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Amersfoort onder ons is de reeks waarin het Centrum voor Archeologie van de Gemeente Amersfoort

de eindrapportages (zoals bedoeld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) van de door haar

uitgevoerde archeologische onderzoeken publiceert. De reeks staat onder redactie en autorisatie van de

stadsarcheologen van de Gemeente Amersfoort: mevr. drs. F.M.E. Snieder en dhr. drs. T. d’Hollosy. 

Onderzoeksgegevens

Onderzoek: Groenmarkt - Urilift (2007)

Type: Definitief Onderzoek (DO)

Meldingsnr.: 25115

SIC: GROEN’07

Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort

Uitvoerder: Centrum voor Archeologie, Gemeente Amersfoort

Datum uitvoering: 23 en 24 oktober 2007

Locatie / adres: Groenmarkt

Perceelnummer(s): AMFOO.E.08245

Gemeente: Amersfoort

Provincie: Utrecht

Kaartblad: 32D

Coördinaten (RD-stelsel):  centrum: 155196/463197 

nw-hoek: 155196.976/463199.113, zw-hoek: 155193.266/463195.840

zo-hoek: 155196.500/463195.615, no-hoek: 155198.794/463197.899

Omvang: circa 6 m²

ABP: ABP 12, ‘Binnenstad’

De originele onderzoeksadministratie en de vondsten bevinden zich 

in het archeologisch archief en depot van de Gemeente Amersfoort.
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afbeelding 1, uitsnede uit de 

topografische kaart van 2006 met 

daarop de binnenstad van Amersfoort 

en omgeving. De locatie van het 

onderzoeksgebied is in rood aangegeven.
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Inleiding

De Gemeente Amersfoort plande in het

kader het veiligheidsactieprogramma Veilig

Amersfoort een urilift op de Groenmarkt.

Een urilift is een openbaar toilet dat kan

verzinken in de grond. Op de Groenmarkt

en in de omgeving wordt regelmatig wild

geplast. De gemeente wil dit probleem

samen met de horeca aanpakken en heeft

daartoe afspraken vastgelegd in het 

convenant Veilig Uitgaan. 

Ten behoeve van de plaatsing van een 

urilift zal een gat van (minimaal) 2 bij 3

meter gegraven worden op de hoek

Groenmarkt en Windsteeg, tot een diepte

van circa 1,60m onder het maaiveld. De

ontgraving vormt een ernstige bedreiging

voor het eventueel aanwezige bodem -

archief binnen het gehele plangebied.

Gezien de historische en archeologische

omgeving is de kans op de aanwezigheid

van archeologische resten zeer hoog; de

locatie ligt namelijk binnen de historische

binnenstad van Amersfoort, waarvan de 

middeleeuwse structuur nog vrijwel geheel

intact is. De archeologische verwachting

voor de gehele binnenstad is zeer hoog: er

mag vanuit worden gegaan dat zich hier

overal archeologische resten in de bodem

bevinden. De hele Amersfoortse binnenstad

is om die reden als ‘Archeologisch

Belangrijke Plaats’ (ABP 12, ‘Binnenstad’)

aangewezen en valt daarmee onder de

Monumentenverordening van de Gemeente

Amersfoort. Voor ABP’s geldt dat bodem-

verstorende werkzaamheden dieper dan 30

centimeter zonder tussenkomst van de

archeologen niet zijn toegestaan.

Archeologisch onderzoek

Het terrein is tussen 23 en 24 oktober 2007

onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd

door het Centrum voor Archeologie van de

Gemeente Amersfoort en stond onder de

verantwoording van dhr. drs. T. d’Hollosy en

mevr. drs. F. Snieder. De dagelijkse leiding

lag in de handen van drs. T. d’Hollosy en

drs. R.A. Hulst, hierbij geassisteerd door de

vaste medewerkers van de Centrum voor

Archeologie. Het grondwerk is uitgevoerd

door J. Ruitenbeek v.o.f. uit Amersfoort. Het

aangetroffen menselijk skeletmateriaal is

onderzocht door dhr. H. de Boer.  

Resultaat

Dit rapport bevat de resultaten van het 

archeologisch onderzoek. Het terrein is na

het onderzoek vrijgegeven voor de geplande

ontwikkeling.

afbeelding 2, ligging van het 

onderzoeksgebied (in rood) binnen de

middeleeuwse kern van Amersfoort, met

de tracé’s van de eerste (binnenste) en

tweede (buitenste) stadsmuur (in geel).



Onderzoeksgebied 

De Groenmarkt is een klein plein dat in het

historisch centrum van middeleeuws

Amersfoort ligt. Het ligt direct ten noorden

van de Sint Joriskerk en is omgeven door

straten en bebouwing. Aan de westzijde

loopt de Windsteeg en aan de noordzijde

sluit de Appelmarkt aan op het plein. 

De landschappelijke situatie 

Amersfoort is ontstaan op de Pleistocene

zandgronden in het uiterste oosten van de

provincie Utrecht waar de afwisseling van

zandruggen, laagten en kronkelige beekjes

het beeld van het landschap in de Gelderse

Vallei bepaalt. Het heeft een kenmerkende

bodem, bestaande uit zand dat door de

wind tijdens de laatste ijstijd (116.000 -

11.500 jaar geleden) als een meters dikke

deken ('dek') is afgezet. De wind heeft in dit

dekzand reliëf in de vorm van zandruggen

en laagten aangebracht. Daarnaast hebben

diverse beken beekdalen van hooguit enkele

meters diep in het dekzand gevormd en

daarin wat beekleem afgezet. 
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In het westen wordt het dekzandgebied

begrensd door de hoogte van een stuwwal

(Utrechtse Heuvel rug), die ontstaan is 

tijdens de voorlaatste ijstijd (238.000 -

128.000 jaar geleden).

Hoewel het onderzoeksgebied op de

geomorfo logische- en de bodemkaarten in

een (vanwege stedelijke bebouwing) niet

gekarteerd kaartvlak is gelegen, is op basis

van interpolatie en ervaring wel een

beschrijving van de ondergrond te geven: 

De ondergrond van Amersfoort bestaat 

grotendeels uit jong dekzand I (de dekzand -

ruggen) op onderliggend oud dekzand. De

stad ligt met haar linker zij tegen de stuw-

wal en aan de voet hiervan heeft zich jong

dekzand II afgezet. De stuwwal zelf bestaat

uit grof zand en grind. Naar verwachting

bestaat de ondergrond van het onderzoeks-

gebied uit jong dekzand op oud dekzand.

Op de overgangen tussen deze dekzand -

lagen kan oude bodemvorming zichtbaar 

zijn (Bølling en/of Allerød). Het maaiveld ligt

hier op circa 5,6 m +NAP.

De locatie

afbeelding 3, luchtfoto uit 2007 van de

Groenmarkt met het onderzoeksgebied

(in rood) en enkele toponiemen (in geel).

afbeelding 4, uitsnede uit de 

geomorfologische kaart. Het niet 

gekarteerde deel, de bebouwde 

kom, is grijs, de dekzandruggen 

zijn geel met zwarte stippen, de 

beekdalen bruin en de stuwwal rood. 

De rode cirkel markeert de locatie 

van het onderzoeksgebied.

Groenmarkt
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Appelmarkt

St. Joriskerk



De historische omgeving

Het onderzoeksgebied ligt binnen de 

historische binnenstad van Amersfoort, 

een stad met een middeleeuwse oorsprong.

Geschreven bronnen gaan terug tot het

begin van de 11de eeuw.

Voorde, hofstede en nederzetting

Aan het begin van de Late Middeleeuwen

lag aan de voet van de Utrechtse heuvelrug

een boeren nederzetting met akkerland.

Deze nederzetting groeide uit tot de huidige

stad Amersfoort. De vroegste vermelding van

deze plek dateert uit 1028, in een oorkonde

wordt gesproken over: akkerland te

Amersfoirde. De naam betekent ‘voorde door

de Amer’ en duidt op een doorwaadbare

plaats (voorde) door de rivier de Eem
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(Amer). Op deze plek kwamen de beken uit

het oosten en zuid oosten samen en liepen

als één stroom, de Eem, naar de voormalige

Zuiderzee. Hier kon men het natte, laag -

gelegen gebied goed oversteken. De 

kruising van bovengenoemde landroutes

met het water werd een belangrijke en 

strategische plek waar de bisschop van

Utrecht een hof vestigde om vandaar uit het

nog woeste gebied van de Gelderse Vallei te

ontginnen en te besturen. De hofstede werd

bewoond door een voogd, die uit naam en

in opdracht van de bisschop handelde. 

De boeren uit de omgeving brachten hier

hun tienden (belastingen) in nature, die 

vervolgens naar Utrecht werden vervoerd.

De vroegste vermelding van de ontginningen

dateert uit 1132, maar zal waarschijnlijk al

eerder zijn begonnen. De hofstede zal vóór

deze ontginningen zijn gebouwd.

De exacte plaats van de hofstede is niet

bekend, maar de toren van de huidige kerk

maakte zeer waarschijnlijk deel uit van de

bij de hofstede behorende hofkapel. De nu

inpandige Romaanse toren wordt gedateerd

tussen 1190 en 1200.1 De locatie ligt op een

relatief hoge zandkop, die in noordelijke

richting stijl duikt naar het water van de Eem

en die naar het zuiden (de Hof), richting

Krommestraat, langzaam lager wordt. 

De plek lag strategisch, was goed bereik-

baar (over de weg via de Langestraat en

over het water via de Eem) en verdedigbaar

door de meander van de Eem. 

Bij het archeologisch onderzoek op de Hof

(1991) is een zes meter brede gracht

gevonden. Deze loopt in oost-west richting,

afbuigend naar de Lavendelstraat. De

afbeelding 5, de natuurlijke Eemloop

(blauw), enkele oude wegen (bruin),  

de mogelijke locaties van de voorde

(cirkels) en de tracés van beide 

stadsmuren ingetekend op de (bij)kaart 

van Jacob van Deventer uit 1560.  

De oudste boerderijen zijn aan de 

zuidzijde van de stad aangetroffen

(grijs). De rode pijl markeert ongeveer 

de locatie van het onderzoeksgebied.

1 - Emmens 1998, pp. 47-49
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gracht dateert van de 12de eeuw, die tegen

het eind van die eeuw door een overstroming

(mogelijk de grote stormvloed van 1170)

dichtraakt. Deze gracht wordt geïnterpreteerd

als de zuidelijke begrenzing van het 

hofstedelijk terrein.

Over het uiterlijk van de hofstede weten we

niets. Mogelijk was het woonhuis van de

voogd van steen. In de directe omgeving

(opgraving Kerkstraat / Muurhuizen en

opgraving Hof) zijn enkele tufstenen en

fragmenten gevonden, die van deze hofstede

afkomstig kunnen zijn. Ze kunnen echter

ook afkomstig zijn van de kapel, want in 

de toren van de Sint Joriskerk zijn ook 

tufstenen verwerkt. 

Stadsrecht en stadsmuren

Rondom de hofstede ontstond een 

nederzetting, die in de loop van de 12de

eeuw met de komst van handels- en

ambachtslieden én de boeren en inwoners

van de nabij gelegen, maar wegkwijnende

nederzetting Lisiduna (Oud Leusden) steeds

groter werd. In 1259 kreeg de nederzetting

Amersfoort stadsrechten. Ter verdediging

werd om de jonge stad een stadsmuur 

aangelegd en deze was omstreeks 1300

gereed. De 14de eeuw werd voor Amersfoort

een periode van grote groei en bloei en al

snel was de ommuring te klein geworden.

Omstreeks 1375 werd begonnen met de

aanleg van een tweede stadsmuur. De 

economische welvaart van de 14de eeuw

zette niet echt door in de eeuwen erna; de

groei van het stedelijk gebied stagneerde al

in de 15de eeuw en Amersfoort bouwde pas

aan het eind van de 19de eeuw buiten haar

buitenste, middeleeuwse stadsmuur.

Sint Joriskerkhof 

Sint Joriskerkhof is de oude benaming voor

de Groenmarkt. Dat ten noorden van de

Joriskerk een kerkhof heeft gelegen komt

uit verschillende bronnen naar voren.

Wanneer het kerkhof precies in gebruik is

genomen is niet bekend. De oudste 

vermelding ervan dateert uit 1317; in een

brief schenkt de bisschop van Utrecht, Guy

van Avesnes een deel van zijn hof aan de

pastoor van Amersfoort. Het geschonken

terrein lag, volgens de brief, dicht tegen het

kerkhof iuxta cimiterium ibidem. Uit de

archieven van de Sint Joriskerk blijkt dat de

laatste begraving in 1602 plaatsvond - er is

dus ook ná de Reformatie (1579) begraven. 

De Groenmarkt ontleent zijn naam aan de

groente- en fruitmarkt die hier in de 17de

eeuw werd gehouden. De Amersfoortse

geschiedschrijver Abraham van Bemmel

meldt dat in 1621 de Appelmarkt is vergroot

door dien de grond van S. Joris Kerkhof, die

met boomen beplant, en met een muur en

staketsel omzet was, daar aan getrokken,

mede tot een Markt aangelegd werdt.2

2 - Van Bemmel, 1760

afbeelding 6, uitsnede uit de (hoofd-)

kaart van Jacob van Deventer uit 

1560 met de huidige straatnamen 

er op aangegeven. De rode cirkel 

markeert ongeveer de locatie van 

het onderzoeksgebied.



Op deze markt werden appels en ander 

fruit, knollen en aardappelen verkocht. 

Het terrein werd nadien nog enige tijd als

kerkhof omschreven:in een transport register 

uit 1650 is bij voorbeeld sprake van een

huis, hof en hofstede aan het kerkhof 

achter de Sint Joriskerk.3

Stadsplattegronden en oude kaarten

De oudste bekende stadsplattegrond en

kaart waarop Amersfoort staat afgebeeld 

is van Jacob van Deventer uitgegeven in

1560. Op deze kaart staan behalve 

strategische wegen ook een aantal 

belangrijke gebouwen afgebeeld, verder 

zijn er nauwelijks details aangaande 

de bebouwing. 

De Groenmarkt staat als onbebouwd gebied

afgebeeld en heeft al min of meer dezelfde

vorm als tegenwoordig.Uit de latere kaarten

blijkt dat de vorm van de Groenmarkt - voor

zover zichtbaar -vanaf de 16de eeuw onver-

anderd is gebleven.
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De archeologische omgeving

In het Archeologisch Informatiesysteem

(ARCHIS) staan in de omgeving van het

onderzoeksgebied veel meldingen 

geregistreerd. Relevant voor het 

onderzoek op de Groenmarkt zijn: 

• Appelmarkt 14 (AP 14, 26676) 

Tijdens een onderzoek in de kelder van een

pand op de hoek van de Appelmarkt en de

Groenmarkt zijn onder andere 15de-eeuwse

funderingen aangetroffen en resten van een

(bierbrouwers)oven. Het onderzoek toonde 

tevens aan dat het natuurlijke zand zich

dieper dan 3 meter onder het huidige 

maaiveld bevond. Dit terwijl de naastgelegen

St. Joriskerk bijvoorbeeld op een hoger

gelegen zandopduiking ligt.

• Hof (Hof’91, 43304)

In 1991 is een deel van de Hof opgegraven.

Hierbij is onder andere de eerder genoemde

12de eeuwse gracht aangetroffen, die 

vermoedelijk om de bisschoppelijk hof heeft

gelopen, een mogelijke insteekhaven en

een aantal paalsporen van een houten

boerderij. De gracht en insteekhaven zijn

begin 13de eeuw gedempt en het houten

gebouw afgebroken. De hof werd bouwrijp

gemaakt voor nieuwe bebouwing. Hiervan

zijn leemvloeren, een haardplaats en 

waterputten gevonden. Begin 14de eeuw 

zijn de eerste stenen huizen op de Hof

gebouwd. Uit het laatste kwart van de 14de

eeuw (1375) is een met afval dichtgestorte 

drenkplaats gevonden. Ook zijn sporen van

gebouwen uit de 16de eeuw aangetroffen.

De informatie die hieruit naar voren komt is

dat al in de 12de eeuw in de omgeving van

afbeelding 7, uitsnede uit de 

stads plattegrond van Slits uit 1824 

met inkleuring, historische gegevens 

en toponiemen erop, aangebracht door

Jan van der Neut, ambtenaar van het

kadaster en (amateur)historicus 

uit Amersfoort.  

3 - Transportregisterin het oud rechterlijk archief, Archief Eemland, inventarisnummer 436-21
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Archeologische verwachting

Naar verwachting kunnen overal binnen het onderzoeksgebied 

archeologische resten aanwezig zijn. Als er sporen en/of vondsten aanwezig

zijn, kunnen die vrijwel direct onder het maaiveld en tot grote diepte 

voorkomen. De conservering kan plaatselijk sterk in kwaliteit variëren. 

Prehistorie& Romeinse tijd (tot 450 na Chr.)

Bewoningssporen uit deze periode zijn in de omgeving van Amersfoort 

veelvuldig op de dekzandruggen en de flanken ervan aan getroffen. Soortgelijke

gronden komen in de binnenstad eveneens voor, maar prehistorische resten

zijn tot op heden zelden aangetroffen; hoogstwaarschijnlijk zijn ze verdwenen

door eeuwenlang intensief bodemgebruik. Prehistorische resten worden daarom

hier niet direct verwacht, maar kunnen ook niet geheel uitgesloten worden.

Middeleeuwen (450 - 1500 na Chr.)

Bewoningssporen van vroegmiddeleeuwse oorsprong worden niet verwacht;

de stad is ontstaan uit een middeleeuwse nederzetting, met een datering die 

niet verder dan de 11de eeuw lijkt terug te gaan. Tot op heden is geen 

archeologische of historische aanwijzing voor vroeg-middeleeuwse bewoning

gevonden. Sporen uit de Late Middeleeuwen worden wel verwacht; passend 

binnen een stedelijke context, op deze locatie specifiek de resten van het

Sint Joriskerkhof. Er liggen hier zeer waarschijnlijk menselijke resten.

Nieuwe Tijd (1500 na Chr. - heden)

Begravingen hebben tot 1602 plaatsgevonden. Uit de periode daarna worden

bewoningssporen verwacht, in een enorme verscheidenheid en diversiteit,

typerend voor binnenstedelijke archeologie.

afbeelding 8, schematische weergave

van het bovenste niveau van graven 

die bij eerder onderzoek op de

Groenmarkt zijn aangetroffen. 

het plangebied bewoning aanwezig was. De

locatie ligt nabij (of in) het oudste centrum.

De eerste stenen huizen dateren uit de 14de

eeuw en het aantal stenen huizen nam

gestaag toe. Dit past goed in het beeld van

een kleine nederzetting, die langzaam uit-

groeit tot een stedelijk centrum.4

• Groenmarkt (AGM’97, 26670)

In het kader van herinrichting en aanplant

van bomen is op de Groenmarkt in 1997

een archeologisch onderzoek uitgevoerd,

waarbij resten van het Sint Joriskerkhof zijn

aangetroffen. In een gebied van 44 m2 zijn

97 skeletten aangetroffen, in 6 lagen boven

elkaar begraven, tot een diepte van 1,50

cm onder straatniveau.

• Appelmarkt (AP’08, 32432) 

Vooruitlopend op de plaatsing van 

ondergrondse afvalberging, is het plein 

de Appelmarkt in 2008 en 2009 

archeologisch onderzocht. Het terrein 

was van oorsprong erg nat en langs de

noord en oostkant heeft water gestroomd.

Middels beschoeiïngen en ophogingen 

heeft men vanaf de 13de eeuw geprobeerd

het terrein hoger en droger te krijgen, 

waarna het in de 14de eeuw in gebruik is

genomen door de kanunniken van het

Kapittel van St. Joris. Met een imposante

muur hebben zij hun gebied afgesloten van

de 'aardse' wereld. Niet een grote brand

(waarna de muur en de huizen die erbinnen

stonden werden herbouwd) maar de

Alteratie maakte een einde aan dit alles;

nadat het gebied in handen van de stad was

gekomen werd alle bebouwing platgegooid.

Sindsdien is het openbaar gebied, het plein

zoals we dat nu nog kennen.5

4 - Krauwer en Snieder, 1994

5 - Wijker, 2011



Het onderzoek

Methode en werkwijze

Het onderzoek is uitgevoerd volgens 

de Kwaliteitseisen der Nederlandse

Archeologie (KNA 3.1) en de standaard

opgravings methodiek van het Centrum voor

Archeologie van de Gemeente Amersfoort.6

Werkputten, vlakken en profielen

Het onderzoeks gebied is onderzocht met

behulp van een werkput die de code ‘WP1’

heeft gekregen. De werkput was 10 m2 in

omvang, overeenkomstig het te verstoren

oppervlak en is tot 1,5 meter onder maaiveld

onderzocht. De opgravingsput is met behulp

van een graafmachine (dieplepel) aangelegd

en vlaksgewijs verdiept, waarbij is gestopt

op het niveau waar archeo logische resten

zichtbaar werden. Een dergelijk  niveau heet

een vlak. Na onderzoek en documentatie

van het vlak, is verdiept naar een volgend

niveau, of totdat geen nieuwe archeologische

resten meer aangetroffen werden. Niet

alleen de vlakken, maar ook wanden van de

werkputten, de profielen, zijn onderzocht en

gedocumenteerd. Ze leveren informatie

over de bodemopbouw en gelaagdheid 

van het terrein. 

Onderzoeksdoel

Doel van dit onderzoek was het vaststellen

en documenteren van de aanwezige 

archeologische resten, om deze informatie

te behouden die van belang is voor 

kennisvorming over het verleden. Indien

archeologische resten worden aangetroffen

zullen zij direct worden ontgraven zodat 

het terrein, na het onderzoek, kan worden

vrijgegeven voor de geplande ontwikkeling. 

Onderzoeksvragen

Het onderzoek heeft zich gericht op de 

volgende onderzoeksvragen:

• Wat is de aard, omvang en datering 

van de binnen het onderzoeksgebied 

aanwezige archeologische resten en de

gaafheid en conservering ervan? 

• Welke periodes zijn binnen het 

onderzoeksgebied vertegenwoordigd 

en op welke manier?

• Zijn er op basis van de archeologische

resten uitspraken  te doen over de

gebruiks- en bewoningsgeschiedenis van

deze locatie en de gebuikers/bewoners

(status, leefwijze, herkomst), eventueel

gespecificeerd naar periode (fasering)?

• Is op basis van archeologische resten de

natuurlijke gesteldheid van het gebied te

reconstrueren en in hoeverre heeft deze

een rol gespeeld bij het ontstaan en 

ontwikkeling van het cultuurlandschap 

en de nederzetting/stad.

• Hoe verhoudt al deze informatie zich tot

gangbare theorien en bekende bronnen,

zoals historisch kaartmateriaal en 

archiefstukken?

• Strekt de 16de-eeuwse begraafplaats zich

uit tot in het plangebied. Is de begrenzing

van deze begraafplaats vast te stellen?
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6 - Alle gestelde archeologisch randvoorwaarden en eisen voor dit onderzoek zijn vastgelegd in ‘Programma van

Eisen (PvE) archeologisch onderzoek plangebied Urilift Groenmarkt’ dd 22-10-2007.

Onderzoekskader

Amersfoort kent een lange 

traditie van archeologisch

onderzoek; sinds 1984

beschikt de Gemeente over

een eigen archeologische

dienst. Door de jaren heen is

uit onderzoeken steeds meer

informatie aan het licht 

gekomen over de rijke

geschiedenis, zoals die zich

binnen de huidige gemeente-

grenzen heeft afgespeeld.

afbeelding 9, uitsnede uit de kadastrale

kaart met de ligging van 

het onderzoeksgebied (in rood) 

op de Groenmarkt. 
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Sporen

Elk aangetroffen spoor dat gedocumenteerd

werd, kreeg een individueel volg nummer,

het featurenummer, waaraan alle verdere

informatie is gekoppeld. Nadat een spoor 

in het vlak was gedocumenteerd, is het

nader onderzocht door er een coupe

(dwars-doorsnede) doorheen te zetten, om

de diepte, eventuele gelaagdheid en vorm

van het spoor vast te stellen. Bij dit onder-

zoek zijn 12 featurenummers uitgedeeld.

Vondsten

Alle vondsten die zijn gedaan bij het 

aanleggen van de werkputten, vlakken, 

profielen en coupes, zijn verzameld en 

kregen een individueel vondstnummer,

waaraan specifieke gegevens over de 

vindplaats (werkput, vlak/profiel en spoor) en

andere relevante informatie zijn gekoppeld.

Bij dit onderzoek zijn 22 vondstnummers

uitgedeeld. 

Menselijk Skeletmateriaal

Bij dit onderzoek moest rekening worden

gehouden met de mogelijkheid dat menselijk

skeletmateriaal werd aangetroffen. Hiervoor

zijn noodzakelijke maatregelen genomen

aangaande de opgravingstechniek, 

documentatie, verpakking en vervoer.

Gedurende het gehele onderzoek stond

een archeoloog met fysisch-antropologische

specialisatie stand-by. Menselijk skelet -

materiaal is inderdaad aangetroffen, het is

per individueel graf apart verzameld met

een aparte zak voor het niet gearticuleerd

botmateriaal. Ieder graf heeft een G-nummer

(van Graf) gekregen en ieder afzondelrijke

skelet een S-nummer (van Skelet), omdat

ook skeletten zonder graf verzameld zijn.  

Documentatie

Ter documentatie van de gegevens zijn

opnames, tekeningen en beschrijvingen

gemaakt. Vlakken, profielen en coupes 

zijn op schaal getekend op watervaste film

met millimeterraster en gefotografeerd. Alle

relevante gegevens hierover zijn eveneens

geadministreerd. Per dag is een logboek

bijgehouden dat samen met alle documen-

tatie in een map, het ‘protocolboek’, wordt

bewaard. Bij dit onderzoek zijn 51 opnames

gemaakt en twee tekenvellen gebuikt voor

de vlak-, profiel- en coupetekeningen. 

Verwerking van gegevens en vondsten

Tijdens en direct na de opgraving zijn de 

vondsten gereinigd en gedetermineerd, en

de opgravings gegevens gedigitaliseerd. Het

skeletmateriaal is gewassen, genummerd

en totaan het fysisch-antropologisch 

onderzoek opgeslagen in dozen. 

Uitwerking & analyse

Tijdens de uitwerkingsfase zijn de sporen

afzonderlijk geanalyseerd en in structuren

gegroepeerd. Het vondstmateriaal gaf hierbij

aanwijzingen voor de datering en functie

ervan. Het skeletmateriaal is fysisch-antropo-

logisch onderzocht.

afbeelding 10, de eerste skeletresten

werden op ongeveer 50 cm onder

straatniveau aangetroffen.





Fysisch-antropologisch onderzoek

Het fysisch-antropologisch onderzoek van

de menselijke resten is uitgevoerd door dhr.

H. de Boer. Het materiaal is macroscopisch

en in een aantal gevallen binoculair (Leica

M3C) bekeken. Het onderzoek heeft tot

doel inzicht te krijgen in de gezondheid en

fysieke gesteldheid van de overledenen.

Hiertoe zijn de skeletten - na inventarisatie

van de aanwezige skeletdelen - op de

onderstaande punten onderzocht:

Compleetheid, conditie en conservering

Het menselijk skelet bestaat uit meer dan

200 losse botten. Vanwege anatomische

variaties hebben sommige mensen wat meer

(bijvoorbeeld een extra wervel) of wat minder

(bijvoorbeeld maar 4 vier tenen aan een

voet) dan gebruikelijk. De schedel wordt

gevormd door 21 vergroeide botten, een

onderkaak (mandibula) en de zes losse 

botjes in de oren (drie links en drie rechts).

Het tongbeen wordt tot de hals gerekend. De

zeven halswervels (cervicale wervels met

bovenaan de atlas en de draaier) vormen

met de twaalf borstwervels (thoracale

wervels), de vijf lendewervels (lumbale

wervels), het heiligbeen (sacrum; een 

vergroeiing van 5 (sacrale) wervels) en 

het staartbeen (of ‘stuitje’, 4 of 5 vergroeide

coccygeale staartwervels) de gehele 

ruggengraat. Aan het heiligbeen zit aan

iedere zijde één heupbot en vormen samen

het bekken. Aan de borstwervels zit de 

ribbenkast met 24 ribben en een borstbeen.

De rest van de romp wordt gevormd door

twee sleutelbenen en twee schouderbladen.

De twee armen bestaan ieder uit drie lange

beenderen en een hand, bestaande uit 41

botjes. De benen hebben ieder 44 botten. 
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De compleetheid van een opgegraven 

skelet geeft de mate van volledigheid van het

skelet aan - in hoeverre de te verwachten

botten ook daadwerkelijk aanwezig waren 

- en wordt in percentages weergegeven.

De conditie vertelt iets over de mate van

aantasting van het botmateriaal. Hoe beter

de conditie van het materiaal is, des te

betrouwbaarder is de informatie die het

oplevert. De conditie wordt grotendeels

bepaald door de bodemgesteldheid van 

de grond waarin het bot is begraven. De

zuurgraad en waterdoorlaatbaarheid van 

de bodem hebben met name een grote

invloed op de conditie botmateriaal. Maar

ook de vorm van het betreffende bot en de

dichtheid van het botweefsel zijn van

invloed op de conditie van het botmateriaal.

Beschadigingen op het materiaal hoeven niet

van invloed te zijn op de conditiebepaling.

De conditie van het bot wordt ingedeeld in

graden, waarbij 0 de beste en 5 de slechtste

score is.

De conservering behandelt de mate waarin

de skeletten bewaard zijn gebleven. Het

bepaalt de zichtbaarheid van kenmerken en

aspecten. De score is, goed, matig of slecht.

2 - Geslacht

Het geslacht van het individu is bepaald aan

de hand van verschillende kenmerken van

het bekken (pelvis), de schedel (cranium)

en het gebit. Wanneer deze botten niet 

aanwezig of niet doorslaggevend waren, 

is ook de lengte van de sleutelbenen 

(claviculae) en of de breedte van de kop

van het dijbeen (femur) of opperarmbeen

(humerus) bekeken. De robuustheid van

een bot kan ook een indicatie opleveren

voor het geslacht.

De analyse van het skelet

materiaal is volgens Standards

For Data Collection from

Human Skeletal Remains van

Buikstra en Ubelaker (1994)

uitgevoerd. Waarbij de IFA

(Guidelines to the Standards for

Recording Human Remains)

van Brickley and McKinley

(eds.2004) gevolgd is.

De geslachtbepaling is gebeurd

volgens de richtlijnen van

Telkka (1950), Schutkowski

(1993) en Steckel e.a. (2006).

afbeelding 11 (vorige pagina), redelijk

intacte schedel uit één van de graven.



De bekkens van vrouw en man verschillen

van elkaar. Het bekken van een vrouw is

over het algemeen niet alleen breder dan

dat van een man, er zijn meer kenmerken

waarin ze verschillen. De heupkom van 

het mannelijk bekken is bijvoorbeeld vaak

groter, terwijl een bepaalde inkeping in het

heupbeen (foramen ischiadicum majus)

vaak juist kleiner en minder breed is.

Bovendien is de hoek tussen de twee

schaambenen bij vrouwen gemiddeld 

genomen groter dan bij mannen. 

De schedels van een man en vrouw 

verschillen ook. Een mannelijke schedel is

veelal groter, zwaarder en robuuster dan de 

schedel van een vrouw. De overgang van

het voorhoofd naar de neus en oogkasten

is bij mannen vaak geprononceerder dan bij

vrouwen en een vrouwen schedel heeft in

tegenstelling tot het mannelijke veeleer een

rechtoplopend voorhoofd. De vorm van het

gebit is ook een goede indicatie voor wat

betreft de geslachtsbepaling: een mannelijk

gebit is breed en hoekig, terwijl een 

vrouwelijke kaak eerder smal en afgerond is.

Sexe-gebonden kenmerken zijn met name

goed toepasbaar op volwassenen. De

geslachtsbepaling van de niet-volwassenen

(sub-adulten) is lastiger, omdat nog 

niet alle botten volledig zijn volgroeid en 

ze daarmee allemaal vrouwelijk(er) lijken.

3 - Leeftijd

Bij de leeftijdsbepaling is, indien mogelijk,

een skeletleeftijd en een gebitsleeftijd vast-

gesteld. De leeftijd die wordt vastgesteld is

de zogenaamde biologische leeftijd en niet

de daadwerkelijke leeftijd van de overledene,

deze kan niet worden bepaald.
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Skeletleeftijd

Bij het bepalen van de skeletleeftijd wordt

gekeken naar morfologische veranderingen

aan het skelet. In het skelet vinden in de

loop der tijd veranderingen plaats. Deze

veranderingen zijn bepalend bij het vast -

stellen van de leeftijd van het skelet. Zo

wordt er gekeken naar de mate waarin de

schedelnaden zijn vergroeid. In hoeverre

het bekken op bepaalde punten is volgroeid

en/of versleten en naar morfologische 

kenmerken van de ribben. De lengte en

volgroeiing van het opperarmbeen, dijbeen,

ellepijp (ulna), scheenbeen (tibia) en kuit-

been (fibula) zijn ook goede indicatoren.

Indien mogelijk is bij de leeftijdsbepaling

ook gekeken in hoeverre de verbeningsschijf

(epiphysis) van een bot nog zichtbaar, dan

wel aanwezig is.

Gebitsleeftijd

Het gebit heeft ook een aantal kenmerken

die gebruikt kunnen worden voor de 

leeftijdsbepaling van een skelet. Het gebit

ondergaat naar mate men ouder wordt 

veel veranderingen. De eerste tanden 

zullen tussen de 6-8 maanden doorbreken,

terwijl omstreeks het 21ste jaar het 

volwassen gebit vorm heeft gekregen. 

Het wisselen van de tanden en kiezen

gebeurt in een redelijk vaste volgorde en

zijn daardoor een goede indicator bij het

bepalen van de leeftijd. Wanneer een gebit

eenmaal uit blijvende tanden bestaat wordt

gekeken naar de mate van slijtage van het

gebit. Hierbij kan het beste worden gekeken

naar de kiezen (molaren). De knobbels die

op het kauwvlak van de kiezen zitten 

zullen naar verloop van tijd slijten tot het

afbeelding 11, goed geconserveerde

schedel van een volwassene met een

compleet en volgroeid gebit. 

Bij de leeftijdsbepaling is

gebruik gemaakt van de vol-

gende literatuur: Maresh 1970,

Scheuer and Black 2000,

Ubelaker 1978 en 1989,

Buikstra en Uberlaker 1994,,

Brooks en Suchey 1990, Isçan,

Loth en Wright 1984, 

Brothwell 1981, Miles 1962 

en Todd 1920.



oppervlak plat is. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat het slijtage patroon 

afhankelijk is van de eetgewoonte. 

4 - Lichaamslengte

De lengte van een individu is berekend aan

de hand van de lengte van bij voorkeur

volgroeide beenderen, waarbij, indien 

aanwezig, van het dijbeen uit is gegaan. Het

dijbeen is het langste bot in het menselijk

lichaam en is het meest geschikt bij het

bepalen van de lengte. In veel gevallen was

het dijbeen echter niet aanwezig waardoor

andere beenderen zijn gebruikt om tot een

lengte bepaling te komen. Om tot een juiste

lengte bepaling te komen is het geslacht

van het skelet ook van belang. Voor de

beenderen van een mannelijk individu geldt

namelijk een andere formule dan voor een

vrouwelijk individu. De metingen die zijn

gedaan ten behoeve van het bepalen van

de lichaamslengte zijn twee maal verricht

en indien er verschil in uitkomst was een

derde keer. In een aantal gevallen bleek 

het niet mogelijk de lengte te bepalen. 

5 - Pathologie

Pathologie bestudeert het ontstaan en 

verloop van ziektes en kan veel vertellen

over de gezondheid van de individuen. 

Niet iedere ziekte laat sporen na op het 

bot, sterker nog, slechts een heel klein 

aantal ziektes is zo te herkennen. Hierbij

wordt een onderscheid gemaakt tussen

aandoeningen op het gebit (gebitspathologie)

en aandoeningen elders op het skelet 

(skeletpathologie).

Gebitspathologie

Het gebit wordt niet alleen gebruikt om 
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de leeftijd vast te stellen, zo kunnen 

bepaalde gebitsaandoeningen ook wijzen

op ondervoeding en/of ziekte. Om dit vast

te stellen zijn een aantal verschillende 

kenmerken van het gebit beoordeeld.

Allereerst zijn alle gebitselementen - de

snijtanden (incisieven), hoektanden 

(cuspidaten), valse kiezen (premolaren)

en kiezen (molaren) - gedocumenteerd en

onderzocht, waarbij is gekeken of er extra

tanden (polydontia) aanwezig zijn en of er

crowding in het gebit heeft plaats gevonden;

overlapping en eventueel scheefstand 

van tanden.  

Ten tweede is gekeken naar de aanwezig-

heid van (sporen van) abcessen en fistels.

Een abces in het gebit is een ontsteking, bij

de wortelpunt van een element. Ze is

meestal ontstaan als gevolg van een gaatje

(cariës) in een gebitselement. Een gaatje

heeft tot gevolg dat de glazuurlaag van 

het element van buitenaf wordt vernietigd

waardoor het tandbeen raakt aangetast.

Wanneer de ontsteking niet wordt 

behandeld kan ze doorbreken, 

waardoor de pus van de ontsteking, via 

de opening (fistel) kan worden afgevoerd.

Zowel de ontsteking, in de vorm van 

bijvoorbeeld aangetast tandbeen als het

fistel (de opening) zijn duidelijk te 

herkennen in een gebit. Een ontsteking 

kan overigens ook ontstaan als gevolg 

van periodontitis en calculus. Periodontitis

is tandvleesontsteking. Bij een vergevor-

derd stadium hiervan zal het tandvlees zich

terugtrekken waarna het wortelvlies en

kaakbeen kan gaan ontsteken. Dit is goed

te zien op het botoppervlak, dat dan grillig

Bij het bepalen van de

lichaamslengte is gebruik

gemaakt van de volgende lite-

ratuur: Trotter 1952, 1958;

Breitinger 1937; Maat 2000;

Telkkä 1950 in Hermann 1990,

Olivier en Pineau 1960  

De gezondheid status (in 

zoverre dit zichtbaar is op het

skelet) is bij dit onderzoek van

groot belang. Het protocol The

Backbone of History (Steckel

et. al. 2002) is bij dezen de

belangrijke leidraad geweest. 

afbeelding 12, zorgvuldig vrijgegraven

benen in een verder verstoord graf. 

Aan de hand van de beenlengte kan de 

totale lichaamslengteberekend worden.



is. Bovendien kan het kaakbeen zich als

gevolg van de ontsteking terugtrekken

(alveolaire atrofie), iets wat ook goed 

zichtbaar is. 

Calculus is tandsteen; dit ontstaat wanneer

tandplak zich ophoopt en niet verwijderd

wordt. Iedere ontsteking kan overigens 

leiden tot tandverlies.

De tanden en kiezen worden ook 

onderzocht op email hypoplasieën. Dit 

zijn horizontale lijnen of groeven, die met

name voorkomen op de hoektanden.

Dergelijke lijnen ontstaan als gevolg van

ziekte of een slechte voeding (honger) 

tijdens de ontwikkeling van het gebits -

element. Met behulp van de regressie -

vergelijking kan de leeftijd worden bepaald

waarin sprake was van een beperkte 

aanmaak van email.7

Behalve naar de nog aanwezige tanden en

kiezen wordt ook gekeken naar de afwezige

gebitselementen, het zogenaamde post

mortem en ante mortem tandverlies. Post

mortem tandverlies is tandverlies dat

optreedt na het overlijden. Dit soort tand -

verlies kan bijvoorbeeld optreden tijdens 

de opgraving van het graf, maar ook door

andere latere activiteiten. Dergelijk verlies

laat zich makkelijk herkennen, doordat in de

kaak een gat zichtbaar is waar ooit de tand

of kies zat.

Het ante mortem tandverlies is voor 

onderzoek interessant, in hoeverre een gat

geneest dat is ontstaan na het tandverlies

wordt namelijk sterk beïnvloed door de

gezondheid van het individu. 
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Skeletpathologie

De aandoeningen die tijdens dit onderzoek

op de skeletten zijn aangetroffen kunnen in

de volgende categorieën worden ingedeeld:

degeneratieve gewrichtsafwijkingen, 

traumata, infecties, congenitale afwijkingen,

deficiëntieziekten en overige aandoeningen.

Degeneratieve skelet- en gewrichts -

afwijkingen (artrose)

Dit is een degeneratie (achteruitgang) van

één of meerdere gewrichten, die wordt

gekenmerkt door o.a. de deformatie van 

het gewrichtsbot, abnormale botwoekering

en/of atrofie van slijmvlies en gewrichts-

kraakbeen, soms gevolgd door een 

ontsteking van het omringende weefsel.8

De oorzaak van de degeneratie zelf ligt 

niet in een ontsteking, maar is een 

slijtageproces van beenderen en/of 

kraakbeen als gevolg van leeftijd, 

overbelasting en aanleg.

Traumata

Onder traumata wordt lichamelijk letsel dat

het gevolg is van een ongeluk of geweld

verstaan. Na dergelijk letsel zal rondom de

breuk extra botweefsel (callus) worden

gevormd. Wanneer een breuk niet heeft

kunnen helen, zal de persoon vrij snel na

de verwonding zijn overleden. 

Infecties

Een infectieziekte is een ziekte die 

veroorzaakt wordt door levende ziekte -

kiemen. Dergelijke ziektes laten zich 

moeilijk herkennen op het bot. Alleen 

wanneer de infectie een (chronische) 

ontsteking tot gevolg heeft gehad, kan deze

zichtbaar zijn in of op het bot. 

7 - Goodman & Rose, 1990. 

8 - atrofie = achteruitgang (in bouw en werking van organen en weefsels in het lichaam).



Congenitale afwijkingen

Congenitale afwijkingen zijn aangeboren

afwijkingen. Ze betreffen dus zowel de 

erfelijke afwijkingen als de afwijkingen die

tijdens de zwangerschap en de geboorte

ontstaan.

Deficiëntieziekten en -afwijkingen

Dit zijn ziektes en afwijkingen die het

gevolg zijn van het ontbreken van één of

meer noodzakelijke stoffen in de voeding,

zoals vitaminen en/of mineralen (zoals 

bijvoorbeeld de eerder genoemde email

hypoplasieën). Het tekort kan ook ontstaan

door een ziekte of een infectie.9

Non-metric traits en stressindicatoren

Onder non-metric traits worden bijzondere

(persoonsgebonden) kenmerken (dus geen

afwijkingen) verstaan, die veelal van (epi-)

genetische oorsprong hebben (bijvoorbeeld

een schedelnaad over het voorhoofd). 

Deze kenmerken kunnen familiebanden of

herkomst aanduiden. 

Stressindicatoren zijn persoonsgebonden

kenmerken die zijn ontstaat in reactie op -,

of door, aanpassing van het skelet aan

(veelal externe) stressfactoren, zoals 

infecties, ondervoeding en (langdurig of

intensief) specifiek gebruik, bijvoorbeeld

samenhangend met het uitgeoefende beroep. 

Begravingsaspecten

Verschillende begravingsaspecten geven

een indicatie voor de sociale, culturele en

religieuze context van het individu. Hierbij

wordt niet alleen gekeken naar de oriëntatie,

positie en houding van het skelet zelf, 

maar bijvoorbeeld ook naar de vorm, locatie

en aard van het graf, de relatie tot de 
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omliggende graven, de eventuele bijgiften,

kleding- en kistkeuze.

afbeelding 13, een veel voorkomende

houding is die met de handen

gevouwen in het kruis.

9 -  El-Najjar et al, 1975; Kent, 1986; Lallo et al 1977; Stuart-Macadam 1992 en Walker 1985, 1986



Bodemopbouw

In het westprofiel zijn verschillende 

ophogingslagen waargenomen. De 

ongeroerde grond, het dekzand, is niet

bereikt. Op een diepte van ongeveer 

1,45 meter onder maaiveld werd een zwarte

humeuze laag aangesneden. In deze laag

is 13/14de-eeuws aardewerk gevonden. 

Uit de twee lagen die op deze humeuze

laag liggen zijn geen vondsten gedaan, wel

is in de laag die met de graven in verband

kan worden gebracht 14de-15de eeuws 

materiaal gevonden. De graven worden

afgedekt door een laag waarin aardewerk 

is gevonden dat tussen de 16de en het 

begin van de 17de eeuw dateert.

Al het overige aardewerk is gevonden met

het opgraven van de graven, dit materiaal

dateert tussen de 14de en 16de eeuw.

Ondanks dat er vrij weinig dateerbare 

vondsten zijn gedaan, komt uit de vondsten

een gebruiksperiode van de begraafplaats 

naar voren die overeen komt met de 

historische bronnen.
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Het resultaat

Bakstenen afvoer

In de noordwest hoek van de put is min of

meer op hezelfde niveau als de graven een

bakstenen afvoer aangetroffen. De afvoer

was ongeveer 60 cm breed en bestond 

uit bakstenen met verschillende formaten;

van 27,5 x 13,5 x 6.5 cm tot 31 x 14 x 8 cm.

Dit is het gangbare baksteenformaat in de

13de eeuw. De laag waar de afvoer in is

gegraven, dateert echter uit de 14de-15de

eeuw. De stenen lijken dus hergebruikt. 

De afvoergoot is vergraven voor twee 

graven en is dus in ieder geval ouder dan

deze twee. Mogelijk is de goot dan ook

ouder dan de gehele begraafplaats. De

afvoer ligt min of meer loodrecht op het

Havik en heeft (regenwater van het dak 

van de kerk?) in noordwestelijke richting,

gezien het verval, afgewaterd; richting (of

zelfs tot in) het Havik. 

afbeelding 14, de bodemopbouw is 

tijdens de opgraving tot circa 1,5 meter

onder het straatniveau gedocumenteerd

Op het onderzoeksterrein zijn diverse archeologische sporen en vondsten aangetroffen.

De oudste sporen dateren uit de 14de eeuw en de jongste dateren uit het begin van de 17de

eeuw. Het gaat hierbij om een aantal graven, een bakstenen afvoer en ophogingslagen.

afbeelding 15, de resten van de 

bakstenen goot en het graf waarvoor het

deels weggebroken is.
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10 - onder ‘los botmateriaal’ wordt al het botmateriaal verstaan dat niet aan één van de graven kon 

worden gekoppeld.

Vergravingen en verstoringen

Het zuidwestelijk deel van de werkput is in

een (recent) verleden verstoord, onder

andere bij het graven van een sleuf ten

behoeve van kabels en leidingen. In de 

verrommelde laag is menselijk botmateriaal

aangetroffen, wat daarmee lijkt te 

bevestigen dat hier oorspronkelijk ook is

begraven. Of hier sprake is geweest van

individuele graven of een knekelkuil kon

helaas niet worden vastgesteld. 

Begravingen

In totaal zijn 10 graven aangetroffen. 

Slechts in één hiervan is een vrijwel 

compleet skelet aangetroffen, de overige

begravingen zijn óf verstoord door latere

activiteiten (andere graven) óf lagen

gedeeltelijk buiten het onderzoeksterrein. 

Er zijn drie niveaus van begravingen 

vastgesteld, waarbij in een aantal gevallen

een ouder graf verstoord is geraakt door 

de ingraving van een recenter graf. 

los bot

Rondom de graven zijn circa 1580 

fragmenten los botmateriaal verzameld.10

In dit materiaal zijn de resten van minimaal

7 andere individuen vastgesteld, waarmee

het minimum aantal individuen dat in 

het onderzoeksterrein lag begraven op 

17 komt. 

Kleur

De kleur van het botmateriaal varieert; 

de meeste botten zijn geelbruin van kleur,

een klein aantal botten heeft een grijsbruine

kleur. De wervels zijn over het algemeen

iets donkerder van kleur.

afbeelding 16, veel van de schedels

waren door de gronddruk platgedrukt,

wat het vrijgraven ervan bemoeilijkte.
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afbeelding 17, overzicht van alle 

aangetroffen sporen binnen 

de werkput: de bakstenen 

goot (rood gelijnd), de graven 

(in kleur met een schematisch 

skelet en het skeletnummer) en 

twee verstoringen (grijs).

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10



Skelet 1 uit graf 1 (Vnr. 9)

Compleetheid, conditie en conservering

Niet het volledige skelet is geborgen, alleen

de benen, het onderste gedeelte van de

romp en onderarmen zijn opgegraven. De

overige skeletdelen lagen buiten het

onderzoeks gebied. Op de wervels en

armen zijn beschadigingen waargenomen,

maar los daarvan is de conditie van het bot

uitstekend. Het skelet scoort 0 volgens de

indeling van Brickley en McKinley. 

Geslachtsdeterminatie 

Het betreft hier een kind dat vrij jong is

gestorven, waardoor het lastig is de sekse

goed te bepalen. Het bekken vertoont een

aantal kenmerken die erop lijken te duiden

dat het een jongetje was. 

Leeftijdsbepaling

De skeletleeftijd is op basis van de lengte

van de ellepijp (112 mm), dijbeen (376 mm),

scheenbeen (305 mm) en kuitbeen (290 mm)

op ongeveer 11-11½ jaar vastgesteld. De

schedel was niet aanwezig waardoor een

gebitsleeftijd niet kon worden vastgesteld.

Het kind is aan het begin van zijn 

tienerjaren komen te overlijden.

Lichaamslengte 

De lichaamslengte van 150,2 (± 4,2) cm, is

bepaald aan de hand van het linker dijbeen. 

Pathologie

Er zijn geen afwijkingen aangetroffen.

Aangezien niet het gehele skelet is 

geborgen, kunnen echter geen betrouwbare

uitspraken worden gedaan over de algehele 

gezondheid van het kind. 
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Begravings aspecten 

Het skelet bevond zich in een duidelijke

(rechthoekige) ingraving (graf 1). In relatie

met het graf zijn een aantal spijkers gevonden,

waarvan een aantal vastgekleefd zaten aan

het linker opperarmbeen. De spijkers zijn het

enige restant van de houten begravingskist.

Er zijn geen kledingsresten of bijgiften 

aangetroffen.

Oriëntatie lichaam: 

Het skelet ligt qua oriëntatie opvallend

anders dan alle overige skeletten: niet met

het hoofd naar het westen, maar met het

hoofd naar het noordwesten. 

Relatie andere graven

Graf 1 ligt boven graf 2, hoofd en romp van

het skelet zijn in westprofiel achtergebleven.

Conclusie

Het betreft hier het graf van een kind, 

waarschijnlijk een jongetje van ongeveer

1,50 meter lang. De jongen was circa 11

jaar oud toen het kwam te overlijden.

Waarom het kind op zo’n jonge leeftijd is

komen te overlijden kon niet worden 

achterhaald, ook kunnen er geen uitspraken

worden gedaan over zijn gezondheid.

afbeelding 18, locatie van graf 1 binnen

het onderzoeksgebied. 



Skelet 2 uit graf 2 (Vnrs. 1, 16 en 20)

Compleetheid, conditie en conservering 

Het skelet is vrijwel volledig geborgen en

voor 90% aanwezig en is daarmee het

meest complete skelet dat is opgegraven.

Op veel van de botten zitten sporen van

beschadigingen maar ze verkeren verder 

in een uitstekende staat (graad 0). Op 

een aantal botten zijn oude schepsporen

aangetroffen. Deze sporen zijn mogelijk

ontstaan tijdens latere graafactiviteiten, 

bijvoorbeeld het graven van een ander graf. 

Geslachtsdeterminatie 

Zowel het bekken als de schedel vertonen

een aantal kenmerken, die erop duiden 

dat het hier een man betreft. De lengte 

(148 mm) van het sleutelbeen, de breedte

(70 mm) van het uiteinde van het opper-

armbeen (de distale epiphyse van de 

humerus) en de diameter van de kop van

het dijbeen (50 mm) zijn waarden die deze

bepaling verder ondersteunen. 

Leeftijdsbepaling

De skeletleeftijd is bepaald aan de hand

van de volgende kenmerken: een aantal

delen van het zitbeen (ischium) is al 

volgroeid (ischiale epiphysis), terwijl 

andere delen nog niet volgroeid zijn 

(ramale epiphysis). Dit komt overeen met

een leeftijd van rond de 19-20 jaar. Het 

linker sleutelbeen is ook nog niet volgroeid,

dit wijst op een leeftijd jonger dan 18 jaar, 

het rechter sleutelbeen is daarentegen 

al gedeeltelijk gefuseerd, iets wat tussen 

de 16 en 21 jaar gebeurt. De gebitsleeftijd

kon worden vastgesteld op basis van de

derde molaren en wijst op een leeftijd van

ongeveer 19 jaar (de schedel kon zelf 
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overigens niet worden gebruikt bij de 

leeftijdsbepaling doordat deze onvolledig 

en te beschadigd is). Samenvattend kan

worden gesteld dat de jonge man tussen 

17 en 20 jaar oud is geworden.

Lichaamslengte 

De man was ongeveer 175 (±3,94) cm 

lang, dit is bepaald aan de hand van het 

linker dijbeen.

Pathologie

Gebitspathologie

Het gebit toont geringe sporen van slijtage

en in geen van de elementen zijn gaatjes

waargenomen. Wel heeft een vijftal 

elementen in de bovenkaak (maxilla) als in

de onderkaak (mandibula) tandsteen. Van

de mediale snijtanden in de bovenkaak en

de eerste molaar in de onderkaak zijn nog 

tijdens het leven (ante mortem) splinters

afgesprongen (chipping) en op een zestal

elementen is een stoornis in de 

tandontwikkeling (email hypoplasie) 

waargenomen. Met behulp van de regressie -

vergelijking is vastgesteld dat de man in de

eerste 5,5 jaar van zijn leven in beperkte

mate email aanmaakte. Dit is meestal het

gevolg van ziekte of ondervoeding. 

afbeelding 19, locatie van graf 2 binnen

het onderzoeksgebied. 

afbeelding 20, vooraanzicht van de

boven- en onder 



Skeletpathologie

Op de botten zijn geen sporen van ziektes

aangetroffen. Wel vertonen de onderkanten

van de opperarmbenen (capitulum humeri)

tekenen van een gewrichtsontsteking 

(osteochondritis dissecans). De sterke

spieraanhechting11 (musculus flexor 

digitorum profundus) op de rechter ellepijp

en de extra botgroei op het opperarmbeen

zijn mogelijk het gevolg van de ontsteking.

Begravings aspecten 

Het skelet lag met de handen in het kruis 

in een rechthoekig graf (graf 2) onder graf 1,

oost-west georiënteerd met het hoofd in het

westen. Ter hoogte van de voeten zijn een

aantal spijkers gevonden die waarschijnlijk

tot de grafkist hebben behoord. Er zijn geen

kledingsresten of bijgiften aangetroffen.
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Conclusie

Het betreft hier het graf van een jonge 

man van tussen de 17 en 20 jaar oud en

een lengte van ongeveer 1,75 meter. De

rechter elleboog van de man was ontstoken

waardoor hij deze moeilijk kon bewegen.

Ook het gebit vertoont aanwijzingen waaruit

blijkt dat het leven van de man niet altijd

even makkelijk is geweest. Zo heeft de man

een aantal afgebroken tanden. Dit kan het

gevolg van een klap zijn geweest, maar een

val kan hetzelfde effect hebben gehad. Het

gebit vertoont weliswaar geen sporen van

gaatjes, maar aan de hand van een aantal

gebitselementen waarop email hypoplasie

zichtbaar is, is duidelijk, dat de man in zijn

eerste 5 levensjaren een tekort aan voeding

heeft gehad of aan een niet nader te 

bepalen ziekte heeft geleden.

afbeelding 21, de ronde plek op het 

elleboog-gewricht is ontstaan door

gewrichtsontsteking. Ook de endere 

elleboog vertoonde dit.

11 De buigspier van de vinger

afbeelding 22, halverwege het vrijgraven

van het skelet was de armhouding en de

kist-ingraving al duidelijk zichtbaar.



Skelet 3 uit graf 3 (Vnr. 2)

Compleetheid, conditie en conservering 

Het skelet is niet compleet, ze is voor 70%

geborgen. Een deel van het skelet, vanaf

de benen lag buiten het onderzoeksgebied.

De botten (met name de schouders en

onderarmen) laten veel beschadigingen

zien en de wervels zijn iets geërodeerd. Het

aanwezige botmateriaal verkeert verder in

een goede conditie en scoort 1 volgens de

richtlijnen van Brickley en McKinley.
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Geslachtsdeterminatie 

Het gaat hier naar alle waarschijnlijkheid

om een jongen (man). Het geslacht is 

onder andere op basis van de onderkaak

vastgesteld. Hiervoor wordt gekeken naar

de mate waarin de kin uitsteekt (protusie),

de goniale hoek (de hoek tussen de achter-

rand en de onderrand van de onderkaak)

en de vorm van de dentale boog van de

onderkaak. In dit geval wijzen de eerste

twee criteria in de richting van een man, de

vorm van de onderkaak lijkt echter voor een

vrouw te spreken. Het darmbeen (ilium,

deel van het bekken) vertoont echter de

kenmerken van een man.  

Leeftijdsbepaling

De skeletleeftijd ligt tussen de 13 en 

16 jaar. Dit is vastgesteld aan de hand 

van de lengte (312 mm) van het linker

opperarmbeen, de lengte (130 mm), 

breedte (113 mm) en volgroeiing van het

bekken en de punt van de elleboog 

(olecranon) die zowel links als rechts is

volgroeid. De gebitsleeftijd is vastgesteld op

basis van de derde rechter molaar in het

bovengebit. Deze is voor de helft door -

gekomen (geërupteerd), dit gebeurt rond

het 16de jaar. De jongen zal 15 à 16 jaar

oud zijn geworden. 

Lichaamslengte 

De jongen was 164,8 (±5,3) cm lang. Deze

lengte is bepaald aan de hand van het 

linker opperarmbeen.

Pathologie

Skeletpathologie

Op de aanwezige botten zijn geen sporen

van ziektes aangetroffen.

afbeelding 23, locatie van graf 3 binnen

het onderzoeksgebied. 

afbeelding 24, skelet 3 lag met de 

benen buiten het onderzoeksgebied 

en kon daardoor niet compleet 

worden opgegraven.



Gebitspathologie

Een viertal gebitselementen is na de dood

(post mortem) verloren gegaan. In de 

overige elementen in zowel de boven- als

onderkaak, zijn geen gaatjes waargenomen.

Wel vertonen meerdere elementen (12 in

totaal) tandsteen; de mate waarin varieert

van matig tot ernstig. De voortanden in de

onderkaak overlappen elkaar waarbij de

rechter hoektand enigszins is gedraaid. 

Email hypoplasie komt op acht elementen

voor, zowel in de boven- als onderkaak. 

In totaal kunnen vijf periodes worden 

aangewezen waarin er in beperkte mate

email is aangemaakt, deze liggen tussen

het 2de en 6de levensjaar.
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Begravings aspecten 

Het skelet lag in een oost-west georiënteerd,

rechthoekig graf (graf 3), met het hoofd in 

het westen. Er zijn geen kledingsresten of

bijgiften aangetroffen en geen spijkers. Dit

skelet lag boven graf 6, met één hand in het

kruis, de linker arm lag naast het lichaam.

Conclusie

Het is een jongen die ongeveer 15 tot 

16 jaar oud is geworden. Gezien de 

email hypoplasie heeft hij in de 

beginjaren van zijn korte leven tot vijf 

keer toe een periode met een tekort aan 

bepaalde voedingsstoffen en/of een 

ziekte gehad.

afbeelding 25, ondanks de vier (na de

dood) verloren elementen, heeft dit 

skelet een opmerkelijk compleet en 

gaaf gebit, waarin geen gaatjes zijn 

aangetroffen.



Skelet 4 uit graf 4 (Vnr. 4)

Compleetheid, conditie en conservering 

Het skelet is niet volledig geborgen, ze is

voor 80% aanwezig. Een deel van het 

skelet (de benen en voeten) lag buiten 

het onderzoeksgebied. Het botmateriaal

laat veel kleine beschadigingen zien, met

name op de schedel en ribben. De 

algemene conditie van het botmateriaal 

is goed en scoort 1 volgens de richtlijnen

van Brickley en McKinley.

Geslachtsdeterminatie

De overledene is een jong persoon, wat

een eenduidige geslachtbepaling bemoeilijkt.

Het darmbeen heeft een aantal kenmerken

die doen vermoeden dat het hier om een

jongetje gaat. De onderkaak vertoont 
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daarentegen kenmerken (de mate waarin

de kin uitsteekt, de goniale hoek en de vorm

van de dentale boog van de onderkaak),

die in de richting van een meisje wijzen.12

Leeftijdsbepaling

De skeletleeftijd is bepaald aan de hand

van de lengte (313 mm) van het linker

opperarmbeen, en duidt op een leeftijd van

14 jaar. De punt van de linker elleboog is

geheel volgroeid, iets wat bij jongens 

tussen het 13de en 16de levensjaar gebeurt.

De afmetingen (lengte 139 mm en breedte

108 mm) en de volgroeiingen van het 

bekken wijzen ook op een leeftijd van rond

de 14 jaar. Het borstbeen (sternum) en 

het schouderblad zijn nog niet volledig 

volgroeid, wat duidt op een leeftijd tussen

de 12 en 14 jaar. Op basis van het gebit

wordt de leeftijd rond de 13 jaar geschat.

Alle vier de verstandskiezen zijn nog niet

doorgekomen en de tandwortel van de

derde molaar in de bovenkaak zijn voor ¼

aanwezig. Op grond van bovenstaande

wordt de leeftijd tussen de 13 en 14 

jaar geschat. 

Lichaamslengte

De lengte 168,6 ± 4,57 centimeter, is

bepaald aan de hand van het linker 

opperarmbeen.

Pathologie

Skeletpathologie

Op de botten zijn geen sporen van ziektes

aangetroffen.

Gebitspathologie

Het gebit toont geringe sporen van slijtage.

In totaal zit op een tiental elementen 

afbeelding 26, locatie van graf 4 binnen

het onderzoeksgebied. 

12 - de hoek die wordt gevormd door de achterste en onderste grens van de onderkaak.

afbeelding 27, graf 4 met 

daaronder graf 5.



tandsteen, dat varieerde van gering tot

matig. In de bovenkaak zijn op geen van de

elementen gaatjes waargenomen. In de

tweede rechter kies van de onderkaak zit

wel een gaatje. Als gevolg hiervan is een

ontsteking van 3,5 x 3,7 mm ontstaan. In 

de bovenkaak zit een extra snijtand, die

heeft voorkomen dat de rechter centrale

volwassen snijtand kon doorbreken. De

extra snijtand blokkeert de tandholte 

van de volwassen snijtand, die schuin en

volledig ontwikkeld in de tandholte ligt. 

Begravings aspecten 

Ook dit skelet lag in een rechthoekig graf, 

oost-west georiënteerd, met het hoofd in
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het westen. Er zijn enkele spijkers, maar

ook hier geen kledingsresten of bijgiften 

aangetroffen. Graf 4 lag boven graf 5, met

beide handen in het kruis.

Conclusie

Het graf is van een puber, waarvan het

geslacht onduidelijk is. De puber was 

ongeveer 1,69 meter lang en is op 13-14

jarige leeftijd komen te overlijden. Het gebit

vertoont weinig slijtage, de extra snijtand is

een veel voorkomende aandoening. Het

gaatje en dan met name de ontsteking 

in de onderkaak zal veel last hebben 

veroorzaakt. Los daarvan is de algemene

gezondheidstoestand goed.

afbeelding 28, detailfoto van het gebit

van skelet 4 met in de bovenkaak een

extra tand die het doorkomen van de

volwassen snijtand heeft geblokkeerd.



Skelet 5 uit graf 5 (Vnr. 3)

Compleetheid, conditie en conservering 

Het skelet is niet compleet, 80% is geborgen,

de benen en voeten lagen buiten het 

onderzoeksgebied en zijn niet opgegraven.

Het botmateriaal laat veel beschadigingen

zien, met name op de schedel, ribben en de

pelvis. Op een aantal botten zijn oude

schepsporen aangetroffen. De algemene

conditie van het botmateriaal is uitstekend

en scoort 0 volgens de richtlijnen van

Brickley en McKinley.

Geslachtsdeterminatie 

Zowel het bekken als de schedel vertonen

een aantal kenmerken, die erop duiden dat

het hier een man betreft. De lengte

(143mm) van het sleutelbeen, de breedte

(66 mm)  van het uiteinde van het 

opperarmbeen en de diameter van de kop

van het dijbeen (47mm) zijn waarden die

deze theorie ondersteunen. 

Leeftijdsbepaling

De skeletleeftijd is bepaald aan de hand

van de kenmerken van een groot aantal

botten. Het bekken is grotendeels volgroeid,

iets wat rond het 20ste  levensjaar 

plaatsvindt. De bovenkant van het bekken

(crista iliaca) is echter nog niet volledig

volgroeid, iets wat duidt op een leeftijd van

onder de 20. Ook het schaambeen vertoont

kenmerken die spreken voor een leeftijd

van onder de 20 jaar. Het schaambeen

(symphysis) is niet afgevlakt, maar heeft

nog richels; dit suggereert een leeftijd die

tussen de 14 en 18 jaar ligt. De uiteindes

van de beide sleutelbenen zijn niet 

volgroeid en duiden op een leeftijd van 

jonger dan 18 jaar, terwijl de 
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schouderbladen en opperarmbenen zijn

volgroeid, iets wat respectievelijk plaats

vindt na het 20ste levensjaar en tussen de

16 en 20 jaar. Het puntje van de linker 

elleboog en de bovenkant van het dijbeen

zijn volgroeid. Dit vindt ook plaats voor 

het 20ste levensjaar. De gebitsleeftijd is

ouder dan 17 jaar. Dit is gebaseerd op het

feit dat drie van de vier verstandskiezen

nog in de tandholte liggen en dat de 

wortel van de tweede premolaar in het

bovengebit nagenoeg is gesloten. Op 

grond van het bovenstaande wordt de 

leeftijd van de man tussen de 17 en 20 

jaar geschat.

Lichaamslengte 

De man was ongeveer 169,9 (± 4,05) cm

lang, dit is bepaald aan de hand van het 

linker opperarmbeen.

Pathologie

Gebitspathologie

Het gebit toont geringe sporen van slijtage.

Op zeventien elementen zit tandsteen,

waarvan in de meeste gevallen in een 

ernstige vorm. Slechts bij twee elementen was

de tandsteen gering te noemen. In geen van

de elementen zijn gaatjes waargenomen. In

de bovenkaak zit links - net als bij skelet 4 -

een extra snijtand, de tand is niet goed ont-

wikkeld en heeft een sterk gebogen wortel.

Ook hier heeft de extra tand het doorkomen

van de volwassen tand geblokkeerd. Email

hypoplasie komt voor op zes elementen,

verdeeld over de onder- en bovenkaak. In

totaal kunnen vier periodes worden aange-

wezen waarin er in beperkte mate email is

aangemaakt. Deze periodes liggen tussen

het eerste- en vlak voor het vijfde levensjaar.

afbeelding 29, locatie van graf 5 binnen

het onderzoeksgebied. 



Skeletpathologie

Degeneratieve gewrichtsafwijkingen

Op een aantal borstwervels op de rug 

(thorax 6 t/m 12) zijn kleine deukjes (ook

wel Schmorl’s noduli genoemd) te zien.

Dergelijke deukjes ontstaan als gevolg van

het verouderingsproces, maar kunnen ook

als gevolg van een genetische afwijking of

overbelasting van de wervelkolom ontstaan. 

De opperarmbenen vertonen - net als bij

skelet 2 - ter hoogte van de elleboog 

tekenen van een gewrichts ontsteking 

(osteochondritis dissecans). 

Congenitale afwijkingen

Het heiligbeen (sacrum) vertoont vanaf 

de derde wervel (S3) een open boog. Dit 

is het kenmerk voor een open rug (spina 

bifida oculta).13 Dit betekent dat één of 

meer wervels in de rug niet zijn gesloten,
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waardoor een opening in de wervelkolom is

ontstaan. Soms is daarbij de ruggenwervel

niet volledig door de huid afgedekt. Wanneer

de huid wel over de opening is gegroeid is

de schade aan de wervelkolom zelf meestal

beperkt en hoeft dan ook geen echte 

klachten op te leveren.

Begravings aspecten 

Het skelet lag in een rechthoekig en oost-

west georiënteerd graf (graf 5), met het

hoofd in het westen. Er zijn spijkers maar

geen kledingsresten of bijgiften aangetroffen.

Skelet 5 lag onder graf 4, de benen zijn in

het oostprofiel achtergebleven. Het skelet

lag met de handen in het kruis.

Conclusie

Het graf is van een jongeman van 

ongeveer van 17-20 jaar oud, met een 

lengte van circa 1,70 m. Het gebit vertoont

weinig slijtage, de ernstige tandsteen 

heeft tot geen problemen geleid. De man

zal veel last hebben gehad van de 

ontsteking aan zijn elleboog en ook de 

problemen met de borstwervels zullen 

pijnlijk zijn geweest. Beide problemen 

kunnen als gevolg van overbelasting 

zijn ontstaan. De open rug hoeft geen 

problemen te hebben opgeleverd, maar

maakt wel dat samen met de eerdere

genoemde problemen het algemene

gezondheidsbeeld van de man niet al te

best is geweest. Opmerkelijk is de extra

snijtand in de bovenkaak; de puber in graf 

4 had een zelfde aandoening. Alhoewel 

een extra snijtand in de bovenkaak als 

aandoening op zich niet bijzonder is, is het

wel een afwijking die zou kunnen duiden op

een bloedband tussen beide.  

afbeelding 30, de deukjes in het 

wervellichaam (Schmorl’s noduli) 

duiden waarschijnlijk op overbelasting

van de wervelkolom.

13 - het heiligbeen bestaat uit drie tot 5 wervels, die uiteindelijk vergroeien.

afbeelding 31, het heiligbeen vertoont

vanaf de derde wervel een open boog;

kenmerkend voor een ‘open rug’.



Skelet 6 uit graf 6 (Vnr.10)

Compleetheid, conditie en conservering 

Het skelet is verre van compleet, slechts

10% is geborgen. Het graf was zwaar 

verstoord. De schedel is niet aangetroffen,

alleen delen van het bekken, de ribben, de

armen en een aantal handbotjes (phalanx)

zijn aangetroffen. Het botmateriaal laat 

veel beschadigingen zien, met name op 

de ribben en de pelvis. De algemene 

conditie van het botmateriaal is goed en

scoort 1 volgens de richtlijnen van Brickley

en McKinley.

Geslachtsdeterminatie 

Het geslacht kon niet met zekerheid 

worden vastgesteld. Het bekken vertoont,

voor zover aanwezig, de kenmerken van

een man. De robuuste onderarm is  ook

een aanwijzing, die spreekt voor iemand

van het mannelijk geslacht. 

Leeftijdsbepaling

Alleen de skeletleeftijd kon worden bepaald,

dit is onder andere gebeurd aan de hand

van slijtagesporen op het bekken (facies

auricularis) en morfologische kenmerken

van de ribben. De mate van slijtage van het

bekken komt overeen met een leeftijd die

tussen de 45 en 49 jaar ligt. Aan de hand

van morfologische kenmerken van de 

ribben wordt de leeftijd tussen de 43 en 55

jaar geschat. De uiterlijke kenmerken van

de ribben veranderen naarmate men ouder

wordt. Deze veranderingen zijn in tabellen

vastgelegd, de ribben van deze persoon

passen binnen fase 6, wat overeenkomt met

de hierboven genoemde leeftijd. Op basis

van bovenstaande wordt de leeftijd van de

man tussen de 45 en 49 jaar geschat.
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Lichaamslengte 

De lichaamslengte is niet bepaald, 

doordat te weinig skeletmateriaal kon 

worden verzameld.

Pathologie

Gebitspathologie

Er is geen schedel aangetroffen, waardoor

de gebitspathologie niet kon worden bepaald.

Skeletpathologie

Traumata

In het bot van de linkerpols is een breuk of

scheur (fissuur) zichtbaar. Het bot vertoont

geen sporen van herstel. 

Infecties

In plaats daarvan is het bot van de linker

ellepijp gaan ontsteken met een infectie tot

gevolg. De infectie, osteoperiostitis, is grijs

van kleur, ongeveer 45 mm dik en 32 mm

lang en heeft een grof geweven structuur. 

De infectie heeft zich iets uitgebreid, ook

het deel van de onderarm (radius) dat

tegen de ontstekingsplaats aan ligt is

(gering) geïnfecteerd. Het is een ontsteking

van het beenvlies waarvan de oorzaak in

een bacteriële infectie, bijvoorbeeld syfilis

en/of een traumatische aandoening kan 

liggen. Tegenwoordig is de oorzaak eerder 

overbelasting dan een infectie.

Begravings aspecten 

Het skelet lag in een rechthoekig graf (graf

6) onder graf 3 en graf 9 en boven graf 7.

Het graf was oost-west georiënteerd en het

skelet lag met het hoofd naar het westen. Er

zijn geen kledingsresten, geen bijgiften en

geen spijkers aangetroffen. De houding van

de armen was niet duidelijk vast te stellen.

afbeelding 32, locatie van graf 6 binnen

het onderzoeksgebied. 



Conclusie

Het graf is van een man van tussen 43 en

55 jaar oud. De man heeft een polsbreuk

opgelopen die niet is hersteld. Het bot 

rondom de breuk is gaan ontsteken en
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heeft een infectie tot gevolg gehad, die bij

het overlijden nog in een actief stadium

was. Als dit bloedvergiftiging (sepsis) tot

gevolg heeft gehad, kan dit de dood 

veroorzaakt hebben. 

afbeelding 33, als gevolg van een kleine

breuk/scheur in het bot van de linker

pols is het beenvlies gaan ontsteken.



Skelet 7 uit graf 7 (Vnr.11)

Compleetheid, conditie en conservering 

Slechts 10% van het skelet is geborgen.

Het graf is zwaar verstoord. De schedel 

is niet aangetroffen, alleen delen van het

bekken, de ribben, de bovenbenen en een

aantal handbotjes zijn aangetroffen. Het

botmateriaal laat veel beschadigingen zien,

met name op de pelvis. De algemene 

conditie van het botmateriaal is slecht en

scoort 4 volgens de richtlijnen van Brickley

en McKinley.

Geslachtsdeterminatie 

Behalve het bekken dat een aantal 

vrouwelijke kenmerken heeft, zijn er nog

een aantal indirecte aanwijzingen dat de

overledene een vrouw is. De grootte van 

de kop van het dijbeen (43 mm) en het feit

dat de laatste lendenwervel is ingezakt in 

combinatie met de waargenomen 

botontkalking, zijn symptomen die meer 

bij vrouwen als mannen voorkomen.

Leeftijdsbepaling

Alleen de skeletleeftijd kon worden bepaald;

dit is onder andere gebeurd aan de hand

van slijtagesporen op het bekken en de

wervels. De mate van slijtage komt overeen

met een leeftijd van rond de 54 jaar.

Lichaamslengte 

De lichaamslengte is niet bepaald, 

doordat te weinig skeletmateriaal kon 

worden verzameld.

Pathologie

Gebitspathologie

Er is geen schedel aangetroffen, waardoor de

gebitspathologie niet kon worden bepaald.

32

H
E

T
 

R
E

S
U

L
T

A
A

T

Skeletpathologie

Degeneratieve gewrichtsafwijkingen

Op de wervels zijn verschillende 

sporen van degeneratie waargenomen. 

De borstwervels tonen zogenaamde 

randwoekeringen (osteophytosis). Dit zijn

uitgroeisels aan de randen van een

gewricht, die stijfheid en pijn veroorzaken.

De onderste lendenwervel vertoont ook

tekenen van artrose (osteoarthritis).

Bovendien is ze enigszins ingezakt als

gevolg van botontkalking (osteoporose).

Begravings aspecten 

Het skelet lag in een rechthoekig graf 

(graf 7) onder graf 3, 6 en 9. Het was

wederom een oost-west georiënteerde,

rechthoekige ingraving waain het skelet 

met het hoofd naar het westen lag. Er zijn

geen kledingsresten, geen bijgiften en geen

spijkers aangetroffen. Ook hier was de 

houding van de armen niet duidelijk vast 

te stellen.

Conclusie

Het betreft hier het graf van een vrouw 

van rond de 54 jaar oud, die aan artrose

leed en daardoor veel rugpijn zal hebben

gehad. De botontkalking heeft voor zover

kon worden nagegaan niet tot bot breuken

geleid. Er is echter dusdanig weinig 

materiaal onderzocht om tot een goede 

uitspraak te komen wat betreft de 

gezondheid van de vrouw. 

afbeelding 35, locatie van graf 7 binnen

het onderzoeksgebied. 



Skelet 8 uit graf 8 (Vnr.12)

Compleetheid, conditie en conservering

Het skelet is niet compleet, minder dan 60%

is geborgen. Een deel van het skelet (de

benen en voeten) lag buiten het onder-

zoeksgebied. Het botmateriaal laat veel

beschadigingen zien, met name aan de

schedel. De algemene conditie van het bot-

materiaal is uitstekend en scoort 0 volgens

de richtlijnen van Brickley en McKinley.

Geslachtsdeterminatie 

Hoewel sekse bepaling bij kinderen niet

makkelijk is, lijkt het hier om een meisje 

te gaan. De onderkaak heeft vrouwelijke

kenmerken en hetzelfde geldt voor 

het darmbeen.

Leeftijdsbepaling

De skeletleeftijd is bepaald aan de hand

van de lengte van het opperarmbeen, het

onderarmbeen en ellepijp. Deze komen

overeen met een leeftijd die tussen de 1 en

2 jaar ligt. De gebitsleeftijd geeft een leeftijd

van 12 tot 24 maanden weer. De leeftijd van

het jonge meisje ligt met andere woorden

waarschijnlijk tussen de 1 en 2 jaar. 

Lichaamslengte 

Het meisje was ongeveer 77 (± 3) cm lang;
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dit is bepaald aan de hand van de lengte

van het opperarmbeen. 

Pathologie

Gebitspathologie

Het gebit vertoont geen sporen van 

slijtage en op geen van de elementen zijn

gaatjes of sporen van email hypoplasie

waargenomen. 

Skeletpathologie

Op de botten zijn geen aanwijzingen voor

ziektes gevonden.

Begravings aspecten 

Het skelet lag in een oost-west georiënteerd,

rechthoekig graf (graf 8), met het hoofd 

in het westen. Er zijn geen kledingsresten

of bijgiften aangetroffen, wel enkele 

spijkers. Dit skelet lag ten noord-oosten 

van de goot. De houding van de armen 

was niet duidelijk. 

Conclusie

Het is een jong kind, waarschijnlijk een

meisje, tussen de 1 en 2 jaar oud. Er zijn in

de aanwezige botten geen aanwijzingen dat

het kind aan een ziekte of afwijking leed.

Daar vele botten ontbreken, wordt over de

totale gezondheid geen uitspraken gedaan. 

afbeelding 36, locatie van graf 8 binnen

het onderzoeksgebied. 

afbeelding 37, rechter bovenarm van

skelet 8, een klein meisje.



Skelet 9 uit graf 9 (en 10) (Vnr.13 en 14)

Compleetheid, conditie en conservering 

Het skelet is voor 85% geborgen, een deel

van het skelet lag buiten het onderzoeks -

gebied en is niet meegenomen.14 Op veel van

de botten zitten sporen van beschadigingen,

op een aantal botten zijn oude schepsporen

waargenomen. Los daarvan verkeren de

botten in een uitstekende staat (score 0).

Geslachtsdeterminatie 

Zowel de schedel als het bekken vertonen

kenmerken, die op een persoon van het

mannelijk geslacht duiden. Net als de leng-

te van de sleutelbenen (156 en 148 mm),

de breedte (67 en 70 mm) van het uiteinde

van de opperarmbenen en de diameter van

de dijbeenkop (49 mm). 

Leeftijdsbepaling

De skeletleeftijd is bepaald aan de hand

van een aantal kenmerken. De leeftijd 

wordt aan de hand van morfologische 

kenmerken van het bekken tussen de 22 

en 25 jaar geschat. Het bekken toont echter

ook slijtage sporen die overeenkomen met

een leeftijd, die tussen de 25 en 29 jaar ligt.

De schouderbladen en opperarmbenen 

zijn volgroeid. De beide sleutelbenen zijn

echter nog niet volledig volgroeid, dit alles

komt overeen met een leeftijd die tussen 

de 24 en 29 jaar ligt. De morfologische 

kenmerken van de ribben wijzen in de 

richting van een leeftijd die tussen de 24 

en 28 jaar ligt.Het gebit levert een leeftijd

op die boven de 21 jaar ligt. Dit is 

gebaseerd op basis van de aanwezigheid

van de derde molaar. Op grond hiervan

wordt de leeftijd van de man tussen de 25

en 29 geschat.
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Lichaamslengte 

De man was ongeveer 174 (± 4,57) cm

lang; dit is bepaald aan de hand van de

lengte van het linker opperarmbeen. 

Pathologie

Gebitspathologie

Het gebit toont geringe sporen van 

slijtage. In totaal zit op een zeventiental 

elementen tandsteen, waarvan in de 

meeste gevallen in een ernstige vorm.

Slechts in twee gevallen was de tandsteen

gering te noemen. In geen van de 

elementen zijn gaatjes waargenomen. 

De rechter snijtand in de bovenkaak is 

iets afgebroken. 

Email hypoplasie komt voor op zeven 

elementen, verdeeld over de onder- en

afbeelding 38, locatie van graf 9 binnen

het onderzoeksgebied. 

14 - oorspronkelijk is het skelet verzameld als G9 en G10, doch bij nader inzien bleken de twee tot één en het zelfde

graf en hetzelfde skelet te behoren, waarna de delen zijn samengevoegd.

afbeelding 39, detailopname van het

gebit van skelet 9.



bovenkaak. In totaal kunnen vijf periodes

worden aangewezen waarin er in beperkte

mate email is aangemaakt. Deze periodes

liggen tussen het tweede - en halverwege 

het vijfde levensjaar van de man.

Skeletpathologie

Degeneratieve gewrichtsafwijkingen

Op een aantal gewrichten zijn 

degeneratie sporen zichtbaar. Op een 

tweetal borstwervels op de rug (thorax 10

en 11) zijn kleine deukjes (Schmorl’s 

noduli) ontstaan. Het rechtersleutelbeen 

vertoont symptomen van artrose, het 

heeft een porotisch en vergroot 

gewrichtsvlak.

Begravings aspecten 

Het skelet lag in een rechthoekig en oost-

west georiënteerd graf (graf 9/10), met het

hoofd in het westen. Er zijn geen kledings-

resten of bijgiften aangetroffen. Skelet 9 lag
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boven graf 6 en 7, en tussen graf 3 en 4. 

De benen en het bekken van het skelet zijn

in het oostprofiel achtergebleven. Het skelet

lag waarschijnlijk met de handen in het

kruis. In relatie met de het skelet zijn een

aantal spijkers gevonden die mogelijk

afkomstig zijn van de grafkist. 

Conclusie

Het betreft hier het graf van een man van

tussen de 25 en 29 jaar oud. De man was

ongeveer 1,74 meter lang en had op een

afgebroken tand na een goed gebit. Tussen

zijn tweede - en vijfde levensjaar heeft hij

een tekort aan voeding gehad of aan een

niet nader te bepalen ziekte geleden. Op

latere leeftijd kreeg hij last van artrose in

zijn schouder en rugklachten. Dergelijke

klachten zijn vaak het gevolg van 

overbelasting en ouderdom. Gezien de 

leeftijd van de man lijkt overbelasting als

oorzaak meer voor de hand te liggen. 

afbeelding 40, ook de wervels van skelet

9 vertoonde sporen van degeneratie.



Skelet 10 uit graf 11 (Vnr.15, 6 en 8)

Compleetheid, conditie en conservering

Slechts 35% van het skelet is geborgen.

Het graf was zwaar verstoord, bovendien

ligt een groot deel van het graf buiten het 

onderzoeksgebied. Op veel van de botten

zitten sporen van beschadigingen maar 

ze verkeren verder in een goede staat 

(graad 1).

Geslachtsdeterminatie 

Ondanks dat slechts 35% van het skelet 

is opgegraven is het mogelijk gebleken 

het geslacht vast te stellen. Veel 

kenmerken (schedel, lengte van het 

sleutelbeen (158 mm), het robuuste 

opperarmbeen met sterke spier -

aanhechtingen) duiden erop dat het hier 

om iemand van het mannelijke 

geslacht gaat.

Leeftijdsbepaling

De skeletleeftijd is bepaald aan de hand

van de schedel en het bekken. De 

schedelnaden geven een leeftijd weer 

die tussen de 22 en 52 jaar ligt. De 

morfologische kenmerken van het bekken

geven aan dat de man tussen de 45 en 

49 jaar oud moet zijn geweest. De 

gebitsleeftijd is bepaald door te kijken 

naar de mate van slijtage van de tanden en

kiezen. De uitkomst is dat de leeftijd boven

de 45 jaar15 of zelfs boven de 49 jaar16 ligt.

De leeftijd van de man wordt aan de hand

van bovenstaande tussen de 45 en 

52 jaar geschat.

Lichaamslengte 

De lichaamslengte kon niet worden bepaald

omdat geschikte botten ontbraken.

36

H
E

T
 

R
E

S
U

L
T

A
A

T

Pathologie

Gebitspathologie

Het gebit toont zeer grote sporen van 

slijtage, veelal zijn alleen de wortels 

overgebleven. Vijf elementen zijn ante 

mortem verloren gegaan. Op een zevental 

elementen (allen in de onderkaak) zit 

tandsteen, die varieerde van gering tot 

ernstig. Gaatjes zijn niet waargenomen. Bij

de tweede rechter kies van de onderkaak is

een ontsteking van 3,1 x 4,6 mm ontstaan.

Behalve deze ontsteking, is ook duidelijk

dat het tandvlees van de onderkaak zelf

ernstig was ontstoken (periodontitis).27

Email hypoplasie is niet vastgesteld, maar

dit was ook nauwelijks mogelijk in verband

met de grote slijtage.

Skeletpathologie

Degeneratieve gewrichtsafwijkingen

Het kaakgewricht (temporo mandibularis),

de wervels en het gewricht dat tussen 

het borstbeen en sleutelbeen zit (sterno-

claviculaire) vertonen symptomen van 

artrose, waarbij de artrose bij de bovenste

nekwervels tot in een ernstig stadium was

gevorderd. Het kraakbeen is hier zo goed

als verdwenen en de wervels vormen een

bijna benige verbinding.

afbeelding 41, locatie van skelet 10 in

graf 11 binnen het onderzoeksgebied. 

15 - Brothwell, 1981

16 - Miles, 1962

17 - het is een derde graads ontsteking (>5 mm),

Brothwell, 1981, 155

afbeelding 42, detailopname van het

gebit van skelet 10.



Traumata

Eén trauma kon worden aangetoond, een

anterior scapulo-humerale luxatie, een 

chronische dislocatie van - in dit geval de

rechter - schouder, oftewel een ‘schouder-

uit-de-kom’. Repositie van de schouder

heeft niet plaatsgevonden, waardoor het

opperarmbeen, dat tussen het schouderblad

en de ribben is geschoven, aan de voorzijde

van het schouderblad een nieuwe, valse

gewrichtskom heeft gevormd. Dit is gepaard

gegaan met veel extra botaanmaak, op het

schouderblad en het opperarmbeen. 

Conclusie

Het betreft hier het graf van een man van

tussen de 45 en 52 jaar oud. De man ver-

keerde in een slechte gezondheid. Behalve

een slecht gebit heeft hij last gehad van

artrose van de kaak, nek en rug. Met name

de artrose in de nek zal problemen en pijn

hebben opgeleverd en doordat een aantal

wervels met elkaar waren verbonden (ver-

beend). Het ernstigst was waarschijnlijk het

schouderprobleem. Aanvankelijk zal dit een

forse bewegingsbeperking en veel pijn 
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hebben veroorzaakt, maar uiteindelijk zal hij

de arm wel weer hebben gebruikt.

Begravings aspecten 

Ook dit skelet lag in een rechthoekig en

oost-west georiënteerd graf (graf 11), met het

hoofd in het westen. Er zijn geen kledings-

resten, bijgiften of spijkers aangetroffen en

de armhouding is onbekend.

afbeelding 43, een nekwervel van skelet

10 met ernstige artose. 

afbeelding 44, de gevolgen van een niet

teruggeplaatste schouder-uit-de-kom.



Inventarisatie

Het aantal skeletten uit de graven is 10. Er

zijn 1580 losse botten (niet-gearticuleerd)

verzameld, waarin twee perinatale kinderen

en twee peuters van ongeveer twee jaar

zijn herkend. Samen met drie boventallige

schedels komt het totaal aantal individuen

op 17. Deze 17 personen lagen op 10 m2

van het Sint Joriskerkhof begraven. Dit

hoge aantal is mogelijk doordat plaatselijk

de graven op elkaar zijn gestapeld, in 2 tot 
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maximaal 3 lagen. Het stapelen van graven

is een niet ongebruikelijke methode van

begraven - ook in de Middeleeuwen - en

suggereert een vooropgezette planning;

door de eerste begravingen diep in te  

graven, verzekerde men zich ervan nog

lange tijd voldoende ruimte te hebben. 

Compleetheid

De compleetheid van de skeletten is erg

laag, voornamelijk doordat de begraafplaats

V nr. <1 jaar Ca 1 jaar 1- 2 Ca 2 jaar 2-2 2-3 jaar

V20 humerus re

V20 ulna re

V20 radius li

V20 tibia re

V  9 femur li

V  9 femur re

V  9 tibia li

V  9 tibia re

V  9 fibula li

V  9 fibula re

V  4 femur li

V12 hemimandibula li

V12 fibula re

V12 humerus re

Los Menselijk Botmateriaal

Tussen het botmateriaal dat aan de 

hierboven beschreven individuen 

toebehoort is er ook zogenaamd los 

botmateriaal gevonden. Behalve een 

drietal boventallige (complete) schedels zijn

de resten van nog 4 individuen geborgen:

een gering aantal botten van twee pas- of

vroeggeboren kinderen en van twee peuters

van  ongeveer twee jaar oud.

Analyse

Daar slechts een klein gedeelte van de begraafplaats is opgegraven, is op basis van dit

onderzoek slechts in algemene zin een aantal uitspraken te doen over de begraafplaats en

de mensen die hier begraven liggen. Hiertoe zijn de aspecten die voor iedere begraving

afzonderlijk zijn bekeken, samengevoegd en geanalyseerd.

tabel 1, botmateriaal per vondstnummer

en leeftijdsgroepen.



niet als geheel kon worden opgegraven,

maar een uitsnede daaruit. Bij negen van

de tien graven zijn de delen die zich buiten

de werkput bevinden, blijven liggen. Een 

bijkomende factor is dat een aantal oude

graven naderhand is vergraven voor 

nieuwere. Bovendien is er in het verleden

geregeld materiaal (afval) begraven, 

waaronder etensresten (dierlijk materiaal),

aardewerk en heel veel leisteen (dakbedek-

king van de kerk). In een recenter verleden

zijn er sleuven gegraven ten behoeve van de

aanleg van kabels en leidingen. Al deze

ingrepen hebben tot gevolg dat de compleet-

heid van de begravingen matig tot slecht is. 

Conditie en conservering

De conditie van het bot wordt ingedeeld in

graden en de meeste skeletten bevonden

zich in optimale staat van conditie: graad 0

en graad 1. Alleen het botmateriaal van 

graf 7 scoort slecht (graad 4). Dit graf lag

het diepst van alle, ín leemrijk zand, waar

een andere vochthuishouding heerst.De

mate van conservering van het menselijk

skeletmateriaal is over het algemeen goed.
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Geslacht

Van de zes volwassen personen kon het

geslacht worden vastgesteld, het zijn vijf

mannen en één vrouw. Bij de overige vier,

allen sub-adulten, is het geslacht moeilijk te

bepalen. Twee ervan lijken mannen en één

een vrouw. Het is met deze aantallen niet

zinvol enige conclusies over de verdeling

van mannen en vrouwen op de begraaf-

plaats te trekken, daarbij is hiervoor ook een

tè klein gedeelte van het kerkhof onderzocht.

Leeftijd

De leeftijd waarop deze mensen zijn 

gestorven varieert. De meerderheid is 

op een relatief jonge leeftijd komen te 

overlijden. Slechts 1 persoon (de enige

vrouw) is met zekerheid ouder dan 50

geworden, twee personen zijn ouder dan 

40 geworden, één individu is tussen zijn

25ste en 30ste levensjaar overleden, de 

rest is al vóór hun 20ste jaar gestorven. 

Eén graf bevatte de resten van een 

zuigeling (1-2 jaar oud). Kindergraven 

worden archeologisch minder aangetoond;

de graven zijn klein en werden vaak tussen

andere graven geplaatst, met als gevolg 

dat ze ook makkelijker worden verstoord.

Ongedoopte kinderen mochten bovendien

niet op de heilige grond van een begraaf-

plaats worden begraven.

tabel 2,  mate van compleetheid in 

aantal en percentage.

tabel 3, conditiegraad in aantal 

en percentage.

Compleetheid aantal %

=75 of >75 % 4 40

=50 en -75 % 2 20

=25 en -50 % 2 20

<25 % 2 20

Conditie aantal %

Graad 0 5 50

Graad 1 4 40

Graad 2

Graad 3

Graad 4 1 10

Graad 5

Graad 5+

afbeelding 45, grafische weergave van

de man-vrouw-verdeling van de 6 

volwassen individuen (links) en de man-

vrouw-verdeling van de groep inclusief

de sub-adulten en kinderen (rechts).



Analyse van een mogelijk verschil in de

leeftijd bij overlijden van mannen en vrouwen

is vanwege het lage aantal niet zinvol.

Lichaamslengte

In zeven van de tien gevallen kon de

lichaamslengte worden bepaald. Wanneer

de gegevens worden vergeleken met de

huidige lichaamslengtes, valt direct op dat

de opgegraven mensen niet veel kleiner

waren dan de gemiddelde mens van 

tegenwoordig. Het verschil - indien aanwezig

- is 5 tot 10 cm. De puber in graf 4 was

zelfs volgens de huidige standaard vrij lang.
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Pathologie

Daar de meeste skeletten incompleet zijn

opgegraven, is ook de pathologische 

informatie onvolledig. Het is daarom niet

zinvol uitspraken te doen over hun 

individuele staat van gezondheid. 

Gebitspathologie

In niet alle gevallen kon de schedel worden

geborgen, dit kwam óf omdat hij niet meer

aanwezig was, óf omdat deze buiten de

opgravingsput lag. In de zeven gevallen

waarin de schedel wel is geborgen, kon 

het gebit worden onderzocht. 

Tandsteen en cariës

Hierbij bleek dat op 6 van de 7 gebitten

tandsteen aanwezig is. Alleen in het gebit

van de puber in graf 4 is een gaatje 

waargenomen. Het voorkomen van gaatjes

wordt over het algemeen in verband

gebracht met het eten van suiker. Suiker

was zeker in de Middeleeuwen een product

dat niet iedereen zich kon veroorloven. 

Email hypoplasie

Op vrijwel alle gebitten, behalve die van 

de puber in graf 4, is email hypoplasie

waargenomen. Deze aandoening wordt in

verband gebracht met slechte voeding of

ondervoeding, infecties, trauma of één of

andere ziekte. Deze slechte voedings -

toestand heeft plaatsgevonden op het

moment dat de tand wordt aangelegd. Dit 

betekent dat vrijwel al deze mensen in hun

eerste levensjaren ziek zijn geweest of 

honger hebben gehad. 

Extra snijtanden

In het gebit van de puber in graf 4 zat ook

tabel 5, aantal per leeftijdscategorie. Leeftijdscategorie aantal %

Foetaal <40 weken

Zuigeling <1jaar

Zuigeling 1-3 jaar 1 10

Klein kind 3-6 jaar

Kind 6-12 jaar 1 10

Ouder kind 12-17 jaar 2 20

Adolescent 17-20 jaar 2 20

Jong volw. 20-35 jaar 1 10

Midden volw. 35-50 jaar 2 20

Oud volw. >50 jaar 1 10

18 - de lengtegroei kan bij ziekte en ondervoeding achterblijven. Dit uit zich dan in een gereduceerde lichaamslengte. 

Geslacht Leeftijd Lengte

M en V 1-2 75-89

M 11-12 148-154

M en V 13-14 161-168

M 15-16 174-179

M 17-20 181-184

M >21 184

V >21 171

tabel 6, geslacht, leeftijd en gemiddelde

lengte van de moderne mens (bron:

Nederlandse groeistudie van 1997).

S nr. Leeftijd in
jaren

Sekse Lengte in cm 
Trotter   Telkkä

1 11-12 M? 150

2 18-20 M 174

3 15-16 M? 168

4 13-14 ? 169

5 17-19 M 170

6 45-49 M -

7 50-59 V -

8 1-2 V?? 77

9 25-29 M 173

10 45-52 M ?

tabel 4, aantal per leeftijdscategorie.



een extra snijtand, net als bij de jongeman

in graf 5. Dit is een zogenaamde non-metric

trait en kan duiden op een bloedband 

tussen de beide personen.

Analyse

Over het algemeen kan worden gesteld 

dat  geen van de onderzochte gebitten in

een goede conditie verkeert. Het gebit 

van de puber in graf 4 valt op, door de 

aanwezigheid van een gaatje en de 

afwezigheid van email hypoplasie. 

Skeletpathologie

Atrose en traumata zijn de aandoeningen

die het meest zijn aangetroffen. De twee

oudste personen hadden beide atrose, dit is
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gezien hun leeftijd niet heel vreemd en 

kan worden geweten aan zware arbeid. 

De andere twee personen waarbij de 

atrose is waargenomen waren aanzienlijk

jonger (tussen de 17-20, en de 25-29 jaar).

In hoeverre de atrose bij deze mensen 

is veroorzaakt door zware arbeid is 

onduidelijk; de aangetroffen vorm van 

atrose, Schmorl’s noduli, kan namelijk ook

zijn aangeboren. Bij vier personen is een

trauma vastgesteld, waarbij de botbreuk 

bij skelet 6 zeer interessant is. Deze 

heeft namelijk een infectie tot gevolg 

gehad, die bij het overlijden nog in een

actief stadium was en mogelijk tot 

bloedvergiftiging en uiteindelijk de dood 

kan hebben geleid.

tabel 7, overzicht van de gebitsgegevens. 

* Cariës wordt alleen geteld als er een

open verbinding met het wortelkanaal is. 

M= Molaar, P=Premolaar, C=Canine, 

I= Incisieven

** aantal elementen per graad, indien 

er tanden zijn met op één plaats een

sterkte van graad 1, en op een andere

plaats bijvoorbeeld graad 3 dan wordt

deze bij 3 genoteerd.

S. nr. M/V Leeftijd
in jaren

Ante-mortum tand-
verlies

Cariës*
Abces

Gradatie 
tandsteen

Email
Hypoplasie

Congenitale 
aandoeningen

M P C I
1 / 2 / 3**

Volwassenen

2 M 17-20 0 0 0 0 0 0 4 / 6 / 0 2xI, 1xC,
3xPM, 1x M

-

5 M 17-20 0 0 0 0 0 0 2 / 0 /15 1xI, 2xC, 1xP
en 2xM

polydontia

6 M 43-55 - - - - - - - / - / - - -

7 V? 53-55 - - - - - - - / - / - - -

9 M 25-29 0 0 0 0 0 0 4 / 3 /10 3xC, 4xPM -

10 M 45-52 5 0 0 0 0 1 4 / 3 / 2 - -

subtotaal 6 x >17 5 0 0 0 0 1 14/12/27

Baby M m c i

8 V? 1-2 0 - 0 0 0 0 0 / 0 / 0 - -

subtotaal 1 x 0-9 0 - 0 0 0 0 0 / 0 / 0

Kinderen M m/P c/C I

1 M? 9-19 - - - - - - - / - / - - -

3 M? 9-19 0 0 0 0 0 0 4-5-2003 4xI, 4xC crowding onder

4 ? 9-19 0 1 0 0 0 1 7-3-2000 2xC polydontia

subtotaal 3 x 9-19 0 1 0 0 0 1 11-8-2003

Totaal 10x 5 1 0 0 0 2 25/20/30



Naast de hierboven beschreven 

aandoeningen is op een aantal individuen

osteochondritis dissecans aangetroffen. Dit

is een gewrichtsontsteking waarbij het

kraakbeen losraakt. Het is het gevolg van

een lokale doorbloedingsstoornis, mogelijk

veroorzaakt door verkeerd belasten.

Houding en oriëntatie van de begravenen

In zoverre dit mogelijk was te bepalen, lagen

alle overledenen op hun rug met de benen

gestrekt en de armen lagen - voor zover dit

kon worden bepaald - gekruist of langs
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weers zijden van het lichaam. Alle graven, op

één graf na, waren op het oosten georiën-

teerd, waarbij het hoofd telkens in het westen

lag. De overledenen ‘kijken’ daarbij naar het

oosten, richting opkomende zon. Deze 

houding en oriëntatie is heel gebruikelijk

binnen de Christelijke traditie, waarbij men

van mening is dat Christus’ weder opstanding

in het oosten zal gaan plaatsvinden.19 Eén

graf (graf 1) heeft echter een duidelijk 

afwijkende oriëntatie. Het graf ligt min of

meer haaks op de straat die langs de

begraafplaats loopt. Dit suggereert dat de

tabel 8, overzicht van de aangetroffen

skeletpathologieën.

S nr. Congenitale aandoeningen Infecties Traumata Gewrichtsaandoening Circulatiestoornis

1 - - - - -

2 - - Chipping van
2 centrale 
snijtanden
een molaar

- Osteochondritis 
dissicans capitulum

humeri rechts

3 - - - - -

4 - - - - -

5 Spina Bifida Occulta - - Schmorl’s noduli Th6-
Th12

Osteochondritis 
dissicans 

beide humeri 

6
-

Osteo-
periostitis

ulna+radius

Ulna fractuur
- -

7 -   - - Osteoarthritis aan het
Sacroiliacaal gewricht,

Osteophytosis aan de tho-
racale wervel,

Osteoporose aan de lum-
bale wervel

-

8 - - - - -

9
- -

Chipping van
een centrale

snijtand

Osteoarthritis clavicula
rechts, Schmorl’s noduli

Th10-th11

-

10
- -

Dislocatie
rechter 

schouder -
vorming vals

gewricht

Osteoarthritis TMJ,
Claviculo-sternaal rechts,

Osteoarthritis 
costovertebraal en 

cervicaal costo vertebraal
Th 10-Th12, 

osteophytosis C3- Th1

-

19 - Carmiggelt et al 1999, 47



richting uit praktische redenen is gekozen.

Een keuze die niet past binnen het 

katholieke geloof waarin een direct verband

tussen de oriëntatie van een graf en de

relatie tot god wordt gelegd. 

In maart 1579 treedt Amersfoort echter 

toe tot de Unie van Utrecht en wordt 

daarmee protestants. Deze reformatie

heeft een aantal wezenlijke veranderingen

in het geloof en daarmee in de manier 

van begraven teweeg gebracht. Bij het 

protestantse geloof is de oriëntatie van 

een graf van minder groot belang als bij de

katholieken. Uit archiefbronnen is bekend

dat op de Sint Joris begraafplaats ook na de

reformatie nog is begraven. Graf 1 kan door

zijn relatief hoge positionering boven alle

andere graven, als een late begraving op

deze plek worden gezien en zou dus uit de

periode van het protestantse gebruik 

kunnen dateren, waarmee de afwijkende

richting verklaard zou kunnen zijn.

Begraafwijze en bijgiften

Bij een aantal skeletten zijn naast de schedel

en de beenderen spijkers gevonden. Dit lijkt

erop te wijzen dat de overledenen in houten

kisten zijn begraven. De min of meer 

rechthoekige vorm van de begravingskuilen

duidt hier ook op. Onder twee skeletten

lagen ter hoogte van de schedel en de 

voeten bakstenen; een aanwijzing dat men

de kisten met touwen in het graf liet zakken.

Zo kon men het touw makkelijk weer 

verwijderen. Resten van kistbeslag 

(handvaten of verzieringen) ontbreken

geheel. De kleur van het bot is over het

algemeen geelbruin, waarop soms een

groene verkleuring te zien is. Dit duidt op
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direct contact van het bot met koper.

Vergelijkbare verkleuringen zijn ook bij

begravingen op het Lieve Vrouwekerkhof,

het Observantenkerkhof en de begraafplaats

bij de Rochuskapel aangetroffen, waarbij

vastgesteld is dat de groene verkleuringen

veroorzaakt zijn door de koperen spelden 

waarmee het doodskleed was dichtgespeld.

Resten van kleding ontbreken geheel. In de

tien graven zijn geen bijgiften aangetroffen.

Uit dit alles ontstaat het beeld van een 

sobere begraafwijze.

Conclusie

Vrijwel alle mensen die hier zijn begraven

zijn in hun eerste levensjaren ziek geweest

en/of hebben dermate honger geleden, 

dat de aanmaak van de volwassen gebits-

elementen verstoord is geraakt. Bovendien

blijken alle zes volwassenen aandoeningen

te hebben, die veroorzaakt kunnen zijn 

door zware en/of verkeerde belasting van

het lichaam. Vier van deze zes hebben 

ontstekingen aan de gewrichten. Dergelijke

aandoeningen zijn mogelijk ook het gevolg

van langdurige en zware arbeid. Hebben

we hier te maken met een groep mensen

uit de minder welgestelde milieus van

Amersfoort? De enige uitzondering hierop

lijkt de puber in graf 4. 

Het beeld wat uit de tien graven naar voren

komt is niet representatief voor de gehele

Amersfoortse bevolking, daarvoor is het

aantal te klein. Maar gecombineerd met de 97

graven uit de opgraving op de Groenmarkt

(AGM’97 - in uitwerking) zal een breder

beeld ontstaan over de samenstelling en

gezondheid van de Amersfoortse bevolking

tussen de 14de en begin 17de eeuw.



afbeelding 46, de diepstliggende graven

lagen nauwelijks een meter onder het

straatniveau van de Groenmarkt. 

De gestelde onderzoeksvragen kunnen op

basis van de resultaten van het onderzoek

als volgt worden beantwoord.

Wat is de aard, omvang en datering van de

binnen het onderzoeksgebied aanwezige

vindplaats(en), en de gaafheid en 

conservering ervan? 

In de kleine opgravingsput zijn tien graven

aangetroffen met daarin stoffelijke over-

schotten. De graven beperken zich niet

alleen tot het onderzoeksgebied; uit de

opgravingsput en de profielen blijkt dat ze

zich ook buiten het onderzoekstererin

bevinden. Behalve de graven is een grote

hoeveelheid los botmateriaal gevonden dat

niet direct aan één van de graven kon 

worden gekoppeld. Ook is een gedeelte 

van een bakstenen afvoer aangetroffen. 

De afvoer kon slechts gedeeltelijk worden

vrijgelegd.  Ze wordt aan de hand van het

weinige vondstmateriaal in de 14de-15de
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eeuw gedateerd. De graven en het losse

bot-materiaal lijken uit een latere periode te

dateren. 

De gaafheid van zowel de begravingen als

de afvoer is goed, vanaf het begin van de

17de eeuw hebben er nauwelijks tot geen

verstoringen plaatsgevonden. Ook de con-

servering van de archeologische sporen is

goed. Alleen de houten kisten waarin de

mensen zijn begraven zijn vergaan, maar

deze kunnen door de aanwezigheid van

spijkers worden gereconstrueerd. 

Welke periodes zijn binnen het 

onderzoeksgebied vertegenwoordigd 

en op welke manier?

De sporen bestaan uit begravingen, een

afvoergoot en ophogingslagen. De oudste

vondsten dateren uit de 13de eeuw, het

oudste spoor (een ophogingslaag) dateert

uit de 13de-14de eeuw. De meest recente

vondst dateert uit de 17de eeuw.

Conclusie



Hoe verhouden deze zich tot de bekende

aanwezige periodes in de regio?

Sporen die tussen de 14de en 17de eeuw

dateren zijn bij diverse opgravingen in de

Amersfoortse binnenstad aangetroffen. Alle

hier aangetroffen sporen worden tot de 

stedelijke fase van Amersfoort gerekend.

Is op basis van archeologische resten de

natuurlijke gesteldheid van het gebied te

reconstrueren en in hoeverre heeft deze

een rol gespeeld bij het ontstaan en 

ontwikkeling van het cultuurlandschap en

de nederzetting.

Dit is niet mogelijk doordat tijdens dit 

onderzoek de ongeroerde grond (het 

dekzand) niet is bereikt. Bekend is dat het

dekzand vanaf de JorisKerk, in noordelijke

richting sterk in hoogte afneemt. Het 

onderzoeksterrein is een (aantal?) keer

opgehoogd alvorens er te bouwen of te

begraven. Mogelijk om dit verloop te 

compenseren.

Zijn er op basis van de archeologische 

resten uitspraken te doen over de 

gebruiks- en bewoningsgeschiedenis van

deze locatie en de gebuikers/bewoners 

(status, leefwijze, herkomst), eventueel

gespecificeerd naar periode (fasering)?

De bakstenen afvoer, maar zeker ook de

graven kunnen worden gekoppeld aan de

Sint Joriskerk, die op nog geen 5 meter van

het onderzoeksterrein staat. Vrijwel alle

mensen die hier zijn begraven zijn in hun

eerste levensjaren ziek geweest en/of 

hebben honger geleden. Veel van hen 

hebben aandoeningen, die veroorzaakt 

kunnen zijn door zware en/of verkeerde

belasting van het lichaam. De mensen die
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hier liggen begraven, zullen vermoedelijk

gewone burgers zijn geweest. De notabelen

werden in deze periode over het algemeen

ín de kerk begraven.  Doordat slechts een

klein deel van de begraafplaats kon worden

opgegraven, is het niet zinvol uitspraken te

doen over de samenstelling en gezondheid

van de Amersfoortse bevolking tussen de

14de en het begin van de 17de eeuw, de

periode waarin de begraafplaats in 

gebruik was. 

Hoe verhoudt deze informatie zich tot gang-

bare theorieën en bekende bronnen, zoals

historisch kaartmateriaal en archiefstukken?

Uit historisch bronnen blijkt dat er vanaf de

14de eeuw ten noorden van de Joriskerk

een (algemene) begraafplaats was. De 

historische kaarten geven het terrein als

onbebouwd weer. De oriëntatie van de 

graven past bij de christelijke traditie, 

waarbij het jongste graf met een afwijkende

oriëntatie van ná de reformatie is en mogelijk

de protestantse begraafwijze weerspiegelt.

Is er op basis van de resultaten uit dit

onderzoek een aanpassing of nadere 

invulling van de archeologische verwachting

voor de omgeving van het onderzoeksgebied

te maken?

De archeologische verwachting die voor dit

gebied geldt moet blijven bestaan.

Strekt de 16de-eeuwse begraafplaats zich

uit tot in het plangebied en is de begrenzing

van deze begraafplaats vast te stellen?

Deze opgraving heeft aangetoond dat de

begraafplaats zich uitstrekt tot in het 

plangebied én daarbuiten. De 

begrenzing van de begraafplaats kon niet

worden vastgesteld.



Discussie

Conform de afspraken die voor aanvang

van het onderzoek zijn gemaakt, is de

werkput niet groter gemaakt dan strict

noodzakelijk. Dit had tot gevolg dat slechts

één enkel graf volledig is gedocumenteerd.

De graven van de negen overige mensen

liepen tot buiten de werkput en konden dus

slechts gedeeltelijk worden opgegraven. De

onderzochte delen van hun skelet bevinden

zich in het archeologisch depot, de rest ligt

nog steeds in de bodem van de Groenmarkt.

Dit leidt tot problemen als we proberen een

beeld te vormen van de gezondheid van

deze mensen. Wanneer slechts een gedeelte

van een graf kan worden onderzocht, is 

de informatie die dat onderzoek oplevert

ook onvolledig. Zo zou uit het onderzochte 

skeletdeel kunnen blijken dat een persoon

heel gezond is, terwijl het achtergebleven

deel van dezelfde persoon allerlei 

aandoeningen heeft. Uitspraken over de

gezondheid van de halfopgegraven personen

zijn hier dan ook niet gedaan. Het is alleen

al uit archeologisch oogpunt wenselijk dat

graven volledig worden opgraven.

Niet alleen is de archeologische informatie

incompleet, de vraag kan gesteld worden of

met het gedeeltelijk opgraven van skeletten

niet ook een ethische grens wordt overschre-

den. In hoeverre staan we toe dat een graf,

het lichaam van één individu in twee delen

wordt gesplitst? 

De dood houdt mensen bezig. Dit uit zich

tegenwoordig onder andere in het belang

dat mensen hechten aan de manier waarop

men begraven wil worden. Het afsluiten van
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een uitvaartverzekering, begraven of

cremeren, het wel of niet afstaan van 

organen; het zijn allemaal keuzes die wij 

tijdens ons leven maken en die direct

betrekking hebben op de manier waarop 

we met de dood omgaan en begraven 

willen worden. Dergelijke afwegingen 

zeggen gelijktijdig ook iets over het belang

dat wij aan ons stoffelijk overschot hechten.

Al vanaf de vroege Prehistorie besteden

mensen speciale aandacht aan de dood en

de overledenen. Dit komt onder andere tot

uiting in wijze van begraven of cremeren en  

de bijgiften die de overledenen met zich

mee kregen in hun graf. Er zijn grafheuvels,

hunebedden, praalgraven, grafvelden en

verbrandingsovens. De dood was - en is

nog altijd - omgeven door allerlei en veel

verschillende rituelen. Dit zijn maar een

paar voorbeelden die aangeven dat de

‘vroegere’ mens hierin niet van ons verschilt.

Tegenwoordig besteden wij ook veel 

aandacht aan de manier waarop graven

worden geruimd. In 2006 is door Het

Comité van Waakzaamheid gepleit voor

strengere regels en normen voor het 

ruimingsbeleid op begraafplaatsen.20 In 

2010 zijn een aantal aanpassingen in de

wet op Lijkbezorging van kracht gegaan.

Hierin staan ook passages over het ruimen

van graven en hoe hier mee om te gaan. 

Er wordt tegenwoordig groot belang

gehecht aan de manier waarop graven 

worden geruimd (compleet!) en mensen

worden herbegraven. Deze aanpassingen

komen voort uit het belang en respect 

dat wij hebben voor onze overledenen en

hun graven. 

20 - Dit naar aanleiding van een open gewaaide knekelkuil op begraafplaats Rusthof. 



De vraag die zich hierbij opdringt is dan ook

of dit respect alleen maar geldt voor mensen

die we nog kennen. Zou deze piëteit niet

voor alle menselijke graven moeten gelden

ongeacht hun ouderdom? Inmiddels zijn wij

van mening dat er vanuit archeologisch én

47

C
O

N
C

L
U

S
I

E

ethisch oogpunt voortaan naar gestreefd

moet worden ieder graf als één geheel te

zien, deze compleet op te graven en te

onderzoeken, ook als hiervoor de grens 

van het onderzoeksgebied moet worden

overschreden.

afbeelding 47, één van de vele 

individuen die slechts voor een deel

opgegraven en onderzocht kon

worden omdat deze niet geheel 

binnen de grenzen van de 

werkput lagen. 
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Bijlagen

Vnr Verzamelwijze Aantal Meriaal Voorwerp Type Opmerking Datering
1 Troffelend 1 fragment(en) Hutteleem Brok Hutteleem
1 Troffelend 1 fragment(en) Hutteleem Brok Hutteleem
1 Troffelend 6 fragment(en) Metaal, IJzer Nagel/Spijker vierkant spijkers van grafkisten, zeer slechte staat. 3 stuks met houtresten bewaard.
1 Troffelend 1 fragment(en) Steen, Tufsteen
2 Troffelend 1 wandfragment(en) Aardewerk, roodbakkend Onbekend 1 cm2 indet 15/16e
2 Troffelend 2 fragment(en) Baksteen Onbekend
2 Troffelend 1 fragment(en) Steen, Leisteen
3 Troffelend 1 wandfragment(en) Aardewerk, Grijsbakkend Onbekend 1 cm dik, ook 1 cm groot 14e
3 Troffelend 1 fragment(en) Hutteleem Onbekend
3 Troffelend 1 fragment(en) Glas, Potasglas Onbekend massief glasbrokje, ondoorzichtig. Glasovenafval?? 17/20
3 Troffelend 2 fragment(en) Metaal, IJzer Nagel/Spijker vierkant
4 Troffelend 1 wandfragment(en) Aardewerk, Grijsbakkend Onbekend 14e
4 Troffelend 1 wandfragment(en) Aardewerk, roodbakkend Onbekend compact hard glazuurloos scherfje, vroeg 14e
4 Troffelend 3 fragment(en) Metaal, IJzer Nagel/Spijker vierkant "zoals alle spijkers van Groen""07 zeer waarschijnlijk afkomstig van grafkisten."
5 Troffelend 1 wandfragment(en) Aardewerk, Grijsbakkend Onbekend wijde komvorm 14e
5 Troffelend 1 wandfragment(en) Aardewerk, roodbakkend Onbekend compacte scherf met fijne draairingen 13/14e
5 Troffelend 3 fragment(en) Aardewerk, Steengoed Kan bol ex. 14/15e
5 Troffelend 1 fragment(en) Aardewerk, Steengoed S2 Kan 1x langerwehe achtig inw. geen glazuur 15/17e
5 Troffelend 1 fragment(en) Aardewerk, Steengoed S2 Kan 1x inw. zoutglaz helder lichtgrij; uitw bruin gespikkeld 15/17e
5 Troffelend 1 wandfragment(en) Aardewerk, Witbakkend Onbekend wijde vorm 16/17e
5 Troffelend 1 fragment(en) Baksteen Baksteen
5 Troffelend fragment(en) Metaal, IJzer Nagel/Spijker
5 Troffelend 3 fragment(en) Metaal, IJzer Nagel/Spijker vierkant
5 Troffelend 3 fragment(en) Metaal, IJzer Nagel/Spijker vierkant spijkers uit grafkisten.
7 Troffelend 1 fragment(en) Aardewerk, Steengoed Onbekend grijszweem. 14/15e
7 Troffelend 2 fragment(en) Baksteen Onbekend
7 Troffelend 1 fragment(en) Metaal, IJzer Nagel/Spijker vierkant zeer slecht.
7 Troffelend 1 fragment(en) Steen
7 Troffelend 1 fragment(en) Steen, Leisteen
8 Troffelend
9 Troffelend 1 fragment(en) Baksteen Onbekend
9 Troffelend 1 fragment(en) Steen, Tufsteen
10 Troffelend 1 wandfragment(en) Aardewerk, Steengoed S4 Onbekend 13e
10 Troffelend 1 fragment(en) Mortel Onbekend
11 Troffelend 1 wandfragment(en) Aardewerk, Grijsbakkend Onbekend afgesleten scherf 14e
11 Troffelend 4 fragment(en) Baksteen Onbekend
12 Troffelend 4 fragment(en) Metaal, IJzer Nagel/Spijker vierkant korte spijkers uit grafkisten.
13 Troffelend 2 wandfragment(en) Aardewerk, Grijsbakkend Onbekend 14e
13 Troffelend 1 wandfragment(en) Aardewerk, Steengoed S2 Onbekend grijsbruine scherf, uitw. Do br. Heel fijn gespikkeld 16e
13 Troffelend 4 fragment(en) Baksteen Onbekend
13 Troffelend 2 fragment(en) Metaal, IJzer IJzeroer
13 Troffelend 1 fragment(en) Metaal, IJzer Nagel/Spijker vierkant zeer slecht.
13 Troffelend 1 fragment(en) Steen
13 Troffelend 1 fragment(en) Steen, Leisteen
14 Troffelend 4 fragment(en) Baksteen Onbekend
14 Troffelend 1 fragment(en) Steen, Leisteen
15 Troffelend 1 fragment(en) Steen, Tufsteen
16 Troffelend 2 wandfragment(en) Aardewerk, Steengoed Kan s1-kan- 14e
16 Troffelend 3 fragment(en) Baksteen Onbekend
16 Troffelend 1 fragment(en) Steen, Leisteen
17 Troffelend 4 fragment(en) Aardewerk, roodbakkend indet 16e
17 Troffelend fragment(en) Aardewerk, roodbakkend
17 Troffelend 1 wandfragment(en) Aardewerk, roodbakkend Onbekend alleen inw (lek)loodglazuur 15/16e
17 Troffelend 4 fragment(en) Baksteen
17 Troffelend 4 fragment(en) Metaal, IJzer Nagel/Spijker vierkant
17 Troffelend 1 fragment(en) Metaal, IJzer Nagel/Spijker vierkant
17 Troffelend 1 fragment(en) Steen
18 Troffelend 1 fragment(en) Steen, Leisteen Met geroeste spijker
19 Troffelend 1 fragment(en) Aardewerk, Grijsbakkend 14e
19 Troffelend 4 fragment(en) Aardewerk, Steengoed Kan soort jac.kan maar dikbuikig met ribbeltje op buik. 14/15e
20 (F1) Troffelend 1 wandfragment(en) Aardewerk, Steengoed S2 Kan grijsbruine scherf, inw.ijzerengobe, buiten zout (grijs) 16e
21 (F1) Troffelend 1 wandfragment(en) Aardewerk, roodbakkend Onbekend inw ongeglazuurd, buitenop dik glazuur..indet neig naar 16/17e 15/17e
22 Troffelend 1 randfragment(en) Aardewerk, roodbakkend Kan r-kan- kraagrandfrgm, 1 zijde beroet. 14e
22 Troffelend 2 randfragment(en) Aardewerk, Steengoed Onbekend voorwerp onbekend. Lijkt op drinkschaaltje 14-15
22 Troffelend 1 wandfragment(en) Aardewerk, Steengoed S4 Onbekend spaarzaam zout inw. onbewerkt 13/14e
22 Troffelend 2 wandfragment(en) Aardewerk, Steengoed S4 Kan siegburg? 14
22 Troffelend 1 wandfragment(en) Aardewerk, Steengoed S4 Kan s4-kan geen blosje maar egale kleur 13/14e
22 Troffelend 1 fragment(en) Baksteen Onbekend

tabel 9, vondstcatalogus
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