11,36 m en + 
11,31 m TAW) was dit graf niet als graf herkenbaar 
wegens oversnijding door een recente gracht uit WO 
II en een iets ouder gracht/karrespoor. Pas bij het 
verdwijnen van de gracht/karrespoor op  
+ 11,28 m TAW was duidelijk dat in het verlengde 
van graf 10 een kleiner inhumatiegraf aangelegd was. 
De grafkuil was kort, rechthoekig met afgeronde 
hoeken (1; 187 cm bij 134 cm). Enkel de lange zijden 
van de kist waren duidelijk zichtbaar, de korte zijden 
vielen samen met de korte zijden van de grafkuil 
(2). De exacte afmetingen zijn dus niet gekend. De 
vulling van de grafkuil was zeer heterogeen okergeel 
met bruine vlekken. De kistvulling tekende zich 
donkerder af en bevatte wat houtskoolpartikels. 
Heropeningssporen zijn niet vastgesteld maar 
kunnen verdwenen zijn bij de aanleg van WOII-
gracht. Op niveau + 11,25 m TAW bevond zich 
aan het oostelijke voeteneinde van de kist nog de 
bodem van een pot in situ, waarvan het bovenste 
deel wellicht verdween bij het uitslijten van het 
bovenliggende karrenspoor (a). Op een diepte van  
+ 11,07 m TAW was graf 11 volledig verdwenen.

vondsten 
a 02-BROE-433 (=c): bodem van een wielgedraaide 

biconische pot met licht concave bodem, vrij afge-
ronde buikknik en sporen van radstempelversie-
ring bestaande uit horizontale rijen rechthoekjes. 
Oxiderende bakking, redelijk fijne magering (o.a. 
baksteengruis), gesmookte en gegladde buitenzijde, 
fel verweerd buitenoppervlak. 

datering en interpretatie 
De potbodem laat qua vorm weinig mogelijkheid 
tot chronologische duiding. Enige houvast biedt 
de aanwezige radstempelversiering bestaande 
uit horizontale rijen rechthoekjes, die kan 
ondergebracht worden in type 415 van Legoux 
(Legoux et al. 2006, 22, 57) dat in het Noord-
Franse gebied voorkomt in de fase MA3 (560/570-
600/610)-MR1 (600/610-630-640).

conclusie 
Voorzichtige datering in MA3-MR1.

interpretatie geslacht
Geen geslachtsbepaling mogelijk. Wel gaat het hier 
vermoedelijk om een kindergraf, uitgaande van de 
kleine afmetingen van kist en kuil.
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1

Stufe III naar Stufe IV geplaatst wordt (einde 
6de –begin 7de eeuw). Dit type ontwikkelt zich 
in Trier verder tot de types C1-4 die in Stufe IV 
(7de eeuw) verspreid zijn (Böhner 1958, 185-190). 
In het Nederrijnse Stockum (D) bevatte graf 40 
gelijkaardige riemtongetjes als de bronzen riemtong 
van Broechem (Siegmund 1998, 418, pl. 201: 
1/7-1/11). In hetzelfde Stockum kwam in graf 15 
een gelijkaardig schildvormig beslagplaatje voor 
(Siegmund 1998, 414, pl. 194: 1/3-1/4). Siegmund 
ziet dergelijke meerdelige gordelgarnituren als 
typisch voor de 7de eeuwse gordeldracht in het 
Oost-Allamannische gebied. Het ontstaan van dit 
type gordel zou te situeren zijn in het herkomst 
gebied van Turken en Awaren in de tweede helft van 
de 6de eeuw, waarna het samen met andere typische 
ruiterelementen vanaf het einde van de 6de en het 
begin van de 7de eeuw terecht kwam in het Noord-
Italiaanse Langobardische gebied. 
Het ijzeren mes c geeft geen verdere informatie over 
datering.

conclusie 
MR1 

datering en interpretatie graf 13
Door de secundaire verbranding op de brandstapel 
waren de bijgaven zo misvormd en gefragmenteerd 
dat geen verdere determinatie mogelijk was. 

interpretatie geslacht graf 12
De aanwezige voorwerpen laten een 
geslachtsbepaling niet toe. De aanwezigheid van 
de armband met kralen zou eventueel kunnen 
verwijzen naar een vrouw.

interpretatie geslacht graf 13
M?, adult.

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: 02-BROE-401 en 402 door  
K. Quintelier en S. Watzeels (deel I, hoofdstuk 8 en 
bijlagen 1, 2 en 3). 
Na uitsortering bleef nog 435,4 gram botmateriaal 
over of 4005 stuks. Op de Mandibula na was gans het 
skelet vertegenwoordigd. Het gaat om een adult, 
wellicht een man.
Zaden en vruchten: analyse door B. Cooremans (deel 
I, hoofdstuk 8 en tabel 8.8).
Geen resultaat.
Houtskoolonderzoek: niet geanalyseerd.

14 
inhumatiegraf

Werkput V
Spoor 130
Oriëntatie ZWteW-NOteZ (231°)

beschrijving 
Volledig onderzocht. Geen oversnijdingen met 
andere graven.
Dit graf was al als vrij liggend graf zichtbaar 
op + 11,45 m TAW. Op dit niveau en ook iets 
dieper, op niveau’s + 11,37 m en + 11,35 m TAW, 
oversneed de gracht/karrenspoor dat ook graven 
11 en 12 oversneed, de noordwestelijke hoek van 
inhumatie 14. Op deze niveau’s was ook de kist 
reeds herkenbaar. Op + 11,24 m TAW lijnden zowel 
grafkuil (284 cm bij 145 cm) als kist (232 cm bij 62 
cm) zich haarscherp af. De vulling van de kuil was 
grijsbruin gemengd met leem van de ondergrond, 
de kistvulling was egaal bruingrijs (1 en 2). De 
kistplanken lijnden zich fragmentair en lineair 
donkerbruin af met een lichtgrijze uitlogingsband 
aan de buitenzijde (3). In de noordwestelijke zone 
lagen tegen de buitenkant van de kist de restanten 
van een ijzeren nagel (a) wat doet vermoeden dat de 
kistplanken met nagels aan elkaar bevestigd waren. 
Binnen de duidelijk begrensde kistaflijning tekende 
zich een grote ovale kuil af, zonder twijfel de sporen 
van een secundair gegraven kuil (4). In deze laatste 
vulling bevond zich een potfragment (b).
Op een dieper niveau (+ 11,16 m TAW) leek de 
kist smaller maar dit is mogelijk te wijten door 

vondsten graf 13
a 02-BROE-401: 2 randscherven en 15 wandscherven 

(eerder schilfers) van een secundair verbrande pot, 
grijs baksel, poreus en misvormd; 4 wandscherfjes 
handgevormd aardewerk, eerder groffe magering 
met schervengruis, zacht baksel, deels oxyderend, 
deels reducerend gebakken: bruin buitenoppervlak, 
donkergrijze kern en binnenoppervlak; 1 verbrande 
silex; 1 brokje natuursteen; 7 verbrande en 
geoydeerde ijzerfragmenten; 2 kralen in barnsteen.

datering en interpretatie graf 12
De hoge gesloten biconische pot met 
radstempelversiering (d) die Imbrechts plaatste in 
haar categorie C-2, groep 3.b nl. grote, matig slanke 
tot slanke potten, is in de typologie van Böhner voor 
het Triers gebied (Böhner 1958) onder te brengen 

in type B.3b dat opkomt op het einde van Stufe III 
(einde 6de eeuw) maar ten volle tot ontwikkeling 
komt in Stufe IV (7de eeuw). In de Noord-Franse 
typologie van Legoux et al. 2006 past deze pot 
binnen type 390 dat verspreid is vanaf periode MA3 
(560/570-600/610) tot MR1 (600/610-630-640).  
Het radstempeltype valt in de typologie van 
Legoux et al. 2006 onder type 424 (driehoekjes) dat 
in Noord-Frankrijk een ruime verspreiding kent 
vanaf MA2 (520/530-560/570) tot MR1 (600/610-
630/640). In de Nederrijnse typologie is deze pot 
terug te vinden als type Kwt3.23 (basisgroep 5) 
uit fase 8A en 8B (610-640 – Siegmund 1998, 131. 
Bij Müssemeier et al. zijn dergelijke slanke potten 
vermeld onder type Kwt5H. De datering ervan 
situeert zich in de fasen 5 tot 7 (565-640/650 – 
Müssemeier et al. 2003, 62-63).

De combinatie kralen van de armband (a) past 
volgens Gits in het halssnoer type III van Legoux 
et al. 2006 dat in Noord-Frankrijk te dateren is in 
MA3 (560/570-600/610). De kralen horen tot Pions 
types B10.1-02b, B11.4-01a, B11.6-01, B11.7-01, 
F1.1-08b, F1.1-08c. Deze types zijn gerangschikt in 
Pions periodes P2, P3 en P4 zodat het ensemble te 
dateren is in periodes MA2-MA3 en MR1 (520/530 
tot 630/640 – Pion 2014).
De elementen van het bronzen riembeslag (b) is 
voor wat de beslagplaat betreft, te rangschikken 
binnen vormtype 172 van Legoux et al. 2006 dat 
voorkomt in MR1 (600/610-630-640) en MR2 
(630/640-660/670) alhoewel de Broechemse plaat 
meer geprofileerd is. Dergelijke geprofileerde 
beslagplaten komen in het Triers gebied voor 
onder Böhners type B5 dat op de overgang van 

1:1: b 1:2: (b), c 1:3: d,f

b b

b b (b)

b

c

d

f

a

b c

d

12:1

13:1

12:2

13:2
12:3

12 en 13

sle
ch

te 
foto

a

b c

d

12:1

13:1

12:2

13:2
12:3

12 en 13

sle
ch

te 
foto

1:1: b 1:2: (b), c 1:3: d,f

b b

b b (b)

b

c

d

f

a

b c

d

12:1

13:1

12:2

13:2
12:3

12 en 13

sle
ch

te 
foto

12 / 13

1:1 b 1:2 [b], c 1:3 d, f



catalogus van de gravenhet merovingische grafveld van broechem22 23

1

a

b c

d

1

2
3

4

5

15

1:1: d 1:2: cc

d d

d

a

b

c

1

2

3

4

5

14

1:3: b

b

a

b

c

1

2

3

4

5

14

1:3: b

b

inklinking van de kistwanden. Alhoewel niet meer 
duidelijk afgelijnd, was de secundaire kuil toch nog 
te onderscheiden wegens een gedifferentieerde 
vulling waarin ook wat houtskool zat. Op de bodem 
van de kist lijnden zich vaag enkele skeletdelen af 
nl. de schedel in het westen en centraal tegen de kist 
aan enkele fragmenten van lange botten (5). Enkele 
tanden waren te recupereren voor verder onderzoek 
(c). 
De contouren van dit graf waren volledig 
verdwenen op + 11,08 m TAW. 
De kuil- en kistvulling bevatten nog enkele losse 
vondsten (resp. d en e). 

vondsten
a 02-BROE-378 (=g): 2 fragmenten van een hol ijzeren 

staafje; wellicht de gecorrodeerde resten van een 
nagel;

b 02-BROE-379 (=f): 1 bodem van een vermoedelijk 
biconische pot met licht concave bodem, 
micahoudende klei gemagerd met fijn chamottegruis, 
hard gebakken, reducerend bakproces: grijs baksel, 
buitenoppervlak geglad; 1 wandscherfje vermoedelijk 
wielgedraaid, secundair verbrand aardewerk, fijne 
magering met chamotte, zacht baksel;

c 02-BROE-380 (=i): menselijke tanden;
d 02-BROE-376 (=a): 5 wandscherven handgevormd 

aardewerk, fijne tot zeer groffe magering, zachte 
bakking, deels oxyderend, deels reducerend 
bakproces: bruin buitenoppervlak en donkergrijze 
kern en binnenoppervlak; 2 wandscherfjes indet.;  
1 bronzen nagelkop onder laag gecorrodeerd ijzer,  
1 fragment ijzer (nagel?); 1 verbrand silex afslagje,  
1 stuk kiezel;

e 02-BROE-377 (=b): 1 afslagje in silex.

datering en interpretatie
Geen enkele van de vondsten laat een 
nauwkeurigere datering toe.

interpretatie geslacht
Onbekend

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: 02-BROE-380 (=i): menselijke 
tanden, zie assessment K. Quintelier, deel I.

15 
inhumatiegraf 

Werkput V
spoor 129 
Oriëntatie WZW-ONO (240°) 

beschrijving 
Fragmentair onderzocht. De zuidoostelijke hoek 
is vergraven en overbouwd door een betonnen 
pompput. 
Reeds op + 11,42 m TAW was dit graf duidelijk 
herkenbaar. Het zuidelijke deel was verstoord 
door een recente zoekkuil van de eigenaar van dit 
perceel. Iets dieper op + 11,35 m TAW was ook de 
kist duidelijk te herkennen. De grafkuil (251 cm bij 
142 cm) en de kistvulling (lengte ongekend, breedte 
65 cm) waren beide bruingrijs gekleurd maar de 
inhoud van de kist tekende zich egaler af (1 en 2). 
De kist zelf was duidelijk afgelijnd in de vorm van 
een lineaire donkerbruine verkleuring (3). Sporen 
van heropening werden niet waargenomen. In de 
oostelijke kisthelft was op de bodem het silhouet 
zichtbaar van een lang bot, mogelijk een van de 
benen (4).
Op dit bodemniveau kwamen enkele voorwerpen 
in situ te voorschijn. Aan het hoofdeinde (westen) 
waren nog enkele restanten van menselijke tanden 
te recupereren (a). Daar onder lag een reeks kralen 
(b) waarvan enkele meer verspreid lagen naar de 
borst toe. Ter hoogte van het bekken lag een ijzeren 
gesp (c). Naar het voeteneinde toe situeerde zich 
aan de noordelijke zijde een organische substantie 

(leder en textiel) waarin nog een munt en een gesp 
in koperlegering (d). 
Op een diepte van + 11,21 m TAW was elk spoor van 
graf 15 verdwenen. Op dat niveau, dus onder het 
graf, kwam nog het restant van een oudere paalkuil 
met kern tevoorschijn (5).
Tenslotte zijn nog enkele losse vondsten te melden, 
afkomstig uit de vullingen van grafkuil (e) en –kist 
(f). 

vondsten
a 02-BROE-430 (=e): menselijke tanden;
b 02-BROE-429 (=d): 1 amorfe kraal in 

barnsteen (+ nog enkele schilfers barnsteen); 2 
cilindervormige kralen in ondoorschijnende gele 
glaspasta, onversierd; 1 cilindervormige kraal in 
ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd; 1 
cilindervormige kraal in ondoorschijnende blauwe 
glaspasta, onversierd; 9 cilindervorige kralen in 
ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd; 
1 bandvormige kraal in ondoorschijnende rode 
glaspasta, versierde met witte draad in vlechtmotief 
en 2 gele stippen; 3 bandvormige kralen in 
ondoorschijnende rode glaspasta versierd met 
witte draad in vlechtmotief; 1 bandvormige kraal 
in ondoorschijnende rode glaspasta versierd met 
witte draad in spiraalmotief; 1 bandvormige kraal 
in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met 
gele draad in vlechtmotief en 3 gele stippen; 2 
bandvormige kralen in ondoorschijnende gele 
glaspasta versierd met rode draad in vlechtmotief; 
1 bandvormige kraal in ondoorschijnende 
gele glaspasta versierd met blauwe draad in 
vlechtmotief; 6 kleine bandvormige kraaltjes in 

ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 
klein band/bolvormig kraaltje in ondoorschijnende 
witte glaspasta, onversierd; 1 staafvormig kraaltje in 
ondoorschijnende glaspasta, onversierd;

c 02-BROE-431 (=f): ovalen ijzeren gesp met 
omgebogen pin, onversierd, zonder beslagplaat;

d 02-BROE-432 (=h): 1 bronzen schoengesp met 
vaste driehoekige, geprofileerde beslagplaat, aan de 
bovenzijde versierd met puntjes aan de zijkanten, 
nog grotendeels bedekt door stuk textiel; 
Fel temp reparatio?, aes 2, 348-350 n.C. 
Gesleten, Hoofd met diadeem (rechts). 
Kz.: Gesleten, vallende ruiter. 
Doorboring: 9u
-u; -mm; Fragment aan voeteinde;5

leder waardoor nog een bronzen rivet zit; 
e 02-BROE-427 (=a): 1 wand- en 1 bodemscherf 

handgevormd aardewerk, vrij groffe magering 
van schervengruis en zand, oxyderend bakproces: 
oranjebeige klei, dikwandig; 1 randscherf en 26 
wandscherven en schilfers van een biconische pot 
met korte uitstaande rand en horizontale ribbel 
op de schouder, secundair verbrand: vervormd en 
poreus, grijs; 8 fragmenten ijzer (van nagels ?).

f 02-BROE-428 (=b): 1 wandscherf handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, deels oxyderend 
deels reducerend bakproces: donkergrijs met 
oranje buitenoppervlak, tamelijk fijne magering 
van schervengruis en zand; 1 wandscherf, rood 
baksel met plaatselijk donkergrijze kern, zeer 
hard gebakken, groffe magering van kwarts, 
schervengruis en zand; 1 wandscherf, fijne 
magering, grijs baksel, geglad. 
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(5) Met dank aan J. van Heesch (Koninklijk Munt- en Penningkabinet, Brussel).
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aantal kralen (b), ter hoogte van de linkerschouder 
een speld (c), op armhoogte aan de westzijde een 
riemtong (d), resten van een of meerdere bronzen 
voorwerpen centraal aan de westzijde (e en f) en in 
dezelfde zone een reeks ijzeren schakels en ringen, 
mogelijk afkomstig van een riemketting of zgn. 
‘châtelaine’ (g). Ter hoogte van de voeten lag nog een 
spinschijfje (h).
Net onder de dwarsplanken van hoofd- en 
voeteneinde van de kist, lagen op de bodem van de 
kuil nog twee dwarsbalken, op een diepte van resp. 
+ 10,94 m TAW en + 10,92 m TAW(4 en 5). Deze 
balken waren resp. 100 cm bij 12 cm en 110 cm bij 
10 tot 3 cm lang en breed. Het graf was volledig 
verdwenen op een diepte van + 10,88 m TAW. 
De kistvulling bevatte nog een aantal losse vondsten 
(i). 

vondsten 
a 03-BROE-1021 (=j): bronzen gesp met vaste 

driehoekige beslagplaat waarop 3 rivetten, 
met ijzeren, omgeplooide angel; verschillende 
bronsresten van bijhorende riembeslag; 

b 03-BROE-1023 (=h): 56 kleine bandvormige 
kralen in doorschijnende groene glaspasta, 
onversierd; 7 langwerpige cilindervormige kralen 
in doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd; 

2 langwerpige geribde cilindervormige kralen 
in doorschijnende gelige glaspasta; 1 kleine 
‘meloenkraal’ in doorschijnende donkerblauwe 
glaspasta; 6 tonvormige kralen in ondoorschijnende 
rode glaspasta, versierd met 2 gele elkaar 
overkruisende zigzagdraden waarbinnen telkens 
1 stip in gele glaspasta (3 in totaal); 3 tonvormige 
kralen in ondoorschijnende rode glaspasta, 
versierd met een witte zigzagdraad in glaspasta; 
1 bandvormige kraal in ondoorschijnende gele 
glaspasta, versierd met 2 elkaar overkruisende 
draden in rode glaspasta; 3 gewone, 14 kleine 
en 3 kleine halve bandvormige kralen in 
ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 
1 vierkante kraal in ondoorschijnende oranje 
glaspasta, onversierd; 1 cilindervormige kraal 
in ondoorschijnende matte bruinachtige 
glaspasta, onversierd; 1 klein bandvormig 
kraaltje in ondoorschijnende zwarte glaspasta, 
onversierd; 1 langwerpige cilindervormige kraal 
in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 2 
helften van een langwerpige cilindervormige kraal 
in doorschijnende gelig witte glaspasta, onversierd; 
1 tweeledige bolvormige kraal in doorschijnende 
gelig witte glaspasta, onversierd; 1 drieledige, 1 
tweeledige en 2 enkele cilindervormige kraaltjes 
in ondoorschijnende turkooisblauwe glaspasta, 

onversierd; 3 platte ietwat hoekige kralen in 
barnsteen; 2 dikke vormloze kralen in barnsteen; 
3 kleine blokvormige kralen in barnsteen; 1 klein 
fragmentje amber; 1 brokje houtskool; 8 brokjes 
geoxydeerd ijzer, mogelijk resten van het snoer?; het 
residu uit 1 van de kralen (touw?);

c 03-BROE-1024 (=g): 1 fragment van een bronzen 
speld met blokvormige verdikking in het midden, 
waarin 4 tot 5 cirkels geponst zijn, ene zijde naald 
bewerkt; rond de speld zitten nog organische resten 
van textiel/touw/haar); 

d 03-BROE-1018 (=e): bronzen riemtong met 
doorboring bovenaan, langwerpig druppelvormig 
(onderaan breder dan boven; vliegenpoppen op 
achterzijde!; nog aparte bronsresten; insectenpop; 

e 03-BROE-1019 (=f): meerdere kleine 
bronsfragmenten van een bronzen voorwerp (rivet 
of beslag?) (niet getekend); 

f 03-BROE-1025 (=l): verschillende resten van kleine 
bolle bronzen knoppen of rivetten (niet getekend); 

g 03-BROE-1022 (=i): ijzeren schakels met ringen; 
h 03-BROE-1020 (=k): 1 spinschijfje in ceramiek, 

fijne klei met fijne magering van chamotte en zand, 
oxyderende bakking; verweerd; gelijk biconisch, 
concave bovenzijde, vlakke onderzijde;

datering en interpretatie:
S. Gits herkent de kralencombinatie (b) op basis van 
de typologie van Legoux (Legoux et al. 2006) als 
type III dat in N. Frankrijk voorkomt in de periode 
(MA2)-MA3-(MR1) dus (520/530) 560/570-600/610 
(630/640) (Gits 2007, 87). De kralen zijn door Pion 
benoemd als types A3.1-8, B1.1-01a, B1.1-02a, 
B1.1-02b, B1.4-01a, B1.4-02a, B1.4-03a, B1.4-06a, 
B3.1-01a, B3.1-02, B3.2-01a, B3.2-01b, B4.2-02b, 
B4.2-03b, B5.2-01a, F1.1-08b, F1.1-08c. Deze 
kralentypes zijn voor het grootste deel gerangschikt 
in de chronologische groep P3, een enkel type is 
tot P2 te rekenen en enkele types zijn gedurende 
een langere periode in gebruik geweest. Dit laat toe 
het kralenensemble b te dateren in periode MA3 
(560/570 tot 600/610 – Pion 2014).
De ovalen ijzeren gesp (c) is onder te brengen in 
Böhners Trierse groep van onversierde ijzeren 
gespen type A nl. zonder beslag (Böhner 1958, 
204). Dit gesptype is in de regio rond Trier zeer 
ruim verspreid vanaf de tweede helft van de 5de 
eeuw tot in de 7de eeuw. Siegmund meldt dat in 
het Nederrijnse gebied deze gespen over de gehele 
Merovingische periode in gebruik waren en dus 
niet chronologisch te differentiëren zijn (Siegmund 
1998, 21).
De kleine ovalen schoengesp met vaste driehoekige, 
geprofileerde beslagplaat en ijzeren pin (d) is onder 
te brengen in type 130 van Legoux dat in Noord-
Frankrijk verspreid is vanaf MA2 (520/530-560/570) 
tot MR1 (600/610-630/640 – Legoux et al. 2006, 
55). In Trier rangschikt Böhner deze schoengespen 
onder types D2 of D3 die hij in Stufe IV (7de eeuw) 
plaatst. Bij Siegmund zijn dergelijke gespen gekend 
als type Sna2.2. Ze zijn aan de Nederrijn typisch 
voor vrouwengraven uit fasen 7 en 8 (585-640 – 
Siegmund 1998, 40). De gespopening was 1 cm 

breed zodat het bijhorende 0,7-0,8 cm brede stukje 
leder met bronzen niet duidelijk kan gerelateerd 
worden aan deze gesp. De vastgestelde organische 
resten van vermoedelijk leder en textiel waren dan 
mogelijk afkomstig van schoeisel en kousen. 
Johan Van Heesch determineerde het doorboorde 
bronzen muntje met afbeelding van een hoofd met 
diadeem op de voorzijde (d), als een aes-2. Deze 
muntjes waren verspreid tussen 348 en 380. De 
doorboring toont aan dat dit muntje als hangertje in 
gebruik was en dus niet meer als gangbare munt te 
interpreteren is. 

conclusie
MA3 tot MR1

interpretatie geslacht
Geen informatie. De kralencombinatie ter hoogte 
van de hals maar ook de schoengesp wijzen op de 
bijzetting van een vrouwelijk individu. 

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: tanden 02-BROE-430, zie 
assessment K. Quintelier, deel I.
Textielonderzoek: 
- textiel- en lederanalyse op objecten 02-BROE-432 
(d). Onderzoek door Penelope Walton Rogers van 
de Anglo-Saxon Laboratory in York (UK) – zie tabel 
met onderzoeksresultaten:

16 
inhumatiegraf

Werkput XVI
Spoor 407, 420 en 421
Oriëntatie ZteO-NteW (165°)

beschrijving
Fragmentair onderzocht. De zuidoostelijke zijde 
lag deels onder de betonnen perceelsafscheiding 
begroeid met bomen. Het meest zuidwestelijke 
hoekdeel lag onder boomwortels. 

Dit graf was reeds duidelijk herkenbaar net onder de 
ploeglaag (+ 11,29 m TAW). Op + 11,25 m TAW was 
binnen de grafaflijning een duidelijke, ovaalvormige 
grote heropeningskuil zichtbaar die tot buiten de 
grafkuil uitgegraven was (1 en 2). Op het niveau 
dieper (+ 11,17 m TAW), was deze kuil aan de 
westelijke zijde begrensd door de planken van de 
kist die zich als een lichtgrijs uitgeloogd tot bruin 
lineair spoor manifesteerden (3). De aflijning aan 
de noordwestelijke en zuidwestelijke hoek toont 
aan dat de kist uitschragende hoekplanken had. De 
vulling van de secundaire kuil (tot (tot 250 cm bij 
110 cm) was egaal bruingrijs, terwijl de kistvulling 
(212 cm bij 97 cm) meer gemengd grijsbruin was en 
de grafkuil (265 cm bij 135 cm) opgevuld was met 
geelgrijze lemige grond.
Op het bodemniveau (+ 11,09 m TAW) was de 
secundaire kuil gereduceerd tot beperkte donkere 
zone in de noordwestelijke hoek (voeteneinde) 
van de kist die nu bijna volledig zichtbaar was. 
De vulling ervan leverde nog een bronzen gesp 
(a) op. Op de kistbodem bevond zich nog een 
aantal voorwerpen in situ: aan het hoofdeinde een 
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Gr. Phase Dress Fittings etc Fibre Structure Count/Spin Position of Textile/Leather Interpretation

15 MA3/MR1
With textile or leather
Cu/a garter buckle 432
Also in grave
beads, Fe buckle (at waist)

wool tabby 10/Z x 9/S
On front of garter buckle 
432 in region of left leg [truncated grave]

Cover or outer garment of 
medium-weight wool tabby.
Buckled leather garter on leg.

female 

Costume B leather strap ≥ 7 mm wide
On back of garter buckle 
432 1:1: a, c, d, g1:2: h
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vondsten
a 03-BROE-1004 (=b): 1 silex.

datering en interpretatie
Niet te dateren wegens het gebrek aan vondsten. 
Determinatie silex: afslagfragment (determinatie  
M. Van Gils).

conclusie 
Onbekend

interpretatie geslacht:
Geen informatie. 

19
inhumatiegraf 

Werkput XVI
spoor 410 
Oriëntatie Z-N (175°)

beschrijving
Fragmentair onderzocht. 
Op het eerste niveau (+ 11,29 m TAW) was dit graf 
oorspronkelijk niet zichtbaar als aparte grafstruc-
tuur. Pas na uitbreiding van de werkput in noorde-
lijke richting tekende dit graf zich samen met graf 
20 af als één rechthoekige structuur die deels onder 
de noordelijke wand van de werkput schuil ging. 
De aanwezigheid van een stalling verhinderde de 
verdere uitbreiding van deze werkput maar door 
middel van een lokale insteek onder de betonplaat 
was het toch mogelijk de lengte van graf 19 te 
bepalen. Al enkele cm dieper (+ 11,25 m TAW)  
lijnden zich duidelijk twee verschillende graven af 
waarbij graf 19 graf 20 oversneed. Op het volgende 
niveau (+ 11,18 m/+ 11,17 m TAW) waren de 
volledige contouren van graf 19 zichtbaar (235 cm 
bij 150 cm) terwijl pas op + 11,10 m/+ 11,058 m 
TAW ook de volledige kistomtrek zichtbaar was 
in de vorm van een grijze lineaire structuur (1 en 
2; 193 cm bij 70 cm). Tevens bleek duidelijk dat de 

westelijke kistzijde deels ingeklapt was. De kuilvul-
ling was gemengd bruingrijs met leem terwijl de 
vulling van de kist zich donkerbruin aftekende. 
Op borsthoogte lag op de bodem van kist (+ 11,03 m  
TAW) een fragmentaire ijzeren gesp (a). Andere 
vondsten waren niet aanwezig.
Onder de kist was op + 11,03 m TAW diepte, aan het 
zuidelijke grafuiteinde de lineaire verkleuring van 
een houten dwarsbalk zichtbaar (3; 116 cm lang en  
9 cm breed). Wellicht bevond zich ook aan het noor-
delijke grafuiteinde een dergelijke dwarsbalk onder 
de kist. Op + 10,99 m TAW was elk spoor van graf 
en kist verdwenen. 
Zowel kuil- al kistvulling leverden nog een aantal 
losse vondsten op, resp. (b en c). 

vondsten 
a 03-BROE-1026 (=f): ovalen ijzeren gesp (angel niet 

bewaard), onversierd, zonder beslagplaat; 
b 03-BROE-1029 (=a): 4 wandscherfjes handgevormd 

aardewerk, zacht baksel, gemagerd met eerder 
grof schervengruis, beigebruin buitenoppervlak 
en donkergrijze kern (deels reducerend deels 
oxyderend gebakken); 1 wandscherf reducerend 
gebakken wielgedraaid aardewerk, korrelige mage-
ring met kwarts en chamotte; 2 scherfjes oxyderend 
gebakken wielgedraaid aardewerk, fijne magering;  
3 brokjes indet; 2 fragmenten geoxydeerd ijzer;

i 03-BROE-1027 (=b): 2 kleine brokjes handgevormd 
aardewerk, zacht baksel, redelijk groffe magering 
met veel chamotte en zand, bruinbeige tot 
grijs buitenoppervlak en donkergrijze kern 
(deels reducerend deels oxyderende bakking); 1 
wandscherf, oxyderende bakking, harde bakking, 
redelijk groffe magering o.a. met kwarts, bedekt 
met roet; 1 wandscherf hard gebakken wielgedraaid 
en reducerend gebakken (grijs) aardewerk 
met korrelige magering van kwarts en zand; 2 
wandscherven van 2 verschillende potten oxyderend 
(oranje + beige) aardewerk, wielgedraaid en 
korrelige magering met kwarts; 1 fragm. dakpan; 6 
fragmenten geoxydeerd ijzer; 2 fragmenten indet

datering en interpretatie
Gespje a is te interpreteren als schoengesp met vaste 
driehoekige, geprofileerde beslagplaat en is terug te 
vinden als type 130 in de Noord-Franse typologie. 
Dergelijke voorwerpen zijn verspreid vanaf MA2 
(520/530-560/570) tot MR1 (600/610-630/640 – 
Legoux et al. 2006, 55). In Trier rangschikt Böhner 
deze schoengespen onder types D2 of D3 die hij 
in Stufe IV (7de eeuw) plaatst. Bij Siegmund zijn 
dergelijke gespen gekend als type Sna2.2. Ze zijn 
aan de Nederrijn typisch voor vrouwengraven uit 
fasen 7 en 8 (585-640 – Siegmund 1998, 40).
Pion rangschikte de kralen b onder zijn types A1.2-
05, A2.2-02, A3.2-02, A3.2-06, A3.3-01a, A3.3-01b, 
A4.3-02, A4.4-02, B1.1-01a, B1.1-02a, B1.1-02b, 
B1.5-02b, B2.3-01e, B3.1-01a, B4.2-02b, D1.2, 
F1.1-07 en F1.1-08c. De meeste van deze types 
komen voor in zijn periodes P1, P2, P3, sommige 
komen gedurende de ganse Merovingische periode 
voor . 
De bronzen haarspeld c hoort ofwel tot type 311 
ofwel tot type 312 van de Noord-Franse typologie 
(Legoux et al.). Dergelijke spelden zijn verspreid 
in fasen MA3 en MR1 (560/570 tot 630/640). 
Deze fragmentaire naald is te vergelijken met de 
naalden van type Nad2.3 uit Nederrijnse grafvelden. 
Dergelijke naalden zijn uitsluitend gevonden in 
vrouwengraven uit fase 8 (610-640 – Siegmund 
1998, 44). 
De bronzen riemtong d is vanwege de slechte 
bewaringstoestand niet te dateren. Ook de overige 
voorwerpen brengen niets bij voor een betere 
datering. Het spinsteentje is tot Walton Rogers type 
B te rekenen (Walton Rogers 2007, 24-25).

conclusie 
MA3-MR1

interpretatie geslacht
Geen informatie. Zowel de kralencombinatie ter 
hoogte ter hoogte van de hals, het voorkomen van 
een châtelaine met spinschijfje, de haarspeld én de 
schoengesp wijzen in de richting van een vrouwelijk 
individu 

interdisciplinaire analyses
Insectenresten: vliegenpoppen op riemtong 
03-BROE-1018, niet geanalyseerd.
Textielonderzoek: textiel- en lederanalyse van 
organische resten rond haarspeld 03-BROE-1024 
(c). Onderzoek door Penelope Walton Rogers van 
de Anglo-Saxon Laboratory in York (UK) – zie tabel 
met onderzoeksresultaten:

17
inhumatiegraf

Werkput XVI
Spoor 406
Oriëntatie  WZW-ONO (241°)

beschrijving 
Fragmentair onderzocht. Het noordoostelijke deel 
van dit graf lag onder boomwortels en was niet 
toegankelijk voor onderzoek; het westelijke uiteinde 
bevond zich onder de betonnen perceelsafscheiding. 
Graf 17 is oversneden door graf 18.
Graven 17 en 18 waren reeds zichtbaar net na 
het verwijderen van de ploeglaag ( + 11,29 m 
TAW). Pas een niveau dieper (+ 11,25 m TAW) 
onderscheidden zich delen van de kist zonder dat de 
oversnijding van beide graven duidelijk werd. Deze 
onderscheidde zich pas op + 11,23 m TAW. Op dit 
niveau tekende zich het hoofdeinde van de kist in 
graf 17 duidelijk af. Pas op + 11,20 m TAW tekende 
graf 17 zich duidelijk af omdat het oversnijdende en 
minder diepe graf 18 op dit niveau reeds grotendeels 
verdwenen was. 
Binnen de grafkuil (ca. 220 cm bij 95 cm) die een 
bruingrijze tot grijze vulling had, tekende zich 
lineair een kist af die vermoedelijk versmalde naar 
het voeteneinde toe (1 en 2; lengte onbekend, 
breedte: max. 58 cm tot 50 cm). Binnen de 
donkergrijze kistvulling tekende zich een 
egaalbruine vulling van een secundair gegraven kuil 
af (3; ca. 70 bij 45 cm). 

Dit graf bevatte geen vondsten. Op een diepte van + 
11,12 m TAW was elk spoor van dit graf verdwenen. 
De vulling van de grafkuil leverde één scherfje op (a). 

vondsten
a 03-BROE-1003 (=a): 1 wandscherfje indet 

(handgevormd?).

datering en interpretatie
Niet te dateren wegens het gebrek aan vondsten. 

conclusie
Onbekend

interpretatie geslacht
Geen informatie. 

18 
inhumatiegraf 

Werkput XVI
Spoor 405
Oriëntatie ZZO-NNW (150°)

beschrijving
Volledig onderzocht. 
Dit graf was samen met graf 17 als één geheel 
zichtbaar op + 11,29 m TAW. Op + 11,25 m TAW 
lijnden zich duidelijk twee verschillende graven af, 
maar de oversnijding tussen beide bleef onduidelijk. 
Pas op + 11,23 m/+ 11,20 m TAW bleek duidelijk dat 
graf 18 graf 17 oversneed. De grafkuil was hierbij 
slechts gedeeltelijk zichtbaar (tenminste 146 cm 
bij 52 cm) maar de kist lijnde zich duidelijk lineair 
af in N-Z richting binnen graf 17 (max. 115 cm bij 
max. 33 cm – 1 en 2). De kuilvulling was gemengd 
bruingrijs met leem terwijl de vulling van de kist 
zich dondergrijsbruin aftekende in de donkergrijze 
kistvulling van graf 17. 
Graf 18 was minder diep uitgegraven dan graf 17 
zodat na het verdwijnen van graf 18 op + 11,15 m 
TAW, graf 17 in zijn totaliteit zichtbaar werd. Er 
bevonden zich geen vondsten in graf 18 noch in de 
vulling, noch op het bodemniveau. Er waren ook 
geen heropeningssporen zichtbaar. 
De kistvulling leverde één silex op (a). 

Gr. Phase Dress Fittings etc Fibre Structure Count/Spin Position of Textile/Leather Interpretation

16 MA3/MR1
With textile or leather
Cu/a garter buckle 1021
Cu/a pin 1024
Also in grave
beads, strap-end, chain, 
studs, spindle whorl

not ident. ? c26/Z x ?
On pin 1024 in region of 
left shoulder

[disturbed grave]
Buckled leather garter 
on leg.
Fibres on pin could be 
from head hair or a loosely 
spun yarn.

female 

Costume B

leather strap ≥ 2mm thick
On front and back of garter 
buckle 1021

fibres straight no structure
Fibres running across pin 
1024 on shoulder. 18
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c 03-BROE-1028 (=b): 6 wandscherven 
handgevormd aardewerk, zachte bakking, redelijk 
groffe magering met schervengruis, beige tot 
oranjebruin buitenoppervlak en donkergrijze 
kern en binnenoppervlak (deels reducerende deel 
oxyderende bakking).

datering en interpretatie
De enige vondst betreft een ovalen ijzeren gesp 
waarvan de angel niet bewaard is. Dergelijke gespen 
vallen onder het type A van de reeks onversierde 
ijzeren gespen in de Trierse typologie van Böhner. 
Hij plaatst dit type in Stufe II tot IV, dit wil zeggen 
vanaf het midden van de 5de eeuw tot in de 7de 
eeuw (Böhner 1958, 204). Ook in het Nederrijnse 
gebied plaatst Siegmund deze gespen zonder 
beslag zeer ruim in de ganse Merovingische periode 
(Siegmund 1998, 21). Ze blijken de meest simpele 
en meest verspreide vorm van gespen en zijn niet 
chronologisch te differentiëren.

conclusie 
Onbekend

interpretatie geslacht
Geen informatie. 

20
inhumatiegraf 

Werkput XV
Spoor 408 
Oriëntatie Z-N (171°)

beschrijving
Fragmentair onderzocht. 
Op het eerste niveau (+ 11,29 m TAW) vormde 
dit graf één cluster met graf 19. Na een eerste 
verdieping en kleine uitbreiding van de werkput 
in noordelijke richting (+ 11,25 m TAW) bleek het 
duidelijk om twee verschillende graven te gaan 
waarbij graf 20 oversneden werd door het eerder 
beschreven graf 19. In graf 20 was op dat niveau al 
een duidelijke indeling te zien van kist en kuil: de 
kuil (124 m breed, lengte niet waar te nemen) was 
zichtbaar als een rechthoekige geelgrijs gevlekte 
zone (1) en de kist (37 cm breed, lengte ongekend) 
tekende zich hierin af als een donkerbruine vulling 
begrensd door lineaire grijze banden (2). 

Dit graf bleek minder diep te zijn dan het latere, op 
dezelfde plaats uitgegraven graf. Vondsten werden 
niet meer waargenomen. 
Op + 11,10 m TAW was elk spoor van graf 20 
verdwenen.
De kistvulling leverde enkele losse scherven op (a).

vondsten 
a 03-BROE-1030 (=b): 1 wandscherf handgevormd 

aardewerk, zacht baksel, eerder groffe magering 
van schervengruis en zand, beige tot bruingrijze 
buitenzijde en donkergrijze kern en rozerode 
binnenzijde (deels oxyderende deels reducerende 
bakking); 2 wandscherfjes indet, harde reducerende 
bakking (grijs), korrelige magering met kwarts.

datering en interpretatie
Dit graf leverde geen vondsten op zodat geen 
chronologische vaststellingen mogelijk waren.

conclusie 
Onbekend

interpretatie geslacht
Geen informatie. 

21
inhumatiegraf 

Werkput IX
Spoor 263 
Oriëntatie ZteO-NteW (168°)

beschrijving
Fragmentair onderzocht. De westelijke en zuidelijke 
zijde lagen volledig onder een betonnen stalling wat 
hen ontoegankelijk maakte voor verder onderzoek. 
Dit inhumatiegraf oversneed graf 22.
Reeds op niveau 1 (+ 11,29 m TAW) was het 
graf duidelijk herkenbaar met een rechthoekige 
kuilaflijning (lengte: 272 cm; breedte onbekend) 
en daarbinnen een parallelle kistaflijning (1 en 2; 
lengte: 240 cm; breedte min. 85 cm). De kuil had een 
gemengde grijze en bruine vulling deels met leem. 
De kist was lineair begrensd met een donkerbruine 
band waarbinnen een egale bruingrijze vulling. 
Op de kistbodem lag tegen de oostelijke wand, ter 
hoogte van de benen, een ovalen ijzeren gesp met 
rechthoekige beslagplaat (a).
Op de bodem van de kuil tekenden zich verder 
twee horizontale dwarsbalken af, waarop de kist 
geschraagd was (3 en 4; lengte blijft onbekend – 
breedte 11 cm in noorden en 15 cm in zuiden). Het 
graf was volledig verdwenen op een diepte van + 
10,98 m TAW cm.
De kuil- en kistvullingen bevatten geen bijkomende 
vondsten. 

vondsten 
a 02-BROE-698 (=d): 1 ovale, onversierde ijzeren gesp 

met pin en onvolledige rechthoekige tot vierkante 
beslagplaat. Nietkoppen niet zichtbaar onder de 
corrosie (getekend van de röntgenfoto).

datering en interpretatie
De enige vondst die een eventuele datering 
toelaat is de ovale, onversierde ijzeren gesp met 
vermoedelijk rechthoekige beslagplaat. Dergelijke 
gespen zijn onder te brengen in de categorie B 
van de onversierde ijzeren gespen volgens de 
typologie van Böhner voor het Triers gebied. 
Böhner plaatst dergelijke gespen vanaf Stufe III 
(525-600 – Böhner 1958, 204). Ze zouden nog 
verder voorkomen gedurende Stufe IV (7de eeuw). 
Siegmund plaatst dergelijke gespen die mogelijk van 
meerdelige gordelgarnituren afkomstig zijn, in het 
Nederrijnse gebied in fasen 8 (rechthoekige) of 8B 
en 9 (vierkante). Dit geeft een datering tussen 610 
en 670 (Siegmund 1998, 33). Voor het Noordfranse 
gebied zijn dergelijke onversierde ijzeren gespen 
terug te vinden onder type 154 dat door Legoux, 
Périn en Vallet gedateerd wordt van MR1 (600/610 
tot 630/640) tot MR2 (630/640-660/670 – Legoux 
et al. 2006).

conclusie
MR1 tot MR2

interpretatie geslacht
Geen informatie. 
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22
inhumatiegraf

Werkput IX
Spoor 260
Oriëntatie W-O (266°)

beschrijving
Fragmentair onderzocht. Het grootste deel van 
dit graf ligt verborgen onder de stalling. Enkel het 
oostelijke uiteinde bleef zichtbaar maar dit was 
verstoord bij de aanleg van graven 21 en 23. 
Door bovenvermelde oversnijdingen en de 
aanwezigheid van bioturbatie in dit deel van het 
terrein, bleef graf 22 onzichtbaar op niveau 1 (+ 
11,29 m TAW). Op het volgende niveau (+ 11,22 
m TAW) was elk spoor van bioturbatie verdwenen 
en lijnde ook graf 22 zich duidelijk af, alsook de 
oversnijdingen door graven 21 en 23. De grafkuil 
(breedte min. 150 cm; lengte onbekend) was 
heterogeen gevuld met bruin, grijs en lemig zand 
(1). Binnen deze vulling tekenden zich de lineaire 
donkergrijsbruine banden af van de kist (2; min. 90 
cm; lengte onbekend). 

Deze had overschragende plankuiteinden 
op de zuidoostelijke hoek. De resterende 
kistvulling kenmerkte zich door een heterogene 
donkergrijsbruine vulling met brokjes leem. 
Op de beperkte bodemoppervlakte van graf 22 
waren geen vondsten aanwezig.
Het graf was volledig verdwenen op een diepte van 
+ 10,90 m TAW.
Slechts één losse vondst was afkomstig uit de 
kistvulling nl. een fragment van een onbekend 
voorwerp in zwarte natuursteen (a). 

vondsten 
a 02-BROE-700 (=b): fragment van een onbekend 

voorwerp in zwarte natuursteen, lijkt gepolijst, plat.

datering en interpretatie
Bij gebrek aan vondsten en verder onderzoek is dit 
graf niet chronologisch te plaatsen. 

conclusie 
Onbekend

interpretatie geslacht
Geen informatie. 

23
inhumatiegraf 

Werkput IX
Spoor 261-262
Oriëntatie Z-N (171°)

beschrijving
Fragmentair onderzocht. Zowat de helft van 
dit graf ligt verborgen onder de stalling. Enkel 
het noordelijke uiteinde en de oostelijke flank 
bleef bleef toegankelijk voor onderzoek. Graf 23 
oversneed zeer duidelijk graven 22 en 24.
Het graf was al zeer duidelijk zichtbaar vanaf 
niveau 1 op + 11,35 m TAW evenals de oversnijding 
doorheen graf 24. Een niveau lager op + 11,26 m 
TAW kwam ook de oversnijding doorheen graf 
22 aan het licht. Grafkuil 23 (260 cm lang; breedte 
onbekend) bleek uitgegraven tot over de noordelijke 
kistflank van graf 22 (1). Na verrotting van de kist 
22, is de jongere opvulling 23 doorheen de holte 
gezakt wat een uitstulpende verkleuring tot gevolg 
had. De grafkuil was gevuld met gemengde lemig 
grijze vulling. Wellicht werd de jongere kist 23 pal 
naast de oudere kist 22 geplaatst zoals af te leiden 
is uit de lineaire bandvormige donkergrijze tot 
donkerbruine aftekening (2). Kist 23 (lengte: 218 
cm; breedte: 110 cm) had ten minste op de drie waar 
te nemen hoeken een overschragende plankenwand. 
Bijna gans de oppervlakte van de kist was verstoord 
door de vulling van een grote heropeningskuil 
die zich kenmerkte door een donkere bruingrijze 
vulling (3). Hierin bevond zich een aantal losse 
scherven (a). Er bleken zich geen vondsten meer in 
situ te bevinden.
Het graf was redelijk diep uitgegraven nl. tot  
+ 10,79 m TAW waardoor ook elk restant van het 
oversneden graf 24 verdwenen was. 
De vullingen van grafkuil en –kist bevatten enkele 
losse vondsten (b en c) waarbij deze uit de kuil (b) 
mogelijk afkomstig zijn van de doorsneden graven 
22 of 24. 

1:2
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25
inhumatiegraf

Werkput IX
Spoor 265 
Oriëntatie W-O (243°)

beschrijving
Fragmentair onderzocht. De westelijke helft 
is gesitueerd onder de stallen en werd dus niet 
onderzocht.
Op + 11,45 m TAW was dit kleine graf al duidelijk 
zichtbaar. Het lag pal naast graf 24 waarvan het de 
noordelijke kuilflank raakte. De kleine rechthoekige 
grafkuil met afgeronde hoeken (lengte: onbekend; 
breedte: 45 cm) was gevuld met bruingrijs zand (1). 
Een kistaflijning was niet aanwezig. 
Op ditzelfde niveau bevond zich op de bodem 
van de kuil aan het voeteneind een klein potje in 
Eifelwaar (a). 
Dit graf was duidelijk minder diep uitgegraven dan 
de overige bijzettingen want al op + 11,28 m TAW 
was elk spoor ervan verdwenen. 
De kuilvulling bevatte verder geen vondsten. 

vondsten
a 02-BROE-702 (=b): biconische pot in Eifelwaar, 

vlakke, onzorgvuldig afgewerkte bodem, hoge, 
afgeronde schouderknik; korte schouder, uitstaande, 
licht afgeplatte rand; wielgedraaid, groffe magering 
met schervengruis, kwarts en zwart vulkanisch 
materiaal, oxyderend bleek baksel, gedeeltelijk 
grijs gesmookt aan buiten- en binnenzijde 
(gebruikssporen?).

datering en interpretatie
Het potje in Eifelwaar is te vergelijken met type 
D14b in de typologie die Böhner opmaakte voor 
het Triers gebied. Böhner acht voor deze kleine 
ruwwandige potjes geen nauwkeurige datering 
mogelijk omdat ze verspreid bleven vanaf Stufe II 
tot Stufe IV, dus vanaf 450 tot de 7de eeuw (Böhner 
1958, 56). Het type vertoont gelijkenissen met 
Siegmunds groep ruwwandige knikwandpotten 
Kwt4.52 uit het Nederrijnse gebied, vooral dan 
met het potje gevonden Bilk II 1 (Siegmund 1998, 
132-133; taf. 58). Siegmund dateert deze potten in 
de Nederrijnse fasen 8 en 9, resp. van 610-640 en van 
640-670.

conclusie
MR1 tot MR2?

interpretatie geslacht
Geen informatie. 
Op basis van de geringe afmetingen van dit graf is 
het wel mogelijk om deze bijzetting toe te wijzen 
aan een baby of een zeer jong kind.

26
crematiegraf 

Werkput IX
Spoor 266 

beschrijving
Crematiegraf met beenderpakket (Knochenlager). 
Vrijliggend bodemspoor zonder enige oversnijding. 
Graf zichtbaar net onder de teelaarde op + 11,48 m 
TAW, dus op een hoger niveau dan de omliggende 
inhumatiegraven. Het graf kenmerkte zich als een 
bruine, licht ovale verkleuring (45 bij 55 cm) zonder 
dat een duidelijke kuilaflijning zichtbaar was. Er 
werd geen coupe gemaakt maar de vulling werd 
volledig ingezameld. De grafinhoud bestond uit een 
concentratie verbrand menselijk bot waartussen 
zich ook enkele fragmentjes bewerkt dierenbot 
bevonden (a). Er was geen houtskool aanwezig. 
De volledige inhoud van dit crematiegraf (in totaal 
10 l) werd gezeefd op 0,5 mm (02-BROE-704). Een 
staal van 1 l is bewaard om nog uit te zeven om 0,25 
mm (02-BROE-703). 

vondsten 
a 02-BROE-703/704: verbrande fragmenten van de 

dekplaat en het etui van een kam in hertshoorn 
(determinatie A. Lentacker). De dekplaat heeft 
ingekraste, kruisende lijnen. Op het etui werden 
twee verschillende motieven aangetroffen: één met 
punt-cirkels binnen sets van drie intersecterende 
volle cirkels en één met punt-cirkels binnen een 
slinger opgebouwd uit halve cirkels. Beide motieven 
worden afgeboord door twee horizontale lijnen; 
enkele schilfers secundair verbrande ceramiek uit 
het zeefresidu;

b 02-BROE-704: een schilfer wit doorschijnend glas 
uit het zeefresidu.

datering en interpretatie
Voorwerpen in bewerkt bot zijn verspreid 
gedurende de ganse Merovingische periode maar 
zijn in zandgronden doorgaans niet bewaard 
wegens de hoge zuurtegraad van de bodem. De 
zeer fragmentaire toestand van de vondst uit dit 
crematiegraf laat niet toe te achterhalen van welk 
voorwerp het afkomstig is. Hierdoor is het ook 
onmogelijk om een datering voorop te stellen. 

conclusie
14C-datering op de menselijke crematieresten 
uitgevoerd door M. Boudin van het KIK, Brussel. 
Resultaten: 
RICH-24802 (02-BROE-703/704) : 1640±32BP 
68.2% probability 
350 AD (63.6%) 430 AD
490 AD (4.6%) 510 AD 
95.4% probability 
330 AD (95.4%) 540 AD

interpretatie geslacht
Indet, adult. 

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: 02-BROE-703 en 704 
geanalyseerd door K. Quintelier en S. Watzeels (deel 
I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 2 en 3).
Na uitsortering bleven nog 712,5 gram gecalcineerd 
bot over, ofwel 6614 stuks. Alle skeletdelen waren 
vertegenwoordigd. Het gaat om een adult waarvan 
het geslacht niet te determineren is. 
Dierlijke resten: 
Geen buiten de resten van de kam in hertshoorn 
(zie b).
Zaden en vruchten: analyse staal 02-BROE-704 door 
B. Cooremans (deel I, hoofdstuk 8 en tabel 8.8).
Aanwezigheid van glad vingergras (Digitaria 
ischaemum).

vondsten 
a 02-BROE-697 (=secundaire kuil): 3 wandscherven 

en 1 bodemscherf handgevormd aardewerk, zacht 
gebakken, groffe magering met schervengruis 
en kwarts, dikwandig, deels oxyderende deels 
reducerende bakking: vnl. grijs tot grijsbeige 
oppervlak; 1 randscherf wielgedraaid aardewerk 
van een pot met lange uitstaande rand, oxyderende 
bakking: oranje; 1 wandscherf wielgedraaid 
aardewerk, reducerende bakking: grijs; 4 brokjes 
niet te identificeren aardewerk + ijzerfragmenten;

b 02-BROE-696 (=d): ijzeren haak of beslag bevestigd 
aan een opengewerkte ronde huls; resten van een 
ijzeren opengewerkte huls; 

c 02-BROE-701 (=b): zeer slecht bewaarde scherven 
(voornamelijk gruis) van een secundair verbrande 
biconische pot met radstempelversiering; 1 
fragment geoxydeerd ijzer.

datering en interpretatie
Bij gebrek aan vondsten is dit graf niet 
chronologisch te plaatsen. 

conclusie 
Onbekend

interpretatie geslacht
Geen informatie. 

24
inhumatiegraf

Werkput IX
Spoor 251
Oriëntatie W-O (261°)

beschrijving
Fragmentair onderzocht. Nagenoeg het volledige 
graf is vernield bij de aanleg van graf 23. Het 
westelijke grafuiteinde is gelocaliseerd onder de 
betonnen stalling en was dus ontoegankelijk voor 
verder onderzoek. 
Op niveau + 11,45 m TAW was van het graf nog 
de noordelijke flank gedeeltelijk en het oostelijke 
uiteinde volledig zichtbaar. De oversnijding door 
graf 23 was toen al duidelijk afgelijnd. 
Op een dieper niveau + 11,23 m TAW was nog 
slechts het oostelijke uiteinde van de grafkuil 
zichtbaar. De grafkuil moet zo’n 120 cm breed 
geweest zijn. De lengte blijft ongekend (1). De 
vulling bestond uit gemengd bruingrijs lemig zand. 
De bewaarde oppervlakte was te beperkt om nog 
sporen van de kist waar te nemen. 
Reeds op + 11,17 m TAW was elk spoor van graf 24 
verdwenen.
Vondsten waren uit deze grafcontext niet aanwezig. 

vondsten 
Geen

datering en interpretatie
Bij gebrek aan vondsten is dit graf niet 
chronologisch te plaatsen. 

conclusie 
Onbekend

interpretatie geslacht
Geen informatie. 
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1

oriëntering uitstrekte. Het westelijke restant van 
de bruingrijze grafkuil met duidelijk afgeronde 
hoeken en de aanzet van een donkerder ingekleurde 
kistvulling tekenden zich af (1 en 2). 
Wegens de beperkte onderzochte oppervlakte 
kwamen uit dit graf geen vondsten. Het zichtbare 
deel van deze bijzetting was volledig verdwenen op 
+ 11,20 m TAW. 
Ook de kuil- en de kistvulling brachten geen 
vondsten aan het licht. 

vondsten
Geen

datering en interpretatie
Wegens het gebrek aan vondsten en het beperkte 
onderzoek is dit graf niet chronologisch te plaatsen.

conclusie
Onbekend

interpretatie geslacht
Geen informatie. 

29
inhumatiegraf 

Werkput II
Spoor 99
Oriëntatie ZW-NO (229°)

beschijving
Enkel westelijke helft onderzocht; de oostelijke 
helft lag onder een betonnen stalling op het 
aanpalende perceel. Geen oversnijdingen met andere 
graven voor wat het zichtbare grafgedeelte betreft.

Op + 11,51 m TAW was dit graf slechts als amorfe 
bruine zone waarneembaar. Een niveau dieper  
(+ 11,42 m TAW) was het graf duidelijk herkenbaar 
als een rechthoekige kuil waarin zich reeds een 
rechthoekige kist aftekende. De kuil (lengte 
ongekend; breedte: 134 cm) was gevuld bruingrijs 
gemengd lemig zand (1). De kist (lengte ongekend; 
breedte: 65 cm) lijnde zich vanaf + 11,25 m 
TAW duidelijk af als een rechthoekige, grijze tot 
donkerbruine lineaire band waarbinnen de vulling 
in zones donkergrijsbruin tot okergeel was (2). 
Op datzelfde niveau was binnen de kistaflijning 
ook de amorfe, donkerbruine verkleuring van een 
secundair gegraven kuil zichtbaar (3). Ter hoogte 
van de noordelijke kistplanken bevond zich nog een 
ijzeren nagel in situ (a). Naar het bodemniveau toe 
verdwenen de restanten van deze kuil. Op de bodem 
van de kist waren nog restanten van het skelet 
als een bodemverkleuring zichtbaar nl. restanten 
van de schedel en van de linker- en rechterarm 
(4). Tevens bleken nog tandenresten bewaard (b). 
Boven de schedelresten was een rechthoekige zone 
donkerder ingekleurd en begrensd door een houten 
dwarsplankje. Mogelijk stond hier oorspronkelijk 
een houten kistje. Op de bodem van dit graf  
(-137 cm) lagen nog enkele metalen voorwerpen in 
situ: een ijzeren staafje of nagel (c), nog een fragment 
van een ijzeren staafje of nagel samen met een 
ijzeren gesp, een ijzeren voorwerp en 6 silexen (d), 
een derde ijzeren staafje of nagel en een fragment 
van een ijzeren mes (e), alle gelegen ter hoogte 
van de linkerarm; en een gesp in koperlegering op 
borsthoogte (f). 
Op een diepte van + 10,97 m TAW was elk spoor van 
graf 29 verdwenen.
Een aantal losse vondsten werd verzameld bij het 
leeghalen van de kuil- en de kistvulling resp. (g) en 
(h) 

vondsten 
a 01-BROE- : 2 fragmenten van een ijzeren nagel (niet 

geconserveerd, niet getekend);
b 01-BROE-310 (=l): tandenresten;
c 01-BROE-303 (=f): 2 fragmenten van een ijzeren 

nagel (niet geconserveerd, niet getekend);
d 01-BROE-308 (=i): 1 uiteinde van een ijzeren 

puntig staafje; 1 fragmentaire, ovalen ijzeren gesp, 
onversierd (angel verdwenen); 5 fragmenten van 
een ongekend ijzeren voorwerp (niet getekend); 
6 silexen, alle gemene werktuigen en onverbrand, 
5 waaronder 4 geretoucheerde (micro)klingen, 
2 proximale en 1 distaal fragment in vuursteen 
en 1 volledige in Wommersomkwartsiet, en 2 
geretoucheerde afslagen in vuursteen, 1 distaal 
fragment en 1 volledige (determinatie M. Van Gils);

e 01-BROE-309 (=k): 1 fragment van een ijzeren 
nagel/staafje (niet geconserveerd, niet getekend);  
1 fragment van een ijzeren mes (niet geconserveerd, 
niet getekend);

f 01-BROE-307 (= j): 1 ovalen bronzen gesp, 
onversierd, met losse, ijzeren omgeslagen pin 
waaraan gemineraliseerd leder in de corrosie 
vastgekoekt is; resten gemineraliseerd leder;

g 01-BROE-305 (=a): 1 wandscherf indet. Secundair 
verbrand aardewerk, grijs en poreus; 1 ijzerslakje; 

h 01-BROE-304 (=b): 6 wandscherfjes handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, magering van 
schervengruis, deels oxyderende, deels reducerende 
bakking: beige buitenoppervlak en donkergrijze 
kern tot binnenoppervlak; 11 fragmenten 
geoxydeerd ijzer; 1 silex afslag; 1 stuk verbrande 
silex.

27
inhumatiegraf

Werkput IX
Spoor 249 + 258
Oriëntatie Z-N (170°)

beschriiving
Volledig onderzocht. Verstoord door vierkante 
zoekput van de grondeigenaar. 
Na het afgraven van de teelaarde op + 11,43 m 
TAW was dit graf reeds duidelijk zichtbaar als 
rechthoekige structuur waarbinnen zich een 
donkerdere kistvulling aftekende. Het noordelijke 
uiteinde van kist en kuil was verstoord door 
de boven vermelde recent gegraven kuil van de 
eigenaar. Een niveau dieper (+ 11,29 m TAW) was 
het volledige graf scherp afgelijnd. De rechthoekige 
grafkuil (241 cm lang en 109 cm breed) had 
afgeronde hoeken en was gekenmerkt door 
een gemengde grijsbruine vulling die bovenaan 
donkerder was en onderaan meer lemig was en 
dus lichter van kleur (1). De rechthoekige kist (202 
cm lang en 54 cm breed) tekende zich lineair af 
als een uitgeloogde lichtgrijze band op de plaats 
waar de planken zich bevonden (behalve aan de 
zuidzijde – 2). Binnen deze band was de vulling 
egaal donkerbruingrijs. Deze bijzetting bevatte 
geen vondsten. Heropeningssporen werden niet 
waargenomen. 
Dit graf was volledig verdwenen op een diepte van  
+ 11,24 m TAW. 
Zowel de kuil- als de kistvulling leverden nog enkele 
losse vondsten op, resp. (a) en (b). 

vondsten 
a 02-BROE-694 (=a): 1 randscherf handgevormd 

aardewerk, zachte bakking, groffe magering met 
schervengruis en zandkorrels, deels oxyderend en 
deels reducerend gebakken: bruingrijs buiten- en 
binnenoppervlak en grijze kern; 3 wandscherven 
handgevormd aardewerk, zachte bakking, 
fijne magering met chamotte en zand, deels 
oxyderend, deels reducerende bakking: oranjebruin 
buitenoppervlak en grijze kern en binnenoppervlak; 
1 randscherf fijne reducerend gebakken klei 
(secundair verbrand) van een biconisch potje; 
1 wandscherf (aanzet bodem) van een pot in 
Eifelwaar, beige klei gemagerd met groffe korrels 
kwarts, chamotte en vulkanisch materiaal; 5 brokjes 
indet aardewerk; 4 brokken dakpan; 1 fragment 
natuursteen; 4 fragmenten geoxydeerd ijzer; 1 
fragmentje brons; 2 fragmenten onbepaald metaal;

b 02-BROE-695 (=b): 2 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, groffe magering van 
schervengruis en zand, deels oxyderend, deels 
reducerende bakking: oranjebruin buitenoppervlak, 
donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 
bodemscherf en 2 wandscherven van eenzelfde pot 
secundair verbrand (wielgedraaid); 6 brokjes indet 
aardewerk; 1 klompje gesmolten ijzer; 2 fragmenten 
geoxydeerd ijzer; 1 fragmentje gecalcineerd bot; 1 
enkelvoudige en 1 tweevoudige bandvormige kraal 
in ondoorschijnende rode glaspasta versierd met 
witte draad in vlechtmotief; 1 bandvormige kraal 
in ondoorschijnende rode glaspasta versierd met 
gele draad in vlechtmotief; 1 bandvormige kraal 
in ondoorschijnende witte glaspasta versierd met 
blauwe draad in vlechtmotief.

datering en interpretatie
Wegens het gebrek aan vondsten in situ is dit graf 
niet chronologisch te plaatsen. Pion plaatste de 
kralen (types B3.2-01c, B3.2-02c, B3.3-02a) in 
zijn periodes P3 en P4 zodat een datering ervan in 
MA3-MR1 voorop te stellen is (550/560 tot 630/640 
– Pion 2014). De kralen zijn echter niet in situ 
gevonden maar bevonden zich los in de kistvulling. 

conclusie
Onbekend. Mogelijk MA3-MR1. 

interpretatie geslacht
Geen informatie. 

28
inhumatiegraf 

Werkput V
Spoor 195
Oriëntatie WNW-OZO (283°)

beschrijving
Fragmentair onderzocht. Enkel het westelijke 
uiteinde kon onderzocht worden. De rest van het 
graf is gelokaliseerd onder de betonnen stalling.
Graf 28 werd pas zichtbaar na het uitbreiden 
van werkput V in oostelijke richting tot 
tegen de perceelscheiding. Ten oosten van de 
perceelscheiding bevond zich de betonnen stalling 
die de rest van het graf bedekt. Op + 11,37 m TAW 
was duidelijk dat zich hier een graf met W-O 
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31 
inhumatiegraf paard

Werkput II
Spoor 98
Oriëntatie NNO-ZZW (018°)

beschrijving
Volledig onderzocht. Geen oversnijdingen met 
andere graven.
Na het afgraven van de teelaarde, op + 11,50 m 
TAW, viel dit graf binnen de contouren van een 
grote bruine amorfe zone. Pas een niveau dieper, 
op + 11,42 m TAW lijnde het zich af als een afzon-
derlijke, opvallend lange rechthoekige grafkuil 
met vooral ten noorden afgeronde hoeken (322 cm 
lang bij 150 cm breed). In de donkerbruine met 
leem gemengde vulling van de kuil, was op een 
volgend niveau (+ 11,33m/11,32 m TAW) ook de 
grijze tot donkerbruine lineaire structuur van een 
grote, rechthoekige kist zichtbaar (295 cm bij 90 
cm), waarvan de planken duidelijk robuuster waren 
dan bij de overige graven (1 en 2). Deze afmetingen 
overschrijden het criterium van Verwers zodat hier 
kan gesproken worden van een houten grafkamer 
(Verwers 1987, 178). De noordelijke hoek van deze 
kist was samengesteld uit overschragende planken. 
Dezelfde techniek kan verondersteld worden aan 
de andere hoeken. De kistvulling bestond uit een 
donkerdere bruingrijze met leem gemengde vulling. 

datering en interpretatie
De bronzen gesp (f) is in te delen in de reeks 
gespen zonder beslag met eenvoudige pin en smal-
ovalen beugel, type A1 die Böhner voor het Triers 
gebied opmaakte. Hij dateert deze voorwerpen 
in Stufe II en III (450 tot 600) wat een zeer ruime 
tijdspanne biedt (Böhner 1958, 179). Volgens 
Siegmund die een dergelijke typologie opmaakte 
voor het Nederrijnse gebied, komen dergelijke 
eenvoudige gespen algemeen voor in vrouwen- en 
mannengraven in de vroege 6de eeuw. Later zijn ze 
zeldzamer maar komen ze nog wel voor. Siegmund 
maakt onderscheid in vroege en late gespen door 
de breedte van het riemuiteinde: vroege beugels 
zijn 1,3 tot 2,4 cm breed; late beugels 2,5 tot 3,6 
cm (Siegmund 1998, 21). De beugelbreedte van de 
Broechemse gesp bedraagt 2,5 cm en bovendien 
bevatte de gesp nog de gemineraliseerde lederresten 
van een riem van 2,5 cm breed (onderzoek P. Rogers,  
York. Zie infra). Mogelijk gaat het hier dus om een 
later exemplaar. Een nauwkeuriger datering is 
echter niet mogelijk.

conclusie
Vanaf MA3 (560/570-600)

interpretatie geslacht
Geen informatie.

interdisciplinaire analyses
Textielonderzoek: 
- textiel- en lederanalyse van organische resten op 
01-BROE-307 (f). Onderzoek door Penelope Walton 
Rogers van de Anglo-Saxon Laboratory in York 
(UK) – zie tabel met onderzoeksresultaten: 

30
inhumatiegraf

Werkput II
Spoor 100
Oriëntatie ZW-NO (222°)

beschrijving
Volledig onderzocht. Geen oversnijdingen met 
andere graven.
Op + 11,50 m TAW was dit graf nog niet als 
afzonderlijk graf zichtbaar. Een niveau dieper  
(+ 11,42 m TAW) lijnde dit graf zich echter duidelijk 
af als een rechthoekige kuil met afgeronde hoeken 
(170 cm bij 85 cm) die heterogeen gevuld was met 
gemengd bruingrijs tot geel zand. Nog een niveau 
dieper was binnen de kuil ook de donkerbruine tot 
grijze lineaire aflijning van een houten kist zichtbaar 
met daar binnen een bruinere vulling (1 en 2;  
120 cm bij 42 cm). De kist lag niet centraal in 
de kuil maar tegen de zuidoostelijke wand. De 
eerder konische vorm ervan, evenals het afgeronde 
hoofdeinde en de slinkende afmetingen naar 
onder toe, doen vermoeden dat de kist bestond uit 
een uitgeholde boomstam. Het noordoostelijke 
uiteinde van de kistvulling was vergraven door 
een tweelobbige naar onder toe rechthoekige, 
heropeningskuil die donkergrijs gevuld was (3). 
Deze vergraving reikte tot onder de grafkuil. Ter 
hoogte van de kistbodem + 11,26 m TAW) tekenden 
zich resten van de schedel af als een bruine vlek (4). 
Onder deze verkleuring lagen nog enkele tanden (a). 
Op borsthoogte lagen aan de linkerzijde een ijzeren 
gesp met de pin noordwaarts gericht (b) en aan de 
rechterzijde een ijzeren mes (c). 

Het graf was volledig verdwenen op een diepte van 
+ 11,24 m TAW. 
De kuil- en de kistvulling bevatten geen verdere 
vondsten. 

vondsten 
a 02-BROE-347 (=g) : tandenresten;
b 02-BROE-348 (=h): ovalen ijzeren gesp, met 

omgeslagen angel, onversierd, zonder beslagplaat;
c 02-BROE-346 (=e): 3 fragmenten van een ijzeren 

mes.

datering en interpretatie
Ovalen ijzeren gespen zoals de gesp (b) uit graf 
30 komen zowat overal verspreid voor. Böhner 
catalogiseerde ze voor het Triers gebied als 
onversierde ijzeren gespen type A nl. zonder beslag 
(Böhner 1958, 204). In de regio rond Trier zijn deze 
gespen zeer ruim verspreid vanaf de tweede helft 
van de 5de eeuw tot in de 7de eeuw. Siegmund 
meldt dat in het Nederrijnse gebied deze gespen 
over de gehele Merovingische periode in gebruik 
waren en dus niet chronologisch te differentiëren 
zijn (Siegmund 1998, 21).
De resten van het ijzeren mes komen evenmin in 
aanmerking voor een gerichte datering. 

conclusie 
Geen datering mogelijk.

interpretatie geslacht
Geen informatie.
De kleinere afmetingen van deze bijzetting 
suggereren wel de aanwezigheid van een kindergraf. 
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r steentje (niet afgebeeld);
s 02-BROE-472 (=t): speelschijf in zwarte glaspasta; 
t 02-BROE-459 (=k): 1 erg verweerde aardewerkscherf 

(handgevormd?), donkerbruingrijze klei met eerder 
fijne magering van schervengruis en zand;

u 02-BROE-471 (= i): 18 wandscherven handgevormd 
aardewerk, ruwwandig en eerder zacht gebakken, 
fijne tot groffe magering van schervengruis en zand, 
deels oxyderend deels reducerend gebakken: donker-
grijze kern en/of binnenzijde, oranjebruin buitenop-
pervlak; 3 wandscherfjes fijn grijs aardewerk, moge-
lijk wielgedraaid; 27 fragmenten geoxydeerd ijzer.

datering en interpretatie
Vingerringen komen eerder sporadisch voor in 
Merovingische graven. De gouden ring die buiten 
context in de vulling van de secundaire kuil gevonden 
werd, kan dan ook als een uitzonderijk exemplaar 
beschouwd worden (a). Dergelijke eenvoudige 
bandvormige ringen, te vergelijken met de huidige 
trouwringen, kunnen onmogelijk chronologisch 
geplaatst worden. Een gelijkaardige ring is gevonden 
in graf 10093 van het Pandhof in Maastricht (Limb., 
NL – Kars 2011, 297, fig. 39: 78-1).
Opvallend is de aanwezigheid van meerdere voor-
werpen die ongetwijfeld samen horen: tenminste 
6 beslagplaatjes en de 2 riemtongen in zilver of tin 
(c-h en wellicht ook i, p en q en). Alhoewel niet meer 
in situ lagen al deze vondsten eerder gegroepeerd in 
de noordelijke kist (c-i, p-q). Ook de ingegraveerde 
versiering met spiraalmotieven is zo gelijkend dat 
kan gesteld worden dat deze 6 objecten behoorden 
tot één of twee voorwerpen, waarschijnlijk twee 
fijne riemen die mogelijk deel uitmaakten van een 
schoeiselgarnituur. Toch kan een andere functie niet 
uitgesloten worden, dit wegens de afwezigheid van 
nietkoppen in de zgn. riemtongen en de volledig 
uitgeholde structuur ervan, alsmede de dikte van 
de hechting op de achterzijde van de beslagplaatjes. 
Deze voorwerpjes lagen centraal verspreid in de 
noordelijke kist, één ervan bevond zich op een hoger 
niveau in de vulling van de heropeningskuil. Tijdens 
de heropening werden een aantal voorwerpen 
duidelijk in wanordelijke toestand achtergelaten. 
Dergelijke beslagplaatjes en riemtongen in zilver of 
tin komen zelden voor. In een graf uit de eerste helft 
van de 7de eeuw te Arlon (Lux.) werden 5 vergelijk-
bare schildvormige tinnen plaatjes teruggevonden7. 
Opmerkelijk is de verwante ingegraveerde versiering 
met dubbele spiralen. De vondsten uit Arlon worden 
geïnterpreteerd als onderdelen van een paardenbit. 
Ook de twee bronzen riemtongetjes uit graf 130 te 
Hamoir (Luik) hebben enige gelijkenis met deze van 
Broechem, alsook het meerdelige bronzen gordel-
garnituur dat met zilver/tin bedekt is, uit graf 15 te 
Stockum (D, Nordrhein-Westfalen)8. Het ontstaan 
van dergelijke meerdelige gordelgarnituren plaatst 
J. Werner in de tweede helft van de 6de eeuw in het 
gebied van Turken en Awaren. De Awaren zouden 
dit type gordelgarnituur in het Longobardische Italië 
gebracht hebben rond het einde van de 6de en het 
begin van de 7de eeuw. Reeds in de eerste helft van de 
7de eeuw verschenen dergelijke voorwerpen in het 
gebied van de Alamannen (Z.-Duitsland)9. Opvallend 

is wel dat ook de typische spiraalversiering op gordel-
garnituren én paardentuig, als een Longobardische-
Alamannische invloed (kerngebied ten zuiden van 
de Donau tussen Lech en Inn) wordt beschouwd die 
slechts zelden in het Frankische en Sakische gebied 
wordt vastgesteld10. Dergelijke uitzonderingen zijn 
de vondsten uit Arlon (zie supra), Xanten I St. Viktor 
(D, Nordrhein-Westfalen – graf B22) en Bremen-
Mahndorf (D, Niedersachsen)11. Uit zowel de samen-
stelling als het versieringsmotief van deze ongewone 
vondst blijkt dat ook Broechem met Longobardische 
en Alamannische invloeden geconfronteerd werd.

De eenvoudige, ovalen ijzeren gesp (j) met bijho-
rende beslagplaat (k) uit de zuidelijke kist kan 
gerangschikt worden in een hele reeks ijzeren gespen 
die gedurende de ganse vroege Middeleeuwen 
verspreid zijn in zowel mannen- als vrouwengraven.
Uit dezelfde kist werd een fragmentair en slecht 
bewaard ijzeren mes gerecupereerd waarvan de 
exacte vorm en het type niet meer kunnen bepaald 
worden (l).
Het fragmentaire zilveren plaatje is moeilijk te inter-
preteren (m).

Naar de kistbodem toe tekenden zich op verschil-
lende niveau’s resten van botten af (3) en in de 
noordoostelijke kisthoek kwamen paardentanden 
aan het licht, eveneens verspreid over verschillende 
niveaus (a, b, c). Deze sporen concentreerden zich 
enkel in het noordelijke uiteinde van de grafkamer. 
Andere vondsten waren niet aanwezig.
Elk spoor van kist en kuil was verdwenen vanaf  
+ 11,10 m TAW. 
De kuil- en de kistvulling bevatten nog enkele lossen 
scherven, meestal uit oudere contexten (d en e). 

vondsten 
a 01-BROE-126 (=d) : 2 dozen met tanden bovenkaak 

paardenschedel;
b 01-BROE-189 (=g): 1 doos met paardentanden 

bovenkaak (snijtanden?);
c 01-BROE-190 (=h): 2 dozen met paardentanden 

bovenkaak;
d 01-BROE-124 (=a): 4 wandscherven handgevormd 

aardewerk, donkergrijze kern, oranjebruin tot grijs 
buitenoppervlak, donkergrijs binnenoppervlak, 
zachte bakking, magering van schervengruis 
duidelijk zichtbaar; 1 wandscherf grijs 
vroegmiddeleeuws aardewerk, 1 postmiddeleeuwse 
bodemscherf met standring in rood aardewerk met 
loodglazuur (mogelijk uit verstoring);

e  01-BROE-125 (=b): 8 wandscherven handgevormd 
aardewerk, donkergrijze kern, bleker 
buitenoppervlak. en donker binnenoppervlak, 
zachte bakking, magering met schervengruis; 13 
wandscherven indet.; 1 frgm. ijzer.

datering en interpretatie
Dit graf bevatte geen dateerbare vondsten zodat 
geen datering mogelijk is.
Zowel de smalle afmetingen van de grafkamer, 
het verschijnen van bot- en tandenresten op 
diverse niveaus in deze kist alsook de merk-
waardig geplooide vorm van sommige botten 
doet vermoeden dat hier een paard bijgezet is, dat 
rechtopstaand in de ter plaatse getimmerde houten 
grafkamer gehesen is. Na het afmaken van het paard 
zijn de knieën geplooid wat de geplooide botresten 
verklaard. 

conclusie 
Geen datering mogelijk.

interdisciplinaire analyses
Dierlijke resten: Tijdens de opgraving bleek duide-
lijk dat de aanwezige paardentanden afkomstig 
waren van de bovenkaak vermits de wortels naar 
boven gekeerd waren. De meeste snijtanden, voor-
kiezen en kiezen waren afkomstig van het bovenste 
kaakbeen. Ze zijn gelicht in kleine blokken sediment 
dat later manueel verwijderd werd van de tanden. 
Het dier was volwassen (3de molaar aanwezig) maar 
een meer nauwkeurige leeftijdsbepaling op het 
moment van de dood was niet mogelijk wegens de 
fragmentaire toestand van de snijtanden (waarvan 
de slijtagesporen normaal een idee geven van de 
leeftijd). Identificatie van het geslacht is eveneens 
onduidelijk: hoektanden zijn niet gevonden maar 
kunnen gemist zijn tijdens de opgraving. Maar zelfs 
dan kan dit wijzen op zowel een vrouwelijk als een 
jong mannelijk dier (A. Ervynck). 

32
dubbel inhumatiegraf 

Werkput II en V
Spoor 101 & 131 
Oriëntatie ZW-NO (222°)

beschrijving
Fragmentair onderzocht. Graf 31 is oversneden door 
de diepe gracht uit WO II die het ganse terrein door-
kruist. Geen oversnijdingen met andere graven.
Graf zichtbaar vanaf + 11,46 m TAW . Op dat 
niveau tekende zich een grote rechthoekige kuil 
(336 tot 370 cm bij 239 tot 246 cm) af waarin reeds 
een vage aflijning zichtbaar was van een grote kist. 
Binnen deze aflijning was een grote secundaire kuil 
zichtbaar. Op + 11,10 m TAW was binnen de grote 
kuil (340-374 cm bij 260-255 cm) zeer duidelijk de 
kistaflijning zichtbaar (282 bij 153 cm) (1 & 2). De 
kist vertoonde uitschragende planken aan elke hoek. 
Op een dieper niveau waren deze uitschragingen niet 
meer zichbaar. Mogelijk betrof het enkel het deksel 
van de kist. De heterogeen gevulde heropeningskuil 
tekende zich zeer duidelijk af binnen de kistaflijning 
(3) en bevatte een aantal vondsten w.o. een gouden 
ring (a) en een zilveren beslagplaatje (c). De vulling 
van de grafkuil was zeer lemig van samenstelling. De 
kistvulling was donkergrijsbruin met brokken leem. 
Op + 10,91 m TAW situeerde zich de bodem van de 
kist waarvan het hout zich nog als een donkerbruine, 
vette pasta manifesteerde. Pas op dit niveau was het 
duidelijk dat zich 2 aparte kisten (256 bij 065 cm en 
275 bij 075 cm) in de kuil bevonden (2A & 2B). Beide 
kisten waren parallel naast elkaar geplaatst op twee 
horizon tale dwarsbalken van resp. 206 cm bij 18 cm 
en 208 cm bij 19 cm (4 & 5). De secundair gegraven 
kuil reikte tot op de bodem van beide kisten. De graf-
kuil was volledig verdwenen op een diepte van  
+ 10,85 m TAW.
Op de bodem van beide kisten werden nog een 
aantal vondsten gerecupereerd nl. een aantal zilveren 
voorwerpen, een aantal slecht bewaarde ijzeren 
voorwerpen én een gouden munt (b en d-s). Al 
deze vondsten lagen verspreid over de bodem wat 
waarschijnlijk een gevolg is van de heropeningsacti-
viteiten. In geen van beide kisten kon enig spoor van 
bot of tandenresten gerecupereerd worden zodat 
onmogelijk uitspraken kunnen gedaan worden over 
geslacht of leeftijd en of hier een meervoudige begra-
ving heeft plaats gevonden. Bovenop elke dwarsbalk 
lag respectievelijk een ijzeren, verzilverde siernagel 
(oostelijke balk voeteneinde – o) en een speelfiche 
(westelijke balk hoofdeinde – s).
De kistvulling bevatte tenslotte nog een aantal losse 
vondsten (t).
Dubbelgraven blijken schaars te zijn in het 
Maas-Demer-Scheldegebied6.
Ook de aanwezigheid van paardengraf 31 in de 
onmiddellijke buurt, doet vermoeden dat hier toch 
personen van een zekere status begraven waren. 
Even ten noorden van dit graf bevond zich een 
tweede uitzonderlijk groot inhumatiegraf, eveneens 
ver gezeld van een paardengraf onmiddellijk ten 
westen ervan. 

vondsten 
a 02-BROE-400 (=e): eenvoudige bandvormige gouden 

ring (1,48 gr) ;
b 02-BROE-462 (=l): gouden munt, Longobarden ? – 

derde kwart 6de eeuw.  
Tremissis – 1,35 g – goudgehalte 36 % – 14,09 mm – 
6,5 uur  
Vz.: OVOI I I I – I I – - Ц Ц I I I OVO (alle O’s met 
bolletje in het midden), gestileerd borstbeeld naar 
links; in de nek, lusvormig lint; in het veld links, lang 
kruis op cirkel.  
Kz.: I I I VO I I I (formatie van vijf bolletjes) Ц C I I 
I I I T, OI IO in afsnede (V met de punt naar rechts, 
hoekige C, alle O’s ook in de afsnede met bolletje in 
het midden), sterk gestileerde naar rechts kijkende 
Victoria in vooraanzicht en met gespreide, met 
parels versierde, vleugels en met een lang kruis in de 
linkerhand. De letters V, gevolgd door de gepunte O 
vinden hun oorsprong in de krans die de Victoria op 
de prototypes vasthoudt.  
Literatuur: 
Werner 1935, 114 nr. 47 en plaat 2 nr. 47 (stempelge-
lijk exemplaar gevonden te Köln- Müngersdorf)  
Reinhart 1939, 51 nr. 11 (Köln- Müngersdorf)  
Koch 1990, 133 nr. 10 (Köln- Müngersdorf)  
Grierson & Blackburn 1986, 468 nr. 380 (maar  
slechtere stijl)

 Reinhart 1939, plaat 4 nrs 40-41 (vondst Monneren, 
maar slechtere stijl) Wielandt 1967, plaat 1 (voor 
exemplaren die behoren tot dezelfde groep en 
gevonden te Klepsau, zie ook en vooral Koch 1990, 
133);

 Inventarisnummer Penningkabinet: 2002-148;
c 02-BROE-403 (=g): schildvormig zilveren beslag-

plaatje van een riem (2,21 x 1,72 cm), ingegraveerde 
versiering bestaande uit paarsgewijze spiralen die 
de oppervlakte in twee deelt. Erboven een lineaire 
versiering, eronder een driehoek. Aan de achterzijde 
dubbele doorboorde aanhechting;

d 02-BROE-403 (=g): idem maar fragmentair;
e 02-BROE-456 (=k): idem (2,10 x 1,61 cm);
f 02-BROE-460 (= k): idem (2,04 x 1,62 cm); 
g 02-BROE-454 (=k): zilveren, volledig holle riemtong 

(?) (3,42 x 1,62 cm), ingegraveerde versiering met 
spiralen en lineaire motieven;

h 02-BROE-455 (=k): idem (3,42 x 1,62); 
i 02-BROE-457 (=k): enkele brokjes zilver afkomstig 

van gelijkaardige zilveren of tinnen beslagplaatjes;
j 02-BROE-463 (m): ijzeren gesp (l.: 4,8 cm);
k 02-BROE-465 (=o): ijzeren beslagplaat van gesp (?); 
l 02-BROE-467-468-469 (=q,s,r): fragmentair ijzeren 

mes; 
m 02-BROE-464 (=n): fragment van een ijzeren of 

zilveren plaatje; 
n 02-BROE-466 (=p): ijzeren siernagel bedekt met 

zilverblad; 
o 02-BROE-470 (=v): idem; 
p 02-BROE-458 ( = k): 1 schildvormig zilveren beslag-

plaatje van een riem (cf. 456) maar in zeer slechte 
toestand, achteraan nog doorboord hechtingspin-
netje bewaard (niet afgebeeld);

q 02-BROE-461 (= k): 6 fragmenten van 2 zilveren/
tinnen beslagplaatjes, versierd met ingegraveerde 
spiraalmotieven, aanhechtingspinnetjes aan 
achterzijde nog bewaard, organisch materiaal (niet 
afgebeeld);
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(6) Verwers 1987, 179. 

(7) Roosens & Alenus-Lecerf 1965, 63, fig. 38: 11. (8) Alenus-Lecerf 1975, 30 en pl. 39: 130, 2-3 (Hamoir); Siegmund 1998, 414 en pl. 194: graf 15, 1 (Stockum) (9) Siegmund 
1998, 33-36. (10) Siegmund 1998, 33, 35, 36. (11) Roosens & Alenus-Lecerf 1965, 63, fig. 38: 11 (Arlon); Siegmund 1998, 444 en pl. 222: 1/1-1/12 (Xanten I); Dannheimer 1960, 
202 nr. 57b; Gebauer-Hellmann 1999 (Bremen-Mahndorf)



catalogus van de gravenhet merovingische grafveld van broechem38 39

1

vóór deze hervorming. Dit chronologisch crite-
rium verliest echter aan belang wanneer we zouden 
aannemen dat deze munt niet van Frankische maar 
van Longobardische oorsprong zou zijn (cf. infra). 
De Longobarden behielden immers de Victoria met 
gespreide vleugels op de keerzijde van hun munten 
tot in de zevende eeuw18.
Het prototype van onze goudmunt is niet precies 
te achterhalen. Het omschrift is totaal vervormd. 
Andere munten met gelijkende Victoria’s op de keer-
zijde, zoals deze gevonden in de Noord-Italiaanse 
necropool San Giovanni te Cividale, dragen wel nog 
herkenbare omschriften waarop we de naam van 
keizer Justinianus (527-565) kunnen lezen19. Een 
muntjuweel, eveneens uit Cividale, en opgebouwd 
uit drie kleine goudmunten, associeert een munt 
die stilistisch gezien (Victoria met “bolletjesvleu-
gels”) ook tot deze reeks behoort, met een tremissis 
van keizer Justinus II (565-575)20. Deze elementen 
maken een datering voor 575 n.Chr. dan ook waar-
schijnlijk. Callegher, die de drie muntarmbanden 
uit het Italiaanse Cividale opnieuw bestudeerde, 
meent dat de aldaar gevonden munten tot de aller-
eerste Longobardische emissies dienen gerekend 
te worden. Hij dateert ze dan ook in de eerste jaren 
na de verovering van Noord-Italië door deze stam 
en stelt de jaren 569-571 (verovering van Pavia) 
voor21. Deze toeschrijving aan de Longobarden 
steunt op de archeologische context van de Italiaanse 
munten (herkomst en andere voorwerpen) maar 
ook op het feit dat twee van de drie armbanden 
uit Cividale samengesteld zijn uit reeksen munten 
die met dezelfde matrijs of muntstempel werden 
geslagen. Het is inderdaad best mogelijk (maar ook 
niet meer dan dat) dat de maker van de armband 
en het muntatelier niet ver in tijd en ruimte van 
elkaar zullen verwijderd zijn. Anders is zo een groot 
aantal stempelbindingen moeilijk te verklaren. 
Hoe langer munten circuleren, hoe moeilijker het 
wordt om exemplaren uit eenzelfde stempelpaar 
aan te treffen22. De munt uit Broechem behoort tot 
dezelfde stilistische groep als deze uit Cividale en 
zou dus ook in het derde kwart van de zesde eeuw 
kunnen geplaatst worden. 
Koch dateert de munten die tot deze groep behoren 
en die te Klepsau werden opgegraven, enkele 
decennia later. Zij baseert zich hier voornamelijk op 
een grafvondst uit Munningen (D, Beieren). In graf 1 
te Munningen zaten negen goudmunten waaronder 
één uit deze groep, gekenmerkt door een Victoria 
met “bolletjesvleugels”, maar ook een imitatie van 
een solidus van de Byzantijnse keizer Mauritius 
Tiberius (582-602)23. Deze datering kan niet worden 
uitgesloten maar lijkt mij iets onwaarschijnlijker. 

Gaat het immers om Frankische munten dan komt 
de Victoria na ca 580 niet echt meer als keerzijdetype 
in aanmerking omdat de munten van dan af meestal 
een kruis op de keerzijde dragen (munthervorming, 
cf. supra). Gaat het om Longobardische munten dan 
is de datering eveneens erg onwaarschijnlijk omdat 
deze sterk gestileerde munten van het type Klepsau 
stilistisch helemaal niet passen in de goed gekende 
muntslag van de Longobarden uit de laatste decennia 
van de zesde eeuw24.   
Het erg lage goudgehalte van de munt uit Broechem 
(36 %) zou natuurlijk als argument voor een latere 
datering kunnen worden aangevoerd. Toch lijkt 
dit voor deze reeks geen sluitend criterium. Uit de 
metaalanalyses van 11 munten die stilistisch aan het 
stuk uit Broechem verwant zijn en die door Arent Pol 
werden uitgevoerd, blijkt dat het gehalte schommelt 
tussen de 28 en de 87 %25! Een met Broechem zeer 
sterk verwant exemplaar in het Penningkabinet te 
Brussel bevat 60 % goud26. 
Tenslotte is het merkwaardig dat precies in dit 
Broechemse graf verschillende voorwerpen met 
Longobardische of Alamannische invloed werden 
gevonden. 
Dat de munten uit deze tijd over grote afstanden 
konden reizen door handels-, militaire of poli-
tieke contacten, werd hierboven reeds opgemerkt 
en dit blijkt ook uit de verspreiding van deze 
“Longobardische (?) munten van het Klepsau-type”. 
De uit het Noorden afkomstige Longobarden 
vestigden zich in 487/88 in Noricum en bereikten de 
Donauregio en Pannonië in 508. Reeds gedurende 
de zesde eeuw werden verschillende Frankische 
prinsessen uitgehuwelijkt aan Longobardische 
leiders. Zo huwde Chlodosinde (of Chlodoswintha), 
de dochter van Chlotarius I († 561), koning Alboin, 
de leider die in 568 het Ostrogotische Italië binnen-
viel en innam27. Ook Vuldetrada, de dochter van de 
Longobardische koning Wacho, huwde achtereen-
volgens met drie verschillende Frankische vorsten 
waaronder Theodebald († 555) en Chlotarius I († 
561)28. Het is best denkbaar dat een Longobardische 
prinses op weg naar de Frankische hoofdplaatsen 
Reims (Theodebald) en Soissons (Chlotarius) 
vergezeld werd door een gevolg van volksgenoten. 
De verspreiding van buitenlandse voorwerpen of 
de beïnvloeding van de lokale mode kan zo vrij 
eenvoudig verklaard worden29 

conclusie 
MA3 -MR1 op basis van de muntvondst en de 
Langobardische objecten.

interpretatie geslacht 
Geen gegevens.

interdisciplinaire analyses
Textielonderzoek: 
- textiel- en lederanalyse van organische resten op 
01-BROE-461(q). Onderzoek door Penelope Walton 
Rogers van de Anglo-Saxon Laboratory in York (UK) 
– zie tabel met onderzoeksresultaten:
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Werkput XIII
Spoor 319
Oriëntatie ZWteW-NOteZ (236°)

beschrijving
Bijna volledig onderzocht. Noordelijke hoek van de 
grafkuil oversneden door graf 34. 
Op + 11,41 m TAW waren graven 33 en 34 zichtbaar 
als één grote rechthoekige verkleuring en leek het 
te gaan om één graf. De volgende niveau’s (+11,39 
m TAW en + 11,29 m TAW) scheidden zich reeds 
duidelijk twee graven af maar was de chronologische 
opvolging tussen beide nog niet duidelijk. Pas op  
+ 11,18 m TAW bleek dat graf 33 het oudste was en 
dus oversneden werd door 34. 
De kuil van 33 was onregelmatig uitgegraven 
met een uitstulping in de noordelijke hoek (daar 
oversneden door 34), was rechthoekig en had 
afgeronde hoeken (1; 223 cm lang en 100 cm 
breed). In de grijzig bruine vulling waarin wat 
houtskool voorkwam, tekende zich de kist af als een 
rechthoekige, donkerdere bruingrijze verkleuring 
die gedeeltelijk was afgelijnd door lineaire, grijze 
tot donkerbruine stroken (2; 152 cm lang en 35 cm 
breed).
Op de kistbodem (+ 11,19 m TAW) lagen ter 
hoogte van rechter borst-/heupzijde de restanten 
van een gordelgarnituur nl. een gespangel en een 
beslagplaatje, beide in koperlegering (a). In de 
noordelijke kisthoek lag aan het voeteneinde tegen 
de kistwand aan nog een ijzeren pijlpunt (b).
Het graf was volledig verdwenen op een diepte van 
+ 11,13 m TAW. 
De kuil- en de kistvulling bevatten nog losse, oudere 
ceramiekscherven (c en d) 
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Het is eveneens moeilijk te bepalen van welk voor-
werp beide verzilverde ijzeren nietkoppen deel 
uitmaakten (n-o). Dergelijke nietkoppen beves-
tigden o.a. de umbo aan een schild12. Op één van de 
voorwerpen zijn nog gemineraliseerde houtresten 
teruggevonden.
Naast twee niet meer te identificeren metalen frag-
menten werden nog twee objecten gevonden. Eén 
steentje lag (r) lag te midden van de zilveren gordel-
elementen (c-i) op de bodem van de kist. Het tweede 
was een zwarte, perfect ronde schijf in glaspasta met 
vlakke onderkant en bolle bovenzijde die als een 
speelfiche kan geïnterpreteerd worden (s). Deze fiche 
lag buiten de kist, ter hoogte van de aflijning van de 
westelijke horizontale dwarsbalk.
De gouden munt uit de vulling van de heropenings-
kuil hoort tot dezelfde reeks als deze uit de munt-
schat in graf 203. Deze bijzonder mooie tremissis met 
zijn typische stijl, het kruis op de voorzijde en een 
Victoria met “bolletjes-vleugels” op de keerzijde, 

behoort tot een grote groep pseudo-imperiale 
tremisses die soms aan de Alamannen wordt toege-
schreven13. Ze worden ook munten van het Klepsau-
type genoemd, omdat in het grafveld van Klepsau 
(D, Stadt Krautheim, Baden) stukken van deze stijl 
werden gevonden14. Gelijkaardige exemplaren 
worden inderdaad meermaals gesignaleerd aan de 
bovenloop en rechts van de Rijn. Toch blijkt uit 
de omvangrijke database samengesteld door Arent 
Pol, en waarin om en bij de honderd exemplaren tot 
deze groep worden gerekend, dat ze voorkomen 
van Engeland, over Nederland, België, Frankrijk 
Duitsland tot in Noord-Italië15. Zonder een volledige 
en grondige studie van deze reeks is het natuurlijk 
moeilijk na te gaan of het wel degelijk om gelijktij-
dige en uit één regio afkomstige exemplaren gaat. 
Naast stukken van een elegante stijl, komen ook 
heel wat primitievere imitaties voor, die niet nood-
zakelijk in het oorsprongsgebied dienen vervaar-
digd te zijn. Het is best denkbaar dat een bepaald 

prototype meermaals en in verschillende regio’s 
werd gekopieerd.
De munt uit Broechem is stempelgelijk (dat wil 
zeggen met exact dezelfde stempels geslagen) 
aan een exemplaar uit een vrouwengraf uit 
Köln-Müngersdorf (D). Dit graf, dat net zoals dit 
dubbelgraf uit Broechem (cf. supra) Longobardische 
invloed vertoont, wordt door Werner gedateerd in 
de periode 600-65016. De munt kan natuurlijk ook 
ouder zijn en als erfstuk enkele generaties overleefd 
hebben. 
Welke elementen kunnen de Broechemse munt 
helpen dateren? Algemeen wordt, wellicht terecht, 
aanvaard dat de Merovingische muntslag over het 
gehele rijk rond 570 n.Chr. werd hervormd. Op dat 
ogenblik stopte de aanmunting van nabootsingen 
van Byzantijnse (of Ostrogotische) tremisses en 
werd op de meeste munten een plaatsnaam en een 
muntmeester vermeld17. Imitaties, zoals deze uit 
het graf uit Broechem zijn dus waarschijnlijk van 
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(12) zie o.a. Böhner 1949, 183 en afb. 8,2 (13) Grierson & Blackburn 1986, 115.) (14) Wielandt 1967 en in detail: Koch 1990, 125-133. (15) Frankrijk zie o.a. Lafaurie & Pilet-
Lemière 2003, 208 (Mareuil-le-Port, Marne). (16) Werner 1935, 41 en 52. (17) Lafaurie & Pilet-Lemière 2003, 21; Grierson & Blackburn 1986, 117-118. (18) Arslan 1978, 
passim. (19) Bernardi & Drioli 1980, 29 nrs 514-517 en 38-39 en Callegher 2001, plaat 3 nrs A4-A8. Zie ook Werner 1935, 139-140 en Koch 1990, 125-133. (20) Callegher 2001, 
684 en plaat 3 nr. D1 en D3. (21) Callegher 2001, 685. (22) Juweel A uit Cividale bestaat uit 11 tremisses waarvan 3 groepjes munten telkens met dezelfde stempels werden 
geslagen (5 exemplaren met één stempel, vervolgens 3 exemplaren en een groep van 2). (23) Koch 1990, 132; Wielandt 1967, 17 contra Cahn 1931, 326 en Werner 1935, M 29 die 
menen dat het om een nagebootste Justinianus I gaat. De identificatie met Mauricius Tiberius lijkt echter waarschijnlijker; de M van Mauricius en de T voor Tiberius zijn duidelijk 

herkenbaar op het stuk van Munningen. (24) Arslan 1978, 55-57 en afbeeldingen. De Alamannen vormen een integraal deel van het Frankische rijk, zie Wood 1994, 161-162 
en Koch 2001. (25) Analyses Arent Pol. (26) Analyse Arent Pol; zie Vanhoudt 1982, nr 36 (De voorzijde verschilt van het stuk uit Broechem maar de keerzijde heeft een sterk 
gelijkende Victoria naar links met eveneens een formatie van vijf bolletjes boven het hoofd). (27) Gregorius van Tours, Historia Francorum, IV 3; Wood 1994, 165-166; Pohl & 
Bierbrauer 2001, 62-63. (28) Zie Gregorius van Tours, Historia Francorum, IV 9 en voor de chronologie Wood 1994, 355 en 361. (29) Koch 1990, 248. Vermelden we tenslotte nog 
het militair conflict van de Frankische koning Childebert II met de Longobarden in de jaren 584-591 (Koch 1990, 250 en Gregorius van Tours, Historia Francorum, VI 42 en VIII 18).
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van de priem?). Aan het voeteneinde lagen een kraal 
(g), resten zilver (h) en een fragment van een glazen 
recipiënt (i) in een concentratie organisch materiaal 
dat achteraf geïdentificeerd werd als resten hout (j). 
Vermoedelijk bevonden deze drie objecten zich in 
een houten kistje. 
Het graf was volledig verdwenen op een diepte van 
+ 11,05 m TAW. 
De kistvulling bevatte nog losse, meestal oudere 
ceramiekscherven (k).

vondsten 
a 02-BROE-886 (=h) : menselijke tanden;
b 02-BROE-887 (=i): 9 bandvormige kraaltjes in 

doorschijnende groene glaspasta, onversierd;  
1 drieledige en 1 enkelvoudige bandvormige kralen 
in ondoorschijnende turkooiskleurige glaspasta, 
onversierd; 1 enkelvoudige en 1 drieledige kralen 
in ondoorschijnende bruine glaspasta, onversierd; 
3 volledige, 1 fragmentaire + resten kleine 
bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende gele 
glaspasta, onversierd; 1 tweeledige bandvormige 
kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 
1 korte cilindrische kraal in ondoorschijnende 
turkooiskleurige glaspasta, onversierd;  
1 vierhoekig kraaltje in ondoorschijnende 
felblauwe glaspasta, onversierd; 1 drieledige, 
1 tweeledige en 2 enkelvoudige bandvormige 
kralen in ondoorschijnende witte glaspasta 
(glanzend), onversierd; 1 bandvormige matte kraal 
in ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd; 
1 biconische kraal in ondoorschijnende witte 
glaspasta, onversierd; 1 kraaltje in barnsteen;

c 02-BROE-885 (=g): halve verkoolde 
hazelnootschelp;

d 02-BROE-884 (=f): 1 ovalen ijzeren gesp met 
omgeslagen pin, onversierd, zonder beslagplaat;  
1 bronzen staafje, niet te identificeren (mogelijk pin 
met omgeplooid uiteinde van een gesp (pin/naald?);

e 02-BROE-883 (=e): lusvormig uiteinde van priem?; 
f 02-BROE-882 (=d): fragment van een niet te 

identificeren ijzeren voorwerp (staafje? – mogelijk 
deel van e? – niet gereinigd, niet getekend);

g 02-BROE-881 (=c): 1 bolronde kraal in 
ondoorschijnende gele glaspasta;

h 02-BROE-881 (=c): resten koperlegering,zeer fragiel 
en verpoederd; 

i 02-BROE-881 (=c): 1 glazen oortje van een 
(Romeins) glazen flesje (aryballos); 

j 02-BROE-881 (=c): houtresten;
k 02-BROE-880 (=b): 3 randscherven handgevormd 

aardewerk (1 van tweeledige pot met naar binnen 
staande rand), eerder groffe magering met 
schervengruis en zand, deels reducerende deels 
oxyderende bakking: bruingrijs buitenoppervlak 
en donkergrijs binnenoppervlak en/of kern; 10 
wandscherven handgevormd aardewerk, redelijk 
dikwandig, zachte bakking en eerder grof gemagerd 
met schervengruis en zand, deels reducerend 
deels oxyderend gebakken: bruin tot beige 
buitenoppervlak en donkergrijs binnenoppervlak 
en/of kern, 1 van de scherven is aan de buitenzijde 
versierd met groeven; 2 randscherven en 1 
wandscherf van een pot met omgeslagen rand, 
fijn baksel, gemagerd met schervengruis en zand, 
reducerend gebakken, wielgedraaid; 1 silex 
(kling?)fragment in Wommersom; 2 fragmenten 
geoxydeerd ijzer.

datering en interpretatie
De vondstypes uit dit graf zijn atypisch en 
komen zeer verspreid voor doorheen gans de 
Merovingische periode. Vaak zijn ze te fragmentair 
om verdere beschouwingen toe te laten. 
De studie van Gits plaatst de kralen in de periode 
560-640 maar beschouwt de verzameling te weinig 
specifiek om aan een bepaald halssnoertype toe te 
kennen (Gits 2007, 102). Pion klasseert de kralen 
als types A1.2-05, B1.1-02a, B1.1-02b, B1.1-03b, 
B1.1-04a, B1.2-01b, B1.2-02a, B1.2-02c, B1.2-03a, 
B1.2-03b, B1.2-03c, B1.2-06, B1.3-03, B1.3-10, 
D1.1, F1.1-08b. Deze kralentypes horen thuis in zijn 
periodes P1, P2, P3 en P4 met een meerderheid van 
kralen uit periode P4 (Pion 2014). Een datering in 
periodes MA3-MR1 lijkt aangewezen. 
Fragmenten Romeins glas zijn een nog voorkomend 
verschijnsel in Merovingische graven (Pion 2011, 
171 en 2012, 50-52). Oortjes van recipiënten zoals 
dit, werden vaak geïntegreerd in halssnoeren. 
Mogelijk was dit ook hier het geval (Pion 2014, 
type G2.1).

conclusie 
Zeer voorzichtig te dateren vanaf MA3-MR1.

interpretatie geslacht
De combinatie van kralen en priem die mogelijk aan 
een gordelketting hing, wijst zeer voorzichtig in de 
richting van een vrouwengraf. 

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: tanden (02-BROE-886) zie 
assessment K. Quintelier, deel I.
Organische resten: hout 02-BROE-881 niet 
gedetermineerd.

vondsten 
a 02-BROE-877 (=e) : 1 gebogen gespangel met 

schildvormige achterzijde in koperlegering; 1 
rechthoekig, onversierd bronzen riembeslag met 
niet en achterplaatjeg;

b 02-BROE-876 (=d): ijzeren pijlpunt met slank ovaal 
blad en gesloten huls met nog gemineraliseerde 
houtresten;

c 02-BROE-879 (=a): 5 wandscherven handgevormd 
aardewerk, redelijk dikwandig en zacht gebakken, 
grovere magering met schervengruis en zand, 
deels oxyderend deels reducerend gebakken: 
bruin tot beige buitenoppervlak en donkergrijs 
binnenoppervlak en/of kern; 1 randscherf en 9 
wandscherfjes van een pot met omgeslagen rand, 
fijn grijs baksel gemagerd met fijn schervengruis en 
zand, wielgedraaid, reducerend gebakken; 1 stukje 
geoxydeerd ijzer;

d 02-BROE-878 (=b): 2 wandscherven handgevormd 
aardewerk, redelijk zachte bakking, redelijk 
groffe magering van schervengruis en zand, deels 
oxyderend deels reducerend gebakken: bruin 
buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of 
binnenoppervlak; 1 randscherf (mogelijk van een 
biconische pot), wielgedraaid, reducerend gebakken 
aardewerk, korrelige magering met veel grof zand, 
afgeronde korte uitstaande rand; 1 wandscherf van 
een pot in witbakkende klei, fijn baksel en magering; 
2 wandscherven wielgedraaid fijn aardewerk, één 
reducerend gebakken en één oxyderend gebakken; 2 
brokjes indet aardewerk.

datering en interpretatie
IJzeren pijlpunten met slank ovaal blad en gesloten 
huls behoren tot reeks B in Böhners typologie voor 
het Triers gebied. Deze pijlpunten dateert hij in 
Stufen III en IV (525 tot 7de eeuw – Böhner 1958, 
163). Een nog ruimere datering krijgen de deze 
pijlpunten in het Noordfranse gebied waar Legoux 
et al. dit type 26 plaatst tussen MA1(470/480-
520/530) en MR1 (600/610-630/640). 
Het gordelgarnituur is vanwege het zeer 
fragmentaire karakter onmogelijk chronologisch te 
plaatsen. Schildvormige gesppinnen lijken verspreid 
vanaf de periode MA2 tot in de 7de eeuw. 

conclusie 
Te dateren vanaf MA2.

interpretatie geslacht
Geen gegevens voorhanden. Het voorkomen 
van een wapen (pijlpunt) in combinatie met 
een gordelgarnituur laat een zeer voorzichtige 
interpretatie toe voor een mannengraf. 

34
inhumatiegraf

Werkput XIII
Spoor 318
Oriëntatie WZW-ONO (242°)

beschrijving
Volledig onderzocht. Oversnijdt noordelijke hoek 
van graf 33. 
Op + 11,41 m TAW waren graven 33 en 34 zichtbaar 
als één grote rechthoekige verkleuring en leek het te 
gaan om één graf. De volgende niveau’s (+ 11,39 m 
en + 11,29 m TAWm) scheidden zich reeds duidelijk 
twee graven af maar was de chronologische 
opvolging tussen beide nog niet duidelijk. Pas op  
+ 11,18 m TAW bleek dat graf 34 later aangelegd 
was en graf 33 op de noordelijke hoek oversneed. 
Grafkuil 34 was rechthoekig maar redelijk 
onregelmatig van vorm (1; 205 cm lang en 94 cm 
breed). De vulling was bruin met leem, bevatte wat 
houtskool en was moeilijk te onderscheiden van 
deze van de rechthoekige kist die eveneens bruin 
opgevuld was (2; 165 cm lang en 42 cm breed). 
De grafkist was vaag lichtgrijs lineair afgelijnd en 
bevond zich niet centraal in de kuil maar tegen de 
noordwestelijke kuilwand. 
Op de kistbodem (+ 11,09 m TAW) situeerden zich 
aan het hoofdeinde de restanten van menselijke 
tanden (a). Ernaast lag een aantal kralen (b). Op 
borsthoogte lagen een verkoolde hazelnoot (c), een 
ovalen ijzeren gesp en een bronzen angel (d). Op 
heuphoogte tegen de noordwestelijke kistwand 
aan bevond zich een fragmentaire ijzeren priem (e) 
en iets lager een fragmentair ijzeren staafje (f; stuk 
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c 02-BROE-871 (=i): lithisch artefact: 
gemeen werktuig, geretoucheerde afslag in 
Wommersomkwartsiet, distaal fragment, 
onverbrand, relatief sterk verweerd (determinatie 
M. Van Gils);

d 02-BROE-867 (=e): 2 fragmenten + 2 schilfers van 
een ijzeren pijlpunt met gesloten schacht (type?) 
(getekend van X-ray); 

e 02-BROE-869 (=g): lithisch artefact: volledige kern 
in vuursteen, onverbrand, 1-25% cortex bewaard, 
roest aanwezig (determinatie M. Van Gils); 

f 02-BROE-868 (=f): ovalen ijzeren gesp met 
omgeplooide angel, onversierd, zonder beslagplaat 
(getekend X-ray); 

datering en interpretatie
Imbrechts (Imbrechts 2007, 90-91) plaatst de 
biconische pot a in Böhners typologie onder type 
B1a nl. brede knikwandpotten met lage bovenwand 
(Böhner 1958, 38-39). In het Trierse gebied zijn 
deze potten verspreid in Stufe III (525 tot 600). In 
het Noordfranse gebied zijn de biconische potten 
met horizontale groeven pas gedateerd vanaf de 7de 
eeuw (Legoux et al. 2006, type 396 en Nice 2008, 
215-219, type D5) nl. MR1 (600/610-630/640) 
tot MR3 (660/670-700/710). Imbrechts ziet in 
het Broechemse exemplaar eerder een variant met 
smallere mond. Dergelijke potten zijn in het Aisne-
gebied door Bayard en Thouvenot ingedeeld in 
type D1a en D1b die daar verspreid zijn vanaf het 
laatste kwart van de 6de eeuw en mogelijk nog in 
de eerste helft van de 7de eeuw (Bayard et al. 1993, 
311-313, fig. 12: 1,2). Siegmond plaatst dit potje 
volgens zijn methodologie in basisgroep 3 en het 
is nog preciezer te benoemen als type Kwt2.31 dat 
aan de Nederrijn verspreid is in graven uit fase 5 

(555-570 – Siegmund 1998, 129). Müssemeier et al. 
deelt potten met groevenversiering op de schouder 
in als type Kwt3A en dateert ze in fasen 4 en 5 
(510/525 tot 580/590 – Müssemeier et al. 2003, 59). 
Deze vorm komt nog uitzonderlijk voor in fase 6 
(580/590 tot 610/620).
De andere vondsten zijn moeilijk chronologisch 
te plaatsen. Het mes b is te rangschikken onder 
Böhners mestype B (rechte rug of rug die een beetje 
naar de punt gebogen is) dat in het Triers gebied 
ruim verspreid is van Stufe II tot Stufe IV (van 450 
tot in de 7de eeuw – Böhner 1958, 214-215). Elders 
(Siegmund 1998, 112 en Nice 2008, 132) beschouwt 
men dergelijke messen niet als dateringscriterium. 
Ook de pijlpunt met gesloten huls en ovalen blad is 
moeilijk chronologisch te plaatsen. De pijlpunten 
met gesloten hulsen d zouden iets jonger te plaatsen 
zijn en zouden ook langer doorleven. Legoux 
(Legoux et al. 2006) rangschikt ze in Noord-
Frankrijk onder type 26 dat verspreid is van MA1 
tot MR1 (470/480 tot 660/670). In het Triers gebied 
plaatst Böhner (Böhner 1958, 163) dit type in Stufe 
III en IV (525 tot 7de eeuw). 
De eenvoudige, ovalen ijzeren gesp f (Böhners type 
A nl. onversierde ijzeren gespen zonder beslag – 
Böhner 1958, 204) komt voor gedurende gans de 
Merovingische periode (Siegmund 1998, 21; Nice 
2008, 179). 

conclusie 
MA3-MR1

interpretatie geslacht
Geen duidelijke gegevens. De aanwezigheid van een 
pijlpunt zou kunnen wijzen op een mannengraf. 
De eerder korte afmetingen lijken eerder toe te 
wijzen aan een kinder- of adolescentengraf. Dat 
verklaart mogelijk de depositie van de pot aan het 
vermoedelijke hoofdeinde maar zoals soms bij kinder- 
of adolescentengraven het geval is, kan het zijn dat 
het hier gaat om een O-W georiënteerde bijzetting 
waarbij het hoofd zich dan in het oosten bevond. 
Door de afwezigheid van skeletresten en –sporen 
blijft deze interpretatie in het ongewisse.

35
inhumatiegraf 

Werkput XIII
Spoor 320
Oriëntatie  ZZO-NNW (154°)

beschrijving
Volledig onderzocht. Geen oversnijdingen met 
andere structuren.
Dit graf was reeds duidelijk zichtbaar vanaf het 
afgraven van de teelaarde op + 11,78 m TAW. Het 
manifesteerde zich als een rechthoekige verkleuring 
waarvan de hoeken afgerond waren (108 cm bij 51 
cm). Deze grafkuil was gevuld met donker bruingrijs 
zand. Een kist werd niet waargenomen, ook niet bij 
de verdere verdieping van de grafkuil. Mogelijk was 
de dode dus bijgezet zonder kist. Er bevonden zich 
geen vondsten ter hoogte van de kuilbodem. 
Het graf was volledig verdwenen op + 11,18 m 
TAW. De kuilvulling bevatte enkele losse vondsten 
(a). 

vondsten 
a 02-BROE-875 (=a) : 1 wandscherf handgevormd 

aardewerk, zachte bakking, dunwandig, redelijk 
groffe magering met schervengruis en zand, deels 
oxyderende deels reducerende bakking: bruingrijs 
buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of 
binnenoppervlak; 1 bodem, wielgedraaid, mogelijk 
van een biconische pot, vlak afgesneden licht 
concave bodem, fijne klei met fijne magering, beige 
kern, reducerend gebakken (donkergrijs oppervlak), 
geglad; 1 wandscherf, fijne bleke klei gemagerd met 
rode chamotte en zand, wielgedraaid; reducerende 
bakking.

datering en interpretatie
Geen gegevens voor verdere datering.

conclusie
Onbekend

interpretatie geslacht
Geen gegevens.
Wel gaat het duidelijk om een kindergraf waarvan 
het lichaam zonder kist (mogelijk wel in een 
lijkwade) in de kuil is bijgezet. 

36 
inhumatiegraf

Werkput XIII
Spoor 293
Oriëntatie ZWteW-NOteZ (231°), 

beschrijving
Vrijwel volledig onderzocht. Noordflank van de 
grafkuil oversneden door graf 37. 
Op + 11,44 m TAW was reeds duidelijk dat het hier 
ging om twee graven waarbij graf 37 het noordelijke 
deel van het O-W georiënteerde graf 36 oversneed. 
Van beide graven was zelfs de kistaflijning op dat 
niveau al zichtbaar. 
De grafkuil van graf 36 was rechthoekig en had 
afgeronde hoeken (1; 217 cm lengte bij 120 cm 
breedte). In de bruingrijze vulling waarin veel leem 
vermengd was, lijnde zich al vroeg een rechthoekige 
houten kist af als een donkerdere bruine 
verkleuring, centraal in de grote kuil (140 cm lang; 
51 cm breed). Een niveau lager, op + 11,35 m  
TAW, verscheen ook de aflijning van de houten 

kistplanken en werd duidelijk dat het een kist betrof 
met overschragende planken op de hoeken (2). 
Ter hoogte van de kistbodem (+ 11,33 m TAW tot 
+ 11,29 m TAW) kwamen volgende vondsten in situ 
aan het licht: aan het linkerhoofdeinde stond een 
pot (a), ter hoogte van de bovenbenen lag centraal 
een ijzeren mes (b) met aan de noordzijde een silex 
(c), naast het rechterbeen lag tegen de kistwand aan 
een ijzeren pijlpunt (d), naast het linkeronderbeen 
opnieuw een silex (e) en aan het voeteneinde 
tenslotte lag een ijzeren gesp (f).
Van het skelet van de overledene was niets meer 
bewaard noch zichtbaar als verkleuring.
Onder de kist lijnden zich op de kuilbodem nog 
twee dwarsbalken af die de kist gedragen hadden  
(3 en 4). Deze balken waren resp. 75 cm bij 7 cm en 
75 cm bij 8 cm. 
Het graf was volledig verdwenen op een diepte van 
+ 11,21 m TAW. 
De vullingen van kuil en kist leverden geen verdere 
vondsten op. 

vondsten 
a 02-BROE-866 (=d) : biconische pot met vlakke 

bodem, centrale scherpe buikknik, steile schouder 
met horizontale, geprononceerde draairingen en 
licht uitstaande, afgeronde rand; wielgedraaid, 
oxyderende bakking, redelijk grove magering met 
kwarts en schervengruis, fel verweerd oppervlak;

b 02-BROE-870 (=h): groot ijzeren mes waarvan snede 
en rug geleidelijk samen naar punt buigen (getekend 
van X-ray); 1:1: d , g 1:2: e, (d) 1:3: k2:3: i 
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1

Op de kistbodem (+ 11,17 m TAW) lagen nog 
volgende vondsten in situ. Buiten de westelijke 
kistplanken lag aan het hoofdeinde nog een platte 
ijzeren haak tegen de kist aan (b). Binnen de kist 
lagen op borsthoogte verschillende aan elkaar 
geschakelde ijzeren schakels (c) en op heuphoogte 
en ter hoogte van de dijbenen telkens een fragment 
van een ketting bestaande uit meerdere ijzeren, 
achtvormige schakels (d en e).
Er waren geen sporen meer zichtbaar van een skelet. 
Onder de kist kwam op de kuilbodem nog de 
aflijning van twee dwarsbalken tevoorschijn (4 en 
5). Deze balken waren resp. 120 cm bij 20 cm en 131 
cm bij 19 cm.
Het graf was volledig verdwenen op een diepte van 
+ 11,13 m TAW. De sporen van de dwarsbalken 
waren zichtbaar tot + 11,10 m TAW en + 11,07 m  
TAW.
Uit de kuilvulling kwam nog een aantal losse 
vondsten (f). 

vondsten 
a 02-BROE-863 (=e) : verbrande botresten graf 

38; met 1 randscherfje van een mogelijke pot in 
Eifelwaar, 4 wandscherven handgevormd aardewerk 
en een brokje verbrand en gecorrodeerd ijzer, 
mogelijk een nagel; 

b 02-BROE-864 (=f): 1 plat, ijzeren plaatje met haak 
en draad, met nog resten van touw + indruk van een 
vliegenpop in de corrosie; 

c 02-BROE-874 (=j): verschillende achtvormige 
schakels van een ijzeren ketting; 

d 02-BROE-873 (=i): ijzeren ketting met 
verschillende, achtvormige schakels; 

e 02-BROE-872 (=h): ijzeren ketting met 
verschillende, achtvormige schakels; 

f 02-BROE-865 (=a): 1 randscherf van een pot 
met dekselgeul in Eifelwaar, wielgedraaid, groffe 
magering met kwarts en vulkanisch materiaal, 
grauwgrijs oppervlak, deels bedekt met roet; 1 
brokje verbrande leem; 1 klomp gesmolten ijzer. 

datering en interpretatie
Graf 37:
Dit graf bevatte te weinig representatieve 
voorwerpen om een nauwkeurige datering voorop 
te stellen. 
Conclusie: / 
Graf 38:
Geen verdere gegevens (tenzij 14C-datering)

interpretatie geslacht
Graf 37: geen gegevens. 
Graf 38: indet, adult.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: crematieresten graf 38 in de 
grafkist (02-BROE-863) geanalyseerd door  
K. Quintelier en S. Watzeels (deel I, hoofdstuk 8  
en bijlagen 1, 2 en 3). 
Na uitsortering bleef nog 112,3 gram gecalcineerd 
botmateriaal over, of 198 stuks. Op Viscerocranium 
en Epifyse na, waren alle skeletonderdelen 
vertegenwoordigd. Het gaat om een adult waarvan 
het geslacht niet te determineren is.
Insectenresten: 02-BROE-868: vliegenpoppen in 
corrosie 
Houtskool: 02-BROE-863 niet geanalyseerd
Zaden en vruchten: analyse 02-BROE-863 door B. 
Cooremans (deel I, hoofdstuk 8 en tabel 8.8).
Geen resultaat.
Textielonderzoek: textiel- en lederanalyse van 
organische resten op objecten 02-BROE-364 (b). 
Onderzoek door Penelope Walton Rogers van de 
Anglo-Saxon Laboratory in York (UK) – zie tabel 
met onderzoeksresultaten:

39
crematie 

Werkput XIII
Spoor 323

beschrijving
Beenderpakgraf (Knochenlager) zichtbaar net 
onder de teelaarde vanaf + 11,65 m TAW als een 
bruingrijze ovale vlek (40 bij 50 cm diameter). 
Een kuilaflijning was niet zichtbaar. Het graf 
manifesteerde zich als een concentratie bot in een 
bruingrijze zandige vulling. Er was bijna geen 
houtskool aanwezig. Op + 11,14 m TAW was elk 
spoor van crematie verdwenen. 
Graf 39 werd niet gecoupeerd, wel werd de 
volledige grafinhoud bemonsterd en gezeefd op 
maaswijdten van 0,5 cm (02-BROE-888) en 0,5 mm 
(02-BROE-889). Het zeefresidu bevatte slechts 
enkele brokjes houtskool en enkele vondsten 
(a en b).

vondsten
a 02-BROE-890: 4 schilfers van een wielgedraaide 

pot in fijn oxyderend gebakken aardewerk; 1 silex, 
secundair verbrand; 1 fragment geoxydeerd ijzer, 2 
fragmenten gesmolten ijzer;

b 02-BROE-891: 5 wandscherven handgevormd 
aardewerk, dikwandig, zacht gebakken en redelijk 
grof gemagerd met schervengruis en zand, deels 
reducerend deels oxyderend gebakken: oranjebeige 
buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of 
binnenoppervlak; 1 randscherf van een biconische 
pot met korte uitstaande rand, ribbel op overgang 
schouder en hals, radstempelversiering op schouder, 
fijne klei gemagerd met schervengruis en zand, 
wielgedraaid, oxyderend gebakken; 1 randscherf 
van een handgevormd Merovingische potje met kort 
omgeslagen randje, gemagerd met veel chamotte, 
zand en mica, deels reducerend deels oxyderend 
gebakken: gevlekt bruingrijs buitenoppervlak, 
rode kern en grijs binnenoppervlak; 3 scherven 
van een bodem, secundair verbrand en zeer poreus 
aardewerk; 2 wandscherfjes fijn reducerend 
gebakken aardewerk (grijs); 2 wandscherfjes 
in witbakkende klei, redelijk grof gemagerd 
(Eifelwaar?); 1 manchetvormige rand Maaslands wit 
aardewerk; 2 oren in steengoed met zoutglazuur; 
2 fragmentaire pijpekoppen o.a. met merk GVS; 1 
brokje indet; 1 verbrand ijzeren plaatje.

datering
Te weinig dateerbare gegevens.

geslacht
V??, adult.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: fysisch antropologisch onderzoek 
02-BROE-888 en 889 door K. Quintelier en S. 
Watzeels (deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 2 en 3).
Na uitsortering bleef nog 232,1 gram gecalcineerd 
bot over, of 2204 stuks. Op de Mandibula na, waren 
alle skeletonderdelen vertegenwoordigd. Het gaat 
om een adult, misschien vrouwelijk.
Dierlijke resten: analyse staal 02-BROE-888/889 
(4,3 gr) door A. Lentacker (deel I, hoofdstuk 8 en 
tabellen 8.3 en 8.4).
Vijf ongedetermineerde botresten.
Houtskool: 02-BROE-888 en 889 niet geanalyseerd.
Zaden en vruchten: analyse stalen 02-BROE-888 en 
02-BROE-889 door B. Cooremans Aanwezigheid 
van granen (Cerealia) en tuinboon (Vicia faba fr.).

37
inhumatiegraf 

Werkput XIII
Spoor 292

38
crematiegraf 

Werkput XIII 
Spoor 292a 
Oriëntatie ZZO-NNW (154°)

beschrijving
Volledig onderzocht. Dit graf oversneed de 
noordelijke flank van graf 36.
Op + 11,44 m TAW was reeds duidelijk dat het hier 
ging om twee graven waarbij graf 37 het noordelijke 
deel van het O-W georiënteerde graf 36 oversneed. 
Van beide graven was zelfs de kistaflijning op dat 
niveau al zichtbaar. 
Voor graf 37 was een grote, rechthoekige kuil 
met afgeronde hoeken uitgegraven (1; 266 
cm lang en 151 cm breed). In de zeer lemige 
lichtbruingrijze vulling was al vanaf + 11,94 m TAW 
de donkergrijsbruine aflijning van een rechthoekige 
kist zichtbaar (234 cm lang en 60 cm breed). Later, 
vanaf + 11,35 m TAW, tekenden zich ook de lineaire, 
donkergrijze verkleuring af van de lange zijden 
van de kistplanken. Deze waren vooral aan de 

oostelijke zijde ingebogen, wellicht na verzakking 
van de kistplanken (2). Een vergraving ter hoogte 
van de oostflank van de grafkist wijst mogelijk 
heropeningsactiviteiten (3). Vanaf het bovenste 
niveau op + 11,44 m TAW tot op de kistbodem 
op + 11,17 m TAW werd een dichte concentratie 
crematieresten zonder houtskool vastgesteld ter 
hoogte van de sporen van de vergraving (38: a – graf 
38). Het is niet duidelijk of deze crematieresten 
zich in situ in de kist bevonden of dat een later, 
bovenliggend crematiegraf in de grafkist is 
terechtgekomen bij uitgraven en terug opvullen van 
de secundaire kuil. Deze heropening is binnen de 
kist niet echt afgelijnd. De laatste optie lijkt meer 
waarschijnlijk omdat de crematieresten een dik 
pakket vormden vanop de kistbodem tot bovenaan 
de kistvulling.

Gr. Phase Dress Fittings etc Fibre Structure Count/Spin Position of Textile/Leather Interpretation
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werd. Sporen van een secundiar gegraven kuil waren 
echter niet zichtbaar.
Resten noch aflijningen van een menselijk lichaam 
waren aanwezig.
Het graf was volledig verdwenen op +11,23 m TAW.
Zowel kuil- als kistvulling leverden enkele losse 
vondsten op (d).

vondsten 
a 02-BROE-837 (=g) : randfragment van een 

wielgedraaide pot, reducerende bakking, fijne 
tot grovere magering met zand, schervengruis 
en mogelijk organisch materiaal, beige kern, grijs 
buitenoppervlak, zeer verweerd uitzicht, deel van 
de steile schouder bewaard, geprononceerde ribbel 
op overgang schouder en hals, korte licht uitstaande 
rand, sporen van groefversiering op de schouder;

b 02-BROE-835 (= e): bodemfragment van dezelfde 
pot, zelfde technische kenmerken, zeer verweerd 
uitzicht; vlakke, licht concave bodem; 

c 02-BROE-834 (=d): 1 vierkant bronzen 
beslagplaatje, 4 hechtingspunten aan achterzijde, 
versierd met ingegraveerde geometrische motieven;

d 02-BROE-838 (=a en b): 9 wandscherven 
handgevormd aardewerk, redelijk dikwandig 
en grof gemagerd met schervengruis en zand; 
deels oxyderend deels reducerend gebakken: 
bruin buitenoppervlak en donkergrijze kern en/
of binnenoppervlak; 1 randscherf van een grote 
(kook)pot met horizontaal omgeplooide en 
afgeplatte rand, wielgedraaid, gemagerd met witte 
kwartskorrels en chamotte, reducerende bakking; 
3 bodemscherven van mogelijk dezelfde pot: zelfde 
klei en magering, secundair verbrand (licht en 
poreus); 2 wandscherfjes mogelijk van dezelfde 
pot: zelfde klei en baksel, secundair verbrand; 1 
randscherf van een pot met omgebogen afgeronde 
rand in Eifelwaar, redelijk grof gemagerd met o.a. 

kwarts, beroet oppervlak; 1 wandscherf van een 
wielgedraaide pot, fijn baksel, secundair verbrand; 
13 brokjes indet aardewerk; 3 fragmenten dakpan 
waarvan 1 secundair verbrand; 3 fragmenten 
indet (natuursteen of ceramiek?); 3 fragmenten 
geoxydeerd ijzer, 3 kleine fragmentjes gecalcineerd 
bot.

datering en interpretatie
De aardewerkfragmenten waren te fragmentair 
bewaard om ze te kunnen indelen in een typologie. 
Voor het bronzen beslagplaatje werden geen 
parallellen gevonden. In tegenstelling tot de meeste 
vierkante beslagplaatjes die vier rivetten hebben op 
de hoeken, waren op dit riembeslag geen rivetten 
aanwezig maar waren aan de achterkant vier 
ringvormige hechtpunten aangelast .

conclusie 
Geen nauwkeurige datering mogelijk. 

interpretatie geslacht
Geen gegevens. De kleine afmetingen van de kist 
wijzen op een kindergraf.

42
inhumatiegraf paard 

Werkput II
Spoor 235
Oriëntatie NWteN-ZOteZ (323°)

beschrijving
Volledige oostelijke flank oversneden door gracht 
uit WO II. 
Op + 11,55 m TAW diepte was een tamelijk 
rechthoekige kuil met afgeronde zuidelijke hoek 
zichtbaar (lengte: 310 cm; breedte onbekend). 
De kuil was aan de oostelijke zijde oversneden 
door de diepe, rechtlijnige gracht uit WO II (1). 
Centraal binnen de grijsbruin gekleurde kuilvulling 
was een rechthoekige, donkerdere verkleuring 
zichtbaar, die in eerste instantie als afkomstig van 
een grafkist aanzien werd. Bij het verdiepen tot 
op + 11,45 m TAW en + 11,83 m TAW was echter 
duidelijk dat het hier ging om een paardengraf. 
In de gemengde, bruingrijze met leem gemengde 
kuilvulling (1) tekenden zich de grijzige contouren 
af van een paardenlichaam (2). Hierbinnen was het 
silhouet van een een paardenskelet zichtbaar (3). 
Het botmateriaal zelf was volledig vergaan maar 
toch was duidelijk zichtbaar dat het paard op de 
linkerflank gelegen was en dat de benen zich per 
twee uitstrekten in oostelijke richting. Binnen de 
schedelaflijning lagen nog twee rijen, redelijk goed 
bewaarde tanden van boven- en onderkaak alsook 
enkele snijtijden in situ (a). Onder de onderkaak en 
parallel naast de hals lag een geoxydeerde ijzeren 
ketting (b). Boven het paardenhoofd lag nog een 
ijzeren gesp (c). Naargelang de kuil verdiept werd, 
kwamen achtereenvolgens nekwervels, ruggengraat 

40
inhumatiegraf

Werkput XIII
Spoor 291
Oriëntatie WZW- ONO (240°)

beschrijving
Inhumatiegraf gelegen op de scheiding van twee 
percelen. 
Onderzocht langs weerszijden van elk perceel op 
de middenstrook na waar zich een scheidingshaag 
bevond.
Het graf was al zichtbaar op + 11,47 m TAW. Op dat 
niveau was de rechthoekige grafkuil met afgeronde 
hoeken en de daarbinnen lineaire aflijning van een 
rechthoekige houten kist zeer duidelijk (1 en 2). De 
kuil was 225 cm bij 136 cm groot en opgevuld met 
bruingeel lemig zand. De kist mat 179 cm bij 50 
tot 55 cm en was gevuld met eenzelfde bruingele 
vulling. 
Net tegen de perceelsscheiding aan – dus vrij 
centraal in de kist – lagen ter hoogte van de bodem 
nog een ijzeren mes (a) en een ijzeren gesp (b). 
Resten of aflijningen van een menselijk lichaam 
waren niet meer aanwezig.
Elk spoor van graf 40 was verdwenen op  
+ 11,23 m TAW.
Zowel kuil- als kistvulling leverden enkele losse 
vondsten op (resp. c en d).

vondsten
a 02-BROE-723 (=f) : twee fragmenten van een ijzeren 

mes met rug en snede die gelijkmatig naar de punt 
buigen (getekend van X-ray); 

b 02-BROE-722 (=e): ovalen ijzeren gesp met 
omgeplooide angel, onversierd, zonder beslagplaat 
(getekend van X-ray); 

c 02-BROE-721 (=d): 1 losse bodemscherf van een 
pot in Eifelwaar met vlakke bodem, wielgedraaid, 
redelijk groffe magering met zand, chamotte, kwarts 
en vulkanisch materiaal, hard gebakken;

d 02-BROE-720 (=b): 3 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering 
van schervengruis en zand, deels oxyderende 
deels reducerende bakking: bruingrijs tot beige 
buitenoppervlak en donkergrijs binnenoppervlak 
en/of kern; 1 randscherf en 1 wandscherf van een 
pot in Eifelwaar, hard gebakken, grof gemagerd met 
schervengruis, kwarts en vulkanisch materiaal; 1 
scherf indet; 1 brokje dakpan; 1 stukje houtskool. 

datering en interpretatie
De vondsten zijn onbruikbaar voor een 
chronologische precisering van het graf. Het mes a 
is te rangschikken onder Böhners mestype B (rechte 
rug of rug die een beetje naar de punt gebogen is) 
dat in het Triers gebied ruim verspreid is van Stufe 
II tot Stufe IV (van 450 tot in de 7de eeuw – Böhner 
1958, 214-215). Elders (Siegmund 1998, 112 en Nice 
2008, 132) beschouwt men dergelijke messen niet 
als dateringscriterium. 
De eenvoudige, ovalen ijzeren gesp b (Böhners 
type A nl. onversierde ijzeren gespen zonder 
beslag – Böhner 1958, 204) was gedurende gans de 
Merovingische periode in gebruik (Siegmund 1998, 
21; Nice 2008, 179). 

conclusie
Geen nauwkeurige datering mogelijk. 

interpretatie geslacht
Geen gegevens. 

41
inhumatiegraf 

Werkput XIII
Spoor 317
Oriëntatie Z-N (185°)

beschrijving
Volledig vrij liggende en dus volledig onderzocht.
Op + 11,53 m TAW diepte lijnde zich een vage, 
redelijke ronde tot ovale kuil (194 cm bij 157 cm) 
af waarbinnen zich eveneens vaag de rechthoekige, 
donkerdere verkleuring van een kist (137 cm bij 63 
cm) zichtbaar was (1 en 2). De grafkuil was opgevuld 
met geelbruin lemig zand, de kist omtrek was 
donkerbruin met een weinig houtskool. Tijdens het 
verdiepen kwamen geen bijkomende lineaire sporen 
van kistplanken aan het licht. 
Vanaf + 11,44 m TAW kwamen voorwerpen aan het 
licht, die zich op de bodem van de kist bevonden: 
een rand- en een bodemfragment van dezelfde pot 
bevonden zich verspreid in het achtereinde van de 
kistvulling (a en b); ter hoogte van het vermoedelijke 
voeteinde lag een beslagplaatje in koperlegering 
(c). De losse verspreiding en fragmentatie van de 
vondsten doet vermoeden dat dit graf verstoord 
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alsook de onderbenen en onderkaak duidelijk 
zichtbaar als een bruine verkleuring. 
Het paard was niet bijgezet in een kist.
Het graf was volledig verdwenen op + 
11,20 m TAW.
Uit de kuilvulling werden nog wat losse vondsten 
gerecupereerd (d en e). 

vondsten
a 02-BROE-618 (=d en e) : paardentanden;
b 02-BROE-619 (= g): verschillende ijzeren schakels 

met soort teugel met ringen aan uiteinde; 
c 02-BROE-620 (=f): ovalen, ijzeren gesp met 

omgeslagen angel, onversierd, zonder beslagplaat;
d 02-BROE-621 (=a): 3 wandscherven handgevormd 

aardewerk, vrij groffe magering met schervengruis, 
mica en kwarts, zachte bakking, deels oxyderend 
deels reducerende bakking: bruine tot oranje 
buitenoppervlak, donkergrijze kern en/of 
binnenoppervlak; 1 scherfje korrelig aardewerk, 
gemagerd met veel mica en kwarts, donkerbruin 
tot donkergrijs; 1 afslagje silex; 12 fragmentjes 
geoxydeerd;

e 02-BROE-622 (= b): 8 wandscherven handgevormd 
aardewerk, groffe magering met schervengruis 
en zand, zacht baksel, deels reducerend, deels 
oxyderend gebakken: beigebruin oppervlak en 
donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 groot 
wandfragment van een vermoedelijk biconische 
pot, fijne grijze klei met tamelijk groffe magering, 
hard gebakken, verweerd; 1 wandscherfje fijn 
grijs aardewerk; 1 bodemscherfje wielgedraaid 
aardewerk, bruinrode fijne klei; 2 brokjes dakpan (?).

datering en interpretatie
Beide ijzeren voorwerpen, ketting met teugelringen 
en gesp, maakten wellicht deel uit van een halster 
dat verder bestond uit organisch materiaal en dus 
niet bewaard bleef. Het kettingtype (b) beantwoordt 
aan het type 357 van de Noordfranse typologie van 
Legoux (Legoux et al. 2006) dat verspreid is van 
MA2 tot MR1 en later. 
De eenvoudige, ovalen ijzeren gesp (c) met 
omgeplooide pin, zonder beslag behoort tot het 
type Böhner A (onversierde ijzeren gespen zonder 
beslag – Böhner 1958, 204) dat voorkomt gedurende 
de ganse Merovingische periode (Siegmund 1998, 
21; Nice 2008, 179). 

conclusie 
MA2 tot MR1 

interpretatie geslacht
Geen gegevens. 

interdisciplinaire analyses
Dierlijke resten: Het paard was begraven op zijn 
linkerzijde. De tandenresten bevonden zich nog 
in situ ter hoogte van de schedel en werden in blok 
gelicht. Later werden de tanden vrijgelegd in het labo. 
Het volledige gebit van premolaren en molaren was 
aanwezig in de schedel en kaaksbeen. Het gaat dus om 
een volwassen dier. Hoektanden en snijtanden waren 
niet aanwezig maar kunnen verloren gegaan zijn 
tijdens de opgraving. Seks en leeftijdsbepaling was 
niet mogelijk (A. Ervynck).

43
inhumatiegraf 

Werkput II
Spoor 83-89 
Oriëntatie ZteO-NteW (165°) 

beschrijving
Zuidelijke hoek oversneden door gracht uit WO II. 
Na het afgraven van de teelaarde (+ 11,68 m TAW) 
was ten oosten van de WO-II gracht een grote, 
donkere amorfe vlek zichtbaar. Bij het verdiepen 
tot + 11,55 m TAW leek het of zich uit deze 
amorfe zone meerdere graven zouden opsplitsen. 
Uiteindelijk was op een diepte van + 11,41 m TAW 
duidelijk dat het om één zeer groot kamergraf 
ging (A: 1; 326 cm bij 300 cm). De vulling van deze 
kuil was zeer heterogeen, bestaande uit diverse 
vulpakketten van verschillende samenstelling 
(humeus tot lemig). Toch waren op dit niveau 
reeds de contouren van een grote kist zichtbaar 
(A: 2; 226 cm bij 145 cm). Tevens tekenden zich 
geconcentreerd boven de kistvulling drie grote 
heropeningskuilen af (A: 3) waarin losse restanten 
brons van riembeslag en resten van ijzeren 
voorwerpen zichtbaar waren (A: a). Zowel uit 
kist als uit kuil kwam op deze hoogte een aantal 
vondsten tevoorschijn: paardentanden (A: b) in de 
westelijke kuilvulling; een concentratie scherven in 
het noordelijke kuildeel (A: c) en een concentratie 
houtskool eveneens in het noordelijke kuilgedeelte 
(A: d). Verspreid in de kistvulling waren ook 
crematieresten, houtskool en ijzerresten aanwezig. 
Op + 11,24 m TAW was de kistbodem bereikt (B: 
1 en 2) en werd duidelijk dat gans het graf grondig 
verstoord was: twee van de secundair gegraven 
kuilen die reeds op een eerder niveau zichtbaar 
waren strekten zich hier als een grote verstoring 
uit over het noordelijke deel van de kist (B: 3). Uit 
de vulling kwamen nog meer resten van bronzen 
beslag en ijzeren voorwerpen (B: a). De derde kuil 
oversneed deze eerdere vergraving en bevatte 
in de vulling eveneens nog bronsresten (B: e). 
De kistplanken van de grafkamer waren aan alle 
zijden nog fragmentair zichtbaar als een smal, 
lineair donkerbruin bodemspoor (B: 2). Op alle 
hoeken waren overschragende planken aanwezig. 
Het lichaam van de overledene was bijgezet in 
de westelijke helft van de kamer, met het hoofd 
in het zuiden: schedel en grote botten van armen 
en benen waren nog zichtbaar als een bruine 
schaduw (B: 4). Ook de tanden bleven gedeeltelijk 
bewaard (B: f). Volgende voorwerpen bevonden 
zich nog in situ op de kistbodem: een fragment van 
een ijzeren voorwerp (meslemmer?) ter hoogte 
van de linkerschouder (B: g), een ijzeren gesp 
met beslag en een ijzeren riemtong ter hoogte 
van de linkerbovenarm (B: h), een ijzeren bijl ter 
hoogte van de rechterschouder (B: i), een bronzen 
riembeslag ter hoogte van de rechter dij (B: j), een 
ijzeren riemtong en de resten van een ijzeren mes in 
de noordwestelijke hoek van de grafkamer (B: k) en 
twee ijzeren pijlpunten tegen de oostelijke kistwand 
(B: l). 
Het houtskoolpakket dat al zichtbaar was bovenaan 
in de kuil, reikte tot op dit niveau en situeerde zich 
tegen de noordelijke buitenwand van de houten 
kamer (B: d).

De houten kamer was steunde op twee horizontale, 
houten dwarsbalken die zich duidelijk vanaf het 
bodemniveau aflijnden (B: 5 en 6). Deze balken 
maten resp. 224 cm bij 23 cm en 209 cm bij 26 cm. 
Door het gewicht waren deze balken deels in de 
natuurlijke leembodem gezakt. 
Elk spoor van de grafkuil en –kamer was verdwenen 
op + 11,17 m TAW.
De kuil- en kistvulling leverden nog enkele losse 
vondsten gerecupereerd (m en n). 

vondsten 
a 01-BROE-292 (=l-m) : 1 schildvormig beslagplaatje, 

geprofileerd, uitlopend op punt, vlak, onversierd, 
aan achterzijde nog resten van 2 hechtingshaakjes 
zichtbaar; 1 riemtong, tongvormig uiteinde, 
bovenaan opengewerkt om leder vast te hechten, 
nog bronzen rivet aanwezig + restanten leder (slecht 
bewaard), vlak, onversierd; 1 fragment van eenzelfde 
riemtong maar afgebroken; resten van een bronzen 
staafje; andere brokken Cu-legering van een 
ongekend voorwerp + een stukje bot; verschillende 
verspreide ijzeren voorwerpen: 1a=fragment van een 
gebogen staafje; 1b=fragment van de snede van een 
mes?; 1c=fragment van een ijzeren staafje; 1d=spits 
van een mes (zelfde als 1b?); 1e=fragment van een 
gebogen staafje met stukje ijzer; 1f= onbekend 
voorwerp met Cu knop?; 2a,c-e=fragmenten 
van ijzeren staafjes; 2b=pijlpunt met ongelijke 
of ruitvormige snede en opengewerkte schacht 
(Böhner type C of D); 3a-b=fragmenten van sneden 
van een of twee messen?; 3c-d=riemtongen van 
schoen(?)beslag; 3e-f=fragmenten van staafjes; 
3g-h=twee ronde knoppen; 5a-j=verschillende 
fragmenten ijzer, niet te determineren; 6a-m=idem, 
7= 29 stuks idem;

b 01-BROE-219 (= j): paardentanden; 
c 01-BROE-220 (=g): 1 randfragment van een 

ruwwandig biconisch potje zonder versiering, korte 
omgeslagen rand, schouder en buik gescheiden 
met vrij scherpe knik, oranjebeige baksel met 
lichtgrijze kern, gemagerd met chamotte en grovere 
kwartskorrels, oxyderende bakking: orangebeige 
binnen- en buitenoppervlak;

d / (=o): houtskool (niet bewaard);
e 01-BROE-296 (= q): bronzen voorwerp omhuld 

met organisch materiaal – na reiniging (maart 2010) 
blijken slechts minieme fragmentjes brons over te 
blijven, het organisch materiaal is vergaan; 

f 01-BROE-298 (= t): menselijke tanden;
g 01-BROE-299 (=v): fragment van het lemmer van 

een ijzeren mes?;
h 01-BROE-300 (= w): ovalen ijzeren gesp met pin en 

tongvormig beslag waarop knoppen, onversierd; 
ijzeren riemtong met koperen/bronzen (?) knoppen;

i 01-BROE-295 (= k): 1 fragmentaire ijzeren bijl of 
francisca; 

j 01-BROE-294 (= r): 1 fragmentaire bronzen 
riemtong met rechthoekige bovenzijde (wellicht 
met oorspronkelijk een niet) en halfrond uiteinde; 
1 schildvormig bronzen riembeslag met hechting 
aan achterzijde, deels bedekt met textiel; 1 silex; 
houtresten; lederresten; 

k 01-BROE-297 (=u): ijzeren voorwerpen: 
verschillende fragmenten van een mes; 2 
riemtongen; 1 gespje?; 

a

b
c

1

2

3

42

1:2: b, c b

c

42

a

b
c

1

2

3

42

1:2: b, c b

c

42

1:2 b, c



catalogus van de gravenhet merovingische grafveld van broechem50 51

1

B:4

B:5

B:6

B:1
B:2

B:3

B:3

B:3

B:d

B:e

B:f

B:g

B:h

B:i

B:j

B:k

B:l

B:a

A:

A:b

A:c

43

43

Gr. Phase Dress Fittings etc Fibre Structure Count/Spin Position of Textile/Leather Interpretation
43 MR1/MR2 With textile or leather

Strap-end 294
Also in grave
buckle, other strap-ends, 
arrow, axe

leather strap Back of strap-end 294, and 
detached, in region of waist.

[disturbed grave]
male 1:1: a, j 1:3: c1:2: (a), g, h, i, k, l
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Op een diepte van + 11,35 m TAW tekende de 
grafstructuur zich duidelijk af: in de gemengde 
licht grijsbruine vulling een rechthoekige kuil (244 
cm bij 128 cm) waarvan de zuidwestelijke korte 
zijde redelijk afgerond was (1), tekende zich de 
rechthoekige, donkerbruine verkleuring van een 
ietwat schuin geplaatste kist (196 cm bij 61 cm) 
af (2). Deze kistverkleuring was deels afgeboord 
met een lineaire lichtgrijze, uitgeloogde band die 
wees op de aanwezigheid van een houten kist. In 
de noordelijke lange zijde van deze kist, was een 
halfronde uitstulping zichtbaar, die duidelijk de 
kistplanken doorsneed en wellicht afkomstig is van 
een secundair gegraven kuil die dwars door het graf 
heen gegraven was (3). Op de kistbodem tekende 
in het zuidwestelijk kistuiteinde een ovale, egaal 
bruine verkleuring af, zonder twijfel de aflijning van 
de schedel van de bijgezette persoon (4). Vondsten 
waren niet (meer) aanwezig. Elk spoor van de 
grafkuil en –kamer was verdwenen op  
+ 11,25 m TAW.
De kistvulling leverde nog enkele losse vondsten 
op (a). 

vondsten
a 01-BROE-100 (=b) : 4 wandscherven handgevormd 

aardewerk waaronder 3 besmeten, donkergrijze 
tot bruinige kern, bruin buitenoppervlak, bruin 
of grijs binnenoppervlak, grove magering met 
schervengruis.

datering en interpretatie
Geen gegevens.

conclusie 
Geen gegevens wegens afwezigheid van vondsten.

interpretatie geslacht
Geen gegevens. 

45
inhumatiegraf 

Werkput II
Spoor 97 
Oriëntatie ZWteZ-NOteN (215°)

beschrijving
Geen oversnijdingen, volledig onderzocht.
Na het afgraven van de teelaarde (+ 11,56 m TAW) 
maakte dit graf nog deel uit van een grote, bruine 
amorfe verkleuring waarover twee karrensporen van 
noord naar zuid verliepen. Een niveau dieper, op  
+ 11,48 m TAW, onderscheidde zich een kleine, 
rechthoekige grafkuil waarbinnen al vaag een kistaf-
lijning zichtbaar was. Op + 11,42 m TAW tekende de 
bruingrijze met gele leem gevlekte, rechthoekige kuil 
zich duidelijk af (1; 183 cm bij 64 cm). De noordoos-
telijke korte zijde was afgerond, terwijl de zuidwes-
telijke korte zijde zeer rechtlijnig was. In deze kleine 
kuil was de donkerdere en humeuzere vulling van 
een kleine, rechthoekige kist (2; lengte onbekend; 
breedte: 39 cm) duidelijk op te merken maar slechts 
aan de zuidwestelijke zijde scherp afgelijnd.
Op de kistbodem waren nog volgende vondsten in 
situ aanwezig: in het zuidwesten lagen nog resten 
van menselijke tanden wat tevens een aanwijzing 
is voor de positie van het lichaam (a), net onder 
de tanden lagen verspreide kralen in glaspasta (b), 
tegen de zuidoostelijke kistwand bevonden zich 
ter hoogte van de rechterdij een ijzeren ring (c) en 
twee aan elkaar gescharnierde ijzeren plaatjes (d), 
ter hoogte van het bekken situeerde zich een ijzeren 
staafje (e) en aan het voeteneinde tenslotte stond een 
biconische pot (f).
Op een diepte van + 11,30 m TAW was elk spoor van 
dit graf verdwenen.
De vulling van kist en kuil leverde geen extra vond-
sten op.

vondsten 
a 01-BROE-99 (=j) : menselijke tanden;
b 01-BROE-95 (= f): 1 ronde afgeplatte kraal met 

oogje in ondoorschijnende gele glaspasta versierd 
met blauwe draad in zigzagmotief en 3 rode stippen; 
4 kleine bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende 
zwarte glaspasta, onversierd; 1 (kapot) klein 
bandvormig kraaltje in doorschijnende blauwe 
glaspasta; 

c 01-BROE-96 (=g): ijzeren ring; 
d 01-BROE-97 (=h): 2 langwerpige, platte ijzeren 

plaatjes die loodrecht tegenover elkaar in een 
rechte hoek aan elkaar gescharnierd zijn d.m.v. 
omgeplooide uiteinden, functie onduidelijk;

e 01-BROE-98 (=i): fragment van een ijzeren staafje;
f 01-BROE-94 (= e): biconische pot breder dan 

hoog, met vlakke, licht concave bodem, scherpe 
knik ongeveer in het midden van de pot, 
radstempelversiering op de schouder, geprofileerde 
band op overgang schouder en hals, korte, 
uitstaande en afgeronde rand. Wielgedraaid, 
harde reducerende bakking, grijs oppervlak en 
orangebeige kern, fijne tot groffe magering met 
schervengruis, zand en zwarte spikkels, geglad 
buitenoppervlak, licht berookt. Versiering bestaande 
uit een golflijn van rechthoekjes die driedubbel 
en slordig is aangebracht, in combinatie met 
een rozetstempel en een rechthoekige stempel 
bestaande uit vier rijen van drie rechthoekjes. Alle 
stempels zijn door en over elkaar aangebracht.

datering en interpretatie
Pion klasseerde de kralen b als types A3.1-01b, 
B1.1-01a, B11.9-01c en plaatste ze in de 
chronologische periodes P1a, P1b, P2, P3. Deze 
periodes vertegenwoordigen fasen MA1-MA2-MA3 
(470/480 tot 600/610 – Pion 2014). De platte kraal 
komt in Noord-Frankrijk (Legoux et al. 2006) reeds 
voor in MA2 (520/530-560/570) maar is vooral 
verspreid in MA3 (560/570-600/610) en MR1 
(600/610-630/640).

l 01-BROE-293 (= p): 1 ijzeren pijlpunt met 
weerhaken en lange opengewerkte schacht, in 2 
delen gebroken; 1 pijlpunt met ruitvormig blad en 
opengewerkte schacht; 

m 01-BROE-218 (= h): 2 wandscherfjes handgevormd 
aardewerk, donkergrijze kern, oranjebruine 
oppervlakte, zachte bakking, magering met 
schervengruis; 1 wandscherf handgevormd 
aardewerk, magering met schervengruis, secundair 
verbrand, witgrijs; 3 wandscherven gedraaid 
aardewerk, fijne chamottemagering; 1 fragmentaire 
scherf, indet;

n 01-BROE-302 (=a): 2 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, magering met 
schervengruis, deels oxyderende, deels reducerende 
bakking: oranjebeige oppervlak met donkergrijze 
kern; 1 scherf indet, secundair verbrand, grijs en 
poreus; 1 scherf wielgedraaid aardewerk, fijne 
magering, micahoudende klei, oxyderende bakking; 
1 langwerpige cilindervormige kraal in rode 
ondoorschijnende glaspasta; 2 fragmentaire bronzen 
rivetten; 1 geoxideerd fragment ijzer; 1 ijzerslak; 1 
fragment gecalcineerd bot;

o 01-BROE-301 (= d): 1 slecht bewaarde bandvormige 
kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd;

p 01-BROE-1193/349 (=d): 5 brokjes handgevormd 
aardewerk, donkergrijze kern, bruin tot oranjebruin 
binnen- en buitenoppervlak, zachte bakking, 
magering met schervengruis; 1 wandscherf terra 
sigillata; 1 randscherf gedraaid aardewerk, fijne 
magering met chamotte, secundair verbrand, 
poreus; 1 brokje ceramiek indet; 3 brokken dakpan; 
11 fragmenten ijzer; 1 slak; 3 botfragmenten.

datering en interpretatie
De verspreide voorwerpen uit de secundaire kuil 
a zijn te gefragmenteerd en te slecht bewaard 
om een goede identificatie en/of datering toe te 
laten. Het grote aantal bronzen riemtongen en 
riembeslag van hetzelfde type is echter opvallend. 
Deze stukken sluiten aan bij het riembeslag en 
riemtongen j , k en h. Mogelijk zijn ze afkomstig 
van gordelriemen van een zwaardschede of van 
paardentuig. De eenvoudige riemtongen zijn te 
rekenen tot het Noord-Franse type 199 dat ruim 
verspreid is van MA1 tot MR1(Legoux et al. 2006). 
De bijhorende schildvormige beslagplaatjes zijn 
qua vorm te vergelijken met de beslagplaatjes uit 
kamergraf 32 waar ze echter in verzilverd tin en 
versierd waren en te dateren zijn in het begin van de 
7de eeuw. Vergelijkingsmateriaal blijkt zeer schaars 
terug te vinden: de ensembles uit graven 15 en 40 
te Stockum (D, Nordrhein-Westphalen) bieden de 
beste parallellen (Siegmund 1998, 414 & pl. 194: 
15-1; 418 & pl. 40-1). Dit grafveld is gedateerd in de 
Nederrijnse fasen 8 tot 11 (610 tot 740 – Siegmund 
1998, 410). Siegmund plaatst dergelijke meerdelige 
bronzen riemelementen in zijn type Gür5.1 dat 
kenmerkend is voor de 7de eeuw en voornamelijk 
aanwezig blijkt in het Oost-Alamanische gebied. 
Hij dateert deze korte beslagen in het Nederrijnse 
gebied in fase 9 (640-670 – Siegmund 1998, 36). 
Müssemeier et al. definieert deze beslagen als 
Gür5.1/2 en plaatst ze in hun fase 7 (610/620 tot 
640/650 – Müssemeier et al. 2003, 22).
Het fragmentaire potje c is als Eifelwaar te 
determineren. Bij Böhner staan dergelijke potjes 
gegroepeerd als type D14b. Ze schijnen vanaf 

Stufe II tot IV in gebruik geweest te zijn (5de 
tot 7de eeuw – Böhner 1958, 56). Siegmund 
beschrijft dergelijke potjes als type Kwt4.52 en 
plaatst ze in de Nederrijnse fasen 8 en 9 (610 tot 
670 – Siegmund 1998, 132-133). Müssemeier et al. 
neemt de typologie over maar vermeldt een ruimere 
datering van fase 5 tot 8 (565 tot 670/680) met een 
hoogtepunt in fasen 6 tot 8 (580/590 tot 670/680 – 
Müssemeier et al. 2003, 60). 
Het ensemble met ijzeren gesp met beslagplaat 
en bijhorende riemtong h, hoort thuis in Böhners 
groep onversierde ijzeren gespen met beslag dat 
ongeacht de vorm van de beslagplaat tot Stufe 
IV (7de eeuw) ingedeeld wordt (Böhner 1958, 
204-205). 
Bijl i hoort tot het Noord-Franse type 4 dat 
voornamelijk verspreid is in fasen MA2 en 
MA3 (520/530 tot 600/610) maar er zijn enkele 
uitzonderlijke gevallen gekend uit fase MR2 
(630/640 tot 660/670 – Legoux et al. 2006). Böhner 
beschrijft dergelijke wapens als ‘bijl’. Ze zouden hun 
oorsprong vinden in de Romeinse wapens maar niet 
dezelfde evolutie meemaken als de francisca’s. Bijlen 
komen in het Trierse gebied voor van Stufe II tot 
Stufe IV (5de tot 7de eeuw – Böhner 1958, 169-170). 
Bij Siegmund zijn parallellen terug te vinden in type 
FBA2.1 dat aan de Nederrijn aanwezig is in fasen 6 
en 7 (570-610 – Siegmund 1998, 107). Müssemeier 
et al. neemt deze typologie en datering over maar 
kent nog voorbeelden uit hun fase 7 (610/620 tot 
640/650 – Müssemeier et al. 2003, 51).
Het kraaltje n beschrijft Pion als type B1.1-02b. Dit 
type is echter niet aan een bepaalde periode toe te 
wijzen.

conclusie 
MR1/MR2

interpretatie geslacht
Geen gegevens. Op basis van de wapens kan dit graf 
als mannengraf geïnterpreteerd worden.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: brokje bot 02-BROE-292, niet 
geanalyseerd + tanden 02-BROE-298, zie assessment 
K. Quintelier, deel I.
Dierlijke resten: paardentanden 02-BROE-219  
bestonden uit enkele resten email van 
paardentanden (molaren of premolaren). Het 
is mogelijk dat slechts enkele tanden op een 
paardenschedel in het graf zijn geplaatst. Mogelijk 
hebben ook tafonomische factoren of post-
depositionele verstoring van het graf een rol 
gespeeld (A. Ervynck).
Houtanalyse: 
- hout identificatie op houtresten in bijl 01-BROE-
295 door K. Haneca & K. Deforce (zie deel I, 
hoofdstuk8): Ilex aquifolium (hulst).
Textielonderzoek: textiel- en lederanalyse van 
organische resten op objecten 02-BROE-294. 
Onderzoek door Penelope Walton Rogers van de 
Anglo-Saxon Laboratory in York (UK) – zie tabel 
met onderzoeksresultaten:

44
inhumatiegraf

Werkput II
Spoor 216
Oriëntatie WZW-ONO (245°)

beschrijving
Geen oversnijdingen, volledig onderzocht.
Reeds vanaf het verwijderen van de teeltlaag (+ 
11,56 m TAW) tekende dit graf zich af als een 
rechthoekige verkleuring. Op + 11,49 m TAW was al 
een vaag kleuronderscheid zichtbaar tussen de kuil- 
en de kistvulling. 
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datering en interpretatie
De biconische pot k die breder is dan zijn hoogte, 
met licht uitstaande rand hoort thuis in de 
Noord-Franse categorie 390 van Legoux (Legoux 
et al. 2006) die hij dateert vanaf de periode MA2 
(520/530-560/570) maar ten volle in MA3 en MR1 
(560/570-630/640). In de Trierse typologie van 
Böhner (Böhner 1958) situeert deze vondst zich 
binnen type B1a (brede knikwandpot met lage 
bovenwand) uit Stufe III (525-600). De versiering 
is onder te brengen binnen type 424 van de 
door Legoux (Legoux et al. 2006) geklasseerde 
radstempels dat te dateren is in de perioden MA3 en 
MR1 (560/570-630/640). Te Nouvion-en –Ponthieu 
(F, dép. Nord-Pas de Calais) komt dit type versiering 
echter al eerder in de 6de eeuw voor (Piton1985, 
217, 220, 225). Pot k behoort tot Siegmunds 
basisgroep 2 nl. type Kwt3.11 en is kenmerkend 
voor de Nederrijnse fasen 7 tot 8 (585 tot 640 – 
Siegmund 1998, 130). Bij Müssemeier et al. is deze 
pot gedefi nieerd als type Kwt5B en gedateerd in fase 
5 tot 7 (565 tot 640/650 – Müssemeier et al. 2003, 

61). De pot is dus globaal te dateren in de periode 
MA3 tot MR1 (560/570 tot 630/640).
De kleine, rechthoekige bronzen gesp met ijzeren 
angel g is te rangschikken onder type 124 in de 
typologie van Legoux (Legoux et al. 2006) dat 
gedurende een lange periode in gebruik was nl. 
vanaf MA1 tot MR1 (470/480 tot 630/640). In 
het Trierse gebied plaatst Böhner dit type A4b 
in de periode 525 tot na 600 (Böhner 1958, 181). 
Siegmund brengt deze kleine gespen onder als 
Sna1.1 en plaatst ze in het Nederrijnse gebied 
in fase 5 (555-570 – Siegmund 1998, 40). Omdat 
deze gespen meestal ter hoogte van het bekken 
teruggevonden worden, brengt hij ze in verband 
met de sluiting van een aan de gordel bevestigde 
tas of riem. Dit blijkt ook hier het geval. Mogelijk 
was het mes met een dergelijke riem aan de gordel 
bevestigd. In Noord-Franse grafvelden plaatst men 
deze gespen in de periode MA3 ( 560/570-600/610 – 
Nice 2008, 179).
De grotere, ovalen ijzeren gesp i verschaft geen 
enkele chronologische informatie.

conclusie 
MA3/MR1 

interpretatie geslacht
Geen sluitende informatie.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: tanden, zie assessment K. 
Quintelier, deel I.
Textielonderzoek: textiel- en lederanalyse van 
organische resten op objecten 01-BROE-317 (g). 
Onderzoek door Penelope Walton Rogers van de 
Anglo-Saxon Laboratory in York (UK) – zie tabel 
met onderzoeksresultaten:

De biconische pot e die breder is dan zijn hoogte 
hoort thuis in de Noord-Franse categorie 388 
van Legoux (Legoux et al. 2006) die hij dateert in 
de periode MA1 en MA2 470/480-560/570). In 
de Trierse typologie van Böhner (Böhner 1958) 
situeert deze vondst zich binnen type B1a (brede 
knikwandpot met lage bovenwand) uit Stufe III 
(525-600). De versiering is een gecombineerd 
type van de door Legoux (Legoux et al. 2006) 
geclasseerde stempels 416 en 409 waarbij 416 
voornamelijk te dateren is vanaf midden MA1 en 
MA2 (500-560/570) en 409 vanaf MA1 (470/480-
520/530). Volgens Imbrechts gaat het hier om 
typisch Noord-Frans aardewerk (Imbrechts 2007, 
96-97). De pot behoort tot Siegmunds basisgroep 3 
en is verder in te delen in groep Kwt2.21. Dergelijke 
potten zijn typisch voor de Nederrijnse fase 4 
(530-555) maar is ook al aanwezig in fase 3 (485-
530 – Siegmund 1998, 129). Bij Müssemeier et al. 
is dit type als Kwt2B benoemd en gedateerd in de 
Nederrijnse fasen 4 tot 6 (510/525 tot 610/620) met 
een hoogtepunt in fasen 4 en 5 (510/525 tot 580/590 
– Müssemeier et al. 2003, 59).
De overige objecten zijn niet nader te typeren; 
de ligging ervan doet de aanwezigheid van een 
châtelaine vermoeden.

conclusie 
MA2-MA3

interpretatie geslacht
De kleine afmetingen van het graf wijzen op de 
bijzetting van een kind waarvan het geslacht niet te 
bepalen is. 

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: tanden zie assessment 
K. Quintelier, deel I.
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Werkput  II
Spoor 94 
Oriëntatie WteZ-OteN (259°)

beschrijving
Geen oversnijdingen, volledig onderzocht.
Nadat de ploeglaag verwijderd was (+ 11,59 m TAW), 
was het nog onduidelijk of te zichtbare afl ijning 
afkomstig was van een graf. Bij het verdiepen van het 
vlak tot + 11,99 m TAW, tekende zich echter duide-
lijk een rechthoekige grafkuil af, die verstoord was 
door bioturbatie ter hoogte van de noordwestelijke 
hoek. Tevens verscheen reeds duidelijk de afl ijning 
van een heropeningskuil in het centrale deel van het 
graf. Op + 11,33 m TAW was duidelijk een rechthoe-
kige kuil (206 cm bij 107 cm) zichtbaar, gevuld met 
bruingrijs zand vermengd met gele leem. Binnen de 
kuil (A: 1) was de noordelijke wand van een houten 
kist zichtbaar (A: 2) waarbinnen over de ganse lengte 
de donkere en humeuzere vulling van een onregel-
matig uitgegraven heropeningskuil zichtbaar was 
(A: 3). De vulling van de ‘plunderkuil’ bevatte enkele 
losse vondsten (a). Vanaf + 11,22 m TAW diepte was 
elk spoor van deze kuil verdwenen, en vanaf + 11,18 
m TAW tekende de volledige rechthoekige, houten 
kist zich duidelijk af (210 cm bij 60 cm) binnen de 
bruine, zandige vulling van de grafkuil die onderaan 
langer was dan bovenaan (B: 1 en 2; op dit niveau 221 
cm lang). Het voeteneinde van de kist was opvallende 
dikker dan de andere wanden. Dit fenomeen gekop-
peld aan de zeer duidelijke afl ijning van de houten 
kistwanden wijst mogelijk op de aanwezigheid van 
een boomstamkist. Verspreid over de kistvulling 
kwamen houtskoolconcentraties voor. Op de kist-
bodem was nog een duidelijke lijkschaduw zichtbaar 
van schedel, linker bovenarm, en beide benen (B: 
3). Ondanks de heropeningssporen bleken toch nog 
verschillende voorwerpen in situ te liggen: binnen 
de westelijke schedelafl ijning bevonden zich nog 
tandenresten (B: b), ter hoogte van het linker bekken 
lagen de resten van een ijzeren staafje (B: c), een 
fragmentair bewaard ijzeren mes (B: d, e en f), een 
bronzen gesp (B: g) en een silex (B: h), aan het rechter 
bekken lag een ijzeren gesp (B: i), ter hoogte van het 

linkerbeen lag een fragmentair ijzeren staafje (B: j) en 
aan het linkervoeteneind stond een biconische pot 
(B: k). 
Op een diepte van + 11,03 m TAW was elk spoor van 
dit graf verdwenen.
De vulling van kist en kuil leverde geen extra vond-
sten op.

vondsten 
a 01-BROE-306 (=b) : 10 kleine wandscherfjes ofwel 

indet. ofwel handgevormd aardewerk, sommige 
secundair verbrand; 12 fragmenten geoxydeerd ijzer; 
4 silexen w.o. 1 verbrand;

b 01-BROE-322 (= o): menselijke tanden; 
c 01-BROE-314 (=e): fragment van een ijzeren verbin-

dingsstuk (niet getekend); 
d 01-BROE-318/01-BROE-319/01-BROE-321 (=j-m-

k): fragmenten van de punt, snede en heft van een 
ijzeren mes (niet getekend); 

e idem
f idem
g 01-BROE-317 (=l): kleine rechthoekige bronzen gesp 

met eenvoudige, omgeplooide ijzeren angel, riem-
breedte 1 cm; met lederresten aan achterzijde;

h 01-BROE-316 (=n): 1 silex: gemeen werktuig, gere-
toucheerde afslag in vuursteen, volledig en onver-
brand, met gebruikssporen op de ventrale zijde van 
de geretoucheerde boord? en roestsporen bij de hiel 
(determinatie door M. Van Gils);

i 01-BROE-320 (=i): ovalen ijzeren gesp met omge-
plooide angel, onversierd, zonder beslagplaat, riem-
breedte ca. 3 cm (Böhner type A – getekend van de 
X-ray); 

j 01-BROE-315 (=f): fragment van een ijzeren staafje 
(niet getekend); 

k 01-BROE-323 (=k): biconische pot breder dan hoog, 
met vlakke, licht concave bodem, scherpe knik onge-
veer in het midden van de pot, radstempelversiering 
op de schouder, geprofi leerde band op overgang 
schouder en hals, korte, licht uitstaande en afgeronde 
rand. Wielgedraaid, harde reducerende bakking, grijs 
oppervlak en beige kern, fi jne tot groffe magering 
met schervengruis, zand en zwarte spikkels, geglad 
buitenoppervlak, licht berookt. Versiering bestaande 
3 spiraalomlopende radstempelbanden, eenvoudig en 
regelmatig visgraatpatroon bestaande uit dubbele rij 
parallellogrammen.
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Dergelijke potten zijn vooral verspreid in 
Noordoost-Frankrijk. Te Goudelancourt (F, Aisne) 
zijn dergelijke potjes ingedeeld in categorie D1 en 
gedateerd in MA3-MR1 (560/570-600/610 – Nice 
2008, 215 en 217 fig. 292, 346B). In de Trierse 
typologie van Böhner (Böhner 1958) situeert 
deze vondst zich binnen type B3b (matig slanke 
knikwandpot met ongeveer gelijke boven- en 
onderwand) dat vanaf Stufe III (525-600) verspreid is 
maar hoofdzakelijk voorkomt in Stufe IV (7de eeuw). 
De golflijnversiering is onder te brengen binnen 
type 432 van Legoux (Legoux et al. 2006) en is te 
dateren is in de perioden MA3 en MR1 (560/570-
630/640). Deze pot, Siegmunds basistype 4, hoort 
in de Nederrijnse typologie thuis in groep Kwt2.32. 
Dit type komt er voor in fasen 4 en 5 (530 tot 
570 – Siegmund 1998, 129-130). Müssemeier et al. 
benoemt deze potten als type Kwt3B en plaatst ze in 
hun fasen 4 en 5 (510/525 tot 580/590 – Müssemeier 
et al. 2003, 59-60).
Het kleine, handgevormde bolronde potje c hoort 
tot het type cookpot dat gekend is uit het Britse 
Angelsaksische gebied, Nedersaksen, Noord-Gallië 
(Franse kustgebied en de Belgische Scheldevallei). 
Het is een typisch gebruiksvoorwerp met een ruime 
chronologische verspreiding vanaf het einde van de 
5de tot in de 8ste eeuw (Myres 1969; Soulat 2009, 
100-101).

conclusie 
MA2/MR1

interpretatie geslacht
Geen informatie. De kleine afmetingen van het graf 
wijzen op de bijzetting van een kind. 

48
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Werkput II
Spoor 91 
Oriëntatie ZWteW-NOteZ (236°)

beschrijving
Ter hoogte van de zuidelijke lange zijde oversneden 
door graf 49. 
Na het afgraven van de teelaarde (+ 11,65 m TAW 
tot + 11,60 m TAW) was dit graf nog opgenomen in 
een grotere donkerbruine zone waarover het noord-
zuid verloop van een recenter karrenspoor diagonaal 
zichtbaar was. Op een dieper niveau  
(+ 11,51 m tot 11,45 m TAW) bleek duidelijk dat 
het graf deel uitmaakte van een cluster van drie 
elkaar oversnijdende graven. Nog een niveau lager 
(+ 11,45 m tot + 11,42 m TAW) was duidelijk dat 
graf 48 in de zuidelijke flank oversneden werd door 
een jonger noord-zuid georiënteerd graf 49. Binnen 
de rechthoekige grafkuil gekenmerkt door een 
gemengde vuilgrijsbruine vulling (225 cm bij 119 
cm) tekende zich reeds een kleinere, rechthoekige 
kist af (150 cm bij 64 cm) waarbinnen de vulling 
iets bruiner getint was (1 en 2). Grafkuil én –kist 
waren in de zuidelijke flank duidelijk oversneden 
door de vulling van grafkuil 49. Verder was nog de 
donkerbruine, rechthoekige verkleuring van een 
heropeningskuil zichtbaar die zich dwars door 
heen de vulling van grafkuil 49 in de kistvulling 
van graf 48 boorde (fig. 48-49: 3). Nog een niveau 
dieper (+ 11,88 m/+ 11,87 m TAW) tekenden 
zich ook de kistplanken af als een lichtgrijze 
lineaire rechthoekige band (4). Ook de secundair 

gegraven kuil was op dit niveau nog zichtbaar 
als een duidelijke vierkant uitgegraven kleine 
kuil die opgevuld was met donkerbruin, humeus 
zand waarin wat houtskool aanwezig was (3). 
Opmerkelijk was de vaststelling dat ter hoogte van 
het hoofd- en voeteneinde telkens een uitstulping 
in de kuil zichtbaar was. Mogelijk bevonden zich 
hier twee balken waartussen de kist geprangd lag (5 
en 6). Het nut van de balken is onduidelijk gezien 
de bodem van de kist rechtstreeks op de bodem 
van de kuil lag (+ 11,24 m/+ 11,21 m TAW). Op 
dit niveau was elk spoor van beide uitstulpingen 
verdwenen. De secundaire kuil was duidelijk tot 
op het bodemniveau van de kist uitgegraven. Op 
de kistbodem lagen volgende objecten nog in situ: 
ter hoogte van de vermoedelijke linkerarm lag een 
ijzeren voorwerp en een silex (a), ter hoogte van het 
vermoedelijke rechterbekken of rechter bovenbeen 
lag een ijzeren schakel (b) en ter hoogte van het 
linkerbeen tenslotte laten drie ijzeren pijlpunten (c).
Op een diepte van + 11,19 m TAW was elk spoor van 
dit graf verdwenen.
Uit de vulling van de grafkuil en –kist werden nog 
enkele losse vondsten gerecupereerd (resp.d en e).

vondsten 
a 01-BROE-117 (=f) : 1 ongekend ijzeren voorwerp 

(messen of vuurslag? – niet getekend) + silex;
b 01-BROE-115 (= d): 1 ijzeren schakel (?);
c 01-BROE-116 (=e): 3 ijzeren pijlpunten: 2 

pijlpunten met slank ovaal blad (één minder goed 
bewaard) waarvan niet duidelijk is of schacht open 
of dicht is (schacht deels afgebroken), 1 pijlpunt met 
weerhaken waarvan evenmin duidelijk is of schacht 
open of gesloten is; 
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Werkput II
Spoor 93 
Oriëntatie WZW-ONO (246°)

beschrijving
Aan het oostelijke voeteneinde oversneden door 
graf 49.
Op het eerste niveau (+ 11,57 m TAW) leek dit graf 
zich nog als individueel graf te onderscheiden. Het 
bleek oversneden door een noord-zuid verlopend 
karrenspoor. Na verdieping van het volledige vlak 
(+ 11,51 m TAW) verscheen een grotere, amorfe 
zone waarin vermoedelijk drie afzonderlijke graven 
verscholen gingen. Bij een volgende verdieping 
(+ 11,42 m TAW) onderscheidden de drie graven 
zich zeer duidelijk. Graf 47 bleek aan het oostelijke 
uiteinde oversneden door een noord-zuid gericht 
graf 49 dat verder nog een meer noordelijk 
gelegen west-oost gericht graf 48 oversneed. De 
grafvulling tekende zich af als een donkerbruine 
met leem gevlekte, rechthoekige kuil (1; 176 cm bij 
75 cm). In de westelijke hoek was een duidelijke 
en donkerdere rechthoekige verkleuring zichbaar 
waarvan de interpretatie onduidelijk blijft (2). Bij 
het verder verdiepen (+ 11,39 m TAW), maakte de 
lineaire, grijze aflijning van de houten kistplanken 
een duidelijk onderscheid tussen kuil en kist 
die eenzelfde egale, donkergrijsbruine met leem 
gevlekte vulling vertoonden (1 en 3). De kuil 
was nog 165 cm bij 76 tot 70 cm; de kist mat 129 
cm bij 40 cm. De oostelijke kistplanken waren 
grotendeels verdwenen door de aanleg van graf 49. 
De eerder vastgestelde rechthoekige verkleuring 

in de westelijke kisthoek, was op dit niveau niet 
meer zichtbaar. Op de kistboden lag nog een aantal 
kralen aan het hoofdeinde (a); aan het voeteinde 
stonden twee potten, een biconische (b) en een 
bolrond, handgevormd potje (c). Rond beide potten 
vertoonde zich een cirkelvormige, donkerbruine 
verkleuring waarvan de interpretatie onduidelijk 
is (4). 
Op een diepte van + 11,26 m TAW was elk spoor van 
dit graf verdwenen.
Uit de vulling van de grafkuil werden nog enkele 
losse vondsten gerecupereerd (d).

vondsten
a 01-BROE-114 (=h) : 1 achthoekige kraal in 

ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd; 
1 achthoekige kraal in ondoorschijnende gele 
glaspasta, ondersierd; 1 bandvormige kraal in 
ondoorschijnende rode glaspasta versierd met 
een opgelegde witte draad in vlechtmotief zonder 
punten; restanten van een kapotte kraal (indet);

b 01-BROE-112 (= e): biconische pot breder dan 
hoog, met vlakke, licht concave bodem, scherp 
geprononceerde en laag gelegen buikknik, schouder 
versierd met elkaar deels overlappende banden met 
meervoudig golvend motief, mogelijk gevormd met 
radstempel, geprononceerde overgang van schouder 
naar hals, korte, licht uitstaande en afgestreken rand. 
Wielgedraaid, vrij harde reducerende bakking, grijs 
oppervlak en beige kern, fijne tot groffe magering 
met schervengruis, zand, organisch materiaal en 
mica, geglad maar verweerd buitenoppervlak, langs 
1 zijde licht berookt. Versiering bestaande uit 
horizontale rijen, elkaar overlappende, parallelle 
golfmotieven;

c 01-BROE-113 (=g): handgevormd bolrond potje 
met ongelijke, bolle bodem, bolle en gewelfde 
buik, met de vingers ingesnoerde schouder en licht 
uitstaande, afgeronde rand. Handgevormd, redelijk 
grove magering met veel rood schervengruis en 
zand, deels reducerend deels oxyderend gebakken, 
geglad buitenoppervlak, beroet; 

d 01-BROE-108 (=j-m-k): 11 ondetermineerbare 
scherven handgevormd aardewerk, meestal 
donkergrijze kern, deels oxyderend, deels 
reducerend gebakken, magering met schervengruis 
duidelijk zichtbaar; 2 framenten ijzer (nagel?).

datering en interpretatie
De kralen onder a zijn door Pion getypeerd als 
B1.6-01a, B1.6-01c, B3.2-01b. Deze types komen 
voor in periodes P2b en P3 zodat een datering in 
periode MA3 te verantwoorden is (Pion 2014).
Het biconisch potje met smalle mond b is te 
rangschikken onder type 392 in de Noord-Franse 
typologie van Legoux (Legoux et al. 2006) die 
verschijnen vanaf de periode MA3 (560/570-
600/610) maar ten volle tot ontwikkeling komen in 
de perioden MR1 en MR2 (600/610-660/670). 
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vondsten
a 01-BROE-105 (=c) : 1 + fragmenten van een 

tweede kleine éénkleurige, bolvormige kraal in 
ondoorzichtig gele glaspasta, 2 kleine bolvormige 
éénkleurige ondoorzichtig groene glaspastakralen; 
1 kleine bolvormige éénkleurig ondoorzichtig rode 
glaspastakraal; 5 kleine bolvormige éénkleurige, 
ondoorzichtig blauwe glaspastakralen (mogelijk 
van tweeledige ex.); 3 gesegmenteerde blauw 
doorzichtige glaspastakralen; 2 gesegmenteerde 
ondoorzichtig zwarte glaspastakralen; 5 
gesegmenteerde ondoorzichtig gele glaspastakralen; 
1 éénkleurige vlakke doorzichtig groene 
glaspastakraal;1 cilindervormige ondoorzichtig rode 
glaspastakraal met gele gevlochten lijnversiering en 
gele vlekken; 1 ovale amberkraal met veelhoekige 
doorsnede; 1 zeer klein ondet. Wandscherfje, 2 
brokjes ijzer;

b 01-BROE-106(= d): biconisch spinschijfje,in 
aardewerk, fijne klei, hard gebakken, oxyderend 
bakproces, afgevlakte onderzijde, onversierd;

c 01-BROE-107 (=e): 1 randfragment, 1 
bodemfragment en 1 wandscherf van een 
onversierde biconische pot met opstaande, korte 
rand en ribbel op overgang hals en schouder, 
grijze fijne klei, reducerende bakking, verweerd 
maar oorspronkelijk geglad oppervlak; 1 
verbrande wandscherf van een biconische pot met 
radstempelversiering, grijs, poreus en secundair 
verbrand; 

d 01-BROE-111 (=f): ovalen ijzeren gesp met 
omgeplooide pin, onversierd, zonder beslagplaat; 

e 01-BROE-103 (=a): 4 ondetermineerbare 
wandscherfjes (w.o. 1 mogelijk secundair 
verbrand); 1 bodemscherf met oranje kern en 
oranjebruin buitenoppervlak, gedraaid en fijne 
chamottemagering; 1 fragmentair wandscherfje 
met sporen van radstempelversiering, secundair 
verbrand; 11 verbrande botfragmenten;

f 01-BROE-104 (=b): 4 ondetermineerbare 
(schijnbaar handgevormd aardewerk) wandscherfjes 
w.o. 1 secundair verbrand, 1 brokje ijzer, 14 
verbrande botfragmenten; 1 tweeledige kraal in 
doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd.

datering en interpretatie
Dit graf biedt weinig chronologische houvast. De 
kralen (a) plaatst Gits binnen het type halssnoer 377 
van Legoux (Legoux et al. 2006). Hiervoor staat een 
datering in MR1 voorop (600/610 tot 630/640). 
Pion benoemde de kralen als types B1.1-02a, 
B1.1-03b, B1.1-08, B1.2-01a, B1.2-01b, B1.2-01c, 
B1.2-02a, B1.2-04a, B1.2-04b, B1.2-04c, B1.2-07, 
B4.2-02b, F1.1-08b. Deze types zijn verspreid 
in de chronologische periodes P3 en P4 met een 
meerderheid in periode P4. Andere types zijn 
algemeen voorkomend in de Merovingische periode 
(Pion 2014). Een datering in periode MR1 lijkt 
voorop te stellen (600/610 tot 630/640). 
De scherven aan het voeteneind (c) zijn afkomstig 
van een biconische pot onder te brengen in type 390 
van Legoux (Legoux et al. 2006) dat verspreid is in 
Noord-Frankrijk vanaf MA3 tot MR1 (560/570 tot 
630/640). 

In het Trierse gebied is het gelijkaardige type B3b 
van Böhner verspreid vanaf het einde van Stufe III 
(525-600) maar volop in omloop in Stufe IV (7de 
eeuw). De pot behoort tot Siegmunds basisgroep 
2 en is verder in te delen als type Kwt2.41 dat 
voornamelijk toe te wijzen is aan de Nederrijnse fase 
4 (530-555 – Siegmund 1998, 130). Bij Müssemeier 
et al. is dit pottype beschreven als Kwt4A met een 
datering in fasen 4 tot 7 (510/525 tot 640/650 – 
Müssemeier et al. 2003, 60). 
De radstempelversiering op de verbrande 
wandscherf gevonden in secundaire context c is 
onder te brengen in de reeks vertikale staafjes van 
type 415 van Legoux (Legoux et al. 2006)die te 
dateren is van MA3 tot MR1(560/570 tot 630/640). 
De ijzeren gesp (d) is zoals eerder reeds vastgesteld 
(zie graf 15) te ruim verspreid om chronologische 
gegevens aan te bieden. 
Het spinschijfje (b) is onder te brengen in categorie 
A2 van het Coppergate-systeem (UK, Walton 
Rogers 2007, 24-25) nl. spinschijfjes met twee 
vlakke zijden met verschillende grootte. Grote 
overeenkomst is te vinden in de voorbeelden uit de 
7de eeuw.

conclusie 
MA3/MR1 
Jonger dan graven 47 en 48 op basis van de 
oversnijding.

interpretatie geslacht 
Geen informatie.
Op basis van de vondsten kan zeer voorzichtig 
gesteld worden dat het hier gaat om de bijzetting van 
een vrouw.

d 01-BROE-109 (=a): 5 ondetermineerbare scherven 
handgevormd aardewerk, meestal donkergrijze 
kern, deels oxyderend deels reducerend 
gebakken, magering met schervengruis duidelijk 
zichtbaar; 2 brokjes oxyderend gebakken klei; 2 
ondetermineerbare secundair verbrande scherven; 4 
ijzerfragmenten; 9 verbrande botresten;

e 01-BROE-110 (=b): 8 ondetermineerbare scherven 
handgevormd aardewerk, meestal donkergrijze 
kern, deels oxyderend deels reducerend gebakken, 
magering met schervengruis duidelijk zichtbaar, 2 
silexafslagjes, 2 stukjes gecalcineerd bot; 2 brokjes 
ijzer van een niet te identificeren ijzeren voorwerp.

datering en interpretatie
De drie pijlpunten c bieden de enige chronologische 
houvast maar komen gedurende een ruime periode 
voor. De pijlpunten met slank ovaal blad zijn onder 
te delen in types 24 (open huls) en 26 (gesloten huls) 
in de Noord-Franse typologie van Legoux (Legoux 
et al. 2006). De pijlen met weerhaken zijn gekend als 
type 27 in dezelfde typologie. Type 24 is verspreid 
vanaf PM (440/450-470/480) tot MA3 (560/570-
600/610), type 26 van MA1 tot MR1 (470/480 tot 
630/640) en type 27 van MA1 tot MA3 (470/480 
tot 600/610). Eenzelfde datering geldt voor het 
Trierse gebied voor de types A (slank ovaal blad met 
open huls – 450-7de eeuw), B (slank ovaal blad met 
gesloten huls – 525-7de eeuw) en F (weerhaken – 
525 tot 7de eeuw)

conclusie 
Te weinig specifieke gegevens voor een meer 
nauwkeurige datering. Ouder dan graf 49 op basis 
van de oversnijdingen.

interpretatie geslacht
Geen informatie. Het voorkomen van wapens wijst 
wellicht op de bijzetting van een man. De eerder 
kleine kistafmetingen lijken te wijzen op het graf 
van een jong individu. 

interdisciplinaire analyses
Houtidentificatie: 
- analyse 3 pijlpunten 01-BROE116 door K. Haneca 
& K. Deforce (zie deel I, hoofdstuk 8): 
De pijlpunt met weerkhaken bevatte Fraxinus 
excelsior (es) in de schacht. Beide andere pijlpunten 
bevatten geen houtresten in de schacht.

49
inhumatiegraf 

Werkput II
Spoor 92 
Oriëntatie ZteW-NteO (191°)

beschrijving
Zowel graf 47 als graf 48 oversnijdend. 
Net onder de teelaarde (+ 11,65 m TAW tot  
+ 11,60 m TAW) lag dit graf nog verborgen onder 
twee parallelle karrensporen met N-Z oriëntering. 
Na het afgraven van deze laag (+ 11,51 m tot + 11,45 
m TAW) kwam een donkerbruingrijze cluster van 
verschillende graven tevoorschijn waaruit zich nog 
iets dieper (+ 11,45 m tot + 11,42 m TAW) graf 49 
onderscheidde als zuid-noord georiënteerd graf dat 
de oudere oost-west graven 47 en 48 oversneed. De 
onregelmatig uitgegraven, rechthoekige grafkuil (1; 
224 cm bij 75 tot 95 cm) had een zeer leemhoudende 
vulling waarbinnen de donkerdere verkleuring van 
een rechthoekige kist (2; 185 cm bij 65 cm) te zien 
was. Het noordelijke uiteinde van grafkuil bleek nog 
net oversneden door de vierkante heropeningskuil 
die graf 48 als doel had (3). Op dit niveau kwamen 
al enkele vondsten tevoorschijn binnen de grafkist: 
aan het vermoedelijke hoofdeinde lagen verspreide 
kralen (a), ter hoogte van het linkeronderbeen 
bevond zich een spinsteentje (b) en aan het 
voeteneinde situeerden zich enkele scherven (c). 
Na een volgende verdieping (+ 11,39 m TAW tot 
+ 11,37 m TAW) tekenden zich in de minder grote 
grafkuil nu ook de lineaire grijze verkleuring van 
de houten kistplanken af (4; 170 cm bij 65 cm). Op 
de kistbodem lagen ter hoogte van het hoofd nog 
verschillende verspreide kralen (a), op borsthoogte 
een ijzeren gesp (d) en aan de voeten nog enkele 
scherven van eenzelfde pot als waarvan de hoger 
liggende scherven afkomstig zijn (c).
Op een diepte van + 11,30 m TAW was elk spoor 
van dit graf verdwenen. Graf 49 was dus minder 
diep uitgegraven dan de graven 47 en 48 die het 
oversneed.
Uit de vulling van de grafkuil en –kist werden nog 
enkele losse vondsten gerecupereerd (resp.e en f).
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In het westelijke deel van de grafkuil lag een 
horizontale dwarsbalk onder de kist (4). Een 
dergelijke balk werd niet vastgesteld in het 
oostelijke deel van de kuil. 
Op een diepte van + 11,35 m TAW was elk spoor van 
dit graf verdwenen. Het was dus duidelijk minder 
diep uitgegraven dan de flankerende graven.
Kist- en kuilvulling bevatten geen losse vondsten.  
In de maagdelijke C-bodem werd nog een silex 
aangetroffen (k). 

vondsten 
a 02-BROE-604 (=n) : kralen hoofdeinde: 1 

cilindervormige kraal in ondoorschijnende gele 
glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in 
ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 
bandvormige kraal in ondoorschijnende bruine 
glaspasta, onversierd; 1 biconische kraal in 
ondoorschijnende rode glaspasta, veriserd met 
een gele draad in vlechtmotief en 3 gele stippen; 
1 bandvormige kraal in ondoorschijnende rode 
glaspasta, versierd met witte draad in vlechtmotief; 
2 bandvormige kralen in ondoorschijnende witte 
glaspasta met blauwe draad in vlechtmotief;

b 02-BROE-601(= k): ijzeren kromme staaf of deel van 
een niet te identificeren voorwerp (niet getekend); 

c 02-BROE-602 (=l): verschillende fragmenten van 
waarschijnlijk een ovalen ijzeren gesp, onversierd, 
zonder beslagplaat (niet getekend); 

d 02-BROE-603 (=m): 1 platte ronde kraal in 
ondoorschijnende gele glaspasta, versierd met 
rode draad in vlechtmotief en 2 gele stippen 
(enkel voorzijde versierd); 1 platte ronde kraal 
in ondoorschijnende rode glaspasta versierd met 

witte draad in vlechtmotief en 2 gele stippen (enkel 
voorzijde versierd); 

e 02-BROE-600 (=j): 1 langwerpige tot ronde bronzen 
gesp met ijzeren angel waaraan gemineraliseerde 
lederresten;

f 02-BROE-599 (=i): 2 fragmenten van een ovale 
ijzeren gesp (met omgeslagen pin?), onversierd, 
zonder beslagplaat; 

g 02-BROE-596 (=f): 1 ijzeren mes met afgebroken 
punt (type niet te bepalen); zat in blok met 597 en 
598 (getekend op basis van X-ray); 

h 02-BROE-597 (=g): verschillende ijzeren 
voorwerpen aan chatelaine: opengewerkte ijzeren 
sierplaat (plaque de chatelaine) met kruisvorm, 2 
ijzeren priemen met omgebogen kop, 1 ijzeren 
haakvormige sleutel, ijzeren ketting bestaande 
uit 5 ijzeren ringen en schakels, 1 gebogen ijzeren 
fragment; gemineraliseerde textielresten; zat in blok 
met 596 en 598 (alle getekend op basis van X-ray);

i 02-BROE-598 (=h): fragmentaire ijzeren ring  
(getekend op basis van X-ray); 

j 02-BROE-595 (=e): wielgedraaide biconische 
pot met licht concave bodem, biconisch lichaam 
waarbij onderste deel hoger is dan bovenste deel, 
radstempelversiering op de schouder, verdikte 
horizontale ribbel tussen schouder en hals, korte 
uitstaande hals met afgeronde rand; radstempel 
bestaande uit onregelmatig visgraatpatroon. Klei 
gemagerd met veel potgruis en zand, soms redelijk 
grof, reducerende bakking, buitenzijde licht berookt 
en geglad, sterk verweerd;

k 02-BROE-605: (micro)kling, niet geretoucheerde 
afhaking in Wommersomkwartsiet, volledig, 
onverbrand (determinatie M. Van Gils) in 
maagdelijke bodem onder kist (niet getekend). 

datering en interpretatie
De versierde bandvormige kralen (a) zijn eveneens 
terug te vinden in halssnoeren van type III en IV, 
resp. verspreid in MA3 en MR1. Het kralenensemble 
a is door Pion geanalyseerd in volgende types: 
A3.2-02, B1.1-02b, B1.1-03b, B1.4-01a, B3.2-01a, 
B3.3-02a, B4.2-02b. De dateerbare kralen uit dit 
ensemble komen voor in zijn chronologische 
groepen P2 en P3 zodat een datering in periode 
MA2-M3 te motiveren is (520/530 tot 600/610 
– Pion 2014). De platte kralen (d) komen in Noord-
Frankrijk eveneens voor in halssnoeren van type III 
en IV, resp. versrpeid in MA3 en MR1. Bij Pion zijn 
deze kralen gekend als types B11.9-01b en B11.9-02 
die hij plaatst in periode P3 (MA3 of 560/570 tot 
600/610 – Pion 2014). 
De bronzen gesp met ijzeren angel (e) is onder te 
brengen in categorie A.1 (gespen zonder beslag) 
van Böhner (Böhner 1958). In de regio Trier is dit 
gesptype vooral verspreid in Stufe II (450-525) en 
III (525-600). Volgens Siegmund is dit een typische 
gespvorm uit de vroege 6de eeuw die zonder 
onderscheid zowel in mannen- als vrouwengraven 
voorkomt. Later zijn beslagloze gespen eerder 
zeldzaam. Een ander dateringscriterium ziet 
Siegmund in de breedte van de riem. Riemen met 
een breedte tussen 1,3 en 2,4 cm horen thuis in de 
vroege periode. De latere riemen zijn breder. De 
riem van gesp e moet ongeveer 1,8 cm geweest zijn 
zodat hij past in de vroege chronologie (Siegmund 
1998, 21). In het Noord-Franse gebied past deze 
gesp binnen type 112 (Legoux et al. 1998) dat 
verspreid is vanaf MA1 tot MA3 (470/480 tot 
600/610). Op het grafveld van Goudelancourt (F, 
Aisne) is dit gesptype gedateerd in MA2-MA3 (Nice 
2008, 179). 
De ijzeren gesp van hetzelfde type (f) is echter niet 
te dateren vermits dergelijke gespen gedurende 

50
crematie 

Werkput II
Spoor 90

beschrijving
Net onder de teelaarde (+ 11,66 m TAW) maakte 
de vulling van dit graf deel uit van een grotere 
verkleuring waarin ook graf 43 verscholen zat. 
In het volgende vlak (+ 11,55 m TAW) leek dit 
graf interpreteerbaar als een ZZW-NNO gericht 
inhumatiegraf van een kind. Iets dieper (+ 11,51 m 
TAW) bleek echter duidelijk dat hier wellicht een 
crematie bijgezet was. De kuilvorm evolueerde van 
rechthoekig naar onregelmatig cirkelvormig. De 
donkerbruingrijze vulling bevatte wat leeminclusies 
en was fel verstoord door bioturbatie. Deze vulling 
bevatte opvallend veel gecalcineerd botmateriaal. 
De afwezigheid van houtskool doe veronderstellen 
dat hier een beenderpakket (Knochenlager) was 
bijgezet, dat echter volledig verstoord was door 
dierlijke activiteit. De inhoud van de kuil is 
volledig bemonsterd en gezeefd op 0,5 mm. Naast 
de crematieresten waren ook enkele secundaire 
scherfjes aanwezig (a). Op + 11,44 m TAW was elk 
spoor van deze kuil verdwenen. 
Graf 50 werd niet gecoupeerd omdat het in eerste 
instantie als inhumatiegraf geïnterpreteerd werd en 
als dusdanig onderzocht werd. 

vondsten
a 01-BROE-101: verweerde en ondetermineerbare 

wandscherfjes w.o. 2 mogelijk secundair verbrand

datering
Onbekend

geslacht
Indet, adult.

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: 01-BROE-102: analyse door  
K. Quintelier en S. Watzeels (deel I, hoofdstuk 8 en 
bijlagen 1, 2 en 3). 
Na uitsortering bleef nog 38,9 gram gecalcineerd 
bot over, of 166 stuks. Enkel fragmenten van 
neurocranium, axiale delen en diafyse delen waren 
aanwezig. Het gaat om een adult waarvan het 
geslacht niet te determineren valt.
Zaden en vruchten: 01-BROE-102: determinatie B. 
Cooremans.
Geen resultaat.
Houtskool: 01-BROE-102 niet geanalyseerd.

51 
inhumatiegraf 

Werkput II
Spoor 80
Oriëntatie W-O (269°)

beschrijving
Bij het afgraven van de teelaarde (+ 11,66 m/ 
+ 11,60 m TAW) situeerde zich in deze zone een 
grote, donkere, nog amorfe verkleuring. Op een 
dieper niveau (+ 11,52 m/+ 11,44 m TAW) was 
duidelijk dat zich hier een aantal parallel naast elkaar 
liggende graven aanwezig waren. 
Graf 51 lag rakelings ten zuiden van graf 53 zonder 
dat een oversnijding is vastgesteld (fig. 53). Op deze 
diepte van + 11,44 m TAW bleek graf 51 nog zeer 
slecht bewaard te zijn. De rechthoekige grafkuil 
was nog slechts ten dele zichtbaar (1; 240 cm bij 
120 cm). Binnen de grijzige vulling was de grafkist 
nog ten dele zichtbaar (lengte ongekend, breedte 60 
cm), enerzijds door een donkerbruingrijze vulling 
(2), anderzijds door een fragmentaire, lichtgrijze 
lineaire aflijning van de kistplanken (3). Op dit 
bodemniveau lagen volgende voorwerpen in situ: 
ter hoogte van het westelijke hoofduiteinde lag 
een klein aantal kralen (a); ter hoogte van de borst 
lagen enkele niet duidelijk te identificeren ijzeren 
voorwerpen mogelijk een staafje (b) en de resten van 
een gesp (c), twee kralen (d), een bronzen gesp (e) 
en een fragmentaire ijzeren ring (f); ter hoogte van 
het bekken lagen enkele ijzeren voorwerpen samen 
gekit in een blok gecorrodeerd ijzer nl. een mes (g), 
meerdere ijzeren voorwerpen van een châtelaine (h) 
en een niet geïdentificeerd ijzeren voorwerp (i); 
aan het oostelijke voeteneinde tenslotte stond een 
pot (j).
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52
inhumatiegraf 

Werkput IV
Spoor 189 
Oriëntatie W-O (273°) 

beschrijving
Parallel gelegen ten noorden van graf 51 en graf 53. 
Dit laatste oversnijdt duidelijk 52 dat dus ouder is. 
Bij het afgraven van de teelaarde (+ 11,66 m/ 
+ 11,60 m TAW) tekende zich in deze zone een 
grote, donkere, nog amorfe verkleuring af. Op een 
dieper niveau (+ 11,52 m/+ 11,44 m TAW) was 
duidelijk dat hier een aantal parallel naast elkaar 
liggende graven aanwezig was. 
Graf 52 lag parallel ten noorden van graven 51 
en 53 waardoor het ook oversneden werd en ten 
zuiden van graven 54 en 55 die iets varieerden van 
oriëntatie. Op deze diepte van + 11,44 m TAW 
bleek graf 52 zelfs nog eerder amorf afgelijnd zodat 
het verband tussen graven 52 en 54 niet direct 
zichtbaar was. Op een nog dieper niveau tekende 
de rechthoekige grafkuil, oversneden door grafkuil 
51 zich duidelijk af (1; tenminste 230 cm bij ten 
minste 105 cm). In de witzandig tot bruingrijs 
gevlekte kuilvulling tekende zich de donkerdere 
kistvulling af (210 cm bij 56 cm). De kist lag tegen 
de noordelijke kuilwand aan (2). Pas een niveau 
dieper (+ 11,35 m TAW/+ 11,34 m TAW) tekenden 
zich ook de kistplanken fragmentair af als een 
bleekgrijze uitgeloogde strook (3). Nog iets dieper 
(+ 11,26 m TAW) bleek dat de grafkuil minder 
breed was (76 cm) dan bovenaan en dus aan de 
zuidzijde schuin was uitgegraven (1bis). Op deze 

diepte lagen volgende voorwerpen in situ: onderaan 
het westelijke hoofduiteinde lag een 30-tal kralen 
(a); ter hoogte van de rechterborst lag een bronzen 
schijffibula (b); iets lager maar aan de linkerzijde een 
bronzen gesp (c); aan de linkerdij tenslotte lag een 
ijzeren mes (d). 
Op + 11,22 m TAW was elk spoor van dit graf 
verdwenen. 
Kist- noch kuilvulling bevatten losse vondsten. 

vondsten 
a 02-BROE-644 (=g) : 1 platte schijfvormige 

kraal in barnsteen; 1 fragmentaire kraal in 
barnsteen; 3 tweeledige bandvormige kralen in 
ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met 
witte draad in vlechtmotief; 1 bandvormige kraal in 
ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met witte 
draad in spiraalmotief; 1 tweeledige bandvormige 
kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd 
met gele draad in spiraalmotief; 5 band/bolvormige 
kralen in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd 
met gele draad in vlechtmotief (1 met 3 stippen); 
1 bolvormige kraal in ondoorschijnende gele 
glaspasta, onversierd; 2 band/bolvormige kraaltjes  
in ondoorschijnende witte glaspasta;  
2 band/bolvormige kraaltjes in ondoorschijnende 
rode glaspasta; 1 band/bolvormig kraaltje in 
ondoorschijnende blauwe glaspasta; 5 hele en 2 
halve en meerdere kapotte bandvormige kraaltjes 
in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 
1 wandscherfje handgevormd aardewerk, zachte 
bakking, magering van zand en schervengruis, deels 
oxyderend deels reducerend gebakken: bruine 
buitenzijde en donkergrijze kern/binnenzijde;

b 02-BROE-643(= f): 1 bronzen schijffibula met 
verhoogd middendeel, versierd met radiale 

stervormige gravering en omcirkelde punten, ijzeren 
naald aan achterzijde waaraan gemineraliseerd 
textiel vastgekoekt; 

c 02-BROE-642 (= e): 1 ovalen bronzen gesp met 
schildvormige angelbasis, angel vastgehecht aan 
gesp met omgeplooide hechting, resten van 2 
groepjes verticale parallelle gegraveerde lijntjes op 
bovenzijde; 

d 02-BROE-641 (= d): ijzeren mes met angel waaraan 
resten van houten heft; rug en snede naar de spits 
toe redelijk gelijkmatig afgebogen.

datering en interpretatie
De kralensamenstelling (a) met o.a. versierde 
bandvormige kralen, is in Noord-Frankrijk gangbaar 
in MA3 (560/570 tot 600/610) en MR1 (600/610 tot 
630/640 – Legoux, et al. 2004, halssnoeren types III 
en IV). Pion onderscheidt volgende types: B1.1-02a, 
B1.1-02b, B1.1-03a, B1.1-04a, B1.1-05a, B3.2-01c, 
B3.2-02a, B3.2-02b, B4.2-02b, B5.2-01a, B5.2-02c, 
F1.1-06, F1.1-08b. Deze types komen verspreid over 
de periodes P1a, P1b,P2, P2b, P3 en P4 voor maar er 
lijkt toch een meerderheid uit periode P3 aanwezig 
zodat een datering in periode MA3 tot begin MR1 
mogelijk is (560/570 tot 625 – Pion 2014). 
De bronzen schijffibula met centrale umbo en 
geometrische versiering (b) past binnen type 219 
van Legoux et al. (Legoux et al. 2004). Dit type komt 
in N.-Frankrijk voor in (einde MA3)-MR1 (600/610 
tot 630/640) en MR2 (630/640 tot 660/670) met 
uitlopers tot in MR3 (660/670 tot 700/710). In 
het Rijnland deelt Siegmund dergelijke fibulae 
in in categorie Fib4.3 (bronzen schijffibulae met 
verhoogd middendeel). Daar komen ze voornamelijk 
voor in fase 8 (610-640). In het Triers gebied 

de ganse Merovingische periode in gebruik zijn 
(Siegmund 1998, 21).
Onder h zijn meerder voorwerpen te herkennen 
die typisch zijn voor een châtelaine waaronder een 
drietal sleutels en een sierschijf. Sierschijven zijn 
aan de Nederrijn begrensd tot vrouwengraven uit 
fase 8 (610-640 – Siegmund 1998, 82). Müssemeier 
et al. situeert ze van fase 5 tot 7 (565 tot 640/650 
– Müssemeier et al. 2003, 40. De schijven met 
opengewerkte kruisvorm zijn door Legoux 
beschreven als type 363 uit MA3-MR1(560/570 tot 
630/640 – Legoux et al. 2006). Sleutels zijn wegens 
hun functionele vorm niet te dateren (Böhner 
1958, 218). De overige voorwerpen zijn evenmin te 
dateren. 

De eerder slanke biconische pot (j) past in de 
typologie van Legoux in reeks 390 (type C) 
die voornamelijk verspreid is binnen MA3 en 
MR1. Te Goudelancourt (F., Aisne) is dit type C 
verspreid vanaf MA2 tot MR1. De radstempel met 
visgraatmotief is te determineren als type 424 dat 
in Noord-Frankrijk voorkomt in MA3 en MR1. 
In de regio Trier heeft Böhner dergelijke potten 
geclasseerd onder B3b. Deze potten zijn er verspreid 
in Stufe III (vooral laatste helft 6de eeuw) maar 
komen vooral voor in Stufe IV (7de eeuw). De pot 
is te rekenen tot de Nederrijnse basisgroep 4 en 
is verder in te delen in type Kwt3.12, verspreid in 
fasen 6 en 7 (570 tot 610 – Siegmund 1998, 130). 
Müssemeier et al. beschrijft dit type pot als Kwt5B 
en dateert deze potten in fasen 5 tot 7 (565-640/650 
– Müssemeier et al. 2003, 61).

conclusie 
MA3 

interpretatie geslacht 
Geen informatie maar de kralen en de vermoedelijke 
aanwezigheid van een gordelhanger of châtelaine 
wijzen mogelijk op een vrouwelijke bijzetting.

interdisciplinaire analyses
Dierlijke resten: monster uit de vulling van de pot 
(bodem) bevat dierenbot, niet geanalyseerd.
Textielonderzoek: textiel- en lederanalyse van 
organische resten op objecten 02-BROE-596-597-
598 (g, h, i) en 600 (e). Onderzoek door Penelope 
Walton Rogers van de Anglo-Saxon Laboratory in 
York (UK) – zie tabel met onderzoeksresultaten:

Gr. Phase Dress Fittings etc Fibre Structure Count/Spin Position of Textile/Leather Interpretation

51 MA3 With textile or leather
complex of ironwork, 
596/7/8
including knife 596
Cu/a buckle 600
Also in grave
beads, 2 fe rings/
fittings.

not 
ident.

? 8/Z x 6/S
Flat against back of fe cross 
and along latch-lifters 597/8, 
in region of left hip.

Coarse textile may 
represent cover, outer 
garment or wrapper.
Leather belt with copper-
alloy buckle.
Knife in leather sheath.

female 

Costume buckle-
&-beads 

leather strap 2.5 mm thick
In association with buckle 
600 in region of waist.

leather sheath
Remains of seam along 
cutting edge of knife 596 in 
region of hip
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53

datering en interpretatie
Wegens oversnijding, jonger dan graf 52.
De kralensamenstelling (a) met vooral onversierde, 
bandvormige kralen in glaspasta, is te weinig 
specifi ek om aan een bepaalde periode toe te 
schrijven. De kralen zijn algemeen te dateren 
in de periode 440-610 n.C. Pion onderscheidde 
volgende types: A3.1-09, A3.1-12, A3.3-01a, A4.3-
02, B1.1-01a, B1.1-02a, B1.1-02b, B1.1-03b, B1.9-
02. Vele van deze types zijn gedurende een langere 
periode verspreid nl. van P1 tot P3. Andere types 
horen voornamelijk thuis in periode P3 wat een 
datering in fase MA3 mogelijk maakt (560/570-
600/610 – Pion 2014). 
De ovalen, ijzeren gesp (h) met omgeslagen angel, 
zonder beslagplaat is chronologisch te ruim 
verspreid om van nut te zijn voor een datering (zie 
graf 15).
Ook het stukje ijzeren beslag met ringetje (c) biedt 
geen enkele chronologische houvast. 
De biconische pot (d) is onder te brengen in de 
categorie potten van type 388 in de typologie van 
Legoux et al. voor N.- Frankrijk. Dit type potten is 
vooral verspreid in de perioden MA1-MA2 (470/480 
tot 560/570) met een nasleep in MA3 (560/570 tot 
600/610). De radstempel is te identifi ceren als type 
Legoux 424, verspreid van MA3 tot MR1 (560/570 
tot 630/640). De potvorm toont veel gelijkenis met 

het type 4 in Hordain dat in de periode van MA3 
geplaatst wordt. In de Trierse typologie van Böhner 
is de pot te rangschikken onder type B1a (brede 
knikwandpot met grotere diameter opening dan 
hoogte). Daar komen deze potten voor in Stufe III 
(525-600). In het Rijnlandse systeem van Siegmund 
hoort de pot thuis in basisgroep 3 en meer specifi ek 
in groep Kwt3.21 die in de Rijnlandse fasen 7 en 8 
(585-640) geplaatst wordt. 

conclusie
MA3/MR1

interpretatie geslacht 
Geen informatie. De kralensnoer rond de hals wijst 
mogelijk op een vrouwelijke bijzetting. 

54
inhumatiegraf

Werkput IV
Spoor 226
Oriëntatie W-O (280°)

beschrijving
Parallel gelegen onmiddellijk ten noorden van graf 
52 en ten zuiden van graf 55. Op een nog hoger 
niveau leek graf 54 zeer beperkt oversneden door de 
grafkuil van graf 52 waaruit kan afgeleid worden dat 
graf 54 ouder is dan graven 52 en 53. 
Bij het afgraven van de teelaarde (+ 11,66 m/
+ 11,60 m TAW) maakte dit graf deel uit van 
dezelfde grote, amorfe zone waarin ook graven 51, 
52, 53 en 55 vervat zaten. 
Op niveau van + 11,51 m TAW waren vormden 
graven 52, 54 en 55 nog een cluster. 
Pas bij de volgende verdieping tot + 11,40 m 
TAW kwam stilaan verduidelijking: bij het graven 
van grafkuil 52 werd de zuidfl ank van graf 54 
net aangesneden. Er was nog geen onderscheid 
zichtbaar tussen de afzonderlijke graven 54 en 55 
alhoewel in de zuidelijke vulling van wat dus een 
grote grafkuil leek, zich toch reeds een rechthoekige 
kistvulling van graf 54 onderscheidde.

tenslotte plaatst Böhner dit fi bulatype F in Stufe IV 
(7de eeuw). 
De ovalen bronzen gesp met schilddoorn waarvan 
de beugel versierd is met groepjes parallelle groeven 
(c) is o.m. verspreid in N. Frankrijk gedurende 
MA2 (520/530 tot 560/570) en MA3 (560/570 tot 
600/610), o.a. op het grafveld van Goudelancourt-
lès-Pierrepont (Aisne – Nice et al. 2008, 179). In het 
Nederrijnse gebied komen dergelijke gespen (met 
riembreedte tot 2,5 cm) voor in fasen 4 (530-555) 
en 5 (555-570 – Siegmund 1998, 23-24). Dezelfde 
gespen zijn door Böhner voor het Triers gebied 
beschreven onder type A6 Schilddornschnalle aus 
Bronze oder Silber) dat een bloei kent in Stufe III (525-
600) (mogelijk ook begin Stufe IV, dus 7de eeuw). 
Het mestype (d) dat Böhner voor het Trierse gebied 
catalogiseert als mestype B (rechte rug die weinig 
naar spits gebogen is – Böhner 1958, 181-182) dat 
algemeen verspreid is vanaf Stufe II tot Stufe IV, is 
niet nauwkeurig te dateren (Nice 2008, 132).

conclusie
Einde MA3/ MR1 

interpretatie geslacht 
Geen informatie. Maar de kralen en de 
vermoedelijke aanwezigheid van een gordelhanger 
of châtelaine wijzen mogelijk op een vrouwelijke 
bijzetting. 

interdisciplinaire analyses
Textielonderzoek: textiel- en lederanalyse van 
organische resten op objecten 02-BROE-643 (b). 
Onderzoek door Penelope Walton Rogers van de 
Anglo-Saxon Laboratory in York (UK) – zie tabel 
met onderzoeksresultaten: 

53
inhumatiegraf 

Werkput IV
Spoor 227
Oriëntatie W-O oriëntering (268°) 

beschrijving
Parallel gelegen tussen graven 51 en 52 waarbij 52 
zeker oversneden wordt en 51 rakelings geraakt 
wordt zonder dat een oversnijding vast te stellen 
was. 
Bij het afgraven van de teelaarde (+ 11,66 m TAW/
+ 11,60 m TAW) tekende zich in deze zone een 
grote, donkere, nog amorfe verkleuring af. Op een 
dieper niveau (+ 11,52 m/+ 11,44 m TAW) was 
duidelijk dat zich hier een aantal parallel naast 
elkaar liggende graven aanwezig waren. Graf 53 lag 
parallel ten noorden van graf 51 dat veel minder 
diep uitgegraven was waardoor een eventuele 
oversnijding niet duidelijk was. Het lag parallel en 
zuidelijk ten opzichte van 52, 54 en 55, waarbij het 
graf 52 duidelijk oversneed. Graven 54 en 55 hadden 
een iets anders gerichte oriëntatie. 
Op deze diepte van + 11,44 m TAW was van graf 
53 de omlijning van de rechthoekige tot ovalen, 
bruingrijze grafkuil duidelijk waar te nemen (250 
cm bij 140 cm) alsook de westelijke, noordelijke 
en zuidelijke planken van een rechthoekige kist, 
dit in de vorm van een rechthoekige, onderbroken, 
bleekgrijze afl ijning (A: 1, 2 en 3; max. 180 cm bij 
66 cm). 
Op niveau van + 11,34 m TAW lijnde de 
rechthoekige grafkuil zich haarscherp af (B: 1; 240 
bij 116 cm). Binnen de grijsbruine kuilvulling was 
nu ook de volledige afl ijning van een rechthoekige 
houten kist zichtbaar (B: 2; 210 bij 70 cm) in de 
vorm van een lichtgrijze, lineaire afl ijning van de 
planken (B: 3). De vulling van de kist was egaler en 
donkerder bruin dan de kuilvulling. 
Op de bodem van de kist (+ 11,28 m tot + 11,70 m 
TAW) was aan het hoofdeinde nog de afl ijning van 
de schedel zichtbaar (B: 4) met direct daaronder 
nog enkele resten tandemail die echter niet te 
recupereren waren (B: 5). Naar het midden van 
het graf toe tekenden ook de dijbenen zich lineair 
af (B: 6). Verder lagen op de bodem volgende 
voorwerpen in situ: onder de tandenresten bevonden 
zich 88 kralen (B: a); ter hoogte van de borst lag 
een ijzeren gesp (B: b); langs het linkerdijbeen 
lag een ijzeren beslag (B: c) en tenslotte stond aan 

de rechter kniehoogte een biconische pot met 
radstempelversiering (B: d). 
Op + 11,15 m TAW was elk spoor van dit graf 
verdwenen. 
De vulling van de grafkuil bevatte een aantal losse 
vondsten (e). 

vondsten
a 02-BROE-646 (= g) : 12 hele en 2 halve bandvormige 

kralen in ondoorschijnende bruine glaspasta, 
onversierd; 34 hele en 3 halve kleine bandvormige 
kraaltjes in ondoorschijnende zwarte glaspasta, 
onversierd; 18 kleine bandvormige kralen in 
ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 6 
kleine bandvormige kralen in doorschijnende 
blauwgroen glaspasta, onversierd; 1 kleine 
langwerpige zesledige kraal in doorschijnende 
donkerblauwe glaspasta, onversierd; 1 half 
langwerpig kraaltje in doorschijnende groenige 
glaspasta, onversierd; 4 fragmentjes kraal in 
doorschijnende groene glaspasta; 1 kapotte ronde 
afgeplatte kraal in doorschijnende donkerblauwe 
glaspasta, onversierd; 3 kleine brokjes houtskool (?), 
3 kleine brokjes indet (zilver?);

b 02-BROE-647(= h): ovalen ijzeren gesp met 
omgeplooide angel, onversierd, zonder beslagplaat, 
riembreedte ca. 2,4 cm (getekend op basis van 
X-Ray); 

c 02-BROE-648 (= i): omgeplooid ijzeren beslag met 
ringetje? (getekend op basis van X-Ray); 

d 02-BROE-645 (= d): biconische pot met 
radstempelversiering; vlakke bodem, knik eerder 
laag in het potprofi el, steile schouder versierd met 
radstempels (visgraatmotief), schouder en hals 
van elkaar gescheiden door een horizontale ribbel, 
uitstaande hals met naar buiten geplooide rand; 
reducerende bakking, fi jne klei met veel mica en 
enkele grovere inclusies chamotte, donkergrijs 
buiten- en binnenoppervlak, lichtgrijze kern, 
buitenoppervlak geglad;

e 02-BROE-649 (= a): 1 randscherf handgevormd 
aardewerk, volledig bedekt met ijzeraanslag, 
groffe magering met schervengruis en groffe 
zand/kiezelkorrels; 1 wandscherf handgevormd 
aardewerk, groffe magering met schervengruis 
en zand, zacht gebakken, deels reducerend deels 
oxiderend gebakken: bruin tot grijs; 5 brokjes indet 
aardewerk; 3 fragmenten geoxideerd ijzer; 6 brokjes 
houtskool.

Gr. Phase Dress Fittings etc Fibre Structure Count/Spin Position of Textile/Leather Interpretation

52 MA3/MR1

With textile or leather
Cu/a disc brooch 643
Also in grave
beads, buckle, knife

flax/hemp,
prob. flax

? ? x ?
On back of, not clasped by, 
brooch 643. Iinnermost of 
several layers

[disturbed grave]
Inner garment of linen. 
Garment clasped by 
brooch not identified. 
Function cord unknown.

female 

Costume C not ident. cord bundle of Zs
Knotted to pin of brooch 
643
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55 
inhumatiegraf

Werkput IV en XVII
Spoor 229
Oriëntatie WteN-OteZ (282°)

beschrijving
Parallel gelegen onmiddellijk ten noorden van graf 
54. Het wordt op de zuidoosthoek oversneden door 
graf 56. 
Bij het afgraven van de teelaarde (+ 11,66 m/+ 11,60 
m TAW) maakte dit graf deel uit van dezelfde grote, 
amorfe zone waarin graven 51, 52, 53 en 55 vervat 
zaten. 
Op niveau van + 11,52 m TAW waren vormden 
graven 52, 54 en 55 nog een cluster. 
Op + 11,40 m TAW leek de kist van graf 54 in een 
grote grafkuil bijzet
Pas op + 11,35 m TAW waren beide graven 
54 en 55 waar te nemen als twee parallel naast 
elkaar liggende, afzonderlijke graven. Door de 
aanwezigheid van de tuinmuur werd dit graf in twee 
fasen opgegraven. Ten westen (werkput XVII) werd 
de grafkuil nipt aangesneden bij het graven van graf 
56 dat dus jonger is. De grafkuil was rechthoekig 
met afgeronde hoeken (163 cm lang en 90 cm breed) 
en had eenzelfde vulling als graf 54 (1). Het lijkt of 
beide kuilen samen uitgegraven zijn en pas op een 
dieper niveau individueel verdiept werden. Ook de 
aflijning van de rechthoekige kist manifesteerde zich 
op identieke wijze als in graf 54: een donkerdere 
vulling, afgelijnd door een uitgeloogde grijze, 
lineaire verkleuring van de kistplanken (2 en 3; 115 
bij 34 cm). Het was echter niet duidelijk op de kist 
ook voorzien was van op de hoeken uitstekende 
planken. 

Op de bodem van de grafkist (+ 11,16 m TAW) 
waren aan het westelijke uiteinde van de kist nog de 
aflijning van de schedel en enkele resten tandemail 
(niet te recupereren) waar te nemen (4). Verder lagen 
volgende voorwerpen in situ: ten zuiden naast de 
schedel lag een ijzeren pijlpunt (a); op borsthoogte 
lag een niet te identificeren metalen voorwerp (b) 
en iets lager lag ter hoogte van het linkerbekken een 
ijzeren mes (c). 
Net zoals bij het naastliggende graf 54, tekende 
zich onder het westelijk hoofdeinde van de kist een 
horizontale dwarsbalk af (5). De lengte van de balk 
blijft ongekend; de breedte mat 5 cm. Eenzelfde 
tegenhanger onder het oostelijke voeteneinde werd 
niet waargenomen. 
Op een diepte van + 11,11 m TAW waren alle sporen 
van graf 55 verdwenen. 
De kistvulling bevatte nog enkele losse vondsten (d). 

vondsten 
a 02-BROE-631 (= f) : ijzeren pijlpunt met slank ovaal 

blad en opengewerkte huls;
b 02-BROE-630 (= g): fragment brons; fragment brons 

(van knop? Niet getekend); organisch materiaal en 
ijzer-oxidatie; organisch materiaal?; 

c 02-BROE-635 (= h): 3 fragmenten van een ijzeren 
mes met rechte rug en snede die naar punt buigt (?); 
nog met schede?);

d 02-BROE-634 (= b): 1 wandscherf handgevormd 
aardewerk, zacht gebakken, vrij groffe magering 
van schervengruis en zand, deels oxiderend deels 
reducerend gebakken: oranjerood buitenoppervlak 
en donkergrijze kern + binnenoppervlak; 1 silex 
afslag.

datering en interpretatie
Wegens oversnijding, ouder dan graf 56.
Wellicht samen met graf 54 uitgegraven en dus 
gelijktijdig. 
Ook dit graf is niet nauwkeurig te dateren door 
gebrek aan chronologische gegevens. De pijlpunt (a) 
is van eenzelfde type als deze uit het naastliggende 
graf 54 (Legoux et al. 2006, type 24, Böhner 1958, 
pijlpunten type A) en dus zowel in ruimte als tijd te 
ruim verspreid om van nut te zijn voor een datering 
(zie graf 54). Ook het mes (c) is van eenzelfde type 
als het mes uit graf 54 nl. met rechte rug waarvan 
rug en snede geleidelijk naar punt toebuigen 
(Böhner1958, mestype A) en kan wegens te ruime 
verspreiding evenmin chronologisch geduid 
worden. 

conclusie 
Onbekende datering maar wellicht gelijktijdig of 
ouder dan MA3/MR1.

interpretatie geslacht 
Geen informatie. De aanwezigheid van wapens 
(pijlpunt) wijst op het mannelijke geslacht. Gezien 
de kleine afmetingen is dit graf te interpreteren als 
een kindergraf. 

interdisciplinaire analyses
Organisch materiaal: organische resten 02-BROE-
630 en 635 niet verder geselecteerd voor analyse.

Pas op + 11,35 m TAW waren ook graven 54 en 
55 waar te nemen als twee parallel naast elkaar 
liggende, afzonderlijke graven. De aanwezigheid van 
de tuinmuur verhinderde de volledige registratie 
van graf 54: de noordoostelijke hoek van de 
grafkuil is slechts als reconstructie weer te geven. 
De rechthoekige kuil was 174 cm lang en 116 cm 
breed, had afgeronde hoeken en was opgevuld met 
heterogeen, sterk leemhoudend zand (1). In deze 
kuil tekende zich de rechthoekige donkerdere, 
bruingrijze vulling van de kist af (2), begrensd door 
de lineaire, lichtgrijze en uitgeloogde verkleuring 
van de houten kistplanken (3; 144 cm bij 40 cm). 
De kist had aan hoofd- en voeteneinde uitstekende 
planken. 
Op de bodem van de grafkist (+ 11,16 m TAW) 
lagen volgende voorwerpen in situ: ongeveer in het 
midden, pal tegen de noordelijke kistwand lag een 
ijzeren pijlpunt (a); iets meer westelijk en ook tegen 
de kistwand lagen een ijzeren mes en een mogelijk 
knopvormig handvat van een scramasax (b); ter 
hoogte van het mes situeerden zich 2 nagels (c & 
d); ter hoogte van het mes en centraal in de kist lag 
een ijzeren gesp (e); op dezelfde hoogte maar tegen 
de zuidelijke kistwand tenslotte lag een niet te 
identificeren ijzeren voorwerp (f). 
Op datzelfde niveau lijnden zich pal onder beide 
kistuiteinden twee horizontale dwarsbalken af 
waarop de kist steunde (4 en 5). De westelijke 
balk mat 94 cm bij 7 cm; de oostelijke balk 86 cm 
bij 9 cm.
Op een diepte van + 11,14 m TAW cm waren alle 
sporen van graf 54 verdwenen. 
Uit de vulling van de kist werd nog een 
handgevormde scherf uit de metaaltijden 
gerecupereerd (g). 

vondsten 
a 02-BROE-632 (= e) : ijzeren pijlpunt met slank ovaal 

blad en opengewerkte schacht;
b 02-BROE-633 (= f): fragmentair ijzeren mes met 

nog organische resten van de schede; knopvormig 
ijzeren handvat van een scramasax, nog bewaarde, 
gemineraliseerde houtresten; resten van een ijzeren 
staaf?;

c 02-BROE-639 (= h): ijzeren nagel; 
d 02-BROE-640 (= i): fragment van een ijzeren nagel;
e 02-BROE-638 (= g): ovalen, ijzeren gesp met 

omgeplooide angels, zonder beslagplaat, onversierd;
f 02-BROE-637 (= f): niet te identificeren ijzeren 

voorwerp (volledig gecorrodeerd);
g 02-BROE-636 (= b): 1 wandscherf handgevormd 

aardewerk, redelijk zacht gebakken, vrij groffe 
magering met schervengruis en zand; deels 
oxiderend deels reducerend gebakken: oranje tot 
donkergrijs.

datering en interpretatie
Wegens oversnijding, ouder dan graven 52 en 53.
Dit graf bezit nauwelijks dateringsmogelijkheden. 
De pijlpunten met ovaalvormig blad en 
opengewerkte huls (Legoux type 24, Böhner 
pijlpunten type A) zijn overal en over de ganse 
Merovingische periode verspreid zodat een 
nauwkeurige datering onmogelijk is (Urlacher 2008, 
119; Legoux et al. 2006, 54 (type 24). Ook de ovalen, 
ijzeren gesp (e) met omgeslagen angel, zonder 
beslagplaat is chronologisch te ruim verspreid om 
van nut te zijn voor een datering (zie graf 15).
De ijzeren nagels (c en d) en het niet te identificeren 
ijzeren voorwerp (f) bieden evenmin enige 
chronologische houvast. 

Het mes, de zwaard- of saxknop en ijzeren staaf 
zijn in blok uitgehaald en horen ongetwijfeld 
tot een ensemble waarbij mes en zwaard of sax 
samen in een schede van organisch materiaal 
opgeborgen waren. De ijzeren staaf betreft mogelijk 
de gecorrodeerde resten van de kling van sax of 
zwaard. Gelijkaardige knoppen van scramasaxen 
zijn gevonden in Goudelancourt-lès-Pierrepont 
(Aisne) maar uiteraard onmogelijk te dateren zonder 
bewaarde kling (Nice 2008, 122). Het mes hoort 
tot de categorie messen met rechte rug waarvan rug 
en snede geleidelijk naar punt toebuigen (Böhner 
1958, mestype A) maar ook aan deze is geen enkele 
chronologisch criterium te koppelen (Nice 2008, 
132). 

conclusie
Onbekend maar wellicht gelijktijdig of ouder dan 
MA3/MR1.

interpretatie geslacht 
Geen informatie. De aanwezigheid van wapens 
(scramasax en pijlpunten) wijst op het mannelijke 
geslacht.
Gezien de kleine afmetingen is dit graf te 
interpreteren als een kindergraf. 

interdisciplinaire analyses
Houtresten: gemineraliseerde houtresten 02-BROE-
633 niet geselecteerd voor analyse.
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1

interpretatie geslacht 
Geen informatie. De aanwezigheid van kralen, 
vermoedelijke châtelaine en spinsteen wijst op de 
bijzetting van een vrouw.
Gezien de eerder beperkte afmetingen is dit graf te 
interpreteren als een kinder- of adolescentengraf. 

57 
inhumatiegraf

Werkput XVII
Spoor 422
Oriëntatie W-O (275°)

beschrijving
Vrijwel parallel gelegen ten zuiden van graf 56 en 
tussen graven 52 (westelijk) en 58 (oostelijk). 
Dit graf kende een eerste registratie in het tweede 
vlak (+ 11,37 m TAW). Op dat niveau was de 
rechthoekige grafkuil duidelijk afgelijnd en was een 
eerste gedeeltelijke herkenning van een donkerdere 
kistvulling mogelijk, aan de noordzijde afgelijnd 
door een lichtgrijs uitgeloogde lineaire afdruk van 
de kistwand. Op een dieper niveau (+ 11,30 m/ 
+ 11,29 m TAW) lijnde de kist zich als een 
donkerdere vulling bijna volledig rechthoekig af  
op het hoofdeinde na. Iets dieper (+ 11,30 m/ 
+ 11,27 m TAW) lijnden alle sporen zich duidelijk 
af: de rechthoekige kuil, iets vernauwend naar het 
voeteneind toe, opgevuld met een lichte grijsbruine 
vulling (1; 190 cm bij 75 tot 65 cm waarin centraal 
een rechthoekige kist vernauwend naar voeteneinde 
toe en opgevuld met een homogene bruingrijze 
vulling (2; 163 cm bij 40 tot 26 cm). Op hetzelfde 
niveau lagen nog volgende objecten in situ op de 

bodem van de kist: enkele zeer slecht bewaarde 
tandenresten (a); een aantal verspreide kralen rond 
de omgeving van het hoofd (b); fragmenten van een 
moeilijk te identificeren ijzeren voorwerp, mogelijk 
een gesp, ter hoogte van de schouders (c); een 
ijzeren gesp op heuphoogte (d); een fragmentaire 
ijzeren priem ter hoogte van het linker bovenbeen 
(e) en een als ijzeren voorwerp (schakels van een 
ketting?) geïnterpreteerd maar niet te conserveren 
object ter hoogte van de linkerknie (f). 
Alle sporen van graf 57 waren verdwenen op + 11,23 
m TAW. 
Noch kist- noch kuilvulling leverden extra vondsten 
op. 

vondsten 
a 03-BROE-1036 (= i) : menselijke tanden;
b 03-BROE-1035 (= h): 1 bandvormige kraal in 

ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 
3 cilindervormige kralen in ondoorschijnende 
lichtblauwe glaspasta, onversierd; 3 cilindervormige 
kralen in ondoorschijnende rode glaspasta, 
onversierd; 3 cilindervormige kralen in 
ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd; kleine 
brokjes van een kleine kraal in doorschijnende 
blauwe glaspasta, onversierd; 

c 03-BROE-1034 (= g): 3 fragmenten van een ijzeren 
gesp? (vorm niet te bepalen – niet getekend); 

d 03-BROE-1033 (= f): eenvoudige, ovalen ijzeren 
gesp met omgeplooide pin, onversierd, zonder 
beslagplaat;

e 03-BROE- 1032 (= e): fragment van een ijzeren 
priem met omgebogen kop;

f 03-BROE-1031 (= f): sterk gecorrodeerde schakels 
van een ketting (châtelaine?) – bleek negatief na 
X-Ray en dus niet bewaard.

datering en interpretatie
Sara Gits plaatst de kralen b in de periode 560-640 
zonder hiervoor enig argument aan te reiken. 
Opake gele, rode en blauwe cilindervormige kralen 
komen in het Nederrijnse gebied voor in Siegmunds 
combinaties D tot H. Deze combinaties zijn te 
dateren van 530 tot 670 (Siegmund 1998, 69,70-71). 
Pion vermeldt volgende types: B1.4-02a, B1.4-03a, 
B1.4-06a. Deze types zijn alle gelinkt aan zijn 
chronologische periode P3 zodat een datering in 
fase MA3 (560/570-600/610) voorop te stellen is.
Ijzeren gespen zonder beslag komen voor 
gedurende de ganse Merovingische periode en 
zijn niet aan een bepaalde chronologische fase toe 
te wijzen. Dit geldt zowel voor het Nederrijnse 
(Siegmund 1998, 21) als voor het Noordfranse 
gebied (Nice 2008, 179).

conclusie 
MA3/MR1

interpretatie geslacht 
Geen informatie. De aanwezigheid van kralen en 
vermoedelijke châtelaine (bestaande uit ijzeren 
schakels f) met o.m. een ijzeren priem e, wijst op de 
bijzetting van een vrouw. Meer dan waarschijnlijk 
is dit graf samen met de omliggende graven 51-56, 
in relatie te brengen met het naastliggende grote 
kamergraf 58.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: 03-BROE-1036, zie assessment 
K. Quintelier, deel I.

56 
inhumatiegraf

Werkput XVII
Spoor 412
Oriëntatie W-O (272°)

beschrijving
Direct aansluitend ten oosten van graven 54 en 
55 waarbij het graf 55 op de zuidoosthoek nipt 
oversnijdt. 
Bij de eerste registratie op + 11,40 m TAW was 
de grafkuil duidelijk afgelijnd alsook een interne 
aflijning die overeenstemde met een lichte 
uitstulping van de grafkuil aan de noordoostelijke 
hoek. Op de volgende niveau’s (+ 11,37 m en  
+ 11,32 m TAW) was de situatie duidelijker. Langs 
de westelijke zijde verscheen in de duidelijk 
afgelijnde lichtbruingrijze kuilvulling (1; 210 bij 90 
cm), de lineaire aflijning van een rechthoekige kist 
(2). Het centrale deel van het graf bleek volledig 
verstoord door een amorf afgelijnde, secundair 
gegraven kuil met een donkerdere vulling (max. 110 
bij 100 cm) die zowel kuilvulling als kist volledig 
doorsneed (3). Op het diepste niveau (+ 11,24 m 
TAW) was aan de westelijke zijde de kuilvulling al 
grotendeels verdwenen terwijl aan de oostelijke 
zijde dan pas de aflijning van de kist in de kuil 
zichtbaar was (1-2). De afmetingen van de kist 
zijn aldus te reconstrueren tot 158 bij 40 cm. De 
oostelijke zijde was bijna volledig vergraven door 
heropening van het graf waardoor zowel grafkuil 
als grafkist tot op de bodem verstoord werd. Op 
de bodem van de kist en dus op hetzelfde niveau 
als de bodem van de heropeningskuil, lagen nog 
volgende voorwerpen deels in situ: aan het westelijke 
– hoofdeinde – lag een concentratie kralen (a) buiten 
de contouren van de secundaire kuil; ter hoogte van 
het veronderstelde bekken lag een ijzeren staafje 
(b); aan het voeteneinde bevond zich nog deels 
in de vulling van de kuil een randscherf van een 
biconische pot (c); iets meer zuidelijk lag, eveneens 
op de bodem van de secundair gegraven kuil, een 
spinschijfje in ceramiek (d). 
Onder het oostelijke voeteneinde tekende zich op 
+ 11,18 m TAW een horizontale dwarsbalk af (4). 
Deze balk mat 67 cm bij 8 cm. Een gelijkaardige, 
westelijke tegenhanger bleek niet aanwezig. 
Blijkbaar ruste de kist daar op een hoger niveau op 
de maagdelijke bodem. 
Op een diepte van + 11,19 m TAW waren alle sporen 
van graf 56 verdwenen. 
Zowel kistvulling als kuilvulling bevatten nog losse 
vondsten (e en f). 

vondsten
a 03-BROE-1038 (= d) : ensemble van 39 kralen 

bestaande uit 1 kleine kraal in barnsteen; 1 
langwerpige lichtkonische en licht 6-hoekige 
kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, 
versierd met gele spiraaldraad in zigzagmotief; 
1 langwerpige dunne (draadvormige) kraal in 
doorschijnende donkerblauwe glaspasta, onversierd; 
1 onregelmatig gevormde afgeplatte kraal in 
donkerblauwe licht doorschijnende glaspasta, 
onversierd; 4 bandvormige tot bolvormige kralen 
in ondoorschijnende turkooisblauwe glaspasta, 
onversierd; 2 enkelvoudige en 2 tweevoudige 

band- tot bolvormige kralen in ondoorschijnende 
rode glaspasta, onversierd; 3 volledige en 1 
fragmentaire (in 3 stukken) bolvormige kralen in 
ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd; 4 
band- tot bolvormige kralen in ondoorschijnende 
gele glaspasta, onversierd; 3 kleine band- tot 
bolvormige kraaltjes in ondoorschijnende gele 
glaspasta, onversierd; 1 cilindervormig kraaltje 
in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 
1 langwerpig cilindrisch kraaltje met ribbeltjes 
in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 
bandvormig kraaltje in ondoorschijnende bruine 
glaspasta, onversierd; 1 tonvormig kraaltje (in 2 
stukken) in ondoorschijnende bruine glaspasta, 
onversierd; 2 en een fragment van een 3de 
bandvormig kraaltje in ondoorschijnende zwarte 
glaspasta, onversierd; 2 tweeledige bandvormige 
kraaltjes in ondoorschijnende zwarte glaspasta, 
onversierd; 3 kleine bandvormige kraaltjes in 
doorschijnende groenige glaspasta, onversierd; 
fragmenten en brokjes van 1 of meerdere kralen 
in een groenige slecht bewaarde (oorspronkelijk 
doorschijnende) glaspasta; brokjes van kleine 
kraaltjes in groene doorschijnende glaspasta;

b 03-BROE-1041 (= g): 1 fragment van een ijzeren 
staafje (priem?); 1 fragment van een niet te 
identificeren ijzeren voorwerp; 

c 03-BROE-1039 (= e): 1 randscherf van een 
biconische pot, reducerend gebakken en geglad 
aardewerk met geprononceerde draairingen op de 
schouder; 

d 03-BROE-1040 (= f): 1 biconisch spinschijfje in fijne 
hard gebakken klei, reducerende bakking, biconisch;

e 03-BROE- 1042 (= b): 5 wandscherven 
handgevormd aardewerk, dikwandig, ruw gemagerd 
met schervengruis en zand, deels oxiderend 
deels reducerend gebakken: grijze kern, oranje 
buitenoppervlak, grijs tot beige binnenoppervlak;

f 03-BROE-1043 (= a): 1 randscherf handgevormd 
aardewerk, gemagerd met schervengruis en zand, 
oxiderende bakking: grijze kern, bleke buiten- en 
binnenzijde; 16 wandscherfjes handgevormd 
aardewerk, magering van schervengruis en zand, 
deels oxiderend, deels reducerend gebakken: 
donkergrijze kern, bleke tot bruinachtige 
buitenkant, bruine tot grijze binnenzijde; 2 
fragmentjes dakpan.

datering en interpretatie
Wegens oversnijding, jonger dan graf 55
De 39 kralen a vormden wellicht een kralensnoer 
rond de hals van de overledene. Sara Gits schrijft dit 
snoer toe aan type III in de typologie van Legoux. 
Dit type is thuis te brengen in de periode 560-610 
(MA3). Pion determineerde volgende types kralen: 
A3.1-04b, A3.1-09, A3.1-11, A3.1-12, A3.3-01a, 
A4.3-01a, B1.1-02a, B1.1-02b, B1.1-03a, B1.1-03b, 
B1.1-04a, B1.1-05a, B1.2-02a, B1.2-02b, B1.9-02, 
B1.10-02, B5.2-02d, F1.1-08b. Vele van deze types 
bleven gedurende een langere periode in gebruik. 
De nauwkeuriger te dateren types zijn voornamelijk 
afkomstig uit Pions periode P2 en P2b maar ook 
enkele exemplaren uit periodes P1, P3 en P4 zijn 
aanwezig. Dit veronderstelt een datering in periode 
MA3 (560/570 tot 600/610 – Pion 2014).
Het ijzeren staafje b is mogelijk afkomstig van een 
priem die zich aan een gordelhanger of châtelaine 
bevond. Mogelijk zijn de overige voorwerpen die 
aan de châtelaine gehecht waren, weggenomen 
tijdens het heropenen van het graf. 
De randscherf van de biconische pot c is wegens 
het fragmentaire karakter moeilijk te plaatsen 
maar toch lijkt het eerder te gaan om een hoge, 
gesloten pot van Siegmunds basisgroep 4 die in het 
Rijnland tot fasen 4-8 te rekenen zijn (530-640). De 
aanwezigheid van geprononceerde groeven leidt 
in het Noord-Franse gebied tot een datering in de 
7de eeuw (Imbrechts 2007, 91). In het Rijnland en 
ook in de Vlaamse grafvelden komen horizontale 
groeven echter al veel eerder voor (Imbrechts 207, 
91). Wellicht werd de pot gefragmenteerd bij het 
heropenen van het graf. Het spinsteentje d is te 
rangschikken als een laatste – 6de-eeuwse – evolutie 
van het door Rogers bepaalde type B. Meestal liggen 
spinsteentje ter hoogte van de heupen en zijn ze 
bevestigd aan een gordel of gordelhanger. Dit was 
mogelijk ook het geval bij dit spinsteentje maar is 
het uit context geraakt bij het heropenen van het 
graf. 

conclusie
MA3/MR1
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58

vondsten
a 03-BROE-1013 (= d) : knop of niet (onduidelijk 

of koperlegering of ijzer); 3 fragmenten van een 
ovalen gesp met omgeslagen pin, onversierd, zonder 
beslagplaat (positie niet aangeduid); 

b 03-BROE-1009 (= e): ijzeren mes in 3 fragmenten 
waarvan vorm niet exact te bepalen is; 

c 03-BROE-1014 (= i): 1 amandelvormige barnstenen 
kraal; 

d 03-BROE-1017 (= k): 2 fragmenten van een ijzeren 
staafje; 

efg 03-BROE-1010, 1011 & 1012 (= f): drie fragmenten 
van een ijzeren gesp, onversierd, zonder beslag; 

h 03-BROE-1015 (= j): ijzeren nagel (2 fragmenten); 
i 03-BROE-1016 (= a): 1 randscherf wielgedraaid 

Romeins aardewerk van een kom met naar binnen 
omgeplooide rand en horizontale groef op 
buitenrand, witte klei, grof gemagerd met kwarts en 
vulkanisch materiaal (Eifelwaar); 1 cilindervormige 
kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd

datering en interpretatie
Geen van de teruggevonden voorwerpen 
zorgt voor een exacte datering. Ijzeren gespen 
zonder beslag komen voor gedurende de ganse 
Merovingische periode en zijn niet aan een bepaalde 
chronologische fase toe te wijzen. Dit geldt zowel 
voor het Nederrijnse (Siegmund 1998, 21) als voor 
het Noordfranse gebied (Nice 2008, 179). Van het 
ijzeren mes was de vorm niet te bepalen. Evenmin 
kan aan de alleen voorkomende barnstenen kraal een 
chronologische betekenis toegewezen worden. Deze 
kraal is door Pion als type F1.1-08d gedetermineerd 
en is karakteristiek voor periode P4 of MR1 
(600/610-630/640 – Pion 2014).
Het kraaltje uit de kuilvulling is van het type 
B1.4-02a en hoort thuis in Pions periode P3 of MA3 
(560/570-600/610 – Pion 204).

conclusie 
MA3-MR1? 

interpretatie geslacht 
Geen informatie. De aanwezigheid van de ene kraal 
kan geen gegeven zijn om het graf aan een vrouw toe 
te schrijven. 

59 
inhumatiegraf 

Werkput XVII
Spoor 446
Oriëntatie W-O (264°)

beschrijving
Ten oosten gelegen van kamergraf 58. Volledig 
geregistreerd.
Slechts 1 vlaktekening was nodig om dit ondiepe 
graf te registreren. Deze registratie gebeurde op 
11,48 m TAW. De grafkuil was rechthoekig met 
afgeronde hoeken waarbij vooral het westelijke 
uiteinde zeer ronde vormen had (1; 154 bij 58 cm). 
De vulling van de kuil bestond uit een bruingrijs 
pakket dat met veel gelig lemig zand vermengd was 
en in het oostelijke deel donkerder van kleur was. 
In dit pakket tekende zich geen kist af. Er waren 
geen sporen van menselijke resten zichtbaar. Sporen 
van een secundaire opening zijn niet vastgesteld. 
De grafvulling was wel danig verstoord door 
bioturbatie.
Reeds bij het opschonen van het eerste vlak was aan 
het oostelijk voeteneinde de aanwezigheid van een 
pot op te merken (a). Deze pot was tevens ook de 
enige vondst in dit graf. 
Het graf was volledig verdwenen op een diepte van 
+ 11,42 m TAW. 
De vulling van de grafkuil leverde geen verdere losse 
vondsten op. 

vondsten 
a 03-BROE-1101 (= b) : kleine, biconische pot met 

vlakke bodem, eerder afgeronde knik ongeveer 
midden in de buik, steile schouder versierd met 
een ‘chevron’radstempelmotief, korte, licht 
uitstaande rand met afgeronde lip. Buikpartij 
ietwat ingedeukt en schouder vervormd bij 
aanbrengen van de radstempel. Fijnkorrelig tot 
korrelig aardewerk, matig tot sterk verschraald 
voornamelijk met fijn zand en kwarts (Imbrechts 
type C-2 – groep f), reducerende bakking, grijs 
oppervlak, oorspronkelijk geglad en berookt maar 
sterk verweerd. In vulling zitten opvallende brokjes 
ijzeroer. 

datering en interpretatie
Het potje a is door Imbrechts getypeerd als 
Categorie C-2 – Groep 3.h (kleine, brede potten 
met smalle mond – Imbrechts 2007). Het potje is 
enigszins te vergelijken met Böhners type B5a dat 
in het Trierse gebied in Stufe IV (7de eeuw) onder te 
brengen is. De gelijkenis met gelijkaardige potten 
in het Noordfranse Aisne departement is echter 
treffender (Bayard & Thouvenot types D1a en 
D1b). Daar komen ze voor vanaf het laatste kwart 
van de 6de eeuw en mogelijk nog in de eerste helft 
van de 7de eeuw (Bayard et al. 1993, 311-313, fig. 
12: 1,2). Wat het Nederrijnse gebied betreft, is het 
potje onder te brengen in Siegmunds groep 2 (breed 
en gesloten) en meer bepaald in type Kwt3.11 dat 
voorkomt in fasen 6 tot 7 dus van 570 tot 610. 
De radstempel stemt overeen met type 424 van 
Legoux et al. (Legoux et al. 2006) dat een variatie 
weergeeft van het visgraatpatroon in combinaties 
met het Sint-Andrieskruismotief. Dit motief 
komt in N.-Frankrijk voor in de perioden MA3 en 
MR1 (560/570 tot 630/640) maar in Nouvion-en-
Ponthieu lijkt dit radstempelmotief al eerder in de 
6de eeuw voor te komen (Piton 1985, 217, 220 pl. 
113: 35, 43; 224 pl. 117: 77 en 225 pl. 118: 97). 

conclusie 
MA3/MR1

interpretatie geslacht 
Geen informatie. Op basis van de afmetingen, de 
afwezigheid van een kist en de oppervlakkige diepte 
is het graf voorzichtig te interpreteren als kinder- of 
juveniel graf. 

58 
inhumatiegraf met 
crematieresten 

Werkput XVII
Spoor 419
Oriëntatie Z-N (179°)

beschrijving
Oostelijk gelegen van de parallelle cluster graven 
51-57. Zuidoostelijke hoek van de grafkuil onder de 
schuur.
De eerste optekening van dit graf (+ 11,34 m TAW) 
reveleerde een grote bijna vierkante kuil (230 
bij 215 cm) gevuld met een gemengd bruingrijs 
zandpakket. Centraal in deze kuil tekende zich 
een brede, rechthoekige kist af (170 bij 110 cm) 
waarvan de oostelijke zijde lineair begrenst was 
met een lichtgrijze, uitgeloogde band waar zich de 
kistplank bevonden had. Met een kist breder dan 
80 cm in een kuil breder dan 160 cm beantwoordt 
dit graf aan de criteria bepaald door Verwers 
(Verwers 1987, 201) om als kamergraf genoemd te 
worden. Op het volgende niveau (+ 11,25 m TAW) 
verduidelijkte de situatie zich verder: de centrale, 
rechthoekige kist (2; 170 bij 95 cm) waarvan nu alle 
zijden duidelijk lineair afgelijnd waren door een 
lichtgrijze, uitgeloogde band (3), was centraal in een 
grote kuil geplaatst (1; 235 bij 205m). Deze kuil was 
gevuld met een gemengd pakket bruingrijs zand. 
Opmerkelijk was dat zich in de noordwestelijke 
hoek van de kuil een dichte concentratie houtskool 
met schaarse resten gecalcineerd bot bevond (4; niet 
verzameld). Dit pakket reikte tot op de bodem van 
de kuil. Naast gecalcineerd bot bevatte dit pakket 
nog een ijzeren niet met platte kop en een ijzeren 
gesp (a). Het is niet duidelijk of tijdens de aanleg 
van het graf een ouder crematiegraf aangesneden 
werd dat opnieuw ingezameld werd en achteraf 
in de kuilvulling gedeponeerd werd, of dat hier 
een opzettelijke depositie plaats vond tijdens het 

grafritueel van de overledene uit het kamergraf. 
Noordelijk van deze depositie bevond zich een 
ijzeren mes in de vulling van de kuil (b; op + 11,21 
m TAW). Mogelijk staat dit mes in relatie met deze 
depositie. 
Op de bodem van de kist lagen volgende 
voorwerpen nog in situ: op + 11,13 m TAW een kraal 
in barnsteen aan het hoofdeinde (c); een fragmentair 
ijzeren staafje op borsthoogte op + 11,05 m TAW 
(d); restanten van een ijzeren gesp centraal tegen 
de oostelijke kistwand op + 11,75 m TAW (e-f-g) 
en een ijzeren nagel op + 11,13 m TAW in de 
noordwestelijke hoek van de kist (h). 

Bij het verder uithalen van het graf (+ 11,04 m TAW) 
bleek de kist geplaatst op twee dwarsbalken waarvan 
enkel de noordelijke volledig te registreren was (167 
bij 20 cm) vermits de zuidelijke zich deels onder de 
schuur bevond (5 en 6).
Op + 10,98 m TAW was elk spoor van het kamergraf 
verdwenen. 
Uit de kuilvulling werden nog een kraal in glaspasta 
en een scherf Romeins aardewerk verzameld (i)
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c 03-BROE-1064 (= j): ijzeren voorwerpen aan elkaar 
gekit (in beurs?): 1 ijzeren schaar; 2 ijzeren priemen 
met omgebogen kop; 2 messen; 1 fragment van een 
bronzen ovalen gesp, onversierd, zonder beslagplaat; 
2 stukken silex met name een mogelijke schrabber 
en een corticale afslag (determinatie M. Van Gils); 1 
fragment van een enkelvoudige, D-vormige armband 
in donkerblauwe glaspasta; organisch materiaal 
(voorwerpen ook nog ten dele in lederresten); 

d 03-BROE-1063 (= o): 1 fragment silex: kernfragment 
in vuursteen, volledig, onverbrand met aanwezigheid 
van roest (determinatie M. Van Gils – niet getekend);

e 03-BROE-1057 (= k): fragment van een glazen 
armband met 5 ribben in blauwe doorschijnende 
glaspasta (fragment), type Haevernick 7a (Haevernick 
1960);

f 03-BROE-1056 (= l): 1 vertinde gesp in koperle-
gering, langwerpig, versierd met rijen ingeponste, 
enkelvoudige cirkelmotieven; losse resten waaronder 
2 met gecorrodeerd ijzer (van angel?);

g 03-BROE-1058 (= h): 1 brok secundair verbrande 
ceramiek, poreus en vervormd, zeer dik, vorm niet te 
bepalen;

h 03-BROE-1060 (= g): ijzeren pijlpunt met ruitvormig 
blad en gesloten schacht (?);

i 03-BROE-1059 (= f): ijzeren pijlpunt met slank ovaal 
blad en gesloten schacht; 

j 03-BROE-1061 (= e): ijzeren scramasax (Breitsax, 
leicht/Schmallsax) met gemineraliseerd hout op 
greepangel en ietwat naar onder gerichte spits, blad 
driehoekig in doorsnede; gemineraliseerde textiel-
resten gerecupereerd bij conservatie;

k 03-BROE-1065 (= s): bronzen knop, zeer fragmentair 
en slecht bewaard (niet getekend); 

l-m 03-BROE-1062 (= m-n): 2 ijzeren nieten (rivetten/
nagels) mogelijk ivm scramasax.

datering en interpretatie
De slanke, gewelfde biconische pot a is vormelijk 
onder te brengen in categorie B.5.b van Böhner 
voor het Trierse gebied. Deze categorie komt daar 
vooral voor in Stufe IV of de 7de eeuw (Böhner 1958, 
I, 39-40 en 44-45). Voor het Noordfranse gebied 
is pottype 395 in de typologie van Legoux et al. te 

vergelijken met de pot uit Broechem. Dit pottype is 
daar verspreid in de periode MA3 en MR1 (560/570-
630/640). Omdat het gaat om een zeer slank exem-
plaar oppert Imbrechts om de pot uit Broechem 
eerder in de periode MR1 te plaatsen. De radstem-
pelversiering van Legoux’ type 414 (blokjesmotief) 
is ruim verspreid vanaf MA2 tot MR1 (520/530 
tot 630/640 – Legoux et al. 2006). Dit motief zou 
vooral aanwezig zijn op potten uit het Maasgebied 
(Imbrechts 2007, 93). Wat het Nederrijnse gebied 
betreft, situeert de pot uit Broechem zich binnen 
basisgroep 4 en meer precies in type Kwt3.12. Deze 
groep plaatst Siegmund in fasen 6 en 7 (570 tot 610 – 
Siegmund 1998, 125-126, 130). 
Lanspunt b heeft een gesloten schacht wat op zich al 
een criterium vormt voor een datering ten vroegste 
in het laatste kwart van de 6de eeuw en de 7de eeuw 
(Böhner 1958, 151-152; Siegmund 1998, 98; Legoux 
2011-1, 70). Met 26 cm lengte, gaat het eerder om 
een korte vorm die Siegmund eveneens later plaatst 
(Siegmund 1998, 99). De lanspunt uit graf 61 laat 
zich verder onderverdelen in type Lan 2.2 (lans-
punten met gesloten, ronde schacht en kort blad 
zonder middenrib) dat in het Nederrijnse gebied 
te dateren is in fase 7 (585-610). In de Noordfranse 
typologie van Legoux et al. is de lanspunt te rang-
schikken in type 35 (korte lansen met gesloten 
schacht en kort blad). Hier is dit type verspreid 
binnen MA3 en MR2 (560/570 tot 660/670). 
Ook beide pijlpunten h en i hebben een gesloten 
schacht. Pijlpunt h heeft een eerder ruitvormig 
blad zoals type D van Böhner dat in de 7de eeuw te 
plaatsen is, terwijl pijlpunt i een slank, ovaal blad 
vertoont en dus eerder in type B van Böhner te 
plaatsen is en voorkomt in de Trierse Stufen III en 
IV of 525 tot 7de eeuw (Böhner 1958, 163). In de 
Noord-Franse typologie van Legoux et al. zijn beide 
pijlpunten resp. onder te brengen in types 25 en 26. 
Voor deze types wordt een heel brede datering voor-
gehouden van MA1 tot MR1 (470/480 tot 630/640). 
De sax j is op basis van zijn afmetingen (L kling: 300 
mm; B kling: 44 mm; gezamenlijke L: 440 cm) te 
interpreteren als lichte Breitsax (Siegmund 1998, 89) 
en dus onder te brengen in Siegmunds categorie Sax 

2.1. Dit type wapen komt aan de Nederrijn vooral 
voor vanaf fase 8 (610-640) en blijft het tot na het 
midden van fase 9 (640-670) het meest gebruikte 
wapen. De Breitsax of sax B bij Böhner is in het 
Trierse gebied verspreid in Stufe IV of de 7de eeuw. 
In de Noordfranse typologie is de Broechemse sax 
onder te brengen bij het type ‘scramasaxen met 
rechte rug’ of type 58, die karakteristiek zijn voor 
de tweede helft van de 6de eeuw en het begin van 
de 7de eeuw (Legoux 2011, 74 – Legoux et al. 2006). 
Bij de Breitsaxen hoort meestal een lederen schede 
met metaalbeslag in de vorm van ijzeren of bronzen 
nieten. In graf 61 zijn 2 kleine ijzeren nieten met 
halfronde kop (l-m) en de zeer slecht bewaarde 
restanten van een bronzen niet (k) teruggevonden in 
combinatie met de sax. Zonder twijfel zijn ze afkom-
stig van het beslag van de schede. In de ijzercorrosie 
van de scramasax zat nog gemineraliseerd textiel dat 
geanalyseerd is in York (UK – zie infra).
De verzilverde bronzen gesp f lag ter hoogte van 
het bekken en is dus te interpreteren als gordelgesp. 
De gecorrodeerde ijzerfragmenten in de gesp doen 
de aanwezigheid van een ijzeren angel vermoeden. 
In de Noord-Franse typologie zijn dergelijke 
gespen beschreven als type 112 (Legoux et al. 
2006) voorkomend in MA1 tot MA3 (470/480 tot 
600/610). Böhner ziet de verspreiding van zijn 
gesptype A1 in het Trierse gebied vooral in Stufen II 
en III (450-600).
Met een riembreedte van 2,5 cm valt de gesp uit 
graf 61 binnen het Nederrijnse type Gür2.9 dat 
hoofdzakelijk gevonden wordt in grafcontexten 
uit fasen 5 tot 7 (555 tot 610¨- Siegmund 1998, 
25). Dergelijke gespen komen op het grafvelden 
van Saint-Vit en Gronde Oye in Doubs (F) voor 
vanaf de tweede helft of derde kwart van de 6de 
eeuw (Urlacher et al. 2008, 79; Urlacher et al. 1998, 
140-141). Op het grafveld van Goudelancourt 
in Picardië (F) zijn dergelijke gespen verspreid 
in graven uit de MA2-MA3-periode (520/530-
600/610). De aaneen gekitte klomp gecorrodeerd 
ijzer c waarin een schaar, 2 priemen, 2 messen, een 
fragmentaire bronzen gesp van een zelfde type 
(maar onversierd) als gesp f, een fragment van een 
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60 
inhumatiegraf

Werkput XVII
Spoor 437 
Oriëntatie WteZ-OteN (258°)

beschrijving
Gelegen aan de oostelijke begrenzing van het 
grafveld waar de lineaire begrenzing van de graven 
de aanwezigheid van een weg doet vermoeden. 
Volledig geregistreerd. 
Graf 60 manifesteerde zich vanaf een diepte van  
+ 11,45 m TAW. Op dat niveau was het nog redelijk 
amorf afgelijnd maar met toch al een indicatie van 
de aanwezigheid van een kist. Bij het verdiepen tot 
+ 11,33 m TAW was de situatie veel duidelijker. 
De grafkuil was rechthoekig met afgeronde tot 
afgeschuinde hoeken (1; 219 cm bij 90 cm) en was 
gevuld met een lichtgrijs heterogeen zandpakket. 
Centraal in deze kuil lijnde zich een rechthoekige 
kist af, geprononceerd door een donkere, homogene 
grijze vulling met een wat amorfe structuur. 
Het westelijke (hoofd)einde van de kist was niet 
afgelijnd dus de totale lengte is ongekend (2; max. 
208 bij 44 cm). Er waren geen sporen van menselijke 
resten zichtbaar en het graf leek niet heropend. 
Op een diepte van + 11,26 m TAW lijnde zich vaag 
onder het oostelijke kisteinde een smalle, horizonale 
dwarsbalk af (3; 80 bij 5 cm). Bij het verdiepen bleek 
dat de interpretatie als dwarsbalk twijfelachtig 
was. In elk geval werd aan de westelijke zijde een 
dergelijke dwarsbalk niet opgemerkt. 
Dit graf bevatte geen vondsten in situ. Het graf was 
volledig verdwenen op een diepte van + 11,21 m 
TAW. 
De vulling van de grafkuil leverde een aantal losse 
vondsten op (a). 

vondsten 
a 03-BROE-1054 (= b) : 1 wandscherf fijn oxiderend 

gebakken aardewerk, fijne oranje klei, hard 
gebakken, fijne magering; 2 fragmenten geoxideerd 
ijzer, 1 kiezelsteen; 1 klompje samengekitte 
kralen van gesmolten glaspasta (groen en rood); 
1 bolvormige kraal in ondoorschijnende rode 
glaspasta, onversierd.

datering en interpretatie
Door het ontbreken van vondsten is dit graf niet 
chronologisch te plaatsen. 

conclusie 
Onbekend

interpretatie geslacht
Geen informatie. 

61 
inhumatiegraf 

Werkput XVII
Spoor 438
Oriëntatie WteZ-OteN (255°)

beschrijving
Parallel ten noorden van graf 60. Eveneens gelegen 
aan de oostelijke begrenzing van het grafveld waar 
de lineaire begrenzing van de graven de aanwezig-
heid van een weg doet vermoeden. Dit graf is aan 
het westelijke (hoofd)uiteinde oversneden door 
het noord-zuid aangelegde graf 62. Het oostelijke 
(voeten)uiteinde bevond zich deels onder de sleuf-
wand. Graven 60 en 61 zijn deels verstoord door 
bioturbatie. 
Graf 61 was duidelijk zichtbaar vanaf + 11,41 m 
TAW. Het lijnde zich af als een duidelijk rechthoe-
kige, donkergrijsbruine kuil waarvan de exacte lengte 
niet te bepalen was wegens de oversnijding met graf 
62 en de sleufwand. In de kuil was ook een aflijning 
van de noordelijke kistwand al zichtbaar, evenals een 
pot die centraal tegen deze noordelijke kistwand lag. 
Een niveau lager (+ 11,35 m TAW) verduidelijkte de 
situatie zich: de rechthoekige grafkuil waarvan nu 
ook de noordoostelijke hoek zichtbaar was (max. 
260 cm bij 108 cm), was opgevuld met een grijsbruin 
zandpakket met daarin veel brokken lemig zand 
(1). Daarin tekende zich centraal een rechthoekige, 
houten kist af (2; ten minste 120 cm bij 50 cm) door 
een donkerbruine lineaire aflijning waar de houten 
kistplanken aanwezig waren (3). Deze kistplanken 
zijn bij de desintegratie van het graf aan de zuidoos-
telijke zijde duidelijk in elkaar gezakt: daar tekenen 
de planken zich zeer onregelmatig af. De vulling van 
de kist was donkerder dan de kuilvulling met centraal 
een geel zandig pakket. Centraal in de kist lag de 
eerder vermelde pot, op zijn zijde tegen de noor-
delijke kistwand (a). Nog een vlak dieper (+ 11,30 
m TAW) was het onderste deel van de kist bereikt. 
De rechthoekige, bruingrijze grafkuil begon aan de 
noord- en oostzijde reeds te vervagen (1) terwijl de 
kist zich nu heel duidelijk aflijnde door de dikke, 
bruine lineaire sporen van de planken (2 & 3). In het 
oostelijke kistgedeelte waren op + 11,22 m TAW de 
2 (dij- of onder-?)benen van de overledene nog zicht-
baar als een lineaire bruingrijze verkleuring (4). 

Tussen + 11,32 m en + 11,20 m TAW lagen nog 
verschillende voorwerpen in situ op de kistbodem: 
tegen de zuidwestelijke kistwand lag een lanspunt 
langs de rechterzijde van de overledene (b); ter 
hoogte van het vermoedelijke bekken lag een gecor-
rodeerde klomp ijzer waarin een schaar, priemen, 
messen en een gesp te onderscheiden waren, moge-
lijk voorwerpen die samen in een tas of beurs in orga-
nisch materiaal opgeborgen waren (c); op deze klomp 
lag eveneens een silex (d); net onder de klomp ijzer 
lag een fragment van een La Tène armband in glas-
pasta (e); ten westen hiervan bevond zich een gesp in 
koperlegering (f) en ten oosten een brok secundair 
verbrand aardewerk (g); langs de noordelijke kist-
wand situeerde zich een ijzeren pijlpunt langs de 
linkerzijde van de overledene (h) met eronder een 
tweede pijl- of lanspunt (i) en een ijzeren scramasax 
(j); langs de scramasax verschenen nog 3 bronzen 
nieten die zich oorspronkelijk op de messchede van 
het wapen bevonden (k, l, m). 
Tenslotte werd op + 11,20 m TAW de aflijning van 
een houten dwarsbalk zichtbaar onder het westelijke 
kistuiteinde (5). Deze balk was ongeveer 80 cm lang 
en 15 cm breed. Een oostelijke tegenhanger bleek 
niet aanwezig. Elk spoor van dit graf was verdwenen 
op + 11,18 m TAW.
De vullingen van kuil en kist leverden geen extra 
vondsten op. 

vondsten 
a 03-BROE-1053 (= c): slanke, gewelfde biconische 

pot met radstempelversiering. Vlakke bodem, afge-
ronde buikknik ongeveer midden op de buik, steile 
schouder die bovenaan versierd is met 4 horizontale 
en elkaar deels overlappende rijen radstempels met 
een dubbele rij blokjes, met geprononceerde over-
gang van schouder naar hals, steile, licht uitstaande 
rand met afgestreken lip. Wielgedraaid, reducerende 
bakking, fijnkorrelige zandige klei gemagerd met 
zand, kwarts, schervengruis en wat mica, overwe-
gend fijn met enkele grovere inclusies; bruinrode 
klei, donkergrijze buiten- en binnenzijde, berookt en 
geglad buitenoppervlak; 

b 03-BROE-1055 (= i): ijzeren lanspunt met smal ovaal 
blad, lange steel met gesloten schacht – L. 26 cm;
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glazen armband uit de La Tène periode en 2 silexen 
te herkennen waren, hoort wellicht toe aan een 
gordelriem waaraan een aantal gebruiksvoorwerpen 
hing. De aanwezige resten gemineraliseerd leder 
wijst er bovendien op dat bepaalde voorwerpen 
(silexen en armbandfragment?) zich in een lederen 
beurs bevonden hebben. Ook de bijkomende silex 
d, het tweede glazen armbandfragment e en de 
brok ceramiek g die alle in de buurt van de klomp 
gevonden zijn, horen wellicht tot de voorwerpen 
die zich aan de gordelriem of in de beurs bevonden. 
Fragmenten van La Tène-armbanden komen 
meermaals voor in Merovingische graven. In dit 
geval betreft het een fragment van een armband 
van het type Haevernick 7a (Haevernick 1960; 
Peddemors 1975). Samen met silexen, fragmenten 
van Romeinse glazen recipiënten, Romeinse 
munten zijn ze gegeerde elementen voor de 
vroegmiddeleeuwse mens en lijken ze een bepaalde 
rituele betekenis gehad te hebben (Leclercq & Pion 
2010, 104; Pion 2009). 

conclusie
MA3/MR1 

interpretatie geslacht
De aanwezigheid van zowel sax, lanspunt als 2 
pijlpunten wijst op een mannelijke bijzetting. 

interdisciplinaire analyses
Organische resten: 
- analyse houtresten in schacht lanspunt 03-BROE-
1055 door K. Deforce & K. Hanceca: Fraxinus 
excelsior (es).
- analyse organische resten mes 03-BROE-1064 door 
K. Haneca & K. Deforce (zie deel I, hoofdstuk 8): 
mesheft en schede waren in hoorn (JP) en niet in 
hout. 
- textiel- en lederanalyse van organische resten op 
objecten 03-BROE-1061 (j) en 1064(c). Onderzoek 
door Penelope Walton Rogers van de Anglo-
Saxon Laboratory in York (UK) – zie tabel met 
onderzoeksresultaten: 

62
inhumatiegraf

Werkput XVII
Spoor 440
Oriëntatie Z-N (176°)

beschrijving
Graf 61 aan het westelijke (hoofd)uiteinde 
oversnijdend. Op + 11,41 m TAW was het graf 
afgelijnd als een donkerbruingrijze amorfe zone.  
In een volgende vlak, 10 cm dieper bleef de aflijning 
eerder amorf maar er tekende zich een duidelijk, 
ovaal afgelijnde secundaire vergraving af in het 
noordelijke (hoofd)uiteinde. Op + 11,30 m/+ 
11,27 m TAW tekende de grafkuil zich duidelijk 
af (1). De vorm was langwerpig (237 cm lang) met 
rechthoekige, ietwat afgeronde hoeken; met een 
smaller voeteneinde en een breder hoofdeinde (resp. 
84 en 108 cm). De kuil was in het centrale deel 
breder uitgegraven naar westen en oosten toe (in het 
midden was de kuil dus 122 cm breed). De grafkuil 
was gevuld met een donkergrijsbruin zandpakket 
waarin veel lemige zandbrokken aanwezig waren 
(ZW en NO). Centraal in de kuil tekende zich 
de donkerder kistvulling af (2). De kistplanken 
waren framentair zichbaar in de vorm van een 
gefragmenteerde, donkerbruine lineaire banden (3). 
Ook de secundaire vergraving was op dit niveau nog 
zichtbaar. Het was zelfs duidelijk dat de kistplanken 
bij het heropenen van het graf verplaatst waren 
(4). Enkele cm dieper (+ 11,24 m TAW) kwamen 
4 fragmenten van een niet verder te identificeren 
ijzeren voorwerp aan het licht in het vullingspakket 
van de kist (a). Nog een niveau lager (+ 11,17 m/ 
+ 11,16 m TAW) was de aflijning zeer scherp: een 
langwerpige kuil met rechte wanden en een breder 
hoofdeinde dan voeteneinde (1; 227 cm lang en 
resp. 110 en 75 cm breed). De vulling bestond uit 
vermengd grijs, lichtgrijs en donkerbruin zand 
waarin veel leembrokken.

 Centraal tekende zich een rechthoekige kist af met 
een egale donkerbruine vulling (2) en afgelijnd door 
een lineaire, lichtgrijze verkleuring (3; 210 cm bij 
45 cm). De secundair gegraven kuil was niet meer 
zichtbaar maar toch was in deze hoek (NW) nog 
goed zichtbaar hoe op die plaats een houten plank 
verschoven was. Er waren geen voorwerpen of 
bijgaven in situ aanwezig op de bodem van de kist. 
Op een diepte van + 11,06 m TAW was dit graf 
verdwenen. De vullingen van kuil en kist leverden 
geen extra vondsten op. 

vondsten 
a 03-BROE-1066 (= f): 4 fragmenten van een niet te 

identificeren ijzeren voorwerp; 

datering en interpretatie
Er zijn geen geschikte criteria voorhanden om 
dit graf chronologisch te plaatsen. Vanwege de 
oversnijding van graf 61 is enkel een relatieve 
tijdsbepaling mogelijk. Deze laat enkel toe om graf 
62 als jonger te bepalen dan graf 61.

conclusie 
Gelijktijdig of jonger dan MA3/MR1

interpretatie geslacht
Geen gegevens.

Gr. Phase Dress Fittings etc Fibre Structure Count/Spin Position of Textile/Leather Interpretation

61 MA3/MR1 With textile
seax 1061
large knife 1064i
shears 1064ii
Also in grave
spear, arrows, 
buckle

?wool twill, ?2/2 7/Z x 8/S Detached from seax 1061 at left hip. Coarse twill may be outer 
garment, grave cover, or 
wrapper for seax. 
Coarse tabby probably a 
wrapper for shears and 
possibly contained in 
leather bag.
Seax has leather sheath.

male
not ident. tabby 7/? x 6/? Underneath shears 1064ii, where they lay against knife 1064i, at waist

leather sheath
On blade and part of handle of seax 1061 at left hip. No seam 
preserved.

leather soft folds Under shears 1064ii at waist.
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datering en interpretatie
Dit graf leverde geen materiaal met chronologische 
referenties en is dus onmogelijk chronologisch te 
plaatsen. 

conclusie 
Onbekend

interpretatie geslacht 
Geen gegevens

65 
inhumatiegraf

Werkput XIV
Spoor 329
Oriëntatie WZW-ONO (248°) 

beschrijving
Volledig vrij liggend maar bijna volledig verstoord 
door de eigenaar van dit perceel, op zoek naar 
vondsten. 

In vlak 1 (+ 11,55 m/+ 11,53 m TAW) waren twee 
recent uitgegraven en weer opgevulde kuilen 
zichtbaar, een grote, amorfe en een kleinere, 
vierkante. De betrokken eigenaar verklaarde dat 
hijzelf de veroorzaker was van deze uitgravingen op 
zoek naar vondsten en om de uitgestrektheid van de 
begraafplaats te kunnen inschatten (zomerperiode 
2001). In vlak 2 (+ 11,55 m/+ 11,50 m TAW) was 
duidelijk dat de bovenvermelde verstoringen bijna 
de volledige oppervlakte van een inhumatiegraf 
dekten waarbij de grootste verstoring duidelijk 
de kistlijnen volgde. Bij de detailregistratie in 
vlak 3 (+ 11,25 m TAW) bleek de kleine, vierkante 
verstoring eerder ondiep en dus verdwenen. Een 
grote grafkuil tekende zich duidelijk af (1; 255 
cm bij 150 tot 160 cm). De vulling bestond uit 
lichtbruin/grijs zand met brokjes leem. Centraal 
in deze vulling was nog het oostelijke uiteinde van 
de rechthoekige kistvulling zichtbaar. Deze was 
duidelijk van de kuilvulling te onderscheiden door 
de egaal bruine zandige vulling (lengte niet meer 
vast te stellen, breedte 47 cm); een aflijning van 
kistplanken was evenwel niet aanwezig (2). De grote 
kuil die de eigenaar eerder had gegraven, reikte 
tot op de bodem van het graf en verstoorde dus 
nagenoeg gans de bijzetting (3) waardoor heel wat 

gegevens onherroepelijk vernield zijn. Een halve 
biconische pot behoorde tot de collectie vondsten 
van de betrokken eigenaar. In de recente vulling van 
deze kuil bevonden zich verder nog losse vondsten 
waarvan uiteraard niet vast te stellen was waar en 
hoe ze in het graf lagen (a). Binnen het oostelijke 
kistuiteinde (vermoedelijk voeteneinde) kwam de 
tweede helft van de biconische pot tevoorschijn, die 
zich in de eerder vermelde collectie bevond (b). 
Op een diepte van + 11,17 m TAW tekenden zich 
onder het resp. westelijke en oostelijke kistuiteinde 
2 horizontale dwarsbalken af (4 en 5). Deze waren 
resp. 135 (W) en 1126 (O) cm lang en max. 13 tot 11 
cm breed.
Elk spoor van dit graf was verdwenen op + 11,15 m 
TAW. 
De vulling van de grafkuil leverde nog een aantal 
losse vondsten op (c). 

vondsten 
a 03-BROE-892 (= d): 1 wandscherf oxiderend 

gebakken (handgevormd ?) aardewerk, redelijk 
dikwandig, gemagerd met schervengruis en zand; 1 
wandscherf secundair verbrand zeer poreus baksel 
van niet nader te bepalen aardewerk; 1 ijzeren nagel; 
1 brokje ijzer (beslag?); 

63 
crematiegraf

Werkput XVII
Spoor 413

beschrijving
Dit crematiegraf lag geprangd tussen de 
zuidoostelijke hoek van graf 69 en de 
noordwestelijke hoek van graf 62. 
Het graf lijnde zich duidelijk af als een ronde, 
zwarte vlek (50 bij 45 cm) vanaf + 11,43 m TAW. 
Er werd geen doorsnede gemaakt maar gans het 
graf werd ingezameld (in totaal 20 l) en gezeefd 
op boven elkaar staande zeven met maaswijdte van 
0,5 cm en 0,5 mm. Na het zeven bleven ca. 800 gr 
menselijke resten bewaard. Deze resten waren klein 
gefragmenteerd en vergezeld van weinig houtskool, 
wat splinters wit doorschijnend glas, verbrande 
stukjes ijzer, verbrande natuursteen en schilfers 
verbrand aardewerk. In dit pakket bevonden zich 
ook 77 scherven van een verbrande biconische pot 
(a) en enkele versmolten resten glaspasta van glazen 
kralen (b). 

vondsten 
a 03-BROE-1086: 1 randscherf, 2 bodemscherven en 

74 wandscherven en -schilfers van een biconische 
pot met radstempelversiering (type Legoux 414: 
rechthoekige blokjes, dubbele horizontale rij), 
volledig vervormd, poreus en uiteen gesprongen 
door secundaire verbranding op de brandstapel (niet 
getekend)

datering en interpretatie
De pot was te fragmentair bewaard en te vervormd 
om een typologische bepaling toe te passen. Het 
radstempeltype 414 komt in het Noordfranse 
gebied voor in een ruime periode van MA1 tot MR1 
(470/480 tot 630/640). Imbrechts beschrijft dat dit 
type radstempel vaak voorkomt op aardewerk uit de 
Maasvallei tussen 550 en 650 (Imbrechts 2007, 93). 
Een 14C-datering zal uitsluitsel kunnen geven over 
de datering van dit graf.

conclusie 
MA1 tot MR1

interpretatie geslacht 
Geen gegevens. Mogelijk wijzen de kralen op de 
resten van een vrouw. Dit wordt bevestigd door het 
fysisch antropologisch onderzoek. 

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: stalen 03-BROE-1084 en 
03-BROE-1085 (samen 802 gr) geanalyseerd door 
K. Quintelier en S. Watzeels (deel I, hoofdstuk 8 en 
bijlagen 1, 2 en 3).
Na uitsortering bleef nog 554,1 gram gecalcineerd 
bot over, of 7057 stuks. Op de Mandibula na, waren 
alle skeletonderdelen vertegenwoordigd. Het gaat 
om een adult, mogelijk een vrouw.
Houtskool: stalen 1084 en 1085 niet geselecteerd 
voor analyse.

64 
inhumatiegraf

Werkput XVII
Spoor 417 
Oriëntatie W-O (272°)

beschrijving
Volledig vrij liggend. 
Na verwijdering van de teelaarde en na het 
opkuisen van het vlak (+ 11,46 m TAW/+ 11,45 m 
TAW) tekende dit graf zich al duidelijk af als een 
rechthoekige kuil met binnenin een grote aflijning 
diagonaal over de noordwestelijke helft van het 
graf. Een niveau dieper (+ 11,20 m/+ 11,17 m 
TAW) waren drie elementen duidelijk zichtbaar: 
een rechthoekige grafkuil (1; 240 cm bij 130 tot 
123 cm breed) die opgevuld was met een bruin tot 
grijs pakket met veel leembrokken; binnen deze 
kuil was een rechthoekige kist zichtbaar door de 
merkelijk lichtere lemige vulling die begrensd was 
door rechthoekige lineaire, lichtgrijs uitgeloogde 
banden op de plaats van de vergane kistplanken (2 
en 3; ten minste 158 m lang en 65 cm breed); zowel 
kuil als kist waren zwaar verstoord door een grote 
secundaire vergraving die zich diagonaal over de 
noordwestelijke helft van het graf uitstrekte en 
nauwgezet de begrenzing van de grafkuil volgde  
(4; 180 cm bij 58 tot 104 cm). 

In het volgende vlak (+ 11,17 m/+ 11,13 m TAW) 
was de bodem van het graf bereikt. Zowel kuil 
(245 cm bij 130 (W hoofdeinde) tot 120 (O 
voeteinde) (1) als kist (200 cm bij 57 cm – 2) waren 
zichtbaar. De kuil was opgevuld met zand dat een 
grote component moederbodem bevatte. De kist 
was opgevuld met bijna uitsluitende geelzandig 
moedermateriaal en was begrensd door lichtgrijs 
uitgeloogde tot bruine stroken waar zich de houten 
planken oorspronkelijk bevonden (3). De grote 
secundaire vergraving reikte tot op de bodem van de 
kist maar verkleinde naar onder toe (4 – stippellijn). 
Vooral hoofdeinde en centrale deel bleken geviseerd. 
Het was ook duidelijk dat de noordwestelijke 
kistplanken deels verwijderd werden en dat een deel 
nog zichtbaar afgelijnd was in de vulling van de kuil 
en daar dus bewaard gebleven waren. De vulling van 
de vergraving bevatte een aantal losse vondsten (a). 
In situ bijgaven waren echter niet (meer) aanwezig. 
Nergens was een aanwijzing/verkleuring van 
menselijk bot zichtbaar. 
Op een diepte van + 10,94 m TAW en + 11,00 m 
TAW tekenden zich onder het resp. westelijke en 
oostelijke kistuiteinde 2 horizontale dwarsbalken 
af (5 en 6). Deze waren resp. 123 (W) en 113 (O) cm 
lang en 13 tot 18 cm breed.
Het graf zelf was verdwenen op + 11,01 m TAW 
maar beide dwarsbalken waren nog dieper in de 
moederbodem ingedrukt. 
Uit de vulling van de grafkuil werd nog een aantal 
losse vondsten gerecupereerd (b).

vondsten 
a 03-BROE-1007 (= d): 1 wandscherf handgevormde 

ceramiek, groffe magering met chamotte, 
zacht baksel, deels recucerend deels oxyderend 
gebakken; 5 fragmenten dakpan; 1 brok kwartsiet; 
1 stukje verbrand lithisch materiaal (vuursteen), 
niet geretoucheerde afhaking, onbepaald 
afhakingsfragment (determinatie M. Van Gils);

b 03-BROE-1008 (= a): 1 brokje oranje en fijne 
oxyderend gebakken ceramiek, kan ook baksteen of 
dakpan zijn; 1 scherf (?) indet (lijkt bestreken met 
zachte mortel)
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1

Op basis van de lengte van de punt en de diameter 
van de schacht, is het mogelijk het wapen als 
pijlpunt te categoriseren (Siegmund 1998, 95-96). 
De vorm van het blad is slank en ovaal terwijl de 
aanwezige corrosie niet toelaat te bepalen of de huls 
open of gesloten is. In het Noord-Franse systeem 
zijn beide vondsten dus onder te brengen onder 
type 24 of 26 (Legoux et al. 2006) wat een datering 
geeft binnen de perioden PM tot MR1 (440/450 tot 
630/640).
Het is onduidelijk of eventuele andere wapens 
zoals een scramasax of spatha weggenomen zijn bij 
de heropening van het graf. De diepe verstoring 
bevond zich in elk geval op de juiste strategische 
plaats. 

conclusie 
Niet te dateren.

interpretatie geslacht 
Mannelijk (op basis van de aanwezigheid van wapens 
en priem).

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: tandenresten, zie assessment  
K. Quintelier, deel 1.

67
inhumatiegraf 

Werkput XIV/XVII
Spoor 335
Oriëntatie WteZ-OteN (257°)

beschrijving
Volledig vrij liggend maar wel volledig verstoord 
door een grote zoekkuil van de eigenaar van dit 
perceel. De verstoring in kwestie is zo groot dat 
zeker 3 graven maar mogelijk ook een 4de, kleiner 
graf, niet te registreren waren. Het graf is evenmin 
opgenomen in de schets die de eigenaar tekende 
n.a.v. zijn ‘onderzoek’. Mogelijk werd het door hem 
niet als graf herkend vanwege de afwezigheid van 
vondsten. 
Vanwege de hoge verstoringsgraad bestaan van dit 
graf geen detailoptekeningen op 1:10. Er gebeurde 
enkel een registratie op 1:50 op het tweede niveau 
(+ 11,55 m/+ 11,50 m TAW voor de oostelijke helft 
in sleuf XIV gelegen en + 11,43 m/+ 11,33 m TAW 
voor de westelijke helft in sleuf XVII gelegen). 
Op dat niveau tekende zich een rechthoekige 
grafkuil af (1; 225 cm bij 120 cm), die voor een 
groot deel volledig verstoord was door de recente 
opgravingsput (2). De grafkuil was gevuld met een 
donkerbruingrijze lemige vulling. Enkel aan de 
zuidzijde was nog een klein deel van de kistaflijning 
op te merken (3). Dit wijst er op dat ook in deze 

grafkuil de dode was bijgezet in een rechthoekige 
houten kist. Binnen de kist was de opvulling 
duidelijk bruiner van kleur. 
Het graf werd nadien verder laagsgewijs verdiept 
waarbij de grote, recente verstoring breder uitliep 
naar onder toe. Een verdere optekening had dus 
geen enkele zin. De eigenaar meldde de vondst van 
twee bronzen gespen waarvan 1 met beslagplaat 
(a-c), maar gezien hij geen schets maakte van dit 
graf, blijft het twijfelachtig of beide gespen wel van 
dit graf afkomstig zijn. 
Op + 11,11 m TAW was elk spoor van dit graf 
verdwenen. 

vondsten
a 03-BROE-1005 (= c): bronzen, langwerpige gesp 

versierd met parallelle verticale inkervingen, met 
omgeplooide, ijzeren angel (riembreedte max 3,2 
cm); resten van gemineraliseerd leder bewaard in 
ijzercorrosie;

b 03-BROE-1006 (= c): bronzen, langwerpige gesp 
versierd met parallelle verticale inkervingen 
(riembreedte max. 3 cm), met bronzen angel met 
schildvormige basis en losse, bronzen, ronde 
beslagplaat met 3 bronzen nieten, plaat versierd met 
geometrische kerfsneeversiering, ook sporen van 
verzilvering aanwezig; op gesp resten van organisch 
materiaal (textiel? en leder).

b 03-BROE-893/1112 (= c): 2 aan elkaar passende 
helften van biconische pot waarvan de eerste helft 
gevonden werd door de eigenaar van dit perceel 
(2001) en de tweede helft nog in situ aangetroffen 
werd tijdens het archeologische onderzoek 
van het IAP (2002). Biconische pot met vlakke 
bodem, eerder lage buikknik, steile schouder 
met radstempelversiering (rechthoekige blokjes), 
korte uitstaande hals en afgeronde rand; fijne, 
oxiderend gebakken oranje klei gemagerd met fijn 
schervengruis en zand, binnen- en buitenoppervlak 
donkergrijs berookt, geglad buitenoppervlak;

c 03-BROE-894 (= b): 1 wandscherf handgevormd 
aardewerk, dikwandig, zacht baksel, redelijk 
grof gemagerd met schervengruis en zand, deels 
oxiderend deels reducerend gebakken: oranjebeige 
oppervlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak; 1 
scherf reducerend gebakken aardewerk, dikwandig, 
hard gebakken, fijne klei; 1 wandscherf oxiderend 
gebakken aardewerk, fijn gemagerde klei, sterk 
verweerd.

datering en interpretatie
Buiten het potje zijn geen andere chronologische 
referenties voorhanden. Het biconisch potje hoort 
typologisch thuis onder Böhners type B3b voor 
wat de regio van Trier betreft (Böhner 1958). Daar 
komt dit type voor vanaf het einde van Stufe III 
maar vooral in Stufe IV (einde 6de eeuw en 7de 
eeuw). In het Nederrijnse gebied zou dit potje 
onder Siegmunds basisgroep 5 te plaatsen zijn, en 
meer specifiek als type Kwt3.13 dat vooral verspreid 
is in fasen 6 en 7 (570 en 610 – Siegmund 1998, 
130). Het Noordfranse type Legoux 390 stemt het 
best overeen met het Broechemse potje en is te 
dateren in de periode MA3-MR1 (560/570-630/640 
– Legoux et al. 2006). Nice maakt voor de Aisne 
nog een verdere opdeling: in zijn typologie hoort 
dit potje thuis in cathegorie C (potten breder dan 
hoog – Nice 2008, 215. Bayard & Thouvenot zien 
een datering van dergelijke potjes met smalle mond 
eerder vanaf MA3 (Bayard et al. 1993, p. 311-313, fig. 
12: 1,2). De radstempelversiering met eenvoudige 
rechthoekige blokjes is te rangschikken onder 
type 414 dat ruim verspreid is vanaf MA1 tot MR1 
(470/480-630/640).

conclusie 
MA3/MR1

interpretatie geslacht 
Geen gegevens.

66 
inhumatiegraf

Werkput XIV
Spoor 328 
Oriëntatie WteZ-OteN (251°) 

beschrijving
Volledig vrij liggend; enkel de noordwestelijke 
hoek van de grafkuil is oversneden door een recente 
zoekkuil van de eigenaar van het betrokken perceel. 
Dit graf was op het eerste onderzoeksniveau  
(+ 11,56 m/+ 11,53 m TAW na verwijderen 
ploeglaag) niet zichtbaar. Slechts enkele cm dieper 
(+ 11,54 m TAW) kwam het graf echter heel 
duidelijk in beeld: een rechthoekige grafkuil (183 
cm bij 82/85 cm) opgevuld met bruingrijs lemig 
zand, waarbinnen twee parallelle, grijzige lijnen 
van de vergane lange planken van een rechthoekige 
houten kist zichtbaar waren (1 en 2; lengte niet vast 
te stellen; breedte ca. 45 cm). 
Bij een volgende registratie op + 11,39 m TAW was 
de vulling lichter van kleur door uitloging (1) en was 
ook de oostelijke korte zijde van de kist zichtbaar en 
bleek de kist op dit diepere niveau deels ingeklapt 
(2) waardoor meerdere parallelle lijnen zichtbaar 
waren. Vrij centraal in de kistvulling tekende zich 
een amorfe kuil af (max. 88 bij 27 cm) die duidelijk 
aangaf dat het graf enige tijd na de bijzetting 
heropend was (3). Ook een kleinere, cirkelvormige 
kuil (ca. 25 cm) die de noordelijke kistwand 
doorsneed, is als dusdanig te interpreteren (4). 
Bij het dieper uithalen van het graf verschenen op 
de bodem van de kist (+ 11,25 m TAW) de aflijning 
van de schedel en tandenresten in het westelijke 
kistuiteinde (5 en a), alsook enkele vondsten in situ: 
een lithisch artefact, ijzeren mes en ijzeren priem 
(b, c en d) op heuphoogte (onderaan verstoring 3, 
op + 11,29 m TAW) en een ijzeren pijl/lanspunt en 
mogelijk bijhorende schacht (e en f) ter hoogte van 
de rechter dij vanaf + 11,31 m TAW. 
Het graf was volledig verdwenen op + 11,21 m 
TAW. 
De vulling van de grafkuil leverde nog een aantal 
losse vondsten op (g). 

vondsten 
a 03-BROE-905 (= n): resten van menselijke tanden;
b 03-BROE-904 (= l): lithisch artefact, volledige kern 

in kwartsiet van Tienen, onverbrand, 1-25% cortex 
bewaard, roest op boord (determinatie M. Van Gils);

c 03-BROE-903 (= k): 2 fragmenten van een klein 
ijzeren mes met rechte rug en gebogen snede; 

d 03-BROE-902 (= j): ijzeren priem met omgebogen 
kop (?); 

e 03-BROE-901 (= i): 2 fragmenten van een ijzeren 
pijl/lanspunt met slank ovaal blad, niet duidelijk of 
schacht opengewerkt is of niet, mogelijk is ook 900 
een deel van de schacht; 

f 03-BROE-900 (= h): 4 fragmentjes ijzer; fragment 
van een schacht van een pijlpunt (past mogelijk aan 
901!); 

g 03-BROE-906 (= b): 5 brokjes indet aardewerk; 3 
scherven oxiderend gebakken aardewerk o.a. 2 van 
dakpanfragmenten; 1 brokje geoxideerd ijzer; 1 
klein brokje gecalcineerd bot.

datering en interpretatie
De inhoud van dit graf biedt weinig chronologische 
aanknopingspunten. Het mes, de priem en de silex 
zaten wellicht samen in een buidel van organisch 
materiaal die aan de gordel bevestigd was. Het 
ijzeren mes met rechte rug en gebogen snede (c) is 
onder te brengen in Böhners type B maar kent een 
te ruime verspreiding om chronologische duiding 
te bieden (verspreiding in het Trierse gebied van 
Stufe II tot Stufe IV). Ook het Franse typologisch 
systeem plaatst dit type van messen buiten elke 
chronologisch systeem (Nice 2008, 132). Siegmund 
stelt voor het Rijnse gebied dat messen met een 
klinglengte en –breedte van resp. 10 en 2 cm 
tot de gemiddelde mesafmetingen horen en dat 
deze messen geen dateringsgegevens aanleveren 
(Siegmund 1998, 112).
De fragmentaire ijzeren priem met omgebogen 
kop (d) komt evenmin in aanmerking als 
dateringscriterium. De functie blijft enigszins 
enigmatisch maar dergelijke gebruiksvoorwerpen 
komen bijna uitsluitend in mannengraven voor 
(Nice 2008, 167; Legoux 2011, 112). 
Vondsten e en f horen ofwel tot dezelfde pijl- 
of lanspunt of betreffen de fragmenten van 2 
gelijkaardige voorwerpen die langs de rechterzijde 
van de overledene geborgen lagen. 
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cm) die van bovenaf dwars door het graf heen was 
gegraven en daarrbij ook de kistplanken bovenaan 
doorbroken had (68, 3).
In het graf waren geen vondsten (meer) aanwezig.
Op een diepte van + 10,80 m TAW was pas elk spoor 
van het graf verdwenen. Zowel kuil- als kistvulling 
bevatten enkele losse vondsten (a en b). 

vondsten 
a 03-BROE-1051 (= a): 3 wandscherven handgevormd 

aardewerk, zacht baksel, gemagerd met redelijk 
groffe magering van schervengruis en zand, 
verweerd, bruingrijs buitenoppervlak en 
donkergrijze kern (deels reducerend deels oxiderend 
gebakken); 1 brok dakpan; 

b 03-BROE-1052 (= b): 6 wandscherven 
handgevormde ceramiek, zachte bakking, redelijk 
groffe magering met schervengruis en zand, oranje 
tot beige en bruin buitenoppervlak, donkergrijze 
kern (deels reducerende deels oxiderende bakking); 
6 brokken geoxideerd ijzer; 1 onbepaald voorwerp 
met aanzet van ijzer.

datering en interpretatie
Wegens gebrek aan vondsten is een nauwkeurige 
datering onmogelijk. 

conclusie 
Onbekend

interpretatie geslacht 
Niet gekend.

69 
inhumatiegraf 

Werkput XVII
Spoor 337
Oriëntatie W-O (264°)

beschrijving
Dit graf is aangelegd in het verlengde van graf 68 
waarbij het het zuidoostelijke voeteneinde van dit 
graf duidelijk oversneed. Tegen het zuidoostelijke 
voeteneinde van graf 69 was het crematiegraf 63 
bijgezet zonder dat er een oversnijding waar te 
nemen was. 
Ook graf 69 was op niveau 2 (+ 11,45 m/+ 11,43 m  
TAW) reeds duidelijk herkenbaar als een 
rechthoekig graf met centraal bijgezette kist waarbij 
de oversnijding met graf 68 nog onduidelijk was.
Op niveau 3 (+ 11,40 m/+ 11,35 m TAW) lijnde de 
grafkuil zich af als een zeer regelmatige rechthoek 
(ten minste 230 cm lang en 105 cm breed) met een 
bruingrijze vulling, waarbij de oversnijding van 
graf 68 duidelijk zichtbaar was (1). De rechthoekige 
grafkist onderscheidde zich door de gedeeltelijke 
lineaire aflijning van de houten kistplanken 
(noordoosten en zuidoosten) én de donkerdere 
humeuzere vulling. De kist lag pal tegen de 
oostelijke kuilwand aan (215 tot 220 cm bij  
67 cm – 2 en 3).
Terwijl op niveau 4 (+ 11,30 m TAW) de grafkuil 
al deels verdwenen was, kwamen op de kistbodem 
(220 cm bij 42 tot 45 cm) nog een aantal voorwerpen 
in situ aan het licht: ter hoogte van het westelijke 
hoofdeinde lag de bronzen hanger van een oorring 
(a), op een iets hoger niveau (+ 11,37 m TAW) lag 
op borsthoogte een ijzeren gesp (b) en langs het 
linker(dij)been tenslotte bevond zich op + 11,25 

m TAW nog een ijzeren vuurslag (c). Sporen van 
heropening zijn niet waargenomen. Elk spoor 
van dit graf was verdwenen op + 11,23 m TAW. 
De kuilvulling bevatte een metaalslak en in de 
kistvulling werden een viertal losse scherfjes 
verzameld (d en e). 

vondsten 
a 03-BROE-1044 (= e): 1 bronzen polyedrische hanger 

met op vier van de 6 vlakken een ruitvormige inleg 
van granaatsteen, de 2 andere vlakken hebben 
een eveneens ruitvormig vlak waaraan de oorring 
bevestigd was, schuine driehoekige vlakken versierd 
met geponste concentrische cirkels, type? (meestal 
zilver, hier brons); 

b 03-BROE-1037 (= d): eenvoudige, ovalen ijzeren 
gesp met omgeplooide angel, onversierd, zonder 
beslagplaat; 

c 03-BROE-1045 (= f): ijzeren vuurslag (in 
fragmenten); 

d 03-BROE-1046 (= a): 1 metaalslak;
e 03-BROE-1047 (= b): 2 wandscherfjes (passend) 

reducerend gebakken grijs aardewerk met bruinrode 
kern en fine magering (handgevormd ?); 2 schilfers 
oranje fijn oxiderend gebakken aardewerk.

datering en interpretatie
Noch gesp b noch de fragmentair bewaarde vuurslag 
c bieden enige chronologische houvast. Zowel 
Siegmund (Siegmund 1998, 21) als Nice (Nice 
2008, 179) bevestigen dat ijzeren gespen zonder 
beslag zowat de ganse Merovingische periode in 
gebruik waren en dus onmogelijk chronologisch te 
plaatsen zijn. Ijzeren vuurslagen komen zowel voor 
in mannen- als vrouwengraven en bevinden zich 
meestal langs of onder het linkerbeen (Nice 2008, 
168). De vorm is functioneel bepaald en daarom 

datering en interpretatie
Zowel gesp a als gesp b horen tot eenzelfde type. 
Enkel is in gesp a de oorspronkelijke angel met 
schildvormige basis vervangen door een eenvoudige, 
omgeplooide ijzeren angel. Mogelijk gaat het 
om een reparatie. Van deze gesp a is evenmin 
de bijhorende beslagplaat bewaard (mogelijk 
vanwege het onzorgvuldig opgraven). Dergelijke 
gespgarnituren komen in het Noord-Franse gebied 
voor als type 157 (Legoux et al. 2006). Het is er 
gedateerd in de tweede helft van periode MA3 
(vanaf 585 tot 600/610). In het grafveld van Bulles 
(F, Oise) zijn gelijkaardige exemplaren gedateerd 
in de periode MA3 en begin MR1 (560/570 tot 
600/610 – Legoux 2011, 128, fig. 140, pl. 48). 
Aan de Nederrijn zijn deze garnituren terug te 
vinden in Siegmunds type Gür3.2b die hij dateert 
in fase 6 (570-585 – Siegmund 1998, 27). In de 
regio Trier plaatste Böhner deze gespen in type B2 
(Schilddornschnalle mit rundem Laschenbeschläg) dat 
voornamelijk verspreid was in Stufe III (525-600 – 
Böhner 1958, 184).

conclusie 
Onzeker maar als de gespen afkomstig zijn uit dit 
graf is het in fase MA3 te situeren.

interpretatie geslacht 
Niet gekend.

interdisciplinaire analyses 
Organisch materiaal: textiel- en lederanalyse van 
organische resten op objecten 03-BROE-1005 (a) en 
1006 (b). Onderzoek door Penelope Walton Rogers 
van de Anglo-Saxon Laboratory in York (UK) – zie 
tabel met onderzoeksresultaten:

68 
inhumatiegraf 

Werkput XVII
Spoor 416
Oriëntatie W-O (275°)

beschrijving
Dit graf wordt aan het oostelijke uiteinde 
oversneden door graf 69. Deels ingegraven in graf 
68 bevond zich ook het crematiegraf 70. 

Graf 68 was reeds op niveau 2 (+ 11,45 m/+ 11,43 m 
TAW) duidelijk herkenbaar als een rechthoekig graf 
waarin centraal een kist was bijgezet. 
Op niveau 3 (+ 11,40 m/+ 11,35 m TAW) was de 
grafkuil zichtbaar als een grote kuil met redelijk 
afgeronde vormen (300 cm bij 150/120 cm) en was 
gevuld met een bruingrijze lemige zandvulling (68, 
1). De kuil werd aan de oostzijde nipt oversneden 
bij de latere aanleg van graf 69. Centraal binnen 
deze kuil tekende zich de vorm van een grafkist 
af door de opvallend donkerdere en humeuzere 
vulling (240 cm bij 50/75 cm – 68, 2). Opvallend 
was de nogal amorfe vulling die ook van vorm 
veranderde naargelang dieper werd gegraven. Dit 
gaf al aanwijzingen voor de aanwezigheid van een 
heropeningskuil. Aan de oostzijde van de kist was 
later een crematiegraf ingegraven (70). 
Pas op niveau 5 (+ 11,24 m/+ 11,19 m TAW) waren 
in de nog goed zichtbare grafkuil (68, 1) de grijze, 
lineaire sporen van een rechthoekige, houten 
grafkist zichtbaar (260 cm bij 80 cm – 68, 2). Binnen 
deze kist tekende zich vanaf het hoofdeinde een 
grote, cirkelvormige kuil af (doorsnede 75 tot 83 

Gr. Phase Dress Fittings etc Fibre Structure Count/Spin Position of Textile/Leather Interpretation
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71 
crematiegraf

Werkput XVII
Spoor 436

beschrijving
Dit crematiegraf was reeds niveau 1 (+ 11,70 m 
TAW) zichtbaar. Het zeer ondiepe spoor (50 bij 
40 cm) bevatte duidelijk restjes houtskool en 
gecalcineerd bot zodat het herkenbaar was als 
crematiegraf. Het graf werd niet gecoupeerd. 
De hoeveelheid bot en de bewaring ervan was zo 
minimaal dat het graf niet te bemonsteren was. 

vondsten 
Geen

datering en interpretatie
De afwezigheid van vondsten laat geen verdere 
datering toe. 

conclusie 
Onbekend

interpretatie geslacht 
Niet gekend.

72 
inhumatiegraf

Werkput XVII
Spoor 435
Oriëntatie  W-O (260°)

beschrijving
Dit graf kende een redelijk individuele positie ten 
opzichte van de omringende graven. Het graf is later 
oversneden door een ondiepe crematiedepositie. 
Het graf was op niveau 2 (+ 11,47 m/+ 11,40 m 
TAW) duidelijk als graf herkenbaar: een eerder vaag 
afgelijnd, rechthoekige kuil (135 bij 78 cm) met een 
lichtbruine vulling (1). Op een dieper niveau  
(+ 11,41 m TAW) verscheen iets excentrisch binnen 
de kuil de lichtgrijze, lineaire aflijning van een 
houten kist (2; 80 bij 28 cm). Binnen de kist was 
de vulling donkerder. De grijze aflijning van de 
kistplanken verduidelijkte bij elke verdieping. Ook 
reeds zichtbaar vanaf niveau 2 was een duidelijk 
waarneembare humeuzere, bruine vulling die zich in 
oostelijke richting uitbreidde op een dieper niveau 
(3). Deze vulling werd in eerste instantie als een 
zgn. plunderkuil geïnterpreteerd doch mogelijk 
gaat het om een vullingspakket met een andere 
samenstelling aarde waarmee de kuil opgevuld werd. 
Eenzelfde verschil in samenstelling kwam ook voor 
aan het hoofdeinde van de kuil. De kist bleef nl. 
gespaard van enige oversnijding. 
Op + 11,34 m TAW verscheen in de zuidoostelijke 
hoek van de kist een biconisch potje (a). Iets dieper 
op + 11,25 m TAW lagen tegen de zuidelijke 

kistwand binnen de westelijke helft een aantal 
kralen vermengd met menselijke tanden (b en c).
Op een diepte van + 11,22 m TAW bleek elk spoor 
van het graf verdwenen. 
Uit de kuilvulling kwamen nog enkele secundaire 
handgevormde scherven tevoorschijn (d). 

vondsten 
a 03-BROE-1048 (= f): biconisch potje met vlakke 

bodem, een laag gesitueerde buikknik, steile 
schouder versierd met horizontale groeven, 
overgang van schouder naar hals benadrukt door een 
horizontale ribbel, uitstaande hals met afgeronde 
rand; reducerende bakking, fijne tot grovere 
magering met schervengruis (soms grotere brokjes) 
en zand, geglad buitenoppervlak; 

b en c. 03-BROE-1050 (= g): 1 volledige en 1 
kapotte kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, 
oorspronkelijk versierd met opgelegde draad in 
vlechtmotief (verdwenen); 2 cilindervormige kralen 
in ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd; 
1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende 
gele glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal 
in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 
1 bolvormige kraal in ondoorschijnende rode 
glaspasta, versierd met witte draad in vlechtmotief; 
1 bolvormige kraal in ondoorschijnende gele 
glaspasta, versierd met rode draad in vlechtmotief; 
tanden;

moeilijk aan een chronologie te linken (Siegmund 
1998, 118; Kars 2011, 402-403). 
De bronzen oorring met polyedrische hanger 
ingelegd met granaatsteen beantwoordt aan type 
A in de typologie die Böhner voor het Trierse 
gebied opmaakte. Alleen beschrijft Böhner enkel 
exemplaren in zilver (Böhner 1958, 113). Hij dateert 
deze stukken in Stufen II en III (450-600). In het 
Nederrijnse gebied lijken deze sierraden eerder 
zelden voor te komen: Siegmund vermeldt voor dit 
type Ohr4 enkel graven 49 en 450 van Junkersdorf 
met gelijkaardige vondsten (Siegmund 1998, 42). 
Ook hier betreft het zilveren voorwerpen. De 
vermelde graven dateren uit fasen 4 (530-555) en 
8 (610-640). In het Noord-Franse gebied maken 
Legoux et al. een onderscheid tussen de types 303 
en 304 waarbij type 303 (eenvoudiger) voorkomt 
in MA1 tot MA3 (470/480 tot 600/610) en type 
304 (meer uitgewerkt en steeds haakje aan de ring) 
voorkomt in MA3 en MR1 560/570 tot 630/640 
– Legoux et al. 2006). Ook in Noord-Frankrijk 
beschrijft men telkens zilveren exemplaren (Legoux 
2011, 92-93). Het feit dat het hier gaat om een 
bronzen exemplaar dat het type Legoux 303 lijkt 
te imiteren, lijkt ook een datering in de 6de eeuw 
aangewezen. 

conclusie 
MA3 

interpretatie geslacht 
Op basis van de oorring wellicht vrouwelijk.

70 
crematiegraf

Werkput XVII
Spoor 415

beschrijving
Reeds vanaf niveau 2 (+ 11,45 m/+ 11,43 m TAW) 
was duidelijk dat in de vulling van graf 68 een 
crematiegraf ingegraven was (fig. 68-70). Dit graf 70 
was duidelijk zichtbaar als een vrij amorfe vlek van 
max. 65 cm bij min. 35 cm. De vulling was opvallend 
houtskoolrijk en dus donkergrijs tot zwart gekleurd, 
en reikte tot + 11,36 m TAW.
Gans de vulling van het graf is bemonsterd: het graf 
werd ingezameld (in totaal 5 l) en gezeefd op boven 
elkaar staande zeven met maaswijdte van 0,5 cm en 
0,5 mm. Na het zeven bleven ca. 266 gr menselijke 
resten bewaard, met een fragmentatiegraad die 
gemiddeld tot klein te noemen is. Ondanks de 
zichtbaar houtskoolrijke vulling bleven na het 
zeven géén houtskoolfragmenten bewaard. Dit laat 
verstaan dat de houtresten een verregaand stadium 
van verbranding bereikt hadden en als as in de kuil 
gedeponeerd zijn. In de depositie bleek zich een 
aantal verbrande resten ijzer en een splinter glas te 
bevinden (a).
Dit graf is mogelijk te interpreteren als een 
beenderpakgraf. 

vondsten
a 03-BROE-1082 en 1083: enkele fragmentjes 

verbrand ijzer en een splinter glas(niet getekend).

datering en interpretatie
Vanwege de oversnijding jonger dan graf 68.

conclusie 
Onbekend 

interpretatie geslacht
Indet, adult.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: 03-BROE-1082 en 03-BROE-
1083 (samen 266 gr) geanalyseerd door K. 
Quintelier en S. Watzeels (deel I, hoofdstuk 8 en 
bijlagen 1, 2 en 3).
Na uitsortering bleef nog 192,7 gram gecalcineerd 
bot over, of 2890 stuks. Op Mandibula en tanden 
na, waren alle skeletonderdelen vertegenwoordigd. 
Het gaat om een adult waarvan het geslacht niet te 
bepalen is.
Houtskool: stalen 1082 en 1083 niet geselecteerd 
voor analyse.
Dierlijke resten: analyse staal 03-BROE-1082/1083 
(0,2 gr) door A. Lentacker (deel I, hoofdstuk 8 en 
tabellen 8.3 en 8.4).
Eén ongedetermineerde botrest.
Zaden en vruchten: analyse van stalen 03-BROE-
1082 en 03-BROE-1083 door B. Cooremans (deel I, 
hoofdstuk 8 en tabel 8.8). 
Aanwezigheid van wikke (Vicia sp.).
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kistbodem (- 119 cm) verschenen delen van een 
lijksilhouet (5) voornamelijk afkomstig van armen 
en benen. Aan het hoofdeinde waren nog sporen 
van menselijke tanden zichtbaar, die echter niet 
te bemonsteren waren (6). Verder bevonden zich 
op de kistbodem nog enkele voorwerpen in situ: 
een halve kraal aan het hoofdeinde, net onder 
de tandenresten (b), een tweede kraal ter hoogte 
van het bovenlichaam (c), resten leder, ijzer en 
koperlegering ter hoogte van het middel (d) en 
een ijzeren lanspunt die met de punt naar het 
oosten gericht in de noordoostelijke hoek tegen de 
kistwand aan lag (e). 
Het graf was volledig verdwenen op + 11,21 m 
TAW. 
Zowel kuil- als kistvulling bevatten enkele losse 
vondsten (resp. f en g).

vondsten 
a 02-BROE-626 (= j): 2 randscherven en 1 wandscherf 

van een biconische pot met radstempelversiering 
op de schouder, korte uitstaande rand, ribbel 
op overgang schouder en hals, fijne beige klei, 
reducerend gebakken; 

b 02-BROE-625 (= i): 1 halve grote bandvormige kraal 
in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met 
witte draad in vlechtmotief en dubbele gele stippen;

c 02-BROE-624 (= h): 1 grote bandvormige kraal in 
ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met witte 
draad in golfmotief en gele draad in horizontaal 
spiraalmotief;

d 02-BROE-627 (= k): resten leder met ijzer en brons: 
1 = brokje niet te identificeren brons; 2 = fragment 
van een bronzen knopje/nagel; 3 = 3 wandscherfjes 
reducerend gebakken (grijs) wielgedraaid aardewerk 
met fijne magering; 4 = klein fragmentje brons of 
ijzer; 5 = brokje brons?; 6 = brokken grond met 
stukjes brons in; 7 = fragmentjes leder?; 8 = ?; 9 = 
fragmentje ijzer; 10 = fragmentje ijzer; 

e 02-BROE-623 (= e): ijzeren lans met smal ovaal blad 
en gesloten (?) schacht; nog resten gemineraliseerd 
hout in huls; 

f 02-BROE-628 (= a): 2 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, gemagerd met 
schervengruis en zand, deels reducerend deels 
oxiderend gebakken: beige tot grijs;

g 02-BROE-629 (= b): 4 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, gemagerd met 
schervengruis en zand, deels oxiderend deels 
reducerend gebakken: beige tot oranjebruin 
oppervlak, donkergrijze kern; 1 randscherf en 2 
schilfers fijn grijs wielgedraaid aardewerk; 3 brokjes 
indet aardewerk; 8 fragmenten geoxydeerd ijzer.

c 03-BROE-1049 (= a): 2 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zacht baksel, eerder groffe magering 
met schervengruis en zand, bruine tot beige 
buitenoppervlak, donkergrijze kern (deels 
reducerend deels oxiderend baksel).

datering en interpretatie
Op basis van de oversnijding ouder dan 
crematiegraf 73.
Imbrechts plaatste potje a binnen de categorie B3a 
van Böhner voor het Trierse gebied, die door hem 
in Stufe IV of de 7de eeuw gedateerd werd (Böhner 
1958, 40). In de typologie van Legoux et al. worden 
potjes met horizontale groeven, ongeacht hun vorm, 
als type 396 geïnterpreteerd en gedateerd vanaf de 
7de eeuw (Legoux et al. 2006). In de regio van Trier 
komen biconische potten met groeven echter al 
voor vanaf de 6de eeuw. Volgens de basisindeling 
die Siegmund introduceerde voor de Nederrijn, 
hoort het potje uit graf 435 binnen de Rijnlandse 
basisgroep 3 en is het meer specifiek te benoemen als 
type Kwt2.31 dat karakteristiek blijkt voor graven 
uit fase 5 (555 tot 570 – Siegmund 1998, 129). Bij 
Müssemeier et al. staan deze potten gegroepeerd 
onder type Kwt3A met een datering in fasen 4 en 5 
(510/525 tot 580/590 – Müssemeier et al. 2003, 59).
In de kralenreeks b en c herkende Pion volgende 
types: B1.1-02c, B1.4-01a, B1.4-02a, B3.1-01a, 
B3.2-01a, B3.3-01a. Deze kralentypes horen thuis in 
zijn periode P3, op een exemplaar na dat eerder valt 
in periode P2b (Pion 2014). De kralen zijn dus te 
dateren in fase MA3 (560/570-600/610). 
De kleine afmetingen van het graf en kist laten toe 
dit graf te interpreteren als een kindergraf.

conclusie 
MA3 

interpretatie geslacht 
Op basis van de kralen wellicht vrouwelijk. De 
kleine afmetingen wijzen op een kindergraf.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: tanden zie assessment K. 
Quintelier, deel I.

73 
crematiegraf

Werkput XVII
Spoor 434

beschrijving
Nog voor enige aflijning van inhumatiegraven 
zichtbaar was, kwamen enkele oppervlakkig gedepo-
neerde crematies aan het licht. Om eventuele onder-
liggende inhumatiegraven niet te verstoren, werd 
dit graf niet gecoupeerd (fig. 73). Het crematiegraf 
werd vanaf + 11,61 m TAW zo integraal mogelijk 
gelicht om uit te zeven op zowel een 0,5 cm als 
een 0,5 mm zeef (in totaal 20 l). De crematieresten 
lagen geconcentreerd bij elkaar samen met een grote 
hoeveelheid houtskoolresten (brandrestengraf – 25 
bij 25 cm). Pas bij het verdiepen van het niveau tot 
+ 11,47 m/+ 11,40 m TAW, bleek dat zich onder de 

ondiepe crematiebijzetting ook een ouder inhuma-
tiegraf bevond. 
Na het zeven bleven 530 gr verbrande botresten en 
een grote hoeveelheid houtskool over alsook enkele 
brokjes verbrande ceramiek en verbrand metaal 
en een schilfer wit doorschijnend glas. Tussen de 
crematie lagen een vijftal scherven van een secundair 
verbrande pot (a), enkele klompjes met versmolten 
kralen in glaspasta (b), een verbrande boogfibula (c) 
en de fragmenten van een hertshoornen kam (d). 

vondsten 
a 03-BROE-1089: 1 randscherfje (niet getekend) en 

4 schilfers van een oxiderend gebakken pot in fijne 
klei, secundair verbrand; 3 brokjes indet; 1 kiezel; 

b 03-BROE-1089: 3 brokken versmolten kralen in 
glaspasta met verschillende kleuren; 

c 03-BROE-1090: 1 verbrande bronzen beugelfi-
bula met halfronde spiraal- en ovale haakplaat, 
versierd met ingegraveerde vlecht- en geometrische 
motieven. De voet loopt uit in een vogelkop. Aan 
de achterzijde zijn de geoxydeerde resten van een 
ijzeren naald zichtbaar met nog in de corrosie vast-
gekoekt organisch materiaal. 

d 03-BROE-1087/1088: verbrande fragmenten van 
het etui van een kam in hertshoorn (determinatie A. 
Lentacker). De stukken zijn versierd met kruisende 
lijnen en puntversieringen. De kruisen worden 
van elkaar gescheiden door twee dwarse lijnen. De 
motieven worden aan de zijkant afgeboord door 
twee horizontale lijnen.

datering en interpretatie
De scherven (a) zijn te fragmentarisch om van nut te 
zijn voor een chronologische duiding van het graf. 
Het betreft wielgedraaid aardewerk, mogelijk een 
biconische pot, met een korte, licht uitstaande rand. 
Door het secundaire bakproces op de brandstapel is 
ook de oorspronkelijke bakking niet te achterhalen.
Ook de versmolten kralen (b) leveren geen verdere 
informatie.
De grote boogfibula (c) is identiek aan het type 278 
van Legoux et al. voor het Noord-Franse gebied 
(boogfibula van het type Torgny – Legoux et al. 
2006). Mantelspelden van dit type zijn er verspreid 
in de fase MA3 (560/570-600/610). Franken AG 
plaatst dit type mantelspelden (S-Fib12.12, 4B) 
in de latere periode van fase 4 (510/25 -565) voor 
wat betreft het gebied van de linkerrijnoever tot 
de noordelijke Eifel (Müssemeier et al. 2003, 32 
en afb. 6). In het Nederrijnse gebied klasseerde 
Siegmund deze mantelspelden als type Fib12.12 
(Siegmund 1998, 55). Deze fibulae met vlecht-
werk- en strokenversiering zou karakteristiek zijn 
voor het Midden- en Nederrijnse gebied in fase 5 
(555-570). Ook in het Trierse gebied is dit type van 
mantelspelden gekend en door Böhner geïnterpre-
teerd als typisch voor het Middenrijnse gebied (type 
A10) maar met Skandinavische oorsprong (op basis 
van de dierstijlversiering op de plaat die net zoals 
op de voorbeelden uit het Nederrijnse gebied, in 
het Broechemse voorbeeld echter niet voor komt 
– Böhner 1958, 88-89). Böhner dateert deze mantel-
spelden in Stufe III (525-600).
Een treffende vergelijking voor het kametui is 
het etui 29.A uit graf 1477 van het Vrijthof te 
Maastricht (Dijkman & Ervynck 1998, 32-33, fig. 
22: 29A)

conclusie 
MA3 maar jonger dan graf 72. 

interpretatie geslacht 
De kralen en fibula wijzen op een vrouwelijke 
bijzetting wat wordt bevestigd door het fysisch 
antropologisch onderzoek (zie infra).

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse stalen 03-BROE-1087 en 
03-BROE-1088 (samen 530 gr) door K. Quintelier 
en S. Watzeels (deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 2 
en 3). 
Na uitsortering bleef nog 245,0 gram verbrand 
bod over, of 3708 stuks. Viscerocranium, tanden 
en Mandibula ontbreken. Het gaat om een adult, 
misschien van het vrouwelijke geslacht.
Houtskool: stalen 1087 en 1088 niet geselecteerd 
voor analyse
Dierlijke resten: analyse staal 03-BROE-1087 
(1,1 gr) door A. Lentacker (deel I, hoofdstuk 8 en 
tabellen 8.3 en 8.4).: 
Eén ongedetermineerde botrest.
Zaden en vruchten: analyse stalen 03-BROE-
1087 en 03-BROE-1088 door B. Cooremans 
Aanwezigheid van glad vingergras (Digitaria 
ischaemum), grassen (Poceae) en schapenzuring 
(Rumex acetosella).

74 
inhumatiegraf

Werkput IV
Spoor 188 & 161
Oriëntatie W-O (265°)

beschrijving
Volledig vrijliggende positie op het grafveld met 
gelijkaardige oriëntering als de omringende graven. 
Na het verwijderen van de teelaarde (+ 11,65 m  
TAW) was de rechthoekige aflijning van het 
inhumatiegraf al zichtbaar. Binnen deze aflijning 
tekende zich een ovale vlek af waarvan de vulling 
verspreide houtskooldeeltjes bevatte maar duidelijk 
geen verbrande botresten. Een niveau lager  
(+ 11,58 m TAW) was de grafaflijning vollediger en 
vanaf niveau’s 3 (+ 11,54 m TAW) en 4 (+ 11,38 m/ 
+ 11,37 m TAW) was de situatie duidelijk 
waarneembaar. De rechthoekige grafkuil (270 
tot 280 cm bij 117 cm) was gevuld met grijsbruin 
lemig zand (1). Centraal binnen deze kuil tekende 
zich een rechthoekige en donkerbruin gekleurde 
kistvulling af (2). Hier en daar was houtskool op 
te merken. Deze vulling was begrensd door de 
lineaire bleekgrijze aflijning van de oorspronkelijke 
houten kistplanken (3). Middenin de kist tekende 
zich een ovale donkerbruine verstoring af waarin 
zich verspreide houtskool bevond. Het was deze 
verstoring die reeds vanaf het wegnemen van de 
teelaarde duidelijk zichtbaar was. De afmetingen 
van deze verstoring namen toe in diepte maar 
bleven beperkt tot de omtrek van de kist (4). 
Deze ‘plunderkuil’ reikte tot op de bodem van 
de kist. Gans onderaan de verstoring lagen nog 
enkele scherven van een biconische pot (a). Op de 
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mannelijk (??) invidu dat op het moment van over-
lijden tussen de 16 en 20 jaar oud was. 
Houtskool: stalen 405 en 406 niet geselecteerd voor 
analyse.
Dierlijke resten: analyse staal 02-BROE-405/406 (6,5 
gr) door A. Lentacker (deel I, hoofdstuk 8 en tabellen 
8.3 en 8.4).
Acht ongedetermineerde botresten.
Zaden en vruchten: analyse stalen 02-BROE-405 en 
02-BROE-406 door B. Cooremans (deel I, hoofdstuk 
8 en tabel 8.8). 
Aanwezigheid van pruimen (Prunus sp.fr.), knol-
glanshaver (Arrhenatherum elatius ssp. bulbosus knol-
letje), zegges (Carex sp.), zwenk- of raaigras (Festuca 
sp./Lolium sp.), beemdgras (Poa sp.), varkensgras 
(Polygonum aviculare), duizendknoop (Polygonum sp.), 
schapenzuring (Rumex acetosella), klaver (Trifolium 
sp.), grote brandnetel (Urtica dioica), ringelwille (Vicia 
hirsuta), vierzadige wikke of ringelwikke (Vicia tetra-
sperma/hirsuta) en wikke (Vicia sp.).
Strontiumisotopenanalyse uitgevoerd door C. 
Snoeck en P. Claeys (VUB), zie deel I, hoofdstuk 8 en 
tabel 8.12.

76 
inhumatiegraf

Werkput IV
Spoor 190
Oriëntatie W-O (265°)

beschrijving
Volledig vrijliggende positie op het grafveld tussen 
twee groepen graven ten westen en ten oosten. Met 
dezelfde oriëntering als de omringende graven. 
Na het verwijderen van de teelaarde (+ 11,65 m 
TAW) was al een vage en amorfe donkerdere verkleu-
ring zichtbaar. Op een iets dieper niveau (+ 11,58 m 
TAW) was al een duidelijke rechthoekige kuilvorm 
met daarbinnen een donkerdere zone van een recht-
hoekige kist. Na verdieping tot niveau 3 (+ 11,55 m/ 
+ 11,53 m TAW) was binnen de rechthoekige graf-
kuil (198 cm bij 75 cm) die opgevuld was met een 
gemengd lemig zandpakket (1), de rechthoekige 
grafkist (2) deels zichtbaar door de lineaire aflijning 
van oorspronkelijke kistplanken (3). Naargelang 
dieper gegraven werd, werd deze aflijning duide-
lijker zodat vanaf + 11,41 m /+ 11,36 m TAW de 
volledige omtrek van de kist op te meten was (183 
bij 48 cm). Op ditzelfde niveau lijnde de grafkuil 
zich ook groter af (tot een breedte van 85 cm) wat 
er op wijst dat de kuilwand niet recht afgestoken 
was. Zowel hoofd- als voeteneinde van de kist was 
verstoord: een duidelijk donkerder, egaal bruin 
pakket lijnde zich af in de originele gemengde bruin-
grijze vulling (4 en 5). Nog dieper (tussen + 11,30 m 
en + 11,24 m TAW) was de bodem van de kist bereikt 
en verschenen onderaan de westelijke verstoring de 
sporen van de schedel in de noordwestelijke hoek 
van de kist (6), samen met twee rijen menselijke 
tanden (a) Onmiddellijke ten zuiden van de schedel 
lag een gebroken biconische pot (b). Tegen de weste-
lijke kistplanken, dus boven de schedel, bevond zich 
een aantal kralen (c). Ter hoogte van de kin lag een 
tweede aantal kralen (d), samen met een bronzen 

schijffibula (e). Wat lager ter hoogte van het bekken, 
lag een ganse cluster vondsten in situ waaronder een 
niet te identificeren zilveren voorwerp en opnieuw 
een reeks kralen (f), twee bronzen beugelfibulae met 
5 knoppen (g en h), een verzilverde bronzen gesp 
(i), een grote kraal/spinsteen/amulet in glaspasta 
(j) en de resten van een ijzeren ketting die deels in 
blok gelicht werden (k en l). Tussen deze vondsten 
in lagen nog enkele verspreide kralen (m) en een 
concentratie organisch materiaal (ter hoogte van 
beide mantelspelden – n). 
Het graf was volledig verdwenen op + 11,23 m TAW. 
Uit de kistvulling werden nog enkele losse, 
secundaire scherven gerecupereerd en een grote 
hoeveelheid kralen die wellicht voor een groot deel 
afkomstig zijn uit de vulling van het heropende 
hoofdeinde (o).

vondsten 
a 02-BROE-502 en 505: menselijke tanden;
b 02-BROE-501 (= f): gebroken en daardoor vervormde 

biconische pot met vlakke bodem, lage en redelijk 
afgeronde buikknik, steile schouder versierd met een 
8-tal horizontale rijen slordig aangebracht chevron-
motief, horizontale verdikking op de overgang van 
schouder naar hals, licht uitstaande, korte hals met 

afgeronde rand; fijne magering met schervengruis en 
zand, oxiderende bakking, donkergrijsbruin geglad 
buitenoppervlak; 

c 02-BROE-504 (= i): 24 kralen in glaspasta aan hoofd-
einde: 8 bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende 
gele glaspasta, onversierd; 1 kleine tonvormige kraal in 
ondoorschijnende groen tot gele glaspasta, onversierd 
(slechte toestand); 3 bandvormige kralen in ondoor-
schijnende witte glaspasta, versierd met blauwe draad 
in vlechtmotief; 5 bandvormige kralen in ondoorschij-
nende gele glaspasta versierd met rode draad in vlecht-
motief; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende 
rode glaspasta, versierd met gele draad in vlechtmotief; 
2 band/bolvormige kralen in ondoorschijnende bruine 
glaspasta versierd met witte draad in vlechtmotief; 1 
tonvormige kraal in ondoorschijnende bruine glas-
pasta, versierd met witte draad in vlechtmotief en 3 
witte stippen; 2 volledige en 1 fragmentaire omslagen, 
platte kralen in ondoorschijnende gele glaspasta 
versierd met rode parallelle draden;

d 02-BROE-514 (= r): 18 kralen onder hoofd: 4 band-
vormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, 
onversierd; 1 cilindervormige kraal in doorschij-
nende glaspasta, onversierd; 3 bandvormige kralen 
in ondoorschijnende witte glaspasta, versierd met 
blauwe draad in vlechtmotief; 2 bandvormige kralen 

datering en interpretatie
De fragmenten van de biconische pot lieten toe 
de bovenkant van de pot te reconstrueren en deze 
typologisch te plaatsen in categorie 1 of 3 van 
Siegmund (Nederrijnse fasen 3 tot 8: 485-640 – 
Siegmund 1998). In de typologie van Böhner hoort 
deze pot thuis in type B1a (brede knikwandpot met 
lage bovenwand) die in zijn Stufe III te dateren is ( 
525-600).Het stempelmotief met een enkelvoudige 
visgraat is terug te vinden als type 424 bij Legoux et 
al. (Legoux et al. 2006) dat chronologisch te plaatsen 
is in de MA3-MR1 (560/570-630/640). Volgens 
Imbrechts komt dit eenvoudige motief al voor op 
6de eeuws aardewerk uit Nouvion-en Ponthieu 
(Piton 1985, 217, 220, pl. 113: 35, 43, 224 pl. 117: 77 
en 225 pl. 118: 97). 
Kraal b lijkt thuis te horen in type 376 van Legoux 
(Legoux et al. 2006) terwijl kraal c eerder binnen 
type 377 te klasseren is. Dit houdt een datering 
aan binnen MA3 en MR1. Pion typeerde kraal b 
als B11.4-02c en kraal c als B11.1-01b. Kraal b zou 
dan thuishoren in periode P2 terwijl kraal c eerder 
in periode P4 te dateren is. Dit betekent dat kraal 
b ouder zou zijn nl. uit fase MA2-MA3 (520/530 
tot 600/610), dan kraal c die in de mode was in fase 
MR1 (600/610-630/640). 
Lanspunt e met lang smal blad en lange huls past 
binnen type 37 van Legoux (Legoux et al. 2006) dat 
voornamelijk in MR1 (600/610-630/640) verspreid 
is. Het is echter niet geheel duidelijk of het wel 
degelijk gaat om een gesloten huls. Indien de huls 
toch opengewerkt is, dan lijkt een indelingen in type 
33 en een datering tussen MA1 en MA3 eerder voor 
de hand liggend (470/480-600/610). In de typologie 
van Siegmund voor het Nederrijnse gebied past lans 
e in type Lan1.3a in geval van een open huls (fase 
2 of 440-485) maar vooral fase 3 (485-530) en in 
type Lan2.3 ingeval van een gesloten huls (fase 7 of 
585-610). Franken AG volgt dezelfde typologie en 
datering voor de linkerrijnoever tot het noordelijke 
Eifelgebied. 

conclusie
MA3 tot MR1 

interpretatie geslacht 
Op basis van de lans wellicht een mannelijke 
depositie.

interdisciplinaire analyses 
Organisch materiaal: 
- analyse houtresten in lanspunt 02-BROE-623 door 
K. Haneca & K. Deforce (zie deel I, hoofdstuk 8): 
Corylus sp. (hazelaar).

75 
crematiegraf

Werkput IV
Spoor 153 + wellicht ook 155,
 156, 157, 158

beschrijving
Dit crematiegraf hoort tot de groep crematies die al 
vanaf het afgraven van de teellaag zichtbaar werden. 
Deze crematie 75 kwam aan het licht op + 11,76 m  
TAW. Het graf lijnde zich aan het oppervlak af 
als een redelijk vierkante vlek (0,76 m zijde). In 
doorsnede lijnde zich een ondiepe kuil af (0,12 tot 
0,16 m diep) waarvan het centrale deel iets dieper 
uitgegraven was en waarin de concentratie crematie 
en houtskool gedeponeerd was. Deze concentratie 
reikte tot het oppervlak. De rest van het ondiepe 
kuiltje was gevuld met donkerbruin zand waarin nog 
sporen houtskool zichtbaar waren. De vulling van de 
kuil werd integraal bemonsterd en gezeefd op een 
0,5 cm als 0,5 mm zeef (in totaal 70 l). Na het zeven 
bleven 1870 gr verbrande botresten en een kleine 
hoeveelheid houtskool over samen met wat brokjes 
verbrand ijzer en ceramiek. Tussen de crematie 
lagen verder nog twee onverbrande – en wellicht dus 
secundair aanwezige – handgevormde scherven in 
ijzertijdtraditie (a) en een bronzen gespbeslag met 
sporen van verbranding (b). 
Onmiddellijk ten westen in de onmiddellijke buurt 
van dit crematiegraf waren nog meer houtskoolrijke 
vlekken waar te nemen. Deze waren echter eerder 
oppervlakkig van aard en zeer amorf van vorm. Geen 
enkele vulling bevatte naast houtskool (niet bemon-
sterd) ook gecremeerd bot, noch enige vondsten. 
Twee van de vlekken waren bij doorsnede op  
+ 11,51 m TAW te interpreteren als paalkuil (spoor 
157 en 158a). Andere van de diepere sporen (156) 
waren eerder te interpreteren als bioturbatie. 
Mogelijk is graf 75 verstoord door bioturbatie of 
latere landbouwactiviteiten waarbij de inhoud van 
de depositie verstoord en verspreid raakte. 

vondsten 
a 02-BROE-407: 1 wandscherf handgevormd aarde-

werk, grove magering met schervengruis, zacht 
baksel, deels reducerende deels oxiderende bakking: 
beige buitenoppervlak, donkergrijze kern + binnen-
oppervlak; 1 randscherf (niet te tekenen) handge-
vormd aardewerk van pot licht uitstaande rand, fijne 
magering met zand, chamotte en plantaardig mate-
riaal; zachte bakking, deels reducerende en deels 
oxiderende bakking: roodbruin buitenoppervlak, 

donkergrijze kern en gevlekt binnenoppervlak; beide 
onverbrand en in ijzertijdtraditie, duidelijk in secun-
daire context;

b 02-BROE-408: 1 verbrand gespbeslag in brons, 
driehoekig van vorm met 3 nieten op uiteinden, 
achteraan met resten ijzer van aanhechting, rand 
versierd met ingeponste driehoekmotiefjes, gesp 
afgebroken; 

datering en interpretatie
Het bronzen gespbeslag (b) is afkomstig van een 
gesp met vaste driehoekige en versierde beslag-
plaat. De gesp zelf is afgebroken. Dit type is in de 
Noord-Franse regio door Legoux et al. geklasseerd 
als type 161 en gedateerd in MA2 en MA3 (520/530 
tot 600/610 – Legoux et al. 2006). Voor het Trierse 
gebied plaatste Böhner deze gespen in categorie B3 
(Schilddornschnallen met dreieckigem Laschenbeschläg). 
Hij dateert deze gespen hoofdzakelijk in Stufe III 
(525-600), hoewel enkele ook al verschijnen op het 
einde van Stufe II (ca. 500) en soms nog voorkomen 
in Stufe IV (7de eeuw – Böhner 1958, 184-185). In het 
Nederrijnse gebied zijn dergelijke gespen (Gür3.1) 
typisch voor Siegmunds fase 6 (570-585 – Siegmund 
1998, 26-27). Müssemeier et al. plaatst deze gespen 
voor de linkerrijnoever van het Nederrijnse gebied in 
categorie 3A die te dateren is in fase 5 (565-580/590 – 
Müssemeier et al. 2003). 

conclusie 
MA2/MA3.
14C-datering op de menselijke crematieresten 
uitgevoerd door M. Boudin van het KIK, Brussel. 
Resultaten: 
RICH-23351 (02-BROE-405/406) : 1518±30BP 
68.2% probability 
430AD ( 2.0%) 450AD 
470AD ( 6.7%) 490AD 
530AD (59.4%) 600AD 
95.4% probability 
420AD (95.4%) 620AD

interpretatie geslacht 
De gesp wijst mogelijk op een man, wat bevestigd 
wordt door het fysisch antropologisch onderzoek 
(zie infra).

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse stalen 02-BROE-405 en 
02-BROE-406 (samen 1870 gr) door K. Quintelier en 
S. Watzeels (deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 2 en 3).
Na uitsortering bleef nog 1323,3 gram gecalcineerd 
bot over, of 6227 stuks. Alle skeletonderdelen 
waren vertegenwoordigd. Het gaat wellicht om een 
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volledige en 1 fragmentaire kraal in barnsteen; 2 band-
vormige kraaltjes in ondoorschijnende gele glaspasta, 
onversierd; 1 deel van een meerledige bandvormige 
kraal in doorschijnende groenige glaspasta, onver-
sierd; 1 bolvormige kraal in ondoorschijnende rode 
glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoor-
schijnende gele glaspasta, met flarden van groene 
draad; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende gele 
glaspasta, versierd met 3 reeksen van 2 rode streepjes; 
2 bandvormige kralen in ondoorschijnende gele glas-
pasta, versierd met rode draad in vlechtmotief; 1 band/
bolvormige kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, 
versierd met rode draad in vlechtmotief en 4 groene 
stippen; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende 
rode glaspasta, versierd met gele draad in vlechtmotief; 
1 tweeledige bandvormige kraal in ondoorschijnende 
rode glaspasta (glanzend), versierd met witte draad 
in vlechtmotief; 1 bandvormige kraal in ondoorschij-
nende witte glaspasta, oorspronkelijk versierd met 
draad in vlechtmotief (nu verdwenen).

datering en interpretatie
De biconische pot b is op basis van de vorm te 
plaatsen in categorie 5 van Siegmund (Nederrijnse 
fasen 4 tot 9: 530-670 – Siegmund 1998). Deze pot 
kan nog nauwkeuriger ingedeeld worden in type 
Kwt3.13 dat in fasen 6 en 7 valt (570-610 – Siegmund 
1998, 130). Op de linkerrijnoever tot noordelijke 
Eifel komt dit type (Kwt5C) voor in fasen 7 en 8 
(610/620 tot 670/680). In de Trierse typologie van 
Böhner hoort deze pot thuis in type B3b (matig 
slanke knikwandpot met ongeveer gelijke boven en 
onderwand) die op het einde van zijn Stufe III maar 
vooral in Stufe IV te dateren is (tweede helft 6de en 
7de eeuw). De vorm van deze pot komt niet voor 
in de Noord-Franse vormenrijkdom. Het stempel-
motief met chevron- of visgraat is terug te vinden 
als type 424 bij Legoux et al. (Legoux et al. 2006) 
dat chronologisch te plaatsen is in de MA3-MR1 
(560/570-630/640). Volgens Imbrechts komt dit 
eenvoudige motief al voor op 6de eeuws aardewerk 
uit Nouvion-en Ponthieu (Piton 1985, 217, 220, pl. 
113: 35, 43, 224 pl. 117: 77 en 225 pl. 118: 97). 
Kralenreeksen b en c en wellicht ook e en de 
verspreide kralen l horen duidelijk tot eenzelfde 
ensemble. Reeks b betreft verspreide vondsten uit de 
vulling van de verstoring terwijl reeks c zich nog in 
situ bevond ter hoogte van de hals, in combinatie met 
een kleine schijffibula in koperlegering. Het reste-
rende aantal kralen e en l is wellicht samen met een 
tweede kleine fibula die zich in te slechte toestand 
bevond om te conserveren, bij het ontbinden van 

het lichaam weggerold. Mogelijk zijn ook nog de 
kralen n die verzameld werden als losse vondsten 
uit de kistvulling, in werkelijkheid afkomstig uit de 
vulling van de latere verstoring en zijn ze eveneens 
afkomstig van dezelfde kralenketting. De kralen-
reeks is onder te brengen in het type 376 of halssnoer 
type III van Legoux et al. dat hoofdzakelijk in MA3 
(560/570-600/610) verspreid is. In de studie van 
Pion zijn deze kralen beschreven als types A3.1-08, 
B1.1-02a, B1.1-02b, B1.1-02c, B1.1-03b, B1.1-04a, 
B1.4-01a, B1.4-02a, B1.4-03a, B2.3-01e, B3.1-01a, 
B3.2-01a, B3.2-01c, B3.2-02a, B3.2-02b, B3.3-01a, 
B3.3-02a, B4.1-03a, B4.2-01b, B4.2-02b, B6.1-02c, 
B11.9-01a, C2.3-01, F1.1-08b, F1.1-08c. Naast 
enkele types die gedurende de ganse vroege middel-
eeuwen aanwezig zijn, is het merendeel van de kralen 
te rekenen tot periode P3 (12 types) en periode P2 en 
P2b (4 types). 1 type hoort eerder thuis tot periode 
P4 (Pion 2014). Een algemene datering in periode 
MA3 lijkt dus aan te bevelen. 
De kleine schijffibula d en het niet te identificeren 
zilveren voorwerp e – wellicht ook een schijffibula 
– dienden wellicht ter bevestiging van de kralen-
ketting langs weerszijden van de hals. Deze fibula 
is een kleine versie van het Legoux type 218 dat 
in Noord-Frankrijk verspreid is in de periode MA 
3 (560/570-600/610 – Legoux et al. 2006). In het 
Nederrijnse gebied zijn deze kleine fibulae met 4 of 
meer cellen meestal met granaatsteen ingelegd: type 
Fib1.1 (Siegmund 1998, 45) en dateren ze uit fasen 3 
en 4 (485-555). Voor de linker Nederrijnoever klas-
seert Müssemeier et al. deze kleine mantelspelden 
onder types S-Fib1.1. Ook hier bestaat het inleg-
werk uit granaatsteen. De verspreiding ervan loopt 
vanaf fase 3 (460/480-510/525) maar vooral in fase 4 
(510/525-565- Müssemeier et al. 2003, 26). Böhner 
onderscheidde dergelijke mantelspelden in zijn 
types C2 (schijffibulae met radiale cellen ingelegd 
met granaatsteen rond een centraal middendeel) en 
C10 (schijffibulae met radiale cellen en glasinleg). 
Deze types komen voor in resp. Stufe II en III (450-
600) en Stufe III (525-600 – Böhner 1958, 94 & 
96). Binnen het MDS-gebied zijn dergelijke kleine 
bronzen met glas ingelegde schijffibulae gekend van 
de grafvelden te Alphen (Nl, N.-Br. – Verwers 1977, 
184) en Orp-le-Grand (Waals-Br. – Alénus-Lecerf 
1978, 93). Verwers ziet deze kleine mantelspelden als 
imitaties van de grotere, met granaatsteen ingelegde 
fibulae die dateren in de 6de eeuw. De imitaties zijn 
dan eerder te plaatsen tegen het einde van de 6de 
eeuw en het begin van de 7de eeuw. De reden voor 
deze imitaties zou te vinden zijn in het stopzetten 
van de granaatsteen-import tegen het begin van de 

7de eeuw (Verwers 1977, 184). Het grafveld van Orp 
dateert uit de 6de eeuw (Alénus-Lecerf 1978, 93).
Beide beugelfibulae f en g op lendenhoogte hielden 
zonder twijfel op symmetrische wijze de mante-
luiteinden samen (Rogers 2007, 190-191). Beide 
voorwerpen lagen onder elkaar met de de halfronde 
kop naar het voeteneind gericht. Het gaat om 
mantelspelden die in de Noord-Franse typologie 
beschreven zijn onder type 269 (Legoux et al. 2006) 
en daar voorkomen in de tweede helft van periode 
MA1 (470/480-520/530) met nog schaarse aanwezig-
heid in periode MA2 (520/530-560/570). Böhner 
bracht voor het Trierse gebied dit type fibula onder 
in categorie A3 die hij dateert in Stufe III (525-600). 
In het Nederrijnse gebied komen dergelijke mantel-
spelden terug in type Fib12.8 dat voornamelijk 
paarsgewijs voorkomt in vrouwengraven uit fase 
4 (485-530 – Siegmund 1998, 54). Dezelfde vorm 
is te vinden in type S-Fib12.8 van de Müssemeier 
et al.-typologie voor het linker-Nederrijngebied 
(Müssemeier et al. 2003, 30-31) en komt daar voor 
in fase 3 (460/480-510/525) en het begin van fase 4 
(vanaf 510/525).
Net onder beide fibulae, eveneens op lendenhoogte 
lag gesp h die duidelijk afkomstig is van een riem. 
De riem moet oorspronkelijk een breedte gehad 
hebben van 2,5 cm. In Noord-Frankrijk valt deze 
gesp onder type 115 dat hoofdzakelijk verspreid is 
vanaf de tweede helft van MA1 toe MA2 (ca.500-
560/570) en daarna nog sporadisch voorkomt in 
MA3(560/570-600-610 – Legoux et al. 2006). In het 
gebied rond Trier komt het zgn. Böhner type A6 
voornamelijk voor in Stufe III (525-600 – Böhner 
1958, 181-183). Siegmund plaatst deze beslagloze, 
verzilverde ovalen gespen met riembreedte tot 2,5 
cm (Gür2.6) in zijn fase 4 (530-555) met enkele 
uitzonderingen in fase 5 (555-570 – Siegmund 1998, 
23-24). Volgens de Müssemeier et al.-typologie 
voor de linkeroever van de Nederrijn zijn dergelijke 
gespen opgenomen als Gür2.6/7C (Müssemeier et al. 
2003, 17). Zij komen vooral voor in mannengraven 
uit fase 4 (510/25-565) maar de gespen zonder beslag 
met smalle, hoge beugel, zoals deze gevonden te 
Broechem, zijn typisch voor vrouwengraven tot in 
fase 5 (565-580/590). 
De restanten van ijzeren schakels j en k zijn toe te 
wijzen aan een ketting die aan de riem bevestigd 
was, en waaraan zich diverse gebruiksvoorwerpen 
konden bevinden. Meestal gaat het om achtvormige 
schakels, al dan niet in combinatie met ronde of 
ovale schakels. Dergelijke gordelkettingen zijn een 
karakteristieke aanwezigheid in Merovingische 
vrouwengraven en moeilijk chronologisch te duiden. 

in ondoorschijnende witte glaspasta, oorspronkelijk 
versierd met opgelegde draad (eraf maar nog in reliëf 
zichtbaar); 1 tweeledige en 2 enkelvoudige band-
vormige kralen in ondoorschijnende rode glaspasta, 
versierd met witte draad in vlechtmotief; 1 biconische 
kraal in ondoorschijnende glaspasta, versierd met 
gele draad in vlechtmotief en 3 gele stippen; 2 band-
vormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, 
versierd met rode draad in vlechtmotief; 2 afgeplatte 
schijfvormige kralen in ondoorschijnende gele glas-
pasta, versierd met rode vertikale draad;

e 02-BROE-513 (= q): 1 slecht bewaarde kleine bronzen 
schijffibula met kruisvormig inlegwerk met 4 glas-
plaatjes rond een cirkelvormig centraal punt met 
stippen, op de 4 andere vlakken eveneens stippen in 
het verzilverde koperlegering, losse fragmentaire 
achterplaat in CU-legering waaraan achteraan resten 
van een ijzeren naald; losse fragmentjes van zijkant 
fibula; losse fragmenten bovenzijde; 

f 02-BROE-506 (= j): zilveren voorwerp; 2 bandvor-
mige kralen in ondoorschijnende witte glaspasta, 
onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende 
gele glaspasta, onversierd; 1 cilindervormige kraal 
in ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd; 1 
bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glas-
pasta, versierd met rode draad in vlechtmotief; 1 

bandvormige kraal in ondoorschijnende rode glas-
pasta, versierd met witte draad in vlechtmotief; 

g 02-BROE-507 (= k): bronzen beugelfibula halfronde 
versierde plaat met oorspronkelijk 5 knoppen (waar-
schijnlijk oorspronkelijk met granaatsteen inlegwerk), 
boog en gelijkmatig brede haakplaat, opervlak versierd 
met ingeponste cirkels en streepmotieven, aan achter-
zijde nog resten van de geoxydeerde ijzeren naald 
(Böhner type A2 of A3; 1 kleine granaatsteen schijf 
(van inlegwerk knoppen); Cu-resten; textielresten;

h 02-BROE-515 (= s): bronzen beugelfibula halfronde 
versierde plaat met oorspronkelijk 5 knoppen (waar-
schijnlijk oorspronkelijk met granaatsteen inlegwerk), 
boog en gelijkmatig brede haakplaat (fragmentair 
bewaard), oppervlak versierd met ingesneden wafel-
patroon (halfronde plaat) en lijnmotieven (boog), aan 
achterzijde nog resten van de geoxydeerde ijzeren 
naald;

i 02-BROE-508 (= l): verzilverde bronzen langovalen 
gesp zonder beslag met pin met schildvormig uiteinde 
die rond beugel geplooid is, onversierd; botresten (?);

j 02-BROE-509 (= m): 1 grote biconische kraal/spin-
steen in doorschijnende groene glaspasta, versierd met 
gegolfde witte draden, langs 1 zijde in bloemmotief;

k 02-BROE-511 (= o): ijzeren schakel?; 
l 02-BROE-512 (= p): resten van ijzeren kettingen, 

ringen en nieten: A=dikke schakel?; B=schakels; 

C=staafje of deel van schakel?; *=niet te identificeren 
stukje ijzer ; delta=schakel en ring; ~=schakel en ring; 
512= schakel; ° negatief; BIS: niet te identificeren 
voorwerp en rivet met Cu knop?; 

m 02-BROE-510 (= n): 2 cilindervormige kralen in 
ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 3 band-
vormige kralen in ondoorschijnende witte glaspasta, 
onversierd; 2 cilindervormige kralen in ondoorschij-
nende donkerbruine glaspasta, onversierd; 1 band-
vormige kraal in ondoorschijnende donkerbruine 
glaspasta, onversierd; 1 tonvormige kraal in ondoor-
schijnende rode glaspasta, versierd met witte draad 
in zigzagmotief; 3 cirkelvormige, afgeplatte kralen 
met doorboring in ondoorschijnende gele glaspasta, 
versierd met rode draden;

n 02-BRO-516 (= t): organisch materiaal rond bronzen 
voorwerp: botresten; houtskool; botfragment waaraan 
textielresten; textielrestanten;

o 02-BROE-503 (= b): 7 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zacht baksel, gemagerd met redelijk groffe 
chamotte en zand, bruingrijs buitenoppervlak en 
donkergrijze kern (deels reducerend deels oxiderend 
gebakken) waarvan 1 met groevenversiering op de 
buitenzijde; 1 wandscherf fijn gemagerde oxiderend 
gebakken oranjekleurige ceramiek, wielgedraaid; 3 
scherfjes indet; 2 brokjes ijzerslak; 1 wandscherfje 
doorschijnende glas, zeer fijn en dunwandig; 3 

Gr. Phase Dress Fittings etc Fibre Structure Count/Spin Position of Textile/Leather Interpretation

76 MA2/MA3

With textile or leather
Radiate brooches 507, 
515, foot up above 
waist

Without textile
disc brooch at throat
buckle at waist

not ident. ?tablet S-ply coarse
Coarse folded textile crossing brooch pin & 
along pin catch on back of 507.

Front opening of coat has tabby-
repp border running vertically 
down body. The front opening 
is clasped by a matching pair of 
radiate-headed brooches, vertical, 
one above the other. The coarse 
tablet weave is likely to represent 
fastening tabs or loops. The 
fabric of the coat may be the plain 
tabby weave. The linen textile, 
detached, could be from a veil or 
shawl.

  female not ident. tabby repp 10/S x 32-40/S Band or border, parallel to pin on back of 515.

Costume A

flax/hemp ? Z x Z Detached, possibly from front of 507

not ident. tabby 16-18/Z x 12/Z On back of 515, close to pin hinge.

not ident/ ?tablet corded remains Under tabby repp band on back of 515.
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c 02-BROE-565 (= h): verzilverd klokje in 
koperlegering, ovaalvormig, met afgebroken ringetje; 
ijzeren tang?; 

d 02-BROE-566 (= i): ovalen ijzeren gesp, onversierd, 
met omgeplooide pin, zonder beslagplaat; 

e 02-BROE-567 (= j): verbrand fragment in been 
of hertshoorn, gevonden op de bodem van de 
grafkist (determinatie A. Lentacker). De hanger(?) is 
ringvormig met een centrale doorboring; 

f niet gerecupereerd; 
g 02-BROE-569 (= f): purperkleurige 3-lobbige La Tène 

armband met opgelegde draden in gele glaspasta 
(Haevernick type 6b – Haevernick 1960; Peddemors 
1975, 98);

h 02-BROE-563 (= d): pot met vlakke bodem, bolronde 
buik, steile schouder en korte hals met korte, 
uitstaande rand met smalle mond; wielgedraaid, fijne 
bleke klei met enkele grovere inclusies schervengruis, 
oxiderende bakking, geglad, volledig bedekt met een 
matte, rode engobe (binnen en buiten);

i 02-BROE-560 (= a): 1 randscherf handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, groffe magering met 
chamotte en zand, deels reducerend deels oxiderend 
bakproces: beige oppervlak en donkergrijze kern; 1 
wandscherf ruwwandig handgevormd aardewerk, 
dikwandig, zachte bakking, groffe magering van 
chamotte en zand, deels reducerend deels oxiderend 
bakproces: beige buitenoppervlak, donkergrijze kern 
en binnenoppervlak; 1 wandscherf (handgevormd?) 
aardewerk, redelijk hard gebakken, magering met 
chamotte en schervengruis, bruin tot grijs baksel; 
1 wandscherf (Romeins?) aardewerk, oxiderend en 
vrij zacht gebakken, fijne oranje klei met gemagerd 
met zand en kwarts, wielgedraaid; 3 brokjes indet 
aardewerk; 1 brokje geoxideerd ijzer; 1 kling in silex;

j 02-BROE-570 (= b): 3 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, groffe magering van 
schervengruis en zand, verweerd, deels oxiderende 
deels reducerende bakking: beige tot bruin oppervlak 
en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak. 

datering en interpretatie
Op basis van de oversnijding, ouder dan graf 78. 
De reeks kralen a lijkt het meest overeen te stemmen 
met het snoertype III of type 376 van Legoux et 
al. (Legoux et al. 2006, 44). Dit types plaatst zich 
chronologisch in periode MA3 voor wat het Noord-
Franse gebied betreft (560/570-600/610). Gezien de 
ligging onder de tanden, gaat het wellicht om een 
halssnoer waarvan de kralen na desintegratie van 
het snoer over het bovenlichaam verspreid raakten. 
Deze kralen zijn in de studie van Pion beschreven 
als types A3.1-04b, B1.1-02a, B1.1-02b, B1.1-02c, 
B1.1-04a, B1.1-04b, B3.1-01a, B3.2-01a, B3.2-01b, 
B3.3-02a, B4.2-02b, B4.3-01, B6.2-01c, B6.2-02a, 
B6.2-03, B6.2-04, C1.2, D2.1-01 en E3.2. Van deze 
types horen er 8 tot zijn chronologische periode 
P3, 3 tot P2 en 3 tot P2b. De 5 overige types zijn 
ruimer in de tijd verspreid (Pion 2014). Dit laat 
toe het kralenensemble te dateren in periode MA3 
(560/570-600/610). 
Voor het verzilverde klokje b. zijn parallellen 
gevonden te Emmerich I-Speelberg (D.,losse vondst 
– Siegmund 1998, 289, pl. 66: 20) en Oberkassel 
(D. opgraving 1902 – Siegmund 1998, 340; pl. 116: 
24). Dergelijke klokjes kunnen (laat)Romeins van 
oorsprong zijn en deel uitgemaakt hebben van 
(militair) paardentuig zoals de klokjes die zich 
bevonden in een hoop schroot uit de 3de eeuw in 
de villa van Wange (Vl.-Br. – Lodewijckx et al. 1994, 
124-125, 135-140). Andere voorbeelden van militair 
paardentuig zijn verschillende klokjes gevonden in 
het Romeins kamp van Neuss/Novaesium aan de 
Rijn (D, Nordrhein-Westfalen – Simpson 2000: 83, 
pl. 27: 22-25).
Het ijzeren tangachtig voorwerp uit dezelfde 
vondstcontext, was zo slecht bewaard dat een 
degelijke identificatie onmogelijk was en een 
tegenhanger niet gevonden werd. 

Ook de andere voorwerpen, de beslagloze ijzeren 
gesp, het benen amulet en het fragment van een 
La-Tène-armband in glaspasta, dragen niets bij tot 
een datering van het graf. De symboliek waarmee 
de meeste objecten in dit graf beladen zijn, is echter 
opmerkelijk (Pion 2011, 171; Pion 2012, 51-52).
Ook de aanwezige pot h is eerder a-typisch. 
Vormelijk zou hij passen binnen type 404 van 
Legoux et al. (Legoux et al. 2006, 48) beschreven 
als ‘poterie commune basse’ zonder verdere 
vermelding of het gaat om oxiderend gebakken 
exemplaren in bleekbakkende klei. Dit type 404 is 
in Noord-Frankrijk verspreid gedurende bijna de 
ganse Merovingische periode. Mogelijk was de rode 
engobe bedoeld als nabootsing van terra sigillata. 
Ook de vorm lijkt terug te gaan op Romeinse en 
laat-Romeinse modellen. Volgens Legoux (Legoux 
2011, 156) zijn de jongste exemplaren hoger dan 
breed en hebben ze een smalle voet. Dit is hier 
duidelijk niet het geval, wat zou wijzen op een 
ouder product. De fijne, witbakkende klei wijst 
mogelijk op een herkomst uit de Maasvallei.

conclusie 
MA3 

interpretatie geslacht 
De kralen wijzen op een vrouwelijke bijzetting. Op 
basis van de kleine afmetingen is dit graf tevens als 
kindergraf te interpreteren. 

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: tandenresten 02-BROE-568 zie 
assessment K. Quintelier.
Ander: aan te bevelen analyse van de engobe op 
pot 563 , eventueel aangevuld met petrografisch 
onderzoek.

Legoux beschrijft dergelijke kettingen onder type 
357 dat voor komt vanaf MA2 tot MR2 en later 
(vanaf 520/530 – Legoux et al. 2006).
Een van de voorwerpen die zich zeker aan de gordel-
ketting bevond, is de grote, biconische spinsteen/
amulet in groene glaspasta met een versiering in 
draden wit opaak glas, i. Legoux interpreteert derge-
lijke kralen als sluitkraal van de gordelketting (type 
367) maar dateert ze vroeger dan de kettingen zelf 
nl. van PM tot MA1 (440/450-520/530) met spora-
dische continuïteit tot MA3 (tot 600/610 – Legoux 
et al. 2006). Böhner plaatst deze grote kralen in 
glaspasta in de Trierse Stufen II en III (450-600 – 
Böhner 1958, 218). In het Nederrijnse gebied zijn 
deze ‘amuletten’ (Ggh 1.2) beperkt tot fasen 3 en 4 
(485-555 – Siegmund 1998, 82). Müssemeier et al. 
neemt deze typologie (S-Ggh 1.2) en datering over 
voor de linker oever van de Nederrijn, nl. fasen 3 
en 4 (460/80 tot 565). Pion herkent deze kraal als 
type B11.8-01c dat hij plaatst in periode P1b tot P2 
wat overeenstemt met fase MA1 tot MA2 (470/480-
560/570 – Pion 2014).
Het organisch materiaal ter hoogte van de beugel-
fibulae en de riemgesp is mogelijk afkomstig van 
de lederen riem zelf of van een beurs in organisch 
materiaal. 

conclusie 
MA2 tot MA3. Overwegend MA3 met enkele oudere 
elementen zoals beide beugelfibulae en de grote 
glazen kraal/amulet in glaspasta. Het kan hier gaan 
om ‘oudere’ stukken die meegegeven werden door 
de familie. 

interpretatie geslacht 
De meesten vondsten wijzen op de aanwezigheid 
van een vrouwelijk individu: kralenketting, beugelfi-
bulae, gordelketting en grote kraal in glaspasta. 

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: tandenresten 02-BROE-502 en 
02-BROE-505, zie assessment K. Quintelier, deel I; 
botresten bij gesp 02-BROE-508, niet geanalyseerd. 
Organisch materiaal: textiel- en lederanalyse van 
organische resten op objecten 507/515 (g/h). 
Onderzoek door Penelope Walton Rogers van de 
Anglo-Saxon Laboratory in York (UK) – zie tabel 
met onderzoeksresultaten: 
Ander: 02-BROE-507 en 02-BROE-513 onderzoek 
granaatsteen ULG, zie bijdrage F. Mathis & O. 
Vrielynck, deel I, hoofdstuk 8 en tabel 8.9.

77 
inhumatiegraf 

Werkput IV
Spoor 191
Oriëntatie W-O (260°)

beschrijving
Dit inhumatiegraf ligt gegroepeerd met graven 76, 
78 en 79 die ook een W-O oriëntering hebben.  
De zuidelijke kuilrand werd nipt oversneden bij  
de aanleg van het grote kamergraf 78. 
Net na het verwijderen van de ploeglaag (+ 11,70 m 
tot + 11,60 m TAW) was naast een aantal duidelijke 
crematiegraven, ook een amorfe, bruingrijze 
verkleuring zichtbaar waarvan iets dieper (+ 11,65 m  
tot + 11,58 m TAW) duidelijk was dat er 2 graven 
in verscholen gingen. Nog een niveau dieper (+ 
11,52 m TAW) lijnden beide graven zich duidelijk 
af waarbij grafkuil 77 aan de zuidkant oversneden 
werd door een groter kamergraf 78. De grafkuil van 
graf 77 meet 204 bij 118 cm en was gevuld met een 
pakket donkergrijs lemig zand (1). Centraal binnen 
de kuil, tekende zich de grafkist lineair af (2; 148 bij 
48 cm). De vulling was hier bruiner en lemiger. Na 
laagsgewijze verdieping tot + 11,49 m TAW, waren 
ook de houten kistplanken deels waar te nemen als 
een donkerbruine stroken die tevens een duidelijke 
begrenzing vormden van beide vullingen (3). Binnen 
de kistaflijning werd op + 11,37 m TAW het silhouet 
van het rechter (dij?)been zichtbaar (4) en op + 
11,77 m TAW verschenen aan het westelijke (hoofd)
einde van de kist enkele menselijke tanden (a). Op 
deze niveau’s bleek de bodem van de kist bereikt 
en kwam een aantal vondsten in situ aan het licht: 
enkele kralen aan het westelijke (hoofd)einde van 
de kist én op borsthoogte (b), een bronzen klokje 
en een ijzeren tang (?) centraal tegen de noordelijke 
kistwand (c), een ijzeren gesp op lendenhoogte 
(d), direct onder de gesp een amulet (e), de niet 
recupereerbare poederachtige resten van een 
zilveren of verzilverd voorwerp ter hoogte van de 
lenden (f – niet op plan aangeduid), een fragment 
van een La-Tène-armband in glaspasta ter hoogte 
van de benen (g) en een gekantelde pot tegen de 
noordelijke kistwand op beenhoogte (h). 

Op ongeveer + 11,25 m TAW, was ook de aflijning 
van twee houten dwarsbalken zichtbaar waarop 
oorspronkelijk de kist geplaatst was (5 en 6). De 
westelijke balk mat 97 cm bij 12 cm; de oostelijke 
balk 104 cm bij 12 cm. 
Op + 11,24 m TAW was elk spoor van het graf 
verdwenen. Zowel uit kuil- als kistvulling werden 
nog enkele losse vondsten verzameld (resp. h en i). 

vondsten 
a 02-BROE-568 (= k): menselijke tanden;
b 02-BROE-564 (= e): 34 kralen + aantal kapotte 

aan hoofdeinde: 3 bandvormige kralen in 
ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd; 1 
amorfe kraal in ondoorschijnende witte glaspasta, 
onversierd; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende 
fluogele glaspastan, onversierd; 4 kleine 
bandvormige kraaltjes in gele glaspasta, onversierd; 
1 cinlindervormige kraal in ondoorschijnende 
rode glaspasta, onversierd; 4 bandvormige kraaltjes 
(+ resten van 1 kapotte) in ondoorschijnende 
groene glaspasta, onversierd; 1 biconische kraal 
in ondoorschijnende witte glaspasta, versierd met 
blauwe draad in slordig vlechtmotief en tenminste 1 
blauwe stip; 1 bolvormige kraal in ondoorschijnende 
witte glaspasta, versierd met donkerblauwe draad 
in dicht vlechtmotief; 1 bandvormige kraal in 
ondoorschijnende witte glaspasta, met vage resten 
van 5 blauwe stippen; 4 kleinere en 2 grotere 
bandvormige kralen in ondoorschijnende rode 
glaspasta, versierd met witte draad in vlechtmotief; 
1 bandvormige kraal in ondoorschijnende rode 
glaspasta, versierd met 4 witte vlekken; 2 tonvormige 
kralen in ondoorschijnende rode glaspasta met 
gele draad in vlechtmotief en 3 gele stippen; 4 
bandvormige kralen in ondoorschijnende gele 
glaspasta, veriserd met rode draad in vlechtmotief; 
2 bandvormige kralen in ondoorschijnende gele 
glaspasta, versierd met 4 rode stippen; 1 rechthoekige 
kraal in ondoorschijnende blauwe glaspasta, versierd 
met een wit rond oog met groene kern op elk vlak; 
1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende rode 
glaspasta, volledig vlakdekkend versierd, rechthoekige 
vlakken afgelijnd met blauwe draad en vlakken 
afwisselend opgevuld met wit vlak met centrale rode 
stip en een volledig wit vlak; resten van kapotte kralen 
in groenige en blauwige glaspasta; 

1:1: c 1:3: (a), h 1:2: (c), d, e 2:3: g

a

(a)

c

(c)

d

e

g

h

g

h

a
b

c

d

e

6

1
2

3

4

5

77

78 1:1: c 1:3: (a), h 1:2: (c), d, e 2:3: g

a

(a)

c

(c)

d

e

g

h

g

h

a
b

c

d

e

6

1
2

3

4

5

77

78

77 

1:1: c 1:3: (a), h 1:2: (c), d, e 2:3: g

a

(a)

c

(c)

d

e

g

h

g

h

a
b

c

d

e

6

1
2

3

4

5

77

78

1:1: c 1:3: (a), h 1:2: (c), d, e 2:3: g

a

(a)

c

(c)

d

e

g

h

g

h

a
b

c

d

e

6

1
2

3

4

5

77

78

1:1: e, g, h, i 1:2: k, l1:3: b

b

e

g

h

i

k

l

g

h
i
j

k
lm

n

a

b

c
d

e f6

1

2
3

4

5

76

1:1: e, g, h, i 1:2: k, l1:3: b

b

e

g

h

i

k

l

g

h
i
j

k
lm

n

a

b

c
d

e f6

1

2
3

4

5

76

1:2 (c), d, e 2:3 g 1:3 (a), h 1:1 c, i

1:1: c 1:3: (a), h 1:2: (c), d, e 2:3: g

a

(a)

c

(c)

d

e

g

h

g

h

a
b

c

d

e

6

1
2

3

4

5

77

78



catalogus van de gravenhet merovingische grafveld van broechem92 93

1

van een beker in groen doorschijnend glas met 
opgelegde draden; 1 scherfje gewoon doorschijnend 
glas;

b 02-BROE-561 (= d): 3 randscherfjes en 2 
wandscherfjes van een biconische pot met vlakke 
bodem in Eifelwaar, grijsbeige klei (deels secundair 
verbrand) gemagerd met kwarts en vulkanisch 
materiaal; 6 wandscherfjes handgevormd aardewerk, 
zachte bakking, magering met chamotte en zand, 
deels oxiderend deels reducerend gebakken: 
bruinoranje buitenoppervlak, donkergrijze kern 
en binnenoppervlak; 1 wandscherf wielgedraaid 
aardewerk, fijne grijze klei; 1 scherf indet 
(oranjerood baksel); 1 silex; fragmenten geoxideerd 
ijzer; 1 bandvormige kraal in ondoorschijnende 
witte glaspasta, versierd met donkerblauw/zwarte 
draad in dicht vlechtmotief.

datering en interpretatie
Jonger dan graf 77, op basis van de oversnijding.

Vermits het graf geen vondsten bevatte, is het 
onmogelijk verdere chronologische uitspraken 
te doen. Van de vondsten uit de kistvulling, 
zijn mogelijk ook zaken uit de heropeningskuil 
aanwezig: vaak was het onderscheid tussen beide 
niet makkelijk te maken. De scherven van het glazen 
recipiënt zijn mogelijk afkomstig van een grafgift 
die tijdens het heropenen van het graf vernield is. 
Een typologische duiding was echter niet mogelijk. 
De kraal uit de losse vondstcontext is door Pion 
beschreven als type B3.3-02a uit periode P4 
(overeenstemmend met fase MR1: 600/610-630/640 
– Pion 2014).
Dit kamergraf is mogelijk in relatie te brengen met 
een paardengraf (graf 80) dat even ten noordwesten 
gelegen is. 

conclusie 
Niet gekend.

interpretatie geslacht 
Geen gegevens. 

79 
inhumatiegraf 

Werkput IV
Spoor 199
 Oriëntatie W-O (272°)

beschrijving
Dit inhumatiegraf ligt gegroepeerd met graven 76, 
77 en 78 die ook een W-O oriëntering hebben. 
Net onder de ploeglaag (+ 11,69 m/+ 11,65 m 
TAW) was graf 79 nog niet waar te nemen. Wél 
was een grote vlek met wat houtskool zichtbaar 
(ca. 1 m doorsnede), die in eerste instantie leek te 
duiden op de aanwezigheid van een crematiegraf. 
Na verdieping van het vlak tot + 11,65 m/+ 11,58 m 
TAW) was een grote, bruin gekleurde amorfe zone 
waar te nemen, waarbinnen de eerder vermelde 
vlek zich onderscheidde. Een volgende verdieping 
van het vlak tot + 11,59 m/+ 11,53 m bracht 
verduidelijking: in deze zone was een drietal graven 
verstoord door hevige bioturbatie. Graf 79 tekende 
zich op dit niveau duidelijk af. De rechthoekige 
grafkuil had een afmeting van 180 bij 72 tot 78 
cm, was gevuld met een heterogene vulling van 
bruingrijs en lemig zand en was oversneden door 
de vermelde kuil die echter bleek deel uit te maken 
van de bioturbatie. Op + 11,51 m/+ 11,50 m was de 
grafkuil iets kleiner (1; 142 bij 75 cm). Binnen deze 
kuil waren bruine, lineaire sporen zichtbaar van  
een rechthoekige houten kist (2; 100 bij 35 cm).  
De aldus duidelijk begrensde kistvulling was 
lemiger van samenstelling. Op + 11,36 m/+ 11,33 
m TAW was de bodem van de kist bereikt met 
nog enkele vondsten in situ: verspreid over het 
noordwestelijke gedeelte van de kist lag een aantal 
kralen (a), tegen de noordelijke kistwand aan kwam 
ter hoogte van de linkerarm een ijzeren ring aan 
het licht (b) en in de zuidoostelijke hoek van de kist 
tenslotte, stond een pot in Eifelwaar (c). 
Op + 11,31 m was van dit graf geen spoor meer waar 
te nemen. 
De vullingen van grafkuil en -kist bevatten nog 
enkele losse vondsten (resp. d en e). 

vondsten
a 02-BROE-521 (= f): 1 bolvormige kraal in 

ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met 
parallelle horizontale rijen van 4 golven in witte 
draad, daarover 1 golfdraad in blauwe draad en 
binnen elke blauwe golf 5 maal 3 gele stippen 
en 1 maal 2 gele stippen; 1 bandvormige kraal in 
doorschijnende groenige glaspasta, onversierd; 
1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende 
lichtblauwe glaspasta, onversierd; 1 slecht bewaarde 
kubusvormige ogenkraal in ondoorschijnende 
blauwe glaspasta versierd met 4 ogen bestaande 
uit concentrische kringen rode en witte glaspasta 
met binnenin een zwarte stip; 1 bolvormige kraal 
in ondoorschijnende gele glaspasta versierd met 
rode draad in vlechtmotief; fragmenten van een 
kapotte kraal in doorschijnende blauwe glaspasta; 
1 bolvormige kraal in ondoorschijnende rode 
glaspasta, versierd met een donkerblauwe band 
waarop afwisselend een bladmotief in groene 
glaspasta (2 maal) en een oogje bestaande uit 
afwisselend een witte, rode en witte concentrische 
cirkel met donkerblauwe stip (2 maal);

78 
inhumatiegraf 

Werkput IV
Spoor 192
Oriëntatie W-O (272°)

beschrijving
Dit inhumatiegraf ligt gegroepeerd met graven 76, 
77 en 79 die ook een W-O oriëntering hebben. Graf 
78 oversnijdt nipt de zuidelijke rand van graf 77. 
Net na het verwijderen van de ploeglaag (+ 11,70 m 
tot + 11,60 m TAW) was naast een aantal duidelijke 
crematiegraven, ook een amorfe, bruingrijze 
verkleuring zichtbaar waarvan iets dieper (+ 11,65 m  
tot + 11,58 m TAW) duidelijk was dat er 2 graven  
in verscholen gingen. Nog een niveau dieper  
(+ 11,52 m TAW) lijnden beide graven zich duidelijk 
af waarbij grafkuil 77 aan de zuidkant oversneden 
werd door een groter kamergraf 78. De grote 
grafkuil van graf 78 meet 300 bij max. 225 cm en 
was gevuld met een heterogeen pakket lemig zand 
waarin ook houtskoolfragmentjes aanwezig waren 
(1; zuidoostelijke zijde). In de zuidwestelijke hoek 
was de kuil op dit niveau groter uitgegraven en 
trapvormig verdiept (aangeduid met stippellijn). 
Wellicht om de grote kist makkelijker in de kuil 
neer te laten. Niet enkel de contouren van de kuil 

maar ook de situatie binnen de kuil verduidelijkten 
zich op + 11,48 m/+ 11,45 m TAW. Centraal binnen 
de kuil, tekende zich de grafkist lineair af (2; 200 
bij 110 cm). Ten minste op drie hoeken van de kist 
staken de hoekplanken tenminste 20 cm uit. De 
kistvulling was homogeen bruingrijs. Verder was 
duidelijk dat het graf secundair heropend werd: 
een grote, amorfe kuil (minstens 140 bij 100 cm) 
doorsneed van bovenuit de vulling van de kuil én 
de ganse noordzijde van de kist (3). De vulling van 
deze kuil was heel heterogeen: zowel pakketten 
van de oorspronkelijke kuilvulling (lemig zand 
met houtskool) als van de kistvulling (homogeen 
bruingrijze vulling) werden bij het opvullen terug 
in de kuil geworpen. Tussen + 11,24 m en + 11,06 m 
TAW verkleinde de grafkuil tot 292 bij 200 cm (1). 
De heterogene vulling was nog steeds zeer leemrijk 
met opvallende houtskoolresten in de zuidoostelijke 
hoek. De kistplanken waren nu zeer duidelijk 
zichbaar als donkerbruine lineaire sporen. De kist 
(200 bij 110 cm) had uitschragende planken op elke 
hoek (2). De volledige noordwand was weggenomen 
tijdens de secundaire heropening van het graf (3). 
Op een niveau van ca. + 11,13 m TAW was net ten 
zuiden van de secundair gegraven kuil die nu veel 
kleiner was (150 bij max. 50 cm) nog de aflijning van 
een lang bot zichtbaar (4). Er werden geen bijgaven 
meer in situ aangetroffen. 

Nog dieper, op + 11,06 m TAW tekende zich aan 
beide kistuiteinden telkens een zware houten 
dwarsbalk af, die als basis voor de kist dienden (5 
en 6). De westelijke balk mat 194 cù bij 21 cm; de 
oostelijke balk 178 cm bij 29 cm.
Op + 11,03 m TAW was elk spoor van kist en 
grafkuil verdwenen, de indruk van dieper ingezakte 
houten dwarsbalken bleef evenwel nog zichtbaar tot 
+ 10,96 m TAW. 
De vullingen van kist en ‘plunder’kuil leverden een 
aantal losse scherven op (resp. a en b). 

vondsten 
a 02-BROE-562 (= b): 1 randscherfje handgevormd 

aardewerk (niet getekend), eerder fijne klei 
gemagerd met chamotte en zand, deels reducerend 
deels oxiderend gebakken: bruin oppervlak met 
donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 5 
wandscherfjes handgevormd aardewerk, eerder 
zacht gebakken, fijnere tot groffere magering 
met schervengruis en zand, deels oxiderend deels 
reducerend bakproces: bruinig buitenoppervlak 
en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 
randscherf en 1 wandscherf van een biconische 
pot in Eifelwaar (zelfde als 02-BROE-561); 1 
wandscherfje wielgedraaid aardewerk in fijne 
grijze klei met bleke breuk; 2 wandscherfjes 
oxiderend gebakken aardewerk, fijn rood baksel; 29 
fragmentjes geoxideerd ijzer; 3 keitjes; 5 scherven 
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80Elk spoor van deze paardendepositie was verdwenen 
op een diepte van + 11,05 m TAW.
Een aantal losse vondsten is afkomstig uit de 
kuilvulling (b). 

vondsten 
a 02-BROE-549 (= b): paardentanden;
b 02-BROE-548: 9 wandscherven handgevormd 

aardewerk, zacht gebakken, fijne tot groffe 
magering, 2 dikwandig, deels reducerend, 
deels oxiderend gebakken: beige tot bruin 
buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of 
binnenoppervlak; 1 indet (scherf of natuursteen?).

datering en interpretatie
Geen gegevens 
Paardengraven komen meestal in voor in combinatie 
met elitaire kamergraven (cf. paardengraven 31 
en 42 met kamergraven 32 en 43). Het dichtst 
bijgelegen kamergraf is graf 78 dat echter volledig 
verstoord was en dus geen vondsten noch gegevens 
over datering en geslacht opleverde (zie Annaert & 
Ervynck 2013). 

conclusie 
Onbekend.

interpretatie geslacht 
Geen gegevens. 

interdisciplinaire analyses
Dierlijke resten: het silhouet van het paardenskelet 
was te onduidelijk om de schofthoogte te kunnen 
bepalen. Wel staat vast dat een volledig paard 
bijgezet werd, rustend op zijn linker flank . De 
afwezigheid van goed bewaard bot laat evenmin toe 
te bepalen hoe het paard aan zijn einde kwam (A. 
Ervynck). 

b 02-BROE-520 (= e): kleine ijzeren ring; 
c 02-BROE-519 (= d): pot in zgn. Eifelwaar met 

oneffen vlakke bodem (nog vingerindrukken 
zichtbaar), gewelfde buik met hoge schouder, 
overgang schouder/hals benadrukt door horizontale 
ribbel, korte, breed uitstaande hals omgeplooide, 
afgeronde rand; onregelmatig wielgedraaid, groffe 
klei met vulkanisch glas, oxyderende bakking, 
bestreken met dun kleilaagje (vingerstrepen), 
ruwwandig, roetsporen op de rand;

d 02-BROE-517 (= a): 1 wandscherfje handgevormd 
aardewerk, gemagerd met redelijk grof schervengruis, 
zacht baksel, oxiderende bakking; 1 wandscherfje 
handgevormd aardewerk, gemagerd met 
schervengruis, zacht baksel, reducerende gebakken; 
1 wandscherfje handgevormd aardewerk, secundair 
verbrand;

e 02-BROE-518 (= b): 6 scherven handgevormd 
aardewerk, eerder zacht gebakken en dikwandig, 
fijnere tot groffe magering van schervengruis en 
zand, deels oxiderend, deels reducerend gebakken: 
roodbruin tot bruingrijs buitenoppervlak 
en donkergrijze kern en binnenoppervlak; 1 
bodemscherf (niet getekend) terra sigillata, 
O-Gallische waar (type niet te bepalen); 1 brokje 
geoxydeerd ijzer.

datering en interpretatie
Op basis van de aanwezigheid van kralentypes 
Per33.7 en Per35.20 kan kralenreeks a in Siegmunds 
combinatie H geplaatst worden (Siegmund 1998, 
70 en 72). Deze combinatie is voor wat deze 
samenstelling betreft, vooral verspreid in de 
Nederrijnse fase 8 (610-640). Pion beschreef deze 
kralen als types B1.1-10b, B3.1-01a, B11.2-01b, 
C1.2, D2.1-01, E1.2-03. Een type is geplaatst in 
periode P1, 3 types in periode P2 of P2b, een 
type in periode P3 en een in P4 (Pion 2014). Dit 
veronderstelt een datering in MA3-MR1 (560/570-
630/640) en het herbruiken van oude kralen. 
Voor het kleine ijzeren ringetje is een verdere 
interpretatie en datering niet mogelijk. 
De pot in Eifelwaar hoort thuis in Siegmunds 
groep vroege Wölbwandtöpfe die in het Nederrijnse 
gebied verspreid zijn tussen fasen 3 en 5 (485-
570 – Siegmund 1998, 138-139). Toch komen in 
sommige graven ook jongere vondsten voor. De pot 
uit Broechem past binnen type D11 van de Trierse 
typologie (Böhner 1958, 54-55). Volgens Böhner is 
dit type te dateren op het einde van Stufe III (525-
600) en het begin van Stufe IV (7de eeuw). 

conclusie 
MA3/MR1

interpretatie geslacht
De kralen wijzen eerder op een vrouwelijke 
bijzetting. Wegens de kleine afmetingen is dit graf 
te interpreteren als een kindergraf.

80 
inhumatiegraf paard 

Werkput IV
Spoor 198
Oriëntatie NNW-ZZO (336°)

beschrijving
Het zuidelijke deel van dit inhumatiegraf is 
oversneden door een W-O gericht inhumatiegraf . 
Net onder de ploeglaag (+ 11,69m/+ 11,65 m TAW) 
was graf 80 nog niet waar te nemen. Dit graf lag 
binnen dezelfde grote, amorfe zone waarin ook graf 
79 gesitueerd was. Pas op niveau 3 (+ 11,57 m/ 
+ 11,54 m TAW) was de situatie duidelijker. Graf 
80 tekende zich op dit niveau duidelijk af maar 
was oversneden door een W-O gericht graf (81) in 
het zuidelijke deel én verstoord door bioturbatie 
in het noordelijk deel. Graf 81 was redelijk ondiep 
zodat op een diepte van + 11,51 m/+ 11,50 m TAW 
de volledige afmetingen van graf 80 op te meten 
waren. Grafkuil 80 vormde een onregelmatige 
rechthoek van 260 bij 100 tot 130 cm (1) en had een 
gemengde vulling met donkergrijs tot bruin lemig 
zand. Binnen de kuil was geen kistvulling of lineaire 
kistaflijning waar te nemen. Op niveau 6 (+ 11,31 m/ 
+ 11,33 m TAW) was nog geen kist zichtbaar en 
werd duidelijk dat het om een paardengraf ging. Op 
dit en het volgende niveau (+ 11,22 m/+ 11,16 m 
TAW) verscheen stelselmatig het silhouet van een 
paardenskelet (2). De noordelijk gelegen bioturbatie 
bleef aanwezig tot op + 11,25 m TAW diepte en 
bevatte enkele slecht bewaarde paardentanden. 
Achteraf bleek deze bioturbatie zich net boven het 
hoofd van het paard te bevinden waardoor het gebit 
en kaaksbenen hevig verstoord raakten. Pogingen 
om nog tandenmateriaal te recupereren bleken geen 
succes gehad: de tanden waren in te slechte toestand 
om te kunnen bewaren (a). 
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e 02-BROE-547 (= algemeen): 5 wandscherven 
handgevormd aardewerk, zacht gebakken, redelijk 
groffe magering met schervengruis en zand, 
deels reducerend, deels oxiderend bakproces: 
bruinrood buitenoppervlak tot donkergrijze 
kern/binnenoppervlak, 1 geglad exemplaar; 1 
bodemscherf en 1 wandscherf van een wielgedraaide 
pot met vlakke bodem (Eifelwaar), beige oppevlak 
en grijze kern, gemagerd met kwarts en vulkanisch 
materiaal, hard gebakken.

datering en interpretatie
Geen enkele van de vondsten levert voldoende 
typochronologische informatie om een datering van 
het graf voorop te stellen. De schakels zijn wellicht 
afkomstig van een gordelketting of châtelaine die 
zich aan lederen riem bevond. 

conclusie 
Onbekende datering.

interpretatie geslacht 
De châtelaine zou mogelijk kunnen wijzen op het 
graf van een vrouwelijk individu.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: menselijke tanden 02-BROE-543 
zie assessment K. Quintelier, deel I.

83 
crematiegraf

Werkput IV
Spoor 160 

beschrijving
Nog voor enige aflijning van inhumatiegraven 
zichtbaar was, kwamen enkele oppervlakkig 
gedeponeerde crematies aan het licht (+ 11,81 m 
TAW). Ook dit crematiegraf dat vanaf dit niveau 
gecoupeerd en stelselmatig verdiept werd om zo 
integraal mogelijk te verzamelen om uit te zeven 
op zowel een 0,5 cm als een 0,5 mm zeef (in totaal 
60 l). Aan het oppervlak tekende het graf zich af als 
een vlek van 85 bij 70 cm. De doorsnede toonde een 
door bioturbatie verstoorde vulling die nog 22 cm 
dieper reikte (tot + 11,59 m TAW), waarbij vermoed 
werd dat de crematieresten zich centraal op de 
bodem van het de kuil bevonden. Er was weinig 
houtskool zichtbaar, wat bewezen werd na het 
zeven: ook in de zeefresidus is slechts een minimale 
hoeveelheid houtskool aanwezig. 
Na het zeven bleven 1496 gr verbrande botresten 
en een minieme hoeveelheid houtskool over 
alsook meerdere kleine brokjes verbrand metaal 
(koperlegering) en glaspasta. Tussen de crematie 
lagen een spinsteen met sporen van secundaire 
verbranding, verschillende herkenbare resten van 
versmolten kralen en brons, een paar secundair 
verbrande ceramiekscherven (a) en de resten van een 
zilveren schijffibula met granaatsteeninleg (b). 

vondsten 
a 02-BROE-411: 1 spinsteentje in ceramiek, 

biconisch met hoge bovenzijde en lage concave 
onderzijde, fijne klei, secundair verbrand; 1 
grote cilindervormige kraal, oorspronkelijk 
versierd, kleuren niet meer vast te stellen 
wegens secundaire verbranding (a); restanten 
van gesmolten kralen, aaneengekit aan ander 
materiaal zoals bot, ceramiek en metaal; gesmolten 
bronsresten; houtskoolbrokjes; secundair verbrande 
ceramiekscherfjes en botfragmentjes; 

b 02-BROE-412: 1 versmolten zilveren schijfje; 8 
volledige of fragmentaire radiale bladvormige, 
vlakke inlegstukjes in granaatsteen. 

datering en interpretatie
Noch het spinsteentje noch de versmolten 
kralen (b) leveren geen verdere informatie. Pion 
onderscheidde wel types B1.1-02b, B1.6-01a, 
B3.2-01a, B3.2-02a, B11.1-01c uit periodes P2b 
en P3 (Pion 2014). Deze fasering stemt overeen 
met een datering in MA2-MA3 (520/530-600/610). 
Het versmolten zilveren schijfje en de stukjes 
granaatsteen (a) zijn wellicht afkomstig van een 
zilveren rozetten fibula gekend onder type 215 
in N.-Frankrijk (Legoux et al. 2006). Een verdere 
verfijning van de typologie zoals Siegmund 
presenteert voor het Nederrijnse gebied (Siegmund 
1998, 45-46) is wegens de onvolledige informatie 
echter onmogelijk. Het metalen schijfje kan ook het 
restant zijn van een munt.
Een 14C-datering zal uitsluitsel geven over de 
datering van dit graf.
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81 
inhumatiegraf

Werkput IV
Spoor 215
Oriëntatie WZW-ONO (249°)

beschrijving
Deze bijzetting oversnijdt het zuidelijke uiteinde 
van paardengraf 80 en wordt zelf in het oosten 
doorsneden door een gracht uit het begin van WOII 
(vertrekkend vanuit een bunker van de KW-linie 
op het naastliggende perceel). Net zoals de andere 
graven in deze door bioturbatie verstoorde zone, 
was ook dit graf niet onmiddellijk als graf herkend. 
Op een diepte van + 11,69 m tot + 11,59 m was het 
graf opgenomen in een amorfe, bruingrijs gekleurde 
zone waarin meerdere graven maar ook gangen en 
kuilen van dierlijke bioturbatie schuil gingen. Pas op 
+ 11,57 m/+ 11,54 m TAW werd duidelijk dat deels 
boven graf 80 nog een grafkuil uitgegraven was. 
De rechthoekige kuil (max. 136 cm bij 79 cm) was 
gevuld met donkerder grijsbruin lemig zand dan 
paardengraf 80 (1). Enkele cm dieper (+ 11,51 m/ 
+ 11,49 m TAW) was de aflijning van de grafkuil 
al grotendeels verdwenen terwijl zich nog wél 2 
parallelle lijnen van de kistplanken aftekenden (2).
De lengte van de kist was niet vast te stellen; de 
breedte bedroeg 31 tot 34 cm. Vondsten werden 
niet vastgesteld. Op + 11,45 m’ was elk spoor van dit 
graf verdwenen. 
De vulling van grafkuil en –kist leverde evenmin 
vondsten op.

vondsten 
Geen.

datering en interpretatie
Jonger dan paardengraf 80, op basis van de 
oversnijding.
De afmetingen en de geringe diepte van dit graf 
wijzen op een kindergraf dat slechts oppervlakkig 
bijgezet werd. 

conclusie 
Datering niet gekend.

interpretatie geslacht 
Niet gekend.

82 
inhumatiegraf 

Werkput IV
Spoor 181
Oriëntatie Z-N (188°)

beschrijving
Volledig vrijliggend graf met opmerkelijk andere 
oriëntering dan de omringende graven. 
Ook voor dit graf geldt dat het niet zichtbaar was in 
de bovenste niveaus vermits het volledig verscholen 
ging in de grote amorfe, bruingrijze zone waarin 
heel wat bioturbatie aanwezig was. Pas in het 
4de vlak (+ 11,57 m TAW) kwam dit graf samen 
met paardengraf 80 en graf 82 duidelijk in zicht. 
Het betreft een rechthoekige kuil (200 cm bij 68 
tot 71 cm) waarvan de donkerbruine tot geelgrijs 
lemige vulling heterogeen verspreid was in de 
kuil (1). Centraal binnen de kuil was de lichtere en 
lemigere kistvulling (2) duidelijk begrensd door 
de lineaire aflijning van de houten wanden van een 
rechthoekige kist zich lineair af (3); uitgeloogd 
grijs op dit niveau tot bruin op een dieper niveau 
(+ 11,50 m TAW) . De lineaire kistaflijning was 
onderbroken in de zuidwestelijke wand en over gans 
het noordelijke voeteinde. Tevens was in deze zones 
de kistvulling ook doorsneden door een opvallend 
humeuzere vulling. 

Beide fenomenen zijn in verband te brengen met 
een heropening van het graf (4). Op – 104 cm+ 
11,41 m TAW tekende zich een boogvormige rij 
menselijke tanden af (a). Omdat de schedel meer 
zuidelijk tegen de kistwand te verwachten was, lijkt 
het er op dat bij heropenen van het graf de schedel 
opzij geduwd is. Op heuphoogte lag op datzelfde 
niveau nog een aantal voorwerpen in situ : een 
ijzeren mes tegen de westelijke kistwand aan (b), een 
aaneen gekitte klomp corrosie waarin nog een aantal 
ijzeren schakels en een eenvoudige ijzeren gesp waar 
te nemen waren (c).
Vanaf + 11,35 m TAW was geen spoor van het graf 
meer waar te nemen.
Zowel grafkuil als kistvulling leverden nog losse 
vondsten op (e en f). Sommige van deze vondsten 
zijn mogelijk afkomstig uit de latere verstoringen 
binnen de kist. 

vondsten 
a 02-BROE-543 (= d): menselijke tanden;
b 02-BROE-544 (= e): verschillende fragmentjes ijzer 

die samen een ijzeren mes vormen waarvan de juiste 
vorm niet meer exact te bepalen is;

c 02-BROE-545 (= f): aaneengekoekte ijzeren 
voorwerpen in blok corrosie: 1 rondovalen 
gesp zonder beslag en met omgeplooide angel; 
verschillende fragmenten van langwerpige schakels;

d 02-BROE-546 (= b): 5 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zacht gebakken, groffe magering met 
schervengruis en zand, deels reducerend, deels 
oxiderend bakproces: beigebruin buitenoppervlak 
en donkergrijze kern en binnenoppervlak; 1 brokje 
natuursteen;
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i 02-BROE-582 (= g): biconische pot met 
radstempelversiering, vlakke bodem, laag gelegen 
buikknik, steile schouder met visgraatmotief, 
horizontale ribbel op de overgang van schouder 
naar hals, eerder lange uitstaande hals met afgeronde 
rand; fijnkorrelige klei, matig tot sterk verschraald 
met fijn tot korrelig zand en fijn organisch materiaal, 
reducerende bakking, binnen- en buitenkant zwart 
berookt, geglad oppervlak;

j 02-BROE-580 (= a): 16 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, fijne tot groffe magering 
van schervengruis en zand, deels oxiderende deels 
reducerende bakking: beige tot bruin oppervlak, 
donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 
wandscherf harder gebakken (handgevormd ?) 
aardewerk, fijne magering met chamotte veel mica en 
kwarts, bruin met donkergrijsbruine kern; 1 fragment 
dakpan (secundair verbrand?);

k 02-BROE-581 (= b): 3 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, gemagerd met 
schervengruis en zand, deels reducerende deels 
oxiderende bakking: beige tot bruingrijs oppervlak, 
donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 schilfer 
silex;

l 02-BROE-577: 1 tweeledige bandvormige kraal in 
ondoorschijnende bruine glaspasta, onversierd. 

conclusie 
MA2/MA3 op basis van de Noord-Franse typologie 
van de vermoedelijke fibula. 

14C-datering op de menselijke crematieresten 
uitgevoerd door M. Boudin van het KIK, Brussel. 
Resultaten: RICH-24744 (02-BROE-409/410) : 
1492±30BP 
68.2% probability 
545 AD (68.2%) 605 AD 
95.4% probability 
430 AD (1.1%) 450 AD
470 AD (2.1%) 490 AD
530 AD (92.2%) 650 AD

interpretatie geslacht 
De kralen, spinsteen en fibula wijzen op een 
vrouwelijke bijzetting wat bevestigd wordt door het 
fysisch antropologisch onderzoek (zie infra).

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse stalen 02-BROE-409 en 
02-BROE- 410 (samen 1496 gr) door K. Quintelier 
en S. Watzeels (deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 
2 en 3).
Na uitsortering bleef nog 975,9 gram gecalcineerd 
bot over, of 8381 stuks. Alle skeletonderdelen waren 
vertegenwoordigd. Het gaat vermoedelijk om 
een vrouwelijk (??) individu dat gestorven is op de 
leeftijd tussen 16 en 20 jaar. 
Dierlijke resten: analyse staal 02-BROE-409/410 
(17,7 gr) door A. Lentacker (deel I, hoofdstuk 8 en 
tabellen 8.3 en 8.4).
Zeven botresten bleven ongedetermineerd. Twee 
ribfragmenten waren van middelgrote zoogdieren. 
Van varken (Sus scrofa f. domestica) werden naast 
2 schouderbladfragmenten ook de elementen van 
3 verschillende botten uit de achterpoot van een 
subadult dier gevonden Twee tibiafragmenten 
waren afkomstig van hetzelfde bot.
Zaden en vruchten: analyse stalen 02-BROE-409 en 
02-BROE-410 door B. Cooremans (deel I, hoofdstuk 
8 en tabel 8.8).
Aanwezigheid van hazelnoot (Corylus avellana), 
knolglanshaver (Arrhenatherum elatius ssp. bulbosus 
knolletje), zegges (Carex sp.), glad vingergras 
(Digitaria ischaemum), beemdgras (Poa sp.), grassen 
(Poaceae), varkensgras (Polygonum aviculare), 
duizendknoop (Polygonum sp.), schapenzuring 
(Rumex acetosella), ringelwikke (Vicia hirsuta), 
vierzadige wikke of ringelwikke (Vicia tetrasperma/
hirsuta) en wikke (Vicia sp.).
Antracologisch onderzoek: analyse van een 
houtskoolselectie van stalen 02-BROE-409 door K. 
Deforce (deel I, hoofdstuk 8 en tabel 8.5).
Aanwezigheid van Betula sp. (92,5%), Carpinus 
betulus (0,9%), Corylus avellana (0,9%), Fraxinus 
excelsior (0,9%), Quercus sp. (4,7%) wat een minimum 
van 5 taxa geeft. Tevens waren ook 8 indet, 10 
ondetermineerbare schorsresten en 3 fragmenten 
steenkoolachtig materiaal aanwezig. 

84
inhumatiegraf 

Werkput IV
Spoor 186 & 162 
Oriëntatie W-O (265°)

beschrijving
Inhumatiegraf oversneden door een rechthoekige, 
N-Z georiënteerde kuil die in eerste instantie 
verkeerdelijk als graf werd geïnterpreteerd. 
Op het niveau dat de crematiegraven zichtbaar 
werden (+ 11,80 m TAW) was enkel de N-Z 
gerichte kuil (120 bij 50 tot 70 cm) zichtbaar 
waarin wat houtskool op te merken was (1). Een 
niveau dieper (+ 11,65 m TAW) was grafkuil 84 
nog niet herkenbaar binnen een reeks natuurlijke 
en gebioturbeerde sporen. De N-Z gerichte, 
rechthoekige kuil bleef echter duidelijk zichtbaar. 
In het zuidelijke deel van de vulling bevond zich een 
potje (a). Daarom werd de kuil op dat moment als 
graf herkend. Op + 11,59 m/+ 11,58 m TAW was het 
W-O gerichte inhumatiegraf 84 duidelijk afgelijnd 
als een rechthoekige kuil die in het noordoosten 
oversneden werd door de eerder opgemerkte N-Z 
gerichte kuil (1 en 2). De grafkuil mat 269 bij 104 cm 
en was duidelijk verstoord. Vanuit kuil 1 vertrok een 
duidelijk spoor dat zowat de ganse noordelijke zijde 
van het graf omvatte en gevuld was met een donkere 
humeuze vulling (3). In het zuidelijk deel waren 
vaag de contouren van een kist zichtbaar (4). Binnen 
deze contouren was de vulling iets donkerder dan 
erbuiten. Bij het stelselmatig verdiepen van het graf 
werd duidelijk dat de grafkuil (2) en centraal gelegen 
rechthoekige kist, afgetekend door lichtgrijze 
tot grijze lineaire stroken (4; 250 bij 65 cm) later 
heropend werden vanuit de N-Z aangelegde kuil: 
de kist was ter hoogte van deze kuil doorbroken (1) 
en vandaaruit was een grote verstoring zichtbaar 
die reikte tot aan het hoofdeinde van de kist (f3). 
Tijdens het verdiepen van de grafniveau’s (vanaf  
+ 11,27 m tot + 11,10 m TAW) verscheen het 
silhouet van meerdere botten alsook van de schedel 
met tandenresten (5 en b) waarbij duidelijk bleek 
dat de botten aan een kant van de kist geduwd 
waren. Ook de schedel lag niet meer in verband. 
Verder lagen op de bodem van de kist nog enkele 
voorwerpen in situ. De meeste vondsten lagen ter 
hoogte van de lenden: een lithisch artefact (c), 
een ijzeren mes met het heft noordwaarts gericht 

(d), een ijzeren gesp (e), een glasscherf (f) en een 
bronzen speld (g). In de zuidoostelijke hoek tegen 
de kistwand aan lag een ijzeren wapen (h) en 
centraal tegen het voeteneinde stond een pot (i). 
Zowel kuil- als kistvulling leverden nog een aantal 
losse vondsten op (resp. j en k). In de vulling van 
de N-Z gerichte toegangskuil werd nog een kraal 
opgemerkt (l)
Het graf was volledig verdwenen vanaf + 11,03 m 
TAW. 

vondsten 
a 02-BROE-399: bolrond, handgevormd potje met 

vlakke bodem, bol lichaam en gemodelleerde, 
rechtopstaande hals met afgeronde rand; goed 
gebakken klei, deels reducerend en deels oxyderend, 
gemagerd met grof schervengruis, zand en 
plantaardig materiaal, geglad buitenoppervlak, 
plaatselijk zwart berookt;

b 02-BROE-583: menselijke tanden;
c 02-BROE-588 (= n): 1 lithisch artefact, bladvormige 

pijlpunt in vuursteen, onverbrand; dekkender 
geretoucheerd op dorsale dan op ventrale zijde, 
slagbult nog zichtbaar (determinatie M. Van Gils);

d 02-BROE-584 (= i): ijzeren mes (in 2 fragmenten) met 
vrijwel rechte rug en snede die geleidelijk buigt naar 
punt; 

e 02-BROE-585 (= j): ovalen ijzeren gesp (pin niet 
bewaard), onversierd, zonder beslagplaat (Böhner 
type A); 

f 02-BROE-589 (= o): na deels reinigen blijkt het 
negatief + scherf glas

g 02-BROE-587 (= m): 1 fragment van een bronzen 
speld; staal houtresten(?) van onder speld; blok met 
restant van bot waarlangs speld gevonden werd;

h 02-BROE-586 (= k): ijzeren lanspunt met lang, zeer 
smal blad en opengewerkte schacht (in 2 fragmenten); 
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1

14C-datering op de menselijke en dierlijke 
crematieresten uitgevoerd door M. Boudin van het 
KIK, Brussel. 
Resultaten: 
RICH-24805 (02-BROE-413/414/415) : op 
menselijk bot
1627±26BP 
68.2% probability 
390 AD (53.6%) 430 AD
490 AD (14.6%) 530 AD 
95.4% probability 
350 AD (2.0%) 370 AD
380 AD (93.4%) 540 AD

RICH-24805.2.1 (02-BROE-413/414/415) : op 
dierlijk bot1536±27BP
68.2% probability 
430 AD (32.0%) 490 AD
530 AD (36.2%) 570 AD 
95.4% probability 
430 AD (95.4%) 600 AD

De eerste datering op menselijk bot valt te oud uit, 
waarna beslist werd om een nieuwe datering uit te 
voeren op dierlijk bot. Deze laatste datering stemt 
overeen met de datering van het vondstmateriaal. 

conclusie 
MA2-MR1 

interpretatie geslacht 
Indet, 20-30 jaar.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse stalen 02-BROE-413 en 
02-BROE-414 (samen 1770 gr) door K. Quintelier 
en S. Watzeels (deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 
2 en 3).
Na uitsortering bleef nog 992,1 gram gecalcineerd 
bot over, of 10866 stuks. Alle skeletonderdelen 
waren vertegenwoordigd. Het gaat om een individu 
waarvan het geslacht niet te determineren is, dat 
overleden is op de leeftijd van 20-30 jaar oud. 
Houtskool: niet geselecteerd voor analyse.
Dierlijke resten: analyse staal 02-BROE-
413/414/415 (5,1 gr) door A. Lentacker (deel I, 
hoofdstuk 8 en tabellen 8.3 en 8.4).
Zes ongedetermineerde botresten.
Zaden en vruchten: analyse stalen 02-BROE-413 en 
02-BROE414 door B. Cooremans (deel I, hoofdstuk 
8 en tabel 8.8).
Aanwezigheid van klaver (Trifolium sp.).

86 
crematiegraf 

Werkput IV
Spoor 166

beschrijving
Dit graf betreft een van de crematiegraven die aan 
het licht kwamen net na de ploeglaag verwijderd 
was (+ 11,89 m TAW). Het manifesteerde zich 
als een kleine concentratie met opvallend veel 
gecalcineerd bot en wat houtskool (50 bij 55 cm).  
De doorsnede op dit beenderpakgraf (+ 11,79 m  
TAW) vertoonde evenmin een aflijning van een 
kuil. Bovenaan bevond zich een klein pakket 
crematieresten (ca. 20 cm lang) en daaronder lagen 
nog wat verspreide crematieresten tot 5 cm dieper 
in een donkerbruin zandig pakket. 
De inhoud van het graf werd integraal verzameld 
om uit te zeven op zowel een 0,5 cm als een 0,5 
mm zeef (in totaal 20 l). In het zeefresidu bevond 
zich 426 gr gecalcineerd botmateriaal maar geen 
houtskool. Verder waren een klein fragment brons 
en enkele niet determineerbare aardewerkscherven 
(a) bewaard. 
Op + 11,74 m was het graf volledig verdwenen. 

vondsten 
a 02-BROE-421: 1 wandscherf handgevormd 

aardewerk, ruwwandig, eerder groffe magering 
van schervengruis en zand; deels reducerend, deels 
oxiderend gebakken; 8 brokjes aardewerk, indet; 1 
stukje brons.

datering en interpretatie
De afwezigheid van vondsten laat niet toe dit graf 
nader te dateren. 

conclusie 
Onbekend

interpretatie geslacht 
Indet, 40+.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse stalen 02-BROE-419 en 
02-BROE-420 (samen 426 gr) door K. Quintelier 
en S. Watzeels (deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 
2 en 3).
Na uitsortering bleef nog 290,0 gram gecalcineerd 
bot over, of 3572 stuks. Buiten Mandibula waren 
alle skeletonderdelen aanwezig. Het gaat om een 
individu waarvan het geslacht niet te bepalen is, dat 
gestorven is op een leeftijd van meer dan 40 jaar. 
Dierlijke resten: analyse staal 02-BROE-419/420 
(0,5 gr) door A. Lentacker (deel I, hoofdstuk 8 en 
tabellen 8.3 en 8.4).
Twee ongedetermineerde botresten.
Zaden en vruchten: analyse stalen 02-BROE-419 en 
02-BROE-420 door B. Cooremans (deel I, hoofdstuk 
8 en tabel 8.8).
Aanwezigheid van grassen (Poaceae).

87 
crematiegraf

Werkput  IV
Spoor 167 

beschrijving
Crematiegraf 87 behoort tot een cluster 
crematiegraven die aan het oppervlak kwam nadat 
de ploeglaag verwijderd was (+ 11,77 m TAW).  
Het betreft een kleine concentratie gecalcineerd  
bot (25 bij 30 cm) waarbij slechts enkele sporen  
van houtskool zichtbaar waren (Knochenlager).  
De doorsnede (+ 11,84 m TAW) leverde geen 
verdere informatie. De grafinhoud bleek beperkt 
maar werd integraal verzameld om uit te zeven op 
zowel een 0,5 cm als een 0,5 mm zeef (in totaal 15 l). 
Het uitzeven leverde 82 gr gecalcineerd bot op maar 
geen houtskool. Er waren geen verdere vondsten 
aanwezig. 
De grafinhoud reikte nog tot + 11,75 m TAW. 

vondsten 
Geen

datering en interpretatie
De afwezigheid van vondsten laat niet toe dit graf 
nader te dateren. 

conclusie 
Onbekend

interpretatie geslacht 
Niet te determineren. 

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse stalen 02-BROE-422 en 
02-BROE-423 (samen 82 gr) door K. Quintelier 
en S. Watzeels (deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 
2 en 3).
Na uitsortering bleef nog 30,2 gram gecalcineerd 
bot over. Mandibula, tanden en axiale elementen 
waren niet aanwezig. Het gaat wellicht om een adult 
persoon waarvan het geslacht niet te bepalen is. 
Zaden en vruchten: analyse stalen 02-BROE-422 en 
02-BROE-423 door B. Cooremans (deel I, hoofdstuk 
8 en tabel 8.8).
Geen resultaat.

datering en interpretatie
Voor het bolronde, handgevormde potje a werd een 
sterk gelijkend parallel gevonden in graf 10 van het 
grafveld te Doornik-Saint-Brice. Al het aardewerk 
werd er gedateerd in de 6de eeuw (Imbrechts 2007, 
87; Brulet et al. 1991, 131-132, pl. 68: 36). 
De biconische pot i is in Böhners typologie onder 
te brengen binnen type B3b dat in de Trierse 
Stufe III (525-600) geplaatst is en nog verder zou 
ontwikkelen in Stufe IV (7de eeuw – Böhner 1958, 
42-43). In Noord-Frankrijk lijkt dit type 388 
verspreid tussen MA1 en MA2 (470/480-560/570) 
met uitlopers in MA3 (560/570-600/610) terwijl de 
radstempel met visgraat (type 424) er later gedateerd 
wordt nl. vanaf MA3 tot MR1 (560/570-630/640). 
In Siegmunds typologie voor de Nederrijn valt pot 
h o.b.v. de vormkenmerken binnen de basisgroep 
1, de oudste groep dit te dateren is tussen fasen 3 
en 7 (485-610) maar waarvan het radstempeltype 
wijst op type Kwt3.21 met een datering in de 
Nederrijnse fasen 7 en 8 (585 tot 640 – Siegmund 
1998, 130-131). Imbrechts plaatst deze pot in MA3 
(Imbrechts 2007, 98). 
Lanspunt k is volgens de Noordfranse methodologie 
te plaatsen binnen type 32 dat ruim verspreid is 
tussen MA1 tot MA3 (470/480-600/610 – Legoux et 
al. 2006). 
Ook mes d en eenvoudige gesp e kennen een te 
ruime verspreiding om het graf fijner te kunnen 
dateren.
Van speld g is de kop niet bewaard zodat ze niet in 
te delen is in een bepaalde typologie. 
Kraal l is door Pion gedetermineerd als type 
B1.1-02b uit periode P4 wat wijst op een 
datering van deze losse vondst in fase MR1 
(600/610-630/640). 

conclusie 
MA3/MR1

interpretatie geslacht 
Op basis van de lanspunt is dit graf als mannengraf 
te interpreteren.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: menselijke tanden 02-BROE-583 
zie assessment K. Quintelier, deel I.
Organisch materiaal: 
- analyse houtresten in lanspunt 02-BROE-586 
door K. Haneca & K. Deforce (zie deel I, hoofdstuk 
8): geen ID mogelijk wegens te weinig materiaal 
bewaard in schacht.

85 
crematiegraf

Werkput IV,
Spoor 163 

beschrijving
Dit graf betreft een van de crematiegraven die aan 
het licht kwamen net na de ploeglaag verwijderd 
was (+ 11,80 m TAW). Het tekende zich af als 
een zwarte, vierkante tot ronde vlek (100 bij 105 
cm). De coupe die vanaf dit niveau stelselmatig 
verdiept en geregistreerd werd, gaf geen duidelijk 
beeld van een kuil: het ging om een zwart 
pakket houtskool waarin de verbrande botresten 
centraal geconcentreerd lagen (Knochenlager) 
alsook verschillende scherven, ondermeer van 
een secundair verbrande biconisch pot met 
radstempelversiering (a). Het crematiegraf was 
verstoord door bioturbatie: op een dieper niveau 
(+ 11,62 m/+ 11,58 m TAW) was duidelijk dat 
vanuit de concentratie houtskool en gecalcineerd 
bot een dierlijke gang in zuidwestelijke richting 
was gegraven waarbij nog andere graven verstoord 
werden. 
De inhoud van het graf werd integraal verzameld 
om uit te zeven op zowel een 0,5 cm als een 0,5 mm  
zeef (in totaal 100 l). Hoewel het graf zeer 
houtskoolrijk was in situ, bleef na het zeven 
slechts een minimale hoeveelheid houtskool over. 
Het zeven resulteerde verder in de opmerkelijke 
hoeveelheid van 1770 gr goed bewaard bot.
Op + 11,50 m TAW was het graf volledig 
verdwenen. 

vondsten 
a 02-BROE-415 en 416: 1 randscherf handgevormd 

aardewerk van een ruwwandig kommetje met 
kort opstaand randje; minder zacht baksel; fijne 
tot grovere magering van zand en chamotte, 
onverbrand (kan Merovingisch zijn); 1 randscherf 
handgevormd aardewerk met vingertopindrukken 
op de rand van een pot met korte uitstaande rand; 
vrij groffe magering; secundair verbrand: poreus en 
oranje tot grijs gevlekt; 1 wandscherf handgevormd 
aardewerk; geglad; tamelijk groffe magering van 
zand en schervengruis; minder zacht baksel; 2 
wandscherven handgevormd aardewerk indet; 

1 wandscherfje grijs merovingisch aardewerk; 
1 brok verbrande klei; 3 randfragmenten, 3 
bodemfragmenten en 11 wandfragmenten van een 
biconische pot met korte uitstaande rand, ribbel op 
overgang hals en schouder en radstempelversiering 
op de schouder (dubbele rij blokjes) en vlakke 
bodem, fijne magering, secundair verbrand: poreus 
en grijs gevlekt; 4 fragmenten gecalcineerd bot; 1 
wandscherf postmiddeleeuws rood aardewerk met 
loodglazuur; 2 silex afslagen en 9 brokjes indet 
ceramiek.

datering en interpretatie
Het handgevormd aardewerk is net zoals het 
scherfje postmiddeleeuws aardewerk wellicht door 
bioturbatie in het graf verzeild. 
De biconische pot was door de hitte uit elkaar 
gesprongen en volledig vervormd maar was op 
tekening te reconstrueren. De radstempel is 
gevormd door een dubbele rij blokjes van het type 
Legoux 414 (Legoux et al. 2006) in de Noordfranse 
typologie. Deze versiering is in Noord-Frankrijk 
vrij ruim verspreid tussen MA1 en MR1 (470/48 tot 
630/640). De potvorm betreft een redelijk hoge, 
gesloten pot met een schouderknik die gesitueerd is 
in de bovenste pothelft en komt het meest overeen 
met pottype Legoux 390 (Legoux et al. 2006) dat 
in de oostelijke regionen van N.-Frankrijk een 
verspreiding kent van MA3 tot MR1 (560/570 tot 
630/640). Omdat de afmetingen niet juist gekend 
zijn, is het moeilijk de pot te vergelijken met de 
Nederrijnse typologie maar het wel duidelijk dat de 
pot in te delen is in basisgroep 4 (530-640) of 5 (530-
670 – Siegmund 1998). Binnen de typologie van het 
Trierse gebied is de potvorm te beschrijven als type 
B1b (Böhner 1958, 39-40) dat in Stufe III (525-600) 
te dateren is maar nog verder ontwikkelt binnen 
Stufe IV (7de eeuw). 
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datering en interpretatie
De gesp a is zonder twijfel afkomstig van een riem. 
Het betreft een eenvoudige, onversierde, bronzen 
gesp met een eenvoudige omgeplooide, ijzeren 
angel. In de N.-Franse typologie is dit type als  
type 112 gecatalogiseerd (Legoux et al. 2006).  
Het kent een ruime verspreiding van MA1 tot MA3 
(470/480 – 600/610). Böhner plaatste deze gespen 
voor het Trierse gebied onder de noemer A1. Ze 
komen er voor in Stufen II en III (450-600 – Böhner 
1958, 179). Volgens Siegmund (Siegmund 1998, 21) 
komen dergelijke eenvoudige gespen zonder beslag 
met riembreedte tot 2,4 cm voornamelijk voor in 
6de eeuwse graven. Hij plaatst deze gespen voor 
het Nederrijnse gebied binnen type Gür2.8. Ze zijn 
overwegend in zijn fase 4 te plaatsen (530-555) maar 

komen soms ook in jongere graven voor (Siegmund 
1998, 24-25). 
De gecorrodeerde klomp met ijzeren mes, 
fragmentaire ijzeren priem met omgeplooide kop, 
klein ijzeren gespje (wellicht van een beurs in 
organisch materiaal) en fragmenten van een bronzen 
staafje of pincet, levert te weinig diagnostische 
elementen op voor een verdere chronologische 
verfijning. De voorwerpen bevonden zich zonder 
twijfel in een drager van organisch materiaal die 
aan de riem bevestigd was. In het gecorrodeerde 
ijzer zijn nog textielresten aanwezig. Ook de silex 
behoort vermoedelijk tot het ensemble en is dan als 
vuurslag te interpreteren. 

conclusie 
MA2

interpretatie geslacht 
Geen gegevens.

interdisciplinaire analyses
Organisch materiaal: 
- textiel- en lederanalyse van organische resten op 
objecten 02-BROE-650 (a) en 651 (b). Onderzoek 
door Penelope Walton Rogers van de Anglo-
Saxon Laboratory in York (UK) – zie tabel met 
onderzoeksresultaten:

88 
crematiegraf 

Werkput IV
Spoor 168 

beschrijving
Crematiegraf 88 behoort tot dezelfde reeks 
crematiegraven die aan het oppervlak kwam nadat 
de ploeglaag verwijderd was (+ 11,86 m TAW). In 
het horizontaal vlak tekende dit graf zich af als een 
nogal rechthoekige vlek (65 bij 85 cm) waarin een 
concentratie gecalcineerd bot (Knochenlager) en 
houtskool zichtbaar was. De doorsnede (+ 11,86 m  
TAW) gaf geen verdere info. Een kuil bleek niet 
aanwezig en er waren sporen van bioturbatie 
zichtbaar. Gans de inhoud van het graf werd 
ingezameld om te zeven op een maaswijdte van 
zowel 0,5 cm als van 0,5 mm (in totaal 40 l). Op de 
zeef bleef 1102 gr gecalcineerd bot over als ook 
verschillende scherven van een secundair verbrande 
biconische pot en wat ijzerresten (a). Verder 
bevatte het zeefresidu nog een bronzen kopspeldje 
en enkele schilfers glas. Er was geen houtskool 
bewaard. 
Het graf was tot + 11,55 m TAW diep. 

vondsten 
a 02-BROE-426: 1 rand- en 4 wandscherven 

handgevormd aardewerk, geglad, fijne magering 
van schervengruis en zand; oxiderend bakproces: 
oranjebruin binnen- en buitenoppervlak; 36 rand-, 
bodem- en wandscherven van een onversierde 
biconische pot met korte, opstaande rand en vlakke 
bodem; secundair verbrand: totaal misvormd en 
poreus, bruingrijs; 1 verbrande brok klei; 1 stukje 
geoxydeerd ijzer; 1 wandscherf postmiddeleeuws 
rood aardewerk met loodglazuur;

b 02-BROE-424/425/426: verbrande kamfragmenten 
in hertshoorn (determinatie A. Lentacker): één 
tandplaatfragment en verscheidene fragmenten van 
een etui dat versierd werd met punt-cirkel motieven 
en dubbele horizontale lijnen.

datering en interpretatie
De aanwezige scherven waren totaal misvormd 
en gaven onvoldoende informatie om tot een 
reconstructie van het pottype over te gaan zodat 
geen typochronologische info voorhanden is.
Ook de resten van de kam waren te fragmentair om 
ze als een bepaald type te determineren. 

14C-datering op de menselijke en dierlijke 
crematieresten uitgevoerd door M. Boudin van het 
KIK, Brussel. 
Resultaten: 
RICH-24850 (02-BROE-424/425/426) : op 
menselijk bot
1620±27BP
68.2% probability 
390 AD (41.6%) 430 AD
490 AD (26.6%) 530 AD 
95.4% probability 
380 AD (95.4%) 540 AD 

RICH-24850.2.1 (02-BROE-424/425/426) : op 
dierlijk bot
1508±26BP
68.2% probability 
540 AD (68.2%) 595 AD 
95.4% probability 
430 AD (09.8%) 490 AD
530 AD (85.6%) 630 AD

De eerste datering op menselijk bot valt te oud uit, 
waarna beslist werd om een nieuwe datering uit te 
voeren op dierlijk bot. Deze laatste datering stemt 
overeen met de datering van het vondstmateriaal. 

conclusie 
MA2-MR1

interpretatie geslacht 
V??, adult.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse stalen 02-BROE-424 en 
02-BROE-425 (samen 1102 gr) door K. Quintelier 
en S. Watzeels (deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 
2 en 3).
Na uitsortering bleef nog 699,2 gram gecalcineerd 
bot over, of 8278 stuks. Op de Mandibula na zijn alle 
skeletonderdelen vertegenwoordigd. Het gaat om 
een adult, misschien een vrouw (??).
Dierlijke resten: analyse staal 02-BROE-
424/425/426 (7,7 gr) door A. Lentacker (deel I, 
hoofdstuk 8 en tabellen 8.3 en 8.4).
Zes ongedetermineerde botresten.
Zaden en vruchten: analyse stalen 02-BROE-424 en 
02-BROE-425 door B. Cooremans (deel I, hoofdstuk 
8 en tabel 8.8). Aanwezigheid van ringelwikke (Vicia 
hirsuta), vierzadige wikke of ringelwikke (Vicia 
tetrasperma/hirsuta) en wikke (Vicia sp.).
Strontiumisotopenanalyse: uitgevoerd door C. 
Snoeck en P. Claeys (VUB), zie deel I, hoofdstuk 8 
en tabel 8.12.

89 
inhumatiegraf

Werkput IV
Spoor 234 
Oriëntatie W-O (267°) 

beschrijving
Het oostelijke uiteinde van dit inhumatiegraf is 
later verstoord door een lange gracht uitgegraven in 
WOII. Dit graf vormt samen met een aantal graven 
een opvallende W-O begrenzing (24, 53, 76, 79, 81 
en 93).
Graf 89 werd zichtbaar vanaf + 11,58 m TAW en 
manifesteerde zich als een rechthoekige kuil gevuld 
met bruingrijs lemig zand zonder sporen van een 
kist (max. lengte 140 cm bij 65 cm). Een niveau 
dieper, op + 11,46 m TAW werden meer details 
zichtbaar. Binnen de kuil (1) die op dit niveau een 
eerder grijze, leemhoudende vulling had, was de 
bruine, lineaire aflijning van een rechthoekige kist 
zichtbaar (2; max. 125 cm lang bij 33 cm breed). 
Binnen de kist was de vulling donkerder bruingruis. 
Aan de zuidwestzijde was de kistwand oversneden 
door een redelijk amorfe vulling bestaande uit 
donkergrijs, humeus zand (3). Dit wijst mogelijk op 
een secundaire heropening van het graf. 
Op ditzelfde niveau bleek de bodem van de kist 
bereikt, waar nog enkele vondsten in situ lagen: 
tegen de zuidelijke kistwand lag op lendenhoogte 
een bronzen gesp met ijzeren angel (a), ook op 
lendenhoogte maar tegen de noordelijke kistwand 
aan lag een gecorrodeerde klomp ijzer waaruit later 
een aantal gebruiksvoorwerpen geconserveerd 
werden (b), net naast deze klomp met voorwerpen 
werd nog een silex geregistreerd (c). 
Kuil- noch kistvulling leverde verdere vondsten op. 
Op een diepte van + 11,40 m TAW was dit graf 
volledig verdwenen. 

vondsten 
a 02-BROE-650 (= e): 1 ovalen bronzen gesp 

zonder beslag en onversierd, met losse ijzeren 
angel waaraan gemineraliseerde resten organisch 
materiaal in de corrosie vastgekoekt zijn, onversierd; 
riembreedte 1,5 cm; 

b 02-BROE-651 (= f): 1 ijzeren mes met rechte rug en 
snede die naar geleidelijk naar rug buigt, lang heft; 
resten van een bronzen pincet; bovenzijde van een 
priem met omgebogen uiteinde; eenvoudig, ovalen 
ijzeren gespje zonder beslag en met omgeplooide 
pin tegen heft van het mes; textielresten nog 
zichtbaar;

c 02-BROE-652 (= g): 1 silex: gemeen werktuig, 
geretoucheerde (micro)kling in vuursteen, 
volledig en onverbrand, 26-50% cortex bewaard 
(determinatie M. Van Gils). 

Gr. Phase Dress Fittings etc Fibre Structure Count/Spin Position of Textile/Leather Interpretation

89 MA2

With textile or 
leather
Cu/a buckle 650
complex of 
ironwork 651

wool ?twill 8/Z x 7/S On back of buckle 650 centre grave

[truncated grave]
Wool garment clasped 
by leather belt. 
Function of coarse 
tabby weave with 
tweezers unclear.

no gender
not ident. tabby 8/Z x 7/Z

In fold running diagonally across 
tweezers in 651in region of waist.

leather strap 25 mm wide Passing through buckle frame 650

leather strap Looping diagonally around knife 651
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92 
crematiegraf

Werkput IV
Spoor 248

beschrijving
Crematiegraf 92 kwam aan het licht op + 11,55 m 
TAW bij het uitbreiden van werkput IV in westelijke 
richting. In het horizontaal vlak tekende dit graf 
zich af als een kleine, cirkelvormige vlek (25 cm 
doorsnede) waarin gecalcineerd bot en houtskool 
zichtbaar was. De doorsnede (+ 11,55 m TAW) gaf 
geen verdere info. Er was geen kuilinsteek zichtbaar. 
Gans de inhoud van het graf werd ingezameld om 
te zeven op een maaswijdte van zowel 0,5 cm als 
van 0,5 mm (in totaal 20 l). Het zeefresidu bevatte 
nog 1006 gr bot zonder houtskoolresten. Deze 
grote hoeveelheid bot zonder houtskool in een 
kleine concentratie laat toe het graf te interpreteren 
als beenderpakgraf. Verdere vondsten waren niet 
aanwezig. 
Het graf was tot + 11,45 m TAW diep. 

vondsten 
Geen

datering en interpretatie
Door de afwezigheid van vondsten is het niet 
mogelijk dit graf te dateren. 

14C-datering op de menselijke crematieresten 
uitgevoerd door M. Boudin van het KIK, Brussel. 
Resultaten: 
RICH-24731 (02-BROE-670/671) : op menselijk 
bot
1487±28BP
68.2% probability 
550 AD (68.2%) 610 AD 
95.4% probability 
530 AD (95.4%) 650 AD 

conclusie
MA2-MR1. 

interpretatie geslacht 
Indet, 20-30 jaar.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse stalen 02-BROE-670 en 
02-BROE-671 (samen 1006 gr) door K. Quintelier 
en S. Watzeels (deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 
2 en 3).
Na uitsortering bleef nog 797,5 gram gecalcineerd 
bot over, of 6671 stuks. Op Mandibula na waren alle 
skeletonderdelen vertegenwoordigd. Het gaat om 
een individu waarvan het geslacht niet te bepalen is, 
dat gestorven is op de leeftijd tussen 20 en 30 jaar 
oud. 
Houtskool: geen
Dierlijke resten: analyse staal 02-BROE-670/671 
(5,2 gr) door A. Lentacker (deel I, hoofdstuk 8 en 
tabellen 8.3 en 8.4).
Drie resten bleven ongedetermineerd. Van een 
subadult varken (Sus scrofa f. domestica) werden 
fragmenten van twee verschillende skeletelementen 
uit de achterpoot gevonden.
Zaden en vruchten: analyse stalen 02-BROE-670 en 
02-BROE-671 door B. Cooremans (deel I, hoofdstuk 
8 en tabel 8.8).
Aanwezigheid van gerst (Hordeum vulgare) en 
beklierde duizendknoop (Polygonum lapathifolium).

93 
inhumatiegraf

Werkput IV
Spoor 233 
Oriëntatie W-O (262°)

beschrijving
Het westelijke uiteinde van dit inhumatiegraf 
bevindt zich onder de perceelsscheiding en is niet 
onderzocht. Dit graf vormt samen met een aantal 
graven een opvallende W-O begrenzing (24, 53, 76, 
79, 81 en 89).
Bij de uitbreiding van sleufwerkput IV in westelijke 
richting, kwam graf 93 aan het licht op een diepte 
van ongeveer + 11,55 m TAW. De grafkuil lijnde 
zich heel duidelijk af als een rechthoekige vlek met 
afgeronde hoeken (1; lengte niet gekend; breedte 
105 cm). De kuil was gevuld met een opvallend geel-
lemige vulling. Hierin tekende zich duidelijk een 
rechthoekige kist af die zich kenmerkte door een 
egale donkerbruine vulling (2; 144 cm bij 42 cm). 
De oostelijke en westelijke kistwanden waren lineair 
afgetekend door een dunne, uitgeloogde band grijs 
zand (3). 
Op + 11,43 m TAW kwamen ook enkele vondsten 
in situ aan het licht wat betekende dat de bodem van 
de kist bereikt was: ter hoogte van de borst/lenden 
lag een ijzeren mes (a) en aan het voeteneinde lag 
een handgevormd potje op zijn kant (b) en stond 
een grote biconische pot rechtop tegen de oostelijke 
kistwand (c). Kuil- noch kistvulling leverde verdere 
vondsten op. 
Op een diepte van + 11,29 m TAW was dit graf 
volledig verdwenen. 

vondsten 
a 02-BROE-669 (= f): ijzeren mes met een rechte rug 

en geleidelijk afgeschuinde snede; 
b 02-BROE-668 (= e): handgevormd potje met 

vlakke bodem, hooggelegen schouderknik, korte 
schouder en lange uitstaande hals met naar buiten 
geplooide rand; zacht baksel, deels oxiderend deels 
reducerend, grove magering met schervengruis, 
ijzeroer en chamotte, gegladde buitenwand, 
buitenwand vlakdekkend versierd met groeven en 
spatelindrukken in een geometrisch motief; 

c 02-BROE-667 (= d): biconische pot met vlakke 
bodem, lage buikknik, steile schouder, horizontale 
ribbel op overgang schouder en hals, korte 
uitstaande hals met licht omgeplooide rand, brede 
mond; schouder versierd met 2 horizontale banden 
met groeven waartussen een regelmatig aangebracht 
stempelmotief in bladvorm; reducerende bakking, 
fi jne klei gemagerd met zand en schervengruis, 
buitenwand geglad.

datering en interpretatie
Soulat ziet in het handgevormde potje met 
groevenversiering b gelijkenissen met een groep 
handgevormd aardewerk die tussen het einde van 
de 5de eeuw en de 7de eeuw vaker voorkomt in het 
kustgebied aan beide zijden van het Kanaal (Fréthu, 
Nouvion-en-Pontieu en Miannay – Soulat 2007 
en Soulat 2009, 96-97). Deze groep hoort thuis 
in een grotere groep waarin duidelijke Saksische 
en kustinvloeden te merken zijn (Soulat 2009, 
96-97). In de N.-Franse typologie van Legoux zijn 

90 
inhumatiegraf

Werkput XIII
Spoor 276

91 
crematiegraf

Werkput XIII
Spoor 285 
Oriëntatie ZZO-NNW (150°) 

beschrijving
De oostelijke fl ank van dit graf lag onder de 
perceelsgrens wat volledig onderzoek onmogelijk 
maakte. De oostelijke kuilrand was nog net waar 
te nemen in sleuf IV op het aanpalende perceel 
zodat de breedte van de grafkuil te reconstrueren 
was. In de zuidwestelijke hoek van het graf 90 
was crematiegraf 91 bijgezet. Graf 90 fl ankeerde 
kamergraf 94 aan oostelijke zijde. 
Graf 90 manifesteerde zich als een duidelijk 
afgelijnde donkerbruine, rechthoekige kuil vanaf 
+ 11,71 m TAW. De kuil (196 cm bij 73 cm) was 
rechthoekig maar had een onregelmatig verloop aan 
de westelijke zijde (90: 1). De vulling bestond uit 
donkerbruin lemig zand. Er was geen kistafl ijning 
zichtbaar. Bijgaven of andere vondsten bleken 
evenmin aanwezig te zijn. 
Het graf was ondiep uitgegraven en was volledig 
verdwenen op + 11,53 m TAW.
In in de zuidwestelijke hoek van grafkuil 90 was 
een crematiegraf bijgezet (graf 91). Omdat het 
graf binnen de kuilafl ijning begrensd bleef, is dit 
graf vermoedelijk bijgezet bij het opvullen van 
de grafkuil. Het betrof een redelijk cirkelvormige 
zone van 50 cm bij 60 cm, zwart gekleurd met 
slechts weinig gecalcineerd botmateriaal, die niet 
dieper reikte dan de grafkuil van het inhumatiegraf. 
Gans dit pakket is verzameld en nat gezeefd op 
een maaswijdte van 0,5 cm en 0,5 mm (02-BROE-
712 en 02-BROE-713). In het zeefresidu was geen 
houtskool meer aanwezig ondanks het feit dat het 
graf zich duidelijk zwart afl ijnde. Verder was nog 
120 gr gecalcineerd bot bewaard alsook scherven 
van verschillende secundair verbrande potten 
(a), een verbrand stukje van versierd metaal, een 
verbrand fragment van een bronzen riembeslag (b) 
en de resten van een verbrande benen kam (c). 

vondsten graf 91 
a 02-BROE-714: 1 wandscherf handgevormd 

aardewerk, zacht baksel, redelijk groffe magering 
van schervengruis en zand, deels oxiderende 
deels reducerende bakking: donkergrijs tot 
donkergrijsbruin, 6 wandscherven (passen aan 
elkaar maar zijn vervormd) w.o. bodemaanzet van 
een secundair verbrande pot (lijkt geen biconisch 
type), ruwwandig, kleur en vorm door secundair 
bakproces; 

b 02-BROE-715: 1 opengewerkt bronzen beslag van 
een houten emmer, met doorboringen en versierd 
met vogelkopjes, oppervlak langs een zijde versierd 
met ingeponste cirkelmotieven en lineaire motieven, 

verbrand; 1 doorboord uiteinde van een riemtong 
(fragmentair en verbrand); 1 fragmentje verbrand 
brons;

c 02-BROE-712/713: een klein verbrand fragment 
in hertshoorn, met een versiering van evenwijdige 
lijnen (determinatie A. Lentacker).

datering en interpretatie
Omdat het crematiegraf gevat was binnen de vulling 
en afl ijning van grafkuil 90, is het te veronderstellen 
dat dit graf bijgezet is tijdens de opvulling van 
het inhumatiegraf. Vermits er geen aanwijzingen 
voor een kist of overledenen aanwezig waren, zijn 
grafkuil en crematie mogelijk met elkaar in relatie te 
brengen. Mogelijk heeft men een grafkuil gegraven 
waarin een crematie is bijzet en geen inhumatie. 
Het aardewerk (a) was totaal vervormd door de 
hitte en daardoor niet meer te determineren. Eén 
bodemscherf is zeker te interpreteren als Eifelwaar. 
Ook de fragmentaire, langwerpige riemtong 
levert geen verdere informatie op, evenmin als 
het fragmentje brons (b). De opengewerkte en 
met dierenkopjes versierde sierplaat is een van 
de beslagen waaraan het hengsel van een met 
bronsbeslag versierde houten emmer bevestigd 
was. Vallée plaatst dergelijke emmers in haar type 
II met een aanhechting van type B3b (Vallée 2016, 
42). Parallellen zijn te vinden in het grafveld ‘Vieux 
Cimetière’ van Arlon (graven X en XII: Roosens 
& Alenus-Lecerf 1965, 47-51, 57-63, 98-103) en 
‘Donderberg’ bij Rhenen (Nl -Wagner & Ypey 
2011, graf 758: 497-496; graf 763: 496-497; 
graf 775: 497-497). Het betreft er telkens rijke 
mannenbijzettingen in een kamergraf. Ook in 
Wardt-Lüttingen I (graf 1.3 – Siegmund 1998, 
175), Jülich (graven 222, 235, 237), Junkersdorf 
(graf 159), het jongensgraf in de Keulse dom 
(Müssemeier et al. 2003, 73) en Krefeld-Gellep 
(graven 1782, 2589, 2613 – Pirling 1979, 84 e.v.) in 
Duitsland en deze in graf 13 van het grafveld “La 
Tuilerie” te Saint-Dizier (Haute-Marne, F – Truc 
et al. 2009, 321: fi g. 8, 2, 325) zijn dergelijke met 
brons versierde emmers teruggevonden. Dergelijke 
emmers zijn er verspreid vanaf 460/480 tot 580/590. 
In het N.-Franse gebied plaatst Legoux dergelijke 
emmers in de perioden PM tot MA3 (440/450 tot 
600/610) maar het voorkomen is er zeldzaam vooral 
in de jongere periode. De hengselhechting uit 
Broechem vertoont veel overeenkomsten met de 
hengselhechting uit graf 56 op het grafveld Girton 
College (Cambridgeshire, UK – Cook 2004, 49 
en 115: fi g. 13f). Vallée plaatst dergelijke emmers 
in haar type II met een aanhechting van type B3b 
(Vallée 2016, 42).

conclusie 
MA2/MA3

interpretatie geslacht 
Voor het inhumatiegraf is het onduidelijk of er wel 
iemand begraven was. Misschien is het crematiegraf 
het primaire graf. Geslacht en leeftijd zijn echter 
niet te bepalen (zie infra).

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: analyse stalen 02-BROE-712 en 
02-BROE-713 door K. Quintelier en S. Watzeels 
(deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 2 en 3).

Na uitsortering bleef nog 27,7 gram gecalcineerd 
bot over, of 308 stuks. Enkel Neurocranium, tanden 
en Diafyse delen waren aanwezig. Leeftijd noch 
geslacht is te determineren.
Dierlijke resten: 
Geen buiten de kamfragmenten (zie supra c).
Zaden en vruchten: analyse stalen 02-BROE-712 en 
02-BROE-713 door B. Cooremans (deel I, hoofdstuk 
8 en tabel 8.8).
Aanwezigheid van stinkende kamille (Anthemis 
cotula), knolglanshaver (Arrhenatherum elatius 
ssp. bulbosus knolletje), dravik (Bromus sp.), 
ganzenvoet (Chenopodium sp.), glad vingergras 
(Digitaria ischaemum), zwenk- of raaigras (Festuca 
sp./Lolium sp.), beemdgras (Poa sp.), varkensgras 
(Polygonum aviculare), duizendknoop (Polygonum sp.), 
schapenzuring (Rumex acetosella), klaver (Trifolium 
sp.), ringelwikke (Vicia hirsuta) en vierzadige wikke 
of ringelwikke (Vicia tetrasperm/hirsuta).
Antracologisch onderzoek: analyse van een 
houtskoolselectie van stalen 02-BROE-712 door K. 
Deforce (deel I, hoofdstuk 8 en tabel 8.5).
Aanwezigheid van Alnus sp. (5,6%), Betula sp. (1,8%), 
Carpinus betulus (91,5%), Quercus sp. (2,8%) wat 
een minimum van 3 taxa geeft. Tevens waren 12 
fragmenten indetermineerbare schors aanwezig en 
3 indet taxa. 
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94

duidelijk niet in anatomisch verband bevonden (5). 
Verder lagen op de bodem van de kist nog een aantal 
vondsten die duidelijk niet meer in situ lagen maar  
daarentegen verspreid lagen ter hoogte van het 
vermoedelijke hoofdeinde: tegen de westelijke 
kistwand lag een ijzeren scrama sax met de punt van 
de kling naar het voeteneinde gericht (a); ernaast lag 
een rechthoekige, een ijzeren beslagplaat waarop 
nog 2 ronde rivetten in koperlegering aanwezig 
waren (b); een ijzeren gesp met rechthoekige 
beugel, ijzeren angel en vaste, trapezoïdale, 
geprofileerde beslagplaat waarop 3 ronde, rivetten 
in koperlegering (c) met bijhorende beslagplaat, 
zelfde vorm en met eveneens 3 ronde rivetten 
in koperlegering (d) lagen verspreid aan het 
hoofdeinde; 4 identieke ijzeren riemtongen met 
rechthoekige bovenzijde en afgeronde onderzijde, 
bovenaan met kleine, rechthoekige doorboring en 
voorzien van kleine, ronde rivetten in koperlegering 
(e-f-g-h; 2 met 1 rivet onderaan, 1 met 1 rivet 
onder de rechthoekige doorboring en 1 met zowel 
een rivet onderaan als bovenaan) lagen eveneens 
verspreid; alsook de resten van een fragmentair 
ijzeren beslag (i; niet meer te reconstrueren) met 
aanwijzing van 2 ronde rivetten in koperlegering 
(niet bewaard) en een eenvoudige, ovalen ijzeren 
gesp met een omgeplooide angel (j) met er naast 
een silex (k); in de zuidoostelijke kisthoek tenslotte 
lag een ijzeren lanspunt (l; met de punt naar het 
hoofdeinde gericht). 

Gans onderaan in de kuil verschenen nog de 
afdrukken van twee houten dwarsbalken onder 
hoofd- en voeteneinde van de kist (6 en 7). De 
zuidelijke balk was 115 cm lang en 8 cm breed. De 
noordelijke balk was niet volledig waar te nemen 
met een maximum lengte van 71 cm en een breedte 
van 6 tot 8 cm.
Op + 11,25 m TAW was elk spoor van dit graf 
verdwenen. 
De vulling van kuil en kist leverde nog een aantal 
losse vondsten op (resp. m en n) waaronder 
houtskool, enkele crematieresten en verbrand 
bewerkt dierenbot. Mogelijk werd bij de aanleg van 
graf 94 een crematiegraf vergraven.

vondsten 
a 02-BROE-742 (= f): ijzeren scramasax in 2 

fragmenten, kling met gebogen rug (27,5 cm lang 
en 4,5 cm breed), angel met rechte hoeken van kling 
gescheiden (12 cm lang); 

b 02-BROE-743 (= g): rechthoekige ijzeren, 
onversierde beslagplaat met nog 2 bronzen/koperen 
rivetten aan één korte zijde (aan achterzijde nog 
resten van ijzeren aanhechting); 

c 02-BROE-745 (= i): rechthoekige ijzeren gesp met 
trapezoïdale, vaste beslagplaat eindigend op een 
zwaluwstaart, met 3 koperen/bronzen nieten; 
riembreedte ca. 3,3 cm;

d 02-BROE-749 (m): ijzeren, trapezoïdale beslagplaat 
eindigend op een zwaluwstaart, onversierd, met 3 
koperen rivetten, vlak;

e 02-BROE-744 (= h): ijzeren riemtong, langwerpig 
met afgerond uiteinde aan ene zijde en rechthoekig, 
doorboord uiteinde aan andere zijde, vlak;

f 02-BROE-746 (= j): ijzeren riemtong, langwerpig 
met afgerond uiteinde aan ene zijde en rechthoekig, 
doorboord uiteinde aan andere zijde, vlak;

g 02-BROE-747 (= k): ijzeren riemtong, langwerpig 
met afgerond uiteinde aan ene zijde en rechthoekig, 
doorboord uiteinde aan andere zijde, vlak;

h 02-BROE-752 (= p): ijzeren langwerpige 
riemtong met afgerond uiteinde langs ene zijde 
en rechthoekig einde met rechthoekige opening 
(hechting) langs andere zijde , met bronzen/koperen 
niet; 

i 02-BROE-748 (= l): ijzeren beslagplaat van gesp 
(met nog aanwijzing van 2 rivetten); 

j 02-BROE-753 (= q): ovalen ijzeren gesp met 
omgeplooide pin, onversierd, zonder beslagplaat;

k 02-BROE-751 (= o): 1 silex fragment : gemeen 
werktuig, geretoucheerde afslag in vuursteen, distaal 
fragment, onverbrand, 26-50% cortex bewaard 
(determinatie. M. Van Gils – niet getekend);

l 02-BROE-750 (= n): ijzeren lanspunt met lang, smal 
blad en gesloten huls(?) (in 2 delen), totale lengte 42 
cm, lengte blad 22,5 cm; houtresten in schacht; met 
gesp (?);

m 02-BROE-754 (=a): 3 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, gemagerd met 
schervengruis en zand, deels oxiderende deels 
reducerende bakking: oranjebeige oppervlak 
en donkergrijze kern; 2 scherven hardgebakken 
aardewerk, vermoedelijk wielgedraaid, bruingrijs 
baksel gemagerd met rood schervengruis, kwarts 
en ijzeroerbrokjes (?); 3 wandscherven fijn grijs, 

deze potten met zgn. ‘Anglo-Saksische’ versiering 
ingedeeld onder type 384 dat in periode MA1 wordt 
gedateerd. In de typologie van Böhner voor het 
Trierse gebied past dit potje binnen type F1 dat 
handgevormd aardewerk omvat. Böhner herkent 
invloeden uit het noordelijk Germaanse gebied. 
Myres plaatst dit handgevormde aardewerk tussen 
de 5de eeuw en het einde van de 6de eeuw.
Wat de brede, biconische pot betreft, horen de 
afmetingen thuis in Siegmunds basisgroep 2 
te dateren in de Nederrijnse fasen 4 tot 8 (530-
640). Nog nauwkeuriger is de pot te plaatsen in 
Siegmunds categorie Kwt2.11 die in fase 4 tot 
ontwikkeling komt (530-555) en verder blijft 
doorleven tot in fase 5 (555-570 – Siegmund 1998, 
129). Ook Müssemeier et al. plaatst dit pottype 
Kwt2B in het Rijnse gebied in fasen 4 tot 6 
(510/525 tot 565) met een hoogtepunt in fasen 4 
en 5 (510/525 – 580/590) Müssemeier et al. 2003, 
58-59). In Böhners typologie voor het Trierse 
gebied vinden we deze brede pot terug in type B1a 
dat in zijn Stufe III (525-600) gedateerd is (Böhner 
1958, 38). In de typologie die Thouvenot opmaakte 
voor het grafveld Goudelancourt (F., Aisne) is deze 
pot als type C5 te determineren (= Legoux 388 
maar ook 389, 391 en 396). Dit type is geplaatst in 
periode MA2-MA3 (Nice et al. 2008, 215). Ook het 
versieringstype (Legoux 410) past binnen dezelfde 
periode. 
Het mes kent een te brede chronologische 
verspreiding zodat dit voorwerp geen verdere 
bruikbare info oplevert. 

conclusie 
MA2-MA3

interpretatie geslacht 
Niet te bepalen. De kleine afmetingen van de kist 
wijzen mogelijk op het graf van een kind of juveniel.

interdisciplinaire analyses
Petrografisch onderzoek: 
- staalname 02-BROE-668 door D. Braekmans 
(Leiden)
The main fabric group is characterized by the 
predominant presence of quartz and tempered grog. 
Frequent is the presence of mica and mudstone 
and rare the presence of k-feldspar and plagioclase. 
The grain size frequency distribution is bimodal 
and a close- to single- spaced porphyric related 
distribution is evident. The grain size ranges up to 
very coarse sand size class (>1.5mm). Quartz grains 
are subrounded to subangular and grog fragments 
are subangular. The distribution of quartz is dense 
with exception of sample BROE331, in which 
the distribution of quartz is less dense and the 
particle size ranges up to coarse sand. The color of 
micromass ranges from yellowish gray to yellowish 
orange under crossed polars and is characterized 
by strial b- fabric and occasionally by crystallitic 
b-fabric. Micromass is active and sporadically 
moderately active, as well. The c:f:v ratio of the 
inclusions is 60:35:5. Porosity ranges from 3 to 
5 % and is represented mainly by planar voids or 
channels.

94 
inhumatiegraf 

Werkput XIII,
Spoor 278 
Oriëntatie ZZO-NNW (152°) 

beschrijving
De westelijke flank van dit graf oversnijdt graf 95 
dat op zijn beurt graf 96 oversnijdt. Graf 94 is dus 
het jongste van deze drie graven. De zuidwestelijke 
hoek raakt nog net graf 99 zonder dat er sprake is 
van een oversnijding. 
Net na het verwijderen van de teelaarde (+ 11,71 m  
TAW) waren de bovenvermelde oversnijdingen nog 
niet duidelijk. Pas op een diepte van + 11,52 m TAW  
was de situatie duidelijk en waren de graven 
duidelijk afgelijnd. De kuil van graf 94 was 
rechthoekig met vooral aan de oostzijde afgeronde 
hoeken (1; 258 bij 170 cm). De opvulling bestond 
uit een pakket gemengd bruingrijs tot bruin zand 
met leem. Centraal binnen deze vulling was een 
rechthoekige kist zichtbaar (2; 190 bij 86 cm). De 
vulling ervan was opvallend homogener en bruiner. 
De contouren van de kist waren duidelijk zichtbaar 
als grijze, lineaire stroken waar zich ooit de houten 
kistplanken bevonden (3). Aan de zuidoostelijke 
zijde was reeds van bovenaan de vulling van de 
grafkuil een humeuzere zone waar te nemen.  
Op – 105 cm bleek zich hier een secundaire kuil 
(64 bij 40 cm) te bevinden die de kistplanken deels 
doorbroken heeft (4). De donkere, humeuze  
vulling van deze kuil bevatte houtskoolbrokjes.  
Op + 11,34 m TAW was de bodem van de kist 
bereikt. Er tekenden zich skeletresten af die zich 

1:3: b, c1:2: a

a

b
c

a
b

c

1

2

3

93

1:3: b, c1:2: a

a

b
c

a
b

c

1

2

3

93

1:3: b, c1:2: a

a

b
c

a
b

c

1

2

3

93

1:3: b, c1:2: a

a

b
c

a
b

c

1

2

3

93

93 

g

h

i

j k

l

a

b

c
de f

6

7

1

2

3 4

5

94

94 1:2 a 1:3 b, c



catalogus van de gravenhet merovingische grafveld van broechem108 109

1

wielgedraaid aardewerk, secundair verbrand;  
1 randscherf (niet getekend) van een vermoedelijk 
biconische pot met licht uitstaande rand, fijne 
grijze klei met oranjebeige kern; 2 scherfjes indet; 
1 klompje gesmolten ijzer; 2 klompjes gesmolten 
glaspasta (van kralen?), waaronder 1 met fragmentjes 
gecalcineerd bot; 1 fragmentje gecalcineerd bot; 
een verbrand fragment in hertshoorn dat langs 
beide zijden is versierd met dubbele cirkels en punt-
cirkels (determinatie A. Lentacker). Waarschijnlijk is 
dit een fragment van een amulet; houtskool;

n 02-BROE-755 (= b): 3 wandscherfjes handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, gemagerd met 
schervengruis en zand, deels oxiderend deels 
reducerend gebakken: oranjebruin buitenoppervlak 
en donkergrijs binnenoppervlak en/of kern; 7 
wandscherven (o.a. bodemaanzet) van een secundair 
verbrande pot (poreus, vervormd), wielgedraaid, 
fijne klei; 1 wandscherf grijs aardewerk, 
wielgedraaid, fijn grijs baksel met oranje kern; 3 
wandscherven donkerbruingrijs baksel gemagerd 
met rood schervengruis, kwarts en ijzeroerbrokjes 
(?); 6 scherfjes indet; 1 brokje houtskool; 31 
stukjes gecalcineerd bot; een verbrand fragment in 
hertshoorn, dat langs beide zijden is versierd met 
dubbele cirkels en punt-cirkels. Waarschijnlijk is 
dit een fragment van een amulet (determinatie A. 
Lentacker); geheel mogelijk zelfde als 741,737, 754!

datering en interpretatie
De scramasax a is volgens de Noordfranse typologie 
van Legoux et al. (Legoux et al. 2006) in te delen 
als scramasax met gebogen rug of symmetrische 
rug met of zonder rillen, type 60 (kling tussen 
25 en 35/40 cm lang). Deze scramasaxen zijn 
verspreid vanaf MR1 tot MR3 (600/610 tot 
700/710). Op basis van vorm en afmetingen, is de 
scramasax volgens Böhners typologie voor het 
Trierse gebied te interpreteren als ‘Breitsax’ of 
‘Saxe B’ (Böhner 1958, 138-142). Deze breedsaxen 
komen er uitsluitend voor in Böhners Stufe IV of 
de 7de eeuw. Binnen Siegmunds typologie voor 
het Nederrijnse gebied past de sax binnen type 2.1 
of lichte breedsax. In het Nederrijnse gebied zijn 
deze wapens in gebruik vanaf fase 8 tot het midden 
van fase 9 (610 tot 655). Müssemeier et al. stelde 
voor de linker Nederrijnoever tot noordelijke Eifel 
een aparte typologie op (Müssemeier et al. 2003, 
46): de scramasax uit graf 94 is er op basis van de 
afmetingen in te delen in type Sax 2.3 of korte 
breedsax, met verspreiding in fasen 7 tot 8 (610/620 
tot 670/680) met hoogtepunt in fase 8 (640/650 
tot 670/680). De ligging van de scramasax tegen de 
wand van de kist veronderstelt een depositie na het 
deponeren van het lichaam. 
In de meeste grafvelden gaan scramasaxvondsten 
gepaard met meerdelige ijzeren gordelgarnituren. 
Dit was ook het geval in graf 94. In dit geval gaat 
het om een vierkante gesp met vaste, trapezoïdale 
gordelplaat en bijpassende trapezoïdale tegenplaat 
samen met een rechthoekige rugplaat, een 
fragmentaire, mogelijke driehoekige gordelplaat 
en vier identieke tongvormige riemtongen, alle 
voorzien van drie, twee of een ronde nieten of 
rivetten in koperlegering. Het gordelgarnituur 
met gesp en tegenplaat b-c-d is terug te vinden in 
de Noord-Franse typologie als type 152 (Legoux 
et al. 2006). Deze gordels zijn verspreid in MR1 en 
MR2 (600/610 tot 660/670). In het Trierse gebied 

plaatst Böhner deze ijzeren gordelgarnituren 
met beslag in Stufe IV of de 7de eeuw (meestal 
voorkomend in mannengraven – Böhner 1958, 205). 
In het Nederrijnse gebied zijn gesp, tegenbeslag 
en rugbeslag in te delen in Siegmunds type Gür4.5 
die vanaf fase 8 verspreid zijn (610-640 – Siegmund 
1998, 31-32). Op basis van het voorkomen van de 
extra beslagplaatjes of riemtongen die volgens 
Siegmund dienden om kleine gebruiksvoorwerpen 
aan de gordel te bevestigen (Siegmund 1998, 
30) is de meerdelige gordelgarnituur ook te 
interpreteren als type Gür5.4 die onder invloed 
van de Oostalamannische tradities in onze streken 
hun intrede deden vanaf 630/640 (Siegmund 1998, 
33-36). Op de linkeroever van het Nederrijnse 
gebied tot de Eifel is het meervoudige gordeltype 
terug te vinden als type S-Gür4.5 dat er in fasen 
6 en 7 in de mannengraven voor komt (580/590 
tot 640/650 – Müssemeier et al. 2003, 20). De 
doorboorde beslagplaatjes e-f-g-h ziet Müssemeier 
et al. als typisch voor een saxgordel (Gür8A en 
Gür8B). Ze komen voor in fasen 6 en 7 (580/590 tot 
640/650 – Müssemeier et al. 2003, 22). Alhoewel de 
vorm verschilt van de types die in het Nederrijnse 
gebied voorkomen, zijn de vier plaatjes uit graf 
94 ook als dergelijke open beslagplaatjes van 
een saxgordel te herkennen. In het grafveld van 
Goudelaincourt (F, Aisne) zijn vier van dergelijke 
beslagplaatjes gevonden in graf 214. Ze zijn daar 
geïnterpreteerd als riembeslag waaraan de schede 
met scramasax bevestigd was (Nice 2008, 123).
Op basis van de criteria bepaald door Legoux et al. 
(Legoux et al. 2006), is de lanspunt met gesloten huls 
l als het Noordfranse type 36 te omschrijven. Dit 
type is voornamelijk verspreid in MR2 (630/640-
660/670). In het Trierse gebied zijn dergelijke 
lanspunten terug te vinden in Böhners lanstype 
B1, lanspunten met gesloten huls en slank-ovaal 
blad, dat vanaf het einde van Stufe III (ca. 600) en 
vooral in Stufe IV (7de eeuw) verspreid is. Dergelijke 
lanspunten in combinatie met een breedsax, plaatst 
Böhner sowieso in Stufe IV (Böhner 1958, 152-153). 
Volgens Siegmund is de aanwezigheid van een 
gesloten huls op zich al een criterium voor een 
datering in de 7de eeuw (Siegmund 1998, 98). De 
lanspunt van graf 94 behoort tot het type Lan2.2 
(lanspunt met gesloten, ronde huls, kort blad zonder 
middenrib met relatieve bladlengte onder of gelijk 
aan 0,52 van de totale lengte). Dit type komt in het 
Nederrijnse gebied voor vanaf fase 7 tot in Fase 8A 
(585 tot 630 – Siegmund 1998, 102). Müssemeier 
et al. neemt de typologie van Siegmund over maar 
plaatst de datering voor de linker Rijnoever tot Eifel 
iets vroeger nl. vanaf fase 5 (565-580/590) met een 
zwaartepunt in fase 6 en begin van fase 7 (580/590 
tot 630).
De eenvoudige ijzeren, ovalen gesp met 
omgeplooide angel is niet chronologisch te plaatsen. 
Ze is vermoedelijk afkomstig van een kleine buidel 
of tas in organisch materiaal waarin de silex, 
gebruikt als vuurslag, opgeborgen was.

conclusie 
MR1-MR2

interpretatie geslacht 
Man (op basis van de wapens).

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: verbrande botresten uit de 
kistvulling, niet geanalyseerd.
Dierlijke resten: fragmentjes bewerkt bot uit 
kistvulling niet geanalyseerd.
Organisch materiaal: 
- analyse houtresten in huls lanspunt 02-BROE-75 
door K. Haneca & K. Deforce (zie deel I, hoofdstuk 
8): geen hout ID mogelijk wegens te sterke 
degradatie van het hout.

95 
inhumatiegraf 

Werkput XIII
Spoor 280 
Oriëntatie WZW-ONO (249°)

beschrijving
Het oostelijke uiteinde van dit graf wordt 
oversneden door graf 94. Zelf oversnijdt graf 95 
het oostelijke uiteinde van graf 96. Verder lijkt het 
nog net de zuidoostelijke hoek van grafkuil 97 te 
oversnijden. Graf 95 is dus ouder dan graf 94 maar 
jonger dan graven 96 en 97.
Net na het verwijderen van de teelaarde (+ 11,70 m  
TAW) waren de bovenvermelde oversnijdingen nog 
niet duidelijk. Pas op een diepte van + 11,52 m TAW  
was de situatie duidelijk en waren de graven 
scherp afgelijnd. Grafkuil 95 lijnde zich af als een 
rechthoekige kuil met afgeronde hoeken voor zover 
zichtbaar (1; ten minste 180 cm bij 154 cm). Deze 
kuil was opgevuld met een gemengde grijsbruine, 
leemhoudende vulling. Centraal binnen de grafkuil 
verscheenop dit niveau de rechthoekige aflijning 
van de grafkist (2; tenminste 130 cm bij 90 cm) 
die duidelijk gemarkeerd was door drie lineaire, 
lichtgrijze stroken waar zich ooit de houten 
kistwanden bevonden (3). Gans de vulling van 
de kist bleek verstoord door een grote, secundair 
gegraven kuil (4; 120 cm bij 80 cm) die schijnbaar 
doelbewust gericht was op het hoofduiteinde van 
de kist. Op + 11,40 m TAW werd duidelijk dat de 
kist uitschragende planken had op de (westelijke) 
hoeken 3). Meteen was ook de bodem van de kist 
bereikt evenals van de secundaire kuil waarvan de 
vulling verschillende verspreide en fragmentaire 
vondsten bevatte (a-d). Op de kistbodem lagen geen 
vondsten meer in situ. 
Op + 11,09 m TAW was elk spoor van dit graf 
verdwenen. De vulling van de grafkuil leverde nog 
een aantal losse vondsten op (e). 

vondsten 
a 02-BROE-737 (= d): 8 wandscherven handgevormd 

aardewerk, zacht gebakken, redelijk groffe 
magering van schervengruis en zand, deels 
reducerende deels oxiderende bakking: bruingrijs 
tot oranjebeige buitenoppervlak en donkergrijze 
kern en/of binnenoppervlak; 5 wandscherven 
(waarvan 3 aan elkaar passend) reducerend 
gebakken grijs aardewerk, fijne magering met 
zand en schervengruis, ruwwandig, afkomstig van 
redelijk grote pot; 2 wandscherven hard gebakken 
aardewerk, gemagerd met zand, rode chamotte 1:1: b, c, d, e, f, g1:3: a 1:2: h, i, j,  l2:3: m
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zich af als een eerder smalle, rechthoekige kuil met 
afgeronde hoeken, voor zover zichtbaar (1; min. 
190 cm bij 92 cm). Deze kuil was opgevuld met 
een gemengde grijsbruine, leemhoudende vulling. 
Ietwat acentraal binnen de grafkuil tekende zich 
de donkerdere vulling van de grafkist af (2; 180 cm 
bij 64 cm). Op een dieper niveau (+ 11,40 m TAW) 
was ook een lichtgrijze lineaire aflijning zichtbaar 
van de vergane houten kistplanken (3). Centraal op 
de bodem van de kist bevond zich nog een ijzeren 
gesp in situ (a). Verder werden geen vondsten 
waargenomen. Alle sporen van dit graf waren 
verdwenen op + 11,22 m TAW. 
De vulling van de grafkuil leverde nog een aantal 
losse vondsten op (b).

vondsten 
a 02-BROE-736 (= d): ovalen ijzeren gesp met 

omgeplooide angel, onversierd, zonder beslagplaat; 
b 02-BROE-735 (= a): 8 wandscherven handgevormd 

aardewerk, zachte bakking, groffe magering 
van chamotte en zand, deels reducerende deels 
oxiderende bakking: beigebruin buitenoppervlak 
en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 5 
scherven (o.a. aanzet rand en fragment van vlakke 
bodem) mogelijk handgevormd aardewerk met 
opvallende magering van rood schervengruis, mica 
en ijzeroer (?).

datering en interpretatie
Ouder dan graf 94 en graf 95 op basis van de 
oversnijdingen.
De eenvoudige ovalen, ijzeren gesp zonder beslag is 
niet chronologisch te plaatsen zodat geen verdere 
info over dit graf beschikbaar is.

conclusie 
Geen concrete gegevens

interpretatie geslacht 
Geen gegevens

97 
inhumatiegraf 

Werkput XIII
Spoor 279 
Oriëntatie WZW-ONO (243°) 

beschrijving
Dit graf is geheel vrijliggend, alhoewel de 
zuidoostelijke hoek op de hogere niveau’s 
oversneden wordt door graf 95. Graf 97 is dus ouder 
dan graf 95. 
Net na het verwijderen van de teelaarde (+ 11,71 m 
TAW) was de bovenvermelde oversnijding nog niet 
eenduidig waar te nemen. Pas op een diepte van  
+ 11,52 m TAW was de situatie duidelijk en was de 
oversnijdig van graf 97 door graf 95 goed afgelijnd. 
Graf 95 heeft een eerder onregelmatig uitgegraven 
grafkuil met een smallere westzijde dan oostzijde 
(1-stippellijn; 228 tot 234 cm bij 110 tot 128 cm). 
Op + 11,40 m TAW vertoonde de kuil echter een 
perfecte rechthoekige vorm (1; 220 bij 100 cm ). 
Centraal binnen de grafkuil lag een rechthoekige, 
houten kist die op + 11,52 m TAW al deels zichtbaar 
was als een donkerbruine, humeuze verkleuring (2). 
Op + 11,40 m TAW was ook de lichtgrijze, lineaire 
aflijning van de kistwanden duidelijk zichtbaar 

(3; 200 cm bij 70 cm). Reeds van bovenaan was 
de omtrek van een donkerder gevulde, secundair 
gegraven kuil zichtbaar (4; 130 bij 60 tot 80 cm). 
Het centrale deel van het graf was door deze 
vergraving volledig verstoord tot op de bodem. In 
de vulling van deze kuil bevonden zich de scherven 
van een pot (a; verspreid) en een fragmentaire kraal 
(b). Deze kuil was duidelijk vanaf de zuidelijke flank 
schuin in het graf gegraven waarbij de zuidelijke 
kistwand doorbroken werd. Verder tekende zich 
vanaf + 11,52 m tot + 11,40 m TAW een donkerdere 
dwars gelegen band af (5) waarvan de betekenis niet 
te verklaren is. Mogelijk gaat het om het spoor van 
een dwarsbalk die geen tegenhanger heeft aan de 
oostzijde. Net ten westen van deze band en buiten 
de verstoorde zone, was het silhouet van de schedel 
zichtbaar vanaf + 11,32 m TAW (6). Net onder de 
schedel lagen nog de restanten van menselijk tanden 
(c). Op de kistbodem bevonden zich nog enkele 
voorwerpen in situ: net boven het hoofd, aan het 
westelijke kistuiteinde, stond een gewelfde pot in 
Eifelwaar, die al op + 11,52 m TAW aan het licht 
kwam (d); centraal aan het voeteneind lagen de 
resten van een pot waarvan de meeste scherven zich 
verspreid in de vulling van de secundair gegraven 
kuil bevonden (e); eveneens aan het voeteneinde 
lag een zeer gecorrodeerd en daardoor niet verder 
te identificeren ijzeren voorwerp (f) en in de 
zuidoostelijke hoek van de kist tenslotte lag nog 
een ijzeren voorwerp dat wegens de hevige corrosie 
nauwelijks te identificeren was maar mogelijk 
te interpreteren is als de ijzeren greep aan de 
binnenzijde van een schild (g). Vanaf + 11,16 m  
TAW was het graf volledig verdwenen.
Vullingen van kist en kuil leverden geen bijkomende 
vondsten op. 

en stukjes ijzeroer (?), ruwwandig, wielgedraaid?; 
2 randscherven en 20 wandscherfjes van een 
biconische pot met radstempel (rij vierkante 
blokjes), secundair verbrand dus vervormd en 
poreus, fijne klei; 1 wandscherf handgevormd 
aardewerk, reducerend gebakken en gepolijst, 
redelijk fijne klei; 2 brokjes oxiderend gebakken 
aardewerk; 8 fragmenten geoxideerd ijzer; 3 
fragmentjes gecalcineerd bot;

b 02-BROE-738 (= d): 1 lange cilindervormige kraal 
in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met 
gele draad in spiraalmotief (slechte toestand); 1 
bandvormige kraal in doorschijnende donkerblauwe 
glaspasta, onversierd; 1 kleine bandvormige kraal in 
doorschijnende donkerblauwe glaspasta, onversierd; 
1 tonvormig kraaltje in ondoorschijnende gele 
glaspasta, onversierd; 1 bandvormig kraaltje in 
doorschijnende groenige glaspasta, onversierd; 1 
fragmentaire bolvormige kraal in doorschijnende 
groenige glaspasta; kapotte bandvormige kraaltjes in 
ondoorschijnende gele glaspasta (slechte toestand); 
aaneen gekitte kralen in slechte toestand;

c 02-BROE-739 (= d): 1 randscherf met verdikte naar 
binnen geplooide rand en 10 wandscherven van een 
glazen beker in groen doorschijnend en dunwandig 
glas;

d 02-BROE-740 (= d): losse menselijke tanden 
verspreid in secundair gegraven kuil;

e 02-BROE-741 (= a): 14 wandscherfjes handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering 
van schervengruis en zand, deels oxiderende deels 
reducerende bakking: beigebruin buitenoppervlak, 
donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 2 
wandscherven hardgebakken en vermoedelijk 
wielgedraaide ceramiek, gemagerd met zand, 
rode chamotte en stukjes ijzeroer (cf 737); 4 
wandscherven reducerend gebakken fijne grijze 
klei, wielgedraaid, secundair verbrand (cf. 737); 

fragmentaire biconische pot met licht uitstaande 
hals, horizontale ribbel op overgang hals en 
schouder, radstempelversiering (horizontale rijen 
vierkante blokjes), geglad, fijne grijze klei met beige 
kern (identieke randjes in 737 maar niet passend); 
14 fragmentjes geoxideerd ijzer, 1 stukje gesmolten 
glaspasta, 1 stukje silex; 2 fragmentjes gecalcineerd 
bot.

datering en interpretatie
Ouder dan graf 94 op basis van de oversnijdingen.
Vermits geen enkel voorwerp in situ gevonden is, 
blijft het onzeker of de fragmenten in de vulling 
van de secundair gegraven kuil binnen de kist, 
oorspronkelijk afkomstig zijn uit dit graf. Het 
glazen randfragment c is moeilijk typologisch te 
duiden vanwege het fragmentarisch karakter. Het 
lijkt afkomstig van een beker maar het is onduidelijk 
van welk type beker.
Het fragmentaire biconisch potje waarvan zowel 
fragmenten uit de kuilvulling als uit de vulling van 
de secundaire kuil afkomstig zijn, lijkt op Böhners 
type C1 dat in Stufe IV gedateerd is voor wat het 
Trierse gebied betreft (slanke knikwandpotmet 
lage bovenwand – Böhner 1958, 47). Volgens de 
typologie van Siegmund voor het Nederrijnse 
gebied zou dit potje tot basisgroep 4 behoren. Deze 
groep is verspreid tussen fase 4 tot 8 (530-640). 
Meer gespecifieerd zou dit potfragment kunnen 
toegeschreven worden aan type Kwt3.22 (Siegmund 
1998, 131). Deze potten komen tot ontwikkeling 
op het einde van de fase 7 en komen niet meer voor 
na het begin van fase 8B (600-630). De eenvoudige 
radstempelversiering bestaande uit rechthoekige 
blokjes, is te omschrijven als type 414 van Legoux 
voor Noord-Frankrijk. Dit type is er verspreid van 
fase MA1 tot fase MR1 (470/480 tot 630/640 – 
Legoux et al. 2006). Het is echter onzeker op dit 

potje ooit deel uitmaakte van het grafmeubilair van 
graf 94.
De verspreide kralen b zijn door Pion beschreven 
als types A1.2-05; B1.1-02b; B1.1-07; B1.2-06; 
B2.3-02c; B5.2-02d. Ze lijken chronologisch sterk 
gespreid vermits afkomstig uit zijn periodes P1a, 
P2, P3 en P4 (van fase MA1 tot MR1 of 470/480 tot 
630/640 – Pion 2014). 

conclusie 
Niet met zekerheid te dateren.

interpretatie geslacht 
Geen duidelijke gegevens

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: tandenresten zie assessment  
K. Quintelier, deel I.

96 
inhumatiegraf 

Werkput XIII
Spoor 282 
Oriëntatie WZW-ONO (241°) 

beschrijving
Het oostelijke uiteinde van dit graf wordt 
oversneden door graf 95. 
Net na het verwijderen van de teelaarde (+ 11,71 m  
TAW) waren de bovenvermelde oversnijdingen 
nog niet duidelijk. Pas op een diepte van + 11,52 m 
TAW was de situatie duidelijk en waren de graven 
duidelijk afgelijnd. De grafkuil van graf 95 lijnde 
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98 
inhumatiegraf 

Werkput XIII
Spoor 295
Oriëntatie ZZO-NNW (152°)

beschrijving
Onvolledig onderzocht graf: ten westen deels 
gelegen onder het aanpalende perceel en ten 
noorden onder een met planten begroeid deel van 
de tuin. Enkel de zuidoostelijke hoek van graf 98 
was dus beschikbaar voor onderzoek. 
Bij het vrijleggen van dit graf, kwam op + 11,67 
m TAW zowel de aflijning van een rechthoekige 
grafkuil (1), de donkerdere vulling van een 
rechthoekige grafkist (2) als de nog humeuzere 
vulling van een later binnen de kist uitgegraven 
kuil (3) aan het licht. Het was niet mogelijke enige 
afmetingen vast te stellen. De graforiëntatie was als 
Z-N te bepalen omdat bij een W-O oriëntatie dit 
graf nog op het aanpalende perceel zichtbaar had 
moeten zijn, wat niet het geval was. 
Het graf is niet tot op de bodem leeggehaald en er 
zijn dus geen vondsten te vermelden. 

vondsten 
Geen

datering en interpretatie
De afwezigheid van vondsten laat niet toe dit graf 
te dateren. 

conclusie 
Onbekend

interpretatie geslacht 
Geen gegevens

99 
inhumatiegraf 

Werkput XIII
Spoor 283 
Oriëntatie WZW-ONO (248°)

beschrijving
De noordwestelijke hoek van dit graf is oversneden 
door graf 101, terwijl crematiegraf 100 ingegraven 
was in de zuidwestelijke hoek van het graf. 
Op + 11,71 m TAW, na de afgraving van de teel-
laag was al duidelijk dat er twee inhumatiegraven 
aanwezig waren, die elkaar oversneden zonder dat 
duidelijk was welk graf het oudste was. Ook mani-
festeerde zich op dat niveau de aanwezigheid van 
een houtskoolrijke zone met inbegrip van gecalci-
neerd botmateriaal. Graf 99 had een rechthoekige 
kuil (1; 150 cm bij 103 cm) die zich kenmerkte als 
een donkerbruin spoor met wat houtskool en een 
dichte concentratie houtskool en bot in de zuidwes-
telijke hoek, wat later crematiegraf 100 bleek. De 
aanwezigheid van een kist was niet waar te nemen. 
Op een iets hoger niveau stootte men tijdens het 
manueel wegnemen van de teelaarde, al op een graf-
gift nl. een biconisch potje (a) met centrale ligging 
tegen het voeteneinde. Op + 11,58 m TAW bleek de 
oversnijding door graf 101 zeer duidelijk en was ook 
het crematiegraf 100 duidelijk zichtbaar. Van graf 99 
bleek op dit niveau vrijwel niets meer bewaard, op 
een kleine flard van de vulling na. Bij het verdiepen 
tot dit niveau bleek zich nog een aantal vondsten van 
dit ondiepe graf in situ te bevinden naast het reeds 
vermelde potje a: ter hoogte van het middel lag een 
ensemble van sterk gecorrodeerde ijzeren ringen en 
8-vormige schakels (b); onmiddellijk aansluitend bij 
deze ijzerresten lagen twee riemtongen in koper-
legering (c en d); ook ter hoogte van het middel 
maar dan tegen de zuidelijke kuilwand aan lag een 
kleine, ovalen gesp met vaste beslagplaat (e); in de 
zuidoostelijk hoek van de grafkuil lagen nog een 
randfragment van een biconische pot in Eifelwaar en 
een secundair verbrande bodemscherf (f). Enkele cm 
(+ 11,55 m TAW) dieper was elk restant van dit graf 
verdwenen.
De vulling van de grafkuil leverde geen bijkomende 
vondsten op. 

vondsten 
a 02-BROE-764 (= c): klein, biconisch potje met 

vlakke bodem, scherpe, centraal gesitueerde buik-
knik, rechte schouder, geprononceerde overgang 
schouder/hals, steile hals eindigend op een korte, 
verdikte afgeronde rand; wielgedraaid, reducerende 
bakking, fijne klei gemagerd met zand en scherven-
gruis, binnen- en buitenoppervlak donkergrijs, kern 
grijsbeige, buitenkant berookt en geglad; 

b 02-BROE-766 (= e): 1 fragmentaire ijzeren ring; 1 
kleinere ijzeren ring; 1 ijzeren, 8-vormige schakel; 

c 02-BROE-767 (= f): fragmentaire, verzilverde en 
langwerpige bronzen riemtong, ene uiteinde afge-
broken, andere uiteinde rechthoekig en voorzien van 
een rivet (nog geoxideerde ijzerrestanten rondom), 
bovenzijde vlak en versierd met lineaire graveringen;

d 02-BROE-768 (= g): tongvormig geprofileerd 
bronzen riemtongetje, met doorboring waar 
oorspronkelijk rivet zat, vlak, onversierd;

e 02-BROE-769 (= h): bronzen ovalen gespbeugel 
(riembreedte 1,7 cm) met vast ovaalrond beslag, 
beslagplaat bovenaan versierd met 3 ingeponste 
cirkelmotieven waar men normaal rivetten zou 
verwachten, nog geoxideerde restanten van een 
ijzeren angel zichtbaar, aan achterzijde nog restant 
van een bronzen haakvormige riembevestiging 
zichtbaar; resten organisch materiaal (leder van 
riem?);

f 02-BROE-765 (= d): 1 randfragment van een 
biconisch potje in Eifelwaar, grof gemagerd met 
kwarts en vulkanisch materiaal; 1 wandscherf 
(bodemaanzet?) van een secundair verbrande pot 
in fijne klei, poreus en vervormd; 13 fragmenten 
verbrand en geoxideerd ijzer met textielresten.

datering en interpretatie
Ouder dan graven 100 en 101 op basis van de 
oversnijding. 
In de N.-Franse typologie is het kleine, biconische 
potje a niet terug te vinden. In het Trierse gebied 
sluit het aan bij type B3c van Böhner (Böhner 1958, 
42-43) dat hij dateeert in Stufe IV (7de eeuw). Het 
potje is onder te delen in Siegmunds basisgroep 5 
o.b.v. de afmetingen (Siegmund 1998). Binnen deze 
basisgroep is het verder in te delen in categorie 
Kwt2.43 die zich in het Nederrijnse gebied situeert 
binnen fasen 8 en 9 (610-670 – Siegmund 1998, 
130). Aan de linker-Rijnoever tot het Eifelgebied 
dateert Müssemeier et al. hetzelfde type vanaf fase 6 
tot 9 (580/590-710).
De scherf van de ruwwandige knikwandpot f betreft 
aardewerk uit het Eifelgebied met vulkanische 
magering. Het randfragment is te determineren als 
Siegmunds type Kwt4.52 dat in het Nederrijnse 
gebied vooral verspreid is in fasen 8 en 9 (610-670 – 
Siegmund 1998, 132-133). Het is echter onzeker of 
het hier een stuk in situ betreft. Het kan ook opspit-
materiaal zijn dat mee in de vulling van het graf is 
terecht gekomen. 
De ijzeren ringen met achtvormige schakel(s) en 
erbij aansluitende, parallel naast elkaar gelegen 
riemtongen zijn mogelijk te interpreteren als 
paardentuig: resten van een paardenbit met teuge-
laanzet en opgerolde teugelriemen waarvan enkel 
de riemtongen bewaard zijn. Dergelijk paardentuig 
dateert Legoux et al. (Legoux et al. 2006) vanaf MA2 
tot na MR1 (520/530 tot na 630/640 (type 357). 
Eenvoudige, langwerpige riemtongen in brons 
(al dan niet versierd) zijn in het N.-Franse gebied 
bestempeld als type 199 en zijn er ruim verspreid 
van MA1 tot MR1 (470/480 tot 630/640). Het kleine 
‘monobloc’ gespje met ovaal beslag lijkt overeen te 
stemmen met Legoux’ type 131 dat verspreid is van 
MA3 tot MR2 (520/530-660/670 – Legoux et al. 
2006). In het Trierse gebied zijn wel kleinere gespen 
met vast ruitvormig, driehoekig, geprofileerd of 
rechthoekig beslag teruggevonden (Böhner 1958, 
types D1-4, 191-193) maar niet met ovaalrond 
beslag. Deze gespen zijn geïnterpreteerd als schoen-
gespen en zijn meestal verspreid in Stufe III en Stufe 
IV (525-7de eeuw). Ook in het Nederrijnse gebied 
lijken gespen van dit type niet voor te komen. Het 
feit dat het gespje ter hoogte van het middel en niet 
in tweevoud is gevonden, maakt het moeilijk om 
het te interpreteren als schoengesp. Wellicht hoort 
deze gesp bij het ensemble van ijzeren ringen en 
riemtongen. 

vondsten 
a 02-BROE-731 (= i): biconische pot met vlakke 

bodem, laaggelegen en redelijk afgeronde buikknik, 
schuine schouder met geprononceerde draairingen; 
vloeiende overgang schouder/hals, korte, opstaande 
hals met afgeronde rand; deels reducerende, 
deels oxyderende bakking met donkergrijze kern 
en orangebruine buitenkant, buitenoppervlak 
donkergrijs tot lichtgrijs berookt en geglad, 
binnenoppervlak lichtgrijs; hard gebakken, fijne klei 
met gelijkmatige magering van zand, schervengruis 
en organisch materiaal; 

b 02-BROE-733 (= k): 1 fragmentaire meloenkraal in 
turkooisblauwe glaspasta, met verticale ribben; 

c 02-BROE-732 (= j): menselijke tanden;
d 02-BROE-729 (= e): gewelfde pot in Eifelwaar, 

licht concave bodem, gewelfd lichaam met 
geprononceerde draairingen, steile schouder die 
abrupt eindigt in een omgeslagen, afgeronde rand; 
oxyderende bakking, hard, korrelige magering 
met veel kwarts, zand en donkere inclusies 
(schervengruis), kern oranje, buitenkant beige, 
binnenkant, beige (kleipap), ruwwandig. 

e 02-BROE-731 (= i): zie a;
f 02-BROE-730 (= h): 5 fragmenten van een niet te 

identificeren ijzeren voorwerp(en); 
g 02-BROE-734 (= l): fragmenten van een of meerdere 

ijzeren voorwerpen (mogelijk schildgreep wegens 
lange, smalle vorm) waarvan de identificatie niet 
mogelijk is.

datering en interpretatie
Ouder dan graf 95 op basis van de oversnijding in 
het eerste vlak.
De biconische pot a is in de N.-Franse typologie 
onder type 395 in te delen (Legoux et al. 2006). 
Deze vorm is vooral in het oosten van het N.-Franse 
gebied verspreid in MA3-MR1 (560/570 tot 
630/640). In het grafveld van Goudelancourt (Aisne) 
is dit type nog verder onderverdeeld zodat de pot 
uit graf 97 hier onder te brengen is als type F2 dat 
gedateerd wordt in MA2-MA3 (520/530 tot 600/610 
– Nice et al. 2008, 219). In de Trierse typologie van 
Böhner zijn dergelijke potten terug te vinden als 
type B5a dat net als de andere knikwandpotten met 
afgerond buik in Stufe IV geplaatst is (7de eeuw – 
Böhner 1958, 43-44). Volgens de methodologie van 
Siegmund, opgemaakt voor het Nederrijnse gebied, 
past deze pot in basisgroep 2 (brede, gesloten 
potten) die te situeren is binnen de Rijnlandse fasen 
4 tot 8 (530-640). Voor een verdere onderverdeling 
is te verwijzen naar type Kwt2.31 dat thuis hoort in 
Nederrijnse graven van fase 5 (555-570 – Siegmund 
1998, ). De meeste van deze potten hebben echter 
een scherpere buikknik. Deze knikwandpotten 
met rondere buikknik lijken meer verspreid in 
N.-Frankrijk zodat de herkomst van deze pot in die 
regio te zoeken is. 

De pot in Eifelwaar d is enkel terug te vinden in de 
Trierse en Nederrijnse vondstencategorieën. In de 
Trierse typologie van Böhner benadert deze pot 
type D11 dat volgens Böhner gangbaar is in Stufe 
III en IV (525-7de eeuw – Böhner 1998, 54-55). 
Volgens Siegmunds criteria heeft pot d een redelijk 
konisch gevormde onderwand en een randtype 3. 
Het voorkomen van geprononceerde draairingen 
stelt Siegmund als typisch voor de latere vormen 
(Siegmund 1998, 137). Meer in detail is pot d onder 
te brengen in type Wwt2.1 dat voorkomt in fasen 8B 
en 9 (625-670 – Siegmund 1998, 142). Müssemeier 
et al. plaatst de aanvang van dit type Wwt2.1 echter 
vroeger nl. vanaf fase 6 tot fase 8 (580/590 tot 
670/680 – Müssemeier et al. 2003, 63-64). 
De meloenkraal is door Pion beschreven als type 
G1.2-05. Het gebruik van dergelijke Romeinse 
kralen is niet ongebruikelijk in de vroege 
middeleeuwen (Pion 2014, 174).
De beide ijzeren voorwerpen f en g leveren geen 
verdere typochronologische informatie. 

conclusie 
MA3-MR1

interpretatie geslacht 
Geen gegevens

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: menselijke tanden 02-BROE-732 
zie assessement K. Quintelier, deel I.
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is, dat gestorven is op een leeftijd tussen 18 en 24 
jaar oud. 
Dierlijke resten: analyse staal 02-BROE-801/802 
(0,5 gr) door A. Lentacke:
In dit graf bevond zich één botfragment uit de 
achterpoot van een subadult varken (Sus scrofa f. 
domestica).
Zaden en vruchten: analyse stalen stalen 02-BROE-
801 en 02-BROE-802 door B. Cooremans (deel I, 
hoofdstuk 8 en tabel 8.8).
Aanwezigheid van granen (Cerealia), knolglanshaver 
(Arrhenatherum elatius ssp. bulbosus knolletje), 
waterpeper of zachte duizendknoop (Polygonum 
hydropiper/mite) en schapenzuring (Rumex acetosella).
Antracologisch onderzoek: analyse van een 
houtskoolselectie van stalen 02-BROE-801 en 802 
door K. Deforce (deel I, hoofdstuk 8 en tabel 8.5).
Aanwezigheid van Alnus sp. (2,9%), Betula sp. 
(75,2%), Carpinus betulus (7,6%), Prunus type avium 
(3,8%), Quercus sp. (10,5%) wat een minimum 
van 5 taxa geeft. Tevens waren 4 fragmenten 
indetermineerbare schors aanwezig alsook 5 indet. 
Taxa en 4 fragmenten steenkoolachtig materiaal. 

101 
inhumatiegraf 

Werkput XIII
Spoor 304
Oriëntatie WZW-ONO (247°) 

beschrijving
Dit graf oversnijdt graf 99. Crematiegraf 
100 is deels ingegraven in de vulling van de 
zuidoostelijke hoek van graf 101 maar was eerder 
oppervlakkig aangelegd zodat enkel de bovenste 
vullingspakketten van graf 101 deels verstoord 

zijn. De zuidwestelijke hoek van graf 101 was op 
het hoogste niveau oversneden door een ondiepe 
dierlijke verstoring.
Op + 11,71 m TAW, na de afgraving van de teellaag 
was al duidelijk dat er twee inhumatiegraven 
aanwezig waren, die elkaar oversneden zonder 
dat duidelijk was welk graf het oudste was. Ook 
verscheen op dat niveau een houtskoolrijke zone 
met inbegrip van gecalcineerd botmateriaal.  
Graf 101 manifesteerde zich als een onregelmatige, 
rechthoekige grafkuil waarbinnen zich de 
donkerdere contouren van een rechthoekige 
grafkist aftekenden. Op + 11,58 m TAW kwamen 
de oversnijdingen duidelijk in beeld: graf 101 
oversneed de westelijke zijde van graf 99 dat op 
dit niveau al bijna volledig verdwenen was, en 
crematiegraf 100 was aangelegd in een ondiepe 
kuil die zowel graf 99 als graf 101 overlapte (fig. 
99/100). Op een diepte van + 11,53 m/+ 11,51 m 
TAW waren zowel graf 99 als crematie 100 volledig 
verdwenen en tekende graf 101 zich geïsoleerd 
af. De grafkuil was breder aan het hoofdeinde dan 
aan het voeteneinde (1; 216 cm bij 103 cm in W tot 
80 cm in O). De kuilvulling bestond uit grijsbruin 
zand vermengd met heel wat lemig zand). Centraal 
binnen de kuil tekende zich de rechthoekige 
grafkist af die zich onderscheidde van de kuil door 
haar egale, donkerbruine vulling (2; 199 cm bij 
51 cm) en lichtgrijze, lineaire afdrukken van de 
kistplanken (3). Op de bodem van de kist lag nog 
een aantal vondsten in situ: ter hoogte van de borst 
lagen 6 kralen in barnsteen (a), ter hoogte van het 
linkerdijbeen lag een fragmentair ijzeren mes (b), 
iets lager en volledig tegen de noordelijke kistwand 
lag een bronzen viool-/schildvormige rivet (c), op 
dezelfde lijn , ter hoogte van het linkerbeen, lag een 
eenvoudige ijzeren gesp (d), aan rechtervoeteneinde 
lag een biconische pot gekanteld op de kistbodem 
(e). 
Op + 11,37 m TAW was het graf volledig 
verdwenen. 

Zowel kuil- als kistvulling leverden nog enkele losse 
vondsten op (resp. f en g). 

vondsten 
a 02-BROE-788 (= h): 6 kralen in barnsteen (w.o. 1 

kapot); 
b 02-BROE-775 (= f): 2 fragmenten van een ijzeren 

mes (heft en stuk van lemmer); 
c 02-BROE-772 (= c): bronzen viool-/schildvormige 

rivet van een gordel (waarschijnlijk in oorsprong 
drie in driehoeksvorm), 2 hechtingspunten aan 
achterzijde, versierd met dwarsstreep waarbinnen 
kleine dwarsribbels;

d 02-BROE-776 (= g): ovalen ijzeren gesp met 
omgeplooide angel, onversierd, zonder beslagplaat 
Böhner type A) of resten van ten minste 2 ijzeren 
schakels;

e 02-BROE-773 (= d): biconische pot met vlakke 
bodem, vrij centraal gelegen buikknik, steile 
schouder versierd met een horizontale rij 
rozetindrukken gevat tussen twee banden 
met horizontale ribbels, korte uitstaande hals 
met afgeronde rand; reducerende bakking met 
beigegrijze binnenkant en grijze buitenkant, fijne 
klei gemagerd met zand en enkele grovere partikels 
schervengruis en ijzeroer, gegladde buitenzijde;

f 02-BROE-774 (= a): 4 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering 
van schervengruis en zand, deels oxiderende deels 
reducerende bakking: beigegrijs buitenoppervlak 
en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 
1 wandscherf secundair verbrand aardewerk, 
wielgedraaid en fijne klei (cf. 771);

g 02-BROE-771 (= b): 1 randscherf en 14 
wandscherven handgevormd aardewerk, zachte 
bakking, redelijk groffe magering van schervengruis 
en zand, deels reducerende deels oxiderende 
bakking: bruinbeige oppervlak en donkergrijze 
kern en/of binnenoppervlak; 1 randscherf en 13 
wandscherven secundair verbrand aardewerk 
van tenminste 2 biconische potten (verschillende 
radstempelversiering op 2 wandscherven); 1 

conclusie 
MR1-MR2

interpretatie geslacht 
Geen gegevens. Op basis van de afmetingen is het 
graf wel als kindergraf te determineren. 

interdisciplinaire analyses 
Organisch materiaal: textiel- en lederanalyse van 
organische resten op objecten 02-BROE-769 (e). 
Onderzoek door Penelope Walton Rogers van de 
Anglo-Saxon Laboratory in York (UK) – zie tabel met 
onderzoeksresultaten:

100 
crematiegraf 

Werkput XIII
Spoor 306 

beschrijving
De eerder oppervlakkige depositie van crematiegraf 
100 verstoorde zowel de zuidwestelijke hoek van 
graf 99 als de zuidoostelijke hoek van graf 101. 
Al op + 11,71 m TAW manifesteerde zich de aanwe-
zigheid van een houtskoolrijke zone met inbegrip 
van gecalcineerd botmateriaal in de zuidwestelijke 
hoek van graf 99. Op + 11,58 m TAW was het ondiepe 
graf 99 verdwenen op enkele restanten na en tekende 
het crematiegraf zich duidelijk individueel af, wat 
doet vermoeden dat het later in de vulling van graf 99 
ingegraven was. De oversnijding met graf 101 blijft 
echter onduidelijk (fig. 100). 
De kuil met crematieresten (50 bij 45 cm) was 
onduidelijk afgelijnd binnen de vulling van graven 
99 en 101 maar stak wel duidelijk af tegen de natuur-
lijke ondergrond. In het vlak bleek veel houtskool 
aanwezig en slechts weinig gecalcineerd botma-
teriaal. Bij het verder verdiepen van graf 101 werd 

ook crematiegraf 100 stelselmatig verzameld om 
integraal te kunnen zeven op maaswijdten van zowel 
0,5 cm als 0,5 mm (in totaal 100 l). In het zeefresidu 
bleef nog slechts een luttele hoeveelheid houtskool 
over en 562 gr gecalcineerd bot bestaande uit kleine 
en middelgrote stukken. Daarnaast waren ook deels 
verbrande/deels onverbrande scherven van een 
biconische pot met rozetstempel op de schouder 
aanwezig (a). Verder bevatte de vulling een aantal 
losse scherven (b) en een aantal kralen (c). Het gaat 
hierbij om onverbrand materiaal dat even goed 
afkomstig kan zijn uit de vulling van graf 99. 
Op + 11,51 m TAW was elk spoor van graf 100 
verdwenen. 

vondsten 
a 02-BROE-803: 1 randscherf, 1 versierde wandscherf 

en 11 gewone wandscherven van een secundair 
verbrande biconische pot met uitstaande rand, hori-
zontale ribbel op overgang schouder en radstempel 
op schouder, vervormd en poreus baksel; 

b 02-BROE-803: 1 wandscherfje bleekbakkende 
klei, wielgedraaid; 7 wandscherven handgevormd 
aardewerk, vrij grof gemagerd met schervengruis en 
zand, zacht baksel, deels oxiderend deels reducerend 
gebakken; 2 fragmentjes geoxideerd ijzer;

c 02-BROE-770 (= b): 1 biconische kraal in ondoor-
schijnende oranjebruine glaspasta, onversierd; 1 
bandvormige kraal in ondoorschijnende gele glas-
pasta, onversierd; 1 konische kraal in ondoorschij-
nende gele glaspasta, onversierd (slechtere toestand); 
1 tweeledige langwerpige cilindervormige kraal in 
ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 bol/
bandvormige kraal in ondoorschijnende donker-
blauw/zwarte glaspasta, onversierd; 1 bandvormige 
kraal in ondoorschijnende turkooiskleurige glas-
pasta, onversierd; 1 tweeledige bandvormige kraal 
in doorschijnede blauwe glaspasta, onversierd; 1 
biconische kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, 
versierd met gele draad in zigzagmotief; 1 band-
vormige kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, 
versierd met gele draad in zigzagmotief; 1 cilinder-
vormige kraal in ondoorschijnende bruine glaspasta, 

versierd met opgelegde witte draad in zigzagmotief; 
1 platte kraal in barnsteen; 1 schilfers silex.

datering en interpretatie
Jonger dan graf 99 op basis van de oversnijding.
Vermits de vorm van de pot niet te reconstrueren is, 
is een typochronologische plaatsing niet mogelijk. 
De rozetstempel valt onder Legoux’ type 409 met 
hoogtepunt van verspreiding in MA1 (470/480-
520/530 – Legoux et al. 2008), wat op zich niet 
overeenstemt met de oversnijding van graf 99 dat 
in MR1-MR2 gedateerd is. Siegmund stelde in het 
Nederrijnse gebied echter vast dat enkelvoudige 
stempelmotieven ook voorkomen op latere pottypes 
(Siegmund 1998, 126). 
De kralen c zijn door Pion gedetermineerd als types 
B1.1-02b, B1.2-04a, B1.2-04b, B1.2-06, B1.3-09a, 
B1.4-01b, B3.2-01c, B3.2-02a, B4.2-02b, F1.1-08c. 
6 van deze types plaatste hij in zijn chronologi-
sche periode P4. Verder zijn ook periode P2b en 
periode P3 vertegenwoordigd met telkens 1 type. 
De 2 overige types zijn ruim verspreid in de vroege 
middeleeuwen (Pion 2014). De kralen zijn bijgevolg 
te dateren in periode MR1 (600/610-630/640). 
Wellicht zijn ze echter afkomstig uit graf 99 zodat ze 
eerder een post quem betekenen voor de datering van 
graf 100.
conclusie
Onbekend. 

interpretatie geslacht 
Indet, 18-24 jaar.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse stalen 02-BROE-801 en 
02-BROE-802 (samen 562 gr) door K. Quintelier 
en S. Watzeels (deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 
2 en 3).
Na uitsortering bleef nog 166 gram gecalcineerd 
bot over, of 2458 stuks. Op Mandibula na waren alle 
skeletonderdelen vertegenwoordigd. Het gaat om 
een individu waarvan het geslacht niet te bepalen 
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Detached with traces still 
on, buckle 769 [truncated 

and disturbed 
grave]

no gender

a

b

c

c

d

e f

99:1

100

99 en 100

1:3: a

a

a
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99: d
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99: e

99: f99 / 100 
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99: a

99: b

99: c

99: d

99: e

99: f

1:1 99c, d, e 1:3 99a, f, 100a 1:2 99b
1:1: 99: c, 99: d, 99: e 1:3: 99: a, 99: f1:2: 99: b

99: a

99: b

99: c

99: d

99: e

99: f
1:1: 99: c, 99: d, 99: e 1:3: 99: a, 99: f1:2: 99: b

99: a

99: b

99: c

99: d

99: e

99: f
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a

b
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2
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4
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103

1:3: a 1:2: b

a

b

conclusie 
Onbekend

interpretatie geslacht 
Indet, adult.

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: analyse stalen 02-BROE-761 en 
02-BROE-762 (samen 680 gr) door K. Quintelier en 
S. Watzeels (deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 2 en 3). 
Na uitsortering bleef nog 401,0 gram gecalcineerd 
bot over, of 2956 stuks. Alle skeletonderdelen waren 
vertegenwoordigd. Het gaat om een adult waarvan 
het geslacht niet te bepalen is. 
Dierlijke resten: analyse staal 02-BROE-761/762 (5,7 
gr) door A. Lentacker (deel I, hoofdstuk 8 en tabellen 
8.3 en 8.4).
Vijf ongedetermineerde botresten.
Zaden en vruchten: analyse stalen 02-BROE-761 en 
02-BROE-762 door B. Cooremans (deel I, hoofdstuk 
8 en tabel 8.8).
Geen resultaat. 
Houtskool: niet geselecteerd voor analyse.

103 
inhumatiegraf 

Werkput XIII
Spoor 307
Oriëntatie ZWteW-NOteZ (239°)

beschrijving
Volledig vrij liggend graf. 
Bij het verwijderen van de teelaarde kwam dit graf 
tevoorschijn op + 11,61 m TAW. Vanwege de afge-
ronde vorm was het in deze fase twijfelachtig of het 
om een graf of een kuil ging. De vulling was gemengd 
bruingrijs met lemige brokken. Pas op + 11,45 m 
TAW verscheen binnen deze kuilvulling (1; 160 cm 

bij 105 cm) de donkerdere vulling van een rechthoe-
kige kist (2; 115 cm bij 40 cm) die aan de noord en 
westzijde duidelijk afgelijnd was door een lineaire 
grijze strook waar zich de kistplanken bevonden (3). 
Aan de zuidzijde leek de kistflank doorbroken door 
een secundair gegraven kuil die zich opmerkte door 
een donkerdere vulling (4). Op de bodem bevonden 
zich nog enkele voorwerpen in situ: ongeveer op 
borsthoogte lag een ijzeren gesp (b) en tegen de noor-
delijke kistwand stond aan het voeteneinde een bico-
nische pot (a). Onder de kist lijnden zich nog twee 
dwarsbalken af die de kist ondersteund hadden (5 en 
6). De zuidwestelijke balk mat 61 cm in de lengte en 6 
cm in de breedte. De noordoostelijke balk was 55 cm 
lang en 5 cm breed. 
Op + 11,34 m TAW was het graf volledig verdwenen. 
Zowel kuil- als kistvulling leverden nog enkele losse 
vondsten op (resp. c en d). 

vondsten 
a 02-BROE-804 (= d): biconische pot met vrijwel 

vlakke bodem, redelijk hoog gesitueerde buikknik, 
steile schouder versierd met radstempels bestaande 
uit horizontale rijen met verticale blokjes,overgang 
schouder/hals benadrukt door een horizontale 
ribbel met groef, licht uitstaande hals met afgeronde 
rand; reducerende bakking, fijne klei gemagerd 
met chamotte, schervengruis en zand, donkergruis 
buiten- en binnenoppervlak, bruine kern, buitopper-
vlak geglad en berookt; 

b 02-BROE-805 (= h): ovalen ijzeren gesp met omge-
plooide pin, onversierd, zonder beslagplaat; 

c 02-BROE-806 (= a): 4 wandscherven handgevormd 
aardewerk, vrij zacht baksel, gemagerd met chamotte 
en zand, deels oxiderend deels reducerend gebakken: 
beigegrijs tot -rood buitenoppervlak, donkergrijze 
kern en/of binnenoppervlak; 1 schilfer fijn gemagerd 
en hardgebakken wielgedraaid aardewerk, grijs 
baksel; 1 fragment dakpan/baksteen;

d 02-BROE-807 (= b): 10 wandscherven handgevormd 
aardewerk, vrij zacht baksel, redelijk groffe mage-
ring van schervengruis en zand, deels oxiderend 
deels reducerend gebakken: beige tot oranjebeige 

buitenoppervlak, donkergrijze kern en/of binnenop-
pervlak, 2 ervan met versiering op buitenzijde: 1 met 
groeven, 1 met ingedrukte punten; 3 wandscherven, 
fijn hard gebakken baksel, wielgedraaid, 1 oxyde-
rend en 2 reducerend gebakken; 10 brokjes indet 
aardewerk.

datering en interpretatie
De biconische pot a is onder te brengen als type 390 
in de N.-Franse typologie van Legoux et al. (Legoux 
et al. 2006). Dit type is verspreid in periode MA3 en 
MR1 (560/570 tot 630/640). Op het grafveld van 
Goudelancourt (F, Aisne) valt deze pot binnen cate-
gorie C (breder dan hoog) en meer bepaald binnen 
C6 alhoewel de buikknik van pot a hoger ligt dan het 
midden. Type C6 is gedateerd in MA2-MA3-MR1 
(520/530-630/640 – Nice et al. 2008, 215). Volgens 
de Trierse typologie van Böhner is pot d onder te 
brengen als type B1b dat verspreid is van Stufe III tot 
Stufe IV (525 tot 7de eeuw – Böhner 1958, 39). Bij het 
toepassen van de berekeningen van Siegmund voor 
de Nederrijnse typologie, is pot d te typeren als basis-
groep 4. Een verdere specificering wijst naar type 
Kwt.3.22 dat tot ontwikkeling komt op het einde van 
de Rijnlandse fase 7 en eindigt in het begin van fase 8 
(595-620 – Siegmund 1998, 131). Ook de radstempels 
met verticale staafjes zijn eerder laat te dateren: in 
het N.-Franse gebied (type 415) in fasen MA3 tot 
MR1. In de Rijnlandse typologie van Müssemeier 
et al. is pot d terug te vinden in type Kwt5E dat 
voor komt van fase 5 (565-580/590) tot begin fase 7 
(610/620-640/650) met hoogtepunt in fasen 5 en 6 
(565-610/620 – Müssemeier et al. 2003,62).
De ijzeren en onversierde gesp zonder beslag is niet 
typochronologisch te plaatsen. 

conclusie 
MA3-MR1

interpretatie geslacht 
Geen gegevens. Op basis van de afmetingen is het 
graf als kindergraf te interpreteren.

wandscherf oxiderend gebakken aardewerk, 
wielgedraaid aardewerk, ruwwandig; 1 verweerde 
wandscherf terra sigillata; 15 brokjes indet 
aardewerk; 1 brokje gesmolten metaal; 2 fragmenten 
silex (klingfragmenten).

datering en interpretatie
Jonger dan graf 99 en ouder dan graf 100.
De biconische pot e kan volgens de N.-Franse 
typologie gedetermineerd worden als type 390 dat 
verspreid is in MA3 en MR1 (560/570 tot 630/640 
– Legoux et al. 2006). Het stempelmotief met 
rozetten is in deze typologie als type 409 benoemd 
dat echter vroeger gedateerd is, met name in MA1 
(470/480-520/530 – Legoux et al. 2006). Volgens 
de methodiek van Nice et al. toegepast voor het 
grafveld van Goudelancourt (F, Aisne), is deze pot 
onder te brengen in categorie C6 (potten die breder 
zijn dan hoog) met enkel het verschil dat bij de 
pot uit graf 101 de overgang schouder/hals niet 
gemarkeerd is door een ribbel (Nice et al. 2008, 215). 
Dit type is verspreid van MA2 tot MR1 (520/530 tot 
630/640). In de Trierse typologie van Böhner zijn 
gelijkaardige potten terug te vinden onder type B1a 
dat voornamelijk in Stufe III (525-600) voorkomt. 
Bij het toepassen van de methodiek van Siegmund 
voor het Nederrijnse gebied, valt de pot uit graf 101 
binnen basisgroep 2 en meer gedetailleerd binnen 
type Kwt2.11 dat verspreid is de Rijnlandse fasen 4 
en 5 (530-570 – Siegmund 1998, 129). 

De bronzen viool-/schildvormige rivet c heeft 
wellicht deel uitgemaakt van een drieledig ensemble 
dat op het riemuiteinde aangebracht werd. De 
vondst stemt overeen met type 194 in de N.-Franse 
typologie, dat gedateerd is in MA2-MA3 (520/530-
600/610 – Legoux et al. 2006). Dergelijke rivetten 
uit het grafveld van Goudelancourt (F, Aisne) zijn in 
MA3 te dateren (560/570-600/610 – Nice et al. 2008, 
206). In het Rijnland zijn dergelijke rivetten door 
Siegmund benoemd onder type Gür2.10. Ze komen 
er voor in combinatie met beslagloze bronzen 
of zilveren gespen. De meeste zijn afkomstig uit 
mannengraven. Er is geen datering voorhanden 
(Siegmund 1998, 25). 
De andere voorwerpen (mes, gesp/schakels en 
kralen) zijn niet chronologisch te plaatsen. 

conclusie 
MA3-MR1

interpretatie geslacht 
Geen gegevens 

102 
crematiegraf 

Werkput XIII
Spoor 305

beschrijving
Bij het verwijderen van de teelaarde, op + 11,81 m 
TAW, verscheen een crematiegraf dat tussen graf 
101 en graf 103 gelegen was. De depositie betrof een 
cirkelvormig kuiltje van 25 cm diameter met geringe 
diepte. Tijdens de veldwaarneming waren zowel 
houtskool als een concentratie gecalcineerd botma-
teriaal aanwezig. Het graf is te interpreteren als 
beenderpakgraf. Het graf werd niet gecoupeerd maar 
gans de inhoud van deze depositie is ingezameld om 
integraal uit te zeven op maaswijdten van zowel 0,5 
cm als 0,5 mm (in totaal 30 l). Het zeefresidu bevatte 
geen houtskool meer en nog 680 gr gecalcineerd bot 
waaronder zowel grote als kleine stukken. Het graf 
bevatte ook een aantal schilfers secundair verbrand 
aardewerk en wat versmolten metaalresten waarvan 
geen verdere indentificatie mogelijk was (a). 
Op een diepte van + 11,65 m TAW was elk spoor van 
dit crematiegraf verdwenen. 

vondsten 
a 02-BROE-763: 1 wandscherfje handgevormd aarde-

werk, zachte bakking, redelijk groffe magering van 
schervengruis en zand, deels oxiderende deels redu-
cerende bakking: oranjebeige buitenoppervlak en 
donkergrijze kern en binnenoppervlak; 11 schilfers 
van een secundair verbrande pot in fijne klei; 2 frag-
mentjes gesmolten metaal.

datering en interpretatie
De vondsten waren te fragmentair voor verdere 
interpretatie.
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106 
inhumatiegraf 

Werkput XII
Spoor 299 
Oriëntatie WZW-ONO (247°)

beschrijving
Het westelijke uiteinde van graf 299 is oversneden 
door graf 107, het oostelijke uiteinde door graf 109. 
Net na het afgraven van de ploeglaag, op ca. 11,62 m  
TAW, was dit graf nog zeer onduidelijk. Ook een 
eerste verdieping tot + 11,52 m TAW gaf niet veel 
duidelijkheid. Pas vanaf + 11,51 m TAW bleek de 
grafkuil duidelijk: rechthoekig (lengte niet gekend, 
breedte: 94 cm) met een gemengde vulling waarin 
veel lemig zand en ijzeroerbrokjes (1). Op een 
diepte van + 11,91 m TAW tekende zich binnen 
de kuilvulling ook een rechthoekige kist af (ten 
minste 120 cm bij 54 cm), niet enkel door een 
opvallend donkerdere vulling (2) maar ook door 
een uitgeloogde, lichtgrijze lineaire aflijning van 
de kistplanken (3). Hieruit bleek dat de westelijke 
oversnijding met graf 107, enkel het westelijke deel 
van de kuilvulling betreft, terwijl het voeteneind 
van de kist wel degelijk verstoord is bij de aanleg 
van graf 109. Op + 11,68 m TAW verschenen aan 
het hoofdeinde menselijke tanden die voor verder 
onderzoek gelicht werden (a). Andere vondsten zijn 
niet geregistreerd met uitzondering van een aantal 
losse vondsten verzameld uit de kistvulling (b). 
Elk spoor van graf 106 was verdwenen op  
+ 11,14 m TAW.

vondsten 
a 02-BROE-808 (= d): menselijke tanden; 
b 02-BROE-809 (= b): 1 wandscherf handgevormd 

aardewerk, redelijk zacht baksel, gemagerd met 
schervengruis en zand, deels oxiderend deels 
reducerend bakproces: bruingrijs buitenoppervlak, 
donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 3 schilfers 
fijn, wielgedraaid en hard gebakken aardewerk, 
reducerend gebakken; 1 onregelmatig gevormde, 
grote bandvormige kraal in ondoorschijnende rode 
glaspasta, versierd met witte draad in onregelmatig 
vlechtmotief en gele vlekken.

datering en interpretatie
Ouder dan graven 107 en 109 op basis van de 
oversnijding.
De losse vondsten laten geen verdere datering 
van dit graf toe. De losse kraal is door Pion 
gedetermineerd als type B11.4-02c uit periode 
P2 (stemt overeen met fase MA2-MA3 (520/530-
600/610 – Pion 2014).

conclusie 
Geen concrete gegevens

interpretatie geslacht 
Geen gegevens. Mogelijk brengen de tanden meer 
duiding.

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: onderzoek menselijke tanden 
(02-BROE-808) zie assessment K. Quintelier.

107 
inhumatiegraf 

Werkput XII & XXX
Spoor 298 
Oriëntatie W-O (258°) 

beschrijving 
Dit graf overlapte de perceel scheiding tussen twee 
tuinen en is in twee campagnes onderzocht nl. 2002 
en 2009. Een klein deel bleef ononderzocht vanwege 
de ligging onder de tuinafscheiding en beplanting. 
Het oostelijke voeteneinde oversneed graf 106.  
Het westelijke hoofduiteinde oversneed graf 108.
Reeds vanaf het afgraven van de teelaarde, op  
ca. + 11,68 m TAW, was al duidelijk het onderscheid 
zichtbaar tussen kuil en kist. De fragmentair 
zichtbare, rechthoekige kuil kende een heterogene 
vulling met veel leemhoudend zand (1; lengte 330 
cm; breedte: 164 cm), terwijl de eveneens deels 
zichtbare, rechthoekige kist zich kenmerkte door 
een egalere, donkergrijsbruine vulling (2; lengte: 
257 cm; breedte: 102 cm). Op een diepte van  
+ 11,40 m TAW lijnden fragmenten van de 
kistwanden zich af door een duidelijke, bruine 
lineaire band (3). De kist had aan het hoofdeinde 
uitschragende planken waarbij de noordelijke 
en zuidelijke gerichte planken op een hoger 
niveau zichtbaar waren dan de westelijke. Aan 
het voeteneinde werden deze uitschragingen niet 
waargenomen. Op basis van de afmetingen is het 
graf volgens de criteria van Verwers als kamergraf  
te interpreteren (Verwers 1987, 201). 
Op + 11,45 m TAW (2009) was centraal binnen de 
kist een grote, secundair gegraven kuil zichtbaar die 
een humeuzere vulling had dan de oorspronkelijke 
kistvulling (4). De zuidelijke kistwand was 
door deze kuil doorbroken. De vulling van de 
heropeningskuil bevatte een aantal vondsten: ijzeren 
riembeslag (a) en een niet nader te identificeren 
ijzeren voorwerp (b). Op de bodem van de kist lagen 
nog enkele voorwerpen in situ: links van het hoofd 
aan het noordwestelijk hoofdeinde op + 11,65 m 
TAW (2009) een ijzeren voorwerp met haak (c); ter 
hoogte van de linker bovenarm een ijzeren gesp 
(d) en ter hoogte van het voeteneinde een ijzeren 
lanspunt (e). Onder de kist waren nog de afdrukken 
van twee houten dwarsbalken zichtbaar op + 11,15 
m TAW (oosten) en + 11,17 m TAW(westen) (5 en 
6). De oostelijke balk mat 158 cm bij 11 cm;  
de westelijke balk tenminste 70 cm bij 11 cm.
Op + 11,10 m TAW (2002)/+ 11,16 m TAW (2009) 
was elk spoor van dit graf verdwenen. 
Zowel kuil- als kistvulling leverden nog losse 
vondsten op (resp. f, g en h,i).

vondsten 
a 09-BROE-2520 (= d): 1 ijzeren riembeslag, 

driehoekig met rond uiteinde en 3 bronzen nieten; 
b 09-BROE-2521 (= e): 1 niet nader te identificeren 

ijzeren voorwerp (pijlpunt?);
c 09-BROE-2522 (= f): 1 fragmentaire ijzeren staaf 

met omgebogen haak (fragmentaire sleutel? Of 
nagel?); 

d 09-BROE-2532 (= j): 1 ovalen ijzeren gesp met 
omgeplooide angel (riembreedte 2,6 cm) en 
rechthoekige, scharnierende beslagplaat waarop 

104 
inhumatiegraf 

Werkput XII
Spoor 308 

beschrijving
Deels vrijgelegd inhumatiegraf met ongekende 
oriëntering. Vermits dit graf grotendeels onder 
een boom gelegen was, was het onmogelijk om het 
verder vrij te leggen en volledig te onderzoeken. De 
registratie beperkte zich dus tot het optekenen van 
de zichtbare contouren (+ 11,75 m TAW). Enkel 
een beperkt deel van de grafkuil tekende zich af: 
het gaat om een duidelijk afgelijnde bruingrijze 
vulling. Op basis van de situering ten opzichte van 
graf 97, kan gesteld worden dat graf 104 eenzelfde 
W-O-oriëntering kende. 

vondsten 
Geen

datering en interpretatie
De afwezigheid van vondsten laat niet toe dit graf 
te dateren. 

conclusie 
Onbekend

interpretatie geslacht 
Onbekend

105 
crematiegraf 

Werkput XII
Spoor 300 

beschrijving
Onmiddellijk onder de teelaarde (+ 11,88 m TAW) 
lijnde zich een kleine kuil af met een zichtbare 
concentratie gecalcineerd bot (Knochenlager). 
Het kuiltje was cirkelvormig, ondiep en had een 
diameter van 25 cm. De depositie is vanwege het 
zichtbaar ontbreken van houtskool, te interpreteren 
als beenderpakgraf. Er werd geen coupe gemaakt 
maar gans het pakket crematieresten is verzameld 
en integraal gezeefd op maaswijdten van 0,5 cm en 
0,5 mm (in totaal 20 l). Het zeefresidu bevatte geen 
houtskool en 1006 gr gecalcineerd bot waaronder 
zowel grote als kleine stukken. Het graf bevatte 
verder nog de bodem en enkele wandscherven 
van een secundair verbrande pot (a) en een door 
verhitting vervormd en fragmentair bronzen 
voorwerp (riemtong ?) (b). 
Op een diepte van + 11,53 m TAW was elk spoor  
van dit crematiegraf verdwenen. 

vondsten 
a 02-BROE-759: 1 fragmentaire bodem en 24 

scherfjes van een secundair verbrand potje, 
wielgedraaid en fijne klei; 1 wandscherf 
handgevormd aardewerk, zacht gebakken, redelijk 
groffe magering van schervengruis en zand, 

oxiderende bakking: oranjebeige oppervlak en kern; 
1 brokje houtskool;

b 02-BROE-760: fragmentaire lange, smalle riemtong 
met tongvormig uiteinde, verbrand op brandstapel 
(geplooid door hitte), onversierd.

datering en interpretatie 
Het bodemfragment a was te fragmentair voor 
verdere identificatie en typochronologische studie. 
Wellicht was het een knikwandpot.
De identificatie van het bronsfragment b is onzeker. 
Riemtongen zijn doorgaans platter terwijl hier 
de doorsnede duidelijk dikker is. Langwerpige, 
smalle en onversierde riemtongen komen van het 
type Legoux 199 komen in het N.-Franse gebied 
in elk geval gedurende een ruime periode voor nl. 
van MA1 tot MR1 (470/480 tot 630/640 – Legoux 
et al. 2006). De meeste gelijkenis is te vinden in 
de riemtongen uit het graf te Fisch in het Trierse 
gebied die op basis van hun lengte door Böhner 
later in de 7de eeuw worden geplaatst (Böhner 
1958, 188-189). Het is echter niet gekend welk type 
gesp de riemtong in Broechem vergezelde. Ook 
Siegmund dateert de langwerpige beslagen eerder in 
een jonge periode (Siegmund 1998, 33-35). Zonder 
kennis van het bijhorende gesptype is een juiste 
vergelijking echter moeilijk. 

14C-datering op de menselijke crematieresten 
uitgevoerd door M. Boudin van het KIK, Brussel. 
Resultaten: 
RICH-24828 (02-BROE-757/758) : op menselijk 
bot
1488±25BP
68.2% probability 
550 AD (68.2%) 605 AD 
95.4% probability 
535 AD (95.4%) 640 AD 

conclusie 
MA2-MR1. 

interpretatie geslacht 
Vrouwelijk (onderzoek door M. 
Vandenbruaene), adult.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: stalen 02-BROE-757 en 
02-BROE-758 (samen 1006 gr) geanalyseerd door 
M. Vandenbruaene en later door K. Quintelier en S. 
Watzeels (deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 2 en 3).
Rapport M. Vandenbruaene:
Technische beschrijving
totaal 974 gram verbrand menselijk bot
nomale lichaamsverdeling: schedel 9%, axiaal 3%, 
ledematen 43% en rest<1cm 45%
goede verbranding: oudwitte kleur stadium 5, 
verwijst naar temperaturen boven 800-900°C
middelgrote fragmentatie (2-4cm)
krimping met typisch ellipsvormig craquelé
grootste fragment: schacht lang been: 99 mm
maximale schachtdikte: 50 mm
speciaal: nogal veel van de rechter lichaamszijde 
bewaard 

Biologische beschrijving
vermoedelijk vrouwelijk individu, slank maar 
zwaarder in vgl bovenstaande vrouw, metingen 
typisch vrouwelijk 
leeftijdsklasse Adultus II (30-40 jaar), tandslijtage, 
dens bot 
beginnende gewrichtsaandoeningen (zoals artrose) 
aan de wervelkolom, maar toch jonger dan 40
vergelijkingsonderzoek verwijst naar een 
lichaamslengte van ongeveer 1,50-1,60m 
robuuster gebouwd type, normale musculatuur
Archeozoologica
weinig verbrand dierenbot aanwezig van jong 
varken
Artefacten
minieme sporen houtskool 
Dit betekent dat een volwassen vrouw tussen 
30-40 jaar oud, van goede afkomst (want varken 
en kip waren voedsel voor de rijken), volledig 
is gecremeerd zoals het hoorde (totdat de witte 
kleur van het bot zichtbaar was) kort na haar dood 
(krimping en breuken tonen dit mooi aan, spieren 
hadden nog effect tijdens de hitte); ze was van 
normale grootte (1,5-1,6m) en was wat robuuster 
gebouwd. De doodsoorzaak is onbekend.
Ca. de helft van de botresten werd samen met 
verbrande voedselresten na crematie bijgezet en 
misschien voorzien van enkele bijgiften (kammetje, 
spelden?…).
Zaden en vruchten: analyse door B. Cooremans
Geen resultaat.
Houtskool: niet geselecteerd voor analyse.
Strontiumisotopenanalyse: uitgevoerd door C. 
Snoeck en P. Claeys (VUB), zie deel I, hoofdstuk 8 
en tabel 8.12.
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nog 1 bronzen niet zichtbaar is, gemineraliseerde 
textielresten en vliegenpoppen in de ijzercorrosie; 

e 02-BROE-814 (= d): ijzeren lanspunt met 
opengewerkte schacht en breed ovaal blad;

f 09-BROE-2523 (a): 6 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering 
met schervengruis en zand, dikwandig, deels 
oxiderend deels reducerend gebakken; 3 kleine 
scherven wielgedraaid reducerende gebakken 
aardewerk waarvan 2 secundair verbrand; 1 klein 
brokje natuursteen; 4 schilfers gecalcineerd bot;

g 09-BROE-2525 (g): fragmentair ijzeren mes met 
angel, vorm niet meer te bepalen (niet getekend); 

h 02-BROE-815 (b): 1 wandscherf handgevormd 
aardewerk, zacht baksel, redelijk groffe magering 
van schervengruis en zand, secundair verbrand?; 
1 wandschilfer fijn, wielgedraaid aardewerk, 
oxyderend gebakken, geglad buitenoppervlak 
met hor. ribbel; 1 scherf indet aardewerk; 1 silex 
(afslag?);

i g. 09-BROE-2527 (b): 1 klein randscherfje (niet 
getekend) en 17 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, dikwandig, redelijk 
groffe magering met zand en schervengruis; deels 
oxiderend deels reducerend gebakken, waarvan 
1 scherf versierd met schuine spatelindrukken; 1 
scherf in roestbruin gebakken klei gemagerd met 
veel zand en mica (handgevormd?); 1 wandscherf in 

grijs reducerend gebakken aardewerk met veel en 
grof schervengruis (handgevormd?); 1 wielgedraaide 
scherf in bleek gebakken klei gemagerd met 
veel rood schervengruis of ijzeroer, geglad 
buitenoppervlak; 3 brokjes dakpan; 1 fragment silex 
(kling?); 5 brokjes geoxydeerd ijzer en 1 ijzerslakje; 
gecalcineerd bot.

datering en interpretatie
Jonger dan graven 106 en 108.
Mogelijk horen gesp d en beslag a tot eenzelfde 
ensemble dat volgens de typologie van Legoux et 
al. als type 150 benoemd kan worden (Legoux et al. 
2006). In N.-Frankrijk zijn deze gespen verspreid 
van MA3 tot MR2 (560/570 tot 660/670). Böhner 
stelt dat in het Trierse gebied deze onversierde 
gespen zonder beslag verspreid zijn in Stufe III 
en nog verder leven in Stufe IV (Böhner 1958, 
204). In de typologie van Siegmund is de meeste 
overeenkomst te vinden in type Gür4.5 dat tot 
ontwikkeling komt in fase 8A (610-620 – Siegmund 
1998, 31-32). 
Lanspunt e behoort op basis van de berekeningen 
van Legoux et al. tot type 30 dat in N.-Frankrijk een 
ruime verspreiding kent van PM tot MA3 (440/450 
tot 600/610). Lanspunten met breed, ovaal blad en 
open huls van het type Böhner A4 komen in de regio 
van Trier voor vanaf Stufe II (450-525) maar zijn er 

ruim verspreid in Stufe III (525-600 – Böhner 1958, 
148-149). In het Nederrijnse gebied zijn dergelijke 
lanspunten gerangschikt onder Siegmunds type 
Lan1.4 dat voornamelijk in mannengraven uit fase 7 
voorkomt (585-610 – Siegmund 1998, 101). 
De overige vondsten zijn niet chronologisch te 
duiden.

conclusie 
MA3

interpretatie geslacht 
Geen gegevens. De lans wijst mogelijk op een 
mannelijke bijzetting.

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: onderzoek menselijke tanden 
(02-BROE-808) zie assessment K. Quintelier, deel I.
Insectenresten: vliegenpoppen op gesp 2532 (niet 
geïdentificeerd) en gecalcineerd bot 2523 en 2527 
(niet geïdentificeerd).
Organisch materiaal: textiel- en lederanalyse van 
organische resten op objecten 09-BROE-2532 (d) en 
2520 (a). Onderzoek door Penelope Walton Rogers 
van de Anglo-Saxon Laboratory in York (UK) – zie 
tabel met onderzoeksresultaten:
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108 
inhumatiegraf 

Werkput XXX
Spoor 1052 
Oriëntatie ZteO-NteW (166°) 

beschrijving
Graf 108 is voor een groot deel overgraven door graf 
107: enkel het voeteneinde was nog zichtbaar. 
Dit graf was nog niet zichtbaar bij de eerste 
registratie van graf 107 op + 11,69 m TAW.  
Op + 11,65 m/+ 11,61 m TAW leek graf 107 een 
W-O gericht graf te oversnijden. Pas op + 11,45 m/- 
+ 11,42 m TAW was duidelijk dat het oudere graf 
een Z-N gericht graf was. De rechthoekige kuil 
(ten minste 100 cm lang en 90 cm breed) was 
gevuld met een heterogeen pakket leemhoudend 
zand (1). Er lijnde zich ook een rechthoekige kist 
af (tenminste 70 cm lang en 65 cm breed) door 
opmerkelijk donkerdere en humeuzere vulling (2). 
De kistplanken waren echter niet waarneembaar. 
Eens de kistbodem bereikt (+ 11,26 m TAW) 
werd nog een (omgevallen) pot in situ aan het 
voeteneinde aangetroffen (a). Graf 108 was niet 
meer waarneembaar vanaf + 11,22 m TAW.
Als extra vondsten zijn nog enkele losse vondsten 
uit de kistvulling te vermelden (b).

vondsten 
a 09-BROE-2528 (= c): handgevormde bolle pot met 

afgevlakte bodem, bolle buik, steile schouder die 
overloopt in licht uitstaande hals met naar buiten 
gerichte rand; redelijk fijne klei gemagerd met 
zand, wat plantaardig materiaal en wat grovere 
brokjes ijzeroerd, deels reducerend deels oxyderend 
gebakken, redelijk hard; aan binnenzijde hals nog 
modelleersporen van vingers zichtbaar; geglad 
buitenoppervlak, ganse oppervlakte bedekt met een 
patroon van groeven en licht uitgeduwde vlakken; 
aan hals sporen van roetaanlag zichtbaar;

b 09-BROE-2529 (= b): 1 brokje indet (aardewerk?  
Of ijzeroer?).

datering en interpretatie
Ouder dan graf 107 vanwege de oversnijding.
De handgevormde pot a is op basis van vorm 
en versieringstype te interpreteren als een 
Saksische of Angelsaksische globular pot. De pot 
uit Broechem lijkt sterk op een serie potten 
die Soulat beschrijft als saxon/côtier & saxon/
rhenan (Soulat 2009, 99-100; fig. 67). Hij dateert 
deze potten op het einde van de 5de en begin 6de 
eeuw. Ook in Noord-Nederland is dergelijk zgn. 
Angelsaksisch aardewerk aanwezig. Krol dateert 
dit versieringstype met buckels en stehende bogen in 
combintatie met horizontale groeven op de hals, in 
de 5de eeuw (Krol 2006, 12-13: tabel). Vergelijkbare 
ceramiek is vooral teruggevonden in de Breisgau 

(Mannheim-Vogelsang: Châtelet 2002; Koch 2003). 
Er zijn Saksische en Turingische kenmerken in 
terug te vinden. Böhner ziet kenmerken uit het 
Alamannische gebied in dit ceramiektype en dateert 
deze vondsten in de Trierse regio in Stufe III (525-
7de eeuw – Böhner 1958, 61-62). 

conclusie 
MA1-MA2

interpretatie geslacht 
Geen gegevens 

interdisciplinaire analyses 
Petrografisch onderzoek: bemonstering niet 
mogelijk zonder fysieke ingreep op het object wat 
ontoelaatbaar is op een item beschermd volgens het 
Topstukkendecreet.
Ander: roetaanslag op binnenkant hals (niet 
geanalyseerd).

Gr. Phase Dress Fittings etc Fibre Structure Count/Spin Position of Textile/Leather Interpretation

107 MA3 With textile or leather
Fe buckle 2532&  
counter-plate 2520
Also in grave
further belt-fittings, 
knife

not ident. ? coarse Z x S
On back of buckle 2532 & on 
edge of counter-plate 2520 [disturbed grave]

Garment of coarse textile 
fastened with a leather 
belt.

possible male

leather strap c. 20 mm wide On back of buckle plate 2532.

1:2 a, c, d, e 1:3
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datering en interpretatie
Vanwege de oversnijding jonger dan graf 106.
De biconische pot c is te determineren als type 390 
in de typologie van Legoux et al. voor N.- Frankrijk. 
Dit type is verspreid in periode MA3 tot MR1 
(560/570 tot 630/640). Volgens diezelfde typologie 
is het radstempelmotief te typeren als type 414 dat 
ruimer verspreid is in de tijd nl. van MA1 tot MR1 
(470/480 tot 630/640 – Legoux et al. 2006). De 
verdere typologische toepassingen gebruikt voor 
de vondsten van het grafveld van Goudelancourt 
laten toe deze pot nog nader in te delen in categorie 
C6 dat verspreid is in fase MA2 tot MR1 (520/530 
tot 630/640 – Nice et al. 2008, 215). De radstempel 
van Legoux’ type 414 is er het meest verspreid en 
te dateren in fasen MA2 tot MA3 (520/530-600/610 
– Nice et al. 2008, 229). In Böhner’s typologie voor 
het Trierse gebied is de meeste gelijkenis te vinden 
in type B3b dat tot ontwikkeling komt op het 
einde van Stufe III en verder blijft bestaan in Stufe IV 
(Böhner 1958, 42). Bij toepassing van de methodiek 
van Siegmund, situeert deze pot zich binnen 
basisgroep 4 en is specifi eker te rangschikken 
onder type Kwt3.12 dat karakteristiek is voor 
de Rijnlandse fase 6 (570-585) maar nog verder 
doorleeft in fase 7 (585-610 – Siegmund 1998, 130). 
Soulat plaatst de handgevormde pot d in de 
categorie ‘cook pots’. Deze vorm van handgevormd 
aardewerk is verspreid in Angelsaksisch gebied, in 
Neder-Saksen en Noord-Gallië meer bepaald aan 

de Noordzeekust en de Scheldevallei. Vanwege hun 
huiselijke context als kookpot zijn ze zeer ruim 
verspreid (tussen de 5de en 8ste eeuw) en moeilijk 
chronologisch te duiden (Soulat 2009, 100). 
De overige voorwerpen zijn moeilijk chronologisch 
te plaatsen. Pijlpunt a met open schacht en 
lauriervormig blad (cf Legoux type 24 – Legoux 
et al. 2006) zijn algemeen verspreid doorheen 
de Merovingische periode. Ook de lanspunt b 
(Legoux type 30 – Legoux et al. 2006) is verspreid 
van PM tot MA3 (440/450 tot 600/610). Siegmund 
begrenst deze lanspunten van type Lan1.4 voor het 
Nederrijnse gebied echter tot fase 7 (585-610) met 
zeldzame exemplaren in fasen 6 en 8A.
De eenvoudige, ijzeren gesp j zonder beslag 
of versiering is eveneens doorheen gans de 
Merovingische periode in gebruik en levert dus geen 
chronologische duiding voor dit graf. 
De ijzeren ring k, de bronzen krammen h en de 
schakels l zijn mogelijk in verband te brengen met 
paardentuig. Anderzijds kunnen het ook resten zijn 
van een châtelaine. De ligging van de objecten lijkt 
deze these te ondersteunen. 
Pion onderscheidde volgende types in de kralen: 
A1.2-05, B1.1-02a, B1.2-01a, B1.2-01b, B1.2-01c, 
B1.2-04b, B1.2-04c, B1.3-09a, F1.1-08b. 6 van 
deze types rangschikt hij in zijn chronologische 
periode P4. Het eerste type hoort thuis in periode 
P3 en de twee overige types kennen een ruime 
chronologische verspreiding (Pion 2014). Een 

datering in MR1 (600/610-630/640) ligt voor 
de hand.
De twee concentraties menselijke tanden wijzen op 
een dubbele bijzetting. Dit wordt ook ondersteund 
door een tweevoudige grafuitzet: wapens en een 
biconische pot enerzijds (+ ev. paardentuig) en 
kralen in combinatie met een châtelaine en kookpot 
anderzijds. Mogelijk zijn hier dus een man en een 
vrouw in één kist bijgezet. 

conclusie
Ouder dan graf 107.
MA3-MR1.

interpretatie geslacht 
Mogelijk een man en een vrouw.

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: tandenresten 02-BROE-819 en 
02-BROE-822, zie assessment K. Quintelier, deel I.
Organisch materiaal: 
- analyse houtresten bij lanspunt 02-BROE-812 
door K. Haneca & K. Deforce (zie deel I, hoofdstuk 
8): geen hout ID mogelijk wegens te sterk 
gecorrodeerde en gemineraliseerde resten.
Petrografi sch onderzoek: 
- staal 02-BROE-810 petrografi sch onderzoek naar 
Leiden (D. Braekmans)
As already mentioned, there is a number of samples 
that it is not possible to be assigned, due to their 

109 
inhumatiegraf 

Werkput XII
Spoor 289
Oriëntatie ZZO-NNW (154°) 

beschrijving
Beperkte delen van dit graf bevonden zich onder de 
tuinbeplanting (oost- en westzijde van de grafkuil) 
waardoor geen volledig onderzoek mogelijk 
was. Het oversnijdt graf 106 ter hoogte van het 
voeteneinde. 
Reeds vanaf niveau 2 (+ 11,63 m TAW) en niveau 
3 (+ 11,52 m TAW) was duidelijk dat hier een 
kamergraf aangelegd was. Na uitbreiding van de 
werkput in zuidelijke richting was het mogelijk 
om het graf quasi volledig te registreren. De grote 
grafkuil was nagenoeg vierkant (220 cm bij 212 
cm) en gevuld met een pakket sterk leemhoudend 
bruingrijs zand (1). Daarbinnen was de vulling 
van een grote, rechthoekige kist donkerbruin 
gemarkeerd (2) en duidelijk afgelijnd door de 
aanwezigheid van grijs gekleurde, lineaire stroken 
waar de houten planken zich bevonden (3). Deze 
planken waren overschragend aan de vier hoeken. 
Tevens bleek de westelijke kistwand doorbroken 
door een grote, secundair gegraven kuil (4) die het 
grootste deel van de kistinhoud verstoord heeft. 
De vulling ervan was zeer heterogeen en bevatte 
brokjes houtskool. Op + 11,25 m TAW was het 
bodemniveau bereikt. Aan het voeteneinde werden 
buiten bereik van de later gegraven kuil nog 
volgende voorwerpen in situ teruggevonden: een 
pijlpunt (a), een lanspunt (b) en een biconische pot 
(c) in de noordwestelijke hoek van de kist en een 
handgevormde pot centraal tegen de noordelijke 
kistwand (d). Nog iets dieper (+ 11,18 m tot 
+ 11,16 m TAW) was elk spoor van de secundair 
gegraven kuil verdwenen. Op dat niveau lag nog 
een aantal voorwerpen al dan niet in situ op de 
bodem van de kist: een concentratie tanden aan 
het hoofdeinde van de westelijke kisthelft (e), 
enkele verspreide tanden aan het hoofdeinde 
van de oostelijke kisthelft (f) met onmiddellijk 
daaronder een aantal kralen (g), enkele krammen 
in koperlegering (h) en een ijzeren nagel (i) op 
borsthoogte in de westelijke kisthelft, een ijzeren 
gesp op rechter schouderhoogte in de oostelijke 
kisthelft (j), een ijzeren ring (k) en een aantal aan 
elkaar geschakelde ringen en schakels (l) ter hoogte 
van de lendenen in de oostelijke kisthelft. Eveneens 
op + 11,16 m TAW verschenen de duidelijke 
sporen van twee houten dwarsbalken onder de 
kistuiteinden, ter ondersteuning van de grafkist 
(5 en 6). Deze balken waren resp. 169 cm bij 12 cm 
en 185 cm bij 9 cm.
Alle sporen van dit graf waren verdwenen op 
+ 11,16 m TAW. 
De kistvulling bevatte nog enkele losse vondsten 
(m) waarvan een aantal zeker afkomstig zijn uit de 
vulling van de secundair gegraven kuil.

vondsten 
a 02-BROE-813 (= i): ijzeren pijlpunt (3 fragmenten) 

met slank ovaal blad en opengewerkte schacht; 
b 02-BROE-812 (= h): fragment van een ijzeren 

lanspunt (enkel huls en aanzet blad bewaard), 
opengewerkte schacht; houtresten; 

c 02-BROE-811 (= c): biconische pot met licht 
concave bodem, centraal gelegen buikknik, steile 
schouder versierd met radstempel met een motief 
van horizontale rijen blokjes, overgang schouder/
hals geprononceerd door een horizontale ribbel, een 
korte uitstaande hals met afgeronde rand; tamelijk 
fi jne klei, gemagerd met zand en schervengruis 
(donkere inclusies) en mogelijk organisch 
materiaal, reducerende bakking, grijs binnen- en 
buitenoppervlak, grijsbeige kern, buitenoppervlak 
oospronkelijk geglad maar sterk verweerd;

d 02-BROE-810 (= f): handgevormde pot met 
ietwat ongelijke, convexe bodem, hoge ronde 
schouderknik, korte schouder met uitstaande hals 
met afgeronde rand; redelijk grof gemagerde klei 
met chamotte, brokjes ijzeroer, zand en plantaardig 
materiaal, deels reducerende deels oxiderende 
bakking, grijs binnen- en buitenoppervlak, 
donkergrijze tot oranjebruine kern, geglad 
buitenoppervlak; beroet bovendeel aan buitenzijde; 
dubbele doorboring in hals langs weerszijden van 
breuk (herstelling?);

e 02-BROE-819 (=l): menselijke tanden;
f 02-BROE-822 (= o): menselijke tanden;

g 02-BROE-823 (= p): los verspreide kralen, gezeefd: 
9 kralen in barnsteen; 5 tonvormige kralen in 
ondoorschijnende bruinrode glaspasta, onversierd; 
12 bandvormige kraaltjes in doorschijnende groenige 
glaspasta, onversierd; 2 vierledige, 1 drieledige, 2 
tweeledige en 1 enkelvoudige bandvormige kralen in 
doorschijnende donkerblauwe glaspasta, onversierd; 
3 drieledige, 6 tweeledige en 8 enkelvoudige band-
vormige kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, 
onversierd;

h 02-BROE-820 (= m): 2 krammen (?) in Cu-legering; 
i 02-BROE-821 (= n): fragment van een ijzeren nagel 

+ een fragment van een niet te identifi ceren ijzeren 
voorwerp; 

j 02-BROE-824 (= q): ovalen ijzeren gesp met omge-
plooide pin, onversierd, zonder beslagplaat;

k 02-BROE-818 (= k): ijzeren ring; 
l 02-BROE-817 (= j): meerdere ijzeren ringen/schakels 

(rond en ovaal); 
m 02-BROE-816 (= b): 8 wandscherven handgevormd 

aardewerk, dikwandig, zacht gebakken, vrij groffe 
magering van zand en schervengruis, deels oxiderend 
deels reducerend gebakken: bruingrijs buitenop-
pervlak en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 
2 randscherven (niet getekend) van een biconisch 
potje met korte uitstaande rand, fi jn grijs baksel, 
wielgedraaid, secundair verbrand; 3 wandscherven 
fi jne grijze klei, wielgedraaid, secundair verbrand; 16 
indet aardewerk; 1 brokje natuursteen (kwartsiet?); 
3 silex(afslagen?); 11 fragmenten geoxideerd ijzer; 
1 klompje gesmolten glaspasta van kralen; 6 frag-
mentjes gecalcineerd bot.

Sample BROE810. Photomicrograph is taken under crossed polar (XP Nicols).

1:1: h 1:2: a, b, i, j, k, l 1:3: c, d

a

b

c

d

h i j k

l
1:1: h 1:2: a, b, i, j, k, l 1:3: c, d

a

b

c

d

h i j k

l
1:1: h 1:2: a, b, i, j, k, l 1:3: c, d

a

b

c

d

h i j k

l

1:1: h 1:2: a, b, i, j, k, l 1:3: c, d

a

b

c

d

h i j k

l

109

500 µm Organic 
material

1:1: h 1:2: a, b, i, j, k, l 1:3: c, d

a

b

c

d

h i j k

l

1:1: h 1:2: a, b, i, j, k, l 1:3: c, d

a

b

c

d

h i j k

l

1:1 h 1:2 a, b, i, j, k, l 1:3 c, d



catalogus van de gravenhet merovingische grafveld van broechem124 125

1

111 
inhumatiegraf 

Werkput XII
Spoor 288 
Oriëntatie WZW-ONO (243°) 

beschrijving
Graf oversneden door graven 112 en 113, beide N-Z 
georiënteerd. Parallelle ligging ten opzichte van 
het zuidelijker gelegen graf 106 en het noordelijker 
gelegen graf 110 dat door dezelfde graven 112 en 
113 oversneden is. 
Op + 11,75 m TAW, net onder de teellaag was 
graf 111 al duidelijk waar te nemen als graf: een 
rechthoekige kuil met daarbinnen een afzonderlijke 
aflijning waarvan de interpretatie nog open was 
(kist of secundair gegraven kuil). Het westelijke 
hoofduiteinde was oversneden door graf 112 
terwijl graf 113 enkel de noordoostelijke hoek van 
de grafkuil verstoorde. Op + 11,47 m TAW was 
de situatie duidelijk. De grafkuil van graf 111 was 
duidelijk zichtbaar als een rechthoekige kuil (lengte 
niet gekend; breedte: ca. 112 cm) die opgevuld was 
met een sterk leemhoudende, heterogene vulling. 
Deze kuil was duidelijk oversneden door grafkuil 
112 en grafkuil 113 (1). Hierbinnen was duidelijk 
de aflijning van een rechthoekige kist waar te 
nemen die ietwat a-centraal tegen de zuidelijke 
kuilwand gelocaliseerd was (2;lengte niet gekend; 
breedte: ca. 70 cm). De vulling ervan was humeuzer 
en donkerder dan deze van de grafkuil. Bijna gans 
de oppervlakte van de kist was verstoord door een 
secundair gegraven kuil die tevens het oversnijdende 
graf 112 verstoorde (3). Deze situatie werd nog 
verduidelijkt vanaf + 11,43 m TAW: de secundair 
gegraven kuil uitte zich als tweeledige kuil met 
aparte opvulling. Een oostelijk deel verstoorde bijna 
volledig het resterende kistgedeelte van graf 111 (70 
bij 54 cm), terwijl het westelijke deel (80 bij 78 cm) 
zowel graf 111 als graf 112 verstoorde. Dit maakt 
duidelijk dat het graf heropend is na de aanleg van 

graf 112. Er bevonden zich geen voorwerpen meer 
in situ. De gerecupereerde vondsten zijn afkomstig 
uit kist/secundair gegraven kuil (a) of secundair 
gegraven kuil over graven 111/112 (b). 
Op + 10,96 m TAW verscheen onder de kist nog 
de aflijning van een oostelijke dwarsbalk ter 
ondersteuning van de kist (4). De balk was 106 cm 
lang en 9,5 cm breed. Ook de westelijke dwarsbalk 
was nog fragmentair zichtbaar onder de kuil van 
graf 112 (5). Deze balk was 99 cm lang en 8 tot  
9 cm breed.
Op + 11,46 m TAW was elke spoor van dit graf 
verdwenen. Er werden geen verdere vondsten 
geregistreerd.

vondsten 
a 02-BROE-756 (= b): a. fragmentaire pot in 

Eifelwaar: licht convexe bodem, steile, licht 
gewelfde buik overgaand in een steile schouder 
met uitstaande hals en afgeronde rand; bleke 
klei, oxiderende bakking, grove magering met 
schervengruis, kwarts en vulkanisch materiaal, 
ruwwandig, beroet aan binnen- en buitenkant / b. 
fragmentair handgevormd bolrond potje: afgevlakte 
bodem, bolvormig met de vingers gemodelleerd 
lichaam met naar binnen gebogen rand; deels 
oxiderend deels reducerende bakking, grijze 
binnen- en buitenzijde met grijze tot oranjebruine 
kern, redelijk grove magering met zand, chamotte 
en ijzeroer, ruwwandig, onversierd; 

b 02-BROE-791 (= b): 5 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering 
met chamotte en zand, deels oxiderend deels 
reducerend gebakken: beigebruin buitenoppervlak 
en donkergrijs binnenoppervlak en/of kern; 1 
randscherf (niet getekend) en 6 wandscherven van 
en vermoedelijk biconische pot in fijne bleke klei 
met rode magering, secundair verbrand: vervormd 
en poreus, 1 wandscherf in fijne oxiderend 
gebakken oranje klei; 3 brokjes indet; 4 fragmenten 
geoxideerd ijzer; 2 fragmenten gecalcineerd bot; 4 
bol/bandvormige kralen in ondoorschijnende rode 
glaspasta, versierd met witte draad in vlechtmotief; 

2 bolvormige kralen in ondoorschijnende gele 
glaspasta, versierd met groene draad in vlechtmotief; 
1 bandvormige kraal in doorschijnende blauwe 
glaspasta, onversierd; resten van een kapotte kraal in 
doorschijnende blauwe glaspasta.

datering en interpretatie
Vanwege de oversnijding ouder dan graven 112, 113, 
114 en 115.
De breedmondige, gewelfde pot in Eifelwaar (a:a) is 
te rangschikken als type D8 in de Trierse typologie 
van Böhner (Böhner 1958, 53-54). In die regio is dit 
type in Stufe II (450-525) of op de overgang van Stufe 
II en III (rond 525) gedateerd. In de Nederrijnse 
regio en het Noord-Franse gebied zijn geen 
vergelijkbare types gevonden. Volgens Siegmund 
is er in de late 5de en vroege 6de eeuw een evolutie 
merkbaar van relatief breedmondige en lage potten 
met smalle bodem naar potten met brede bodem. In 
de 7de eeuw komen opnieuwe breedmondigere en 
lagere potten voor. Een nauwkeuriger datering voor 
graf 111 is dus niet mogelijk. 
Het fragmentaire handgevormde potje (a:b) 
vertoont kenmerken met de cook-pot I zoals die in 
het Angelsaksische gebied van Groot-Brittanië voor 
komt (Myres 1969). Deze vormen zijn eveneens 
verspreid in het N.-Franse kustgebied (Soulat 2009, 
71-72). Vanwege de functionele vorm en brede 
verspreiding zijn deze potten moeilijk te dateren. 
Ze zijn meestal verspreid in 6de eeuwse contexten. 
In het Nederrijnse gebied zijn dergelijke kommetjes 
en nappen zelden teruggevonden (Siegmund 1998, 
156). 
De losse kralen b horen tot Pions types B1.1-06b, 
B1.1-07, B3.1-02, B3.2-01a, B4.2-01b en 
stammen uit zijn chronologische periode P3 met 
uitzondering van het tweede type dat ouder is en tot 
periode P1a hoort (Pion 2014). De kralen zijn dus te 
dateren in fase MA3 (560/570-600/610). 

conclusie 
MA2/MA3

textural or compositional peculiarity. Consequently 
they were further described as outliers, and thus can 
be regarded as individuals. 
Sample BROE810 is characterized by the frequent 
presence of quartz and the abundant presence of 
amorphous concentration features. This temper can 
be characterized as mainly organic in nature.
Ander: roetaanslag op handgevormde pot, niet 
geanalyseerd.

110 
inhumatiegraf 

Werkput XII
Spoor 297 
Oriëntatie WZW-ONO (247°) 

beschrijving
Graf oversneden door graven 112 en 113, beide N-Z 
georiënteerd en door crematiegraf 113. Parallelle 
ligging ten opzichte van de zuidelijker gelegen 
graven 106 en 111 dat door dezelfde graven 112 
en 113 oversneden is. Graf 110 oversneed zelf een 
oudere paalkuil (mogelijk uit de ijzertijd). 
Graf 110 was zichtbaar vanaf het verwijderen van 
de teeltlaag op + 11,75 m TAW. Dan was de aflijning 
van een heterogeen gevulde rechthoekige kuil 
zichtbaar met daarbinnen een ietwat a-centraal 
gelegen donkerdere vulling van de kist. Het 
zuidwestelijke hoofdeinde van de kuil werd nipt 
oversneden door graf 112, terwijl een groot deel van 
de oostelijke grafhelft vergraven werd bij de aanleg 
van graf 113. Vanaf + 11,49 m TAW was de aflijning 
van de rechthoekige kuil met sterk leemhoudende 
vulling (lengte niet gekend; breedte: ca. 100cm) 
duidelijk zichtbaar (1).

Hierbinnen tekende zich nu ook duidelijk een 
rechthoekige kist af (lengte niet gekend; breedte: 
ca. 46 cm – 2). Deze kist lag a-centraal tegen de 
noordelijke kuilwand en was gevuld met donkerdere 
en humeuzere bruingrijze vulling. Vanaf + 11,43 m  
TAW waren aan de noordelijke en zuidelijke zijde 
ook de sporen van houten kistwanden waar te 
nemen als lineaire grijze stroken (3). De breedte 
van deze stroken laat de aanwezigheid van een 
boomstamkist vermoeden. Op dat niveau was de 
kuilvulling al deels verdwenen. Op de kistbodem 
tekende zich het silhouet af van een menselijke 
schedel (4) met binnen deze contouren nog een 
aantal menselijke tanden (a). Ter hoogte van 
de rechterschouder lag een spinsteen tegen de 
zuidelijke kistwand (b) en ter hoogte van de lenden 
lag een ijzeren gesp (c). 
Op + 11,38 m TAW was elke spoor van dit graf 
verdwenen.
Uit de kistvulling werd nog een aantal losse 
vondsten gerecupereerd (d). 

vondsten 
a 02-BROE-785 (= f): menselijke tanden; 
b 02-BROE-784 (= e): 1 handgevormde ruwwandige 

spinsteen in handgevormde techniek: grof gemagerd 
met chamotte en zand, gedeeltelijk oxyderend, 
gedeeltelijk reducerend gebakken; 

c 02-BROE-783 (= d): ovalen ijzeren gesp met 
omgeplooide pin, onversierd, zonder beslagplaat; 

d 02-BROE-786 (= b): 6 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering 
met chamotte en zand, deels oxiderende deels 
reducerende bakking: beigegrijs buitenoppervlak 
en donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 
randscherf en 1 wandscherf secundair gebakken 
aardewerk, fijne klei; 2 scherven oxiderend 
gebakken aardewerk indet; 1 silexafslag met schors; 
1 fragmentje gecalcineerd bot.

datering en interpretatie
Vanwege de oversnijding ouder dan graven 112, 113, 
114 en 115.
Volgens de typologie van P. Walton Rogers is de 
spinklos b onder te brengen in type C (Walton 
Rogers 2007, 25). Wegens de onregelmatige vorm 
is het de vraag of dit voorwerp wel als spinsteen te 
interpreteren is.
De eenvoudige, ovalen ijzeren gesp zonder beslag 
is verder niet bruikbaar voor een chronologische 
duiding van dit graf. 

conclusie
Onbekend

interpretatie geslacht 
Mogelijk een vrouw op basis van het spinsteentje.

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: tandenresten 02-BROE-785, zie 
assessment K. Quintelier, deel I.
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vondsten 
a 02-BROE-798 (= m): menselijke tanden; 
b 02-BROE-797 (= b): 1 rechthoekig beslagplaatje 

in koperlegering (brons – oorspronkelijk vertind), 
onversierd met op de 4 hoeken een verzilverde niet 
waarvan aan achterzijde hechting nog zichtbaar; 
organische resten (leder?);

c 02-BROE-794 (= i): 1 ovalen bronzen gesp 
met schildvormige angelaanzet en ronde vaste 
beslagplaat met 3 nieten (vertind) d.m.v. bronzen 
haakjes en ijzeren pinnetje; onder gesp lag 
concentratie organisch materiaal; riembreedte 2,2 
cm;

d 02-BROE-796 (= k): 1 fragmentair ijzeren staafje (in 
2 stukken – niet getekend);

e 02-BROE-796 (= k): 1 silex afslag: niet 
geretoucheerde afhaking, afslag in vuursteen, 
volledig, onverbrand (niet getekend – determinatie 
M. Van Gils);

f 02-BROE-799 (= n): 1 fragmentaire bronzen, ronde 
beslagplaat (vertind) met nieten waarvan er nog 2 
zichtbaar zijn; (zat in blok met 795, 799 en 800); 

g 02-BROE-795 (= j): 1 silex afslag: niet 
geretoucheerde afhaking, afslag in vuursteen, 
volledig, onverbrand, gepolijst vlak aan linkerzijde 
van het dorsaal vlak, roest aan slagbult (geen macro-
sporen van gebruik als vuurslag – determinatie M. 
Van Gils);

h 02-BROE-800 (= o): 2 fragmenten van een ijzeren 
mes (heft – niet getekend);

i 02-BROE-790 (= h): ijzeren mes of sax, rechte rug 
(totale lengte 24,3 cm), nog met houtresten; 

j 02-BROE-787 (= d): biconisch potje met 
radstempelversiering, licht concave bodem, redelijk 
hoog gelegen schouderknik, steile schouder versierd 
met horizontale rijen met radstempelmotief 
(Andreaskruismotief), overgang schouder/hals 
geprononceerd door een horizontale ribbel, 
uitstaande rand met afgeronde lip; wielgedraaid, 
fijne klei gemagerd met veel zand, schervengruis 
en organisch materiaal, reducerende bakking, 
grijze binnen- en buitenzijde en kern; buitenzijde 
oorspronkelijk geglad en mogelijk berookt, fel 
verweerd;

k 02-BROE-789 (= g): ijzeren pijl- of lanspunt met 
smal ovaal blad en opengewerkte schacht, schacht en 
blad zijn even lang; 

l 02-BROE-793 (= a): 1 geoxydeerd ijzeren nageltje; 1 
brokje indet;

m 02-BROE-792 (= b): 1 wandscherf handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering 
van schervengruis en zand, deels oxiderend deels 
reducerend gebakken: beige buitenoppervlak en 
donkergrijze kern; 1 randscherf van een pot in 
Eifelwaar, grijsbeige klei met groffe magering 
van kwarts en vulkanisch materiaal; 1 wandscherf 
in fijne klei, secundair verbrand, wielgedraaid; 
1 fragmentje geoxideerd en gesmolten ijzer; 3 
fragmentjes gecalcineerd bot.

datering en interpretatie
Vanwege de oversnijding jonger dan graven 110 en 
111 en ouder dan graf 114.
Het driedelige bronzen en vertinde gespgarnituur 
met een ovalen gesp, schildvormige angelaanzet en 
ronde, onversierde beslagplaat met 3 nieten, met 
gelijkaardige ronde tegenplaat en een rechthoekig 
riembeslag (b, c en f), lijkt op het N.-Franse type 
Legoux 149 dat echter in ijzer vervaardigd is 
(Legoux et al. 2006). De variant in ijzer is verspreid 
in MR1(600/610-630/640). Ook in het Nederrijnse 
gebied zijn dergelijke driedelige gordelgarnituren 
(gekend als Gür4.2 bij Siegmund) enkel in ijzer 
gekend en verspreid in jongere contexten van fase 
7 (585-610 – Siegmund 1998, 30). De gesp met 
riembeslag is zonder twijfel afkomstig van een 
riem waaraan een buidel met mogelijk vuurslag 
(fragmenten die als ijzeren staafje geïnterpreteerd 
werden: (d?), silex (e en g) en ijzeren mes (h). 
Het grote mes (i) is te rangschikken onder type 
57 van Legoux et al. (Legoux et al. 2006) en dus 
als kleine scramasax te interpreteren (met lemmet 
korter dan 25 cm). Dergelijke wapens zijn in 
N.-Frankrijk verspreid in MA2 en MA3 (520/530 
tot 600/610) en leven nog verder in MR1 (600/610 
tot 630/640). Ook in andere grafvelden (o.a. 
Goudelancourt, Aisne –F) is een ligging met punt 
naar schedel, langs linker arm ter hoogte van lenden 
gekend. Deze ligging zou bewijzen dat het mes in 
het graf gedeponeerd is ná depositie van het lichaam 
(Nice et al. 2008, 116). Böhner benoemt de messen 
met een dergelijke afmeting als ‘schmalsax’ en op 
basis van de afmetingen en de vorm van het heft 

interpretatie geslacht 
Niet gekend

interdisciplinaire analyses 
Petrografisch onderzoek: 
- staalname 02-BROE-756 door D. Braekmans 
(Leiden)
The main fabric group is characterized by the 
predominant presence of quartz and tempered grog. 
Frequent is the presence of mica and mudstone 
and rare the presence of k-feldspar and plagioclase. 
The grain size frequency distribution is bimodal 
and a close- to single- spaced porphyric related 
distribution is evident. The grain size ranges up to 
very coarse sand size class (>1.5mm). Quartz grains 
are subrounded to subangular and grog fragments 
are subangular. The distribution of quartz is dense 
with exception of sample BROE331, in which 
the distribution of quartz is less dense and the 
particle size ranges up to coarse sand. The color of 
micromass ranges from yellowish gray to yellowish 
orange under crossed polars and is characterized 
by strial b- fabric and occasionally by crystallitic 
b-fabric. Micromass is active and sporadically 
moderately active, as well. The c:f:v ratio of the 
inclusions is 60:35:5. Porosity ranges from 3 to 
5 % and is represented mainly by planar voids or 
channels.

112 
inhumatiegraf 

Werkput XII
Spoor 296 
Oriëntatie ZOteZ-NWteN (144°) 

beschrijving
Dit graf oversnijdt zowel graf 110 als graf 111 
en wordt zelf oversneden door crematiegraf 114. 
Parallel gelegen aan graven 113 en 115. 
Vanaf + 11,75 m TAW was de oversnijding met 
graven 110 en 111 duidelijk: de noordoostelijke 
hoek van graf 112 oversneed de zuidwestelijke 
kuilpunt van graf 110 terwijl het hoofdeinde 
van graf 111 volledig verstoord was bij de 
aanleg van graf 112. Vanaf dit eerste vlak was 
ook de aanwezigheid van een kist zichtbaar. Op 
+ 11,49 m TAW en vooral op + 11,44 m TAW 
was de situatie duidelijker: grafkuil 112 was vrij 
onregelmatig uitgegraven (194 bij ca. 92 cm) en 
met een heterogeen leemrijk zandpakket opgevuld 
(1). Centraal in de kuil was het silhouet van een 
kist zichtbaar waarbinnen de vulling een andere 
structuur had (2). Op basis van de lineaire sporen 
van de houten kistplanken, is vast te stellen dat de 
kist oorspronkelijk rechthoekig van vorm was maar 
door druk van de grond en mogelijk door latere 
heropening van het graf volledig vervormd is (3). 

De oorspronkelijke afmetingen van de kist zijn 
moeilijk te reconstrueren ook omdat het zuidelijke 
deel volledig vergraven is door een secundair 
gegraven kuil die zowel graf 111 als graf 112 
verstoord heeft (4; tenminste 140 cm lang en max. 
50 cm breed). Ook in het noordelijke hoofduiteinde 
was een verstoring op te merken die eventueel ook 
als bioturbatie te interpreteren is (5). Er bevonden 
zich nog een aantal vondsten in situ (+ 11,40 m/ 
+ 11,31 m TAW): ter hoogte van de borst en 
waarschijnlijk niet meer op de oorspronkelijke 
plaats, lag een aantal menselijke tanden (a), wat 
lager naar de lenden toe lag een bronzen beslagplaat 
van een riem (b) waarvan de gesp 10 cm zuidelijker 
lag (c), tussen beide in lag een fragmentair ijzeren 
staafje (d) en een silex (e), onder de gesp lag nog een 
fragmentair bronzen riembeslag (f), een silex (g) en 
een fragmentair mes (h); ten westen langs de linker 
lendenzijde lag een groot mes met de punt naar 
de schedel gericht (i); ten oosten langs het rechter 
onderbeen lag een gekantelde pot (j) en een pijl- of 
lanspunt (k). 
Onder de kist was op + 11,39 m TAW een korte, 
houten dwarsbalk zichtbaar aan het noordelijke 
(voeten)uiteinde (6). Deze balk was 45 cm lang en ca. 
4,5 cm breed. Een tegenhanger is aan de zuidelijke 
zijde niet waargenomen. 
Op + 11,37 m TAW was elk spoor van dit graf 
verdwenen. Uit de vulling van de grafkuil is nog een 
ijzeren nagel afkomstig (l) terwijl de vulling van de 
grafkist een aantal losse vondsten opleverde (m).
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Gr. Phase Dress Fittings etc Fibre Structure Count/Spin Position of Textile/Leather Interpretation

112 MA3/MR1
With textile or leather
Cu/a buckle 794
Also in grave
further belt-fittings, 
knife

not ident.
(casts)

? fine, 20 x ? On back of buckle 794 at waist.
[disturbed grave]
Garment of fine textile 
fastened with a leather belt 
with composite fittings.

male

leather strap
> 9 mm, > 1 mm 
thick

On back of buckle plate 794 & 
detached

112 1:1 b, c, f, g 1:2 i, k 1:3 j, m
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1

d 02-BROE-778 (= e): ovalen ijzeren gesp met 
omgeplooide pin, onversierd, zonder beslag;

e 02-BROE-781 (= a): 2 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering 
met schervengruis en zand; deels reducerende deels 
oxiderende bakking: bruingrijs buitenoppervlak en 
donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 scherf 
oxiderend gebakken aardewerk indet; 1 silex afslag;

f 02-BROE-782 (= b): 1 volledige en 1 halve kraal 
in barnsteen; 7 kleine bandvormige kraaltjes 
in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd 
(1 kapot); 1 grotere bandvormige kraal in 
ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 2 
cilindrische kralen in ondoorschijnende rode 
glaspasta, onversierd; 2 bolvormige kralen in 
ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd; 
2 enkelvoudige, 2 drieledige en 1 vierledige 
bandvormige kralen in doorschijnende blauwe 
glaspasta, onversierd; 1 tweeledige bolvormige 
kraal in ondoorschijnende blauwgroene glaspasta, 
onversierd; 1 cilindrische kraal in ondoorschijnende 
blauwe glaspasta, onversierd; 2 bolvormige kralen 
in ondoorschijnende lichtblauwe glanzende 
glaspasta, onversierd; 1 tonvormige tot cilindrische 
(licht vervormd tijdens productie) kraal in 
ondoorschijnende glanzende witte glaspasta, 
onversierd; 1 zeer slecht bewaarde oogjeskraal met 
resten van gemineraliseerd touwtje (?).

datering en interpretatie
Vanwege de oversnijding jonger dan graven 110 
en 111.
De ijzeren en bronzen voorwerpen b waaronder een 
schakel, twee ringen, een fragmentair gespbeslag, 
zijn mogelijk te interpreteren als paardentuig, 
meer bepaald resten van een bit (Fern 2005, 49, 
fig. 5.5 en 52, fig. 5.7). Deze voorwerpen zouden 
ook in verband kunnen gebracht worden met een 
châtelaine.
De ijzeren gesp d is wellicht afkomstig van een riem 
maar laat geen nauwkeurige datering toe.
Het biconisch potje c is te rangschikken onder type 
390 van Legoux et al. (Legoux et al. 2006).  
De radstempel is terug te vinden onder type 414. 
Potten van type 390 komen in het N.-Franse gebied 
voor van MA3 tot MR1 (560/570 tot 630/640) 
terwijl het radstempeltype er verspreid is van MA1 
tot MR1. Volgens de methodiek van Nice et al. voor 
het grafveld van Goudelancourt (F, Aisne) valt type 
390 binnen type C6 (Nice et al. 2008, 215). Het 
is er iets vroeger gedateerd nl. van MA2 tot MR 
1 (520/530 tot 630/640). Het radstempelmotief 
type 414 komt in Goudelancourt voor van MA2 
tot MA3 (520/530 tot 560/570 – Nice et al. 2008, 
229). Volgens de typologie opgesteld door Böhner 
voor het Trierse gebied, hoort potje c in type B3a 
dat voornamelijk verspreid is in Stufe IV (7de eeuw 
– Böhner 1958, 40). Volgens de berekeningen van 
Siegmund hoort dit potje tot basisgroep 2 en is het 
verder in te delen in type Kwt3.21 dat opkomt in 
fase 7 (585-610) en verder voorkomt in fase 8  
(610-640 – Siegmund 1998, 130-131).

Kralen f horen tot Pions types B1.1-02a, B1.1-02b, 
B1.1-03b, B1.1-04a, B1.2-02a, B1.2-04a, B1.2-04c, 
B1.2-06, B1.3-03, B1.4-02a, B1.4-02b, B1.4-06a, 
D2.2-02, F1.1-08b. Het merendeel van deze types 
hoort thuis in Pions periode P4 (5), 2 types zijn 
in te delen in periode P3, 1 type in P2 en de 5 
overige types kennen een ruime chronologische 
verspreiding (Pion 2014). Een datering in periode 
MA3-MR1 ligt voor de hand. 

conclusie
MA3-MR1

interpretatie geslacht 
Onduidelijk. Eerder mannengraf op basis van 
de interpretatie van paardentuig. Kralen wijzen 
mogelijk op een vrouwelijke bijzetting maar 
bevonden zich niet in situ. I.p.v. paardentuig zouden 
de resten dan te interpreteren zijn als châtelaine.

interdisciplinaire analyses 
Organisch materiaal: 
- houtresten ring niet geselecteerd voor analyse

is de sax van dit graf als type A1 te benoemen dat 
verspreid is in de Trierse Stufen II en III (450 tot 600 
– Böhner 1958, 135-136). Ook in het Nederrijnse 
gebied komen dergelijke kleine ‘schmalsaxen’ 
voor vanaf fase 4 tot fase 7 (530 tot 585-610 – 
Siegmund 1998, 92-93). Bij Müssemeier et al. is 
voor wat betreft het gebied van linker Nederrijn tot 
noordelijke Eifel, dit type als Sax1 benoemt. Deze 
grote messen komen er voor vanaf het einde van fase 
3 tot fase 7 (480 tot 640/650) met een zwaartepunt 
in fasen 4 en 5 (510/525 tot 580/590 – AF Franken 
2003, 45).
Het tweede wapen is een pijl- of lanspunt (k), 
gevonden ter hoogte van het rechterbeen, wellicht 
met de punt naar de voeten gericht. Volgens de 
criteria van Siegmund is dit wapen als pijlpunt en 
niet als lanspunt te interpreteren: de lengte van 
13,2 cm valt binnen de max. aanvaarde maat voor 
pijlpunten nl. 15 cm en ónder de min. aanvaarde 
maat voor lanspunten nl. 20 cm. Ook de diameter 
van de huls (10,5 mm) wijst eerder op een pijlpunt 
dan op een lanspunt (Siegmund 1998, 95-97). 
Pijlpunten zijn doorgaans moeilijker te dateren dan 
lanspunten. Deze pijlpunt met opengewerkte huls 
is in de N.-Franse typologie te classeren als type 24 , 
een type dat zeer breed verspreid is van PM tot MA3 
(440/450 tot 600/610 – Legoux et al. 2006). Volgens 
de Trierse typologie van Böhner gaat het om een 
pijlpunt van type A, een type dat voorkomt vanaf 
Stufe II tot en met Stufe IV, wat dus bijna de ganse 
Merovingische periode dekt. 
De biconische pot j is in categorie 390 van de 
N.-Franse typologie onder te brengen, die vooral 
verspreid is in MA3 en MR1 (560/570-600/610 
– Legoux et al. 2006). Het radstempelmotief is te 
vergelijken met type 423 dat voorkomt in MR1 
(600/610-630/640). Te Goudelancourt (Aisne, F) 
zijn dergelijke potten van type C6 verspreid van 
MA2 tot MR1 (520 tot 640 – Nice et al. 2008, 215). 
Het radstempelmotief type 423 komt er voor 
vanaf MA3 tot MR2 (560 tot 670 – Nice et al. 2008, 
229). Volgens de Trierse typologie is pot j onder te 
brengen als type B1b dat zich ontwikkelt in Stufe III 
(525-600) maar blijft verder leven in Stufe IV (7de 
eeuw – Böhner 1958, 39-40). Wat het Nederrijnse 
gebied betreft, behoort deze pot tot basisgroep 4. 
Bij een verdere onderverdeling is pot j in te delen in 
de groep Kwt3.22. Deze potten komen laat in fase 7 
(585-610) in zwang om al te verdwijnen in het begin 
van fase 8 (610-640 – Siegmund 1998, 131). 

conclusie 
MA3-MR1

interpretatie geslacht 
Op basis van de aanwezigheid van wapens eerder te 
interpreteren als mannengraf

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: tandenresten 02-BROE-798, zie 
assessment K. Quintelier, deel I.
Organisch materiaal: 
- houtresten sax niet geselecteerd voor analyse
- textiel- en lederanalyse van organische resten op 
object 02-BROE-794 (c). Onderzoek door Penelope 
Walton Rogers van de Anglo-Saxon Laboratory in 
York (UK) – zie tabel met onderzoeksresultaten:

113 
inhumatiegraf 

Werkput XII
Spoor 287 
Oriëntatie ZOteZ-NWteN (148°)

beschrijving
Dit graf oversnijdt zowel graf 110 als graf 111 
en lijkt ook graf 115 nipt te oversnijden. Parallel 
gelegen aan graven 112 en 115. 
Vanaf + 11,75 m TAW was de oversnijding met 
graven 110 en 111 duidelijk: het oostelijke deel 
van graf 110 en de uiterste noordwestelijke hoek 
van graf 111 werden vergraven bij de aanleg van 
graf 113. Op + 11,55 m TAW manifesteerde graf 
113 zich als een rechthoekige kuil met afgeronde 
hoeken (1; 210 cm bij 100 tot 112 cm). De vulling 
van de kuil was opvallend donker grijsbruin met 
lemige inclusies. Centraal in de kuil was de aflijning 
zichtbaar van een houten kist waarvan de vulling 
bruiner en donkerder was (2) en waarvan de wanden 
zichtbaar waren in de vorm van een lichtgrijs 
uitgeloogd lineair spoor (3). Deze uitgeloogde lijnen 
maakten ook duidelijk dat de kist uitschragende 
planken had aan alle zijden van de vier hoeken. Nog 
enkele cm dieper, op + 11,49 m TAW, verschenen 
nog enkele vondsten in situ op de bodem van de kist: 
op borsthoogte lag een ijzeren gesp (a); ter hoogte 
van het linker dijbeen lag een concentratie ijzeren en 
bronzen voorwerpen, sommige in combinatie met 
houtresten (b); in de noordoostelijke hoek van de 
kist stond een biconisch potje aan het voeteneinde 
(c). 

Op de bodem van de grafkuil lag naast de oostelijke 
kistflank een ijzeren gesp (d). 
Nog iets dieper kwam de aflijning tevoorschijn van 
twee horizontale, houten dwarsbalken die de kist 
schraagden aan het hoofd- en voeteneinde (4 en 5). 
Deze balken maten resp. 82 cm bij 10 cm en 86 cm 
bij 11 cm.
Het graf was volledig verdwenen op + 11,45 m 
TAW. Uit de vulling van de kuil werden nog 
enkele losse vondsten gerecupereerd (e) terwijl de 
kistvulling nog enkele verspreide kralen opleverde 
(f). 

vondsten 
a 02-BROE-779(= f): ijzeren gesp (?); blijkt na 

röntgenfoto’s negatief; 
b 02-BROE-780 (= g): ijzeren voorwerpen: a= ring 

met hout?resten en deel van een ijzeren scharnier; 
b= kram? (niet getekend); c= geperforeerd bronzen 
plaatje; 2 fragmentaire ijzeren ringen; ijzeren 
beslagplaat met schakel en scharnier; 

c 02-BROE-777 (= d): biconisch potje met 
radstempelversiering, vlakke bodem, eerder laag 
gelegen buikknik, steile schouder versierd met 
verschillende horizontale banden radstempelmotief 
bestaande uit kleine, vierkante blokjes, overgang 
van schouder naar hals geprononceerd door 
een horizontale ribbel, licht uitstaande hals met 
afgeronde rand; redelijk fijne klei gemagerd 
met zand (kwarts) en schervengruis, hard en 
reducerend gebakken, bruingrijze klei, buitenkant 
oorspronkelijk geglad en mogelijk beroet, sterk 
verweerd oppervlak; 
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datering en interpretatie
Ouder dan graf 113 (mogelijke oversnijding)?
Het biconisch potje a is te rangschikken onder type 
D5 zoals toegepast op de site van Goudelancourt 
(F, Aisne – Nice et al. 2008, 215-216) waarbinnen 
de types 389, 390, 388, 394 en 395 van Legoux et 
al. vallen (Legoux et al. 2006). De radstempel is 
terug te vinden onder Legoux’ type 415. Potten 
van type D5 komen in Goudelancourt voor in 
graven uit MA3-MR1 (560/570 tot 630/640) terwijl 
het radstempeltype in dezelfde periode verspreid 
is in het N.-Franse gebied. Volgens de typologie 
opgesteld door Böhner voor het Trierse gebied, 
hoort potje a thuis binnen categorie B3c dat 
voornamelijk verspreid is in Stufe IV (7de eeuw – 
Böhner 1958, 42-43). Volgens de berekeningen van 
Siegmund hoort dit potje tot basisgroep 5 en is het 
verder in te delen in type Kwt3.23 dat voorkomt in 
fasen 8A en B (610-640 – Siegmund 1998, 131).

conclusie
MA3-MR1

interpretatie geslacht 
Niet vast te stellen.

116 
inhumatiegraf 

Werkput IV
Spoor 230 
Oriëntatie ZteO-NteW (170°) 

beschrijving
Niet volledig onderzocht vanwege de ligging 
onder tuinbeplanting op het aanpalende perceel. 
Geen duidelijke oversnijdingen met andere graven 
zichtbaar. 
Bij de uitbreiding van werkput IV in westelijke 
richting, kwam dit graf aan het licht op een diepte 
van + 11,65 m TAW. Het bevond zich deels onder 
de perceelsmuur en bij later onderzoek op het 
aanpalende perceel bleek de tweede helft van dit 
graf zich te bevinden onder de tuinbeplanting 
waardoor het niet mogelijk was de registratie van dit 
graf te vervolledigen. Het gaat om een rechthoekige 
kuil met afgeronde hoeken (1; lengte: 220 cm; 
breedte ongekend). De vulling was zeer heterogeen 
en leemhoudend. Op een iets dieper niveau  
(+ 12,05 m TAW) verschenen de vage contouren 
van een rechthoekige kist (2). De kistvulling was 
homogener en donkerder van kleur. Binnen het 
onderzochte deel van de kist bleken geen vondsten 
aanwezig. Onder de kist waren tenslotte nog 

twee horizontale dwarsbalken zichtbaar (3 en 4). 
Alle sporen van dit graf waren verdwenen op + 
11,29 m TAW in. De moeilijk te onderscheiden 
vullingspakketten van kist en kuil leverden enkel 
wat losse vondsten op (a).

vondsten 
a 02-BROE-666 (= v): 1 randscherf van een 

handgevormde pot met korte uitstaande rand, 
zacht gebakken, grof gemagerd met schervengruis 
en zand, grotendeels oxiderend gebakken; 3 
wandscherven handgevormd aardewerk, zacht 
gebakken, gemagerd met schervengruis en zand, 
deels oxiderend, deels reducerend gebakken; 15 
scherven van een biconische pot met radstempel, 
fijne roodbruine klei reducerend gebakken; 2 
brokjes geoxideerd ijzer; 2 stukken silex; 1 fragment 
gecalcineerd bot. 

datering en interpretatie
De afwezigheid van vondsten laat niet toe dit graf 
nader te dateren.

conclusie
Geen datering mogelijk.

interpretatie geslacht 
Niet vast te stellen.

114 
crematiegraf 

Werkput XII
Spoor 301 

beschrijving
Crematiegraf dat ten dele graven 110 en 112 bedekt. 
Op + 11,88 m TAW stootte men bij het afgraven van 
de teelaarde op een zone met verspreide crematie. 
De depositie bevond zich in een onduidelijke kuil 
die slechts fragmentair te onderzoeken was vanwege 
de tuinbegroeiing (max. 60 cm doorsnede). Er waren 
slechts beperkte crematie- en houtskoolresten 
aanwezig. Omdat het graf niet volledig te 
onderzoeken was, is geen verdere bemonstering 
gebeurd. Op + 11,59 m TAW waren alle sporen 
verdwenen. 

vondsten 
Geen

datering en interpretatie
Vanwege de oversnijding jonger dan graven 110 
en 112.
Geen nadere datering mogelijk wegens de 
afwezigheid van vondsten. 

conclusie
Onbekend

interpretatie geslacht 
Onbekend

115 
inhumatiegraf 

Werkput XII
Spoor 286
Oriëntatie ZOteZ-NWteN (147°) 

beschrijving
Geen duidelijke oversnijding zichtbaar. Graven 113 
en 115 liggen parallel naast elkaar en wel zo dat 
beider kuilen elkaar raken zonder dat echter een 
oversnijding zichtbaar is. 
Op + 11,75 m TAW was de rechthoekige grafkuil 
duidelijk waarneembaar (255 cm bij 150 cm). De 
kuilvulling bestond uit een heterogeen pakket 
bruingrijs lemig zand en leek oversneden door 
de kuilvulling van graf 113 (1). Centraal binnen 
de kuil tekende zich een rechthoekige donkerder 
grijze kistvulling af (2; 202 cm bij 60,5 cm). Aan de 
oostelijke zijde deinde deze vulling uit tot tegen 
de kuilwand (3). Dit spoor wijst duidelijk op een 
heropening van de grafkuil. 
Op + 11,56 m TAW waren binnen de grafkuil nu ook 
de sporen van houten kistplanken zichtbaar in de 
vorm van lichtgrijs uitgeloogde lineaire stroken (4). 
De westelijke kistwand was duidelijk doorbroken 
door de secundair gegraven kuil die dus vanuit 
de oostelijke zijde door het kistdeksel heen een 
groot deel van de zuidelijke kistvulling verstoord 
heeft. In de vulling van deze vergraving bevonden 

zich resten houtskool. De nog in situ gesitueerde 
vondsten bleven beperkt tot een biconische pot die 
op + 11,54 m TAW gelegen was aan het (noordelijke) 
voeteneinde van de kist (a). 
Op resp. + 11,49 m TAW en + 11,45 m TAW 
verscheen onder de kistbodem nog de aflijning van 
een zuidelijke en noordelijke horizontale dwarsbalk 
(5 en 6). Deze balken waren resp. 124 cm en 119 cm 
lang en 12 cm breed.
Op + 11,45 m TAW was dit graf volledig verdwenen. 
Uit de vulling van grafkuil en -kist waren nog enkele 
verspreide vondsten te recupereren (resp. b en c). Er 
was geen onderscheid te maken tussen de vulling 
van de kist en grafkuil en deze van de secundair 
gegraven kuil.

vondsten 
a 02-BROE-718 (= c): biconische pot; vlakke bodem, 

redelijk centraal gelegen buikknik, steile schouder 
versierd met horizontale rijen met een uit verticale 
staafjes gevormd radstempelmotief, overgang 
schouder-hals geprononceerd door een horizontale 
groef met ribbel, rechte hals met omgeplooide, 
ronde rand; wielgedraaid, reducerende bakking, 
fijne magering met schervengruis en zand 
waarin schilfers mica, donkergrijs binnen- en 
buitenoppervlak, oranje kern; berookt en geglad 
buitenoppervlak; 

b 02-BROE-716 (= a): 4 kleine wandscherfjes 
handgevormd aardewerk, zachte bakking, redelijk 
groffe magering met schervengruis en zand, deels 
oxiderend, deels reducerend gebakken: bruingrijs 
buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of 
binnenoppervlak; 1 brok dakpan/baksteen; 8 
fragmentjes gecalcineerd bot; 

c 02-BROE-717 (= b): 6 kleine wandscherfjes 
handgevormd aardewerk, zachte bakking, 
groffe magering met chamotte en zand, deels 
reducerende deels oxiderende bakking: bruingrijs 
buitenoppervlak, donkergrijze kern en/of 
binnenoppervlak; 2 scherfjes indet; 1 fragment 
geoxideerd ijzer; 1 silex (afslag?); 13 fragmenten 
gecalcineerd bot.
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1

terug te vinden onder type 52, in dit geval 52.3k, 
dat het meest verspreide glazen recipiënt is in de 
Merovingische periode. De datering ervan dekt de 
ganse 6de eeuw maar situeert zich vooral tussen 
530/570 (fase MA2 – Feyeux 2003, 90 en 108-11, 
pl. 31). Voor wat het Trierse gebied betreft, is beker 
e uit Broechem te vergelijken met de Sturzbecher A 
van Böhners typologie (Böhner 19958, 228-229). 
Deze bekers zijn hoofdzakelijk verspreid in Stufe 
III (525-600). Volgens de methodiek die Siegmund 
berekende voor een nieuwe indeling van deze 
bekers in het Nederrijnse gebied (Siegmund 1998, 
170-171), valt de beker uit Broechem in type Gla8.1 
dat tot ontwikkeling komt in fase 4 en niet meer 
voorkomt na fase 5 (530 tot 570). Müssemeier et al. 
rangschikte de bekers uit het gebied tussen linker 
Nederrijn en Eifel, volgens de verhouding tussen 
breedte en hoogte. Binnen deze context is de 
Broechemse beker te rangschikken onder Gla8C dat 
er voor komt vanaf het einde van fase 4 tot fase 6 (ca 
550 tot 610/620) met een zwaartepunt in fase 5 (565 
tot 580/590). De Sturzbechers vormden het grootste 
aandeel in het onderzoek van Maul. Het Broechemse 
exemplaar valt binnen haar type B2 (Maul 2002 dl 
1, 53-55). De verspreiding van dit type vertoont 
een opvallende concentratie in het Rijnland en 
in mindere mate langs de Maas (Maul 2002 dl. 2, 
283-285). Zij dateert in de eerste helft van de 6de 
eeuw tot ca. het midden van de 6de eeuw maar ziet 
nog schaarse exemplaren in de tweede helft van 
de 6de eeuw (Maul 2002 dl. 1, 136). De Rijnlandse 
exemplaren laten zich jonger dateren als de Franse 
en Belgische vondsten (Maul 2002 dl. 1, 137).

conclusie
MA2-MA3

interpretatie geslacht 
Op basis van de kralen zou het graf als vrouwelijk 
kunnen geïdentificeerd worden.

118 
inhumatiegraf 

Werkput IV
Spoor 231 
Oriëntatie Z-N (178°) 

beschrijving
Dit graf oversnijdt het oudere W-O gericht graf 117. 
Beide graven zijn deels vergraven bij de aanleg van 
een loopgraaf uit WO II. 
Bij de uitbreiding van werkput IV in westelijke 
richting verscheen op + 11,62 m TAW diepte een 
cluster van twee graven waarvan de relatie niet 
duidelijk was. Bij verlaging van het opgravingsvlak 
tot + 11,48 m/+ 11,46 m TAW bleek dat graf 117 in 
de noordwestelijke flank oversneden was door een 
jonger Z-N gericht graf 118. Dit laatste graf was 
zichtbaar als rechthoekige grafkuil met afgeronde 
hoeken (1; max. 202 cm bij 114 cm). Deze grafkuil 
was aan het voeteneinde diagonaal vergraven bij de 
aanleg van bovenvermelde gracht. De vulling was 
heterogeen en vrij lemig van samenstelling. Binnen 
de kuil was een donkerdere grafvulling zichtbaar (2) 
die gevat was binnen een deels lichtgrijs uitgeloogde 
lineaire sporen van de rechthoekige grafkist (3; max. 
160 cm bij 60 cm). De noordoostelijke hoek van de 
kistvulling was eveneens vergraven bij de aanleg 
van de gracht. Op een diepte van + 11,37 m tot + 
11,34 m TAW was nog een aantal vondsten in situ 
zichtbaar op de bodem: aan het rechterhoofdeind 
een ijzeren pijlpunt (a), op borsthoogte lagen een 
ijzeren nagel of staafje (b), een ijzeren gesp (c) en 
een silex (d) en centraal tegen de oostelijke kistwand 
bevonden zich een biconische pot (e) en een 
gewelfde pot in Eifelwaar (f). 

Onder de kist waren nog de sporen van twee 
horizontale dwarsbalken zichtbaar (4 en 5). 
Opmerkelijk was dat de balken aan de westelijke 
zijde langer waren dan de kuil breed was en dus 
deels ingegraven waren. De zuidelijke balk mat 118 
cm bij 9 cm; de noordelijke balk was ten minste 62 
cm lang en 11 cm breed. 
Elk spoor van graf 118 was verdwenen op + 11,33 m 
TAW. Uit de vulling van de grafkist werden nog wat 
losse vondsten verzameld (f). 

vondsten 
a 02-BROE-655 (= i): ijzeren pijlpunt met ovaal blad, 

volgens röntgenfoto met opengewerkte schacht; 
b 02-BROE-657 (= k): fragment van een ijzeren 

spijker; 
c 02-BROE-656 (= j): ovalen ijzeren gesp met 

omgeplooide angel, onversierd, zonder beslagplaat; 
d 02-BROE-658 (= l): silex;
e 02-BROE-653 (= e): biconische pot met licht 

concave bodem, redelijk hoog gesitueerde buikknik, 
steile schouder versierd met horizontale banden 
radstempelversiering bestaande uit verticale staafjes, 
overgang schouder/hals geprononceerd door een 
horizontale ribbel, rechte hals met uitstaande 
omgeplooide rand; wielgedraaid, reducerende 
bakking, fijne magering met veel zand (met mica) en 
fijn schervengruis, grijs buitenoppervlak, bruingrijs 
binnenoppervlak, roodbruine kern, berookt en 
geglad buitenoppervlak;

f 02-BROE-654 (= f): pot met licht concave 
bodem, gewelfde wand, licht ingesnoerde hals 
en omgeplooide, afgeronde rand (Eifelwaar?); 
wielgedraaid, reducerende bakking (mogelijk 
secundair verbrand), redelijk grove magering 
met zand (met mica) en donker schervengruis, 
grijs binnen- en buitenoppervlak en grijze kern, 
ruwwandig.

117 
inhumatiegraf 

Werkput IV
Spoor 232 
Oriëntatie W-O (274°) 

beschrijving
Graf oversneden door het Z-N gericht graf 118. 
Beide graven deels vergraven bij de aanleg van een 
loopgraaf uit WO II. 
Bij de uitbreiding van werkput IV in westelijke 
richting verscheen op + 11,62 m TAW diepte een 
cluster van twee graven waarvan de relatie niet 
duidelijk was. Bij verlaging van het opgravingsvlak 
tot + 11,48 m/+ 11,46 m TAW bleek dat graf 117 
in de noordwestelijke flank oversneden was door 
een jonger Z-N gericht graf 118. Op dat niveau 
was een rechthoekige kuil zichtbaar (1; ca. 225 cm 
bij 104 cm) met een gemengde zandlemige vulling 
waarbinnen al vaag de zuidelijke zijde van de kist 
zichtbaar was. Nog wat dieper, op + 11,32 m TAW, 
was binnen de kuil de rechthoekige aflijning van 
een houten kist waar te nemen (2; 194 bij 50 cm). 
Binnen de kist was de vulling okergrijs. De kist zelf 
lijnde zich af door lineaire, grijs uitgeloogde stroken 
waar de houten kistplanken zich bevonden (3).  
De kist wordt duidelijk smaller naar onder toe.  
Deze waarneming en ook de onregelmatige 
vorm wijzen mogelijk op de aanwezigheid van 
een boomstamkist. Opvallend ook het feit dat 
de kuilvulling onmiddellijk naast de kist sterk 
geoxideerd was. Parallel naast de zuidelijke 
kistwand was nog een rechte, houten plank waar 
te nemen vanaf + 11,32 m TAW tot op de bodem 
van de kuil (4; lengte: 100 cm). Op een diepte van 
+ 11,27 m TAW verscheen het silhouet van een 
schedel aan het westelijke kistuiteinde (5). Vanaf 
dat niveau was een aantal vondsten zichtbaar die 

zich op de bodem van de kist bevonden: onder het 
hoofd op borsthoogte lag een 20-tal kraaltjes (a), 
ter hoogte van de rechterheup lag een ijzeren gesp 
(b; op + 11,22 m TAW), iets lager naast de linkerdij 
lag een ijzeren mes (c; op + 11,22 m TAW) en aan 
het voeteneinde van de kist bevonden zich een 
biconische pot (d) en een glazen beker (e). 
Graf 117 was volledig verdwenen op een diepte 
van + 11,15 m TAW. Uit de vulling van de grafkist 
werden nog wat losse vondsten verzameld (f). 

vondsten 
a 02-BROE-665 (= k): 10 kleine kralen in barnsteen; 

3 kleine bandvormige kralen in ondoorschijnende 
donkerrode glaspasta, onversierd; 6 kleine 
bandvormige kralen in ondoorschijnende 
baksteenrode glaspasta, onversierd; 2 kleine 
bandvormige kralen in ondoorschijnende gele 
glaspasta, onversierd; 

b 02-BROE-664 (= j): ijzeren, ovalen gesp met 
omgeplooide angel, onversierd, zonder beslagplaat; 

c 02-BROE-663 (= i): klein, ijzeren mes met vrijwel 
rechte snede en rug die naar punt buigt; 

d 02-BROE-660 (= g): fragmentaire, grote biconische 
pot met licht concave bodem, eerder laag gelegen 
buikknik, bijna verticale schouder versierd met 
geprononceerde draairingen, overgang schouder/
hals benadrukt door een horizontale uitstulping, 
uitstaande rand met horizontale lip; wielgedraaid, 
reducerende bakking, grijze tot donkergrijze kern 
en donkergrijs binnen- en buitenoppervlak, fijne 
magering met schervengruis en zand, berookt en 
gegladde buitenwand;

e 02-BROE-661 (= h): glazen Sturzbeker met konische 
wand en licht uitstaande, iets verdikte rand, spitse 
bodem uitlopend op een punt, olijfgroen glas, 
dunwandig, doorschijnend, redelijk veel luchtbellen; 
enkele splinters glas;

f 02-BROE-662 (= b): 3 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zacht gebakken, groffe magering met 
schervengruis en zand; deels oxiderend deels 
reducerend gebakken: beigebruin oppervlak, 
donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 
tonvormige kraal in ondoorschijnende witte 
glaspasta, onversierd.

datering en interpretatie
Ouder dan graf 118 vanwege de oversnijding.
Pion determineerde de kralen a als types A3.1-
07, B1.1-01a, B1.1-02a, B1.1-03a, B1.3-03, 
F1.1-08a, F1.1-08b en deelde deze types in in zijn 
chronologische periodes P1, P2 en P2 (Pion 2014). 
De kralen zijn dus te dateren in periode MA2-MA3 
(520/530-600/610).
Noch het mes, noch de gesp zijn bruikbaar voor 
een chronologische duiding van het graf (Siegmund 
1998, 112 en 21). 
De grote, open biconische pot is gemakkelijk terug 
te vinden in categorie 391 bij Legoux et al.
(Legoux et al. 2006) die in N.Frankrijk voorkomt 
in MA2-MA3 (520/530 – 600/610). Dit pottype 
is in Goudelancourt (F, Aisne) terug te vinden 
onder categorie C5 met eenzelfde datering (Nice 
et al. 2008, 215). In het Trierse gebied rangschikte 
Böhner deze potten als type B3a (Böhner 1958, 
38). Dit type is er verspreid in Stufe III (525-600). 
In de Nederrijnse typologie van Siegmund kadert 
pot d binnen basistype 1 maar is meer in detail 
te omschrijven als type Kwt2.31 dat typisch is 
voor fase 5 (Siegmund 1998, 129 – 555-570). 
Door Müssemeier et al. wordt dit pottype Kwt3A 
benoemd voor het gebied van de linkeroever van 
Nederrijn tot Eifel (Müssemeier et al. 2003, 59). Het 
is er verspreid in fasen 4 en 5 (510/525 tot 580/590). 
De glazen beker e is in het N.-Franse gebied gekend 
onder type 449 van Legoux (Legoux et al. 2006) 
dat verspreid is de tweede helft van MA2 en MA3 
(545-600/610). Bij Feyeux zijn dergelijke bekers 
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119

datering en interpretatie
Jonger dan graf 117.
De ijzeren gesp c, de nagel of staafje b noch de silex 
d zijn bruikbare elementen voor een meer nauw-
keurige datering van dit graf. Het feit dat ze samen 
lagen ter hoogte van de borst van de overledene 
doet vermoeden dat ze samen deel uitmaakten van 
een buidel in organisch materiaal. Het staafje is dan 
mogelijk te interpreteren als een fragment van een 
vuurslag. 
De pijlpunt a heeft voor zover zichtbaar door de 
corrosie, een gesloten schacht en is dus als type 
26 van Legoux et al. te determineren (Legoux 
et al. 2006). Ze zijn ruim verspreid over gans de 
Merovingische periode en dus evenmin goed te 
dateren. In het Trierse gebied horen ze onder 
Böhners categorie B die hij dateert in Stufen III en IV 
(525 tot 7de eeuw – Böhner 1958, 163). 
De biconische pot e hoort thuis in type 390 van 
Legoux (Legoux et al. 2006) dat gedateerd is in 
MA3-MR1 (560/570 tot 630/640. Het radstempel-
motief met staafjes is door Legoux gecategoriseerd 
als type 415 dat in dezelfde periode verspreid is. In 
de typologie gehanteerd bij de verwerking van de 
ceramiek van Goudelancourt (F, Aisne – Nice et al. 
2008, 215) is dit pottype terug te vinden als type C6 
dat er voor komt in fasen MA2-MA3-MR1 (520/530 
tot 630/640). In de Trierse typologie van Böhner 
past deze pot binnen type B1b dat verspreid is in 
Stufen III en IV (525 tot 7de eeuw – Böhner 1958, 
39). 

In de Nederrijnse typologie van Siegmund hoort 
pot e in basisgroep 4 en meer gespecifieerd in type 
Kwt3.22 dat tot ontwikkeling komt op het einde 
van fase 7 en tot een eind komt in fase 8B (595 tot 
640 – Siegmund 1998, 131). Volgens het systeem dat 
Müssemeier et al. ontwikkelde voor de linkeroever 
van de Nederrijn tot het noordelijke Eifelgebied, 
is pot e te rekenen tot type Kwt5A dat er verspreid 
is in fasen 5 en 6 (565-610/620 –Müssemeier et al. 
2003, 60-61).
Pot f behoort tot de reeks ‘Wölbwand’potten die 
niet in het Franse gebied voor komen. In de Trierse 
typologie van Böhner is deze pot als type D.12 te 
benoemen. Dit type is vooral verspreid in Stufe IV 
(7de eeuw – Böhner 1958, 55). Volgens de metingen 
van Siegmund voor de Nederrijnse voorbeelden, is 
de pot uit Broechem in te delen in groep Wwt2.1 
die algemeen te dateren is binnen de Nederrijnse 
fasen 8B en 9 (635 tot 670 – Siegmund 1998, 142). 

conclusie
MA3-MR1

interpretatie geslacht 
Niet te bepalen.

119 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 213 
Oriëntatie W-O (263°) 

beschrijving
De noordoostelijke hoek van dit graf is verstoord bij 
de aanleg van de gracht uit WO II. Het westelijke 
hoofduiteinde is nipt oversneden door graf 120. 
Op + 11,64 m TAW kwamen bij de uitbreiding van 
werkput I een aantal graven aan het licht tussen 
de WO-II-gracht en de tuinafscheiding. Graf 119 
manifesteerde zich als een rechthoekige kuil die 
oversneden was door graf 120 én de gracht (1). 
Pas bij het verdiepen van het vlak, op + 11,53 m 
TAW, was duidelijk dat het ganse graf gevat was. 
De kuil was rechthoekig (89 cm bij 53 cm) en werd 
deels oversneden door graf 120 aan het westelijke 
uiteinde en door de gracht aan de noordoostelijke 
hoek. De grafkuilvulling bestond uit een heterogene 
lemige vulling. Binnen de kuil tekende zich vaag 
een kist af waarvan enkel de noordelijke zijde als 
kistwand zichtbaar was (2). De vulling was evenzeer 
heterogeen van samenstelling en verschilde 
weinig van de kuilvulling. Aan het hoofduiteinde 
kwamen 2 kralen in glaspasta tevoorschijn, waarvan 
de bewaringstoestand zo slecht was dat ze niet 
recupereerbaar waren. Het graf bevatte verder geen 
vondsten. 
Op een diepte van + 11,45 m TAW was elk spoor van 
dit graf verdwenen. 

vondsten
Geen

datering en interpretatie
Ouder dan graf 120.
Wegens de afwezigheid van determineerbare 
vondsten, is het niet mogelijk dit graf nader te 
dateren.

conclusie
Niet te bepalen.

interpretatie geslacht 
Niet te bepalen. Het graf is te interpreteren als 
kindergraf o.b.v. de afmetingen.

120 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 214
Oriëntatie Z-N (174°) 

beschrijving
Dit graf oversnijdt een ouder W-O gericht graf 119. 
Bij de uitbreiding van werkput I in westelijke rich-
ting verscheen op + 11,64 m TAW diepte een cluster 
van twee graven. Het grootste graf 120 oversneed 
duidelijk het kleinere graf 119. Op een diepte van 
+ 11,53 m/+ 11,51 m TAW was gans de kuil vrij 
gelegd. Deze was onregelmatig uitgegraven, had een 
rechthoekige vorm (140 tot 145 m bij 79 tot 86 cm) 
en was gevuld met een heterogeen pakket bruingrijs 
lemig zand (1). Centraal binnen deze vulling was 
de donkerdere en meer homogene bruine vulling 
ven een rechthoekige kist zichtbaar (2; 98 cm bij 
ca. 35 cm). Het zuidelijke hoofduiteinde ervan was 

gemarkeerd door een bruine lineaire aflijning van de 
kistplanken (3). 
Tussen + 11,45 m en + 11,40 m TAW waren 
volgende vondsten in situ zichtbaar: een reeks kralen 
in een halve cirkel ter hoogte van de hals (a) en een 
pot in de noordoostelijke hoek van de kist (b). Op 
hetzelfde niveau lag een niet nader te identificeren 
brokje ijzer in het noordoostelijke deel van de kuil 
(c). 
Alle sporen van dit graf waren verdwenen op + 
11,39 m TAW. 

vondsten 
a 02-BROE-552 (= f): kralen nog in situ 

(gereconstrueerd aan draad): 7 kralen in barnsteen; 
2 kleine bandvormige kralen in ondoorschijnende 
gele glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal 
in ondoorschijnende gele glaspasta, versierd met 
rode draad in slingermotief; 1 bandvormige kraal 
in ondoorschijnende gele glaspasta, versierd met 
rode draad in vlechtmotief; 1 bandvormige kraal 
in ondoorschijnende gele glaspasta, versierd met 
rode draad in vlechtmotief en 3 turkooizen stippen; 
1 bolvormige kraal in ondoorschijnende rode 
glaspasta versierd met witte draad in spiraalmotief; 
1 bolvormige kraal in ondoorschijnende rode 
glaspasta versierd met witte draad in slingermotief; 
1 tweeledig kraaltje in doorschijnende glaspasta;

b 02-BROE-550 (= d): pot met vlakke bodem, 
gewelfde wand en uitstaande, afgeronde rand; 
wielgedraaid, reducerende bakking, bleke 
beigegrijze klei met grijze vlekken, redelijk grove 
magering met zand, schervengruis en vulkanisch 
glas, ruwwandig buitenoppervlak, deels bedekt met 
verbrande substantie, binnenzijde tot halfweg de 
pot beroet; 

c 02-BROE-551 (= e): fragmentje van een ijzeren, niet 
te identificeren voorwerp (?). 

datering en interpretatie
Jonger dan graf 119.
Het kralensnoer a bevatte kralen van Pions types 
A4.2-01, B1.1-02b, B1.1-02d, B2.3-01c, B2.4-01a, 
B3.1-01a, B4.1-03a, B5.2-01a, F1.1-08b. Deze types 
plaatste hij voor het merendeel in periode P3 terwijl 
1 type in periode P2b gerangschikt is en de 4 overige 
types in ruimere mate verspreid zijn tussen periode 
P1 en P4 (Pion 2014). Het snoer is bijgevolg te 
dateren in fase MA3 (560/570-600/610).
Het vormtype van pot b komt in het N.-Franse 
gebied voor gedurende de ganse Merovingische 
periode (Legoux et al. 2006, type 404). Technisch 
gezien is dit aardewerk van lokale makelij terwijl 
het hier duidelijk gaat om import uit het Maas- of 
Rijngebied. In het Trierse gebied past dit type zowel 
vormelijk als technisch binnen Böhner’s groep 
D13 die voornamelijk in de 7de eeuw verspreid is 
(Böhner 1958, 55-56). Siegmund ontwikkelde een 
berekeningswijze om de ‘Wölbwand’potten van het 
Nederrijnse gebied in te delen in een typologie 
(Siegmund 1998, 135-143). Volgens deze methodiek 
hoort pot b thuis in de categorie Wwt2.1 die tot 
de latere groep horen en te dateren zijn in de 
Nederrijnse fasen 8B en 9 (635-670). 

conclusie
MR1-MR2

interpretatie geslacht 
Niet te bepalen. Op basis van de kistafmetingen is 
dit graf te interpreteren als kindergraf.

interdisciplinaire analyses 
Ander: roetresten aan buitenzijde pot (niet 
geanalyseerd).
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b 02-BROE-478 (= e): 13 volledige en 2 fragmentaire 
bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende bruine 
glaspasta, onversierd; 26 bandvormige tot licht 
konische zeer kleine kraaltjes in ondoorschijnende 
zwarte glaspasta, onversierd; 17 bandvormige 
kraaltjes in ondoorschijnende gele glaspasta, 
onversierd;

c 02-BROE-479(= f): 1 ijzeren ring met 4 ijzeren, 
haakvormige sleutels;

d 02-BROE-475 (= c): ijzeren haak/kram; 
e 02-BROE-473 (= a): 2 wandscherven handgevormd 

aardewerk, zachte bakking, dikwandig, redelijk 
groffe magering met schervengruis en zand, deels 
oxiderend deels reducerend bakproces: bruine 
buitenzijde, bruine of grijze binnenzijde en grijze 
kern;

f 02-BROE-474 (= b): 6 wandscherven handgevormd 
aardewerk, redelijk zachte bakking, magering met 
schervengruis, reducerend tot oxiderend bakproces: 
beige tot donkergrijs; 1 brokje gesmolten 
groenachtig glas.

datering en interpretatie
Ook in dit kindergraf bevond de pot zich ter 
hoogte van het hoofdeinde. Vormelijk is pot a in de 
N.-Franse typologie van Legoux (Legoux et al. 2006) 
terug te vinden in type 405 dat daar als gewoon 
gebruiksaardewerk omschreven is en chronologisch 
geduid is binnen MR1 tot MR3 (600/610 tot 
700/710). De aanwezigheid van vulkanisch glas 
in de magering wijst echter op import uit het 
Eifelgebied. Böhner deelde deze vorm in als type 
D.11 binnen zijn categorie ruwwandig aardewerk. 
Dit type is in het gebied van Trier verspreid in Stufe 
III (525-600) tot de overgang naar Stufe IV (7de 
eeuw – Böhner 1958, 54-55). Siegmund trachtte 
een nieuwe methodiek voor deze ‘Wölbwand’potten 
uit te werken (Siegmund 1998, 135-143). Volgens 
deze methodiek hoort pot a thuis in de vroege groep 
potten, Wwt1.1, die voorkomen van de Nederrijnse 
fasen 3 tot 5 (Siegmund 1998, 141-142 – 485 
tot 585).

Kralen b zijn door Pion gedetermineerd als types 
B1.1-01a, B1.1-02a, B1.1-02b, B1.1-03a, B1.1-03b, 
B2.1-01a. Slechts 2 types zijn nauwkeurig te dateren 
nl. in periode P1a, P1b en periode P2. De overige 
kralen zijn in ruimere mate verspreid (Pion 2014). 
Dit leidt tot een datering van de kralen in periode 
MA2 (520/530-560/570).
De ijzeren objecten c en d horen wellicht tot 
eenzelfde voorwerp nl. een ijzeren ring waaraan 
een aantal sleutels bevestigd was. In het N.-Franse 
gebied zijn dergelijke voorwerpen gekend als 
type 351 of 352 en komen ze voor in MA1 tot 
MA3 (470/480 tot 600/610). Dergelijke sleutels 
hingen meestal aan een gordelriem en zijn vaak 
afkomstig uit vrouwengraven waar ze gevonden 
zijn ter hoogte van de linkerknie of linkerdij (Nice 
et al. 2008, 168-169, Böhner 1958, 218, Siegmund 
1998, 81-82 en 83). Ook in Broechem bevond de 
sleutelring zich ter hoogte van het linkerbeen.

conclusie
MA2-MA3

interpretatie geslacht 
Niet te bepalen. Op basis van de kistafmetingen 
is dit graf te interpreteren als kindergraf. De 
aanwezigheid van kralen en sleutels laat een 
vrouwelijke bijzetting vermoeden.

123 
crematiegraf 

Werkput I
Spoor 6

124 
inhumatiegraf 

Werkput I & IV
Spoor 34 
Oriëntatie W-O (276°)

beschrijving
Volledig vrij liggend graf. Crematiegraf 123 
is gedeponeerd boven de vulling van het 
inhumatiegraf. 

De crematieresten 123 zijn te interpreteren als 
brandrestengraf (Brandgrubengrab) met weinig 
houtskool. Het graf was aangelegd op een hoger 
niveau boven inhumatiegraf 124. Het crematiegraf 
was al zichtbaar net onder de teelaarde vanaf  
+ 11,75 m TAW als een houtskoolrijke grote ovale 
vlek (1 m bij 0,75 m) zonder duidelijke kuilaflijning 
(fig. 123). Op + 11,60 m TAW was het crematiegraf 
nog zichtbaar als een donkerdere zone binnen de 
aflijning van graf 124. Vanaf + 11,55 m TAW was elk 
spoor van het brandrestengraf verdwenen. 
Er werd geen doorsnede gemaakt wegens de 
aanwezigheid van graf 124. De volledige inhoud van 
dit brandrestengraf (in totaal 10 l) werd gezeefd op 
0,5 cm en 0,5 mm (01-BROE-15 en 01-BROE-16). 
Het zeefresidu leverde naast 310 gr gemiddeld tot 
kleine botfragmenten, ook een aantal vondsten op 
waaronder een aantal scherven van een verbrande 
pot (a) en een fragment van een ijzeren voorwerp 
(b). Eén monster van 1 l is bewaard om te zeven op 
0,25 mm (01-BROE-17).

121
inhumatiegraf

Werkput IV
Spoor 169 
Oriëntatie W-O (262°) 

beschrijving
Gedeeltelijk bewaard graf wegens verstoring door 
WO II-gracht. 
Graf 121 kwam pas aan het licht bij de uitbreiding 
van werkput IV in westelijke richting. Vanwege de 
verstoring door de recente gracht, waren op een 
diepte van + 11,61 m/+ 11,60 m TAW, de oriëntatie 
en aflijning niet duidelijk. Pas op een diepte van  
+ 11,49 m /+ 11,48 m TAW was de situatie helder: 
de grafkuil was rechthoekig maar aan de westelijke 
zijde totaal verstoord bij het uitgraven van de gracht 
in WO- II-tijdperk (1; max. 80 cm bij 59 tot 50 
cm). De grafkuil was opgevuld met een heterogeen 
pakket bruingrijs, leemhoudend zand. Centraal in 
de kuil was een rechthoekige grafkist zichtbaar (2; 
max. 71 cm bij 27 cm) met een gelijkaardige vulling 
als deze van de grafkuil. De kist was duidelijk 
afgelijnd en aan de noordelijke zijde waren de 
kistplanken waar te nemen als een lichtgrijze, 
lineaire uitgeloogde band (3). Tegen de noordelijke 
kistwand aan stond een biconische pot die gehavend 
werd bij het uitgraven van de recente gracht (a). 
Andere voorwerpen waren niet aanwezig. 
Het graf was volledig verdwenen op een diepte van 
+ 11,43 m TAW. 

vondsten 
a 02-BROE-476 (= d): biconisch potje met licht 

concave bodem, redelijk centraal gesitueerde 
buikknik, steile schouder versierd met horizontale 
groeven, uitstaande hals met iets verdikte, afgeronde 
rand; wielgedraaid, reducerende bakking, grijs 
buiten- en binnenoppervlak, oranjebruin in 
doorsnede met donkergrijze kern, fijne magering 
met schervengruis en zand (met enkele grotere 
inclusies schervengruis), grijs gesmookt en gegladde 
buitenkant. 

datering en interpretatie
De locatie van de pot wijst er mogelijk op dat zich 
hier tevens het hoofduiteinde van de kist bevond. 
Vooral bij kindergraven bevindt het meegegeven 
aardewerk zich meestal aan het hoofdeinde.  
De afmetingen van kuil en kist wijzen inderdaad  
op de bijzetting van een kind. 
Het pottype is op basis van de horizontale 
groepen op de schouder te identificeren als type 
396 binnen de N.-Franse typologie van Legoux 
(Legoux et al. 2006). Volgens deze typologie komen 
potten met groeven enkel voor in MR1 tot MR3 
(600/610-700/710). De studie van het grafveld te 
Goudelancourt (F, Aisne) heeft echter aangetoond 
dat dit pottype, onder de noemer C4, er voor komt 
in perioden MA2 en MA3 (Nice et al. 2008, 215 
– 520/530 tot 600/610). In de Trierse typologie 
opgemaakt door Böhner lijkt pot a te passen binnen 
type B1a maar op basis van de afwezigheid van 
de horizontale ribbel op overgang van schouder 
naar hals, lijkt het meer aangewezen om te pot te 
categoriseren als type B3a (Böhner 1958, 39-40). 
Dit pottype komt in het Trierse gebied voor in de 
7de eeuw. Bij het toepassen van de methodiek van 
Siegmund voor de ceramiek uit het Nederrijnse 
gebied, is pot a onder te brengen in basisgroep 1 
en verder te specifiëren als Kwt2.31, een vorm die 
karakteristiek is voor de Nederrijnse fase 5 (555-
570 – Siegmund 1998, 129). Müssemeier et al. paste 
de typologische studie van Siegmund aan voor het 
gebied tussen linkernederrijnoever en noordelijke 
Eifel en benoemde dit pottype als Kwt3A 
(Müssemeier et al. 2003, 59). Dergelijke potten zijn 
er verspreid in fasen 4 en 5 (510/525 tot 580/590) en 
komen nog sporadisch voor in fase 6 (580/590 tot 
610/620).

conclusie
MA2-MA3

interpretatie geslacht 
Niet te bepalen. Op basis van de kistafmetingen is 
dit graf te interpreteren als kindergraf.

122 
inhumatiegraf 

Werkput IV
Spoor 176 
Oriëntatie WteZ-OteN (257°) 

beschrijving
Volledig vrij liggend graf.
Op + 11,71 m TAW waren de eerste contouren 
van graf 122 waar te nemen. Bij de uitbreiding van 
de werkput in westelijke richting, kwam graf 122 
op + 11,61 m/+ 11,60 m TAW volledig in beeld. 
De grafkuil was rechthoekig met licht afgeronde 
oostelijke zijde (1; 118 cm bij 77 cm). De vulling 
was donkergrijs tot –bruin met lemige brokken 
en hier en daar houtskoolfragmenten. Pas op een 
dieper niveau was binnen deze vulling ook de 
kist zichtbaar in de vorm van een donkerdere, 
rechthoekige vulling (2; 101 cm bij 40 cm). Binnen 
deze contouren lag nog een aantal voorwerpen in 
situ op de bodem: in de zuidwestelijke hoek stond 
een pot (a), een cluster kralen bevond zich meer 
oostelijk op vermoedelijke borsthoogte (b), langs 
het linkerdijbeen lag een ijzeren ring waaraan een 
aantal sleutels bevestigd was (c) en daaronder maar 
op een iets hoger niveau (- 90 cm) een ijzeren haak 
of kram te interpreteren als mogelijke resten van een 
andere sleutel (d). 
Op een diepte van + 11,43 m TAW was elk spoor van 
dit graf verdwenen. De vullingen van zowel grafkuil 
als – kist leverden nog losse vondsten op (resp. e 
en f)

vondsten 
a 02-BROE-477 (= d): pot met vrijwel vlakke 

bodem, gewelfde wand, horizontale ribbel op de 
overgang van schouder naar hals, een uitstaande 
hals met omgelegde en verdikte rand; wielgedraaid, 
reducerende bakking, redelijk groffe magering met 
zand (kwarts), schervengruis en vulkanisch glas (?), 
volledig bedekt met een kleipap wat een oranjebeige 
oppervlak veroorzaakt, ruwwandig, roetvlekken op 
de buitenwand;
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vondsten 
a 02-BROE-536 (= g): menselijke tanden;
b 02-BROE-542 (= m): los verspreide menselijke 

tanden;
c 02-BROE-535 (= f): 53 kralen aan hoofdeinde: 29 

kleine bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende 
bruinrode glaspasta, onversierd; 2 kleine 
bandvormige kraaltjes in ondoorschijnende 
donkerbruine glaspasta, onversierd; 1 fragmentair 
tweeledig bandvormig kraaltje in ondoorschijnende 
rode glaspasta, onversierd; 1 klein bandvormig 
kraaltje in ondoorschijnende zwartgrijze glaspasta, 
onversierd; 11 kleinere en 4 grotere bandvormige 
kralen in ondoorschijnende gele glaspasta, 
onversierd; 1 vijfhoekige kraal in ondoorschijnende 
witte glaspasta, onversierd; 4 bandvormige kralen in 
ondoorschijnende witte glaspasta, versierd met rode 
vlekken/stippen;

d 02-BROE-537 (= h): ovalen ijzeren gesp met 
omgeplooide pin, zonder versiering, zonder 
beslagplaat; 

e 02-BROE-538 (= i): bandvormige spinsteen of 
amulet in de vorm van een ring geboetseerd in klei 
en oxyderend gebakken (beige oppervlak en kern), 
fijne magering met zand;

f 02-BROE-539 (= j): ijzeren schakels; 
g 02-BROE-540 (= k): fragment van een ijzeren mes 

(heft?); ovalen ijzeren gesp (angel niet bewaard), 
onversierd, zonder beslagplaat; 

h 02-BROE-541 (= l): 2 kralen bovenop ijzeren 
voorwerp: 1 bolvormige kraal in ondoorschijnende 
rode glaspasta versierd met willekeurig geplaatste 
witte en gele stippen; 1 platte biconische kraal in 
een ondoorschijnende glaspasta van een mengeling 
van verschillende kleuren;

i 02-BROE-531 (= d): bolrond potje met licht 
afgevlakte bodem, bol lichaam en korte uitstaande 
rand; handgevormd, reducerende bakking met 
toevoer van zuurstof met als resultaat een grijs tot 
bruinig gevlekt oppervlak, redelijk grove magering 
met zand (micahoudend), kwarts, rode chamotte en 

brokjes ijzeroer, geglad buitenoppervlak, roetsporen 
aan buitenzijde;

j 02-BROE-532 (=e): biconische pot met licht concave 
bodem, laag gelegen buikknik, gegolfde schouder 
met ingekraste golfversiering, uitstaande hals met 
afgeronde rand; wielgedraaid, reducerende bakking, 
grijs buiten- en binnenoppervlak met oranjebruine 
kern, fijne magering met zand en schervengruis, 
geglad buitenoppervlak, berookt;

k 02-BROE-533 (= a): 1 fragment van een 
bandvormig oor, secundair verbrand; 1 randscherfje 
handgevormd aardewerk, zacht baksel, fijne 
magering, deels oxiderend, deels reducerend 
bakproces: bruin oppervlak en donkergrijze kern; 
4 wandscherven handgevormd aardewerk, zacht 
baksel, 1 geglad, 1 dikwandig, groffe magering 
van schervengruis en zand, deels oxiderend, 
deels reducerend bakproces: beige tot bruin 
buiten oppervlak en donkergrijze kern en/of 
binnenoppervlak; 

l 02-BROE-534 (= b): 2 wandscherven handgevormd 
aardewerk, 1 hard gebakken, korrelig met 
chamottemagering (mogelijk Merovingisch), 1 zacht 
gebakken, grof gemagerd, beigegrijs.

datering en interpretatie
Ouder dan crematiegraf 85 vanwege de oversnijding.
Pion typeerde kralen c als A3.1-07, B1.1-01a, 
B1.1-02a, B1.1-02b, B1.1-03a, B1.2-02a, B1.6-01c, 
B6.1-02d. Deze types zijn voor het merendeel 
ingedeeld in periode P2 of P2b (4). Drie types 
komen meer algemeen voor en 1 type zou typisch 
zijn voor periode P4 (Pion 2014). Een datering in 
fase MA2 tot begin MA3 lijkt logisch (520/530-580).
De ijzeren gesp d is van het zeer eenvoudige type 
dat gedurende gans de Merovingische periode in 
gebruik was, en dus niet nader chronologisch te 
plaatsen is. 
De cluster van ijzeren voorwerpen en de spinsteen 
of amulet in klei die zich ter hoogte van het dijbeen 
bevonden, maken zonder twijfel deel uit van een 

zgn. châtelaine: een gordelketting bestaande uit 
een aantal ijzeren schakels (f) waaraan zich een 
aantal voorwerpen bevonden waaronder een 
beurs in organisch materiaal met ijzeren gesp (g), 
een ijzeren mes (g) en een spinsteentje, mogelijk 
ook te interpreteren als een amulet met een 
wellicht persoonlijke betekenis (e). Geen van deze 
voorwerpen laat een verdere indeling in typologie of 
datering toe. Er waren blijkbaar ook enkele kralen 
aan de gordelketting bevestigd (h): deze kralen zijn 
van Pions types B6.4-03 en B9.2-02b en horen thuis 
in periode P2b (MA2: 520/530-560/570 – Pion 
2014). 
Het handgevormde bolronde potje i, hoort tot 
een categorie aardewerk dat slechts zelden in het 
Trierse en Nederrijnse gebied aangetroffen is 
(Böhner 1958, 62 en Siegmund 1998, 157). Ook in 
het N.-Franse gebied is dit aardewerk niet verspreid 
op het Noordzeekustgebied na (Soulat 2009, 68-73). 
In Vlaanderen lijkt dit aardewerk vooral verspreid 
in het kustgebied en het Scheldebekken (Soulat 
2009, 95-101). Dit aardewerk is geïnspireerd op 
Angelsaksische en Saksische aardewerktradities uit 
Groot-Brittannië en N.-Duitsland. Het potje uit 
graf 125 is te rangschikken onder het door Myres 
genoemde type van ‘cooking pots’ (Myres 1969). 
Deze potten zijn vooral functioneel en gelinkt 
aan huiselijke activiteiten en kennen een ruime 
chronologische verspreiding van de 5de tot 8ste 

eeuw. In de grafvelden uit de Scheldevallei lijken ze 
vooral verspreid vanaf het einde van de 5de eeuw tot 
in de 6de eeuw (Soulat 2009, 101).
De biconische pot j is een veel verspreide vorm in 
Noord- en Oost-Frankrijk en terug te vinden als 
type 397 in de typologie van Legoux et al. (Legoux 
et al. 2006). De datering situeert zich voornamelijk 
in MR1 en MR2 (600/610-660/670) maar er zijn 
ook voorbeelden gekend uit MA3 (560/570 tot 
600/610). De ingekraste golfversiering is terug 
te vinden als type 432 (Legoux et al. 2003) dat 
voornamelijk verspreid is in MA3 en MR1 (560/570 

Vanaf + 11,64 m TAW was graf 124 duidelijk 
waarneembaar als inhumatiegraf. Op dat niveau 
was de bovenliggende crematie al grotendeels 
verdwenen. De grafkuil had een rechthoekige vorm 
(206 cm bij 104 tot 90 cm – 124:1) en had een zeer 
heterogene vulling waarin donkerdere pakketten 
waar te nemen waren. Of deze donkerdere vulling 
te maken heeft met een heropening van het graf of 
met de aanleg van het crematiegraf, is onduidelijk. 
Op een diepte van + 11,48 m/+ 11,46 m TAW 
was binnen deze vulling ook de omtrek van een 
rechthoekige kist zichtbaar (150 cm bij 48 tot 58 
cm – 124: 2). Binnen deze omtrek was de vulling 
opvallend bruiner en humeuzer. Hier en daar lijnden 
de kistplanken zich af als grijze, uitgeloogde lineaire 
stroken (124: 3). Er bevonden zich geen vondsten  
in situ op de bodem van de kist. 
Op + 11,34 m TAW was elk spoor van dit graf 
verdwenen. Zowel kuil- als kistvulling leverden nog 
enkele losse vondsten op (resp. a en b).

vondsten graf 123
a 01-BROE-18: 10 schilfers van een biconische pot 

met radstempelversiering op de schouder, secundair 
verbrand, zeer poreus, oranje-beige; 

b 01-BROE-18: 1 fragment ijzer.
c 01-BROE-15/16: verbrande fragmenten van de 

tandplaat van een kam in hertshoorn (determinatie 
A. Lentacker).

 
vondsten graf 124

a 02-BROE-572 (= a): 2 wandscherfjes handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, gemagerd met 
schervengruis en zand, deels oxiderend deels 
reducerend bakproces: beige oppervlak en 
donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 5 kleine 
wandscherfjes wielgedraaide ceramiek, fijne klei 
met mica, meeste oxiderend gebakken; 1 fragment 
dakpan; 11 fragmentjes geoxydeerd ijzer afkomstig 
van nageltjes;

b 02-BROE-571 (= b): 5 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zachte bakking, magering met 
schervengruis en zand, verweerd, deels oxiderend 
deels reducerend gebakken: beigebruin 
buitenoppervlak, donkergrijze kern en/of 
binnenoppervlak; 1 wandscherf harder gebakken 

indet aardewerk: bruin oppervlak, grijze kern, 
gemagerd met kwarts en veel mica; 1 stukje 
natuursteen; 1 silex afslagje; 
02-BROE-573 (= b): 17 scherfjes en brokjes 
handgevormd aardewerk; zachte bakking, gemagerd 
met schervengruis en zand; deels reducerend deels 
oxyderend gebakken: bruingrijs oppervlak en 
donkergrijze kern en/of binnenoppervlak 

datering en interpretatie graf 123
Niet gekend. Zeker jonger dan graf 124

datering en interpretatie graf 124
Niet gekend. Zeker ouder dan graf 123.
De afwezigheid van in situ-vondsten maakt het 
onmogelijk deze graven nauwkeuriger te dateren.

conclusie
Datering niet gekend.

interpretatie geslacht graf 123 
Indet, mogelijk 2 individuen, een subadult en een 
adult (zie infra). 
Interpretatie geslacht graf 124: 
Onbekend.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse stalen 01-BROE-15 en 
01-BROE-16 door K. Quintelier en S. Watzeels  
(deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 2 en 3).
Na uitsortering bleef nog 215,0 gram bot over, 
of 2732 stuks. Op Mandibula na waren alle 
skeletonderdelen aanwezig. Het gaat mogelijk om 
2 individuen, een subadult en een adult (?) waarvan 
het geslacht niet te determineren is. 
Dierlijke resten: 
Geen op de kamfragmenten na (zie supra 123c). 
Zaden en vruchten: analyse stalen 01-BROE-15 en 
01-BROE-16 door B. Cooremans (deel I, hoofdstuk 
8 en tabel 8.8).
Aanwezigheid van hanenpoot (Echinochloa crus-
galli) en vierzadige wikke of ringelwikke (Vicia 
tetrasperma/hirsuta).
Organisch materiaal: houtskool niet geselecteerd 
voor analyse. 

125 
inhumatiegraf 

Werkput IV
Spoor 178
Oriëntatie O-W (93°) 

beschrijving
Volledig vrij liggend graf. De zuidoostelijke hoek 
van de grafkuil is verstoord door bioturbatie. 
Crematiegraf 85 raakt net de zuidoostelijke flank 
van de grafkuil en is eveneens verstoord door 
dezelfde dierlijke vergraving. 
Terwijl het crematiegraf 85 al zichtbaar was op  
+ 11,80 m TAW, was op + 11,65 m TAW de aflijning 
van de inhumatiegraven nog heel onduidelijk. Vanaf 
+ 11,70 m TAW was het graf waar te nemen als een 
rechthoekige kuil, gevuld met een pakket gemengde 
zandleem waarin wat houtskool vermengd was  
(1; 202 tot 175 cm bij 100 tot 94 cm). Op een diepte 
van + 11,50 m TAW was ook de onregelmatige vorm 
van een centraal gelegen kist zichtbaar (2; 142 cm bij 
56 tot 43 cm). De vulling binnen de contouren van 
de kist was deels donkerbruin en deels zeer lemig 
van samenstelling. Slechts aan de zuidelijke kistzijde 
was een lineaire verkleuring van de kistplanken 
zichtbaar (3). Op datzelfde niveau kwam een aantal 
vondsten aan het licht op de bodem van de kist: 
enkele menselijke tanden aan het oostelijke uiteinde 
van de kist (a en b), direct naast en onder de tanden 
lag een reeks kralen (c), op borsthoogte lag een 
ijzeren gesp (d), ter hoogte van het bekken lagen  
een amulet of spinsteen (e), een ijzeren schakel (f), 
een ijzeren mes en gesp (g) en enkele kralen (h),  
ter hoogte van de onderbenen lagen twee potten, 
een handgevormde (i) en een biconische (j). 
Op + 11,38 m TAW was het graf volledig 
verdwenen. Kuil- en kistvulling leverden nog enkele 
losse vondsten op (resp. k en l). 
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Gans de inhoud van dit beenderpakgraf is verzameld 
en uitgezeefd (in totaal 20 l) op 0,5 cm en 0,5 mm. 
Het zeefresidu leverde nog 636 gr gecalcineerd bot 
op dat verder geen zichtbare vondsten bevatte. Ook 
houtskool bleek niet aanwezig. Eén monster van 1 l 
is bewaard om te zeven op 0,25 mm. 
Pas op + 11,61 m TAW was de cluster met 
onderliggende inhumatiegraven zichtbaar en pas 
op + 12,08 m TAW waren de oversnijdingen van 
deze graven duidelijk te interpreteren. Van het 
crematiegraf was dan niets meer zichtbaar. Het 
westelijke (hoofd)einde van graf 128 oversneed 
duidelijk het kleinere kindergraf 126. Op + 11,54 
m/+ 11,52 m TAW was een rechthoekige grafkuil 
(1; 190 tot 198 cm bij 63 tot 65 cm). Deze kuil was 
gevuld met heterogene vulling van bruingrijs lemig 
zand en deels verstoord door bioturbatie. Centraal 
in de kul was de donkerkleurige en humeuzere 
vulling van een rechthoekige grafkist zichtbaar 
(2; 169 bij 47 cm), waarvan de zuidelijke plank nog 
als een donkerbruine, lineaire band zichtbaar was 
(3). 
Op + 11,44 m/+ 11,43 m TAW was de bodem van de 
kist bereikt waar zich nog enkele vondsten in situ 
bevonden: menselijke tanden aan het hoofdeinde (a) 
en ter hoogte van de lenden een de resten van een 
ijzeren mes (b) en een bronzen gesp (c). 
Een tiental cm dieper, op + 11,34 m TAW was 
het graf volledig verdwenen. Zowel uit kuil- als 
kistvulling werd nog een aantal losse vondsten 
gerecupereerd (resp. d en e). De aanwezige 
botfragmenten zijn mogelijk nog resten van het 
bovenliggende crematiegraf die door bioturbatie in 
de ondergelegen vullingen terecht gekomen zijn. 

vondsten graf 127
Geen

vondsten graf 128
a 02-BROE-528 (= e): menselijke tanden;
b 02-BROE-529 (= f): 2 fragmenten van een ijzeren 

mes: heft en punt (passen mogelijk aan elkaar), type 
moeilijk te bepalen;

c 02-BROE-530 (= g): 1 kleine rechthoekige gesp 
met schildvormige angel, beide in koperlegering, 
angel met ijzer aan gesp bevestigd, geen beslagplaat 
aanwezig; riembreedte 1,5 cm; stukje brons van de 
afgebroken pin; gecorrodeerde ijzerresten;.

d 02-BROE-526 (= a): 1 verbrande silex en 2 
fragmentjes gecalcineerd bot;

e 02-BROE-527 (= b): 2 randscherven handgevormd 
aardewerk (niet getekend), zacht baksel, magering 
met schervengruis en zand, deels oxiderend deels 
reducerend gebakken (beige tot bruin en grijs); 3 
wandscherven handgevormd aardewerk, idem; 3 
indet scherven; 9 fragmentjes gecalcineerd bot.

datering en interpretatie graf 127 
Zeker jonger dan graf 128

datering en interpretatie graf 128
Zeker ouder dan graf 123 en jonger dan graf 126, op 
basis van de oversnijding.
Enkel de gesp c laat enige chronologische duiding 
toe. In de Noord-Franse typologie van Legoux 
zijn dergelijke gespen terug te vinden onder type 
123 dat verspreid is in MA2 en M3 (520/530 tot 
600/610 – Legoux et al. 2006). Volgens Siegmund 
behoren beslagloze gespen met schildvormige 
angel tot de typische vorm van riemgespen in 
de vroege 6de eeuw en komen ze zowel voor in 
mannen- als vrouwengraven (Siegmund 1998, 21). 
Ook de riembreedte van 1,5 cm past binnen een 
eerder vroege datering (Siegmund 1998, 21). In het 
Nederrijnse gebied zijn deze gespen gerangschikt 
onder type Gür2.6 en komen ze voor in fase 4 (530-
555) maar vooral in fase 5 (555-570 – Siegmund 
1998, 23-24). Müssemeier et al. brengt voor het 

noordelijke Nederrijnse gebied een specifi ekere 
indeling naar voor: Gür2.6/7C die voornamelijk in 
fase 4 (510/525 tot 565) en soms tot begin fase 5 
(ca. 565). De gesp hoorde dus zonder twijfel tot een 
riem waaraan ook het niet nader te dateren ijzeren 
mes b bevestigd was

conclusie
MA2-MA3 

interpretatie geslacht graf 127 
Vrouw? Adult.
Interpretatie geslacht graf 128: 
Niet te bepalen. 

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse stalen 02-BROE-417 en 
02-BROE-418 door K. Quintelier en S. Watzeels 
(deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 2 en 3).
Na uitsortering bleef nog 449,5 gr menselijk 
botmateriaal of 4779 stuks. De determineerbare 
resten vertegenwoordigen het ganse lichaam. Het 
gaat om een adult persoon, mogelijk een vrouw. 
Dierlijke resten: analyse staal 02-BROE-417/418 
(5,8 gr) door A. Lentacker (deel I, hoofdstuk 8 en 
tabellen 8.3 en 8.4).
Acht botresten bleken niet identifi ceerbaar. Slechts 
één element uit de achterpoot van een subadult 
varken (Sus scrofa f. domestica) werd onderscheiden.
Zaden en vruchten: analyse stalen 02-BROE-417 en 
02-BROE-418 door B. Cooremans (deel I, hoofdstuk 
8 en tabel 8.8).
Aanwezigheid van varkensgras (Polygonum 
aviculare) en vierzadige wikke of ringelwikke (Vicia 
tetrasperma/hirsuta).
Organisch materiaal: houtskool niet geselecteerd 
voor analyse.

tot 630/640). In het Trierse gebied (Böhner 1958) 
lijken dergelijke biconische potten gegolfde wand 
niet voor te komen. Evenmin in de regio van de 
Nederrijn (Siegmund 1998; Müssemeier et al. 2003). 
Op basis van de door Siegmund bedachte methodiek 
zou pot j er thuis horen in basiscategorie 5, meer 
bepaald in type Kwt2.33 dat verspreid is in fasen 6 
tot 8 (570-640).

conclusie
MA3

interpretatie geslacht 
De aanwezigheid van kralen, een mogelijke 
spinsteen en een gordelketting laat een vrouwelijke 
bijzetting vermoeden. De eerder korte kist en 
de afwijkende O-W positie van het lichaam wijst 
mogelijk op een adolescent.

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: menselijke tanden 02-BROE-536 
en 542, zie assessment K. Quintelier, deel I.
Petrografi sch onderzoek: eventueel toekomstig 
onderzoek op het handgevormd aardewerk.

126 
inhumatiegraf 

Werkput I & IV
Spoor 32
Oriëntatie W-O (275°) 

beschrijving
Graf waarvan de zuidoostelijke hoek volledig 
oversneden is door graf 128. 
Dit inhumatiegraf was na het afgraven van de 
teelaarde nog niet zichtbaar. Pas bij het verdiepen 
van het vlak tot + 11,71 m TAW verscheen een 
cluster van elkaar oversnijdende inhumatiegraven 
waarvan de oversnijdingen pas op + 11,58 m TAW 
onbetwistbaar waren. 
Op + 11,54 m TAW was graf 126 zichtbaar als een 
kleine, rechthoekige grafkuil (1; 100 cm bij 62 cm), 
opgevuld met een heterogeen pakket bruingrijs 
lemig zand, waarbinnen zich een rechthoekige 
kist bevond (2; max. 23 cm lang bij 29 cm breed). 
Deze kist was zowel te herkennen aan de veel 
homogenere en humeuzere, bruine opvulling als 
aan de lichtgrijze, lineaire band van de noordelijke 
houten kistplanken (3). De kist was zeker voor 
de helft vernield bij de aanleg van graf 128. In het 
resterende gedeelte van de kist waren geen in situ-
vondsten meer aanwezig. 
Het graf was volledig verdwenen op + 11,43 m 
TAW. De vulling van de grafkuil leverde nog een 
losse scherf uit de metaaltijden op (a). 

vondsten 
a 02-BROE-525 (= a): 1 brokje handgevormd 

aardewerk, zacht baksel, magering met 
schervengruis en zand, deels oxiderend deels 
reducerend gebakken: bruin buitenoppervlak, 
donkergrijze kern en binnenoppervlak.

datering en interpretatie
Ouder dan inhumatie 128 en crematie 127.

conclusie
Geen nauwkeurige datering mogelijk.

interpretatie geslacht 
Niet te bepalen. De kleine afmetingen tonen aan dat 
het hier de bijzetting van een kind betreft. 

127 
crematiegraf 

Werkput IV
Spoor 164/173

128 
inhumatiegraf 

Werkput IV
Spoor 174
Oriëntatie W-O (272°)

beschrijving
Inhumatiegraf 128 oversnijdt kindergraf 126. 
Crematiegraf 127 is gedeponeerd boven de vulling 
van inhumatie 128. 
De concentratie crematieresten 127 was al zichtbaar 
voor zich enig inhumatiegraf afl ijnde. Bij de 
doorsnede van het graf op + 11,78 m TAW, bleek 
een kuil niet zichtbaar: de crematieresten lagen 
geconcentreerd binnen een diameter van 24 cm en 
reikten tot 6 cm dieper (fi g. 127). 
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l 02-BROE-617 (= b): 1 randscherf van een 
handgevormde pot met korte, licht uitstaande rand, 
vrij groffe magering van schervengruis en zand, 
zachte bakking, deels oxiderend deels reducerend 
bakproces: beige binnen- en buitenoppervlak en 
donkergrijze kern; 20 wandscherven + brokjes 
handgevormd aardewerk, vrij groffe tot groffe 
magering met schervengruis en zand, zachte 
bakking, sommige verweerd, deels reducerend deels 
oxiderend bakproces: beigebruin tot oranjerood 
buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of 
binnenoppervlak; 1 wandscherf in bleke klei, fijne 
magering, redelijk hard gebakken, wielgedraaid, 
Romeins?; 1 brokje indet aardewerk.

datering en interpretatie
Volgens de methodiek van Legoux. behoort de lans 
tot type 32 (Legoux et al. 2006). Dit type is in het 
Noord-Franse gebied verspreid van MA1 tot MA3 
(470/480 tot 600/610). De positie aan de rechterkant 
van de schedel is de meest voorkomende positie in 
het grafveld van Goudelancourt (F, Aisne), nl. in 9 
van de 25 gevallen (Nice 2008, 124). In het Trierse 
gebied staan dergelijke lansen omschreven als type 
A4. Ze komen er voor in Stufe III (525-600 – Böhner 
1958, 148-150). Naar de normen van Siegmund voor 
het Nederrijnse gebied is lans a onder te brengen 
in type Lan1.3a dat er karakteristiek is voor de 
mannengraven uit fase 6 (570-585 – Siegmund 1998, 
100-101). 

De gesp d en het beslag e zijn wellicht afkomstig 
van eenzelfde gordelgarnituur. Beide zijn in de 
Noord-Franse typologie van Legoux (Legoux et al. 
2006) terug te vinden onder type 162 dat voorkomt 
vanaf de tweede helft van MA2 en in MA3 (550-
600/610). Dergelijk ensemble was ook aanwezig in 
het grafveld van Goudelancourt (F, Aisne – Nice et 
al. 2008, 199: S178). Het is er gedateerd in MA3. 
In het Trierse gebied vallen dergelijke garnituren 
onder type B3 van Böhner (Böhner 1958, 184-187) 
dat voornamelijk in Stufe III aanwezig lijkt (525-
600). Böhner ziet de variant met schijnnieten en 
ingeponst middenveld een N.-Franse oorsprong 
(Böhner 1958, 86). In de Nederrijnse typologie is dit 
tweeledig type gesp ingedeeld in Siegmünds type 
Gür3.2 (Siegmund 1998, 27) uit fase 6 (570-585). Dit 
type is bij AG Franken ondergebracht in Gür3A dat 
typisch is voor fase 5 in het noordelijke Nederrijnse 
gebied (568-580/590 – Müssemeier et al. 2003, 19). 
Het bronzen pincet h is te vergelijken met het 
Noord-Franse type 320 dat verspreid is in MA1 
en MA2 (470/480-560/570). In de Nederrijnse 
typologie van Siegmund valt pincet h onder type 
Ger2.5 dat een vroege datering kent in fasen 2 en 3 
(440-530 – Siegmund 1998, 114). Pincetten komen 
slechts zelden in vrouwengraven voor en zijn overal 
gerelateerd aan mannengraven waar ze aan de gordel 
of in een buidel in organisch materiaal terug te 
vinden zijn (Siegmund 1998, 113; Böhner 1958, 219, 
Nice 2006, 168). 
Het ijzeren mes en de ijzeren priem zijn niet 
chronologisch te duiden. Ook de priem komt 
meestal voor in mannengraven (Nice 2008, 167; 
Böhner 1958, 217). 

De cluster van vondsten, gesp met beslag, pincet, 
mes, priem en silexen, is samen met de restanten 
organisch materiaal te interpreteren als een gordel 
waaraan gebruiksvoorwerpen en een buidel in 
organisch materiaal vastgehecht warden.

conclusie
MA2-MA3

interpretatie geslacht 
Wellicht mannelijke bijzetting op basis van lans, 
pincet en priem.

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: menselijke tanden 02-BROE-608, 
zie assessment K. Quintelier, deel I.
Organisch materiaal: restanten 02-BROE-615 nog 
toekomstige analyse mogelijk.
Petrografisch onderzoek: nog toekomstige analyse 
mogelijk op het handgevormd aardewerk.

129 
inhumatiegraf 

Werkput IV
Spoor 171
Oriëntatie W-O (269°) 

beschrijving
Volledig vrij liggend graf. 
Op + 11,65 m TAW, het niveau na het verwijderen 
van de teelaarde waarop vrijwel alle crematies 
zichtbaar waren, was dit graf net als de meeste 
andere inhumatiegraven, nog niet waar te nemen. 
Graf 129 lijnde zich pas duidelijk af op een diepte 
van + 11,55 m/+ 11,52 m TAW: een rechthoekige 
kuil van 152 cm bij 113 tot 102 cm met een 
heterogene opvulling bestaande uit bruingrijs 
lemig zand. Op + 11,43 m TAW was deze kuil nog 
duidelijker (1; 261 bij 109 cm), terwijl nu ook de 
ietwat asymmetrisch geplaatste, rechthoekige kist 
duidelijk waarneembaar was als een donkerdere en 
egaler bruine vulling (2), die op meerdere plaatsten 
afgelijnd was door een donkerbruine tot lichtgrijze 
lineaire band van het weggerotte hout (3; 212 cm bij 
64 cm). Nog wat dieper, op + 11,37 m/+ 11,36 m  
TAW, was binnen de kist een redelijk amorfe 
aflijning zichtbaar, waarbinnen de vulling een 
andere kleur en structuur had (4). Het is moeilijk 
vast te stellen of dit spoor te maken heeft met een 
heropening van het graf of met de opvulling van de 
holle kistruimte na het instorten van het kistdeksel. 

Op + 11,28 m tot + 11,25 m TAW was de bodem 
van het graf bereikt en was de verkleuring van 
schedel en verschillende botten zichtbaar (5). Ter 
hoogte van de bovenvermelde verkleuring 4, lagen 
de botten duidelijk in wanorde zodat er misschien 
toch sprake is van een secundaire heropening van 
het graf. Op dezelfde diepte zijn ook verschillende 
voorwerpen met een in situ-ligging geregistreerd: 
in de zuidwestelijke hoek, dus aan de rechterzijde 
van de schedel, lag een ijzeren lans met de punt 
westwaarts gericht (a), menselijke tanden onder het 
silhouet van de schedel (b), een lithisch artefact ter 
hoogte van de linker bovenarm (c), ter hoogte van het 
bekken tenslotte lag een cluster voorwerpen die in 
blok gelicht zijn: een bronzen gesp met noordwaarts 
gerichte angel (d), bronzen riembeslag (e), een ijzeren 
mes (f), een ijzeren priem (g), een bronzen pincet (h), 
een concentratie organisch materiaal ten oosten van 
de gesp (i) en twee lithische artefacten die zich tussen 
de andere vondsten  
in bevonden (j en k). 
Op + 11,17 m TAW was het graf volledig 
verdwenen. Enkel de kistvulling leverde nog enkele 
losse vondsten op (l). 

vondsten 
a 02-BROE-606 (= d): ijzeren lanspunt met 

opengewerkte huls en lang smal ovalen blad 
(ruitvormig in doorsnede), blad langer dan 
huls, vloeiende overgang van huls naar blad, 
nog gemineraliseerde houtresten in huls; 
gemineraliseerde houtresten afkomstig van schacht;

b 02-BROE-608 (= i): menselijke tanden;
c 02-BROE-607 (= g): geretoucheerde (micro)kling 

in vuursteen, distaal fragment, onverbrand. De 
drager is een afhaking van een gepolijst werktuig 
(determinatie M. Van Gils);

d 02-BROE-614 (= o): bronzen ovalen gesp zonder 
beslag met geoxideerde restanten van een ijzeren 
pin die om beugel geplooid was; riembreedte 2,2 
cm;

e 02-BROE-616 (= q): verzilverd bronzen riembeslag, 
driehoekig van vorm, 3 hoeken geprofileerd door 
cirkelvorm, binnenvlak aan bovenzijde versierd met 
ingeponste cirkelmotieven, randen gemarkeerd door 
dubbele groef, aan achterzijde nog hechtingspunten 
(2 volledig bewaard: doorboord) aanwezig; 
organische resten (leder?); 

f 02-BROE-612 (= m): ijzeren mes met rechte rug en 
snede die buigt naar punt toe (? – in 3 fragmenten); 

g 02-BROE-613 (=n): ijzeren priem met omgebogen 
kop + koperdraad?; 

h 02-BROE-611 (= l): bronzen pincet vanaf beugel tot 
klem breed uitlopend, nog resten van ringvormige 
bronsdraad in beugel; ganse buitenoppervlak 
versierd met geometrische lijnversiering (zeer slecht 
bewaard);

i 02-BROE-615 (= p): stof en botresten;
j 02-BROE-609 (= j): kernfragment in vuursteen, 

sporen van roest (determinatie M. Van Gils); 
k 02-BROE-610 (= k): geretoucheerde (micro)kling in 

vuursteen, proximaal fragment (determinatie M. Van 
Gils); 

g h
i

j

k

a

b
c

d
e

f

1

2

3

4

5
5

129

g h
i

j

k

a

b
c

d
e

f

1

2

3

4

5
5

129

g h
i

j

k

a

b
c

d
e

f

1

2

3

4

5
5

129

129

1:1: c, d, e, h, k 1:2: f, g 1:3: a, l

a

c

d

e

f

g

h

k

l

1:1: c, d, e, h, k 1:2: f, g 1:3: a, l

a

c

d

e

f

g

h

k

l

1:1: c, d, e, h, k 1:2: f, g 1:3: a, l

a

c

d

e

f

g

h

k

l

1:1: c, d, e, h, k 1:2: f, g 1:3: a, l

a

c

d

e

f

g

h

k

l

1:1: c, d, e, h, k 1:2: f, g 1:3: a, l

a

c

d

e

f

g

h

k

l

1:2 f, g  1:1 c, d, e, h, k 1:3 a, l



catalogus van de gravenhet merovingische grafveld van broechem144 145

1

Op + 11,19 m TAW was het graf volledig 
verdwenen. Uit de kuilvulling was nog een scherf te 
recupereren (b). 

vondsten 
a 03-BROE-1073 (= c): biconische pot met licht 

concave bodem, centraal gesitueerde licht afgeronde 
buikknik, steile schouder versierd met 5 tot 6 
spiraalsgewijs aangebrachte horizontale banden 
met een enkelvoudige radstempel bestaande uit 
rechthoekige blokjes, vloeiende overgang van 
schouder naar hals, korte uitstaande en afgeronde 
rand; wielgedraaid, fijne tot grovere (vooral 
onderaan) magering met zand, schervengruis en 
brokjes ijzeroer, reducerende bakking, grijs binnen-, 
buitenoppervlak en kern, geglad maar verweerd 
buitenoppervlak, gesmookt buitenoppervlak;

b 03-BROE-1072 (= d): 1 randscherf van een pot in 
Eifelwaar, hard baksel, bleke klei, groffe magering 
met kwarts, wielgedraaid, pot met rechtop staande 
hals en iets verdikte rand en redelijk scherpe 
schouderknik (waarschijnlijk van zelfde pot als 
03-BROE-1071 en dus mogelijk afkomstig uit graf 
133).

datering en interpretatie
Ouder dan graf 133 op basis van de oversnijdingen.
De biconische pot situeert zich binnen de 
Noordfranse typologie van Legoux binnen type 
392 dat voornamelijk in MR1 en MR2 (600/610-
660/670) verspreid is (Legoux et al. 2006). Het 
potje is breder dan hoog dus past het volgens de 
methodiek toegepast in Goudelancourt (Aisne, F) 
binnen type C 4 dat voorkomt in MA2 tot MA3 
(520/530-600/610 – Nice et al. 2008, 215). De 
decoratie is terug te vinden in type 414, zij het 
dan dat het op het Broechemse exemplaar gaat 
om een enkelvoudige rij (Legoux et al. 2006). Dit 
radstempeltype komt in N.-Frankrijk ruim voor 
vanaf MA1 tot MR1 (470/480-630/640). Van 
de types in de Trierse typologie is er het meest 
overeenstemming te vinden met type B3b dat 
volgens Böhner opkomt op het einde van Stufe 
III (525-600) maar vooral verspreid is in Stufe 
IV (7de eeuw – Böhner 1958, 40-42). Wat het 

Nederrijnse gebied betreft, is het potje volgens 
de berekeningen van Siegmund onder te brengen 
in basisgroep 4 en meer gepreciseerd in type 
Kwt3.12 dat karakteristiek is voor graven uit fase 
6 (570-585) maar ook nog voorkomt in fase 7 
585-610 – Siegmund 1998,130). Müssemeier et al. 
onderscheidt voor het linkernederrijnse gebied tot 
aan de Eifel nog een aparte categorie nl. Kwt5A dat 
voorkomt in fasen 5 en 6 (565-610/620).

conclusie
MA3 

interpretatie geslacht 
Niet te bepalen.

133 
inhumatiegraf 

Werkput XVII
Spoor 414
Oriëntatie ZteO-NteW (168°) 

beschrijving
Oversnijdt inhumatiegraf 132 en wordt oversneden 
door crematiegraf 134. Ten dele onder stalling dus 
niet volledig geregistreerd.
Deze cluster van graven die zich ten dele onder 
de bestaande stalling bevond, was zichtbaar vanaf 
+ 11,49m/+ 11,44 m TAW. Vanwege de situering 
onder de stalling en de onduidelijke aflijning van 
een secundair gegraven kuil die zich over beide 
inhumatiegraven 132 en 133 leek uit te strekken, 
was de oorspronkelijke oversnijding pas duidelijk 
vanaf een diepte van + 11,25 m TAW. Graf 133 was 
vanaf het afgraven van de teelaarde op + 11,49 m/ 
+ 11,44 m TAW echter al duidelijk te onderscheiden 
als een rechthoekige grafkuil (1) met een lengte van 
286 cm en een breedte van 112 cm, die opgevuld was 
met een heterogeen pakket bruingrijs lemig zand. 
Nog wat dieper op + 11,39 m/+ 11,34 m TAW  

was binnen deze kuil ook de rechthoekige structuur 
van een houten grafkist waar te nemen zowel door 
de egalere donkerbruine vulling (2; 200 bij ca. 65 
cm) als door de donkerbruine, lineaire aflijning 
van de oorspronkelijke houten kistplanken (3). 
Parallel met de houten kistflanken lijnde zich 
centraal nog een grijs, uitgeloogd spoor van een 
houten plank af (4). Vermits op dat niveau al een 
duidelijke, recentere kuilvulling zichtbaar was, die 
zich uitstrekte over beide graven 132 & 133 (5), is 
dit spoor te interpreteren als een van de bovenste 
planken die bij het openen van het graf, los raakte 
en verplaatst is. De kist had mogelijk uitschragende 
hoekplanken. Op + 11,35 m/+ 11,31 m TAW, maakte 
de aanwezigheid van een oversnijdende, heterogene 
vulling nog duidelijker dat het graf heropend werd 
(6). In deze vulling bevond zich nog een slijpsteen 
(a). 
Op de bodem van de kist tenslotte (+ 11,30 m/ 
+ 11,27 m TAW tot + 11,25 m TAW) was nog deels 
het silhouet van de overledene zichtbaar (7), meer 
bepaald schedel en de lange botten van armen en 
dijbenen. Verder waren nog de in situ-resten van 
tanden te registreren (b) en de aanwezigheid van een 
aantal voorwerpen: een vertinde, zilveren gesp op 
linker lendenhoogte (c), een grote klomp corrosie 
waarin een ijzeren mes (d), een niet te identificeren 
ijzeren voorwerp (e), 3 silexen (f, g, h) en een scherf 
dik en vlak vensterglas (i) vervat zaten en tenslotte 
een ijzeren lanspunt naast de rechtervoet in de 
noordoostelijke hoek van de kist (j). 
Op + 11,25 m en op + 11,19 m TAW waren resp. een 
zuidelijke en noordelijke dwarsbalk zichtbaar onder 
de kist (8 en 9). Deze balken maten resp. 82 cm bij 8 
cm en tenminste 19 cm bij 10 cm. 
Het graf was volledig verdwenen op + 11,20 m (op 
de verkleuring van de noordelijke dwarsbalk na). 
De kistvulling leverde nog een aantal vondsten op 
waarvan onduidelijk is of ze uit de kistvulling van 
graf 133 of uit de secundaire heropeningskuil en dus 
mogelijk ook uit graf 132 afkomstig zijn (k). 

130 
inhumatiegraf 

Werkput IV
Spoor 246
Oriëntatie W-O (265°) 

beschrijving
Graf grotendeels onder stal gelegen en dus niet 
volledig geregistreerd. 
Op + 11,65 m TAW, het niveau na het verwijderen 
van de teelaarde waarop vrijwel alle crematies 
zichtbaar waren, was dit graf net als de meeste 
andere inhumatiegraven, nog niet waar te nemen. 
Graf 130 tekende zich pas duidelijk af op een diepte 
van + 11,55 m/+ 11,52 m TAW. Het ging duidelijk 
om een rechthoekige grafkuil waarvan de lengte niet 
waar te nemen was maar de breedte ten minste 80 
cm bedroeg (1). De vulling bestond uit heterogeen 
lemig zand. Vanwege de fragmentaire zichtbaarheid 
was het evenmin mogelijk om een kist waar te 
nemen. Het graf was volledig verdwenen op  
+ 11,13 m TAW. Er zijn geen vondsten aangetroffen. 

vondsten 
Geen

datering en interpretatie

conclusie
Niet te bepalen.

interpretatie geslacht 
Niet te bepalen.

131
inhumatiegraf 

Werkput XVI
Spoor 441
Oriëntatie Z-N (183°)

beschrijving
Graf voor grootste deel onder stal gelegen en 
dus niet verder uitgehaald en slechts ten dele 
geregistreerd. 
Op + 11,44 m TAW was een beperkt deel van 
het graf zichtbaar (max. 75 cm lengte en 80 cm 
breedte) waardoor het graf als inhumatiegraf met 
Z-N oriëntering te interpreteren was (fig. 131). De 
vulling was heterogeen en bruingrijs van kleur maar 
er was geen aflijning zichtbaar van een houten kist. 
Vanwege de beperkte zichtbaarheid, is beslist om 
het graf niet uit te halen zodat het nog intact in de 
bodem bewaard blijft voor eventuele toekomstige 
registratie na sloop van de stallingen. Er zijn dus 
ook geen vondsten geïnventariseerd. 

vondsten 
Geen

datering en interpretatie
Door de afwezigheid van vondsten is het onmogelijk 
om dit graf nader te dateren.

conclusie
Niet te bepalen.

interpretatie geslacht 
Niet te bepalen.

132 
inhumatiegraf 

Werkput XVII
Spoor 445
Oriëntatie W-O (267°)

beschrijving
Oversneden door inhumatiegraf 133 en crematiegraf 
134. Ten dele onder stalling dus niet volledig 
geregistreerd.
Deze cluster van graven die zich ten dele onder 
de bestaande stalling bevond, was zichtbaar vanaf 
+ 11,49 m/+ 11,44 m TAW. Vanwege de situering 
onder de stalling en de onduidelijke aflijning van 
een secundair gegraven kuil die zich over beide 
inhumatiegraven leek uit te strekken, was de 
oorspronkelijke oversnijding pas duidelijk vanaf 
een diepte van + 11,25 m TAW. Graf 132 was op 
dat niveau waarneembaar als een rechthoekige 
grafkuil (211 cm bij tenminste 84 cm) waarvan de 
noordelijke flank volledig onder de stalling lag 
waardoor het graf niet volledig te registreren was 
(1). Graf 133 lag dwars op het oostelijke uiteinde 
van graf 132 waarvan nog net het voeteneinde 
ongestoord bleef. De grafkuil was opgevuld met een 
pakket heterogeen bruingrijs, lemig zand. Binnen 
deze kuil was zeer vaag de fragmentaire aflijning van 
een centraal gelegen kist zichtbaar (2; afmetingen 
niet te reconstrueren). Binnen deze aflijning was 
de vulling humeuzer en dus donkerder. De zone 
binnen de kist was op zijn beurt verstoord door een 
grote, redelijk amorfe en in de diepte verkleinende 
kuil (oorspronkelijk 135 bij 53 cm, onderaan nog 
max. 55 cm diamter). Deze kuil verstoorde zowel 
graf 132 als graf 133 en is als secundair gegraven kuil 
te interpreteren (3). De vulling ervan was homogeen 
bruingrijs. Zowel de verstoring als de gedeeltelijke 
situering onder de stalling zijn de oorzaak van het 
geringe aantal vondsten. De enige in situ-vondst 
betreft een pot die zich in de noordwestelijke hoek 
van het graf bevond waarbij de positie binnen of 
buiten de kist onduidelijk blijft (a). 
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conclusie
MA3vermits zeker niet ouder dan graf 132 gezien de 
oversnijding

interpretatie geslacht 
Op basis van het voorkomen van de lanspunt, is dit 
graf als mannengraf te interpreteren. 

134 
crematiegraf

Werkput XVII
Spoor 444 

beschrijving
Crematiegraf 134 situeert zich deels boven graf 132 
wat een jongere datering veronderstelt. 
Het graf was zichtbaar op + 11,50 m TAW als een 
houtskoolrijke vlek met gecalcineerd bot. De kuil 
was 40 bij 50 cm groot en reikte nog 96 cm diep 
(fig. 134). De crematieresten zijn te interpreteren 
als Brandrestengraf (Brandgrubengrab) met weinig 
houtskool. De crematie bleek deels verstoord bij 
het heropenen van graven 132 en 133 én door 
bioturbatie zodat de houtskoolrijke resten sterk 
verspreid waren o.m. in de vulling van de secundair 
gegraven kuil. Vanaf + 11,30 m was elk spoor van het 
brandrestengraf verdwenen. 

Er werd geen doorsnede gemaakt wegens de 
aanwezigheid van graf 132. De volledige inhoud 
van dit brandrestengraf (in totaal 15 l) werd 
gezeefd op 0,5 cm en 0,5 mm (03-BROE-1096 en 
03-BROE-1097). Het zeefresidu leverde naast 144 
gr gemiddeld tot kleine botfragmenten, ook een 
aantal vondsten op waaronder een aantal secundair 
verbrande scherven (a), een verbrande silex (b) en 
een versmolten kraal in glaspasta (c). Verspreid 
in de vulling zijn ook enkele vondsten met de 
hand gerecupereerd (d). Deze laatste vondsten 
kunnen ook afkomstig zijn uit de vulling van de 
secundair gegraven kuil die het crematiegraf deels 
verstoord heeft.

vondsten
a 03-BROE-1096: secundair verbrande scherven;
b 03-BROE-1096: verbrand silexfragment;
c 03-BROE-1096: versmolten kraal in glaspasta;
d 03-BROE-1098: 4 wandscherfjes fijn hard gebakken 

aardewerk (1 oxiderend gebakken, 3 reducerend 
gebakken) gemagerd met schervengruis en 
zand; 2 brokjes indet; 1 cilindervormige kraal in 
ondoorschijnende gele glaspasta (deels versmolten).

datering en interpretatie
Niet gekend. 
Zeker jonger dan graf 132.

conclusie
Datering niet gekend.

interpretatie geslacht 
Indet, 20-40 jaar?

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse stalen 03-BROE-1096 en 
03-BROE-1097 door K. Quintelier en S. Watzeels 
(deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 2 en 3).
Na uitsortering bleef nog 56,8 gram gecalcineerd 
bot over, of 1095 stuks. Op Mandibula na zijn alle 
skeletonderdelen vertegenwoordigd. Het gaat om 
een individu waarvan het geslacht niet te bepalen 
is, dat gestorven is op de leeftijd tussen 20 en 40 
jaar (?).
Dierlijke resten: analyse staal 03-BROE-1096/1097 
(0,1 gr) door A. Lentacker (deel I, hoofdstuk 8 en 
tabellen 8.3 en 8.4).
Eén ongedetermineerde botrest.
Zaden en vruchten: analyse stalen 03-BROE-1096 
en 03-BROE-1097 door B. Cooremans (deel I, 
hoofdstuk 8 en tabel 8.8).
Aanwezigheid van hazelnoot (Corylus avellana), 
knolglanshaver (Arrhenatherum elatius ssp. bulbosus 
knolletje), grassen (Poaceae), perzikkruid (Polygonum 
persicaria), duizendknoop (Polygonum sp.), 
schapenzuring (Rumex acetosella) en gewone spurrie 
(Spergula arvensis). 
Organisch materiaal: houtskool niet geselecteerd 
voor analyse.

vondsten 
a 03-BROE-1069 (= f): 1 langwerpige slijpsteen in fijne 

zandsteen;
b niet te recupereren;
c 03-BROE-1079 (= l): 1 bronzen, verzilverde gesp met 

ovalen beugel met hoge, bandvormige doorsnede, 
eenvoudige omgeplooide ijzeren angel waarvan 
slechts fragmentaire resten bewaard zijn, zonder 
beslag; riembreedte: max. 2,3 cm;

d 03-BROE-1080a (= m): ijzeren mes met vrijwel 
rechte rug en snede die schuin naar punt toeloopt; 

e 03-BROE-1080b (= m): niet te identificeren ijzeren 
voorwerp; 

f 03-BROE-1081a (= n): lithisch artefact: gemeen 
werktuig, hoefschrabber in vuursteen, onverbrand 
(identificatie M. Van Gils);

g 03-BROE-1081b (= n): silex: niet geretoucheerde 
afhaking, afslag in vuursteen, onverbrand, met 
aanwezigheid van cortex 1-25%) op het dorsale vlak, 
roest aanwezig (niet getekend – identificatie M. 
Gils);

h 03-BROE-1081c (= n): silex: niet geretoucheerde 
afhaking, afslag in vuursteen, niet verbrand, met een 
beetje roest op de rechterboord (niet getekend – 
identificatie M. Van Gils);

i 03-BROE-1081d (= n): 1 randfragment van een stuk 
dik groen (venster)glas;

j 03-BROE-1070 (= j): ijzeren lanspunt in 3 frag-
menten met slank ovaal blad en opengewerkte 
schacht;

k 03-BROE-1071 (= b): 2 wandscherven handge-
vormd aardewerk, oranje tot beige buitenopper-
vlak, donkergrijze kern en binnenoppervlak (deels 
oxiderende deels reducerende bakking), groffe 
magering van schervengruis en zand, zachte bakking; 
1 randscherf van een pot in Eifelwaar, bleek beige 
baksel, grove magering met kwarts, roetsporen, wiel-
gedraaid en hard baksel; 1 fragment ijzer (nagel?); 1 
brok Wommersomkwartsiet.

datering en interpretatie
Jonger dan inhumatiegraf 132 en ouder dan crema-
tiegraf 134.
Enkel de gesp c en de lanspunt j zijn bruikbaar om 
het graf nader chronologisch te duiden. 
Böhner bracht deze massieve gespen zonder beslag 
en met eenvoudige angel, onder in type A1 dat 
hoofdzakelijk in de Trierse Stufen II en III in gebruik 
was (450-600 – Böhner 1958, 179). In de Noord-
Franse typologie zijn deze gespen terug te vinden 
in type 112 dat er zeer ruim verspreid is vanaf MA1 
tot MA3 (470/480 tot 600/610 – Legoux et al. 2006). 
Siegmund stelt voor het Nederrijnse gebied dat 
beslagloze al dan niet verzilverde bronzen gespen 

met een vlak-ovale beugeldoorsnede ook nog in 
jongere fasen voorkomen. Ook een riembreedte 
boven 2,5 cm kan een aanwijzing zijn voor een 
jongere datering, wat hier met een riembreedte van 
2,3 cm niet als stelling aan te halen is (Siegmund 
1998, 21). De gesp uit Broechem is onder te brengen 
in Siegmunds type Gür2.8 dat overwegend in de 
Nederrijnse fase 4 (530-555) voor komt maar ook 
verspreid in jongere grafcontexten (Siegmund 1998, 
24-25). De gesp die ter hoogte van het middel lag, 
maakte wellicht deel uit van een gordel waaraan ook 
het mes, het ijzeren voorwerp en een buidel in orga-
nisch materiaal waarin de silexen en de glasscherf 
opgeborgen waren, bevestigd waren. 
De lanspunt is in de Noord-Franse typologie te klas-
seren als type 31 (Legoux et al. 2006). Dit type is ruim 
verspreid van PM tot MA3 (440/450 tot 600/610). 
Volgens de typologie van Böhner voor het Trierse 
gebied staat de lans in kwestie beschreven als A4 met 
een verspreiding in Stufe III (525-600 – Böhner 1958, 
148-150). De berekeningen van Siegmund leiden 
tot de indeling van deze lanspunt in type Lan1.4 dat 
in het Nederrijnse gebied verspreid is in mannen-
graven uit fase 7 (585-610) maar af en toe ook in de 
voorgaande en volgende fasen deel uitmaakt van de 
grafinventaris (Siegmund 1998, 101. Aan de linker-
oever van de Nederrijn tot de noordelijke Eifel zijn 
dergelijke lansen terug te vinden in fasen 5 en 6 (565-
610/620 – Müssemeier et al. 2003, 48).
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136 
inhumatiegraf 

Werkput XIV
Spoor 330
Oriëntatie WZW-ONO (245°)

beschrijving
Graf volledig verstoord door ‘graafcampagne’ van de 
eigenaar van dit perceel
Bij het afgraven van de teelaarde (+ 11,50 m 
TAW) kwam een grote, amorfe en zeer recente 
verstoring aan het licht waaruit duidelijk bleek dat 
meerdere graven het doelwit waren geweest van 
ongeoorloofde graafactiviteiten. Van graf 330 bleef 
enkel het hoofeinde en het uiterste voeteneinde 
nog intact terwijl de rest, met inzonderheid het 
kistgedeelte volledig verstoord was (fig. 136). Bij het 
verdiepen van het graf bleek de verstoring zich tot 
op de bodem uit te strekken. Buiten de afmetingen 
was van dit graf niets anders te registreren: 235 
cm bij 107 cm. Op een diepte van + 11,17 m TAW 
was elk spoor van dit graf verdwenen. Er zijn geen 
vondsten geregistreerd. Op de schetsen van de 
eigenaar was dit graf niet aangeduid waaruit blijkt 
dat hij dit graf niet herkend heeft. 

vondsten 
Geen vondsten gekend.

datering en interpretatie
Door de afwezigheid van vondsten is het onmogelijk 
dit graf te dateren.

conclusie
Onbekend

interpretatie geslacht 
Niet te bepalen.

137 
inhumatiegraf

Werkput XIV
Spoor 327 of DWgraf 12
Oriëntatie Z-N (175°)

beschrijving
Graf volledig verstoord door de ‘graafcampagne’, 
van de eigenaar van dit perceel. De noordoostelijke 
hoek van dit graf wordt nipt oversneden door 
graf 138.
Bij het afgraven van de teelaarde (+ 11,52 m TAW)  
kwam een grote, amorfe en zeer recente 
verstoring aan het licht waaruit duidelijk bleek 
dat meerdere graven het doelwit waren geweest 
van ongeoorloofde graafactiviteiten. Graf 137 
was voor het grootste deel verstoord: enkel de 
uiterste oostelijke en westelijke (deels) uiteinden 
van de grafkuil bleven gespaard. Dit maakte het 
mogelijk om de totale afmetingen van de grafkuil te 
reconstrueren: 280 bij 143 cm (fig. 137). Eveneens 
zichtbaar was de oversnijding van graf 138 ter 
hoogte van de noordoostelijke hoek. 

De aanwezigheid van een grafkist of de afmetingen 
ervan waren echter niet te achterhalen. De eigenaar 
maakte enkel een ruwe schets met de ligging van 
enkele vondsten die zich binnen een rechthoekige 
aflijning van een kist zouden bevonden hebben: 
aan het zuidelijke hoofdeinde lagen een gouden 
schijffibula (a) met bronzen achterplaat (b), een 
gouden hangertje met filigraanversireing (c) 
temidden van een 80-tal kralen in glaspasta en 
barnsteen (d-h), centraal in het graf aan de westelijke 
zijde lagen een 24-tal gecorrodeerde brokken 
ijzer waarin verschillende objecten te herkennen 
waren (i), centraal in het graf ter hoogte van de 
bovenbenen lag een spinschijfje (j), in de westelijke 
hoek van het graf stond een biconische pot (k) 
en aan het oostelijke uiteinde werd tenslotte nog 
metaalwerk gevonden dat geïnterpreteerd werd 
als kistbeslag (l). Niet ingetekend op de schets 
maar volgens eigenaar wel tot dit graf horend, 
zijn tenslotte 2 randfragmentjes glas (m en n). 
Bij het systematisch verdiepen van de resterende 
kuilvulling en de opgevulde ‘opgravings’put 
kwamen geen verdere vondsten aan het licht. Van 
geen van de vermelde vondsten is een exacte positie 
noch diepte in het graf of kist gekend, daarom zijn 
ze niet weergegeven op het plan.
Op een diepte van + 11,23 m TAW was elk spoor van 
dit graf verdwenen. 

135 
inhumatiegraf 

Werkput XVII
Spoor 442
Oriëntatie WteZ-OteN (257°)

beschrijving
De westelijke helft situeert zich onder een stalling 
dus niet volledig geregistreerd.
Dit gedeeltelijk zichtbare graf was waar te nemen 
vanaf + 11,48 m TAW als een donkerbruingrijze 
zone. Op + 11,28 m TAW was een duidelijk verschil 
op te merken tussen de grafkuil en de kist. De 
grafkuil (1) was tot een lengte van max. 170 cm 
waar te nemen en was ca. 158 cm breed. De vulling 
bestond uit grijs gevlekt lemig zand. De kist 
was gemarkeerd door enerzijds een donkerdere, 
humeuzere vulling (2) en anderzijds een fragmentair 
bewaarde, lineaire bruine tot lichtgrijze strook 
van de oorspronkelijke kistplanken (3). De kist 
zal tenminste 140 cm lang en 74 tot 80 cm breed 
geweest zijn. Op + 11,25 m TAW was in de oostelijke 
kistvulling een donkerdere verkleuring zichtbaar 
(4). Dit spoor is wellicht niet afkomstig van een 
secundair gegraven kuil vermits deze van bovenaf 
zichtbaar moet geweest zijn maar is in verband te 
brengen met een plaatselijke verzakking van de 
aarde in de holle ruimte van de kist. In dit pakket 
zaten een verspreid aantal kralen in glaspasta (a). 
Op de bodem van de kist (+ 11,25 m tot + 11,15 m 
TAW) lagen nog enkele vondsten in situ: ter hoogte 
van het rechterdijbeen lagen de fragmenten van een 
niet te identificeren ijzeren voorwerp (b), ongeveer 
centraal ter hoogte van de onderbenen lagen twee 
niet te identificeren ijzeren fragmenten van een 
mes of de schacht van een lans (c) en een evenmin te 
identificeren voorwerp uit ijzer met koperlegering 
(d), en in de zuidoostelijke hoek van de kist 
tenslotte, bevond zich een biconische pot (e). 

Op + 11,00 m TAW tenslotte tekende zich onder de 
kist nog een horizontale dwarsbalk af (5; 125 cm lang, 
10 cm breed en 6 cm dik). 
Op + 10,94 m TAW was elk spoor van dit graf 
verdwenen. De vulling van de kist leverde nog enkele 
losse vondsten op (f en g). 

vondsten 
a 03-BROE-1075 (= e): 2 volledige en 1 fragmentaire 

kraal in barnsteen; 1 vierledige bandvormige kraal in 
doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd;

b 03-BROE-1078 (= h): fragment van een niet te identi-
ficeren ijzeren voorwerp; 

c 03-BROE-1076 (= g): 2 fragmenten van een mes? Of 
schacht van een lans?; 

d 03-BROE-1067 (= d): niet te identificeren voorwerp, 
ijzer en brons/koper;

e 03-BROE-1074 (= f): biconische pot met licht 
concave bodem, hoog gesitueerde buikknik, steile 
schouder versierd met een enkelvoudige horizontale 
band met verticale staafjes, overgang van schouder 
naar hals geprononceerd door een horizontale 
ribbel, licht uitstaande hals met afgeronde rand; 
fijne magering met zand en enkele schilfers mica, 
met enkele grotere inclusies schervengruis, reduce-
rende (?) en harde bakking, bruinrode kern, donker-
grijs gesmookte binnen- en buitenzijde, geglad 
buitenoppervlak; 

f 03-BROE-1068 (= b): 1 wandscherf indet (handge-
vormd), redelijk hard baksel, eerder fijne magering, 
oranjebruin tot grijs buitenoppervlak en donker-
grijze kern;

g 03-BROE-1077 (= b): 2 wandscherven handge-
vormde ceramiek, zachte bakking, redelijk groffe 
magering met schervengruis en zand, beigebruin 
buitenoppervlak en donkergrijze kern (deels oxide-
rend deels reducerend gebakken), waarvan 1 versierd 
met groef; 1 wandscherf wielgedraaid en harder 
gebakken aardewerk, korrelige zandige magering, 
oxiderende bakking; 1 scherf sterk verbrokkelend 
aardewerk (?); 4 brokjes geoxideerd ijzer.

datering en interpretatie
Voor een meer nauwkeurige chronologische 
duiding, geeft enkel de pot e meer informatie. 
De vorm sluit aan bij het Noord-Franse type 390 van 
Legoux (Legoux et al. 2006) dat verspreid is in het 
oostelijke deel van de N.-Franse regio gedurende 
MA3 en MR1 (560/570 tot 600/610). Ook het 
staafjespatroon van de rolstempel dat onder de 
noemer van Legoux’ type 415 valt, kent een zelfde 
chronologische verspreiding nl. MA3 en MR1. 
Böhner typeert deze potten in het Trierse gebied als 
type B1b. Ze komen er voor vanaf Stufe III (525-600) 
maar leven nog verder in Stufe IV (7de eeuw –  
Böhner 1958, 39-40). In het Nederrijnse gebied 
zijn dergelijke potten volgens de methodiek van 
Siegmund onder te brengen onder basistype 5. 
Een verdere onderverdeling laat toe de biconische 
pot van Broechem te klasseren als Kwt3.23 met 
verspreiding in de Nederrijnse fasen 8 A en B 
(610-640 – Siegmund 1998, 131). Müssemeier et al. 
deelde dergelijk aardewerk voor het noordelijke 
Nederrijnse gebied in binnen type KWT5E dat 
zowel in fase 5 als 6 verspreid is (565-610/620 – 
Müssemeier et al. 2003, 62).
Kralen a zijn door Pion herkend als types B1.2-04c 
uit periode P4 en F1.1-08c aanwezig in perioden 
P1 tot P5. Een datering in MR1 is niet uitgesloten 
(600/610-630/640). 

conclusie
MA3-MR1

interpretatie geslacht 
Niet te bepalen.
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(Böhner 1958, 104-105) ziet Burgundische 
invloeden in deze mantelspelden die hij voor het 
Trierse gebied als type D2 benoemde. Hij dateert 
ze in Stufe IV (7de eeuw). Voor wat de Nederrijnse 
grafvelden betreft, bundelde Siegmund (Siegmund 
1998, 48) deze fibulae samen onder type Fib2.3 en 
schreef ze toe aan fase 7 (585-610). Müssemeier et al. 
nam deze typologie en datering over voor het linker 
Nederrijnse gebied (AG Franken, 2003, 26-27). 
Graenert maakte een synthese-werk over dit type 
van mantelspeld en maakte verder onderscheid in de 
verschillende exemplaren (Graenert 2007). 
Het gouden hangertje met filigraanversiering (c) is 
moeilijker te dateren. Böhner beschrijft dergelijke 
gouden hangertjes als een lang in gebruik zijnde 
opsmuk met mediterraanse oorsprong (Böhner 
1958, 125). Dergelijke hangertjes komen voor vanaf 
Stufe II tot IV (5de tot 7de eeuw).
Kralenreeksen d tot h zijn beschreven door Pion als 
types A3.1-12, A3.2-06, A4.4-01, B1.1-01a, B1.1-02a, 
B1.2-01b, B1.2-07, B1.4-02a, B1.5-02b, B1.5-02c, 
B1.6-01b, B1.6-01c, B2.2-02c, B2.4-01a, B3.3-02a, 
B8.3-01a, B10.1-01b, B11.7-01, C2.1-01b, D1.7, 
F1.1-01b, F1.1-04b, F1.1-08b, F1.1-08c, F1.1-08d. 8 
types horen thuis in Pions periode P3, 7 tot periode 
P2 of P2b en 4 tot P4. De overige types zijn meer 

algemeen verspreid (Pion 2014). Deze kralenreeksen 
laten zich dus zonder problemen dateren in periode 
MA3 (560/570-600/610). Het voorkomen van een 
Romeinse meloenkraal in een vroegmiddeleeuws 
halssnoer is niet uniek (Pion 2014, 174). 
De gecorrodeerde en samengekitte ijzeren 
objecten (i) zijn wegens hun slechte toestand niet 
te conserveren. Dank zij röntgenfotografie zijn ze 
te interpreteren als resten van een gordelketting 
(achtvormige en ringvormige schakels) waaraan 
wellicht meerdere gebruiksvoorwerpen bevestigd 
waren. Ten minste een sleutel is te herkennen.
De hoge, biconische spinsteen (j) past mogelijk 
binnen type B3 in de typologie van P. Walton 
Rogers (Walton Rogers 2007, 25). Dit type dat een 
ontstaan kent in de ijzertijd, komt in onbruik in de 
7de eeuw. 
De biconische pot (k) is in de Noord-Franse 
typologie van Legoux in te delen binnen type 390, 
te dateren in MA3-MR1 (560/570 tot 630/640). 
De radstempel is terug te vinden in motief 424 dat 
eenzelfde datering toegewezen kreeg (Legoux et al. 
2006). Deze pot leunt in de Trierse typologie van 
Böhner aan bij type B3B dat tot ontwikkeling komt 
op het einde van Stufe III (einde 6de eeuw) maar pas 
tot bloei komt in Stufe IV (7de eeuw – Böhner 1958, 

40-42). In het Nederrijnse gebied zijn dergelijke 
potten (basistype 2) gekend onder type Kwt3.21 
dat op komt in fase 7 (585-610) en tot in fase 8 
(610-640) verspreid zijn (Siegmund 1998, 130-131). 
Müssemeier et al. bracht benoemde dit type voor het 
linker Nederrijnse gebied als Kwt5G. Het komt er 
voor in fasen 5 en 6 (565-610/620).
Beide glazen randscherven zijn eerder te 
interpreteren als amuletten/geluksbrengers. 
Ze komen vaak voor in vroegmiddeleeuwse 
grafcontexten (Pion 2014, 176).

conclusie
MA3-MR1

interpretatie geslacht 
Vrouwelijk op basis van de vondsten.

interdisciplinaire analyses
Andere: granaatsteenonderzoek fibula 1127 door F. 
Mathis (zie bijdrage F. Mathis & O. Vrielynck, deel I, 
hoofdstuk 8 en tabel 8.9).

vondsten 
a 04-BROE-1127: gouden schijffibula met 

umbovormig middendeel waarop ingelegde platte 
ronde bruinrode steen en rondom 3 gestileerde 
vogelkopjes met granaatsteen inglegwerk (2 
steentjes van de 6 verdwenen), tussen de vogelkopjes 
telkens ingelegde steen (2 van de 3 verdwenen); 
filigraanwerk in de vorm van ronde cirkeltjes 
rondom het verhoogde middendeel en over de rest 
van de plaat;

b 04-BROE-1126: cirkelvormige bronzen achterplaat 
met geoxideerde ijzeren naald van fibula 1127;

c 04-BROE-1128: gouden amulet/hanger, 
cirkelvormig schijfje, doorboord, met vlechtband 
op rand en spiraalmotieven in filigraan op voorzijde, 
achterzijde effen;

d 04-BROE-1137: 2 grote kralen in barnsteen;
e 04-BROE-1138: 2 cilindervormige grote kralen in 

ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met witte 
golflijnen en 3 parallelle banden: aan de buitenzijden 
groene band met afwisselend witte en gele stippen, 
in het midden een gele band; 1 cilindervormige 
kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd 
met gele stippen en 3 parallelle banden: 2 witte 
banden aan de uiteinden met afwisselend rode en 
blauwe stippen en een donkergroene band in het 
midden met afwisselend witte en gele stippen; 1 
cinlindervormige kraal in ondoorschijnende rode 
glaspasta, versierd met millefiori zigzagpatroon;

f 04-BROE-1139: 2 bolvormige kralen in 
ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met gele 
draad in vlechtmotief en opgelegde witte noppen 
met azuurblauw uiteinde; 

g 04-BROE-1149: 61 kralen in glaspasta: 1 
meloenkraal in turkooiskleurige glaspasta 
(verweerd); 2 geribbelde bandvormige kralen 
in doorschijnende blauwe glaspasta (1 te 
restaureren); 1 langwerpige vijfhoekige kraal in 
ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd; 
1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende 
rode glaspasta, onversierd; 1 vijfhoekige kraal in 
ondoorschijnende witte glaspasta, onversierd; 1 
tweeledige bandvormige kraal in ondoorschijnende 
witte glaspasta, onversierd; 13 volledige en 5 
fragmenten van kleine bandvormige kraaltjes in 
ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 
tweeledige en 2 enkelvoudige kleine bandvormige 
kraaltjes in ondoorschijnende zwarte glaspasta, 
onversierd; 4 kleine bandvormige kraaltjes 
in aangeslagen glaspasta, onversierd; 4 bol/
bandvormige kralen in doorschijnende kleurloze 
glaspasta, onversierd; 18 enkelvoudige en 4 
tweeledige cilindervormige kleine kraaltjes in 
ondoorschijnende turkooiskleurige glaspasta, 
onversierd; 2 band/tonvormige kralen in 
ondoorschijnende gemengde glaspasta; 1 
langwerpige tonvormige kraal in doorschijnende 
blauwe glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal 
in ondoorschijnende zwarte glaspasta, versierd met 
gele draad in zigzagmotief; 2 tweeledige kralen 
in ondoorschijnende witte glaspasta, versierd met 
blauwe draad in vlechtmotief; 1 bolvormige kraal 
in ondoorschijnende gele glaspasta, versierd met 
rode draad in zigzag (golf) motief; 1 langwerpige 
tonvormige kraal in doorschijnende blauwe 
glaspasta, versierd met horizontale witte band 
waarop rode horizontale draad;

h 04-BROE-1151: 19 volledige, 2 fragmentaire en 4 
te restaureren kralen in barnsteen van verschillende 
vorm en grootte;

i 04-BROE-1175: 24 fragmenten van ijzeren 
voorwerpen: een grote dubbele ijzeren ring; 
een ijzeren ring; een ijzeren haak; verschillende 
fragmenten van haken en schakels; een ovalen 
ijzeren gesp, met omgeplooide pin, zonder 
beslagplaat; een 8-tal kleinere fragmentjes van 
beslag; 2 niet te identificeren voorwerpen; 

j 04-BROE-1134: 1 hoog biconisch spinsteentje in 
aardewerk, fijn gemagerde klei met schervengruis en 
zand, deels geglad buitenoppervlak, oxiderende en 
harde bakking, onregelmatig gevormd met gelijke 
boven- en onderkant;

k 04-BROE-1113: intacte biconische pot, 
korte uitstaande hals met omgeplooide rand, 
horizontale ribbel op overgang hals en schouder, 
radstempelversiering op de schouder, scherpe knik 
tussen schouder en buik halverwege hoogte van de 
pot, schouder even hoog als buik, vlakke bodem; 
fijne bleekgrijze klei gemagerd met chamotte 
en zand, reducerende bakking: grijs binnen- en 
buitenoppervlak, buitenoppervlak met bleke 
vlekken;

l niet ingezameld tijdens ‘opgraving’ eigenaar;
m 04-BROE-1152: 1 randfragment van een Romeinse 

ribbenschaal in blauwgroen doorschijnend glas;
n 04-BROE-1153: randfragment van een recipiënt in 

kleurloos doorschijnend glas.

datering en interpretatie
Ouder dan graf 138 op basis van de oversnijding.
De gouden schijffibula met bronzen achterplaat (a 
en b), filigraanversiering en inleg met granaatsteen 
en andere (half)edelstenen behoort tot een 
type dat ruim verspreid is in de Merovingische 
wereld. Eenzelfde exemplaar is gevonden tijdens 
het gelijktijdige onderzoek van het grafveld 
te Grez-Doiceau (Vrielynck 2007, 49: fig. 10). 
Vrielynck dateert deze fibula tussen 600-650. 
Ook de grafvelden ‘Vieux Cimetière’ te Arlon 
(Luxemburg) en Sint-Gillis-Dendermonde (O.-Vl.) 
zijn gelijkaardige mantelspelden teruggevonden 
(Roosens & Alénus-Lecerf 1965, 38-39, 115-116 en 
Van Doorselaer 1958, 27, pl. VIII nr. 1). Roosens & 
Alenus-Lecerf plaatsen dergelijke mantelspelden 
in de tweede helft van de 7de eeuw. Dergelijke 
fibulae zijn in de Noordfranse typologie (Legoux 
et al. 2006) terug te vinden onder type 221 met 
een datering in MR1 (600/610-630/640). Böhner 
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Dit spoor is mogelijk te interpreteren als een 
secundair gegraven zgn. ‘plunderkuil’. In de 
zuidelijke helft van de kist bevonden zich nog 
enkele voorwerpen in situ op de bodem (+ 11,37 
m TAW): centraal ter hoogte van het hoofd een 
ijzeren voorwerp (a), naast het hoofd tegen de 
zuidoostelijke kistflank een ijzeren mes waarvan 
het heft noordwaarts gericht was (b) en iets lager op 
schouderhoogte een bronzen gesp (c). 
Op een diepte van + 11,33 m TAW was elk spoor 
van dit graf verdwenen. In de kuil- en kistvulling 
kwamen nog enkele losse vondsten tevoorschijn 
(resp. d en e). Mogelijk zijn enkele van de 
verzamelde vondsten afkomstig uit de secundair 
gegraven kuil. 

vondsten 
a 02-BROE-896: fragment van een niet verder te 

identificeren ijzeren voorwerp (lijkt op knop van 
heft van scramasax);

b 02-BROE-895: ijzeren mes mogelijk met rechte rug 
en snede die naar punt buigt (nogal onduidelijk), 
gemineraliseerde houtresten op heft; 

c 02-BROE-897: bronzen ovalen gesp met bronzen 
angel met schildvormige basis, bevestigd aan gesp 
met ijzeren beugel doorheen schildvormig uiteinde 
van pin, riembreedte: 2,5 cm; zonder beslag en 
onversierd;

d 02-BROE-898: 6 wandscherven handgevormd 
aardewerk, dik- tot dunwandig, zachte bakking, 
gemagerd met redelijk grof schervengruis en zand, 
deels oxiderend deels reducerend gebakken: beige 
tot bruingrijs buitenoppervlak en donkerkgrijze 
kern en/of binnenoppervlak; 1 randscherf van een 
potje met verdikte uitstaande rand, fijne reducerend 
gebakken klei, wielgedraaid; 4 scherfjes oxiderend 
gebakken fijne klei (secundair verbrand?); 1 brokje 
gesmolten ijzer?; 2 fragmentjes houtskool;

e 02-BROE-899: 1 vioolvormig bronzen riembeslag, 
met aanhechting en stukje ijzer aan achterzijde; 2 
fragmenten van een mes?; 1 niet te identificeren 
brokje ijzer.

datering en interpretatie
Enkel de bronzen gesp c laat enige chronologische 
duiding toe. Wellicht is het vioolvormig riembeslag 
dat ingezameld werd uit de kistvulling, met deze 
gesp in verband te brengen. Dergelijke ensemble 
zijn in Noord-Frankrijk terug te vinden onder 
Legoux’ type 118 (Legoux et al. 2006) dat in gebruik 
was in MA2 en MA3 (520/530 tot 600/610). Te 
Goudelancourt (F, Aisne) worden de vioolvormige 
beslagen gedateerd in MA3 (Nice et al. 2008, 
206). In het Trierse gebied zijn dergelijke gespen 
gekend als type A6 (Böhner 1958, 181-182). Ze 
komen er vooral voor in mannengraven in Stufe 
III (525-600). De Nederrijnse typologie plaatst 

dergelijke beslagloze gespen met riembreedte tot 
2,5 cm in type Gür2.6 (Siegmund 1998, 23-24). 
Ze komen voor in fase 4 (530-555) en soms nog in 
fase 5 (555-570). Müssemeier et al. maakt voor deze 
gespen een andere verdeling nl. Gür2.6/7C, en stelt 
dat dergelijke gespen aan de linker oever van de 
Nederrijn voornamelijk in mannengraven uit fase 4 
stammen (510/525-565). In vrouwengraven zouden 
deze gespen nog in fase 5 voor komen (565-580/590) 
maar dan met smalle, hoge beugel wat hier niet het 
geval is (Müssemeier et al. 2003, 16-17).
Ijzeren messen zijn zonder veel typologisch 
onderscheid gedurende gans de vroege 
middeleeuwen in gebruik zodat ze onbruikbaar zijn 
als dateringselement (zie Nice et al. 2008, 132). 

conclusie
MA2-MA3

interpretatie geslacht 
Mannelijk op basis van de gesp met vioolvormig 
beslag (?).

138 
inhumatiegraf 

Werkput XIV
Spoor 325
Oriëntatie Z-N (173°)

beschrijving
Graf intact bewaard. Oversnijdt het verstoorde 
graf 137.
Vanaf de verwijdering van de ploegvoor (+ 11,56 m/ 
+ 11,53 m TAW) was dit graf al duidelijk 
herkenbaar als een individueel zuid-noord gericht 
inhumatiegraf. Op een iets dieper niveau (+ 11,50 m  
TAW) lijnde het graf zich zeer duidelijk af met 
onderscheid tussen een scherp rechthoekige 
grafkuil (1; 240 cm bij 129 cm) en een centraal 
gelegen, eveneens rechthoekige grafkist (2; 177 
cm bij 63 cm). De kuil was gevuld met bruingrijs 
leemhoudend zand, de kistvulling daarentegen was 
donkerder bruin en humeuzer. De zuidwesthoek 
van het graf oversneed de noordoosthoek van graf 
137. Nog iets dieper (+ 11,35 m TAW) lijnden zich 
ook de kistplanken gedeeltelijk af in de vorm van 
een bruine of lichtgrijs uitgeloogde lineaire strook 
(3). Op + 11,27 m TAW was binnen de kist een 
amorfe verkleuring zichtbaar die eerder in verband 
te brengen is met de opvulling van de kistholte na 
instorting van het deksel dan met de vulling van 
een secundaire gegraven kuil (4). In dit laatste geval 
had de verstoring immers van bovenaf zichtbaar 
geweest. Een aantal kralen lag verspreid over de 
bodem van de kist (a-h; + 11,25 m TAW). Centraal 
gelegen op eenzelfde diepte werd nog een ijzeren 
voorwerp aangetroffen (i). 
Onder de kistbodem (ca. + 11,22 m TAW) tekenden 
zich twee horizontale dwarsbalken af onder hoofd- 
en voeteneinde (resp. 104 cm (Z) en 99 cm (N) lang; 
dikte ca. 4 cm (5 en 6). Op + 11,19 m was elk spoor 
van dit graf verdwenen. Zowel kuil- als kistvulling 
bevatten nog enkele losse vondsten (resp. j en k).

vondsten 
a 02-BROE-908: bolvormige kraal in 

ondoorschijnende gele glaspasta;
b 02-BROE-908: bolvormige kraal in 

ondoorschijnende gele glaspasta; 
c 02-BROE-908: cilindervormige of tonvormige kraal 

in ondoorschijnende rode glaspasta;
d 02-BROE-908: bolvormige kraal in 

ondoorschijnende gele glaspasta;
efg 02-BROE-908.: 3 kralen in ondoorschijnende 

glaspasta (1 tonvormige of cilindervormige kraal 
in rode ondoorschijnende glaspasta, onversierd; 1 
cilindervormige kraal in rode ondoorschijnende 
glaspasta met een golvende draad witte glaspasta 
in spiraal opgelegd; 1 cilindervormige kraal in rode 
ondoorschijnende glaspasta met een gele draad in 
zigzagmotief opgelegd waarbinnen gele stippen);

h 02-BROE-908: brokjes van een kraal in barnsteen; 
i 02-BROE-908: 2 fragmenten geoxideerd ijzer;
j 02-BROE-907: 1 randscherf handgevormd 

aardewerk (te klein om te tekenen en type 
te bepalen) van een pot met uitstaande rand, 
redelijk dikwandig en redelijk grof gemagerd 
met schervengruis en zand; deels oxiderend deels 
reducerend gebakken: bruingrijs buitenoppervlak, 
donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 5 

wandscherven handgevormd aardewerk, redelijk 
dikwandig en redelijk grof gemagerd met 
schervengruis en zand, deels oxiderend deels 
reducerend gebakken: bruingrijs tot oranjegrijs 
buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of 
binnenoppervlak; 7 brokjes indet aardewerk;

k 02-BROE-908: 4 wandscherven handgevormd 
aardewerk, redelijk dikwandig, zachte bakking, 
redelijk groffe magering met schervengruis en 
zand, deels oxiderend deels reducerend gebakken: 
bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en/
of binnenoppervlak; 1 scherfje oxiderend gebakken 
aardewerk, fijne klei; 7 brokjes indet aardewerk. 

datering en interpretatie
Jonger dan graf 137 op basis van de oversnijding. 
De teruggevonden kralen vertegenwoordigen 
volgende types van Pion: B1.1-02b, B1.3-02, 
B1.4-02a, B4.2-02b, B5.1-01A. Op het eerste type na 
dat ruim verspreid is in de Merovingische periode, 
horen deze types thuis in Pions periode P3 wat 
overeenstemt met fase MA3 (Pion 2014). 

conclusie
MA3

interpretatie geslacht 
Mogelijk als vrouwelijk te interpreteren op basis van 
de kralen (?).

139 
inhumatiegraf

Werkput XIV
Spoor 324
Oriëntatie Z-N (183°)

beschrijving
Graf intact bewaard. Geen oversnijdingen met 
andere graven.
Bij het afgraven van de teelaarde (+ 11,56 m/ 
+ 11,53 m TAW) was dit graf al duidelijk herkenbaar 
als een individueel en volledig vrij liggend, zuid-
noord gericht inhumatiegraf waarbinnen zelfs al 
een vage aflijning van een kist zichtbaar was. Op 
een iets dieper niveau (+ 11,51 m TAW) lijnde de 
rechthoekige grafkuil zich zeer duidelijk af (1; 277 
cm bij 120/113 cm). Deze kuil was opgevuld met een 
heterogene bruingrijze vulling. Centraal binnen de 
grafkuil was de fragmentaire lineaire aflijning van 
een rechthoekige grafkist zichtbaar (2). Hierbinnen 
was de vulling ook donkerder en egaler. Een niveau 
dieper (+ 11,42 m TAW) was de volledige grafkist 
zichtbaar in de vorm van een rechthoekige lichtgrijs 
tot bruin gekleurde band waarbinnen de vulling 
egaal donkerbruin gekleurd was (3; 231 cm bij 53 
cm). Deze aflijning was in het centrum onderbroken 
door een cirkelvormige verstoring die tot de 
westelijke kuilwand reikte (4; 90 cm bij 82 cm). 
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141 
inhumatiegraf

Werkput XIV
Spoor 342 
Oriëntatie W-O (268°)

beschrijving
Graf slechts zeer fragmentair bewaard wegens 
ligging onder boom. 
Dit graf waarvan enkel een deel van de zuidflank 
en de noordoostelijke hoek te registreren waren, 
werd pas zichtbaar op en diepte van + 11,50 m TAW. 
Het ligt bijna volledig onder een notenboom die 
bewaard diende te blijven. Bijgevolg was het enkel 
mogelijk een beperkt deel van de grafkuil in te 
tekenen en zo een approximatieve reconstructie van 
graf aan te duiden (fig. 141 – breedte ca. 130 cm). 
De kuilvulling was bruingrijs en heterogeen van 
samenstelling. Het graf werd niet verder uitgehaald 
en evenmin in detail ingetekend. Er zijn geen 
vondsten te melden. 

vondsten
Geen

datering en interpretatie
De afwezigheid van vondsten laat niet dit graf nader 
te dateren.

conclusie
Datering niet gekend.

interpretatie geslacht 
Geen gegevens.

142 
inhumatiegraf 

Werkput XIV
Spoor 340 
Oriëntatie W-O (266°)

beschrijving
Niet volledig geregistreerd wegens ligging onder 
boom. Geen oversnijdingen met andere graven 
zichtbaar.
Dit graf werd zichtbaar op een diepte van  
+ 11,51 m TAW, bij het uitbreiden van de werkput 
in noordelijke richting. De zuidwestelijke hoek is 
niet onderzocht wegens de ligging onder een te 
behouden boom. Op deze diepte was de grafkuil 
duidelijk afgelijnd (1). Met een lengte van 370 
cm is deze kuil als uitzonderlijk lang te noemen. 
De breedte bedroeg 165 tot 175 cm. De kuil was 
gevuld met een heterogeen samengesteld pakket van 
bruingrijs leemhoudend zand. Centraal in de kuil 
was op dat niveau al een donkerdere verkleuring van 
de kistvulling zichtbaar (2). Op + 11,37 m TAW was 
de grote kuil nu heel scherp afgelijnd. In deze kuil 
waren duidelijk twee kisten bijzet. Centraal waren 
de lichtgrijze sporen van een grote, W-O geplaatste 
grafkist zichtbaar (3; tenminste 190 cm lang en ca. 
80 cm breed). Aan het voeteneinde bleek nog een 
kleinere, rechthoekige houten kist in N-Z richting 
bijgezet, waarvan de planken eveneens fragmentair 
afgelijnd waren in de vorm van een bruine tot grijze 
strook(4; 130 cm bij 46 cm). Binnenin was de vulling 
eveneens donkerder en humeuzer. 

Een volgende verdieping tot + 11,32 m TAW 
maakte duidelijk dat deze kleinere kist in een 
hoger uitgegraven nis was bijgezet: de grote 
grafkuil was op dit niveau immers een 70-tal cm 
korter met een lengte van ca. 305 cm. De grote, 
centrale kist was nog steeds duidelijk afgelijnd en 
vertoonde uitspringende planken aan het oostelijke 
voeteneinde die tot op een diepte van + 11,15 m 
TAW zichtbaar waren (5). Of deze ook aanwezig 
waren in het westelijke voeteneinde is onbekend. 
Er bevonden zich geen vondsten in situ op de 
kistbodem maar het graf is slechts ten dele 
onderzocht. 
Onder de kistbodem kwamen op + 11,12 m TAW 
nog twee dwarsbalken tevoorschijn (6 en 7). Een van 
beide was slechts gedeeltelijk te registreren (lengte 
niet gekend; breedte17 cm). De andere balk was 137 
cm lang en 15 cm breed. Beide waren ca. 5 cm dik. 
Op + 11,08 m TAW waren alle sporen van dit 
dubbelgraf verdwenen. De kuilvulling leverde een 
aantal verspreide kralen (a) en enkele losse vondsten 
(b) op. Ook in de kistvulling kwamen nog wat losse 
vondsten tevoorschijn (c).

vondsten
a 02-BROE-919 (a): 1 biconische kraal in 

ondoorschijnende geelwitte glaspasta, versierd met 
3 concentrische rode cirkels waarbinnen telkens 
een blauwe stip; 1 tweeledige bandvormige kraal in 
ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd;

b 02-BROE-921 (b): 3 kleine handgevormde 
wandscherfjes, zachte bakking, groffe magering, 
deels oxiderend, deels reducerend gebakken: bruine 
buitenzijde en donkergrijze kern; losse kralen (?); 

140 
inhumatiegraf 

Werkput XIV
Spoor 331
Oriëntatie W-O (265°)

beschrijving
Graf intact bewaard. Kuil aan noord- en 
zuidkant licht verstoord door bioturbatie. Geen 
oversnijdingen met andere graven.
Bij het afgraven van de teelaarde (+ 11,56 m/ 
+ 11,53 m TAW) was dit graf slechts deels zichtbaar 
in de werkput. Het verlagen naar het volgend niveau 
ging gepaard met een uitbreiding van de werkput 
zodat gans het graf zichtbaar was op + 11,51 m 
TAW. De grafkuil was lang en rechthoekig met sterk 
afgeronde korte zijden (1; 340 cm bij 149 cm). De 
vulling bestond uit een heterogeen pakket bruingrijs 
leemhoudend zand. Binnenin tekende zich in de 
vulling reeds een kist met redelijk ronde vormen af: 
daar was de vulling donkerder en meer egaal (2).  
Op + 11,36 m TAW waren ook de kistwanden zicht-
baar in de vorm van een lichtgrijs uitgeloogde  
lineaire band waarbinnen de vulling egaal donker-
grijs was (3). Vanwege de eerder afgeronde vormen 
is de kist mogelijk te interpreteren als een boom-
stamkist (268 cm bij 68/77 cm). Nog dieper, op  
+ 11,19 m TAW bleek dat de boomstamkist wellicht 
bijgezet was in een duidelijk afgelijnde grotere, 
rechthoekige kist (3 en 4; 286 cm bij 70/60 cm). 
Op de bodem van de boomstamkist (+ 11,16 m 
TAW) was nog deels het silhouet van de overledene 
zichtbaar, met name de schedel en lange botten 
van (rechter)arm en beide benen (5). Op de bodem 
(+ 11,16 m tot + 11,12 m TAW) lag een tweetal 
voorwerpen in situ: centraal op buikhoogte een silex 

(a) en ter hoogte van de linkerknie langs de kistwand 
een ijzeren gesp en een bronzen beslagplaatje (b). 
Op + 11,09 m TAW waren alles sporen van dit graf 
volledig verdwenen. Uit kuil- en kistvulling werden 
nog wat losse vondsten gerecupereerd (resp. c en d).

vondsten 
a 02-BROE-916: silex: gemeen werktuig, 

geretoucheerde (micro)kling in vuursteen, volledig 
en onverbrand, 26-50% cortex bewaard, getand stuk 
(determinatie M. Van Gils);

b 02-BROE-915: ovalen ijzeren gesp met omgeplooide 
angel, riembreedte ca. 2,3 cm, onversierd; ijzeren 
beslagplaat met rivet in koperlegering (mogelijk 
oorspronkelijk 3 rivetten); 

c 02-BROE-917: 1 randscherf handgevormd 
aardewerk (te klein om type te bepalen of te 
tekenen-afgeplat), redelijk dikwandig, zacht 
gebakken, eerder groffe magering met schervengruis 
en zand, deels oxiderend deels reducerend 
gebakken: oranjebruin buitenoppervlak en 
donkergrijze kern; 3 wandscherven handgevormd 
aardewerk, redelijk dikwandig en zacht 
gebakken, gemagerd met schervengruis en zand, 
deels oxiderend deels reducerend gebakken: 
oranjebruin oppervlak en donkergrijze kern 
en/of binnenoppervlak; 1 randscherf van 
een wielgedraaide, reducerend gebakken pot 
(biconisch?), uitstaand en naar buiten omgeplooid, 
fijne klei gemagerd met chamotte en zand, 
donkergrijs binnen- en buitenoppervlak; 2 scherfjes 
indet aardewerk; 1 brokje geoxydeerd ijzer; 1 brokje 
gecalcineerd bot;

d 02-BROE-918: 7 wandscherven handgevormd 
aardewerk (o.a. 1 besmeten) redelijk dikwandig 
en zacht gebakken, gemagerd met schervengruis 
en zand, deels oxiderend deels reducerend 
gebakken: oranjebeige buitenoppervlak en 

donkergrijs binnenoppervlak en/of kern; 2 
wandscherven aardewerk (handgevormd?), zeer 
zanderig aanvoelend baksel, roodbruin binnen- 
en buitenoppervlak, redelijk dikwandig, fijne 
magering, oxiderend gebakken; 5 wandscherven 
oxiderend gebakken aardewerk, redelijk dunwandig 
en fijn gemagerd; 4 brokjes indet aardewerk; 1 
verbrande kei; 1 geretoucheerde silex (vuurslag); 
12 fragmenten geoxideerd ijzer (o.a. duidelijk van 
vuurslag).

datering en interpretatie
Gesp en beslagplaat b horen wellicht tot een geheel. 
Dergelijke ensembles met eenvoudige gespen met 
beslag en gelijkaardige tegenplaat (ontbreekt hier) 
is terug te vinden in de Noord-Franse typologie van 
Legoux et al. als type 150 dat verspreid is van MA3 
tot MR2 (560/570 tot 660/670) waarbij geldt dat de 
onversierde exemplaren meestal ook de oudste zijn. 
Böhner plaatst dergelijke onversierde ovalen ijzeren 
gespen met tongvormig beslag in Stufe IV (7de eeuw 
– Böhner 1958, 204-205). In het Nederrijnse gebied 
zijn dergelijke gespen geklasseerd onder type 4.5 dat 
in onversierde vorm optreedt in fase 8A (610 tot 645 
– Siegmund 1998, 31-32).

conclusie
MA3-MR1

interpretatie geslacht 
Niet te bepalen.
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datering en interpretatie
De afwezigheid van vondsten maakt het onmogelijk 
dit graf te dateren.

conclusie
Onbekend

interpretatie geslacht 
Onbekend. Gezien de kleine afmetingen, gaat het 
duidelijk om een kindergraf.

144 
inhumatiegraf 

Werkput XIV
Spoor 384
Oriëntatie ZZO-NNW (154°)

beschrijving
Gedeeltelijk onder serre gelegen. Geen 
oversnijdingen met andere graven zichtbaar.
Dit kleine graf tekende zich af op een diepte van + 
11,50 m TAW, bij het uitbreiden van de werkput 
in noordelijke richting. De noordelijke helft 
van dit graf bevond zich onder een serre zodat 
het niet volledig onderzocht kon worden. De 
rechthoekige grafkuil onderscheidde zich door een 
donkerbruingrijze vulling (1; lengte ten minste 
100 cm; breedte 70 cm). Er was geen kistaflijning 
zichtbaar. 
Op de bodem werden nog enkele voorwerpen 
aangetroffen: een ijzeren ring uit het noordelijke 
deel onder de serre (a); enkele kralen iets meer 
zuidelijk (b) en een schijffibula samen met enkele 
kralen uit gebioturbeerde context in de zuidelijke 
helft (c). 
Op een diepte van + 11,45 m TAW was het graf 
volledig verdwenen. De vulling leverde enkele losse 
vondsten op (d). 

vondsten 
a 02-BROE-931 (c): ijzeren ring; 
b 02-BROE-926 (b): 2 gehavende kralen in barnsteen; 

1 grote biconische kraal in ondoorschijnende rode 

glaspasta, versierd met witte draad in slingermotief; 
1 bandvormige kraal in ondoorschijnende 
glaspasta, versierd met gele draadin zigzagmotief; 
1 bandvormige, verweerde kraal in doorschijnende 
blauwe glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal 
in ondoorschijnende witte glaspasta, oorspronkelijk 
versierd met draad in vlechtmotief (eraf); 1 
bandvormige kraal in ondoorschijnende gele 
glaspasta, versierd met rode draad in vlechtmotief 
en 3 blauwe stippen; 1 bandvormige kraal in 
ondoorschijnende gele glaspasta, versierd met rode 
draad in vlechtmotief; 2 langwerpig cilindervormige 
kralen in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd 
met witte spiraaldraad; 3 band/bolvormige kralen 
in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met 
witte draad in vlechtmotief; 1 band/bolvormige 
kraal in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd 
met witte draad in vlechtmotief en 4 witte stippen; 
1 vervormde en 1 kapotte bloemvormige kraal 
(met lobben) in doorschijnende blauwe glaspasta, 
onversierd; 1 klein kort cilindervomrig kraaltje in 
ondoorschijnende groene glaspasta, onversierd; 
resten van 1 kraal in ondoorschijnende witte 
glaspasta, oorspronkelijk versierd met opgelegde 
draad (eraf);

c 02-BROE-925 (a): 1 bronzen schijffibula met 
centraal ingeponst motief waarrond radiaal 
cloisoneerwerk met ingelegd glaswerk, hechting 
van naald nog zichtbaar achteraan, naald zelf 
niet bewaard; 2 band- tot bolvormige kralen in 
ondoorschijnende bruinrode glaspasta, versierd 
met dubbele ineengevlochten witte draad en 3 
witte stippen; 1 bol- tot bandvormige kraal in 
ondoorschijnende bruinrode glaspasta, versierd 
met dubbele ineengevlochten gele draad; 4 kleine 
band- tot bolvormige kraaltjes in ondoorschijnende 
gele glaspasta, onversierd; 4 bandvormige kralen 
in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 
1 bolvormige kraal in doorschijnende groenige 
glaspasta, onversierd; 1 drieledige bolvormige kraal 
in doorschijnende groenige glaspasta, onversierd; 1 
tweeledige en 1 enkele kleine cilindervormige kraal 
in ondoorschijnende turkooisblauwe glaspasta, 
onversierd; 1 brokje zilver ; 5 amorfe kralen in 
barnsteen;

d 02-BROE-927: 1 wandscherf (handgevormd ?) 
aardewerk, redelijk dunwandig en zacht gebakken, 
gemagerd met schervengruis en zand, deels 
oxiderend deels reducerend gebakken: bruingrijs 
buitenoppervlak en donkergrijze kern; 1 randscherf 
van een pot met horizontaal omgeslagen rand, 
wielgedraaid, dunwandig en fijne magering, 
oxiderend gebakken klei; 1 brokje fijne oxiderend 
gebakken klei (bodemfragment van zelfde pot?).

datering en interpretatie
Kralen b zijn door Pion geanalyseerd als types A3.1-
08, A3.2-06, A4.2-01, B1.1-02a, B1.1-02b, B1.1-06c, 
B1.5-02a, B2.2-02c, B3.1-01a, B3.2-01a, B3.3-02a, 
B4.1-03a, B4.2-01b, B5.2-01d, B11.4-02e, F1.1-08b, 
F1.1-08c. Op enkele types na die meer algemeen 
in de tijd verspreid zijn, zijn de overige kralen in 
te delen in periodes P2b (2) en periode P3 (8 – 
Pion 2014). Dit wijst op een datering in fase MA3 
(560/570 tot 600/610).
De bronzen schijffibula met ingelegd glaswerk 
rond een centraal, licht verheven motief, is in de 
N.-Franse typologie van Legoux terug te vinden 
als type 218 dat gedateerd wordt in MA3 (Legoux 
et al. 2006 – 560/570-600/610). Böhner bracht 
deze fibulae voor het Trierse gebied onder in type 
C2 dat er voorkomt in Stufen II en III (450-600 
– Böhner 1958, 94). De Nederrijnse typologie 
beschrijft deze mantelspelden als type Fib1.4. Ze 
zijn verspreid in fase 5 (555-570) en komen vooral 
voor in vrouwengraven (Siegmund 1998, 45). Aan 
de linkeroever van de Nederrijn tot de noordelijke 
Eifel komt dit type voor vanaf de tweede helft van 
fase 4 tot fase 5 (550-580/590 – Müssemeier et al. 
2003, 26-27).
De ijzeren ring is onmogelijk te dateren. Ook de 
functie blijft onduidelijk.

conclusie
MA2-MA3

interpretatie geslacht 
Wellicht een vrouwelijk individu op basis van fibula 
en kralen. Gezien de kleine afmetingen, gaat het 
duidelijk om een kindergraf.

c 02-BROE-920: 8 wandscherven handgevormd 
aardewerk, dikwandig, zacht gebakken, redelijk 
grof gemagerd met schervengruis en zand, deels 
oxiderend deels reducerend gebakken: bruingrijs 
buitenoppervlak en donkergrijze kern en/
of binnenoppervlak; 2 fragmentaire scherven 
roodbruin zeer zanderig aardewerk, redelijk groffe 
magering met schervengruis en mica, handgevormd 
?; dikke brok gebakken klei, grijs en fijne magering; 
1 brok geoxideerd ijzer.

datering en interpretatie
Kralen a zijn door Pion getypeerd als B1.2-01b 
uit periode P4 en D2.2-02 uit periode P2 (Pion 
2014). Dit wijst op een datering in fase MA3 
(560/570-600/610).

Het is onduidelijk of in het kleinere kistje een 
kind bijgezet was of dat er bijgaven in opgeborgen 
waren. Vermits er geen anorganisch materiaal 
teruggevonden is, moet het vrijwel zeker gaan om 
organische resten.

conclusie
MA3

interpretatie geslacht 
Onbekend

143 
inhumatiegraf 

Werkput XIV
Spoor 338 
Oriëntatie ZZO-NNW (157°)

beschrijving
Volledig geregistreerd. Geen oversnijdingen met 
andere graven.
Dit kleine graf tekende zich af op een diepte van  
+ 11,51 m TAW, bij het uitbreiden van de werkput 
in noordelijke richting. Op dit niveau was het  
graf gekenmerkt door zijn redelijk afgeronde  
recht hoekige vorm (1, 112 bij 72 tot 75 cm).  
De vulling was donkerbruin tot bruingrijs gevlekt 
met lemig zand. Bij het verdiepen onderscheidde 
zich geleidelijk een bruinere en egalere kistvulling 
(2). Een tiental cm dieper, op + 11,41 m TAW, waren 
ook de contouren van een kleine, rechthoekige 
kist zichtbaar waarvan de oostelijke planken deels 
naar binnen gevallen waren (3; 101 cm bij 29 cm). 
Deze planken waren zichtbaar in de vorm van een 
lichtgrijze, uitgeloogde strook. Er waren geen 
vondsten meer in situ aanwezig op de bodem.  
Op + 11,21 m TAW was elk spoor van dit graf 
verdwenen. Enkel de vulling van de grafkuil leverde 
nog enkele losse scherven op (a)

vondsten 
a 02-BROE-909 (a): 1 randscherfje handgevormd 

aardewerk (afgerond, te klein om type te bepalen 
en om te tekenen), redelijk dikwandig en zacht 
gebakken, gemagerd met schervengruis en zand, 
deels oxiderend deels reducerend gebakken: 
bruingrijs buitenoppervlak en donkergrijze kern en/
of binnenoppervlak; 6 wandscherven handgevormd 
aardewerk, redelijk dikwandig en zacht gebakken, 
gemagerd met schervengruis en zand; deels 
oxiderend en deels reducerend gebakken: 
oranjebruin tot grijsbruin buitenoppervlak en 
donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 2 
scherfjes in fijne grijze klei, reducerend gebakken, 
wielgedraaid.
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Op een diepte van + 11,30 m TAW was het 
silhouet van de schedel zichtbaar in het westelijke 
kistuiteinde (4) en op + 11,28 m TAW kwamen ook 
tandenresten van de onderkaak tevoorschijn (a). Op 
+ 11,26 m TAW tenslotte werden ter hoogte van de 
rechterborst of bovenarm de resten van een ijzeren 
staafje geregistreerd (b). 
Het graf reikte tot + 11,25 m TAW. Uit de vulling 
van de kist werden nog enkele losse vondsten 
gerecupereerd (c). 

vondsten 
a 02-BROE-591 (c): menselijke tanden; 
b 02-BROE-592 (d): 4 fragmenten van een ijzeren 

staafje;
c 02-BROE-593 (b): 6 wandscherven handgevormd 

aardewerk, zachte bakking, redelijk groffe magering 
met schervengruis en zand, deels oxiderend deels 
reducerend gebakken: beige tot bruin oppervlak, 
donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 
wandscherfje wielgedraaid aardewerk, fijne 
magering, dunwandig, grijs; 1 brokje dakpan.

datering en interpretatie
Het ijzeren staafje biedt geen verdere houvast voor 
een chronologische situering. 

conclusie
Onbekend

interpretatie geslacht 
Niet te bepalen.

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: tandenresten 02-BROE-591, zie 
assessment K. Quintelier, deel I.

147 
inhumatiegraf 

Werkput IV
Spoor 77
Oriëntatie W-O (269°)

beschrijving
Enkel de westelijke helft is onderzocht vanwege de 
gedeeltelijke ligging onder de tuinafscheiding en 
een naastliggende volière.
Tijdens een eerste afgraving tussen + 11,75 m tot  
+ 11,65 m TAW waarbij tal van crematiegraven aan 
het licht kwamen, was dit graf nog niet zichtbaar. 
Op + 11,61 m TAW diepte maakte een amorfe 
bruine verkleuring zich los van het bovenliggende 
pakket, zonder dat er reeds afzonderlijke graven in 
te herkennen waren. Enkele cm dieper, op  
+ 11,58 m TAW manifesteerde graf 147 zich net 
als graf 146, als een afzonderlijk graf met W-O 
oriëntering waarbij de oostelijke helft volledig op 
het naastliggende perceel, onder een bestaande 
volière verborgen bleef. Op + 11,55 m TAW was 
een duidelijk afgelijnde, rechthoekige grafkuil 
zichtbaar (1; ten minste 110 cm bij 110 cm). Binnen 
de heterogene en donkere bruingrijze vulling, was 
op dat niveau geen kistaflijning zichtbaar. Pas bij 
de volgende verdieping tot + 11,42 m TAW, was 
binnen de grafkuil ook duidelijk een kist afgelijnd 
(ten minste 85 cm bij 50 cm). De vulling ervan stak 
donkerder af ten opzichte van de kuilvulling (2) 
en daarenboven lijnde de zuidelijke kistwand zich 
lineair af in de vorm van een lichtgrijze strook waar 
zich ooit de houten kistwand bevond (3). 

Nog iets dieper, op + 11,31 m TAW, was een rond 
silhouet van de schedel zichtbaar (4). 
Ter hoogte van de kistbodem, op + 11,25 m TAW, 
lag op buikhoogte nog een ijzeren mes in situ (a). 
Het graf was uitgegraven tot een diepte van + 11,22 
m TAW. Uit de kistvulling kwam een aantal losse 
vondsten tevoorschijn (b). 

vondsten 
a 02-BROE-579 (e): 1 ijzeren mes waarvan rug en 

snede geleidelijk naar elkaar toebuigen, rug met 
knik; 

b 02-BROE-578 (b): 4 wandscherfjes + 3 brokjes 
handgevormd aardewerk, zachte bakking, magering 
met chamotte en schervengruis, deels oxiderende 
deels reducerende bakking: oranjebruin oppervlak, 
donkergrijze kern en/of binnenoppervlak; 1 brokje 
ijzerslak; 1 menselijke tand (kies); 1 fragmentje 
gecalcineerd bot.

datering en interpretatie
Het ijzeren mes kan onmogelijk gebruikt worden 
om dit graf nauwkeuriger chronologisch te 
rangschikken. 

conclusie
Onbekend

interpretatie geslacht 
Niet te bepalen.

145 
inhumatiegraf 

Werkput XIV
Spoor 339 
Oriëntatie W-O (261°)

beschrijving
Volledig onderzocht. Vrijliggend.
Bij de uitbreiding van de werkput in noordelijke 
richting kwam dit graf tevoorschijn op een diepte 
van + 11,51 m TAW. Het gaat om een rechthoekige 
grafkuil met afgeronde hoeken waarvan de vulling 
bestaat uit een heterogene samenstelling van 
bruingrijs en geel lemig zand (1; 291 cm bij 148 cm). 
Binnen deze vulling was al de donkerdere vulling 
van een rechthoekige kist zichtbaar (2) waarvan 
de omtrek al deels afgelijnd was door een lineaire, 
lichtgrijs uitgeloogde strook (3; 244 cm bij 73 cm). 
Een tiental cm dieper, op + 11,41 m TAW was 
nagenoeg gans de omtrek van de kist op deze manier 
afgetekend. 
Nog dieper, op + 11,26 m tot + 11,24 m TAW was 
ook het silhouet van de lange botten (armen en 
benen) zichtbaar (4). Op dezelfde diepte lagen nog 
enkele vondsten in situ: op borsthoogte lag een 
plaatje in koperlegering en een fragment van een 
ijzeren voorwerp (a); daaronder, ter hoogte van de 
lenden lag een ovalen ijzeren gesp (b) en links van 
het linker onderbeen tenslotte lag een silex (c). 
Het graf was volledig verdwenen op + 11,21 m 
TAW. Zowel kuil- als kistvulling leverden nog 
enkele losse vondsten op (resp. d en e).

vondsten 
a 02-BROE-912 (h): 1 fragmentje van een dubbel 

geplooid plaatje in CU-legering; 1 niet te 
identificeren fragment ijzer; 

b 02-BROE-911 (g): ovalen ijzeren gesp met 
omgeslagen angel, onversierd, zonder beslagplaat;

c 02-BROE-910 (f): silex: schrabhoofd in 
Wommersomkwartsiet (determinatie M. Van Gils);

d 02-BROE-913 (a): 1 randscherf (te klein om type 
te bepalen of te tekenen) van een handgevormde 
pot of kom, redelijk dikwandig en zacht gebakken, 
gemagerd met schervengruis en zand, deels 
oxiderend en deels reducerend gebakken: bruingrijs 
buitenoppervlak en donkergrijze kern en/of 
binnenoppervlak; 11 wandscherven handgevormd 
aardewerk, redelijk dikwandig en zacht gebakken, 
gemagerd met schervengruis en zand, deels 
oxiderend deels reducerend gebakken: bruin tot 
oranjebeige buitenoppervlak en donkergrijze kern 
en/of binnenoppervlak; 4 brokjes houtskool;

e 02-BROE-914 (b): losse scherven, silex + bot.

datering en interpretatie
Geen van de voorwerpen komt in aanmerking 
voor een datering. De ijzeren gesp is zonder twijfel 
afkomstig van een gordel. 

conclusie
Onbekend

interpretatie geslacht 
Niet te bepalen.

146 
inhumatiegraf 

Werkput IV
Spoor 193
Oriëntatie WteZ-OteN (253°)

beschrijving
Enkel de westelijke helft is onderzocht vanwege de 
gedeeltelijke ligging onder de tuinafscheiding en 
een naastliggende volière.
Tijdens een eerste afgraving tussen + 11,75 m/ 
+ 11,65 m TAW waarbij tal van crematiegraven aan 
het licht kwamen, was dit graf nog niet zichtbaar. 
Op + 11,61 m TAW diepte maakte een amorfe 
bruine verkleuring zich los van het bovenliggende 
pakket, zonder dat er reeds afzonderlijke graven in 
te herkennen waren. Enkele cm dieper, op  
+ 11,58 m TAW manifesteerde graf 146 zich als 
een afzonderlijk graf met W-O oriëntering waarbij 
de oostelijke helft volledig op het naastliggende 
perceel, onder een bestaande volière verborgen 
bleef. Op + 11,54 m TAW was een duidelijk 
afgelijnde, rechthoekige grafkuil zichtbaar (1; ten 
minste 126 cm bij 86 cm). Binnen de heterogene 
bruingrijze vulling, was op dat niveau, centraal 
een donkerdere vulling waar te nemen. Pas bij 
de volgende verdieping tot + 11,42 m TAW was 
binnen de grafkuil ook duidelijk een kist zichtbaar 
(ten minste 122 cm bij 47 cm). De vulling ervan 
onderscheidde zich van deze van de kuil (2) en 
bovendien waren de kistwanden lineair afgelijnd als 
enige restant van de oorspronkelijke houten planken 
(3). 

a
b

c

1

2

3

4

145

1:1: c 1:2: b

b
c

a
b

1

2

3

4

146

1:2: b

b

a
b

c

1

2

3

4

145

1:1: c 1:2: b

b
c

a
b

1

2

3

4

146

1:2: b

b

a
b

c

1

2

3

4

145

1:1: c 1:2: b

b
c

a
b

1

2

3

4

146

1:2: b

b

145

a
b

c

1

2

3

4

145

1:1: c 1:2: b

b
c

a
b

1

2

3

4

146

1:2: b

b

a
b

c

1

2

3

4

145

1:1: c 1:2: b

b
c

a
b

1

2

3

4

146

1:2: b

b

1:2: a a

a

1

2
3

4

147

1
2

148

1:2: a a

a

1

2
3

4

147

1
2

148

146

a
b

c

1

2

3

4

145

1:1: c 1:2: b

b
c

a
b

1

2

3

4

146

1:2: b

b

1:2 b 1:1 c

1:2

1:2: a a

a

1

2
3

4

147

1
2

148

1:2

a
b

c

1

2

3

4

145

1:1: c 1:2: b

b
c

a
b

1

2

3

4

146

1:2: b

b

147



catalogus van de gravenhet merovingische grafveld van broechem160 161

1

150 
crematiegraf

Werkput I
Spoor 78

151 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 29 
Oriëntatie WteN-OteZ (282°)

beschrijving
Volledig vrij liggend graf. Crematiegraf 150 
is gedeponeerd boven de vulling van het 
inhumatiegraf. 
Beide graven zijn pas waargenomen bij de 
uitbreiding van werkput 1 waarbij rechtstreeks 
verdiept is tot ca. + 11,60 m TAW. De registratie  
van beide graven gebeurde vanaf + 11,59 m/ 
+ 11,57 m TAW. Het crematiegraf 150 was dan 
zichtbaar als een afzonderlijke kuil die graf 151 
oversneed (1, 86 cm bij 74 tot 60 cm).  
De kuil was gevuld met bruingrijze vulling en 
een houtskoolconcentratie langs de noordelijke 
zijde. Centraal in de kuil tekende zich een egalere 
donkerbruine, rechthoekige vulling af. Mogelijk 
gaat het om de omtrek van een kleine, houten kist 
(2). Het crematiegraf werd niet gecoupeerd wegens 
de aanwezigheid van graf 151. Bij een laagsgewijze 
verdieping tot + 11,48 m TAW verscheen in het 
houtskoolpakket dat geconcentreerd bleef aan de 
rand van de kuil, een concentratie gecalcineerd bot 
tegen de noordelijk kuilwand (3). Op dit niveau was 
elk spoor van het kistje verdwenen. Op een diepte 

van + 11,38 m/+ 11,37 m TAW was nog slechts  
een vaag restant van het crematiegraf aanwezig 
in de vorm van enkele vegen houtskool. 
De crematieresten zijn te interpreteren als 
brandrestengraf (Brandgrubengrab) met weinig 
houtskool. De volledige inhoud van dit 
brandrestengraf (in totaal 80 l) werd gezeefd op 
0,5 cm en 0,5 mm (01-BROE-93; 01-BROE-127 en 
01-BROE-128). Het zeefresidu leverde naast 2350 
gr grote tot kleine botfragmenten, enkele restanten 
versmolten ijzer, ook de resten van twee secundair 
verbrande potten nl. een fragmentair, klein 
handgevormd potje (a) en een fragmentaire, grote, 
ronde wielgedraaide pot (b). Eén monster van 1 l is 
bewaard om te zeven op 0,25 mm (01-BROE-129).
Ook graf 151 was vanaf + 11,59 m/+ 11,57 m 
TAW duidelijk waarneembaar als inhumatiegraf. 
De rechthoekige grafkuil was gevuld met een 
heterogeen pakket bruingrijs lemig zand (1; 215 cm 
bij 95 cm). Centraal in de noordelijke flank was de 
oversnijding van crematiegraf 150 zichtbaar. Op  
+ 11,48 m TAW lijnde de grafkuil zich regelmatiger 
af zonder dat een kist zichtbaar was. Pas op  
+ 11,38 m/+ 11,37 m TAW tekende zich centraal 
binnen de kuil een rechthoekige kist af waarvan 
de vulling zich afzonderlijk manifesteerde door 
de hoeveelheid ijzerhoudende fracties (2). Een 
fragmentaire lineaire, grijze band duidde de plaats 
van de originele houten kistwanden aan (3). Op dit 
niveau was het crematiegraf zo goed als verdwenen. 
Een volgende verdieping tot + 11,28 m/+ 11,23 m  
TAW toonde een geoxydeerde ijzerafzetting 
rondom de kuilwanden. Binnenin duidden de 
uitgeloogde sporen van de houten kistwanden aan 
hoe de kist onderaan ingeklapt was door de druk 
van het binnenvallende grondpakket bij instorting 
van het deksel (3). Vanaf + 11,13 m TAW was op de 
vochtige kistbodem een bijna volledig lijksilhouet 
zichtbaar (4). Ter hoogte van de buik lag naast de 

rechterarm een ijzeren gesp (a). Er waren geen 
andere voorwerpen in situ aanwezig. 
Het graf was uitgegraven tot + 11,10 m TAW.  
Op de bodem van de kuil was nog een dik slibpakket 
(3 tot 4 cm) aanwezig vanwege de aanwezigheid van 
een weinig doorlaatbare ijzerhoudende ondergrond. 
De kistvulling leverde nog enkele losse vondsten 
op (d).

vondsten graf 150
a 01-BROE-130a: fragmentair klein handgevormd 

potje waarvan bodem ontbreekt, drieledig profiel, 
hoge afgeronde schouderknik, steile schouder 
en korte uitstaande hals met afgeronde rand; 
onversierd; handgevormd, redelijk dunwandig, 
bakking niet meer vast te stellen door de secundaire 
verbranding;

b 01-BROE-130b: fragmentaire grote wielgedraaide 
biconische pot met licht concave bodem, sterk 
afgeronde buikknik met vloeiende overgang 
naar een steile schouder; overgang schouder/
hals geprononceerd door een horizontale ribbel, 
korte uitstaande hals met spits toelopende rand; 
onversierd; volledig gesinterd door secundaire 
verbranding op de brandstapel waardoor de 
technische elementen niet meer waar te nemen zijn; 
redelijk fijne magering met enkele grovere inclusies.

 
vondsten graf 151

a 01-BROE-123 (= f): ovalen ijzeren gesp met 
omgeplooide angel, onversierd, zonder beslagplaat;

b 01-BROE-122 (= b): 4 wandscherven handgevormd 
aardewerk, deels reducerend deels oxiderend 
gebakken, donkergrijze binnenzijde, oranje 
buitenzijde, donkergrijze kern, vrij fijne magering 
van schervengruis en zand. 

148 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 66 & 67
Oriëntatie W-O (277°)

beschrijving
Enkel het westelijke kwart is onderzocht vanwege 
de gedeeltelijke ligging onder de tuinafscheiding en 
een naastliggende volière.
Dit graf kwam pas aan het licht tijdens de uitbrei-
ding van werkput I in oostelijke richting. Een eerste 
registratie ervan gebeurde op + 11,60 m TAW.  
Graf 148 was dan deels zichtbaar als een graf met 
rechthoekige grafkuil, gevuld met een heterogeen 
bruingrijs lemig pakket (1, ten minste 100 cm bij 
102 cm). Enkel het westelijke (hoofd)uiteinde was 
zichtbaar vermits de rest van het graf verborgen 
bleef onder de volière op het naast liggende perceel. 
Binnen deze grafkuil was een klein deel zichtbaar 
van een rechthoekige grafkist die zich onder-
scheidde door een meer humeuze en bruinere 
vulling (2; ten minste 50 cm bij 65 cm). Vanwege 
de beperkte te onderzoeken oppervlakte zijn 
geen vondsten in situ aangetroffen. Het graf was 
uit gegraven tot een diepte van ten minste + 11,04 m  
TAW. De vulling van de grafkuil bevatte nog wat 
losse vondsten (a). 

vondsten 
a 02-BROE-267: 1 wandscherf handgevormd 

aardewerk, gemagerd met schervengruis, 
micahoudende klei, oxiderende bakking: 
oranjebeige oppervlak en kern, zachte bakking; 1 
wandscherf secundair verbrand: grijs en zeer poreus 
(handgevormd of wielgedraaid?).

datering en interpretatie
Geen verdere gegevens ter datering van dit graf.

conclusie
Onbekend

interpretatie geslacht 
Niet te bepalen.

149 
inhumatiegraf 

Werkput I-IV
Spoor 30 
Oriëntatie W-O (275°)

beschrijving
Volledig vrij liggend graf.
Na het afgraven van de teelaarde, kwam op  
+ 11,75 m TAW een aantal crematiegraven 
aan het licht, zonder dat de dieper liggende 
inhumatiegraven al duidelijk afgelijnd waren.  
Op + 11,61 m TAW was graf 149 al wel zichtbaar 
als graf zonder dat de contouren duidelijk 
waarneembaar waren. Dat was pas het geval op  
+ 11,58 m TAW. De grafkuil was rechthoekig  
(170 bij 89 cm) en gevuld met een heterogeen 
pakket bruingrijs lemig zand (1). Het graf oversneed 
een oudere, eerder oppervlakkige kuil (2; mogelijk 
bioturbatie). Binnen de grafkuil tekende zich 
centraal een ovaalvormig spoor af waarvan de 
vulling eveneens heterogeen maar donkerder bruin 
was (3). 

Dit spoor is mogelijk te interpreteren als een de 
opvulling van een latere heropening van het graf 
maar is eveneens te verklaren als nazakking na 
instorting van het kistdeksel. Op + 11,46 m TAW 
was binnen de grafkuil een rechthoekige grafkist 
waar te nemen door een duidelijk te onderscheiden 
lemigere vulling (4). De omtrek van de kist was 
eveneens afgelijnd door lichtgrijze lineaire stroken 
op de plaats van de veronderstelde houten wanden 
(5; 145 bij 60 cm). 
Op + 11,23 m TAW waren in het westelijk einde van 
de kist menselijke tanden in de vorm van een boven- 
of onderkaak zichtbaar (a). Op datzelfde niveau 
werd op buikhoogte een klompje ijzercorrosie in 
blok gelicht, dat later na röntgenopnames echter 
negatief bleek te zijn. 
Het graf was volledig verdwenen op + 11,18 m 
TAW. Kuil- noch kistvulling bevatten nog verdere 
vondsten. 

vondsten 
a 02-BROE-574 (f): menselijke tanden.

datering en interpretatie
Geen verdere gegevens ter datering van dit graf.

conclusie
Onbekend

interpretatie geslacht 
Niet te bepalen. Het gaat wel duidelijk om een 
kindergraf.

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: menselijke tanden 02-BROE-574, 
zie assessement K. Quintelier, deel I.
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152 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 35
Oriëntatie W-O (278°)

beschrijving
Het inhumatiegraf wordt grotendeels oversneden 
door graf 159.
Bij een eerste afgraving tot + 11,77 m/+ 11,75 m 
TAW waarbij enkel een aantal crematiegraven aan 
de oppervlakte kwamen, was nog amper iets te zien 
van inhumatiegraven. Een volgende verdieping 
tot + 11,61 m TAW, bracht een ganse cluster van 
inhumatiegraven aan het licht waartussen zich 
ook crematiegraven bevonden. Graf 152 was 
hier al duidelijk als inhumatiegraf herkenbaar, 
enkel de oversnijding met de omliggende graven 
was nog onduidelijk. Op + 11,56 m TAW was de 
grafkuil duidelijk afgelijnd (1). Deze was gevuld 
met een heterogene vulling van bruingrijs lemig 
zand. Het graf bleek enkel oversneden door het 
grotere kamergraf 159 zodat de afmetingen van 
het onderliggende graf moeilijk te bepalen zijn 
(ten minste 190 cm bij 92 cm). Nog wat dieper, 
op + 11,49 m TAW, was centraal binnen de kist de 
donkerdere vulling van een rechthoekige, houten 
kist zichtbaar (2; ten minste 114 cm bij 52 cm). In de 
kistvulling waren verspreide resten waar te nemen. 
Er waren echter geen in situ vondsten aanwezig. 
Het graf was uitgegraven tot een diepte van  
+ 11,15 m TAW. Uit de vulling van de grafkuil 
werden nog enkele losse vondsten verzameld (a). 

vondsten
a 02-BROE-148 (a): 4 wandscherven handgevormd 

aardewerk, donkergrijze kern, grijs tot beige 
binnen- en buitenoppervlak, zachte bakking, 
chamottemagering; 3 botfragmentjes.

datering en interpretatie
Geen verdere gegevens ter datering van dit graf.

conclusie
Onbekend

interpretatie geslacht 
Niet te bepalen. 

153 
crematiegraf 

Werkput I
Spoor 5

154 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 36 
Oriëntatie W-O- (277°)

beschrijving
Oversneden door graf 159. Crematiegraf 
153 is gedeponeerd boven de vulling van het 
inhumatiegraf. 
Brandrestengraf (Brandgrubengrab) 153, aangelegd 
op een hoger niveau deels boven inhumatiegraf 154 
(fig. 153). Graf zichtbaar net onder de teelaarde 
vanaf + 11,75 m TAW als een houtskoolrijke 
cirkelvormige vlek (0,45 m bij 0,40 m) zonder 
duidelijke kuilaflijning. Op dat niveau was het 
onderliggende inhumatiegraf nog niet zichtbaar. Op 
+ 11,61 m TAW was enkel nog een donkerdere zone 
als restant van het crematiegraf zichtbaar. Vanaf  

+ 11,55 m TAW was elk spoor van het 
brandrestengraf verdwenen. 
Er werd geen doorsnede gemaakt wegens de 
aanwezigheid van graf 154.
De volledige inhoud van dit brandrestengraf (in 
totaal 10 l) werd gezeefd op 0,5 cm en 0,5 mm 
(01-BROE-06 en 01-BROE-07). Eén monster van 1 l 
is bewaard om te zeven op 0,25 mm (01-BROE-08). 
Het zeefresidu leverde 116 gr gecalcineerd bot op 
met gemiddelde tot kleine fractie.
Bij het waarnemen van graf 153 was graf 154 
nog niet zichtbaar. Op + 11,61 m TAW was graf 
154 duidelijk zichtbaar als afzonderlijk graf 
zonder duidelijkheid over de oversnijding met 
het naastliggende graf 152. Op dit niveau was het 
restant van crematiegraf nog zichtbaar in de vulling 
van graf 154. Op + 11,56 m TAW was duidelijk dat 
graf 154 parallel naast graf 153 lag zonder enige 
oversnijding. Beide graven waren oversneden door 
het grotere kamergraf 159. Inhumatie 154 bestond 
uit een rechthoekige grafkuil (1; ten minste 100 cm 
bij 60 tot 64 cm) gevuld met een heterogene vulling. 
Op dit niveau was ook reeds de aanwezigheid van 
een rechthoekige kist zichtbaar door de opvallende 
donkerdere vulling (2) en door de fragmentaire, 
lineaire aflijning van de houten kistplanken. Deze 
aflijning werd nog duidelijker vanaf + 11,49 m TAW  
waardoor het mogelijk was afmetingen te 
registreren (ten minste 76 cm bij 42 cm). Vanaf dat 
niveau waren ook een aantal vondsten zichtbaar nl. 
een grote glazen kraal links van het bekken (a; op  
+ 11,46 m TAW) en twee biconische potten aan het 
voetenuiteinde (b en c; vanaf + 11,49 m TAW). 
Elk spoor van dit graf was verdwenen op + 11,37 m  
TAW. Er werden geen bijkomende vondsten 
aangetroffen.

vondsten graf 153
Geen 

datering en interpretatie graf 150 
Zeker jonger dan graf 151. 

datering en interpretatie graf 151
Zeker ouder dan graf 150. 
Het fragmentaire handgevormde potje a uit het 
crematiegraf 150 hoort tot de reeks ‘cook-pots’ die 
vanuit Angelsaksische tradities verspreid is in het 
Vlaamse Scheldebekken (Soulat 2009, 100-101; 
Myres 1969). Deze potten bleven er een lange 
periode in gebruik nl. vanaf het einde van de 5de 
eeuw tot de 8ste eeuw zodat ze weinig bruikbaar 
zijn als chronologische maatstaf.
De grote biconische pot met afgeronde buikknik b 
uit hetzelfde graf, is in de Noord-Franse typologie 
van Legoux (Legoux et al. 2006) onder te brengen 
als type 395 dat in MA3-MR1 (560/570 tot 630/640) 
thuis hoort. In de Trierse typologie van Böhner is 
de pot terug te vinden onder 5a of 5b. Beide types 
komen op tegen het einde van Stufe III (ca. 600) 
maar zijn vooral verspreid in Stufe IV (7de eeuw – 
Böhner 1958, 43-45). Omwille van de vervorming 
door de hitte van het vuur is het onmogelijk te 
bepalen tot welk hoofdtype hij in de Rijnlandse 
typologie van Siegmund (Siegmund 1998) onder te 
brengen is. De pot zou zowel tot groep 4 als groep 
5 kunnen behoren en is te categoriseren als type 
Kwt4.11 dat laat in fase 7 (585-610) opkomt en zich 
verder verspreidt in fase 8 (610-640 – Siegmund 
1998, 131-132).
De ijzeren gesp a uit het inhumatiegraf 151 is 
onbruikbaar voor een chronologische duiding. 

conclusie
Het crematiegraf is te dateren in MA3-MR1. 
Het inhumatiegraf is zeker ouder maar niet exact te 
dateren.

14C-datering op de menselijke en dierlijke 
crematieresten uitgevoerd door M. Boudin van het 
KIK, Brussel. 
Resultaten: 
RICH-24849 (01-BROE-127/128) : op menselijk 
bot
1632±28
68.2% probability 
380 AD (55.9%) 430 AD
490 AD (12.3%) 530 AD 
95.4% probability 
340 AD (95.4%) 540 AD 

RICH-24849.2.1 (01-BROE-127/128) : op dierlijk 
bot 
1517±26BP
68.2% probability 
535 AD (68.2%) 600 AD 
95.4% probability 
430 AD (17.6%) 490 AD
500 AD (77.8%) 610 AD

De eerste datering op menselijk bot valt te oud uit, 
waarna beslist werd om een nieuwe datering uit te 
voeren op dierlijk bot. Deze laatste datering stemt 
overeen met de datering van het vondstmateriaal. 

interpretatie geslacht graf 150 
M??, adult. 

interpretatie geslacht graf 151 
Niet te bepalen. 

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse stalen 01-BROE-93, 
01-BROE-127 en 01-BROE-128 door K. Quintelier 
en S. Watzeels (deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 
2 en 3).
Na uitsortering bleef nog 1440,2 gram gecalcineerd 
bot over, of 13540 stuks. Alle skeletonderdelen zijn 
vertegenwoordigd. Het gaat om een adult, mogelijk 
een man (??).

Dierlijke resten: analyse staal 01-BROE-127/128 
(31,8 gr) door A. Lentacker (deel I, hoofdstuk 8 en 
tabellen 8.3 en 8.4).
Tien botresten werden omschreven als niet te 
determineren. Van een subadult varken (Sus scrofa 
f. domestica) konden 3 verschillende botten uit de 
achterpoot onderscheiden worden. Van eenzelfde 
tibia werden 3 fragmenten teruggevonden.
Zaden en vruchten: analyse stalen 01-BROE-93, 
01-BROE-127 en 01-BROE-128 door B. Cooremans 
(deel I, hoofdstuk 8 en tabel 8.8).
Aanwezigheid van knolglanshaver (Arrhenatherum 
elatius ssp. bulbosus knolletje), glad vingergras 
(Digitaria ischaemum), smalle weegbree (Plantago 
lanceolata), grassen (Poaceae), beklierde 
duizendknoop (Polygonum lapathifolium), 
schapenzuring (Rumex acetosella) en klaver 
(Trifolium sp.).
Antracologisch onderzoek: analyse van een 
houtskoolselectie van stalen 01-BROE-127 en 128 
K. Deforce (deel I, hoofdstuk 8 en tabel 8.5).
Aanwezigheid van Alnus sp. (78,9%), Betula sp. 
(1,8%), Carpinus betulus (0,9%), Fagus sylvatica 
(0,9%), Quercus sp. (17,5%) wat een minimum 
van 5 taxa geeft. Tevens waren 7 fragmenten 
indetermineerbare schors aanwezig. 
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Van de kuil- en kistvulling werden bulkmonsters 
genomen die later gezeefd werden op maaswijdten 
0,5 cm en 0,5 mm waarbij telkens een liter bewaard 
bleef om te zeven op 0,25 mm.

vondsten 
a 01-BROE-156 (c): biconische pot met licht concave 

bodem, redelijk hoog gelegen buikknik, steile 
schouder versierd met horizontale groeven waarop 
centraal een gegroefd golfpatroon is aangebracht, 
overgang naar hals benadrukt door een horizontale 
groef, korte uitstaande hals met afgeronde rand; 
fijne klei gemagerd met schervengruis en zand met 
hier en daar grovere inclusies, wielgedraaid, harde 
reducerende bakking, grijs gevlekt buitenoppervlak, 
buitenzijde geglad;

b 01-BROE-227 (h): menselijke tanden;
c 01-BROE-226 (e): 1 spinschijfje fijn aardewerk, 

gemagerd met chamotte, reducerende bakking, 
vlakke onderzijde, konische bovenzijde;

d 01-BROE-228 (i): ijzeren mes (2 fragmenten) met 
rechte rug en snede die naar punt buigt;

e 01-BROE-155 (b): 1 handgevormde randscherf, 
secundair verbrand van pot met naar binnen 
gebogen afgeronde rand, chamottemagering 
(niet getekend); 6 wandscherven handgevormd 
aardewerk, grijze tot donkergrijze kern, beige 
oppervlak, grijs binnenoppervlak, zachte bakking, 
chamottemagering; 1 wandscherf, oranjerode klei, 
harde bakking; 2 bodemscherven van gedraaide 
pot, secundair verbrand, poreus, 1 randscherf 

waarschijnlijk van dezelfde pot, secundair verbrand, 
uitstaand afgerond randje, waarschijnlijk van 
biconische pot, poreus; 1 silexafslag.

datering en interpretatie
Ouder dan graven 156, 157, 159, 160 en 166 
vanwege de oversnijdingen.
De biconische pot a is in de Noord-Franse typologie 
van Legoux terug te vinden onder types 387 of 
388 die te dateren zijn in MA1 (387) en MA1 tot 
MA2 (388 – Legoux et al. 2006). De gecombineerde 
versieringstechniek van groeven en golflijn is 
niet terug te vinden in de typologie van Noord-
Frankrijk maar heeft volgens Imbrechts veel 
gelijkenis met gelijkaardige potten uit het grafveld 
van Engelmanshoven (Imbrechts 2007, 100; 
Vanderhoeven 1977). Deze potten dateren alle in de 
tweede helft van de 6de eeuw. Voor wat betreft de 
typologie van Böhner opgemaakt voor het Trierse 
gebied, is pot a onder te brengen in categorie B1a 
dat hij in Stufe III plaatst (525-600 – Böhner 1958, 
38-39). Volgens de methodiek van Siegmund voor 
het Nederrijnse gebied hoort pot a in basisgroep 1 
en kan hij verder ingedeeld worden in klasse Kwt 
2.31 die typisch is voor de Nederrijnse fase 5 (555-
570 – Siegmund 1998, 129). AF Franken deelt de 
potten met groeven én golfversiering uit het linker 
Nederrijnse gebied, ongeacht de vorm, in in type 
Kwt3B (Müssemeier et al. 2003, 60). De datering 
situeert zich in fasen 4 en 5 (510/525-580/590).

Siegmund stelt dat spinstenen gedurende de 
ganse Merovingische periode voorkomen in 
vrouwengraven (Siegmund 1998, 82). De liggen 
langs of tussen de benen veronderstelt dat ze samen 
met andere gebruiksvoorwerpen, in dit geval een 
ijzeren mes, aan een gordelketting bevestigd waren. 
Dit lijkt dus ook het geval voor exemplaar c. In 
het grafveld van Goudelancourt (F, Aisne) zijn ook 
spinstenen gekend uit mannengraven (Nice et al. 
2008, 166). P. Walton Rogers heeft gepoogd een 
chronologische evolutie in de verschillende types te 
brengen (Walton Rogers 2007, 25). De spinsteen c is 
tot type A1 te rekenen.
Ijzeren messen geven weinig of geen chronologische 
duiding voor de graven (Nice et al. 2008, 132). Mes 
d was wellicht aan de gordel bevestigd, samen met 
spinsteen c. 

conclusie
(MA1)-MA2-(MA3)

interpretatie geslacht 
Wellicht de bijzetting van een vrouw op basis van de 
spinsteen en het mes aan een gordelketting. 

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: tanden 01-BROE-227, zie 
assessment K. Quintelier, deel I.

vondsten graf 154
a 01-BROE-216 (= a): 1 zeer grote bandvormige kraal 

in doorschijnende groene glaspasta, versierd met 
witte draad in zigzagmotief tussen 2 horizontale 
witte draden;

b 01-BROE-151 (= c): open biconische pot met licht 
concave bodem, vrij hoog gelegen buikknik, steile, 
bijna verticale schouder met geprononceerde 
draairringen, manchetvormig uitgewerkte hals 
met uitstaande, spits uitlopende rand; klei met 
fijne zandige magering maar met enkele grovere 
inclusies schervengruis, harde, reducerende bakking, 
buitenkant gevlekt grijs en lichtgrijs, buitenzijde 
geglad; 

c 01-BROE-152 (= d): open biconische pot met 
licht concave bodem, centraal gelegen buikknik, 
steile schouder met geprononceerde draairingen, 
vloeiende overgang naar een uitstaande hals 
met afgeronde rand; fijne klei gemagerd met 
schervengruis en zand, harde, reducerende bakking, 
buitenkant licht gevlekt grijs, buitenzijde geglad.

datering en interpretatie graf 153
Zeker jonger dan graf 151. 

datering en interpretatie graf 154 
Zeker ouder dan graf 150.
Kraal a uit graf 154 is door Pion herkend als type 
B11.8-02c uit periode P1a-P1b, wat een datering in 
MA1 vooropstelt (470/480-520/530 – Pion 2014).
De biconische pot b kan vormelijk in de Noord-
Franse typologie ondergebracht worden 
binnen type 387, zij het dat de versiering met 
stempelindrukken hier afwezig is (Legoux et al. 
2006). Dit type is gedateerd in MA1 (470/480-
520/530). Potten met een schouder‘versiering’ 
bestaande uit gepronoceerde horizontale 
draairibbels, brengen Legoux et al. (2006) ongeacht 
de vorm, onder in type 396 met een spreiding in 
gans de MR (600/610 tot 700/710). In andere regio’s 
en ook in Vlaanderen is een dergelijke versiering 
al veel vroeger vastgesteld (Imbrechts 2007, 91). 
Vergelijkbare potten met groeven komen elders 
voor vanaf MA1 (Imbrechts 2007, 91). In de Trierse 
typologie van Böhner zijn dergelijke potten terug 
te vinden onder type B1a (Böhner 1958, 38-39). Ze 
komen er voor in Stufe III (525-600). De Nederrijnse 
typologie van Siegmund plaatst deze pot binnen 
basisgroep 3 en meer bepaald in type Kwt 2.31 dat 
in fase 5 te dateren is (555-570 – Siegmund 1998, 
129). 

Müssemeier et al. brengt de knikwandpotten met 
rechte schouder en groevenversiering ook onder in 
1 groep, nl. Kwt3A, ongeacht open of gesloten vorm 
(Müssemeier et al. 2003, 59). De datering van deze 
groep reikt over fasen 4 en 5 (510/525-580/590), 
soms tot in fase 6 (580/590-610/620). 
Voor het kleinere biconische potje c, geldt 
dezelfde opmerking als voor pot b voor wat 
betreft de Noord-Franse typologie: als pot met 
geprononceerde draairibbels ondergebracht in type 
396 met datering in MR (600/610 tot 700/710 – 
Legoux et al. 2006). De vorm van het potje is echter 
te beschrijven als type 386 dat een datering kent 
in MA1. In de Trierse typologie is het potje onder 
te brengen in dezelfde groep als pot b nl. type B1a 
dat Böhner in Stufe III (525-600) plaatste (Böhner 
1958, 38-39). Ook voor de Nederrijnse typologie 
van Siegmund geldt eenzelfde oordeel als voor pot b 
met name Kwt 2.31 (basisgroep 1) te dateren in fase 
5 (555-570 – Siegmund 1998, 129). En tot slot ook 
eenzelfde typologische toewijzing en datering als 
voor pot b volgens AG Franken. 

conclusie
Het inhumatiegraf is te dateren in MA1 tot MA3.

interpretatie geslacht graf 153 
Indet, adult. 

interpretatie geslacht graf 154 
Wellicht een vrouwengraf op basis van de grote 
kraal. 

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse stalen 01-BROE-06, 
01-BROE-07 en 01-BROE-08 door K. Quintelier 
en S. Watzeels (deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 
2 en 3).
Na uitsortering bleef nog 68,2 gram gecalcineerd 
bot over. Viscerocranium en Mandibula waren niet 
aanwezig. Het gaat om een adult waarvan het 
geslacht niet te bepalen is. 
Zaden en vruchten: analyse stalen 01-BROE-06 en 
01-BROE-07 door B. Cooremans (deel I, hoofdstuk 
8 en tabel 8.8).
Aanwezigheid van grassen (Poaceae).
Antracologisch onderzoek: houtskool niet 
geselecteerd voor analyse.

155 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 40
Oriëntatie WZW-ONO (245°)

beschrijving
Het inhumatiegraf wordt oversneden door graven 
156, 157, 160 en 166.
Bij een eerste afgraving tot + 11,77 m/+ 11,75 m 
TAW waarbij enkel een aantal crematiegraven 
aan de oppervlakte kwamen, was nog amper 
iets te zien van inhumatiegraven. Een volgende 
verdieping tussen + 11,65 m en + 11,62 m TAW, 
bracht een ganse cluster van inhumatiegraven 
aan het licht waartussen zich ook crematiegraven 
bevonden. Graf 155 was in deze dichte cluster met 
talrijke oversnijdingen nog niet als individueel 
inhumatiegraf herkenbaar. Er manifesteerde zich 
enkel een grote, amorfe bruingrijze zone waarvan 
enkel te vermoeden was dat er zich meerdere 
graven bevonden. Pas vanaf + 11,61 m tot + 11,53 m 
TAW was graf 155 als een afzonderlijke bijzetting 
zichtbaar. De oversnijdingen met de omliggende 
graven was pas te ontrafelen op een diepte tussen 
+ 11,56 m tot + 11,49 m TAW. Graf 155 bleek 
overgraven door niet minder dan 4 graven met 
name graven 156 en 157 aan de zuidwestelijke 
hoek en graven 160 en 166 aan de noordoostelijke 
hoek. Graf 155 had een rechthoekige kuil die 
gevuld was met sterk leemhoudend zand (1; 204 
bij 110 cm). De oversnijding van de andere graven 
beperkte zich grotendeels tot deze kuilvulling. 
In het centrum ervan was de vrijwel intacte 
aflijning van een rechthoekige kist zichtbaar als 
een donkerdere vulling (2; 170 bij 44 cm). Bij een 
volgende verdieping tot + 11,52 m/+ 11,43 m TAW 
waren ook de lineaire, lichtgrijze stroken van de 
houten kistplanken duidelijk waar te nemen (3). 
De kist reikte tot tegen de westelijke wand van de 
grafkuil. Uit de oversnijding door graf 166 bleek 
heel duidelijk dat de kist nog intact moet geweest 
zijn bij het uitgraven van het jongere graf 166: de 
kuil van dit graf grensde abrupt aan de kist van 
graf 155. Binnen de kist was een kleurverschil van 
vulling zichtbaar aan het oostelijke voeteneinde (4). 
Dit heeft wellicht te maken met een mengeling van 
grond bij het instorten van het kistdeksel. Op dit 
niveau was ook reeds de aanwezigheid van een pot 
aan het voeteneinde zichtbaar (a). Op + 11,39 m tot 
+ 11,36 m TAW was graf 155 als afzonderlijk graf 
waar te nemen vermits de oversnijdende graven op 
dit niveau zo goed als verdwenen waren. Op deze 
diepte was de bodem van het graf bereikt en waren 
zowel delen van het lijksilhouet als een aantal in 
situ-vondsten te registreren. Van het lichaam waren 
nog de schedel (5) en de lange botten van armen 
en benen zichtbaar (6) waarbij de handen gekruist 
op het lichaam leken te liggen en de benen deels 
verschoven waren. Onder de schedelaftekening 
waren nog tandenresten zichtbaar (b), links van 
het linkerdijbeen lagen een spinsteentje (c) en een 
ijzeren mes met het heft noordwaarts gericht (d), 
aan het voeteneinde stond tegen de zuidelijke 
kistwand de reeds vermelde pot (a). 
Graf 155 was uitgegraven tot + 11,31 m TAW. De 
kistvulling leverde nog enkele losse vondsten op (e). 
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interpretatie geslacht 
Onbekend. De kleine afmetingen wijzen op de 
aanwezigheid van een kindergraf maar ook de 
bijzetting van een kleiner dier zoals een hond is niet 
uit te sluiten.

158 
crematie 

Werkput I
Spoor 4 

beschrijving
Brandrestengraf (Brandgrubengrab), oversnijdt inhu-
matiegraf 159. Graf zichtbaar net onder de teelaarde 
vanaf + 11,78 m TAW als een houtskoolrijke cirkel-
vormige vlek (50 cm bij 45 cm). Op + 11,61 m TAW 
was geen houtskool meer aanwezig maar tekende 
zich enkel nog een ovaalvormige kuil (45 cm bij 30 
cm) af met een donkerbruingrijze vulling boven de 
westelijke zijde van graf 159. Vanaf + 11,59 m TAW 
was elk spoor van het brandrestengraf verdwenen. 
Wel was op dezelfde plaats de bodem witgrijs  
uitgeloogd maar of dit te maken heeft met de 
aanwezigheid van het crematiegraf is onduidelijk. 
Er werd geen doorsnede gemaakt wegens de 
aan wezigheid van graf 159.
De volledige inhoud van dit brandrestengraf (in 
totaal 10 l) werd gezeefd op 0,5 cm en 0,5 mm 
(01-BROE-09 en 01-BROE-10). Eén monster van 
1 l is bewaard om te zeven op 0,25 mm (01-BROE-
11). In totaal werden 250 gr kleine tot gemiddeld 
grote brokken crematie verzameld en eerder weinig 
houtskool. Tussen de crematieresten bevonden zich 
enkele scherven secundair verbrand handgevormd 
aardewerk (a). Uit de kuil werden nog enkele wiel-
gedraaide, niet-verbrande scherven verzameld (b).

vondsten
a 01-BROE-09 en 01-BROE-10: enkele scherven 

handgevormd en secundair verbrand aardewerk; 
b 01-BROE-136: 2 kleine wandscherfjes in gedraaid 

fijn aardewerk waarvan 1 versierd met rechthoekige 
streepjes (niet getekend). Losse vondsten uit de 
grafkuil.

datering
Op basis van de oversnijding zeker jonger dan 
graf 159.
Geen verdere gegevens ter datering.

interpretatie geslacht
V??, 20-40 jaar.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse stalen 01-BROE-09 en 
01-BROE-10 door K. Quintelier en S. Watzeels  
(deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 2 en 3). 
Na uitsortering bleef nog 183,6 gram gecalcineerd 
bot over. Alle skeletonderdelen waren aanwezig. 
Het gaat misschien om een vrouwelijk (??) individu 
dat overleden is op de leeftijd van 20 tot 40 jaar.
Houtskool: niet geselecteerd voor analyse.

Zaden en vruchten: analyse stalen 01-BROE-09 en 
01-BROE-10 door B. Cooremans (deel I, hoofdstuk 
8 en tabel 8.8). 
Aanwezigheid van cypergrassen (Cyperaceae 
knolletje).

159 
inhumatiegraf

Werkput I
Spoor 37 
Oriëntatie Z-N (173°) 

beschrijving
Het inhumatiegraf wordt oversneden door crema-
tiegraf 158 en het oversnijdt zelf graven 157, 156, 
154 en 152. 
Bij een eerste afgraving tot + 11,78/+ 11,75 m TAW  
waarbij enkel een aantal crematiegraven aan de 
oppervlakte kwamen, was nog amper iets te zien  
van inhumatiegraven. Graf 159 was echter al vaag  
te onderscheiden. Een volgende verdieping tot  
+ 11,57 m TAW, bracht een ganse cluster van 
inhumatiegraven aan het licht waarin graf 159 
prominent aanwezig was als een groot Z-N gericht 
graf waarin reeds duidelijk een onderscheid tussen 
kuil en kist zichtbaar was. De grote kuil was gevuld 
met een zeer lemig pakket geelgrijs zand (1; 240 
cm bij 172 cm). Centraal binnen deze kuil was een 
rechthoekige, donkerbruine vulling zichtbaar die 
als kist te identificeren was (2; 194 cm bij 112 cm). 
De afmetingen van kuil en kist laten toe het graf te 
interpreteren als kamergraf op basis van de criteria 
van Verwers (Verwers, 1987, 178).
Tussen + 11,56 m en + 11,49 m TAW was aan de 
zuidwestelijke hoek van het graf een rechthoekige 
vergraving zichtbaar die mogelijk te maken heeft 
met een secundaire heropening van het graf. Deze 
vergraving is vanuit de kuil naar de kist gericht 
(3). Op + 11,49 m TAW was de westelijke zijde 
van de kist zichtbaar in de vorm van een lichtgrijs 
uitgeloogde lineaire stook die op de zuidelijke 
hoek verstoord leek (4; door de secundair gegraven 
toegang?). Op dit niveau was in de westelijke ruimte 
tussen kist en grafkuil een sterk gecorrodeerd 
fragment van een ijzeren meslemmer aanwezig (a). 
In de noordoostelijke hoek van de grafkuil bevond 
zich op gelijke hoogte een bronzen gesp (b) terwijl 
zich iets dieper op + 11,39 m TAW nog een bronzen 
gesp bevond in het oostelijke kuildeel (c) . Het gaat 
duidelijk om losse vondsten die wellicht afkomstig 
zijn uit graven 152, 154 en 156 die deels verstoord 
werden bij het uitgraven van grafkuil 159. Op + 
11,39 m TAW was heel duidelijk hoe gans de kist, nu 
bijna volledig afgelijnd door een lichtgrijze lineaire 
strook (2 en 4) vergraven werd door een grote kuil 
die reikte tot op de bodem van de kist (3). De vulling 
van deze secundaire vergraving bevatte nog twee 
ijzeren voorwerpen en een silex (d en e). 
De bodem van de kist was bereikt op een diepte 
van + 10,98 m tot + 10,95 m TAW. De resten van de 
bodemplanken waren nog duidelijk zichtbaar (5;  
10 tot 13 cm breed) maar recuperatie van de planken 
bleek niet meer mogelijk. Ook uit de genomen 
bodemstalen (f) bleek een verdere determinatie van 

het hout niet mogelijk. Op de planken lag nog een 
aantal voorwerpen in situ: rechts boven het hoofd lag 
een spinsteentje (g), aan het zuidelijke hoofdeinde 
lagen nog goed bewaarde maar verspreide tanden 
(h), onmiddellijk onder de tanden lag een verzame-
ling van een dertigtal kralen (i) rond een bronzen 
schijffibula met gemineraliseerde textielresten (j), 
ter hoogte van de buik lag een tiental kralen – moge-
lijk een armband (k), een grote barnstenen kraal (l) 
en een ijzeren gesp (m), onmiddellijk ten oosten 
hiervan lag een ineengedrukte pot (n) terwijl aan 
de andere zijde van het lichaam op dezelfde hoogte 
een glazen kraal (o) en een ijzeren mes (p) lagen. 
Een opmerkelijke vondst tenslotte was een hoopje 
van drie op elkaar gedeponeerde scherven aan het 
voeteneinde van de kist: een terra sigillata-scherf, 
een handgevormde scherf en een scherf van een 
glazen recipiënt (q). 
De kist steunde op twee horizontale dwarsbalken 
waarvan de houtstructuur nog duidelijk waar te 
nemen was (6 en 7; resp. 144 en 142 cm lang en 5 tot 
11 cm breed). 
Het graf was volledig verdwenen op een diepte van 
+ 10,91 m TAW. Zowel grafkuil als –kist leverden 
nog verschillende losse vondsten op (resp. r en s). 
Vanwege de grote diepte en dus vochtigere omstan-
digheden werden ook een meerdere bulkmonsters 
genomen van zowel kuil- als kistvulling (resp. t, u, v, 
w en x, y en z).

vondsten 
a 01-BROE-150 (c): fragment van een ijzeren 

meslemmer, volledig gecorrodeerd;
b 01-BROE-153 (d): 1 afgeronde ovalen bronzen gesp 

met afgebroken pin, met resten van een ingediepte 
kerfband met groefjes op bovenzijde;

c 01-BROE-229 (g): 1 ovale bronzen gesp met losse 
ijzeren angel waar in de corrosie organisch materiaal 
vastgekoekt is, onversierd; 

d 01-BROE-231 (i): niet te identificeren ijzeren 
voorwerp (vrij dikke onversierde metalen strip?); 

e 01-BROE-230 (h): 1 geretoucheerde afslag 
in vuursteen, onverbrand, roest aan de boord 
(determinatie M. Van Gils – niet getekend); 1 ijzeren 
nageltje; 

f 01-BROE-268 (j): monster van houten 
bodemplanken ;

g 01-BROE-271 (o): 1 spinschijfje in fijne klei, 
gemagerd met zand en chamotte, deels oxyderend 
deels reducerend gebakken, secundair verbrand, 
biconische vorm;

h 01-BROE-279 (w): menselijke tanden (zat in blok 
met 277);

i 01-BROE-278 (v): 1 staafvormige kraal in 
doorschijnende blauwe glaspasta, onversierd; 1 
tonvormige kraal in ondoorschijnende oranje 
glaspasta, onversierd; 1 bandvormige kraal in 
ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 
1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende 
witte glaspasta, onversierd; 1 bolvormige kraal 
in ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd; 
1 vierledige, 2 drieledige en 1 tweeledige 
bandvormige kralen in ondoorschijnende gele 
glaspasta (+ enkele fragmenten van kapotte 
ex.); 2 drieledige en 3 tweeledige bandvormige 
kralen in ondoorschijnende zwarte glaspasta; 1 
vierledige en 2 tweeledige bandvormige kralen in 
ondoorschijnende rode glaspasta; 1 vierledige, 1 
drieledige en 1 enkelvoudige bandvormige kralen in 

156 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 38
Oriëntatie W-O (265°)

beschrijving
Het inhumatiegraf wordt oversneden door graven 
157, 159 en oversnijdt zelf graf 155.
Bij een eerste afgraving tot + 11,77 m/+ 11,75 m 
TAW waarbij enkel een aantal crematiegraven aan de 
oppervlakte kwam, was nog amper iets te zien van 
inhumatiegraven. Een volgende verdieping tussen  
+ 11,65 m en + 11,62 m TAW, bracht een ganse 
cluster van inhumatiegraven aan het licht 
waartussen zich ook crematiegraven bevonden. 
Graf 156 was in deze dichte cluster met talrijke 
oversnijdingen wel als individueel inhumatiegraf 
herkenbaar zonder dat er enige duidelijkheid 
was over de relaties en oversnijdingen met de 
omringende graven. Op een diepte van + 11,61 m  
tot + 11,53 m TAW was duidelijk dat graf 156 
oversneden werd door graven 157 en 159 maar 
was de relatie met graf 155 nog niet duidelijk. Een 
volgende verdieping tot + 11,56/+ 11,49 m TAW 
maakte ook de oversnijding van graf 155 duidelijk. 
De kuil van graf 156 was rechthoekig en gevuld met 
donkerbruin tot donkergrijs leemhoudend zand 
(1; 212 cm bij 80 cm). Binnen deze kuil was reeds 
vaag een rechthoekige kist waar te nemen door de 
aanwezigheid van een grijzere vulling (2). Opvallend 
was ook de cirkelvormige verstoring met een 
donkerdere vulling die zowel kuil als kist doorsneed 
(3). Deze verstoring heeft wellicht te maken met een 
secundaire opening van het graf. Nog iets dieper 
op + 11,52 m/+ 11,43 m TAW was ook de lineaire 
aflijning van de kist zichtbaar in de vorm van een 
donkerbruine strook van het vergane hout van de 
rechthoekige houten kist (4; 200 cm bij 48 cm). De 
kist reikte tot tegen het westelijke kuiluiteinde. 
Binnen de kist waren nog duidelijk de aflijningen en 

aparte vullingen te zien van een verstoring binnen 
de kist (5). Het is niet duidelijk of deze allemaal 
in verband te brengen zijn met een secundaire 
heropening of met een verzakking van grond na 
instorting van het kistdeksel. Vermits de verstoring 
al op een hoger niveau zichtbaar was en ook de 
kuilvulling aangesneden was, lijkt de eerste optie 
niet onmogelijk. Bovendien reikt te verstoring ook 
tot op de bodem van de kist (+ 11,46 m/+ 11,41 m  
TAW) wat deze optie nog plausibeler maakt. 
Op de kistbodem waren overigens geen vondsten  
in situ meer aanwezig. 
Elk spoor van het graf was verdwenen op + 11,35 m 
TAW. Enkel de kistvulling leverde een aantal losse 
vondsten op (a).

vondsten 
a 01-BROE-154 (b): 6 wandscherven handgevormd 

aardewerk, donkergrijze kern, bruine tot beige 
buitenoppervlak en donkergrijs binnenoppervlak, 
chamottemagering, zachte bakking; 1 wandscherf 
indet, oranje zanderig gemagerde klei; 1 fragmentair 
spinschijfje handgevormd, ruw gemagerde klei 
met veel chamotte, zachte bakking, bruine kern, 
bruingrijs buitenoppervlak, versierd met verticale 
groeven; 2 scherven gedraaid aardewerk, secundair 
verbrand, waarschijnlijk van biconische pot.

datering en interpretatie
Graf 156 is jonger dan graf 155 maar ouder dan 
graven 157 en 159.
Geen verdere gegevens.

conclusie
Exacte datering blijft ongekend. 

interpretatie geslacht 
Onbekend

157 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 39 
Oriëntatie Z-N (178°) 

beschrijving
Het vermoedelijke inhumatiegraf wordt oversneden 
door graf 159 en oversnijdt zelf graven 155 en 156.
Bij een eerste afgraving tot + 11,77 m/+ 11,73 m 
TAW waarbij enkel een aantal crematiegraven aan de 
oppervlakte kwam, was nog amper iets te zien van 
inhumatiegraven. Een volgende verdieping tussen + 
11,65 m en + 11,62 m TAW, bracht een ganse cluster 
van inhumatiegraven aan het licht waartussen zich 
ook crematiegraven bevonden. Graf 157 was in deze 
dichte cluster met talrijke oversnijdingen duidelijk 
als een individueel inhumatiegraf herkenbaar. Dit 
graf oversneed duidelijk graven 155 en 156 en 
was duidelijk zelf oversneden door graf 159. Een 
niveau dieper tussen + 11,56 m en + 11,51 m TAW 
bleek duidelijk dat het om een kleine grafkuil ging 
(55 cm bij 38 cm). De kuil was gevuld met een 
donkerbruine redelijk egale vulling waarin ook 
houtskoolspikkels zichtbaar waren. Een kistaflijning 
was niet zichtbaar. 
Bij een volgende verdieping van vlak tot + 11,43 
m TAW was het kleine graf volledig verdwenen. 
Vondsten waren niet aanwezig. 

vondsten 
Geen

datering en interpretatie
Graf 157 is ouder dan graf 159 maar jonger dan 
graven 155 en 156.
Geen verdere gegevens.

conclusie
Exacte datering blijft onbekend. 
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pot met horizontale groeven op de schouder, zeer 
poreus en slecht bewaard; 1 secundair verbrande 
randscherf, donkergrijs, indet; 1 secundair verbrande 
randscherf, beigegrijs, fijne klei, indet; 1 secundair 
verbrande randscherf van een deksel, witte klei; 4 
scherven indet; 5 brokjes indet; 1 verbrande silex 
afslag; 14 verbrande botfragmenten; 1 grotere 
bandvormige kraal in doorschijnend groenige 
glaspasta, onversierd; 1 wandscherf doorschijnende 
wit glas, dikwandig en mat; 1 cilindrische kraal 
in ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met 
een gele glasdraad aan boven en onderkant en 
1 witte draad in spiraalzigzag; 1 drieledige en 1 
enkelvoudige bandvormige kraal in ondoorschijnende 
rode glaspasta; 1 cilindervormige kraal in 
ondoorschijnende petroleumblauwe glaspasta; 1 
drieledige en 2 tweeledige bandvormige kralen in 
ondoorschijnende petroleumblauwe glaspasta; 3 
kleine staafvormige kraaltjes ondoorschijnende 
glaspasta; 1 schilfer oxyderend gebakken fijn oranje 
aardewerk; 2 fragmentjes gecalcineerd bot;

t 01-BROE-210 (b): zeefstaal, nog te zeven 0,25 mm;
u 01-BROE-211 (b): zeefstaal, nat gezeefd 0,5 cm;
v 01-BROE-212 (b): zeefstaal, nat gezeefd 0,5 mm; 
w 01-BROE-291 (b): zeefstaal, nat gez. 0,5cm en 0,5mm;

x 01-BROE-213 (a): zeefstaal, nog te zeven 0,25 mm;
y 01-BROE-214 (a): zeefstaal, nat gezeefd 0,5 cm;
z 01-BROE-215 (a): zeefstaal, nat gezeefd 0,5 mm.

datering en interpretatie
Graf 159 is jonger dan graven157, 156, 154 en 152 
maar ouder dan crematiegraf 158.
Van spinsteen g is het onduidelijk of hij in de kist 
gelegen was boven het hoofd van de overledene 
of gedeponeerd was op de zuidelijke dwarsbalk 
onder de kist. Qua vorm is deze spinsteen eerder 
te interpreteren als een ouder exemplaar uit de 
ijzertijd (type B van Walton Rogers, 2007, 25) dat als 
‘antiek stuk’ in het graf is meegegeven.
De fragmentaire, onversierde schijffibula met 
centrale umbo j is niet in de Noord-Franse typologie 
aanwezig. In het Trierse gebied verzamelde Böhner 
deze mantelspelden onder type F dat in zijn Stufe 
IV verspreid is (7de eeuw – Böhner 1958, 110). 
Siegmund brengt deze fibulae in zijn Nederrijnse 
typologie onder als Fib4.3 met een datering in 
fase 8 (610-640 – Siegmund 1998, 49-50). De 
aanwezigheid van 5 (oorspronkelijk 6) nieten 
laat toe om dit voorwerp ook te interpreteren als 
de bronzen onderplaat waarop een met filigraan 
versierde bovenplaat van goudblad bevestigd 

was. Dergelijke mantelspelden zijn door Legoux 
voor het Noord-Franse gebied onder type 221 
gecatalogiseerd en zijn er in periode MR1 verspreid 
(600/610-630/640 – Legoux et al. 2006). Dergelijke 
mantelspelden zijn in het Trierse gebied gekend 
onder Böhners type D2 en ze komen er voor in 
zijn Stufe IV (7de eeuw – Böhner 1958, 104-105). 
Siegmund classificeerde dergelijke fibulae onder 
type Fib2.3 dat in het Nederrijnse gebied verspreid 
was in fase 7 (585-610 – Siegmund 1998, 48). 
Müssemeier et al. neemt voor de linkeroever van de 
Nederrijn deze typologie over en plaatst dit type 
er in fase 6 (580/590-610/620 – Müssemeier et al. 
2003200, 26-27). 
De kralen reeksen uit dit graf zijn door Pion 
beschreven als types A3.3-01b, B1.1-02b, B1.1-03b, 
B1.1-10b, B1.2-01b, B1.2-01c, B1.2-02a, B1.2-02b, 
B1.2-02c, B1.2-03a, B1.2-03c, B1.2-05, B1.2-06, 
B1.2-07, B1.3-03, B1.3-09d, B3.2-01d, B3.2-02b, 
B11.1-01b, C2.3-03, C2.3-04, F1.1-01c, F1.1-08d. 
De meerderheid van deze kralen is tot periode P4 te 
rekenen, een aantal types tot periode P3 en enkele 
types tot periode P1. De overige types komen meer 
algemeen voor in de vroege middeleeuwen (Pion 
2014). Deze kralen zijn dus te dateren in fase MR1 
(600/610-630/640). 
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Gr. Phase Dress Fittings etc Fibre Structure Count/Spin Position of Textile/Leather Interpretation

159 MA3/MR1
With textile or leather
Cu/a buckle 229 (pair with 153)
Also in grave
beads, disc brooch, knife, fe 
buckle

not ident. 2/2 twill 8/Z x 8/S On front of buckle 229 at edge of grave [disturbed grave]
Paired buckles likely to be 
from buckled leather garters. 
Coarse twill may be cover or 
outer garment. 

female

Costume C leather strap
poorly 
defined

On axis of buckle frame 229

ondoorschijnende witte glaspasta; 2 enkelvoudige, 
4 tweeledige, 1 drieledige, 1 vierledige en 1 
vijfledige bandvormige kralen in ondoorschijnende 
petroleumblauwe glaspasta; 

j 01-BROE-277 (u): 1 fragmentaire bronzen schijffibula 
met verhoogd middendeel, onversierd en met 5 nog 
zichtbare nieten op de rand (oorspronkelijk 6), aan de 
achterzijde nog resten van de gecorrodeerde ijzeren 
naald met gemineraliseerd textiel, bronsfragment; 
organisch materiaal dat rond fibula zat (hout?); 
1 grote kraal in barnsteen (lag onder fibula); 1 
tonvormige kraal in ondoorschijnende bruinrode 
glaspasta, onversierd; 1 tweeledige bandvormige kraal 
in ondoorschijnende bruinrode glaspasta, onversierd; 
1 enkelvoudige en 1 tweeledige bandvormige kraal 
in ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; 1 
drieledige bandvormige kraal in ondoorschijnende 
blauwe glaspasta, onversierd; 1 enkelvoudige 
bandvormige kraal in ondoorschijnende bruinrode 
glaspasta, onversierd; resten van kleine bandvormige 
gele kraaltjes; (in blok boven menselijke tanden 279);

k 01-BROE-276 (t): 11 kralen nog in situ bewaard, 
secundair verbrand? (gereconstrueerd aan draad): 6 
cilindervormige kralen in ondoorschijnende groenige 
glaspasta versierd met zeer dikke gele draad in 
zigzagmotief (bijna volledig dekkend); 

1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende 
groenige glaspasta versierd met dikke witte 
draad in zigzagmotief (bijna volledig dekkend) 
– kapot; 1 tweeledige bandvormige kraal in 
ondoorschijnende groenige glaspasta versierd met 
witte draad in zigzagmotief; 1 bandvormige kraal 
in ondoorschijnende rode glaspasta versierd met 
witte draad in vlechtmotief; 1 biconische kraal in 
ondoorschijnende witte glaspasta; 1 fragmentaire 
kraal in barnsteen;

l 01-BROE-274 (r): 1 zeer slecht bewaarde barnstenen 
kraal;

m 01-BROE-275 (s): ovalen ijzeren gesp (2 fragmenten) 
met omgeslagen (?) angel, onversierd met 
fragmentaire beslagplaat; 

n 01-BROE-273 (a): fragmentaire biconische pot 
met vlakke bodem, redelijk hoog gelegen knik, 
steile schouder versierd met 4 tot 5 rijen in spiraal 
aangebracht rolstempelmotief bestaande uit een 
enkelvoudige band rechtopstaande staafjes, overgang 
schouder hals benadrukt door een horizontale ribbel, 
uitstaande hals met afgeronde rand; redelijk fijne 
klei met hier en daar grovere partikels chamotte en 
schervengruis, wielgedraaid, oxiderende bakking, 
oranje buiten- en binnenoppervlak, buitenzijde 
oorspronkelijk geglad maar totaal verweerd; 

o 01-BROE-272 (p): 1 biconische kraal in 
ondoorschijnende azuurblauwe glaspasta, versierd 
met een rode draad in spiraal;

p 01-BROE-269 (m): ijzeren mesje; 
q 01-BROE-270 (n): 1 wandscherf handgevormd 

aardewerk, eerder groffe chamottemagering, 
zachte bakkinge, deels oxiderend, deels reducerend 
bakproces: oranjebeige buitenoppervlak en grijze 
kern; 1 randscherf terra sigillata Drag. 37 of 
Chenet 320, Oost-Gallische waar, sterk verweerd 
oppervlak; 1 bodem van een glazen recipiënt in bruin 
doorschijnend glas met vele kleine luchtbelletjes;

r 01-BROE-134 (a): 1 randscherf handgevormd 
aardewerk, donkergrijze kern, bleekbruin 
buitenoppervlak, donkergrijs binnenoppervlak, 
magering met schervengruis, tonvormige pot met 
korte opstaande rand; 1 wandscherf handgevormd 
aardewerk, grijze kern en binnenoppervlak, bruingrijs 
buitenoppervlak, chamottemagering, zachte bakking; 
1 wandscherf gedraaid, bruinrood binnen- en 
buitenoppervlak;

s 01-BROE-135 (b); 149 (b) en 280 (b): scherven + 
gecalcineerd bot; 10 wandscherven handgevormd, 
donkergrijze tot grijze kern, donkergrijs tot beige 
binnen- en buitenoppervlak, zachte bakking, 
chamottemagering; 18 scherven en schilfers van een 
randfragment van een secundair verbrande biconische 
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datering en interpretatie
Graf 160 is jonger dan graf 155 maar ouder dan 
graf 164.
Het spinsteentje a is moeilijk chronologisch te 
duiden. Binnen de typologie van Walton Rogers 
is het in type A2 te plaatsen, een type dat nog 
dominant voorkomt tot in de 7de eeuw (Walton 
Rogers 2007, 24-25. 
Kralen b zijn door Pion ingedeeld als types 
B1.1-02b, B1.1-02c, B1.1-03b, B1.1-03c, B1.1-04a, 
B1.3-02, B1.3-03, B1.6-01a, B1.10-02, B2.5-04b, 
B3.3-01a, B3.3-02a, B4.1-01d, B4.1-03b, C2.3-
06, D1.1. Deze types bracht hij onder in zijn 
chronologische periodes P2(b) en P3. Sommige 
types komen meer algemeen voor (Pion 2014). 
Dit wijst op een datering in fasen MA2-MA3 
(520/530-600/610).

conclusie
MA2-MA3

interpretatie geslacht 
Op basis van de vondsten is de overledene als een 
vrouwelijk individu te identificeren 

161 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 21 
Oriëntatie W-O (279°) 

beschrijving
Het inhumatiegraf wordt oversneden door 
inhumatiegraf 164. 
Bij een eerste afgraving tot + 11,74 m TAW waarbij 
enkel een aantal crematiegraven aan de oppervlakte 
kwam, was nog niets te zien van beide graven. Bij 
een volgende niveauverdieping tot + 11,62 m TAW, 
was graf 161 duidelijk afgelijnd. Enkel de relatie met 
het grotere graf 164 was nog onduidelijk. Wel was 
reeds een onderscheid zichtbaar tussen de grafkuil 

en het centrale deel van het graf dat veel donkerder 
van kleur was. Op een diepte van + 11,52 m/ 
+ 11,43 m TAW was duidelijk dat graf 161 
oversneden werd door het grotere N-Z gerichte graf 
164. Grafkuil 161 was rechthoekig en gevuld met 
een heterogeen pakket van grijs tot grijsbruin lemig 
zand (1; ten minste 126 cm bij 80 cm). Centraal 
in het graf was de donkerbruine vulling van de 
rechthoekige kist zichtbaar (2; ten minste 74 cm bij 
52 cm) zonder dat de kistplanken afgelijnd waren. 
Nog dieper op – 110 cm was de bodem van de kist 
bereikt. Ter hoogte van het hoofdeinde waren nog 
resten van tanden zichtbaar (a) met daaronder een 
aantal slecht bewaarde kralen (b). 
Het graf was volledig verdwenen op een diepte 
van + 11,15 m TAW. Op die diepte was het 
oversnijdende graf 164 nog steeds aanwezig 
zodat de oorspronkelijke afmetingen van graf 161 
ongekend blijven. De kuilvulling leverde nog een 
enkele losse vondsten op (c).

vondsten 
a 01-BROE-259 (c): menselijke tanden;
b 01-BROE-260 (d): 3 kralen in barnsteen; 2 

tweeledige kralen in doorschijnende blinkende 
groenige glaspasta; 1 kubusvormige kraal in 
ondoorschijnende groene glaspasta, onversierd; 
restanten van een onbekend aantal kapotte kraaltjes 
vnl. in doorschijnende groene glaspasta; 

c 01-BROE-131 (a): 1 rand en 2 wandscherven van 
1 biconische pot met versiering op de schouder, 
oranjerode klei met donkergrijze kern, donkergrijs 
binnen- en buitenoppervlak, gladwandig.

datering en interpretatie
Graf 161 is ouder dan graf 164.
Kralen b bieden enige gegevens tot datering. 
Ze zijn door Pion beschreven als types A4.2-01, 
D1.1 en F1.1-08b. Beide eerste types komen voor 
in perioden P1 tot P3. Het laatste type is niet te 
dateren (Pion 2014). Dit graf is dus ruim te dateren 
in de fase MA.

conclusie
MA

interpretatie geslacht 
Op basis van de kralen is de overledene mogelijk als 
vrouwelijk individu te identificeren. 

162 
crematiegraf 

Werkput I
Spoor 23 

163 
crematiegraf 

Werkput I
Spoor 22d=24

164 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 22, 25, 26, 27 
Oriëntatie Z-N- (170°) 

beschrijving
De noordoostelijke hoek van dit graf is gelegen 
onder de volière op het aanpalend perceel. Dit graf 
oversnijdt graven 160 en 161. Crematiegraf 163 
is gedeponeerd in de vulling van inhumatiegraf 
164. Crematiegraf 162 is verspreid aanwezig in de 
zuidoostelijke kuilvulling van inhumatiegraf 164.
Deze 3 graven staan in een complexe relatie tot 
elkaar. Op een diepte van + 11,73 m TAW wanneer 
de oppervlakkig gelegen crematiegraven aan het 
oppervlak zichtbaar waren, was van deze complexe 
structuur graven nog niets waar te nemen. Na 
verdieping tot + 11,70 m/+ 11,60 m TAW was 
een grote Z-N georiënteerde grafkuil zichtbaar 
waarvan het centrale kistdeel danig vergraven 
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De grote, bandvormige kraal in barnsteen l, heeft 
de grootte van een spinsteen maar kan onmoge-
lijk als dusdanig gebruikt zijn wegens de geringe 
zwaarte van barnsteen. Deze grote kraal is eerder 
als een amulet te interpreteren, die opgeborgen 
zat in een tasje uit organisch materiaal dat zich aan 
de gordel of hangend op de borst bevond (Walton 
Rogers, 2007, 134-135). Graf 89 in Rittersdorf (D, 
Rheinland-Pfalz) bevatte een gelijkaardige grote 
barnsteenhanger (Böhner 1958, 125). Dit graf is 
gedateerd in Böhners Stufe III (525-600 – Böhner 
1958, 26).
De kleine ovalen gesp met (rechthoekig?) beslag is 
te onvolledig bewaard om in een typologie onder 
te brengen. Böhner plaatst in zijn Trierse studie 
deze gespen in Stufen III en IV (525 tot 7de eeuw). 
De ligging wijst op een interpretatie als gordelgesp 
of als sluiting van een tasje in organisch materiaal. 
De sluitriem zal een max. breedte van 2,4 cm gehad 
hebben. 
De oxiderend gebakken biconische pot n is in de 
Noord-Franse typologie te benoemen als type 390 
dat verspreid is in perioden MA3-MR1 (560/570-
630/640 – Legoux et al. 2006). Het radstempelmo-
tief valt binnen type 415 dat in dezelfde periode 
verspreid is. Volledig oxyderend gebakken potten 
zijn eerder zeldzaam. In Goudelancourt (F, Aisne) 
is slechts 7 % van het aardewerk op een oxyderende 
wijze gebakken (Nice et al. 2008, 212-213). In de 
Trierse typologie van Böhner is pot n terug te 
vinden onder type B1b dat tot ontwikkeling komt 
in Stufe III (tweede helft 6de eeuw) maar pas volop 
verspreid raakt in Stufe IV (7de eeuw – Böhner 
1958, 39-40). Volgens de methodiek die Siegmund 
uitwerkte voor het Nederrijnse gebied valt pot 
n onder basisgroep 5 en meer in detail binnen 
categorie Kwt3.23 waarvan de potten verspreid 
zijn in de Nederrijnse fasen 8A en B (610-640 – 
Siegmund 1998, 131). Müssemeier et al. werkte 
voor de linkeroever van het Nederrijnse gebied een 
eigen typologie uit. Hierin valt pot n onder type 
Kwt5A, te dateren in fasen 5 en 6 (565 tot 610/620 
– Müssemeier et al. 2003, 60-61). Imbrechts vond 
parallellen voor pot n in het grafveld van Hamoir. 
Daar is een datering tussen 575 en 650 voorop-
gesteld (Imbrechts 2007, 96; Alénus-Lecerf 1978, 
58-61, fig. 5e).
Kraal o en mesje p zullen wellicht aan een gordel-
hanger bevestigd geweest zijn. Pion herkende deze 
kraal als B1.3-06 uit periode P5 (MR1/MR2 of 
600/610-660/670 – Pion 2014). Het mes is onmoge-
lijk chronologisch te duiden.
Aan het hoopje scherven met bijzondere samen-
stelling (handgevormd aardewerk, laat-Romeinse 
sigillata en glas) moet ongetwijfeld een symbolische 
betekenis toegeschreven worden. Mogelijk staat 
deze depositie in verband met de vastgestelde secun-
daire heropening van het graf. 
De overige vondsten zijn afkomstig uit de vulling 
van de grafkuil die meerdere oudere graven over-
sneed. De herkomst van deze vondsten is dus niet 
te achterhalen maar wellicht zijn ze afkomstig uit 
deze graven. Het ijzeren meslemmer a was in danig 
slechte staat en evenmin chronologisch te duiden. 
Van beide bronzen gespen is onbekend of het om 
beslagloze gespen gaat of niet. Bovendien ontbrak 
van bronzen gesp b de angel waardoor een typo-
logische duiding vrijwel onmogelijk is. Siegmund 
stelt dat beslagloze bronzen gespen voornamelijk in 

grafvelden uit de 6de eeuw aanwezig zijn (Siegmund 
1998, 21). Bronzen gesp c was voorzien van een 
ijzeren angel en is op basis van de afmetingen van de 
riembreedte onder te brengen in Siegmunds type 
Gür2.8 (Siegmund 1998, 24-25). Dit type is voorna-
melijk verspreid in de Nederrijnse fase 4 (530-555) 
maar komt soms ook voor in jongere graven. 
Het ijzeren nageltje, het niet te identificeren ijzeren 
voorwerp en de silex die zich in de vulling van de 
secundair gegraven kuil bevonden, leveren geen 
extra informatie op.

conclusie
(MA3)-MR1

interpretatie geslacht
Op basis van de vondsten is de overledene als vrou-
welijk individu te identificeren 

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: tanden 01-BROE-279, zie assess-
ment K. Quintelier, deel I.
Organisch materiaal: 
- textiel- en lederanalyse van organische resten op 
object 01-BROE-229 (c). Onderzoek door Penelope 
Walton Rogers van de Anglo-Saxon Laboratory in 
York (UK) – zie tabel met onderzoeksresultaten: 

160 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 28 
Oriëntatie W-O (279°) 

beschrijving
Het inhumatiegraf wordt oversneden door 
inhumatiegraf 164 en het oversnijdt zelf graf 155. 
Bij een eerste afgraving tot + 11,77 m/+ 11,75 m 
TAW waarbij enkel een aantal crematiegraven aan 
de oppervlakte kwamen, was nog niets te zien van 
deze graven. Een volgende verdieping tot + 11,60 m 
TAW, bracht een ganse cluster van inhumatiegraven 
aan het licht waarin graf 160 zichtbaar was zonder 
duidelijke relatie met de omringende graven. 
Wel was reeds een onderscheid zichtbaar tussen 
de grafkuil en het centrale deel van het graf dat 
veel donkerder van kleur was. Op een diepte 
van + 11,56 m/+ 11,49 m TAW was duidelijk dat 
graf 160 oversneden werd door het grotere N-Z 
gerichte graf 164. Pas op + 11,52 m/+ 11,43 m 
TAW was ook de oversnijding van graf 155 door 
graf 160 duidelijk. De grafkuil was rechthoekig 
(1;  tenminste 108 cm bij 124 cm) en gevuld met 
een heterogene zandleemvulling waarin ook wat 
houtskool aanwezig was. Binnen de kuil was de 
centrale, opvallend donkerdere vulling van de 
grafkist zichtbaar (2). Deze vulling was rechthoekig 
omkaderd door een brede strook uitgeloogd 
bleekgrijs zand, de oorspronkelijke wanden van de 
grafkist (3). De afgeronde hoeken en de breedte van 
de wanden laten veronderstellen dat de kist bestond 
uit een uitgeholde boomstam (max. 84 cm bij  
74 cm). 

Op + 11,35 m TAW was de bodem van de kist 
bereikt en kwamen enkele in situ-vondsten aan 
het licht: een spinsteen aan het noordwestelijke 
hoofdeinde (a) en een reeks kralen (b). 
Het graf was volledig verdwenen op een diepte 
van + 11,25 m TAW. Op die diepte was het 
oversnijdende graf 164 nog steeds aanwezig 
zodat de oorspronkelijke afmetingen van graf 160 
ongekend blijven. De kistvulling leverde nog een 
enkele losse vondsten op (c).

vondsten 
a 01-BROE-258 (d): 1 spinschijfje in aardewerk, 

fijne klei gemagerd met fijne chamotte en zand, 
hard gebakken, deels oxiderend deels reducerend 
gebakken: beigebruin tot donkergrijs baksel; 
ongelijke biconische vorm met vlakke boven- en 
onderzijde;

b 01-BROE-257 (c): 4 bol/bandvormige kralen in 
ondoorschijnende rode glaspasta, onversierd; 4 bol/
bandvormige kralen in ondoorschijnende witte 
glaspasta, onversierd (2 in slechte toestand); 4 bol/
bandvormige kralen in ondoorschijnende gele 
glaspasta, onversierd; 1 kubusvormige kraal (slechte 
toestand) in doorschijnende blauwe glaspasta, 
onversierd; 1 langwerpig kraaltje uit een gedraaide 
spiraaldraad in ondoorschijnende gele glaspasta, 
onversierd; 1 langwerpige vijfhoekige kraal in 
ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met 
spiraalvormige aangebrachte witte zigzagdraad; 1 
langwerpige vijfhoekige kraal in ondoorschijnende 
gele glaspasta versierd met rode draad in 
vlechtmotief en 3 rode stippen; 1 cilindervormige 
kraal in ondoorschijnende gele glaspasta, versierd 
met rode draad in vlechtmotief en 4 blauwe stippen; 
1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende witte 
glaspasta, versierd met rode draad in golfmotief;

c 01-BROE-188 (b): 4 kleine brokjes secundair 
verbrande ceramiek (mogelijk ijzertijd), 4 brokjes 
houtskool. 

1:1

1:3
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bleek. De grafkuil oversneed duidelijk graf 160 en 
naar alle waarschijnlijkheid ook graf 161. De grote 
grafkuil was gevuld met een sterk leemhoudende 
heterogene vulling (164: 1). De zuidoostelijke hoek 
van deze grafkuil liet zich reeds opmerken door 
zijn donkerdere vulling waarin houtskool aanwezig 
was, wat later een crematiegraf bleek (fi g. 162).Ook 
centraal viel een vaag afgelijnde donkerdere kuil op 
waarin wat houtskool verspreid was (fi g. 163). Ook 
deze kuil bleek later een crematiegraf. Dit graf was 
ingegraven in een opvallend donkerbruine vulling 
die als secundaire vergraving binnen de kist van graf 
164 te interpreteren was (164: 2). Op + 11,43 m/
+ 11,41 m TAW was het inhumatiegraf duidelijk 
afgelijnd en waren de oversnijdingen met graven 
160 en 161 duidelijk. Het graf had een rechthoekige 
grafkuil (340 cm bij 180 cm) die gevuld was met grijs 
tot roestbruin lemig zand in het westelijk deel en 
sterk leemhoudend zand in het oostelijk deel met 
een concentratie houtskool in de zuidoostelijke 
hoek (164: 1 en 162). Centraal binnen deze kuil 
was de omtrek van een rechthoekige houten kist 
zichtbaar waarvan de donkerbruine vulling sterk 
verstoord leek (164: 2 – 246 cm bij 65 cm). De 
kistplanken zelf waren zichtbaar als donkerbruine 
tot donkergrijze stroken (164: 3). De kist bleek 
voorzien van uitstekende hoekplanken (tot 20 cm 
voor de lange planken en tot 25 cm voor de korte 
planken). De kistvulling was duidelijk verstoord 
door drie secundaire kuilen: een cirkelvormige 
kuil aan het zuidelijke hoofdeinde (164: 4), een 
eerder ovale kuil in de noordoostelijke kistfl ank die 
ook duidelijk de bovenste kistplanken verstoorde 
(164: 5) en tenslotte een centraal gelegen kuil die 
de westelijke kistplanken doorbroken heeft en 
waarin crematieresten en houtskool bijgezet waren 
(163). Ook de zuidoostelijke fl ank van de kist bleek 
doorbroken. Dit was pas duidelijk zichtbaar op 
+ 11,35 m TAW: gans de kist bleek verstoord via 
een grote kuil die in de zuidoostelijke hoek van de 
grafkuil gegraven werd en die de kist op die plaats 
doorbroken heeft. De verstoorde kistvulling leverde 
nog enkele vondsten op zoals een losse scherf (164: 
a) en een pot die gans op de bodem van de kuil 
ondersteboven tegen de verstoorde kistwand stond 
(164: b). Blijkbaar werd tijdens deze actie ook een 
crematiegraf verstoord dat later verspreid terug in 
de vulling terecht kwam (164: 6 en 162). Deze resten 
werden niet ingezameld. 
Ook crematiegraf 163 bleek tot op de bodem van 
het graf uitgegraven. Dit graf werd wel bemonsterd 
en gezeefd op 0,5 mm. Het residu bevatte nog 
1676 gram verbrande menselijke botresten in 
eerder grote fragmenten, en een weinig houtskool. 
Tussen de botresten waren ook nog verbrande 
aardewerkscherven (162: a), enkele ijzerfragmenten 
(162: b) en een aantal versmolten kralen (162: c) 
aanwezig. 
Op een diepte van + 11,15 m TAW was de bodem 
van het graf bereikt. Op dit niveau tekende het graf 
zich nog intact af met enkele resten van de bodems 
van de secundaire kuilen met houtskool. Tegen het 
zuidelijke kistuiteinde was nog het silhouet van 
de schedel (164: 7) en een groot bot (mogelijk een 
arm – 164: 8) zichtbaar. Ter hoogte van de borst 
lag een groot aantal kralen verspreid (164: c). De 
kist steunde op twee dwarsbalken. De zuidelijke 
dwarsbalk (164: 9) was zichtbaar vanaf + 11,00 m 
TAW, was 150 cm bij 11 cm en was nog enkele cm 

dieper in de C-bodem gedrukt. De noordelijke 
dwarsbalk (164: 10) was zichtbaar vanaf + 11,02 m 
TAW, was 145 cm bij 12 cm en verdween samen 
met alle andere sporen van dit graf op + 11,00 m 
TAW. Zowel kuil- als kistvulling leverden een aantal 
losse vondsten op (d en e). Een aantal van deze 
vondsten zal zeker afkomstig zijn uit de vulling van 
de secundaire vergravingen die bovenaan nog niet 
duidelijk af te lijnen waren. Andere zijn mogelijk 
afkomstig uit graven 160 en 161 die voor de helft 
vergraven zijn bij de aanleg van graf 164. 

vondsten graf 162
Geen
 

vondsten graf 163
a 01-BROE-132 (= 24): 2 secundair verbrande 

wandscherven, gedraaid, oranjerode klei met grijs 
binnenoppervlak, poreus;

b 01-BROE-265 (zeefstaal): enkele fragmenten niet te 
identifi ceren ijzer;

c 01-BROE-265 (zeefstaal): 5 stukjes gesmolten 
glaspasta van kralen; stalen van gele kleur van kralen.

vondsten graf 164
a 01-BROE-140 (= 25): 1 wandscherf van een 

biconische pot met 2 golfl ijnen binnen telkens 2 
horizontale groeven op de schouder, oranjerode 
klei met donkergrijze kern, donkergrijs binnen- en 
buitenoppervlak, gladwandig;

b 01-BROE-262 (22g): biconisch potje met licht 
concave bodem, centraal gelegen buikknik, steile 
schouder versierd met geprononceerde draairingen, 
vrij rechte hals met afgeronde rand; fi jne klei 
gemagerd met schervengruis en grovere partikels 
rode chamotte, wielgedraaid, reducerende bakking 
(oranjebruine kern), gesmookt donkergrijs binnen- 
en buitenoppervlak, geglad;

c 01-BROE-266 (22h): 4 kralen in barnsteen van 
verschillende grootte; 1 drieledige, 1 tweeledige, 
16 (waarvan 12 in slechte toestand) enkelvoudige 
bandvormige kralen in ondoorschijnende 
gele glaspasta, onversierd; een gedeelte van 
meervoudige kraal in doorschijnende glaspasta, 
onversierd; 1 kapotte bandvormige kraal 
in doorschijnende glaspasta, onversierd; 1 
tweeledige en 1 enkelvoudige cilindervormige 
kraal in ondoorschijnende turkooisblauwe 
glaspasta, onversierd; 2 bolvormige kralen in 
ondoorschijnende rode glaspasta, versierd met een 
witte draad in vlechtmotief (van 1 kraal is de witte 
draad weggesleten); 5 bolvormige kralen in rode 
ondoorschijnende glaspasta, onversierd; resten 
van gele kralen: 25 enkelvoudige, 13 tweeledige, 
1 drieledige, 1 vierledige(?);resten van tenminste 
2 staafvormige kralen in blauwe glaspasta; 1 
fragmentje bewerkt been;

d 01-BROE-174, 234, 261 en 263: 3 randfragmenten, 
3 bodemfragmenten en 9 wandscherven van 
een biconische pot met korte, licht uitstaande 
rand, ribbel (kraag) tussen hals en schouder, 
secundair verbrand, poreus, vervormd, oranje 
tot grijs; 1 randscherf van biconische pot (zelfde 
als 01-BROE-140 en 131!) met korte, uitstaande 

en horizontaal omgeplooide rand, ribbel (kraag) 
op overgang schouder en hals, schouder versierd 
met dubbele golfl ijn tussen 2 horizontale banden 
met resp. 2 en 3 groeven, oranje baksel met grijze 
kern, reducerend gebakken: zwarte binnen- en 
buitenzijde, gegladde buitenzijde; 1 bolvormig 
kraaltje in ondoorschijnende gele glaspasta met 
2 rode vervlochten draden; 1 brokje versmolten 
ijzer met aaneengekitte crematieresten; grote 
houtskoolbrokken; crematieresten (164,2 gram, 
of 110 stuks. Mandibula en tanden niet aanwezig. 
Geslacht niet te bepalen, adult); twee verbrande, 
kleine fragmenten in hertshoorn, met langs de 
zijkant een dubbele rij horizontale lijnen en in 
het midden punt-dubbele cirkel-versieringen 
(determinatie A. Lentacker); 1 randscherf van een 
biconische pot met uitstaande hals en afgeplatte 
ronde rand, horizontale ribbel (kraag) op overgang 
schouder en hals, horizontale groeven op schouder, 
beige baksel met grijze kern, redelijk grove 
magering van chamotte en kwarts, reducerende 
bakking: donkergrijs binnen- en buitenoppervlak, 
buitenoppervlak verweerd; 1 ovalen ijzeren gesp met 
omgeplooide pin, onversierd, zonder beslagplaat; 1 
bolvormige kraal in gele ondoorschijnende glaspasta 
versierd met rode spiraaldraad; 1 randscherf van 
pot met uitstaande hals met afgeplatte ronde rand, 
horizontale ribbel (kraag) op overgang hals en 
schouder, schouder versierd met 2 horizontale 
golfl ijnen, tussen 2 horizontale rijen van resp. 3 
en 2 groeven, fi jne klei met chamotte en zand, 
reducerende bakking: donkergrijs binnen- en 
buitenoppervlak, gegladde buitenzijde (past aan 
01-BROE-88: opp. Lagen); 1 spinschijfje, secundair 

verbrand; 1 randscherf van een Romeinse kookpot 
met horizontale platte rand met 2 groeven, witbeige 
klei, grove magering van kwarts en vulkanisch 
materiaal (Eifelwaar); 1 wandscherf van zelfde pot 
als 01-BROE-174, secundair verbrand, poreus; 1 
wandscherf oranjerode klei met grijze kern, redelijk 
fi jne magering met chamotte en kwarts, harde 
oxiderende bakking, wielgedraaid; 1 fragment glas 
met aanzet handvat (?); 1 fragmentje brons;

e 01-BROE-172, 173 en 264: 5 cilindervormige 
kralen in ondoorschijnende rode glaspasta met 
opgelegde draad in witte glaspasta in vlechtmotief; 
2 bandvormige kralen in ondoorschijnende 
gele glaspasta met opgelegde draad in rode 
glaspasta in vlechtmotief; 1 bandvormige kraal in 
ondoorschijnende gele glaspasta; 4 wandscherven, 
handgevormd aardewerk, donkergrijze kern, bruin 
tot grijs buitenoppervlak, grijs binnenoppervlak, 
zachte bakking, chamottemagering; 3 
wandscherven, oranje baksel, hard; 1 wandscherf, 
oranje baksel met donkergrijze kern, donkergrijs 
binnen- en buitenoppervlak, gladwandig, groeven 
op buitenoppervlak; 1 rand- en 2 wandscherven 
van een pot, secundair verbrand, grijsrood en zeer 
poreus; 1 stuk dakpan, secundair verbrand; 17 
verbrande botfragmenten; 1 randscherf van pot 
met uitstaande hals met afgeplatte ronde rand, 
horizontale ribbel (kraag) op overgang hals en 
schouder, schouder versierd met 2 horizontale 
golfl ijnen, tussen 2 horizontale rijen van resp. 3 
en 2 groeven, fi jne klei met chamotte en zand, 
reducerende bakking: donkergrijs binnen- en 
buitenoppervlak, gegladde buitenzijde (past aan 
01-BROE-131 en is identiek aan nrs. 88, 140, 174, 
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1:2: (d) 1:3: b, d
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d
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datering en interpretatie
Graf 165 is ouder dan graf 166.
De afwezigheid van determineerbare vondsten 
maakt het onmogelijk dit graf te duiden. 

conclusie
Geen nauwkeurige datering mogelijk.

interpretatie geslacht 
Onbekend. Het graf is vanwege de kleine 
afmetingen van kuil en kist te interpreteren als 
kindergraf. 

166 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 41
Oriëntatie W-O (274°) 

beschrijving
Dit graf oversnijdt graven 155 en 165 en wordt zelf 
oversneden door het N-Z gerichte graf 171. 
Bij een eerste afgraving tot + 11,73 m TAW waarbij 
enkel een aantal crematiegraven aan de oppervlakte 
kwamen, was het silhouet van dit graf reeds vaag 

zichtbaar. Bij een volgende niveauverdieping tot 
+ 11,62 m TAW, was het opgenomen in een ganse 
cluster graven die samen nog een amorf geheel 
vormden. Op + 11,56 m TAW was graf 166 als 
afzonderlijk graf met kist waar te nemen zonder 
dat er duidelijkheid was over de relaties met de 
omringende graven. Bij verdieping van het vlak tot  
+ 11,56 m/+ 11,49 m TAW was de situatie 
duidelijker: graf 166 oversneed graf 165 aan de 
zuidwestelijke hoek en graf 155 in de noordelijke 
flank. Enkel de relatie met graf 171 was nog 
bediscussieerbaar maar verdieping tot + 11,43 m  
TAW maakte duidelijk dat graf 171 graf 166 
verstoorde aan het westelijke hoofdeinde. Grafkuil 
166 was rechthoekig (ten minste 200 cm bij max 100 
cm) en gevuld met een heterogeen pakket lichtgrijs 
zand waarin donkerdere houtskoollenzen merkbaar 
waren (1). Centraal binnen de grafkuil was een 
rechthoekige donkerbruine kistvulling zichtbaar 
waarin eveneens houtskoolbrokjes aanwezig waren 
(2; 180 cm bij 54 cm). De kistplanken waren niet 
zichtbaar. Op + 11,46 m/+ 11,41 m TAW waren 
vage sporen van het linkerdijbeen en het volledige 
rechterbeen zichtbaar (3). 
Op de bodem van de kist lagen tussen + 11,49 m en  
+ 11,41 m TAW nog in situ: op borsthoogte een 
totaal gecorrodeerd en niet meer te recupereren 
ijzeren voorwerp (a); een ijzeren gesp ter hoogte 
van de heupen (b), een ijzeren lanspunt aan het 
voeteneinde tegen de zuidelijke kistwand (c) en een 

pot aan het voeteneinde naast de lans (d). De inhoud 
van kist en kuil werden bemonsterd voor paleo-
ecologisch onderzoek. 
Het graf was volledig verdwenen op een diepte van 
+ 11,35 m TAW. Zowel grafkuil als –kist leverden 
een aantal losse vondsten op (resp. e en f). 

vondsten 
a Niet gerecupereerd;
b 01-BROE-217 (f): ovalen ijzeren gesp met 

omgeplooide angel, geen beslagplaat, onversierd;
c 01-BROE-159 (d): ijzeren lanspunt met volledige, 

ronde huls en slank ovalen blad, gemineraliseerde 
houtresten in huls;

264; 3 wandscherven handgevormd aardewerk, 
vrij grove magering met schervengruis, deels 
reducerend, deels oxiderend gebakken: bruine 
tot oranjebeige buitenoppervlak, donkergrijs 
binnenoppervlak en donkergrijze kern; 1 ijzerslak; 1 
geoxideerde ijzeren ring; 2 kleine stukjes brons, 40 
verbrande botresten. 

datering en interpretatie graf 162 
Wellicht jonger dan graf 164 maar verstoord. 
Onbekende datering.

datering en interpretatie graf 163
Zeker jonger dan graf 164.
De versmolten kralen uit dit graf zijn niet meer in 
een bepaald type onder te brengen. 
Onbekende datering. 

datering en interpretatie graf 164
Ouder dan crematiegraf 163 maar jonger dan graven 
160 en 161.

Het potje b is in de typologie van Goudelancourt 
(F, Aisne) als type C4 te typeren (Nice 2008 et al., 
215). Het wordt er binnen fasen MA2 en MA3 
gedateerd (520/530-600/610). De pot past binnen 
de Trierse typologie van Böhner i categorie B1a 
die in zijn Stufe III verspreid is (525-600 – Böhner 
1958, 38). Volgens de berekeningen van Siegmund 
voor het Nederrijnse gebied hoort potje b thuis 
in basiscategorie 2 en meer in detail tot type 
Kwt2.31 met een datering in de Nederrijnse fase 
5 (555-570 – Siegmund 1998, 129). Müssemeier et 
al. deelt deze potten in onder groep Kwt3A die in 
het linker Nederrijnse gebied te dateren is in fasen 
4 en 5 (510/525 tot 580/590) en soms nog in fase 
6 (580/590 tot 610/620) voor komt (Müssemeier 
et al. 2003, 59). Aangezien het potje naast de kist 
op de bodem van de grafkuil is teruggevonden, 
bestaat er echter geen enkele zekerheid dat dit potje 
oorspronkelijk in de kist heeft gestaan. Het kan 
verplaatst zijn geweest bij de heropening van het 
graf maar het kan evenzeer afkomstig zijn uit een 
van de graven die door de aanleg van dit graf deels 
vergraven zijn. 
Pion beschreef kralen uit dit graf als types A3.1-04b, 
A3.2-06, A3.3-01b, A4.4-01, B1.1-02a, B1.1-02b, 
B1.1-03b, B1.2-01b, B1.2-01b, B1.2-01c, B1.2-02a, 
B3.1-01a, B3.2-01a, B3.2-01c, B3.2-02b, B5.1-01, 
F1.1-08b, F1.1-08c, F1.1-08d. Deze kralen horen 
tot zijn chronologische periodes P3 (7) en P4 (5). 
Nog eens 5 types zijn eerder algemeen te dateren en 
1 type hoort tot de oudere periode P2 (Pion 2014). 
De in situ-kralen zijn uit dezelfde chronologische 
groepen afkomstig als deze uit de vullingspakketten. 
De kralen uit dit graf zijn dus te dateren in periode 
MA3-MR1 (560/570 tot 630/640). 
De andere vondsten hebben gezien hun ex 
situ-positie geen enkele waarde om graf 164 
chronologisch te duiden: mogelijk zijn ze afkomstig 
uit de oudere graven die verstoord werden bij 
de aanleg van het grote kamergraf, mogelijk 
zijn ze afkomstig uit het graf zelf maar is hun 
oorspronkelijke positie verstoord bij het heropenen 
van het graf. Vast staat dat sommige van de scherven 
van eenzelfde pot afkomst zijn.

conclusie
MA3-MR1

14C-datering op de menselijke crematieresten uit 
graf 163 uitgevoerd door M. Boudin van het KIK, 
Brussel. 
Resultaten: 
RICH-24742 (01-BROE-265) 
1479±28BP
68.2% probability 
555 AD (68.2%) 615 AD 
95.4% probability 
540 AD (95.4%) 645 AD

interpretatie geslacht graf 162 
Indet, adult. 

interpretatie geslacht graf 163 
Indet, adult.

interpretatie geslacht graf 164 
Op basis van de kralen mogelijk een vrouwengraf.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse staal 01-BROE-174 uit 
graf 162 door K. Quintelier en S. Watzeels (deel I, 
hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 2 en 3).
Na uitsortering bleef nog 164,2 gram gecalcineerd 
bot over. Alle skeletonderdelen waren 
vertegenwoordigd. Het gaat om een adult waarvan 
het geslacht niet te determineren is. 
Menselijke resten: analyse staal 01-BROE-265 uit 
graf 163 door K. Quintelier en S. Watzeels (deel I, 
hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 2 en 3). 
Na uitsortering bleef nog 865,7 gram 
gecalcineerd bot over. Op Mandibula na waren alle 
skeletonderdelen vertegenwoordigd. Het gaat om 
een adult waarvan het geslacht niet te determineren 
is. 
Dierlijke resten: analyse staal 01-BROE-265 (3,4 gr) 
uit graf 163 door A. Lentacker (deel I, hoofdstuk 8 
en tabellen 8.3 en 8.4). 
Zeven ongedetermineerde botresten.
Zaden en vruchten: analyse staal 01-BROE-265 uit 
graf 163 door B. Cooremans (deel I, hoofdstuk 8 en 
tabel 8.8). 
Aanwezigheid van hazelnoot (Corylus avellana), 
waarschijnlijk linze (cf. Lens culinaris), 
knolglanshaver (Arrhenatherum elatius ssp. bulbosus 
knolletje) en vierzadige wikke of ringelwikke (Vicia 
tetrasperma/hirsuta).
Antracologisch onderzoek: houtskool niet 
geselecteerd voor analyse.

165 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 43 
Oriëntatie WteZ-OteN (259°)

beschrijving
Dit kleine graf werd oversneden door graf 166
Bij een eerste afgraving tot + 11,73 m TAW waarbij 
enkel een aantal crematiegraven aan de oppervlakte 
kwamen, was dit graf nog niet aanwezig. Bij een 
volgende niveauverdieping tot + 11,62 m TAW, was 
een ganse cluster graven zichtbaar, die samen nog 
een amorf geheel vormden. Graf 165 was hierin 
reeds als individueel graf waar te nemen.  
Op + 11,56 m TAW was het kleine graf wel als afzon-
derlijk graf te onderscheiden maar de oversnijding 
met graf 166 was nog onduidelijk.  
Bij verdieping van het vlak tot + 11,56 m/+ 11,49 m  
TAW was de situatie wél duidelijk: graf 166 over-
sneed graf 165 aan de zuidwestelijke hoek. Grafkuil 
165 was rechthoekig (104 cm bij 44 cm) en gevuld 
met een heterogeen pakket donkerbruingrijs lemig 
zand (1). Binnen deze vulling was aan de zuidelijke 
zijde reeds vaag de aflijning van een kist zichtbaar. 
De kist was wel duidelijk zichtbaar vanaf + 11,52 
m/+ 11,43 m TAW: ze was gemarkeerd door een 
opvallend okerkleurige, lemige vulling (2). Ook de 
kistplanken waren duidelijk waar te nemen in de 
vorm van een bruine lineaire strook: de kist was 
rechthoekig (70 cm bij 24 cm) en lag vooral richting 
westen in de grafkuil (3). De kist bleef gespaard 
tijdens het uitgraven van graf 166 waarvan de kuil  
tot tegen kistwand 165 reikte. 
In het graf bevonden zich geen vondsten. 
De kuil was ondieper uitgegraven dan de  
omringende graven: op + 11,39 m TAW was elk 
spoor ervan verdwenen. Enkel de kuil leverde nog 
enkele losse vondsten op (a). 

vondsten
a 01-BROE-161 (a): 1 bodemscherf handgevormd 

aardewerk, donkergrijze kern, donkergrijs 
binnenoppervlak, bruingrijs buitenoppervlak, 
zachte bakking, chamottemagering; 1 wandscherf 
handgevormd aardewerk, donkergrijze kern en 
binnenoppervlak, bruin buitenoppervlak, zachte 
bakking, chamottemagering; 1 randscherf van een 
(biconische?) pot met korte uitstaande afgeronde 
rand, secundair verbrand, fijne klei, grijs en poreus.
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Het spinsteentje b is mogelijk onder te brengen 
onder categorie A2 van P. Walton Rogers maar is 
evenmin moeilijk chronologisch te plaatsen. 
Hetzelfde geldt voor de eenvoudige, ijzeren beslag-
loze gesp c en het ijzeren mes d. Beide zijn te alge-
meen in gebruik geweest gedurende de ganse vroege 
middeleeuwen (Siegmund 1998, 21).
De bronzen pincet (niet getekend) is slechts zeer 
fragmentair bewaard zodat het type onmogelijk te 
bepalen is: het gaat om het uiteinde van een pincet 
met de resten van twee pincetbenen die samen 
gebonden zijn met een koord, gedraaid in twee 
strengen (0,8 mm doorsnede) van deels bewerkt 
vlas/hennep. Door het pincetuiteinde was een 
koordje vastgedraaid (2,5 mm dik) van het zelfde 
materiaal als het vorige touwtje (identifi catie P. 
Walton Rogers).
Mes en pincet waren ongetwijfeld bevestigd aan 
een zgn. ‘chatelaine’ of gordelketting in organisch 
materiaal, vandaar hun ligging ter hoogte van het 
bovenbeen. 

conclusie
Geen nauwkeurige datering mogelijk.

interpretatie geslacht 
Mogelijk te interpreteren als vrouwengraf vanwege 
de aanwezigheid van een spinsteen. Pincetten 
komen zowel in mannen- als vrouwengraven voor. 

interdisciplinaire analyses 
Zaden en vruchten: geen resultaat. 
Organisch materiaal: 
- textiel- en lederanalyse van organische resten op 
object 01-BROE-223 (e). Onderzoek door Penelope 
Walton Rogers van de Anglo-Saxon Laboratory in 
York (UK) – zie tabel met onderzoeksresultaten: 
Petrografi sch onderzoek: 
- 01-BROE-165: petrografi sch onderzoek door 
D. Braekmans (Leiden)
The main fabric group is characterized by the 
predominant presence of quartz and tempered 
grog (Fig 1). Frequent is the presence of mica and 
mudstone and rare the presence of k-feldspar and 

plagioclase. The grain size frequency distribution 
is bimodal and a close- to single- spaced porphyric 
related distribution is evident. The grain size ranges 
up to very coarse sand size class (>1.5mm). Quartz 
grains are subrounded to subangular and grog frag-
ments are subangular. The distribution of quartz is 
dense with exception of sample BROE331, in which 
the distribution of quartz is less dense and the 
particle size ranges up to coarse sand. The color of 
micromass ranges from yellowish gray to yellowish 
orange under crossed polars and is characterized 
by strial b- fabric and occasionally by crystallitic 
b-fabric. Micromass is active and sporadically mode-
rately active, as well. The c:f:v ratio of the inclusions 
is 60:35:5. Porosity ranges from 3 to 5 % and is 
represented mainly by planar voids or channels.

d 01-BROE-158 (c): biconische pot met licht concave 
bodem, redelijk laag gelegen buikknik, steile 
schouder versierd radstempelversiering met een 
zeer onregelmatig patroon, geprononceerde ribbel 
op de overgang van schouder naar hals, uitstaande 
hals met afgeronde rand; eerder grof gemagerde 
klei o.m. met organisch materiaal, zand en 
schervengruis, wielgedraaid, reducerende bakking, 
buitenwand geglad;

e 01-BROE-133 en 160 (a): 1 wandscherf 
handgevormd aardewerk, donkergrijze kern, 
beigebruin buitenoppervlak, donkergrijs 
binnenoppervlak, chamottemagering; fragment 
van een spinsteentje in ijzertijdtraditie, 
donkergrijze kern, bruinbeige buitenoppervlak, 
chamottemagering; 1 randscherf van een kan 
met sikkelrand in Eifelwaar, bleekbeige klei, hard 
gebakken met vulkanische magering (133) en 1 
randscherf van een pot met uitstaande afgeronde 
rand, gedraaid, fi jne grijze klei, donkergrijze breuk 
met lichtgrijze kern (160);

f 01-BROE-157 (b): 1 wandscherf handgevormd 
aardewerk, secundair verbrand, chamottemagering; 
1 wandscherf Eifelwaar of Romeins met 2 
horizontale groeven, beige, grove magering van 
kwarts en mogelijk vulkanisch materiaal, harde 
bakking; 1 wandscherf, bruinrode fi jne zanderig 
gemagerde klei; 1 dakpanfragment; 11 brokjes 
waarschijnlijk handgevormd aardewerk; 2 brokjes 
ijzer; 5 brokjes ijzer van een niet te identifi ceren 
ijzeren voorwerp; 5 houtskoolbrokjes; 5 fragmenten 
gecalcineerd bot. VDB)

datering en interpretatie
Graf 166 is jonger dan graven 155 en 165 maar 
ouder dan graf 171.
De eenvoudige, beslagloze ijzeren gesp b kent een 
algemeen gebruik in de vroege middeleeuwen zodat 
ze geen extra chronologische informatie aanlevert 
(Siegmund 1998, 21). 
De lans met gesloten schacht c is volgens de metho-
dologie van Legoux te rangschikken als type 37 dat 
voornamelijk in MR1 voorkomt in de Noord-Franse 
regio’s (Legoux et al. 2006). Voor het Trierse gebied 
is vergelijking te zoeken bij Böhners lanstype B2 dat 
op het einde van zijn Stufe III maar vooral vanaf Stufe 
IV verspreid is (Böhner 1958, 152-153). Volgens de 
berekeningen van Siegmund voor het Nederrijnse 
gebied hoort lanspunt c thuis onder type Lan2.2 
dat in dit gebied eerder laat in de 7de eeuw tot 
bloei komt en nog verspreid is tot in de 8ste eeuw 
(Siegmund 1998, 102). Gesloten schachten komen 
volgens Siegmund voor vanaf de 7de eeuw. Aan de 
linkerzijde van de Nederrijn tot aan het noordelijke 
Eifelgebied komt dit type al voor vanaf fase 5 (565-
580/590) en blijft het in gebruik tot fase 10 (710 tot 
midden 8ste eeuw – Müssemeier et al. 2003, 49). 
Biconische pot c is tot de Noord-Franse categorie 
388 te rekenen die voor komt tussen MA1 en MA2 
(470/480 tot 560/570 – Legoux et al. 2006). Het 
radstempelpatroon is te vergelijken met type 426 
dat vanaf MA3 (560/570 tot 600/610) verspreid is en 
mogelijk nog later voor komt (Legoux et al. 2006). 
Volgens Imbrechts gaat het om een uitgesproken 
Noord-Frans pottype dat weinig gemeen heeft 
met Böhners typologie voor het Trierse gebied. 
Dergelijke potten zijn gekend van Noord-Franse 
sites zoals Nouvion-en-Ponthieu (Somme – Piton 

1985), Goudelancourt (Aisne – Nice 2008) en 
Hordain (Nord-Pas-de-Calais – Demolon 2006) als 
ook in Doornik (Saint-Brice – Brulet et al. 1991). 
Ze zijn er verspreid in de tweede helft van de 6de 
eeuw. Siegmund plaatst dergelijke potten in het 
Nederrijnse gebied onder type Kwt3.21 (in dit 
geval basisgroep 1) dat tot ontwikkeling komt in 
fase 7 (585-610) en voorkomt tot in fase 8 (610-
640). Aan de linker oever van de Nederrijn is deze 
potvorm terug te vinden als type 5F dat voorkomt 
tussen fasen 5 en 7 (565-640/650 – Müssemeier et al. 
2003, 62).

conclusie
MA3-MR1

interpretatie geslacht 
Onbekend. Vanwege het voorkomen van een lans is 
het graf als mannengraf te interpreteren.

interdisciplinaire analyses 
Zaden en vruchten: geen resultaat. 
Organisch materiaal: houtresten in schacht lanspunt 
niet geselecteerd voor analyse.

167
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 45 
Oriëntatie W-O (264°) 

beschrijving
Dit graf wordt aan nipt oversneden door het N-Z 
gerichte graf 171. 
Bij een eerste afgraving tot + 11,73 m TAW waarbij 
enkel een aantal crematiegraven aan de oppervlakte 
kwam, was dit graf nog niet waar te nemen. Bij een 
volgende niveauverdieping tot + 11,65 m TAW, was 
het graf opgenomen in een ganse cluster graven 
die samen nog een amorf geheel vormden. Tussen 
+ 11,61 m en + 11,56 m TAW was graf 167 als 
afzonderlijk graf met kist waar te nemen en was 
ook de oversnijding door graf 171 duidelijk: enkel 
het uiterste zuidwestelijke hoekje van de grafkuil 
is verstoord bij de aanleg van graf 171. De recht-
hoekige grafkuil was gevuld met een heterogene, 
leemhoudende grijze vulling (1; 214 bij 114 cm). 
In de zuidwestelijke hoek van de grafkuil bevond 
zich een volledige pot (a) in situ. Centraal binnen 
deze kuil was vanaf + 11,51 m TAW een donkere, 
humeuse bruingrijze kistvulling zichtbaar zonder 
dat deze door een afl ijning van kistplanken begrensd 
was (2; 190 bij 54 cm). 
Vanaf + 11,39 m TAW waren binnen de kist vulling 
de silhouetten van de boven- en onderbenen zicht-
baar alsook van de schedel (3). Enkele voorwerpen 
bevonden zich nog in situ op de bodem van de kist: 
een spinschijfje ter hoogte van rechter arm (b), 
een ijzeren gesp ter hoogte van het middel (c), een 
ijzeren mes (d) en een bronzen pincet gehuld in 
organisch materiaal (e), beide ter hoogte van het 
linker bovenbeen. 
Op + 11,31 m TAW waren alle sporen van graf 167 
verdwenen. De inhoud van kist en kuil werden 

bemonsterd voor paleo-ecologisch onderzoek. 
Zowel grafkuil als –kist leverden een aantal losse 
vondsten op (resp. f en g). 

vondsten 
a 01-BROE-165 (c): handgevormd potje met afge-

platte bodem, redelijk zakvormig met korte, 
uitstaande rand; handgevormd, redelijk grove 
magering met veel brokjes ijzeroer, schervengruis 
en zand, deels oxyderende deels reducerende 
bakking, gevlekt bruingrijze oppervlakte en kern, 
ruwwandig; 

b 01-BROE-222 (e): 1 spinschijfje in fi jn aardewerk, 
gemagerd met zand en chamotte, deels oxiderend 
deels reducerend gebakken, vlakke bovenzijde, koni-
sche onderzijde;

c 01-BROE-221 (d): ovalen ijzeren gesp met omge-
plooide angel, onversierd, zonder beslagplaat; 

d 01-BROE-224 (h): ijzeren mes (2 fragmenten) 
waarvan vorm lemmer niet duidelijk zichtbaar is; 

e 01-BROE-223(g): restant van een bronzen pincet 
(id. P. Rogers) waarrond touw geknoopt is op/in 
pakket organisch materiaal: textielrestant (touw-
fragment?) – niet getekend; 

f 01-BROE-139 en 164 (a): 1 wandscherf handge-
vormd aardewerk, rode kern, oranjebeige buiten- en 
binnenoppervlak, zachte bakking, chamottema-
gering; 1 wandscherf handgevormd aardewerk, 
donkergrijze kern, grijs binnen- en buitenoppervlak, 
zachte bakking, chamottemagering; 1 gedraaide 
wandscherf, fi jne grijze klei, donkergrijze kern met 
lichtgrijs binnenin, mogelijk van een biconische 
pot; 1 gedraaide bodemscherf van een gedraaide 
pot in Eifelwaar, grove magering, volledig grijs en 
eerder poreus door secundaire verbranding (139) 
+ 14 brokjes van een rand van een handgevormd 
Merovingisch potje, bruine klei, zachte bakking, 
chamottemagering; 1 randscherfje (niet getekend) 
van een handgevormde pot met uitstaande rand, 
donkergrijze kern, grijze tot bruingrijze oppervlak, 
chamottemagering, zachte bakking; 1 scherf van een 
bandvormig oor, handgevormd, donkergrijze kern, 
bruinbeige oppervlak, chamottemagering; 1 wand-
scherf, gedraaid, fi jne grijze klei met grijs oppervlak, 
harde bakking (164);

g 01-BROE-225 (b): 1 wandscherf handgevormd 
aardewerk, donkergrijze kern, chamottemagering, 
beige tot beigebruin oppervlak, zachte bakking; 1 
randscherf van gedraaide pot met licht uitstaande 
hals met afgeronde rand, fi jne magering met mica en 
zand, oranjebruin baksel , zwartbruin oppervlak.

datering en interpretatie
Graf 166 is jonger dan graven 155 en 165 maar 
ouder dan graf 171.
Het potje a hoort thuis tot de reeks cook-pots die 
in de Scheldevallei zowel uit grafvelden als uit 
nederzettingen afkomstig zijn. Deze potten zijn 
gekend van sites in Angelsaksisch Groot-Brittanië, 
Nedersachsen en Noord-Gallië. Ze komen in 
grote getale voor in nederzettings- en funeraire 
contexten op de Briste eilanden. Vanwege hun lang-
durige gebruik zijn ze moeilijk te dateren: ze lijken 
verspreid vanaf het einde van de 5de eeuw tot de 
8ste eeuw en zijn vaak terug te vinden in Saksische 
en Angelsaksische contexten (Soulat 2009, 100-101; 
Myres 1969).
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Gr. Phase Dress Fittings etc Fibre Structure Count/Spin Position of Textile/Leather Interpretation

167 no phase With textile or leather
Cu/a tweezers 223
Also in grave
buckle, knife, spindle 
whorl

part-proc’d 
flax/hemp

cord Z2S, 0.8 mm diameter
Binding arms of tweezers 223 
together. [disturbed grave]

Bound tweezers suspended 
by a cord. 

?female

part-proc’d 
flax/hemp

cord Z-multi-S, 2.5 mm diameter
Passing through folded end of 
tweezers 223

Figure 1. Representative photomicrographs of Fabric Group A, sample BROE165.

500 µm 500 µma) b)

Grog

Quartz

Mudstone

1:2: b, c, d1:3: a

a

b c

d

c

d

e

a

b

3 3

1

2

167

1:2: b, c, d1:3: a

a

b c

d

c

d

e

a

b

3 3

1

2

167

1:2: b, c, d1:3: a

a

b c

d

c

d

e

a

b

3 3

1

2

167

1:2: b, c, d1:3: a

a

b c

d

c

d

e

a

b

3 3

1

2

167

1:3 a  1:1 b  1:2 c, d



catalogus van de gravenhet merovingische grafveld van broechem178 179

1

1:1: f, j 1:2: c, e, i, p 1:3: o

c

e

f f f

i

j

o

p

gh i

j
k

lmn

o p
c

de

f

b

64

53

1

2

168

kralenketting en na ontbinding van het snoer naar 
beneden gerold zijn, of dat de kralen opgeborgen 
zaten in de veronderstelde beurs.
Pot o is in de Trierse typologie van Böhner onder te 
brengen onder type B1a (Böhner 1958, 38-39). Deze 
potten komen er voor in Stufe III of 525-600. Ook in 
Noord-Frankrijk zijn deze potten geen onbekende: 
Legoux klasseert ze onder type 388 (zgn. type 
A) dat voornamelijk verspreid is in MA1 en MA2 
(470/480 tot 560-570 – Legoux et al.). Het dubbel 
aangebrachte rolstempelmotief is terug te vinden 
onder type 416 dat in voege is vanaf de tweede helft 
van MA1 tot MA2 (ca 500 tot 560/570). Volgens 
Imbrechts beschouwde Sellier de aanwezigheid 
van dit motief als typisch voor de regio ten 
noorden van de Somme met grote concentraties 
in de Boulonnais, Artois, Ponthieu, Pas-de-Calais 
en het westen van de Somme. Identieke potten 
met hetzelfde motief zijn dus herhaaldelijk 
terug te vinden op N.-Franse sites zoals 

Nouvion-en-Ponthieu (F, Nord – Piton 1985, 217, 
221-223), Hordain (F, Nord – Demolon 2006, 55-56 
en 219-221) en Bulles (F, Oise – Legoux 2011, 309, 
pl. 66). Ook in de Haine-vallei (B, Henegouwen) 
is dit type goed vertegenwoordigd (Seillier 1981, 
160-162 en Imbrechts 2007, 96). Wellicht is de pot 
in het Broechemse graf afkomstig uit N.-Franse 
ateliers. Volgens de berekeningen van Siegmund is 
pot o te beschouwen als een pot van basisgroep 1 die 
verder onder te delen is in type Kwt3.21 (Siegmund 
1998, 130-131). Deze potten komen voor in de 
Nederrijnse fasen 7 en 8 (585-640).
Het mes p dat zich naast het linker been bevond, 
was mogelijk aan een zgn. châtelaine van organisch 
materiaal bevestigd. Dergelijke messen laten ook 
geen nauwkeurige datering toe (Nice 2008, 132).

conclusie
MA2-MA3

interpretatie geslacht 
Wellicht een vrouwengraf obv de haarspeld, 
kralensnoer en fibulapaar. 

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: crematieresten 01-BROE-179, 
180, 181 afkomstig uit verstoorde vulling, niet 
geanalyseerd.
Zaden en vruchten: niet geanalyseerd.
Organisch materiaal: 
- textiel- en lederanalyse van organische resten op 
object 01-BROE-247 (f). Onderzoek door Penelope 
Walton Rogers van de Anglo-Saxon Laboratory in 
York (UK) – zie tabel met onderzoeksresultaten: 

168 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 70 
Oriëntatie W-O (274°) 

beschrijving
Dit graf wordt aan nipt oversneden door het N-Z 
gerichte graf 171. 
Bij een eerste afgraving tot + 11,73 m TAW waarbij 
enkel een aantal crematiegraven aan de oppervlakte 
kwamen, was de werkput nog niet zo breed 
uitgezet. Pas na uitbreiding van de put en afgraving 
tot + 11,65 m/+ 11,62 m TAW bleek dat dit graf 
opgenomen in een ganse cluster graven die samen 
nog een amorf geheel vormden. Op een diepte van 
+ 11,60 m/+ 11,53 m TAW waren tenminste vier 
graven te onderscheiden maar van enige relatie 
tussen deze graven was nog geen sprake. Nog dieper 
tussen + 11,56 m/+ 11,49 m TAW was de onderlinge 
relatie duidelijk: graf 168 was oversneden door graf 
171. De grafkuil was rechthoekig en gevuld met een 
grijsbruine lemige maar heterogene vulling (1; 246 
bij 94 cm). Het overgrote deel van het graf bleek 
verstoord door een grote kuil die zich vanuit de 
zuidelijke flank van graf 169 leek uit te spreiden tot 
graf 168 (2). Deze vergraving was opgevuld met een 
egalere, donkerbruine vulling waarin zich enkele 
vondsten buiten context bevonden: de scherven van 
een biconische pot (a), een niet meer te identificeren 
ijzeren voorwerp (b) en een pijlpunt (c). Bij 
verdieping tot + 11,52 m/+ 11,43 m  
TAW bleek deze verstoring eerder oppervlakkig 
en mogelijk van dierlijke afkomst. De concentratie 
crematieresten die op dit niveau tevoorschijn kwam 
is wellicht afkomstig van een verstoord crematiegraf 
waarvan de exacte positie niet meer te achterhalen is 
(d). Centraal binnen de grafkuil verscheen onder het 
verstoorde pakket de donkerdere vulling van  
de grafkist die pas ten volle zichtbaar werd op  
+ 11,38 m/+ 11,36 m TAW. Het donkere silhouet 
van een rechthoekige houten kist (3) was zichtbaar 
met een duidelijke afbakening door de lineaire 
structuur van de houten planken (4). Aan het 
oostelijke voeteneinde was binnen deze aflijning een 
donkerdere zone waar te nemen (5). De interpretatie 
is echter onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken 
met een ongelijke opvulling van de kistholte na het 
instorten van het deksel. Maar het kan ook gaan 
om een depositie van een voorwerp in organisch 
materiaal zoals een kistje of lederen buidel. 
Op de kistbodem was nog de schaduw van de 
schedel waar te nemen (6). Onmiddellijk ten 
noorden en deels onder de schedel lag een ijzeren 
pin, mogelijk een haarpin (e). Op de borst lagen 
twee identieke schijffibulae en een amulet (f) en een 
zilveren munt (g) waarrond een aantal kralen in 
boogvorm en in verspreide toestand (h). Nog wat 
lager ter hoogte van de lenden tekende zich een 
donkere verkleuring af, mogelijk resten organisch 
materiaal, waarboven zich een ijzeren, ovalen gesp 
en een bronzen ring bevonden (i en j) en waarrond 
zich nog meer kralen bevonden o.a. een meloenkraal 
(k) en drie kralen in glaspasta (l, m, n). Naast de 
linkerflank van de dode lagen meerdere scherven 
van een pot (o). Naast het linkerbeen tenslotte lag 
een ijzeren mes (p). 

Graf 168 was volledig verdwenen op + 11,27 m 
TAW. Uit de vullingen van grafkuil en grafkist 
kwam nog een aantal losse vondsten (resp. q en r). 

vondsten 
a 01-BROE-168 & 169 (69 a en b): 4 wandscherven, 

handgevormd, donkergrijze kern, beige 
tot bruine buitenoppervlakte en grijze tot 
beige binnenoppervlakte, zachte bakking, 
chamottemagering; 1 wandscherf van biconische 
pot met radstempelversiering, oranjerode fijne klei, 
donkergrijs oppervlak, 1 brokje kalksteen (?) (168); 
11 bodem- en wandscherven van een biconische pot 
(mogelijk ook 168!), oranjerode klei, donkergrijze 
binnen- en buitenoppervlak, gladwandig (169); 

b 01-BROE-167(d): ijzeren voorwerp bovenin 
grafkuil: fragmentaire en geoxideerde ijzerresten;

c 01-BROE-166 (c): ijzeren pijlpunt met ovaal 
bladvormig blad en gespleten huls (met nog 
gemineraliseerde houtresten); 

d 01-BROE-179-180-181 (f): crematieresten gezeefd 
op 0.5 cm, 0.5 mm en nog te zeven op 0.25 mm; 

e 01-BROE-235(k): ijzeren (haar)pin of stift met 
knop; 

f 01-BROE-247 (p): 1 paar zilveren schijffibulae met 
achteraan resten van ijzeren naald, 4-puntige ster 
in reliëf op voorzijde; beide met gemineraliseerde 
textielresten; 1 cirkelvormige bovenaan doorboorde 
amulet in tin/lood, met resten organisch materiaal; 1 
klein bandvormig kraaltje in groene doorschijnende 
glaspasta, onversierd; 

g 01-BROE-240(g): 1. Antoninus Pius, (valse) denarius 
(koperen kern), 138-161 n.C. ]NVS AVG-P[ ], Hoofd 
met lauwerkrans (rechts). Kz.: Gesleten, staande 
figuur. Doorboring: 9u 

 -u; -mm; Fragment op borsthoogte tussen kralen. 
h 01-BROE-245 (v): concentratie kralen in barnsteen 

en glaspasta: 24 kralen en 2 fragmenten van kralen in 
barnsteen; 2 staafvormige kralen in doorschijnende 
blauwe glaspasta, onversierd; 2 cilindervormige kralen 
in ondoorschijnende blauwe glaspasta, onversierd; 5 
bandvormige kraaltjes in doorschijnende geelwitte 
glaspasta, onversierd;

i 01-BROE-239 (n): ovalen ijzeren gesp met 
omgeplooide pin, onversierd, zonder beslagplaat;

j 01-BROE-246 (q): bronzen ring, onversierd;
k 01-BROE-241 (k): meloenkraal met verticale ribbels 

in turkooisgroene ondoorschijnende glaspasta, fel 
verweerd;

l 01-BROE-242 (m): 1 grote bandvormige kraal in 
ondoorschijnende zwarte glaspasta versierd met 
een slordig aangebrachte witte draad met slordig 
zigzagmotief;

m 01-BROE-243 (s): 1 6-lobbige kraal (bloemvormig) in 
donkergroene doorschijnende glaspasta, onversierd; 

n 01-BROE-244 (t): 1 bandvormige kraal in 
ondoorschijnende zwarte glaspasta, onversierd;

o 01-BROE-238 (i): fragmentaire biconische pot, 
bodem niet bewaard, eerder lage buikknik, steile 
schouder, dubbele band radstempelversiering op de 
schouder met ingedrukte vakjes in een zigzagpatroon 
waartussen ingedrukte rozetjes bestaande uit 4, 
kruisvormig ingedrukte vakjes, horizontale ribbel op 
overgang schouder/hals, uitstaande hals met afgerond 
rand, redelijk fijne klei met soms grovere inclusies 
schervengruis, goede reducerende bakking, lichtgrijze 
kern, binnenzijde grijs, buitenzijde donkergrijs 
gesmookt en geglad; 

p 01-BROE-236 (l): ijzeren mes (3 fragmenten) waarvan 
snede en rug geleidelijk naar punt buigen;

q 01-BROE-233 (a): 2 brokjes handgevormd aardewerk, 
donkergrijze kern, en binnenoppervlak, oranjebruin 
buitenoppervlak, zachte bakking, chamottemagering; 
1 brok rozekleurige cement (?);

r 01-BROE-237 (b): 2 brokjes handgevormd aardewerk, 
donkergrijze kern, oranjebruin oppervlak, zachte 
bakking, chamottemagering; 1 wandscherf van 
mogelijk gedraaid aardewerk, beigeroze oppervlak, 
veel chamottemagering + mica, fijne klei, oxiderende 
bakking; 1 langwerpig metalen staafje (ijzer, zilver?). 

datering en interpretatie
Graf 168 is ouder dan graf 171.
De aardewerkscherven a uit de verstoorde zone zijn 
niet afkomstig van de fragmentaire pot o waarvan 
de resten op de kistbodem aangetroffen zijn, en zijn 
dus mogelijk niet afkomstig uit dit graf. Ook van 
pijlpunt c, het niet te identificeren ijzeren voorwerp 
b en de crematieresten d is de juiste in situ-locatie 
ongekend en is een herkomst uit een ander graf best 
mogelijk. De pijlpunt is te typeren als type 24 bij 
Legoux (Legoux et al. 2006) maar is niet nauwkeurig 
te dateren.
IIzeren naalden zoals e komen voor in Noord-
Frankrijk onder Legoux’ type 310 in de periode 
MA1 tot MA3 (470/480 tot 600/610 – Legoux et 
al. 2006). Gelijkaardige exemplaren zijn gevonden 
in het grafveld van Bulles (F, Oise – Legoux 2011, 
pl. 26). De ligging bij de schedel toont aan dat deze 
pennen ook als haarpen in gebruik waren. Dezelfde 
vaststelling werd gedaan te Bulles (F, Oise – Legoux 
2011, 107). Siegmund stelt dat dergelijke naalden 
(Nad2.2) uitsluitend in vrouwengraven voorkomen 
en typisch zijn voor fase 7 (585-610 – Siegmund 
1998, 44-45). 
Het fibulapaar f is in Noord-Frankrijk gekend 
als type 210 (Legoux et al. 2006) en komt er 
eerder zelden voor tussen MA2 en MA3 (520/530 
tot 600/610). Dergelijke schijffibulae lijken van 
Angelsaksische oorsprong. Aan de achterzijde 
van beide schijffibulae waren nog enkele slecht 
bewaarde resten van een touwtje in vlas/hennep 
aanwezig (zie infra). Zonder twijfel gaat het om 
restanten van het koordje waaraan de kralen geregen 
waren, die in de onmiddellijke omgeving van beide 
fibulae gevonden zijn. Het kralensnoer (h, k, l, m 
en n) bevatte ook een Romeinse meloenkraal, een 
doorboorde vervalste denarius van Antoninus Pius 
(86-164 n.Chr.) en een doorboord, slecht bewaard 
vertind zilveren amuletje. Romeinse meloenkralen 
zijn vaak herbruikt in vroegmiddeleeuwse 
kralenensembles (Pion 2012, 52; Pion 2011, 169). 
De overige kralen horen tot Pions types A3.3-01a, 
A4.1-01, A4.2-01, B1.1-01b, B1.5-01, B2.2-01a, D1.1 
en F1.1-08b (Pion 2014). Sommige van deze types 
beperkte hij tot zijn periode P1a en P1b, andere 
types bleven in gebruik tot periode P3 zodat het 
ensemble veiligheidshalve te plaatsen is in fase MA2 
tot MA3 (520/530-600/610). In de typologie van 
Legoux zijn de kralen samengebracht in ‘collier type 
II’ uit fase MA2 (520/530 tot 560/570 – Legoux et 
al. 2006).
De concentratie organisch materiaal is wellicht in 
relatie te brengen met een lederen gordel of beurs 
waarvan de eenvoudige, ovalen ijzeren gesp i en de 
onversierde bronzen ring j deel van uitmaakten. Het 
is onduidelijk of de kralen afkomstig zijn van de 
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Gr. Phase Dress Fittings etc Fibre Structure Count/Spin Position of Textile/Leather Interpretation

168 MA2/MA3 With textile or leather
Ag disc brooches 247
Also in grave
beads, pendant, pin, 
buckle, knife

flax cord loop
8 x Z2S, 0.7 mm 
diameter

On back of both brooches 
247, looping round pin on 
one. At upper chest.

[disturbed grave]
Probably remains of 
button loops, to fasten 
inner gown. 

female
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typologisch overeen met type Ger2.2 dat voorkomt 
vanaf fase 3 tot 7 (485 tot 610) maar voornamelijk 
in de oudste graven terug te vinden is (Siegmund 
1998, 113-114). Het bronzen staafje is niet verder 
te duiden en ook het ijzeren mes is moeilijk in een 
chronologie onder te brengen. De vuurstenen zijn 
te interpreteren als vuurslag. Al deze vondsten zijn 
duidelijk gebruiksvoorwerpen die opgeborgen 
waren in een beurs uit organisch materiaal.
Bijl c is een bijl van type 6 in de Noord-Franse 
typologie (Legoux et al. 2006) en komt voor in 
perioden MA1 en MA2 (470/480 tot 560/570). 
Böhner benoemde dergelijke bijlen uit het Trierse 
gebied als Schaftlochäxe (Böhner 1958, 173). Ze 
komen er voor in Stufen II en III (450 tot 600). Deze 
bijlen, FBA3.1 benoemd door Siegmund, zijn in het 
Nederrijnse gebied verspreid in fase 5 (555-575 – 
Siegmund 1998, 107). 

conclusie
MA2

interpretatie geslacht 
Wellicht een mannengraf. 

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: tandenresten, zie assessment K. 
Quintelier, deel I.
Organisch materiaal: 
- houtanalyse bijl 08-BROE-232 door K. Haneca & 
K. Deforce (zie deel I, hoofdstuk 8): Ilex aquifolium 
(hulst). Het gaat om een takje juveniel hout.

170 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 50 
Oriëntatie W-O (262°) 

beschrijving
De noordoostelijke hoek van dit graf wordt 
oversneden door het N-Z gerichte graf 171. 
Bij een eerste afgraving tot + 11,73 m TAW waarbij 
voornamelijk crematiegraven aan de oppervlakte 
kwamen, was de zuidelijke flank van dit graf al 
vaag zichtbaar. Bij verdieping van het werkvlak 
tot + 11,65 m TAW, was gans de grafkuil waar te 
nemen zonder dat de oversnijding met graf 171 
duidelijk was. Op niveau + 11,56 m/+ 11,49 m TAW 
was de situatie duidelijk: de rechthoekige grafkuil 
(1; 222 cm bij 100 tot 112 cm) was gevuld met een 
zeer heterogene donkergrijsbruine leemhoudende 
vulling. Enkel het noordoostelijke hoekje van 
de kuil was verstoord bij de aanleg van graf 171. 
Centraal binnen deze vulling was de donkerdere 
schaduw van een rechthoekige grafkist zichtbaar (2; 
192 cm bij 57 cm) die naargelang de diepte toenam, 
duidelijker afgelijnd was door lichtgrijs uitgeloogde 
lineaire stroken waar zich oorspronkelijk de houten 
kistwanden bevonden (3). Op + 11,52 m TAW 
tekende zich centraal binnen de kist een sterk 
leemhoudende verkleuring af die niet onmiddellijk 
als secundaire verstoring te interpreteren valt, maar 
eerder te maken heeft met de gedeeltelijke opvulling 
van de kistholte na instorting van het houten deksel 
(4). 

Er bevonden zich geen grafvondsten in situ op de 
bodem van de kist. 
Het graf was volledig verdwenen op een diepte 
van + 11,41 m TAW. De vullingen van kuil en kist 
bevatten nog enkele losse vondsten (resp. a en b). 
Beide vullingen werden bemonsterd voor zaden en 
vruchtenonderzoek. 

vondsten 
a 01-BROE-137 en 171 (a): 1 randscherf 

handgevormd aardewerk van een pot met 
uitstaande rand, donkergrijze kern, bruinige 
buiten- en binnenoppervlak, zachte bakking, 
chamottemagering (137); 7 wandscherven, 
handgevormd, donkergrijze kern, bruine 
oppervlakte, zachte bakking, chamottemagering 
(171);

b 01-BROE-203 (b): ijzeren ovalen gesp met 
omgeplooide angel, zonder beslagplaat.

datering en interpretatie
Graf 170 is ouder dan graf 171.
Dit graf bevat geen elementen die een nauwkeurige 
datering toelaten. 

conclusie
Onbekend

interpretatie geslacht 
Onbekend

interdisciplinaire analyses 
Zaden en vruchten: geen resultaat 

169 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 49 
Oriëntatie W-O (272°)

beschrijving
Het oostelijke uiteinde van dit graf wordt 
oversneden door het N-Z gerichte graf 171. 
Bij een eerste afgraving tot + 11,73 m TAW waarbij 
enkel een aantal crematiegraven aan de oppervlakte 
kwamen, was de werkput nog niet zo breed 
uitgezet. Pas na uitbreiding van de put en afgraving 
tot + 11,65 m/+ 11,62 m TAW bleek dat dit graf 
opgenomen in een ganse cluster graven die samen 
nog een amorf geheel vormden. Op een diepte van 
+ 11,60 m/+ 11,53 m TAW waren tenminste vier 
graven te onderscheiden maar van enige relatie 
tussen deze graven was nog geen sprake. Nog 
dieper, op + 11,56 m TAW was de onderlinge 
relatie duidelijk: graf 169 was oversneden door 
graf 171. De grafkuil was rechthoekig en gevuld 
met een lichtgrijze lemige, heterogene vulling 
(1; ten minste 206 cm bij 94 cm). De noordelijke 
flank van het graf bleek verstoord door de aanzet 
van een vergraving die de vulling van graf 168 
grotendeels verstoorde en geïnterpreteerd is als 
bioturbatie (2). Binnen de grafkuil tekende zich 
op dit niveau al vaag een rechthoekige kist af die 
tegen de zuidelijke wand van de kuil geplaatst was 
(3). Op een diepte van + 11,52 m TAW was deze 
kist duidelijk waar te nemen als een donkerdere 
homogene verkleuring die deels afgeboord was door 
een strook donkerbruin tot lichtgrijs uitgeloogd 

zand waar ooit de kistplanken aanwezig waren (ten 
minste 200 cm bij . Het oostelijke voeteneinde was 
doorgraven bij de aanleg van de grote grafkuil van 
graf 171. Naar het voeteneinde toe, tekende zich 
in vulling een anomalie in de vulling af (4) waarvan 
onduidelijk is of het gaat om een vergraving bij een 
grafheropening of een interne verplaatsing van de 
kuilvulling na het instorten van het deksel. 
Op de bodem van de kist was op – 107 cm nog de 
aflijning van de schedel en enkele botten zichtbaar 
(5). Ter hoogte van de schedel waren zowel resten 
van de bovenkaak als van de onderkaak aanwezig 
waarbij enkel de tanden van de onderkaak ter 
recupereren waren (a). Centraal op de lendenen 
tekende zich een verkleuring af waarin nog 
organisch materiaal te onderscheiden was alsook 
een bronzen gesp, een ijzeren mes, een bronzen 
pincet, een bronzen staafje en een silex (b). Naast 
het rechterbeen, tegen de kistwand gelegen, bevond 
zich een ijzeren bijl (c). 
Graf 169 was volledig verdwenen op een diepte van 
+ 11,20 m TAW. Enkel de kuilvulling leverde nog 
enkele losse vondsten op (d).

vondsten 
a 01-BROE-248 (i): menselijke tanden;
b 01-BROE-249 (j): 1 rechthoekige bronzen gesp met 

bronzen schildvormige angel omgeplooid rond 
beugel, met nog organische resten; 2 fragmenten van 
een bronzen pincet met langwerpige spatelvormige 
uiteinden; 2 fragmenten van een bronzen staafje; 
1 silex; ijzerresten; organisch materiaal; ijzeren 
mes met rechte rug en snede die naar punt buigt (2 
fragmenten) – mes lijkt nog bewaard in bewerkte 
schede – tegen de ijzercorrosie van het mes zit nog 
een geretoucheerde afslag in vuursteen, distaal 

fragment, onverbrand met een cortex inclusie 
(determinatie M. Van Gils); 

c 01-BROE-232 (e): ijzeren bijl; houtresten nog in 
schacht; 

d 01-BROE-170 (a): 6 wandscherven, handgevormd, 
donkergrijze kern, oranje tot grijs oppervlak, zachte 
bakking, chamottemagering; 1 wandscherf,  
secundair verbrand, grijs en poreus; 2 
wandscherven, oranje; 2 brokjes indet (slak?),  
1 brokje ijzeroer; 5 verbrande botfragmenten.

datering en interpretatie
Graf 169 is ouder dan graf 171.
De resten organisch materiaal b zijn zonder twijfel 
afkomstig van een lederen gordel of buidel. De 
kleine bronzen gesp lijkt eerder afkomstig van de 
sluiting va een buidel: de riembreedte kan max. 
0,90 cm geweest zijn. Dergelijke gespen zijn in de 
Noord-Franse typologie onder te brengen als type 
123 dat voorkomt in MA2-MA3 (520/530-600/610 
– Legoux et al. 2006). In het Nederrijnse gebied 
nam Siegmund deze gespen op in de reeks Gür2.6 
(Siegmund 1998, 23-24). De gespen lijken er typisch 
voor fase 4 (530-555) maar komen ook nog wel voor 
in fase 5 (555-570). Ze lijken zowel in vrouwen- als 
mannengraven voor te komen. 
De fragmentaire pincetresten zijn afkomstig van een 
pincet met brede armuiteinden, gekend als type 320 
in de Noord-Franse regio’s (Legoux et al. 2006). Dit 
type is verspreid in periode MA1 tot MA2 (470/480 
tot 560/570). In deze periode zouden pincetten 
bijna uitsluitend in mannengraven voorkomen 
(Legoux 2011, 112; Böhner 1958, 219; Siegmund 
1198, 113). Volgens Siegmund zijn de pincetten uit 
het Nederrijnse gebied moeilijk chronologisch in 
te delen. De pincetresten uit Broechem stemmen 
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datering en interpretatie
Graf 171 is op basis van de oversnijdingen jonger 
dan graven 166, 167, 168, 169,170.
Pion typeerde de kralen a als types B1.7-03, B1.7-
04, B6.3-03 en F1.1-08c. Met uitzondering van het 
laatste type dat een ruime chronologische spreiding 
kent, horen deze types thuis in zijn jongste periode 
P5 zodat dit ensemble te dateren is in fase MR1/
MR2 (600/610-660/670 – Pion 2014). In de 
typologie van Legoux zouden de kralen tot colliers 
type III of IV te rekenen zijn (MA3 of MR1 dus 
560/570 tot 630/640 – Legoux et al. 2006). 
De mantelspeld d die op heuphoogte gevonden 
is slechts fragmentair bewaard maar vertoont 
kenmerken van de zgn. ‘Radiate-headed 
brooches’ waaraan een Saksische (Thuringen) of 
Angelsaksische herkomst gekoppeld is maar die 
ook in Noord-Franse contexten en op sites in de 
Scheldevallei teruggevonden worden (Soulat 2009, 
102-104). Dergelijke fibulae dateren voornamelijk 
uit het einde van de 4de en de eerste helft van de 
5de eeuw. Er is een opvallende gelijkenis met de 
zgn. ‘Chessel Down’ types die hoofdzakelijk gekend 
zijn van de gelijknamige site op het eiland Wight 
(Soulat 2009, 46). Op het vasteland zijn voorbeelden 
gevonden te Nouvion-en-Ponthieu (Somme – 
Piton 1985) en Brebières (Pas-de-Calais). Uit het 
Nederrijnse gebied zijn gelijkaardige mantelspelden 
gekend uit Xanten St. Viktor en Gellep (Siegmund 
1998, type 12.2, 53). Siegmund plaatst dit type 
binnen fase 2 (440-485). De mantelspeld uit Xanten 
was duidelijk ouder dan de overige grafvondsten 
uit hetzelfde graf. De ligging van een mantelspeld 
op heuphoogte lijkt nog voor te komen in 

Zuid-Engelse graven (Kent – Walton Rogers 2007, 
191) maar het is niet uitgesloten dat de mantelspeld 
door bioturbatie verplaatst is. Siegmund stelt 
dat mantelspelden ter hoogte van het bekken te 
relateren zijn aan een 4- of 3-fibeldracht (Siegmund 
1998, 56). In dit graf zijn echter geen andere fibulae 
in situ aangetroffen. Aan de achterzijde van de 
mantelspeld en doorboord door de naald, bevonden 
zich nog de gemineraliseerde resten van twee aparte 
textiellagen die verder geanalyseerd werden door 
P. Walton Rogers (zie infra). Dit onderzoek wijst 
op een kledingstuk vervaardigd in een fijn wollen 
weefsel met een boord van een linnen tablet-weefsel 
waarvan de uiteinden aan elkaar bevestigd zijn met 
de mantelspeld. 
De ijzeren schakels g zijn mogelijk te interpreteren 
als schakels van een zgn. châtelaine of gordelketting. 
Dergelijke ijzeren gordelkettingen komen in 
Noord-Frankrijk voor in de periode MR1-MR2 
(600/610-660/670 – Nice et al. 2008, 171). De 
vraag blijft of deze samenstelling van schakels ook 
te interpreteren is als paardentuig met name een 
paardenbit. In Groot-Brittanië stelde men vast dat 
paardentuig soms herbruikt werd als châtelaines en 
als dusdanig in vrouwengraven is teruggevonden ter 
hoogte van de heupen (Fern 2005, 46). 
De overige vondsten zoals het mes c, de eenvoudige 
ovalen gesp zonder beslag f en het ijzeren staafje g 
zijn niet chronologisch te duiden. Binnen de beugel 
van gesp f was nog een gemineraliseerd stuk leder 
bewaard van 20 mm breed (volledige breedte) en 
3,5 mm dik. Het stuk leder was doorboord door de 
ijzeren angel (analyse door P. Walton Rogers 2007). 

Opvallend in dit graf is de mogelijke link met 
Saksische of Angelsaksische invloeden (mantelspeld 
en (mogelijk herbruikt) paardentuig). Bovendien 
kwam nog een ijzeren penannular brooch met ronde 
doorsnede en omgeplooide uiteinden tevoorschijn 
tussen de losse vondsten afkomstig uit de kistvulling 
(naald ontbreekt). Of deze mantelspeld zich als 
bijgave in dit graf bevond is onzeker. Ook dit type 
van mantelspeld is typisch voor de Britse eilanden 
in de 5de eeuw (Soulat 2009, 102). P. Walton Rogers 
stelt dat dergelijke mantelspelden soms als herbruikt 
materiaal in jongere graven voorkomen (Walton 
Rogers 2007). Ook Tania Dickinson (pers. comm.) 
deelde mee dat dit type van mantelspelden soms als 
heirlooms in jongere grafcontexten voorkomen.

conclusie
MR1-MR2

interpretatie geslacht 
Mogelijk een vrouwengraf o.b.v. de kralen en de 
gordelketting. 

interdisciplinaire analyses 
Menselijke resten: tandenresten, zie assessment  
K. Quintelier, deel I.
Organisch materiaal: 
- textiel- en lederanalyse van organische resten op 
objecten 01-BROE-251 (d) en 01-BROE-252 (f). 
Onderzoek door Penelope Walton Rogers van de 
Anglo-Saxon Laboratory in York (UK) – zie tabel 
met onderzoeksresultaten:

171 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 46 
Oriëntatie Z-N (180°)

beschrijving
Dit graf oversnijdt graven 166, 167, 168, 169 en 170. 
Bij een eerste afgraving tot + 11,73 m TAW waarbij 
voornamelijk een aantal crematiegraven aan de 
oppervlakte kwam was dit graf nog niet zichtbaar. 
Na een verdieping tot + 11,65 m/+ 11,62 m TAW 
verscheen een ganse cluster graven die samen nog 
een amorf geheel vormden maar vanaf + 11,56 m/ 
+ 11,49 m TAW was duidelijk dat graf 171 het 
jongste graf was dat temidden van een cluster 
oudere W-O gerichte graven aangelegd was en deze 
graven ook deels oversneed. De grote grafkuil was 
rechthoekig en gevuld met een sterk leemhoudende 
heterogene vulling (1; 210 cm bij 150 cm). Binnen 
deze kuil was centraal de donkerdere en humeuzere 
opvulling van de grafkist zichtbaar (2; 154 cm bij 
68 cm). 
Vanaf + 11,36 m TAW was de kistbodem bereikt. 
Op dit niveau waren hoofd- en voeteneinde van de 
kist gemarkeerd door een lineaire strook lichtgrijs 
uitgeloogd zand (3). Een aantal vondsten bevond 
zich nog in situ: in het zuidelijk kistgedeelte ter 
hoogte van de borst lag een aantal kralen (a), 
daaronder duidelijk verspreid door bioturbatie lagen 
verschillende menselijke tanden uit context (b), 
ter hoogte van de lenden lag aan de westzijde een 
ijzeren mes (c), centraal een fibula in koperlegering 
(d) en aan de oostzijde een reeks ijzeren schakels 
(e), tegen de oostelijke kistwand lag een ijzeren, 

ovalen gesp zonder beslag (f) en ter hoogte van 
het rechterbeen tenslotte lag nog een fragmentair 
ijzeren staafje (g). Op hetzelfde niveau kwam de 
aflijning van twee houten dwarsbalken aan het licht: 
de noordelijke balk was 140 cm lang en 10 cm breed 
(4) terwijl de zuidelijke balk 148 cm lang was en  
10 cm breed (5). 
De sporen van de grafkuil en kist waren verdwenen 
op + 11,18 m TAW terwijl de balken die iets dieper 
in het zand ingedrukt lagen, volledig verdwenen 
waren op + 11,17 m TAW. De vulling van de grafkuil 
en -kist leverde nog enkele vondsten op (resp. h en 
i). 

vondsten 
a 01-BROE-254 (h): 1 onregelmatige rechthoekige 

kraal barnsteen; 2 grote afgeplatte cilindervormige 
kralen in ondoorschijnende groene glaspasta, 
onversierd; 3 grote afgeplatte cilindervormige 
kralen in ondoorschijnende petroleumblauwe 
glaspasta, onversierd; 4 grote langwerpige 
rechthoekige kralen in ondoorschijnende rode 
glaspasta, versierd met gele stippen nl. op alle 
hoeken en middenin elk vlak;

b 01-BROE-255 (b): menselijke tanden; 
c 01-BROE-250 (d): klein ijzeren mes (2 fragmenten) 

met lang heft en snede; 
d 01-BROE-251 (e): 1 kleine fragmentaire 

bronzen beugelfibula met ijzeren naald waaraan 
gemineraliseerde textielresten; 

e 01-BROE-253 (g): ijzeren schakels, ring en ketting; 
f 01-BROE-252 (f): 1 ronde tot ovalen bronzen gesp 

met vermoedelijk ijzeren angel waaraan organisch 
materiaal vastgekoekt is; 

g 01-BROE-256 (i): ijzeren staafje of deel van een 
ijzeren priem; 

h 01-BROE-138 en 162 (a): 3 fragmenten (a-b-c) van 
een ijzeren penannular brooch met omgeplooide 
uiteinden, naald ontbreekt; 1 brokje negatief 
(138) + 6 handgevormde wandscherven, 
donkergrijze kern en binnenoppervlak, beige 
tot oranje buitenoppervlak, zachte bakking, 
chamottemagering; 1 wandscherf Romeins 
geglad aardewerk (bord?) in beige fijne klei; 1 
randscherf van een biconische pot met vrij verticale, 
omgeplooide rand en ribbel op overgang hals en 
schouder, grijze breuk, donkergrijs oppervlak; 5 
wandscherven Merovingisch aardewerk (o.a. van 
een biconische pot met horizontale groeven op 
de schouder, secundair verbrand, oranje tot grijs 
en poreus; 2 wandscherven oranje aardewerk of 
dakpan; 1 gesmolten kraal in glaspasta; 12 verbrande 
botfragmenten;

i 01-BROE-163 (b): 1 randscherfje handgevormd 
aardewerk (niet getekend), grijze kern, 
bruin buiten- en binnenoppervlak, zachte 
bakking, chamottemagering; 7 wandscherven 
handgevormd aardewerk, grijze kern, oranje 
tot bruin buitenoppervlak, beige, oranje 
of grijs binnenoppervlak, zachte bakking, 
chamottemagering, sommige secundair verbrand 
en poreus; 1 randscherf van een Merovingische 
biconische pot met vrijwel verticale hals en 
omgeplooide rand, ribbel op overgang hals en 
schouder, grijze breuk, donkergrijs binnen- en 
buitenoppervlak (zelfde pot als in 01-BROE-162); 1 
wandscherf, gedraaid, secundair verbrand, fijne klei, 
grijs en poreus; 1 brokje ijzer; 1 brokje houtskool; 7 
verbrande botfragmenten.
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Gr. Phase Dress Fittings etc Fibre Structure Count/Spin Position of Textile/Leather Interpretation

171 MR1/MR2

With textile or leather
small Cu/a bow brooch 251
Cu/a ?buckle 252 

Also in grave
beads, Cu/a buckle, chain, 
knife, rod.
Fe penannular brooch in 
grave fill

wool 2/2 ?twill 16-20/Z x 16-20/Z
On back of brooch 251 
in fold pierced by pin; in 
region of waist. [grave cuts into 4 earlier graves]

Although the bow brooch was 
recorded as inside the coffin, its 
early date suggests that it, like 
the penannular brooch in the 
grave fill, comes from one of the 
graves that G171 cut into.
The textile arrangement on the 
bow brooch is typical of Style A.

female

flax/hemp ? ?
Inside wool textile on back 
of brooch 251

flax/hemp,
prob. flax

tablet, 
4-hole

two cords twist 
S-direction

On back of brooch 251, in 
fold pierced by pin; warp at 
right angles to pin.

leather strap
20 mm wide, 3.5 mm 
thick

Inside buckle frame 252, 
pierced by buckle pin, in 
region of right waist.170 171
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174 
crematiegraf 

Werkput I
Spoor 20 & 68 

beschrijving
Onvolledig bewaarde crematiegraf waarvan een deel 
zich onder de aanpalende stal bevond. 
Op + 11,74 m TAW was een duidelijk afgelijnde 
verkleuring zichtbaar tegen de sleufrand. Bij uitbrei-
ding tot tegen de aanpalende stalmuur, bleek zich 
hier een vermoedelijk crematiegraf te bevinden dat 
echter grotendeels onder de stal verborgen zat. Het 
blootgelegde deel bevatte voornamelijk houtskool. 
Gecalcineerd bot is niet waargenomen. De kuil had 
een vermoedelijke diameter van 100 cm en reikte tot 
+ 11,45 m TAW. 
Geen doorsnede opgetekend.
De inhoud is niet ingezameld vanwege de afwezig-
heid van bot en het onvolledige karakter.

vondsten
Geen.

datering 
Onbekend

interpretatie geslacht
Onbekend.

175 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 53 
Oriëntatie W-O (260°)

beschrijving
Het graf wordt oversneden door crematiegraf 176. 
Het graf was reeds zichtbaar als een vage 
rechthoekige structuur na het afgraven van de 
teelaarde tot + 11,76 m TAW. Na verdieping tot 
+ 11,65 m TAW kwamen zowel inhumatiegraf als 
crematiegraf mooi in zicht. Het inhumatiegraf 
was gekenmerkt door een duidelijk afgelijnde, 
rechthoekige grafkuil (190 bij 84 cm) die opgevuld 
was met een heterogene samenstelling van lemig 
zand waarin ook sporen van verzakking (na 
instorting deksel) waar te nemen waren (1).  
Bij een volgende verdieping tot + 11,55 m TAW 
was centraal binnen deze kuil ook de opvallend 
donkere en meer humeuze vulling van de grafkist 
zichtbaar (2). Centraal binnen deze vulling was een 
opvallend lemige zone waar te nemen die ofwel 
in verband staat met een heropening van het graf 
ofwel te wijten is aan verzakking na instorting van 
het deksel (3). Nog iets dieper, + 11,51 m TAW, was 
de zuidzijde van de kist duidelijk zichtbaar in de 
vorm van een houtskoolband. De kistvorm bleek op 
dit niveau onregelmatig zodat de vraag kan gesteld 
worden of hier een uitgeholde (door verbranding) 
boomstam gebruikt is om de overledene in te 
deponeren (4). 
Meteen was ook de bodem van de kist bereikt 
en waren verschillende resten van het skelet in 

silhouetvorm zichtbaar: schedel, ruggewervels, 
bekken, lange botten van rechterarm en beide benen 
(5). Ook zijn nog enkele voorwerpen in situ  
teruggevonden: ter hoogte van de schedel lag 
een aantal kralen (a); net onder het bekken lag 
een eenvoudige, ovalen ijzeren gesp (b); tegen de 
noordelijke kistwand naast het linkerbeen bevond 
zich een ijzeren ring (c) met net eronder en parallel 
met het linkeronderbeen een groot ijzeren mes (d). 
Op + 11,46 m TAW was elk spoor van dit graf 
volledig verdwenen. Enkel de grafkuilvulling 
leverde nog enkele losse vondsten op (e). 

vondsten
a 01-BROE-89 (= g): 7 zeer fragiele kralen in 

barnsteen en fragmenten van tenminste 2 kapotte 
kralen in barnsteen;

b 01-BROE-92 (= i): ovalen ijzeren of bronzen 
gesp met omgeplooide angel, onversierd, zonder 
beslagplaat; 

c 01-BROE-91 (= h): ijzeren ring;
d 01-BROE-90 (= f): ijzeren mes (2 fragmenten) 

waarvan snede en rug geleidelijk samen naar punt 
afbuigen; 

e 01-BROE-87 (= b): 2 wandscherven handgevormd 
aardewerk, donkergrijze kern, bruin tot oranjebruin 
buiten- en binnenoppervlak, zachte bakking, 
chamottemagering; 1 brokje oxiderend gebakken 
aardewerk, harde bakking, fijne magering; 1 brokje 
ijzer.

172 
crematiegraf 

Werkput I
Spoor 2 

beschrijving
Crematiegraf met beenderpakket (Knochenlager). 
Volledig vrijliggend graf.
Graf zichtbaar net onder de teelaarde vanaf  
+ 11,79 m TAW als een tweeledige kuil met bruine 
vulling (1 m bij 0,50 m). De vulling bevatte een zeer 
kleine hoeveelheid crematieresten, geen houtskool. 
Op + 11,65 m TAW diep was nog slechts 1 deel 
van deze tweeledige kuil zichtbaar (0,90 m bij 0,50 
m). Op dit diepere niveau was geen crematie meer 
aanwezig. Dit deel is echter te interpreteren als deel 
uitmakend van de dierlijke verstoring die zich in de 
onmiddellijke omgeving van dit graf aftekende.
Geen doorsnede opgetekend.
Wegens beperkte hoeveelheid crematieresten niet 
bemonsterd.

vondsten
Geen.

datering 
Onbekend.

interpretatie geslacht
Onbekend.

173 
crematiegraf 

Werkput I
Spoor 3 

beschrijving
Beenderpakgraf (Knochenlager), oversnijdt op  
+ 11,65 m TAW enkele bruinachtige sporen die als 
bioturbatie te interpreteren zijn. Graf zichtbaar 
net onder de teelaarde vanaf + 11,77 m TAW als een 
houtskoolrijke vierhoekige vlek (0,65 m bij 0,55 m).  
Op + 11,68 m TAW afgetekend als een twee ledige  
vlek met noord-zuid-oriëntering: een ovale kuil 
met een heterogene zwartbruine zanderige vulling 
waarin centraal een concentratie houtskool 
vermengd met gecalcineerd bot zichtbaar was  
(0,65 m bij 0,60 m). Dit spoor was gekoppeld aan een 
kleinere uitstulping met identieke bruine vulling 
gemengd met zwartbruin zand met houtskool (0,30 
m bij 0,25 m). In doorsnede bleek de deze uitstulping 
integraal deel uit te maken van de crematiekuil.  
De kuil was op + 11,68 m TAW nog 12 cm diep 
bewaard. De kuil had een ongelijke bodem. 
Het crematiegraf was sterk verstoord door  
bioturbatie en oversneed zelf een dierlijk spoor.
De volledige inhoud van dit beenderpakgraf werd 
ingezameld (in totaal 90 l) en gezeefd op 0,5 cm en 
0,5 mm (01-BROE-36 en 01-BROE-37). Een staal 
van 1 l is bewaard om te zeven op 0,25 mm. Het 
zeefresidu bevatte in totaal 1766 gr gecalcineerd bot 
dat zowel kleinere als grote stukken omvatte.

vondsten
In de zeefstalen bevonden zich naast botmateriaal 
en houtskool nog enkele scherven verbrande 
ceramiek, twee stukjes verbrande silex en een niet te 
identificeren brokje ijzer. 

datering 
14C-datering op de menselijke en dierlijke 
crematieresten uitgevoerd door M. Boudin van het 
KIK, Brussel. 

Resultaten: 
RICH-24826 (01-BROE-36/37/41) : op menselijk 
bot
1589±26BP
68.2% probability 
420 AD (68.2%) 540 AD 
95.4% probability 
400 AD (95.4%) 540 AD 

RICH-24826.2.1 (01-BROE-36/37/41) : op dierlijk 
bot 
1479±28BP
68.2% probability 
555 AD (68.2%) 615 AD 
95.4% probability 
540 AD (95.4%) 640 AD

De eerste datering op menselijk bot valt te oud uit, 
waarna beslist werd om een nieuwe datering uit te 
voeren op dierlijk bot. Deze laatste datering stemt 
overeen met de datering van het vondstmateriaal. 

interpretatie geslacht
Indet, 20-40 jaar.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse stalen 01-BROE36, 
01-BROE-37 en 01-BROE-41 door K. Quintelier en 
S. Watzeels (deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 2 en 3).
Na uitsortering bleef 1056,0 gram gecalcineerd bot 
over. Alle skeletonderdelen zijn vertegenwoordigd. 
Het gaat om een individu waarvan het geslacht niet 
te bepalen is, dat gestorven is tussen 20 en 40 jaar 
oud. 
Dierlijke resten: analyse staal 01-BROE-36/37/41 
(13,7 gr) door A. Lentacker (deel I, hoofdstuk 8 en 
tabellen 8.3 en 8.4).
Tien botresten bleven ongedetermineerd. Van een 
subadult varken (Sus scrofa f. domestica) werden twee 
fragmenten uit de achterpoot teruggevonden.
Zaden en vruchten: analyse stalen 01-BROE-36 en 
01-BROE-37 door B. Cooremans (deel I, hoofdstuk 
8 en tabel 8.8).
Aanwezigheid van glad vingergras (Digitaria 
ischaemum), grassen (Poaceae) en duizendknoop 
(Polygonum sp.).
Antracologisch onderzoek: houtskool niet 
geselecteerd voor analyse.
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1

177 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 65 
Oriëntatie WZW-ONO (250°) 

beschrijving
Het graf wordt oversneden door inhumatiegraven 
179 en 180. 
Bij het afgraven van de teelaarde (+ 11,68 m TAW) 
was dit graf niet als een afzonderglijk graf zichtbaar. 
Pas op + 11,58 m TAW was duidelijk dat het ging 
om een klein (kinder)graf dat later grotendeels 
vergraven werd bij de aanleg van graf 179 dat nog 
later op zijn beurt oversneden werd door graf 180. 
Enkel het westelijke hoofduiteiend van het kleine 
graf bleef bewaard. Toch was duidelijk dat het graf 
bestond uit een rechthoekige kuil (tenminste 45 cm 
bij 60 cm) met eens sterk leemhoudende opvulling 
(1). Centraal binnen deze vulling verraadde een 
donkerdere zone reeds de aanwezigheid van een 
kist. Deze was duidelijk rechtlijning afgelijnd vanaf 
+ 11,50 m TAW (2; ten minste 33 cm bij 28 cm). 
Binnen de kist was de vulling donkerbruingrijs. 
In de zuidwestelijke hoek bevond zich nog een 
biconische pot in situ op de bodem van de kist (a). 
Elk spoor van dit grafje was verdwenen op een 
diepte van + 11,44 m TAW. Kuil- en kistvulling 
leverden geen extra vondsten op. 

vondsten
a 01-BROE-82 (= c): wielgedraaide biconische pot 

met licht concave bodem, zeer lage en afgeronde 
buikknik, steile schouder met op de overgang 
van schouder naar hals een minder gepronceerde 
horizontale ribbel, korte rechtopstaande hals met 
afgeronde rand; wielgedraaid, reducerende bakking, 
eerder fijne klei verschraald met schervengruis 
(enkele grovere inclusies) en zand, gegladde 

buitenzijde, schouder en hals versierd met vier 
dubbele horizontale golflijnen (een vijfde rij is 
mogelijk aanwezig maar wegens slechte bewaring 
van buitenoppervlak niet leesbaar).

datering en interpretatie 
Zeker ouder dan graven 178 en 179
Voor pot a met z’n eerder zakvormig profiel, zijn 
parallellen te vinden in type 395 van de Noord-
Franse typologie (Legoux et al). Dergelijke potten 
zijn er gedateerd in MA3-MR1 (560/570-630/640). 
Ook in het grafveld van Goudelancourt (F, Aisne) 
zijn deze potten aanwezig onder type F1 (Nice et 
al. 2008). Nice stelt dat deze potten voorgangers 
hebben in de laat-Romeinse periode (o.a. in 
Argonne-sigillata) en in Merovingische context te 
dateren zijn in fase MA3. Het ingekraste golfmotief 
brengt Legoux onder in type 432 dat een datering 
krijgt in perioden MA3-MR1 (560/570-630/640). 
In Böhners typologie voor het Trierse gebied is pot 
a te klasseren onder type B2 dat algemeen binnen 
Stufe IV of de 7de eeuw gedateerd wordt (Böhner 
1958, 40). Ook in het Nederrijnse gebied is dit type 
aanwezig onder type Kwt4.11. Volgens Siegmund 
komt het eerder laat op in fase 7 (585-610) om ten 
volle tot ontwikkeling te komen in fase 8A (610-640 
– Siegmund 1998, 131-132). Blijkbaar komt dit type 
aardewerk dus eerder voor in het noordwesten en 
verschijnt het later in de oostelijke regio’s aan Rijn 
en Moezel.
De positie van de pot aan het hoofdeinde is 
samen met de kleine afmetingen van het graf een 
aanwijzing voor de interpretatie als kindergraf.

conclusie
MA3-MR1 

interpretatie geslacht 
Onbekend maar op basis van afmetingen en positie 
pot aan het hoofduiteinde wel te interpreteren als 
kindergraf.

178 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 54 
Oriëntatie W-O- (261°) 

beschrijving
Het graf wordt oversneden door inhumatiegraf 179. 
Bij het afgraven van de teelaarde (+ 11,75 m TAW) 
was dit graf reeds vaag als graf herkenbaar. Op 
een diepte van + 11,68 m/+ 11,65 m TAW was de 
oversnijding door graf 179 duidelijk waar te nemen. 
Graf 178 bestond uit een rechthoekige grafkuil 
die opgevuld was met een heterogene vulling (1; 
209 cm bij 94 cm). De zuidoostelijke flank van 
deze kuil is in een later stadium vergraven bij de 
aanleg van graf 179. Redelijk centraal in de vulling 
was een donkerdere en humeuzere vlek zichtbaar 
die mogelijk in verband staat met een heropening 
van het graf (2; 80 cm bij ten minste 45 cm). Deze 
verstoring lijkt zich op een dieper niveau uit te 
breiden (+ 11,58 m TAW). Nog dieper (+ 11,52 m 
tot + 11,50 m), is ook de aflijning van een houten 
grafkist zichtbaar in de vorm van een grijze, lineaire 
strook op de plaats waar de noordelijke kistwand 
gelegen was (3). De verstoring was ook op dit niveau 
nog steeds zichtbaar. Op een diepte van + 11,46 m 
was gans de kistaflijning waar te nemen (3; 156 cm 
bij 60 cm). De kistinhoud was donkerder gekleurd 
dan de kuilvulling ernaast. Op dit niveau was de 
centrale verstoring kleiner maar nog steeds duidelijk 
zichtbaar (2). De vulling ervan bevatte een aantal 
losse vondsten (a). 
Op de kistbodem was nog duidelijk het silhouet 
van de overledene zichtbaar: schedel, geplooide 
linkerarm en beide benen (4). De verstoring 
bevond zich op lendenhoogte. Net ten westen 
van de verstoring bevond zich een cluster van 
gecorrodeerde ijzeren voorwerpen waarin later 

datering en interpretatie 
Zeker ouder dan crematiegraf 176.
Kralen a zijn door Pion getypeerd als F1.1-08b 
en F1.1-08c maar voor beide types is een precieze 
datering niet mogelijk (Pion 2014). De ligging van 
de kralen centraal binnen de schedelaflijning laat toe 
te veronderstellen dat de kralen deel uitmaakten van 
een hoofd- of haartooi. 
Noch ijzeren gesp b, noch ijzeren ring c zijn 
chronologisch te duiden. De gesp lag net onder het 
bekken en is dus als sluitingstuk van een lederen 
riem te interpreteren. De ijzeren ring bevond zich 
net boven het grote mes en staat mogelijk in verband 
met de aanhechting messchede/riem. Het grote 
mes heeft een meslemmer van 12 cm lengte en zou 
als dusdanig als kleine scramasax te interpreteren 
zijn alhoewel ook messen met die afmetingen 
gekend zijn. De heftangel is nog 10,5 m lang en valt 
dus binnen de criteria die Siegmund stelt om het 
wapen als scramasax te bestempelen (Siegmund 
1998, 87-88). Dergelijke kleine scramasaxen zijn in 
Noord-Frankrijk gekend onder type 57 en komen 
er voornamelijk voor in de periode MA2 en MA3 
(520/530 tot 600/610 – Legoux et al. 2006) alhoewel 
nog jongere exemplaren gekend zijn. De ligging 
aan de linkerzijde van het lichaam met de punt van 
het lemmer naar de voeten gericht is zeker niet 
ongewoon en verondersteld dat de overledene 
getooid was met het wapen bij de begraving (Nice et 
al. 2008, 116). 

conclusie
Datering is moeilijk te bepalen maar mogelijk in de 
periode MA2-MA3.

interpretatie geslacht 
Wellicht een mannelijke bijzetting op basis van de 
kleine scramasax. 

176 
crematiegraf 

Werkput I
Spoor 7 

beschrijving
Brandrestengraf (Brandgrubengrab), oversnijdt 
gedeeltelijk inhumatiegraf 175. Graf zichtbaar 
net onder de teelaarde vanaf + 11,76 m TAW als 
een houtskoolrijke grote ovale vlek (1,10 m bij 
1 m – fig. 176). Op + 11,67 m TAW was de kuil 
van het crematiegraf duidelijk zichtbaar als een 
donkerbruingrijze ovale vulling (1,10 m bij 0,85 m) 
waarin zich nog een concentratie gecalcineerd bot 
en houtskool (0,55 m bij 0,35 m) bevond. De kuil 
van dit brandrestengraf oversneed zeer duidelijk  
de noordelijke lange zijde van graf 175. Ook op  
+ 11,57 m TAW was de kuil van het brandrestengraf 
duidelijk zichtbaar als een donkerbruine vlek met 
centraal een zone waarin nog houtskool aanwezig 
was. Op dit niveau waren geen crematieresten meer 
aanwezig. Op + 11,52 m TAW was een duidelijk 
afgelijnde vierkante insteek van de kuil zichtbaar 
noordelijk van graf 175 (0,30 m bij 0,25 m). Iets 
dieper was elk spoor van het brandrestengraf 
verdwenen. 
Er werd geen doorsnede gemaakt wegens de 
aanwezigheid van graf 175.
De volledige inhoud van dit brandrestengraf (in 
totaal 10 l) werd gezeefd op 0,5 cm en 0,5 mm 
(01-BROE-12 en 01-BROE-13). Eén monster van 1 l 
is bewaard om te zeven op 0,25 mm (01-BROE-14).
Bij het uithalen van inhumatiegraf 53 werden 
nog crematieresten van graf 7 gerecupereerd 
(01-BROE-86).

De zeefresidu’s bevatten weinig houtskool en nog 
74 gr menselijk botmateriaal met een kleine tot 
gemiddelde fragmentatie.

vondsten
Geen.

datering
Onbekend.

interpretatie geslacht
Voorlopig onbekend. 

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse stalen 01-BROE-12 en 
01-BROE-13 door K. Quintelier en S. Watzeels  
(deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 2 en 3).
Na uitsortering bleef nog 36,2 gram gecalcineerd 
bot over. Enkel axiale en diafyse elementen waren 
aanwezig. Het gaat om een adult waarvan het 
geslacht niet te bepalen is. 
Zaden en vruchten: analyse stalen 01-BROE-12 en 
01-BROE-13 door B. Cooremans.
Geen resultaat. 
Antracologisch onderzoek: houtskool niet 
geselecteerd voor analyse.
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1

179 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 55 
Oriëntatie WZW-ONO (241°) 

beschrijving
Het graf wordt oversneden door inhumatiegraf 180. 
Het graf oversnijdt zelf graven 177 en 178. 
Bij het afgraven van de teelaarde (tussen + 11,75 m  
en + 11,68 m TAW) was dit graf nog niet als een 
apart graf zichtbaar. Op een diepte van + 11,65 
m TAW waren graven 177, 179 en 180 als een 
onduidelijke cluster graven aanwezig. Duidelijkheid 
in de oversnijdingen kwam er pas op een diepte 
van + 11,58 m TAW. Van graf 179 bleek slechts een 
klein deel van het westelijke hoofdeinde en van de 
noordelijke flank bewaard. Het graf oversneed een 
groot deel van kindergraf 177 en de zuidoostelijke 
hoek van graf 178 maar werd later bijna volledig 
oversneden door graf 180. De afmetingen van 
graf 179 zijn moeilijk te reconstrueren maar de 
kuil was ten minste 140 cm lang en 132 cm breed 
(1). De vulling was zeer lemig en heterogeen 
van samenstelling. Binnen de kuil was vaag een 
donkergrijze vulling van een rechthoekige kist 
zichtbaar, die tot tegen de westelijke kuilwand 
reikte (2; ten minste 33 cm lang en 60 cm breed). 

Op + 11,52 m TAW bleek de grafkuil van graf 180 
sterk te verkleinen zodat de onderliggende kuil 
van graf 179 te reconstrueren valt tot een lengte 
van 238 cm. Blijkbaar groef men het bestaande graf 
volledig uit om een nieuwe dode te deponeren in de 
oude grafkuil. Op + 11,46 m TAW was ook duidelijk 
zichtbaar dat de oudere kist uitgegraven werd: de 
uitgravingskuil reikte tot + 11,42 m TAW.  
Op dat niveau waren wel de sporen van twee 
houten dwarsbalken zichtbaar (3 en 4; resp. 110 
cm bij 20-25 cm en 109 bij 19-27 cm). Beide balken 
waren nog tot + 11,34 m TAW doorgedrukt in de 
natuurlijke bodem. Ze werden wellicht herbruikt 
bij de deponering van grafkist 180. De vullingen 
van grafkuil 179 bevatte geen verdere vondsten 
behalve enkele losse fragmenten van (een) ijzeren 
voorwerp(en), mogelijk een priem (a).

vondsten
a 01-BROE-78 (= a): 3 fragmenten van een getorst 

ijzeren staafje en 2 fragmenten met ‘lussen’ van 1 of 
meerdere voorwerpen (mogelijk priem). 

datering en interpretatie 
Ouder dan graf 180 en jonger dan graven 177 en 178 
(dus ten vroegste in MA3).

conclusie
Ten vroegste MA3. 

interpretatie geslacht 
Onbekend 

180 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 56, 57 en 58 
Oriëntatie WteZ-OteN (252°)

beschrijving
Het graf oversnijdt bijna volledig inhumatiegraf 
179. 
Na het afgraven van de teelaarde (+ 11,75 m TAW) 
was dit graf al waar te nemen als grafkuil zonder dat 
er zicht was op eventuele oversnijdingen van andere 
graven. Deze situatie veranderde op een diepte 
van + 11,65 m TAW wanneer duidelijk bleek dat 
het graf oudere graven oversneed. Een duidelijke 
afbakening van deze graven was echter nog niet 
mogelijk. Opvallend was de aanwezigheid van twee 
grote donkerder gekleurde verstoringen binnen de 
vulling van graf 180 (1 en 2). Beide lijnden zich af 
als ovaal uitgegraven kuilen (resp. 90 cm bij 65 cm 
en 85 bij 58 cm) die onderling met elkaar verbonden 
waren. De oostelijke kuil 2 bevatte vrespreide 
fragmenten verbrand menselijk bot in de vulling 
(a). Het is onduidelijk of deze resten toevallig door 
verspitting in de kuil terecht kwamen of bewust 
in de vulling gedeponeerd zijn. Bij een volgende 
verdieping tot + 11,58 m TAW was duidelijk dat 
men voor de aanleg van dit graf het oudere graf 
179 bijna volledig uitgegraven heeft. De kuil van 
graf 180 was rechthoekig (3; 205 cm bij 128 cm) en 
opgevuld met een heterogene samenstelling van 
grijs tot bruin lemig zand. Binnen de kuil lijnde 
zich reeds een kistvulling af als een donkerdere 
rechthoekige zone (4) die aan de noordelijke en 
zuidelijke zijde duidelijk begrensd was door een 
uitgeloogde strook lichtgrijs zand (5). Beide eerder 
genoemde verstoringen waren ook nog op dit 
niveau zichtbaar. Op niveau + 11,52 m tot + 11,50 m 
TAW lijkt de grafkuil van 180 verkleind waardoor 
de onderliggende grafkuil 179 beter zichtbaar 
wordt. Mogelijk werd bij de aanleg van graf 180 
de noordelijke zijde schuin uitgegraven om de kist 
makkelijker in de kuil te laten zakken. De grafkist 
was op deze diepte duidelijk herkenbaar (153 cm  
bij 46 cm) door de donkerdere vulling en de 
gedeeltelijk aflijning door de uitgeloogde zandige 
stroken. 
In de zuidoostelijke hoek van het voeteneinde kwam 
een biconische pot aan het licht (b). Nog dieper op 
+ 11,46 m tot + 11,42 m TAW bleek duidelijk dat de 
oorspronkelijke kist van graf 179 uitgegraven werd 
en vervangen werd door de nieuwe kist. Buiten de 
reeds vermelde biconische pot lag nog een ijzeren 
pijlpunt ter hoogte van de linkerschouder tegen 
de noordelijke kistzijde (c). Wellicht zijn de twee 
dwarsbalken die vanaf dit niveau waar te nemen 
waren, oorspronkelijk aangelegd in graf 179 ter 
ondersteuning van de kist (3 en 4). De westelijke 
balk mat 108 cm bij 23 cm en de oostelijke balk 101 
cm bij 20 cm. 
Op + 11,38 m TAW was elk spoor van zowel graf 
179 als graf 180 verdwenen. Zowel de kuilvulling 
als de kistvulling brachten enkele losse vondsten aan 
het licht (resp. d en e). 

een fragmentair bewaarde schaar, een priem, een 
mes en mogelijk de resten van een bronzen pincet 
herkend werden (b). In de zuidwestelijkge hoek lag 
een ijzeren lanspunt met de punt naar het westen 
gericht (c). Het is onduidelijk of deze lanspunt zich 
oorspronkelijk binnen of buiten de kist bevond 
maar het lijkt erop dat de depositie buiten de kist 
plaats vond. 
Op een diepte van + 11,43 m TAW was elk spoor 
van dit graf verdwenen. Er zijn enkele losse 
vondsten gerecupereerd waarvan de juiste herkomst 
onduidelijk blijft (d). 

vondsten
a 01-BROE-80 (= f): fragiele glazen kraal (niet 

bewaard?) + brokje ijzer dat na röntgen negatief 
bleek; 

b 01-BROE-85 (= h): 1 ijzeren schaar in fragmenten; 1 
ijzeren priem met omgebogen kop; 1 mes met rechte 
rug en snede gebogen naar punt; 1 bronzen pincet?; 
resten ijzer; 

c 01-BROE-83 (= g): ijzeren lanspunt met slank ovaal 
blad en opengewerkte (?) schacht;

d 01-BROE-77: 1 bodemscherf van een gedraaide pot, 
bruin baksel met donkergrijze kern, fijne magering 
met chamotte, reducerende bakking: donkergrijs 
binnen- en buitenoppervlak (niet getekend); 2 
wandscherven grijs reducerend gebakken aardewerk, 
fijne magering met chamotte; 3 brokjes ijzer; 7 
brokjes gecalcineerd bot en 1 (dierlijke) tand.

datering en interpretatie 
Op basis van de oversnijdingen ouder dan graven 
179 en 180.
Lanspunt c is op basis van de afmetingen (korter 
dan 35 cm) en vorm (kort blad) onder te brengen 
onder categorie 31 van de Noord-Franse typologie 
(Legoux et al. 2006). Dergelijke lanspunten zijn 
er ruim verspreid in de periodes PM tot MA3. Zij 
komen vaak voor aan de rechterkant van de schedel 
(Nice 2008, 124) en op basis van deze bevinding is 
het te veronderstellen dat de lanspunt zich binnen 
de kist bevond en niet er buiten. In het Trierse 
gebied benoemde Böhner deze lanspunten als type 
A4. Ze komen er voor Stufe III of 525-600 (Böhner 
1958, 148-150). Voor het Nederrijnse gebied 
hanteerde Siegmund een aparte indeling en volgens 
deze typologie hoort lanspunt c in type Lan1.1a. 
Voor deze lansen is slechts een ruime datering 
mogelijk nl. van fase 4 tot fase 6 of 530 tot 585 
(Siegmund 1998, 99).
De gecorrodeerde klomp met een verzameling 
van gebruiksvoorwerpen waaronder een ijzeren 
mes, een ijzeren priem met omgebogen kop, een 
ijzeren schaar en mogelijk een bronzen pincet 
wijst er op dat de voorwerpen zich samen in een 
(lederen) tas bevonden. De voorwerpen bevonden 
zich op borsthoogte maar zijn mogelijk verplaatst 
bij het heropenen van het graf: ze lagen net naast 
de opgevulde verstoring. Dergelijke attributen 
komen meer voor bij mannen (meestal ter hoogte 

van het bekken) maar zijn ook in vrouwengraven 
teruggevonden (meestal naast de benen – Siegmund 
1998, 112, 113, 117; Nice et al. 2008, 167). De 
slechte bewaringstoestand van de voorwerpen 
laat geen verdere duiding of chronologische 
benadering toe.

conclusie
MA3 (op basis van de oversnijding met graf 177 dat 
in MA3-MR1) te dateren is. 

interpretatie geslacht 
Onbekend maar op basis van de aanwezigheid 
van een lans en de ligging van de cluster ijzeren 
voorwerpen, te interpreteren als mannengraf.
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datering en interpretatie
Pion beschrijft de kraal als type B1.1-10b, een type 
dat in zijn periode P1a en P1b in gebruik was (fase 
MA1 en begin MA2 of 470/480 tot 550 – Pion 2014). 
Het graf dateren op basis van dit ene kraaltje is 
echter niet te rechtvaardigen. 

conclusie
Onbekende datering (in afwachting van 
14C-datering).

interpretatie geslacht
V??, adult.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse stalen 01-BROE-485 en 
01-BROE-486 door K. Quintelier en S. Watzeels 
(deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 2 en 3). 
Na uitsortering bleef nog 502,2 gram gecalcineerd 
bot over, of 3397 stuks. Alle skeletonderdelen waren 
aanwezig. Het gaat mogelijk om een adult van het 
vrouwelijke (??) geslacht.
Dierlijke resten: analyse staal 02-BROE-485/486 
(1,9 gr) door A. Lentacker (deel I, hoofdstuk 8 en 
tabellen 8.3 en 8.4). 
Eén ongedetermineerde botrest.
Zaden en vruchten: analyse door B. Cooremans.
Geen resultaat.
Antracologisch onderzoek: houtskool niet 
geselecteerd voor analyse.

182 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 203 
Oriëntatie W-O (268°) 

beschrijving
Het graf wordt oversneden door inhumatiegraf 185. 
Dit kleine graf bevond zich in een cluster graven die 
pas zichtbaar was na uitbreiding van de werkput tot 
op + 11,70 m/+ 11,60 m TAW. Op een diepte van 
+ 11,62 m TAW was het graf al waar te nemen: de 
westelijke zijde van het graf is volledig verdwenen 
bij de aanleg van graf 185 zodat de oorspronkelijke 
afmetingen niet meer te reconstrueren zijn. Het gaat 
om een kleine, rechthoekige grafkuil (ten minste 
60 cm lang en 44 cm breed) gevuld met heterogene 
lemige vulling (1). Binnen de kuil was het silhouet 
van een veel donkerder gekleurde, rechthoekige 
kistvulling zichtbaar (2; tenminste 55 cm lang en  
22 cm breed). In het oostelijke kistuiteinde stond 
een klein kommetje in terra sigillata (a). Bij een 
volgende verdieping tot + 11,58 m TAW was dit 
kleine grafje volledig verdwenen. Er werden geen 
andere vondsten aangetroffen. 

vondsten
a 02-BROE-480 (= c): terra sigillata kommetje met 

gebogen wand op hoge voet, fijne oranje klei met 
oranje deklaag, slecht dekkend en minder goed 
bewaard. 

datering en interpretatie 
Ouder dan graf 185 op basis van de oversnijding.
Het terra sigillata kommetje is een verdere evolutie 
van het Dragendorff 40-type (tweede helft 2de 
eeuw tot eerste helft 3de eeuw), geproduceerd in de 
Argonne-streek en getypeerd als type Chenet 302b 
(Gose 1984; Hiddink 2010, 42-43); Vanderhoeven 
1984, pl. 22). Algemeen is deze latere productie 
gedateerd in de 4de eeuw30. Dit 4de-eeuws stuk, is 
dus als een heirloom te beschouwen waardoor het 
graf dus niet nader te dateren is. 

conclusie
Onbekend.

interpretatie geslacht 
Onbekend. De afmetingen van het graf wijzen op de 
bijzetting van een baby. 

vondsten
a 01-BROE-76 (= 58): verbrand menselijk bot in 

vulling verstoring; 
b 01-BROE-81 (= e): wielgedraaide biconische pot 

met licht concave bodem, centraal gelegen buikknik, 
steile schouder waarop een radstempelmotief 
bestaande uit een wafelpatroon van kleine vierkante 
blokjes is aangebracht tussen twee banden met twee 
horizontale groeven, overgang tussen schouder 
en hals benadrukt door een horizontale ribbel, 
uitstaande hals met afgerond rand; wielgedraaid, 
oxiderende bakking, redelijke fijne klei verschraald 
met schervengruis, brokjes ijzeroer, kwarts en zand 
(ook grovere inclusies zijn waar te nemen), geglad 
buitenoppervlak, deels gesmookt; 

c 01-BROE-84 (= f): 1 ijzeren pijlpunt met slank ovaal 
blad en gesloten (?) schacht;

d 01-BROE-75 (= a): 2 schilfers van gedraaid aardewerk, 
oranjebruin baksel met grijze kern, fijne magering 
met zand en schervengruis, reducerende bakking: 
donkergrijs oppervlak;

e 01-BROE-79 (= c): 2 wandscherven handgevormd 
aardewerk, donkergrijze en grijsbruine kern, bruin 
buitenoppervlak, grijs binnenoppervlak, zachte 
bakking, magering schervengruis; 1 randscherf van 
een biconische pot met korte, uitstaande hals met 
afgeronde rand, ribbel (kraag) op overgang hals en 
schouder, fijne klei, reducerende bakking, secundair 
verbrand; 1 wandscherf van (mogelijke dezelfde) 
biconische pot met ribbel op overgang hals en 
schouder en groeven op de schouder, bruin baksel 
met grijze kern, fijne magering, reducerende bakking: 
zwart buiten- en binnenoppervlak; 3 brokjes ijzer;  
9 verbrande botfragmenten.

datering en interpretatie 
Zeker jonger dan graven 177, 178, 179.
In de Noord-Franse typologie is pot b terug te 
vinden in type 390 dat voornamelijk voorkomt in 
MA3-MR1 (560/570-630/640 Legoux et al. 2006). 
Het radstempelmotief kadert binnen type 414 dat 
een ruime verspreiding kent vanaf MA1 tot MR1 
(470/480 tot 630/640). De pot is in de Trierse typo-
logie in te passen in type B3b dat tot ontwikkeling 
komt tegen het einde van Stufe III (525-600) en volop 
doorbreekt in Stufe IV (7de eeuw – Böhner 1958, 
40-42). Volgens de berekeningen van Siegmund 
hoort deze pot thuis in basisgroep 4 en meer bepaald 
in type Kwt3.22 dat zijn ingang vindt op het einde 
van fase 7 (585-610) en tot een einde komt in het 
begin van fase 8B (625-640 – Siegmund 1998, 131).
De ijzeren pijlpunt c (lengte: 12,75 cm) geeft geen 
chronologische informatie aangezien dergelijke pijl-
punten gedurende de ganse Merovingische periode 
ruim verspreid zijn. Deze pijlpunt beantwoordt aan 
type 26 van de Noord-Franse typologie (MA1 tot 
MR1 wat overeen komt met 470/480 tot 630/640 
– Legoux et al. 2006). Pijlpunten worden vaker ter 
hoogte van de schouders teruggevonden (Nice 
2008, 132).

conclusie
MA3-MR1

interpretatie geslacht 
Onbekend maar op basis van de aanwezigheid 
van een pijlpunt mogelijk te interpreteren als 
mannengraf.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: gecremeerd menselijk bot uit 
verstoringen binnen kist (niet geanalyseerd).

181 
crematiegraf 

Werkput I
Spoor 202 

beschrijving
Crematiegraf te beoordelen als zgn. beenderpakgraf 
(Knochenlager), zichtbaar vanaf + 11,62 m TAW. Het 
graf werd deels verstoord en verspreid door dierlijke 
bioturbatie maar toch was nog een concentratie 
gecalcineerd bot in een kuil op te merken. Het 
kuilrestant was eerder klein (23 cm bij 20 cm) en 
bevatte slechts weinig houtskoolresten maar wel een 
compacte hoeveelheid menselijk bot. De kuil was 
volledig verdwenen op + 11,55 m TAW. Het graf 
werd niet gecoupeerd maar de inhoud van de kuil 
werd integraal ingezameld en gezeefd op 0,5 cm 
en 0,5 mm (01-BROE-485 en 01-BROE-486). Het 
zeefresidu bevatte in totaal nog 552 gr gecalcineerd 
bot dat zowel grotere als kleine stukken betrof. 
Tussen het bot bevonden zich ook enkele scherven 
van o.m. een verbrande biconische pot en een door 
het vuur gecontamineerde glazen kraal (a).

vondsten
a 01-BROE-487: 1 randscherf en 1 wandscherf 

van een biconische pot met horizontale ribbel op 
overgang schouder en hals en uitstaande rand, fijne 
magering, secundair verbrand; 1 brokje ceramiek 
met oxiderende bakking (oranje); 3 verbrande 
brokjes indet; 3 brokjes houtskool; 1 schilfer silex; 1 
grotere bandvormige kraal in doorschijnende gelige 
glaspasta (zeer slecht bewaard)
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185 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 204 
Oriëntatie Z-N (172°)

beschrijving
Graf 185 oversnijdt graven 182, 183 en wellicht in 
oorsprong ook 184 maar wordt zelf oversneden door 
WO II greppel. 
Het Z-N gerichte graf 185 was het meest duidelijke 
graf in de cluster graven die aan het licht kwam bij 
de uitbreiding van de werkput. Dit duidelijk jongere 
graf was aangelegd zonder de aanwezigheid van de 
oudere graven 182, 183 en 184 te respecteren: van 
graf 182 was het westelijk uiteinde verstoord, van 
graven 183 en 184 het oostelijke uiteinde. Zelf werd 
graf 185 verstoord bij het uitgraven van de diepe 
greppel die vanuit de bunker op het aanpalende 
perceel verder zuidwaarts liep: de zuidwestelijke 
hoek is verstoord en tevens ook de oversnijding met 
graf 184. Op een diepte van + 11,65 m tot  
+ 11,62 m TAW was een rechthoekige grafkuil met 
afgeronde hoeken zichtbaar (tenminste 270 cm 
bij 145 cm) waarvan de zuidwestelijke hoek niet 
bewaard was door de recente storing van de WO 
II greppel en waarvan ook het zuidelijke uiteinde 
verstoord was door bioturbatie (1). De kuilvulling 
bestond uit een heterogene vulling van bruingrijs 
sterk leemhoudend zand. Binnen deze kuilvulling 
waren de contouren zichtbaar van een donkerdere en 
egale bruine vulling die eerder een ovale vorm had in 
plaats van de verwachte rechthoekige vorm van een 
kist (2; 198 cm bij max. 90 cm). In de noordoostelijke 
hoek van de kuilvulling bevond zich een concentratie 
houtskool (3) waarvan iets dieper (+ 11,47 m TAW) 
duidelijk was dat het een latere opvulling betrof die 
zowel de ovale kuil als de grafkuilvulling oversneed.  
Op een diepte van + 11,32 m TAW was duidelijk 
dat in de grafkuil (1; 285 cm bij 135 cm) een 
rechthoekige houten kist was bijgezet (4; 235 cm 
bij 70 cm) waarvan de vulling bruiner en egaler 
was dan de grafkuilvulling. De oorspronkelijke 
houten kistwanden waren vergaan maar nog wel 
zichtbaar in de vorm van een lineaire lichtgrijze 
strook uitgeloogd zand (5). De grote ovale kuil was 
op dit niveau herleid tot een kleinere, onregelmatige 
verstoring (130 cm bij 95 tot 75 cm) die het centrale 
deel van de kist doorbrak (2) waarbij ook de bovenste 
kistplanken vernield werden. De opvulling van 
deze secundair gegraven kuil was veel humeuzer 
en bruiner dan de overige vullingen en bevatte nog 
een fragmentair meslemmer (a) en een aantal losse 
vondsten (b). De kuil reikte tot op de kistbodem  
(+ 11,20 m TAW). 
Daar bleken nog alle kistplanken onaangetast. 
Tenminste de noordwestelijke hoek en de 
zuidoostelijke hoek hadden uitschragende planken 
in de lengterichting (5). Verder waren nog enkele 
voorwerpen aanwezig in een duidelijk verstoorde 
context: twee fragmenten van een ijzeren priem 
of nagel redelijk centraal gelegen (c); enkele 
tanden tegen de oostelijke kistwand (d); gebroken 
potrestanten tegen de noordwestelijke kistwand (e) 
en tenslotte in de noordoostelijke hoek van de kist, 
het voeteneinde, een ijzeren lanspunt met de punt 
naar het noorden gericht (f). De lange houten kist 

was op twee horizontale dwarsbalken geplaatst (6 en 
7). De zuidelijke balk was 74 cm lang en 15 cm breed 
terwijl hij nog tot + 11,06 m TAW bewaard was. De 
noordelijke balk was 116 cm lang en 19 cm breed 
terwijl hij tot + 10,99 m TAW in de ondergrond 
gedrukt lag. 
Het graf zelf was volledig verdwenen op + 11,05 m 
TAW. Zowel grafkuil als grafkist bevatten nog enkele 
losse vondsten (resp. g en h). Van een aantal vondsten 
is de juiste herkomst niet te bepalen (i). 

vondsten
a 02-BROE-492 (= f): fragment van een ijzeren 

mespunt; 
b 02-BROE-494 (= e): 2 wandscherven w.o. 1 

oxiderende en hard gebakken, gemagerd met 
rood schervengruis en zand en 1 secundair 
verbrand (poreus), 1 brokje indet aardewerk, 3 
dakpanfragmenten; 1 silex (afslag?); 3 fragmentjes 
geoxideerd ijzer; 6 fragmenten gecalcineerd bot;

c 02-BROE-499 (= i): 2 fragmenten van een ijzeren 
nagel of priem (niet getekend); 

d 02-BROE-498 (= h): menselijke tanden;
e 02-BROE-497 (= g): wielgedraaide, biconische 

pot met licht concave bodem, redelijk centraal 
gesitueerde buikknik, steile schouder versierd 
met een radstempelmotief bestaande uit een 
enkelvoudige rij rechthoekjes die in spiraalvorm 6 
maal rond de pot is gedraaid; overgang schouder 
naar hals gepronoceerd door een horizontale 
ribbel met groef, konische hals met uitstaande en 
licht omgeplooide rand; wielgedraaid, redelijk 
fijne klei verschraald met zand en schervengruis 
waaronder enkele grovere inclusies, oranjebruin 
klei met donkergrijze kern, binnen- en buitenzijde 
donkergrijs gesmookt, buitenzijde geglad;

f 02-BROE-500 (= j): ijzeren lanspunt met spits 
lauriervormig blad en opengewerkte schacht (in 2 
fragmenten); houtresten uit schacht; 

g 02-BROE-495 (= a): 3 silexen (w.o. 1 afslag?);
h 02-BROE-496 (= b): 6 wandscherven handgevormd 

aardewerk, zachte bakking, eerder groffe magering 
met chamotte en zand, bruinbeige buitenoppervlak, 
donkergrijze kern (deels oxiderende deels 
reducerende bakking); 3 wandscherfjes 
wielgedraaid, harder en reducerend gebakken 
aardewerk, fijne magering, potvormen niet te 
bepalen; 1 brokje dakpan; 3 platte fragmentjes 
brons; 6 brokjes geoxideerd ijzer; 1 silex; 3 
fragmentjes gecalcineerd bot;

i 02-BROE-493 (= i): 2 wandscherven handgevormd 
aardewerk, zacht baksel, tamelijk fijne magering van 
zand en chamotte, voornamelijk oxiderend bakproces: 
beige tot oranje oppervlak; 1 bodemscherf van een 
wielgedraaide pot met vlakke bodem, fijne grijze klei, 
mogelijk secundair verbrand; 2 wandscherven eerder 
grof gemagerde klei (w.o. 1 mogelijk handgevormd); 8 
fragmentjes geoxideerd ijzer; 1 fragment gecalcineerd 
bot. 

datering en interpretatie 
Jonger dan graven 182, 183 en wellicht ook 184.
Enkel pot e en lanspunt f komen in aanmerking 
voor een typochronologische duiding. De pot is 
onder te brengen in type 390 van de Noord-Franse 
typologie (Legoux et al. 2006). Deze categorie 
potten situeert zich in de perioden MA3 en MR1 
(560/570 tot 630/640). Volgens de indeling die 
Nice toepast voor het grafveld van Goudelancourt 

(F, Aisne) zou pot e eerder neigen naar type C6 
met een datering van MA2 tot MR1 (520/530 tot 
630/640 – Nice et al. 2008, 215 en fig. 292). De 
radstempel bestaande uit een enkelvoudige rij 
verticale blokjes, is terug te vinden bij Legoux et al. 
als type 415 dat te dateren valt van MA3 tot MR1 
(560/570 tot 630/640). Dergelijke slanke potten met 
een hoge hals en nadrukkelijke rand, voorzien van 
een radstempelmotief met staafjes, komen volgens 
Imbrechts voor in het grafveld van Hamoir waar ze 
gedateerd zijn in de eerste helft van de 7de eeuw 
(Imbrechts 2007, 95-96; Alenus-Lecerf 1978, 58-60, 
fig. 5: c-d). Böhner klasseert deze potten onder type 
B1b waarvan hij stelt dat ze al voorkomen in Stufe 
III (525-600) maar volledig tot ontwikkeling komen 
in Stufe IV (7de eeuw – Böhner 1958, 39-40). In het 
Nederrijnse gebied is deze pot volgens de metingen 
van Siegmund onder te brengen in basisgroep 4 en 
meer bepaald als type Kwt3.22 (Siegmund 1998, 
131). Deze vorm ontwikkelt zich pas laat in fase 7 
(585-610) en komt tot een einde in het begin van 
fase 8B (625-640). 
Lanspunt f is volgens de berekeningen van Legoux 
onder te brengen als type 30 of 32. Beide types zijn 
in Noord-Frankrijk ruim verspreid vanaf PM tot 
MA3 (440/450 tot 600/610 – Legoux et al. 2006). 
Lansen komen vaak voor naast de rechtervoet 
binnen de kist (Nice et al. 2008, 124). Bij Böhner 
is de lanspunt te klasseren als type A4 dat in het 
Trierse gebied verspreid is in Stufe III (525-600 – 
Böhner 1958, 148-149). In de Nederrijnse typologie 
van Siegmund is lans f terug te vinden onder type 
Lan1.4 dat typisch is voor de mannengraven van fase 
7 (585-610) maar zelden ook voorkomt in fasen 6 
(570-585) en 8A (610-625 – Siegmund 1998, 101).

conclusie
MA3-MR1

interpretatie geslacht 
Op basis van de aanwezigheid van de lanspunt aan 
het voeteneinde, is dit graf te interpreteren als een 
mannengraf. 

interdisciplinaire analyses
Organisch materiaal: 
- analyse houtresten in lanspunt 02-BROE-500 door 
K. Haneca & K. Deforce (zie deel I, hoofdstuk 8): 
Fraxinus excelsior (es).

183 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 205
Oriëntatie WteZ-OteN (256°) 

beschrijving
Het graf wordt oversneden door inhumatiegraf 185 
en verstoord door een greppel uit WO II. 
Het graf maakt deel uit van een cluster graven die 
tevoorschijn kwam na uitbreiding van de werkput 
tot op + 11,70 m/+ 11,60 m TAW. Vanwege de 
fragmentaire bewaring is dit graf slechts deels 
geregistreerd: de aanleg van het noord-zuid gerichte 
graf 185 heeft het oostelijk uiteinde van dit oudere 
graf volledig vernield en bij het uitgraven van een 
van de greppels vertrekkend van de bunker op het 
aanpalende perceel, is ook het westelijke uiteinde 
volledig vergraven. Rest dus enkel een centraal 
fragment van dit graf. Hieruit is te concluderen dat 
het graf een rechthoekige kuil betrof waarvan de 
afmetingen niet meer te bepalen zijn (ten minste 
65 cm bij 80 cm) en de vulling bestond uit een 
heterogeen pakket leemhoudend zand (1). Op een 
diepte van + 11,49 m TAW was binnen de grafkuil 
ook vaag de aanwezigheid van een (rechthoekige) 
kist vast te stellen (2; afmetingen niet te bepalen ) die 
aan de zuidelijke zijde volledig verstoord was door 
de opvallend donkerdere vulling van een secundaire 
vergraving (3; tenminste 30 cm bij 26 cm). 
Op een diepte van + 11,40 m TAW was elk spoor 
van graf 183 verdwenen. Er werden geen vondsten 
geborgen. 

vondsten
Geen

datering en interpretatie 
Ouder dan graf 185 op basis van de oversnijding.
Door het gebrek aan vondsten is dit graf niet verder 
te dateren.

conclusie
Onbekend.

interpretatie geslacht 
Onbekend. De geringe breedte en de ondiepe 
bewaring van het graf pleiten ervoor om het te 
interpreteren als kindergraf. 

184 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 212 
Oriëntatie WteZ-OteN (255°)

beschrijving
Het graf wordt oversneden door de recente greppel 
uit WO II en wellicht oorspronkelijk ook door 
inhumatiegraf 185. Het oversnijdt zelf het Z-N 
gerichte graf 186.
Dit graf bevond zich in een cluster graven die 
pas zichtbaar was na uitbreiding van de werkput 
tot op + 11,70 m/+ 11,60 m TAW. Graf 184 
was slechts fragmentair bewaard: het oostelijke 
deel was volledig vergraven bij de aanleg van de 
diepe greppel tijdens WO II. Wellicht was het 
oostelijke voeteneinde al vergraven bij de aanleg 
van het noord-zuid gerichte graf 185 dat ook de 
nabijgelegen W-O graven 182 en 183 oversneed. 
Deze oversnijding was echter niet meer waar 
te nemen omdat op dit punt de WO II greppel 
beide graven doorsneed. Graf 184 wordt zeer nipt 
oversneden door de zuidoostelijke grafkuil van 
graf 186. Op een diepte van + 11,59 m TAW was 
duidelijk dat graf 184 een rechthoekige grafkuil 
had (1; tenminste 95 cm bij 105 cm). Deze kuil 
was gevuld met een heterogeen pakket bruingrijs 
leemhoudend zand. Centraal binnen de kuil was de 
donkerdere, rechthoekig afgelijnde vulling van de 
grafkist zichtbaar (2; tenminste 71 cm lang en 70 cm 
breed). 

Bij het verder laagsgewijs uitdiepen van het graf, 
bleken geen vondsten in situ aanwezig. 
Er waren geen gegevens meer zichtbaar vanaf  
+ 11,27 m TAW. Enkel de kistvulling leverde 
enkele losse vondsten op (a). Het betreft vooral 
kralen in glaspasta die mogelijk wegens bioturbatie 
in verspreide context bewaard bleven maar in 
oorsprong wellicht ter hoogte van het hoofd lagen.

vondsten
a 02-BROE-555 (= b): 1 fragment silex en 1 

ronde kei; 1 biconische tonvormige kraal in 
donkerbruinrode glaspasta, versierd met gele 
draad in vlechtmotief en 3 gele stippen; 1 
bandvormige kraal in ondoorschijnende glaspasta, 
versierd met azuurblauwe draad in vlechtmotief; 
1 cilindervormige kraal in ondoorschijnende 
azuurblauwe glaspasta, onversierd; resten van 
tenminste 2 kleine bandvormige kraaltjes in 
ondoorschijnende gele glaspasta, onversierd; resten 
van kapotte kralen. 

datering en interpretatie 
Ouder dan graf 185 en jonger dan graf 186 op basis 
van de oversnijdingen.
De verspreide kralen uit de kistvulling zijn door 
Pion geanalyseerd als types B1.1-02a, B1.4-04a, 
B3.3-03a, B4.2-02b. Het eerste type kent een ruime 
chronologische verspreiding, de andere types komen 
voor in Pions periodes P3 en P4 zodat een datering 
in fase MA3 tot MR1 (560/570 tot 660/670) 
logisch lijkt (Pion 2014). Omdat de kralen niet in 
situ lagen, is het echter niet aangewezen om ze als 
dateringselement voor dit graf te gebruiken. 

conclusie
Onbekend

interpretatie geslacht 
Onbekend. De aanwezigheid va een aantal kralen in 
het oostelijke deel van de kist zou kunnen wijzen 
op een vrouwelijke bijzetting maar vermits het 
niet gaat om een in situ-context is dit onmogelijk te 
bewijzen. 
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186 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 211
Oriëntatie ZteO-NteW (166 °) 

beschrijving
Inhumatiegraf 186 wordt oversneden door graf 184 
en door WO II-greppel. 
Het Z-N gerichte graf 186 bevond zich op de 
perceel scheiding van twee tuinen. De noordooste-
lijke hoek is vernield bij het uitgraven van de diepe 
greppel in WO II-tijden. De zuidwestelijke hoek 
lijkt nipt oversneden door de kuil van graf 184.  
Op + 11,59 m TAW was een rechthoekige graf-
kuil zichtbaar met een sterk heterogene vulling 
bestaande uit bruingrijs leemhoudend zand (250 
cm bij 100 cm). Het noordelijke deel van deze kuil 
was verstoord door bioturbatie (1). Binnen deze kuil 
tekende zich een donkere amorfe zone af. Aan het 
noordelijke uiteinde was nog de vorm van een recht-
hoekige kistvulling waar te nemen (2) maar blijkbaar 
was heel deze zone vergraven (3). In deze vulling 
was een concentratie houtskool en gecalcineerd bot 
aanwezig (a en b). Ten noorden van deze concen-
tratie lag een kraaltje (c). Verder leverde deze secun-
daire verstoring nog enkele losse vondsten op (c). 

Op + 11,40 m TAW was binnen de zone waar de kist 
nog enigszins te herkennen was, het silhouet van 
beide onderbenen zichtbaar (4). 
Iets dieper op + 11,37 m TAW was elk spoor van 
dit graf verdwenen. Andere vondsten waren niet 
aanwezig.

vondsten
a 02-BROE-553 (= c): 1 wandscherf van een 

biconische pot met radstempels, fijne klei, secundair 
verbrand: grijs; 1 bodemscherfje van een pot met 
vlakke bodem in Eifelwaar, grijsbeige met groffe 
magering van kwarts en vulkanisch materiaal (niet 
getekend); 1 niet te identificeren fragment ijzer 
(punt?); 

b 02-BROE-554 (= e): concentratie crematieresten;
c 02-BROE-553 (= c): 1 drieledige bandvormige 

kraal in doorschijnende donkerblauwe glaspasta, 
onversierd.

datering en interpretatie 
Ouder dan graf 184 op basis van de oversnijding.
De kraal is als geïdentificeerd als Pions type 
B1.2-04c en is te plaatsen in zijn periode P4 (MR1 of 
600/610-630/640 – Pion 2014). Wegens gebrek aan 
andere grafgiften is het echter onmogelijk om het 
graf met zekerheid chronologisch te duiden. 

conclusie
Onbekend.

interpretatie geslacht 
Onbekend.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: gecremeerd bot uit 
heropeningskuil niet geanalyseerd.

187 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 207 
Oriëntatie WteZ-OteN (252 °) 

beschrijving
Inhumatiegraf 187 wordt oversneden door graf 188. 
De noordwestelijke hoek van graf 187 is vergraven 
bij de aanleg van het zuid-noord gerichte graf 188. 
Deze oversnijding was reeds duidelijk zichtbaar 
vanaf + 11,64 m TAW. De eerder onregelmatig 
uitgegraven rechthoekige grafkuil (1; max. 180 cm 
bij 75 tot 85 cm) was gevuld met een heterogeen 
pakket bruingrijs leemhoudend zand. Op dit niveau 
was nog geen grafkist waar te nemen. Enkele cm 
dieper, op + 11,56 m tot + 11,55 m TAW, lijnde 
zich centraal binnen de kuil de omtrek van een 
rechthoekige houten grafkist af in de vorm van een 
uitgeloogde, lichtgrijze strook zand (2; 130 cm bij 
50 cm). De vulling binnen de kist was donkerder 
van kleur (3). Op dit niveau was het oversnijdende 
graf 188 reeds volledig verdwenen. Wel was aan de 
noordwestelijke hoek van de kist de afdruk van een 
verticale houten plank zichtbaar naast de buitenkant 
van de oorspronkelijke grafkist (4). Mogelijk is deze 
plank aangebracht bij het uitgraven van grafkuil 188 
om inkalving van graf 187 te voorkomen. 
Op + 11,38 m TAW tekende zich in de zuidoostelijke 
hoek van de kist een donkerdere verkleuring af (15 
cm bij 15 cm), die mogelijk afkomstig is van een 
bijgezet houten kistje. Er waren geen vondsten in situ 
aanwezig. 
Op + 11,33 m TAW was elk spoor van dit graf 
verdwenen. De kistvulling leverde nog enkele losse 
vondsten op (a). 

vondsten
a 02-BROE-490 (= b): 5 brokjes handgevormd 

aardewerk, zachte bakking, groffe magering met 
chamotte en schervengruis, deels reducerend deels 
oxiderend gebakken: bruine tot donkergrijze 
oppervlakte, 2 fragmentjes geoxideerd ijzer. 

datering en interpretatie 
Ouder dan graf 188 op basis van de oversnijding.
Wegens gebrek aan grafgiften is het onmogelijk om 
het graf chronologisch te duiden. 

185

186 1871:2 a, f 1:3 e
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1

570) wat een jongere datering geeft dan verwacht. 
Müssemeier et al. ziet dergelijke potten met groeven 
voor het gebied van de linker Nederrijn tot de 
Eifel toch verspreid van fase 4 tot 6 (510/525 tot 
610/620). Zij maken voor hun type Kwt3A echter 
geen onderscheid tussen lage, brede en hogere, 
smalle potten (Müssemeier et al. 2003, 59).
De overige vondsten zijn niet te dateren. 
De aanwezigheid van een glasscherf op de 
kistbodem is mogelijk te relateren aan een ritueel 
gebruik. Dergelijke glasscherven zijn een vaak 
voorkomend verschijnsel in vroegmiddeleeuwse 
graven (Pion 2011, 171; Pion 2012, 50-51).

conclusie
MR1-MR2

interpretatie geslacht 
Onbekend maar op basis van de in oorsprong 
meerdelige gordelgarnituur die meestal in 
mannengraven aangetroffen wordt, mogelijk een 
mannengraf.

189 
crematiegraf 

Werkput I
Spoor 208 

beschrijving
Crematiegraf te interpreteren als een zgn. 
beenderpakgraf (Knochenlager), zichtbaar vanaf  
+ 11,93 m TAW. Het graf uitte zich als een kleine, 
cirkelvormige tot ovale kuil (50 cm bij 35 cm) 
waarin zowel houtskool als een dichte concentratie 
gecalcineerd bot aanwezig was. De kuil was volledig 
verdwenen op een diepte van + 11,55 m TAW. Het 
graf werd niet gecoupeerd maar de volledige inhoud 
is ingezameld en uitgezeefd op maaswijdten van 
0,5 cm en 0,5 mm (02-BROE-522 en 02-BROE-
523). Het zeefresidu bevatte slechts zeer weinig 
houtskool maar wel nog 712 gr gecalcineerd bot dat 
zowel grotere als kleine stukken betrof. Tussen het 
bot bevonden zich ook enkele scherven van o.m. 
een verbrande biconische pot, een versmolten kraal 
in glaspasta, een niet te identificeren versmolten 
fragment brons en een gefragmenteerde ovalen, 
ijzeren gesp zonder angel of beslagplaat (a).

vondsten
a 02-BROE-524: 1 randscherf, 1 bodemscherf, 6 

wandscherven en 6 schilfers van een (biconische?) 
pot met korte uitstaande hals, secundair verbrand 
(vervormd en kapot gesprongen, oranjerood tot grijs 
gevlamd); 1 gesmolten rode kraal; 1 brokje indet; 
1 stukje gesmolten brons; 4 fragmenten (verbrand) 
van een ovale ijzeren gesp (angel niet bewaard), 
onversierd, zonder beslagplaat; 

b 02-BROE-522/523: enkele verbrande fragmenten 
in hertshoorn met langs beide zijden punt-dubbele 
cirkel versieringen. Waarschijnlijk betreft het 
fragmenten van een amulet (determinatie A. 
Lentacker).

datering 
Onbekend.

datering en interpretatie
De vondsten komen niet in aanmerking voor een 
chronologische duiding.

conclusie
Onbekende datering. 

interpretatie geslacht
Indet, adult.

interdisciplinaire analyses
Menselijke resten: analyse stalen 02-BROE-522 en 
02-BROE-523 door K. Quintelier en S. Watzeels 
(deel I, hoofdstuk 8 en bijlagen 1, 2 en 3). 
Na uitsortering bleef nog 560,6 gram gecalcineerd 
bot over, of 5690 stuks. Alle skeletonderdelen waren 
vertegenwoordigd. Het gaat om een individu van 
40+ waarvan het geslacht niet te determineren is. 
Dierlijke resten: analyse staal 02-BROE-522 (10,4 
gr) door A. Lentacker (deel I, hoofdstuk 8 en 
tabellen 8.3 en 8.4). 
Twaalf ongedetermineerde botresten.
Zaden en vruchten: analyse door B. Cooremans  
(deel I, hoofdstuk 8 en tabel 8.8).
Geen resultaat.
Antracologisch onderzoek: houtskool niet 
geselecteerd voor analyse.

190 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 209 
Oriëntering  ZW-NO (225 °) 

beschrijving
Inhumatiegraf 190 oversneden door greppel uit WO 
II. 
Dit kleine graf is onderzocht onder slechte 
omstandigheden. Het westelijke deel was volledig 
verstoord bij de aanleg van de diepe WO-II greppel 
die vanuit de bunker op het naastliggende perceel 
zuidwaarts liep. Het resterende grafgedeelte 
bevond zich onder bomen zodat het wortelgestel 
het registreren van het graf niet vereenvoudigde. 
Op + 11,83 m TAW was het graf zichtbaar als een 
rechthoekige tot ovale kuil die slechts gedeeltelijk 
bewaard was (1; ten minste 75 cm bij 55 cm).  
De opvulling van de kuil bestond uit een gemengd 
bruingrijs pakket. In deze vulling was geen 
kistaflijning zichtbaar. In de vulling van de recente 
greppel waren ter hoogte van dit graf nog de resten 
van een klein, handgevormd potje (a) aanwezig dat in 
oorsprong wellicht in het westelijke uiteinde van dit 
kleine graf gedeponeerd was. 
Het graf was volledig verdwenen op + 11,57 m TAW 
zonder dat nog verdere vondsten aanwezig waren. 

vondsten
a 02-BROE-491: handgevormd potje met afgeplatte 

bodem, bolvormig, licht uitstaande hals, 
overgang buik/hals gemodelleerd met de vingers 
(vingerindrukken nog zichtbaar), afgerond rand; 
redelijk fijne klei met grovere inclusies ijzeroer, 
met de hand gemodelleerd, nog sporen van 
vingerindrukken onder rand, deels oxyderend 
deels reducerende bakking, oranjebruine buiten- 
en binnenzijde, donkergrijs gevlekt, gegladde 
buitenzijde. 

datering en interpretatie 
Dergelijke handgevormde potjes zoals potje a, 
behoren tot het type cook-pot I zoals gedefinieerd 
door Myres. (Myres 1977, Soulat 2009, 70-71 en 
100-101). Deze vaak primitieve potjes zijn ruim 
verspreid vanaf de 5de eeuw maar komen vooral 
voor in 6de eeuwse contexten. In het Angelsaksische 
Engeland zijn deze potjes een courant verschijnsel 
maar ze komen ook voor in het Franse 
Noordzeegebied (Ponthieu en Boulonnais) en in 
de Belgische Scheldevallei. Dit Germaanse type van 
aardewerk is er verspreid in Frankische contexten. 

conclusie
Onbekend

interpretatie geslacht 
Onbekend 

188 
inhumatiegraf 

Werkput I
Spoor 124 
oriëntering  ZZO-NNW (157 °)

beschrijving
Inhumatiegraf 188 oversnijdt graf 187. 
Dit zuid-noord gerichte graf oversnijdt de 
noordwestelijke hoek van graf 187, zoals reeds 
duidelijk zichtbaar was vanaf + 11,64 m TAW. 
Het graf bleek zeer ondiep uitgegraven, mogelijk 
omdat een ouder graf aangesneden was: al op dit 
niveau waren zowel kuil als kist met in situ vondsten 
zichtbaar. De kuil was redelijk breed en opgevuld 
met een gemengde donkergrijsbruine vulling met 
veel lemig zand (1; 182 cm bij 130 cm). Aan de 
noordelijke zijde was de vulling van de kuil bijna 
verdwenen zodat de maagdelijke C-bodem reeds 
zichtbaar was. Centraal binnen de grafkuil was 
vaag het donkerdere en humeuzere contour van 
de rechthoekige kistvulling zichtbaar (2). Deze 
vulling was eveneens reeds deels verdwenen aan 
de noordelijke zijde zodat de oorspronkelijke 
afmetingen niet te reconstrueren waren (tenminste 
120 cm bij 62 cm). Enkel aan de westelijke zijde 
was de kistwand duidelijk zichtbaar in de vorm 
van een lijn uitgeloogd, grijswit zand (3). Aan het 

hoofdeinde van de kist was een donkerbruine 
verkleuring zichtbaar die mogelijk wijst op de 
aanwezigheid van organisch materiaal (4). Ter 
hoogte van de lenden lag een ijzeren gordelbeslag (a) 
met onmiddellijk daaronder een ijzeren mes (b; ter 
hoogte van de benen lagen verschillende fragmenten 
van een ijzeren priem of staafje (c) met daaronder 
een glasscherf (d) en aan het voeteneinde een 
biconische pot (e). 
Tussen + 11,63 m TAW en + 11,58 m TAW verscheen 
de aflijning van twee horizontale houten balken als 
dragers van de houten kist (5 en 6). De zuidelijke balk 
was 116 cm lang en 10 tot 12 cm breed terwijl  
de noordelijke balk tenminste 90 cm lang en 14 tot 
15 cm breed was. 
Op + 11,55 m TAW waren zowel balken als enig 
ander spoor van dit graf verdwenen. Uit de 
kistvulling was nog een kleine hoeveelheid losse 
vondsten te recupereren (f). 

vondsten
a 02-BROE-484 (= g): rechthoekige ijzeren riemplaat 

met een rivet in Cu-legering in elke hoek; 
b 02-BROE-483 (= f): 1 ijzeren mes waarvan snede en 

rug geleidelijk aan naar de punt lopen;
c 02-BROE-482 (= e): 5 fragmenten van een ijzeren 

nagel of priem (niet getekend); 
d 02-BROE-488 (= j): 1 glasscherf in groenachtig 

doorschijnend glas;
e 02-BROE-481 (=d): biconische pot met licht 

concave bodem, redelijk centraal gelegen buikknik, 
steile schouder met geprononceerde draairingen, 
overgang schouder naar hals benadrukt door een 
horizontale ribbel, steile, licht konische hals met 
afgeronde rand; wielgedraaid, fijne klei verschraald 
met schervengruis en zand, reducerende bakking, 
grijs binnen- en buitenoppervlak en grijze kern, 
buitenoppervlak geglad en donkergrijs gesmookt;

f 02-BROE-489 (= b): 2 fragmenten niet verder te 
identificeren, geoxydeerd ijzer.

datering en interpretatie 
Jonger dan graf 187.
De rechthoekige ijzeren beslagplaat a is het enige 
restant van een wellicht meerdelig gordelgarnituur. 
Mogelijk gaat het om een rugplaat van een gordel 
die in Noord-Frankrijk bekend staat onder type 149 
dat verspreid is in MR1 (600/610-630/640 – Legoux 
et al. 2006). Zonder bijhorende gesp en beslagplaten 
is het evenwel moeilijk om dit stuk verder te 
duiden. Toch lijken meerdelige, onversierde ijzeren 
gordelgarnituren ook in het Trierse gebied (Böhner 
1958, 204-205) en aan de Nederrijn (Siegmund 
1998, 33, Gür4.10) vooral in de 7de eeuw verspreid 
te zijn. 
Potten met horizontale groeven staan in Noord-
Frankrijk onder type 396 verzameld (Legoux et 
al. 2006) en krijgen er een ietwat late datering 
van MR1 tot en met MR3 (600/610 tot 700/710). 
Böhner bracht deze potten voor het Trierse gebied 
samen onder type B3b en dateert ze vanaf het einde 
van Stufe III (525-600) maar vooral in Stufe IV (7de 
eeuw – Böhner 1958, 40-42. Vele van deze potten 
zijn er eveneens versierd met horizontale groeven. 
Volgens Imbrechts (Imbrechts 2007, 91) is pot e 
een duidelijk product uit de 7de eeuw en zijn er 
parallellen te vinden in Hamoir uit de eerste helft 
van de 7de eeuw (Alenus-Lecerf 1978, 59-60, fig. 
5.D) en Hordain (F, Nord) waar dit type 9 het vaakst 
voorkomt in contexten uit de eerste helft van de 
7de eeuw (Demolon 2006, 232, pl. LXXXI: 357). 
Volgens de berekeningen die Siegmund toepaste 
voor het Nederrijnse gebied (Siegmund 1998, 
129-130), hoort pot e tot basisgroep 4 die algemeen 
in fasen 4 tot 8 te dateren valt (530 tot 640). De 
pot is nog verder opgedeeld in type Kwt2.32 dat 
voornamelijk voorkomt in fasen 4 en 5 (530 tot 
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